
วรีะศกัด ิ เพง้หลง้
ผูอ้าํนวยการกลุม่กาํหนดมาตรฐานการตรวจสอบรบัรองและระบบการจดัการ

สํานกังานคณะกรรมการการมาตรฐานแหง่ชาต ิ
สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.)

ISO 45001:2018
Occupational health and safety management systems –  

Requirements with guidance for use 

25 ธนัวาคม 2561

2



3

4



5

6



7

8



9

10

ISO/PC 283       ISO/TC 283 
Occupational health and safety 
management systems

 ISO’s Project Committee (PC) No. 283 (ISO/PC 283) is 
responsible for the development of ISO 45001            
(Creation date : 2013)

 ISO/TC 283’s membership currently includes: 
- 66 participating countries
- 21 observer countries

Scope
Standardization in the field of occupational health and safety 
management to enable an organization to control its OH&S risks 
and improve its OH&S performance.
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Stage Timeline
Proposal stage Mar 2013
Preparatory stage Nov 2013

Committee stage (CD) Mar 2014

2nd Committee stage (CD2) Jul 2014

Enguiry stage (DIS) Nov 2015
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Approval stage (FDIS) Nov 2017

Publication (IS) 12 Mar 2018

ISO 45001 development process
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High level structure
A new common format has been developed by ISO for use 
in all its management system standards, and is being used 
by ISO 45001. This is often referred to as “Annex SL”, and 
gives:

̶ a common top level clause structure (or sequence)
̶ standardized core text 
̶ standardized core definitions 

The high level structure and common text is public information and can be found in Annex SL of the  
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives Part 1, see: www.iso.org/directives

It is intended to enable organizations to achieve easier 
implementation and better integration of multiple management 

systems (e.g. quality, environmental, information security)
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High Level Structure (HLS)
1. Scope 
2. Normative references 
3. Terms and definitions 
4. Context of the organization 

• Understanding the organization 
and its context 

• Needs and requirements 
• Scope 
• Management System 

5. Leadership 
• General 
• Management commitment 
• Policy 
• Roles, responsibility and 

authority 
6. Planning 

• Actions to address risks & 
opportunities 

• Objectives and plans to 
achieve them 

7. Support 
• Resources 
• Competence 
• Awareness 
• Communication 
• Documented information 

8. Operation 
• Operational planning and 

control 
9. Performance evaluation 

• Monitoring, measurement, 
analysis & evaluation 

• Internal audit 
• Management review 

10. Improvement 
• Non conformity and 

corrective action 
• Continual Improvement 
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1 Scope 
2 Normative references 
3 Terms and definitions 
4 Context of the organization 

4.1 Understanding the organization and its context  
4.2 Understanding the needs and expectations of workers and other 

interested parties
4.3 Determining the scope of the OH&S management system
4.4 OH&S management system

5 Leadership and worker participation 
5.1 Leadership and commitment 
5.2 OH&S Policy
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
5.4 Consultation and participation of workers

Structure of ISO 45001 : 2018
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6 Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities 

6.1.1 General
6.1.2 Hazard identification and assessment of risks and

opportunities
6.1.3 Determination of legal requirements and 

other requirements
6.1.4 Planning action

6.2 OH&S objectives and planning to achieve them 
6.2.1 OH&S objectives
6.2.2 Planning to achieve OH&S objectives

Structure of ISO 45001 : 2018
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7    Support 
7.1  Resources 
7.2  Competence 
7.3  Awareness 
7.4 Communication

7.4.1 General
7.4.2 Internal communication
7.4.3 External communication

7.5 Documented information
7.5.1 General
7.5.2 Creating and updating
7.5.3 Control of documented information

Structure of ISO 45001 : 2018
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8    Operation 
8.1 Operational planning and control

8.1.1 General
8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks
8.1.3 Management of change
8.1.4 Procurement

8.1.4.1 General
8.1.4.2 Contractors
8.1.4.3 Outsourcing

8.2 Emergency preparedness and response

Structure of ISO 45001 : 2018
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9  Performance evaluation 
9.1 Monitoring, measurement, analysis and performance

evaluation 
9.1.1 General
9.1.2 Evaluation of compliance 

9.2 Internal audit 
9.2.1 General
9.2.2 Internal audit programme

9.3 Management review 

Structure of ISO 45001 : 2018
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10  Improvement 
10.1 General
10.2 lncident, nonconformity and corrective action
10.3 Continual improvement

Annex A (informative)
Guidance on the use of this document

Structure of ISO 45001 : 2018
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What are the major differences between
OHSAS 18001 and ISO 45001 ? 
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ISO 45001

is process-based

Is dynamic in all 
clauses

considers both risk 
and opportunities

Includes the view of 
interested parties

OHSAS 
18001

is procedure-based

is not

deals exclusively 
with risk

Does not
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ISO 45001 OHSAS 18001:2007

Context of the organization (title only) 4 - New requirement
[see also 4.6 h) in Management review]

Understanding the organization and its 
context

4.1 - New requirement
[see also 4.6 h) in Management review]

Understanding the needs and 
expectations of workers and other 
interested parties

4.2 4.4.3.2 Participation and consultation (in part)
[see also 4.6 b) and c) in Management
review]

Determining the scope of the OH&S 
management system

4.3 4.1 General requirements (in part)

OH&S management system 4.4 4
4.1

Management system
General requirements

Leadership and worker participation 
(title only)

5 4.4.3 Communication, participation and 
consultation (title only)

Leadership and commitment 5.1 4.4.1 Resources, roles, responsibility, 
accountability and authority

OH&S Policy 5.2 4.2 OH&S policy
Organizational roles, responsibilities 
and authorities

5.3 4.4.1 Resources, roles, responsibility, 
accountability and authority

Consultation and participation of 
workers 

5.4 4.4.3.2 Participation and consultation

Correspondence between ISO 45001 and OHSAS 18001:2007
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ISO 45001 OHSAS 18001:2007
Planning (title only) 6 4.3 Planning (title only)
Actions to address risks and 
opportunities (title only)

6.1 4.1
4.3.1

General requirements
Hazard identification, risk assessment and 
determining controls

General 6.1.1 4.4.6 Operational Control
Hazard identification and assessment 
of risks and opportunities (title only)

6.1.2 4.3.1 Hazard identification, risk assessment and
determining controls

Hazard identification 6.1.2.1 4.3.1 Hazard identification, risk assessment and
determining controls

Assessment of OH&S risks and other 
risks to the OH&S management system

6.1.2.2 4.3.1 Hazard identification, risk assessment and
determining controls

Identification of OH&S opportunities 
and other opportunities to the OH&S 
management system

6.1.2.3 - New Requirement

Determination of legal requirements 
and other requirements

6.1.3 4.3.2 Legal and other requirements

Planning action 6.1.4 4.4.6 Operational Control
OH&S objectives and planning to 
achieve them (title only)

6.2 4.3.3 Objectives and programme(s)

OH&S objectives 6.2.1 4.3.3 Objectives and programme(s)
Planning to achieve OH&S objectives 6.2.2 4.3.3 Objectives and programme(s)

Correspondence between ISO 45001 and OHSAS 18001:2007
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ISO 45001 OHSAS 18001:2007

Support (title only) 7 4.4 Implementation and operation (title only)

Resources 7.1 4.4.1 Resources, roles, responsibility, 
accountability and authority

Competence 7.2 4.4.2 Competence, training and awareness
Awareness 7.3 4.4.2 Competence, training and awareness
Communication 7.4 4.4.3.1 Communication

General 7.4.1 4.4.3.1 Communication

Internal communication 7.4.2 4.4.3.1 Communication

External communication 7.4.3 4.4.3.1 Communication

Documented information (title only) 7.5 4.4.4
4.5.4

Documentation
Control of records

General 7.5.1 4.4.4
4.5.4

Documentation
Control of records

Creating and updating 7.5.2 4.4.5
4.5.4

Control of documents
Control of records

Control of documented information 7.5.3 4.4.5
4.5.4

Control of documents
Control of records

Correspondence between ISO 45001 and OHSAS 18001:2007
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ISO 45001 OHSAS 18001:2007
Operation (title only) 8 4.4 Implementation and operation (title only)

Operational planning and control
(title only)

8.1 4.4.6 Operational control

General 8.1.1 4.4.6 Operational control
Eliminating hazards and reducing
OH&S risks

8.1.2 4.3.1

4.4.6

Hazard identification, risk assessment and
determining controls
Operational control

Management of change 8.1.3 4.3.1

4.4.6

Hazard identification, risk assessment and
determining controls
Operational control

Procurement (title only) 8.1.4 4.4.6 Operational control
General 8.1.4.1 4.4.6 Operational control

Contractors 8.1.4.2 4.3.1

4.4.3.1
4.4.3.2
4.4.6

Hazard identification, risk assessment and
determining controls
Communication
Participation and consultation
Operational control

Outsourcing 8.1.4.3 4.3.2
4.4.3.1
4.4.6

Legal and other requirements
Communication
Operational control

Emergency preparedness and
response

8.2 4.4.7 Emergency preparedness and response

Correspondence between ISO 45001 and OHSAS 18001:2007



29

ISO 45001 OHSAS 18001:2007

Performance evaluation (title only) 9 4.5 Checking (title only)

Monitoring, measurement, analysis
and performance evaluation
(title only)

9.1 4.5.1 Performance measurement and monitoring 

General 9.1.1 4.5.1 Performance measurement and monitoring

Evaluation of compliance 9.1.2 4.5.2 Evaluation of compliance
Internal audit (title only) 9.2 4.5.5 Internal audit
General 9.2.1 4.5.5 Internal audit
Internal audit programme 9.2.2 4.5.5 Internal audit
Management review 9.3 4.6 Management review
Improvement (title only) 10 4.6 Management review
General 10.1 4.6 Management review
Incident, nonconformity and
corrective action

10.2 4.5.3

4.5.3.1
4.5.3.2

Incident investigation, nonconformity,
corrective action and preventive action
(title only)
Incident investigation
Nonconformity, corrective action
and preventive action

Continual improvement 10.3 4.2
4.3.3
4.6

OH&S Policy
Objectives and programme(s)
Management review

Correspondence between ISO 45001 and OHSAS 18001:2007

0.1 Background
 องคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบสําหรับอาชวีอนามัยและความปลอดภยัของ

ผูป้ฏบิตังิาน และผูท้สีามารถไดรั้บผลกระทบจากกจิกรรมของ
องคก์ร 

 ความรับผดิชอบรวมถงึการสง่เสรมิและปกป้องสขุภาพกายและ
สขุภาพจติของผูป้ฏบิตังิาน และผูท้สีามารถไดรั้บผลกระทบจาก
กจิกรรมขององคก์ร 

 การนํามาตรฐาน OH&S-MS ไปประยกุตใ์ช ้ ทําใหอ้งคก์รสามารถ
- จัดเตรยีมสถานททํีางานทปีลอดภยัและถกูสขุอนามยั
- ป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยทเีกยีวเนอืงจากการทํางาน
- ปรับปรงุสมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยัอยา่ง
ตอ่เนอืง
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0.2 Aim of an OH&S management system
 เพอืจัดเตรยีมแผนงานสําหรับการจัดการ OH&S risks and opportunities
 The intended outcome ของ OH&S-MS คอื การป้องกนัการบาดเจ็บและ

การเจ็บป่วยทเีกยีวเนอืงจากการทํางานของผูป้ฏบิตังิาน และการจัดเตรยีม
สถานททํีางานทปีลอดภยัและถกูสขุอนามัย

 เป็นเรอืงสําคญัอยา่งยงิสําหรับองคก์รในการ Eliminate hazards และ
Minimize OH&S risks โดยการใชม้าตรการปกป้องและป้องกนัทมีี
ประสทิธผิล

 OH&S-MS จะมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพมากยงิขนึ เมอืมกีารปฏบิตักิาร
จัดการกบัโอกาส (opportunities) สําหรับการปรับปรงุ OH&S 
performance

 การดําเนนิการ OH&S-MS ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน จะทําใหอ้งคก์ร
สามารถจัดการกบั OH&S risks  และปรับปรงุ OH&S performance รวมทัง
ทําใหป้ฏบิตัไิดส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กําหนดอนื ๆ
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0.3 Success factors
 การนํา OH&S-MS ไปประยกุตใ์ชเ้ป็นกลยทุธแ์ละการดําเนนิการ
    ตดัสนิใจสําหรับองคก์ร ความสําเร็จของ OH&S-MS ขนึอยูก่บั 
    ภาวะผูนํ้า ความมุง่มนั และการมสีว่นรว่มจากทกุระดบัและทกุหนา้ทขีอง

องคก์ร
 การดําเนนิการและการคงไวซ้งึ OH&S-MS ประสทิธผิลและความสามารถ

ของ OH&S-MS ในการบรรล ุIntended outcomes จะขนึอยูก่บัปัจจัย
ดงันี
 ภาวะผูนํ้า ความมุง่มุัน ความรับผดิชอบ และสํานกึความรับผดิชอบ
 การพัฒนา การนํา และการสง่เสรมิวัฒนธรรมภายในองคก์รเพอืสนับสนุน

Intended outcomes ของ OH&S-MS
 การสอืสาร
 การใหคํ้าปรกึษาและมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน
 การจัดสรรทรัพยากรทจํีาเป็น
 OH&S policies ซงึสอดรับกบัวตัถปุระสงคข์องกลยทุธแ์ละทศิทางขององคก์ร

32

บทนํา (Introduction)



0.3 Success factors
 กระบวนการทมีปีระสทิธภิาพสําหรับการชบีง่อนัตราย การควบคมุ OH&S risks 

และการใชป้ระโยชนข์อง OH&S opportunities
 การเฝ้าตดิตามและการประเมนิสมถรรนะของ OH&S-MS อยา่งตอ่เนอืง เพอื

ปรับปรงุ OH&S performance
 การบรูณาการ OH&S-MS เขา้ไปกระบวนการทางธรุกจิ
 OH&S objective สอดคลอ้งกบั OH&S policies และคํานงึถงึ Hazards , 

OH&S risks และ OH&S opportunities
 การดําเนนิการตามขอ้กําหนดดา้นกฏหมาย

 ขอบเขต ความซบัซอ้น และระดบัของ Documented information และ
ทรัพยากรทจํีาเป็นเพอืทําใหม้นัใจวา่ถงึความสําเร็จของ OH&S-MS ของ
องคก์รจะขนึอยูก่บัปัจจัย ดงันี
 บรบิทขององคก์ร (จํานวนพนักงาน ขนาด ทตีงัองคก์ร วฒันธรรม กฎหมาย

และขอ้กําหนดอนื ๆ)
 ขอบขา่ยของ OH&S-MS
 ลกัษณะกจิกรรมขององคก์ร และ OH&S risks
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0.4 Plan-Do-Check-Act-cycle
 มาตรฐานนกํีาหนดขนึโดยนําแนวคดิ PDCA มาใช ้
 Plan : กําหนดและประเมนิ OH&S risk, OH&S opportunities 

และ Other risk และ OH&S opportunities จัดทํา OH&S 
objectives และกระบวนการทจํีาเป็นในการสง่มอบผลลพัธ์
ทสีมัพันธก์บั OH&S policy

 Do : ดําเนนิการตามทไีดว้างแผนไว ้
 Check : เฝ้าตดิตามและตรวจวดักจิกรรมและกระบวนการทเีกยีวกบั 

OH&S policy และ OH&S objectives และรายงานผล
 Act : ดําเนนิการปรับปรงุ OH&S performance อยา่งตอ่เนอืง

เพอืใหบ้รรล ุIntended outcomes
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0.5 Contents of this document
 มาตรฐานนสีอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของ ISO สําหรับมาตรฐานระบบการ

จัดการ
 มาตรฐานใช ้High level structure, identical core text, common 

terms with core definitions
 มาตรฐานออกแบบใหเ้กดิประโยชนก์บัผูใ้ชใ้นการประยกุตใ์ชก้บัมาตรฐาน

ระบบการจัดการหลายอนื ๆ ได ้
 มาตรฐานระบขุอ้กําหนดทอีงคก์รสามารถนําไปใชดํ้าเนนิการ OH&S –MS 

และประเมนิความเป็นไปตามขอ้กําหนด องคก์รทตีอ้งการแสดงความ
เป็นไปตามมาตรฐานน ีสามารถทําไดโ้ดย

    -  ทําการตดัสนิดว้ยตนเอง และการประกาศตวัเอง
- ยนืยันความเป็นไปตามขอ้กําหนดโดยลกูคา้
- ยนืยันความเป็นไปตามขอ้กําหนดโดยหน่วยงานภายนอก
- การรับรอง OH&S-MS โดยหน่วยรับรอง
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1. ขอบขา่ย (Scope)

 มาตรฐานนรีะบขุอ้กําหนดสําหรับระบบการจัดการอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภยั (OH&S-MS) และขอ้แนะนําในการใช ้เพอืให ้
องคก์รสามารถจัดเตรยีมสถานททํีางานทปีลอดภยัและถกู
สขุอนามัย  โดยการป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที
เกยีวเนอืงจากการทํางาน รวมทงัการปรับปรงุสมรรถนะดา้นอาชวีอ
นามัยและความปลอดภยั (OH&S performance) ในเชงิรกุ

 มาตรฐานนสีามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รใด ๆ ทตีอ้งการจัดทํา 
นําไปปฏบิตั ิและคงไวซ้งึ OH&S-MS เพอืปรับปรงุดา้นอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยั  ขจัดอนัตราย และลด OH&S risk (รวมทัง
องคก์รทขีาดระบบ) ใชป้ระโยชนจ์าก OH&S opportunities และ
การระบคุวามไมส่อดคลอ้งของ OH&S-MS ทเีกยีวขอ้งกบักจิกรรม
ขององคก์ร

37

 มาตรฐานนชีว่ยใหอ้งคก์รบรรล ุIntended outcomes ของ 
OH&S-MS ท ี สอดคลอ้งกบั OH&S policy ขององคก์ร

 Intended outcomes ประกอบดว้ย
- continual improvement of OH&S performance ;
- fulfilment of legal requirement and other requirements ;
- achievement of OH&S objectives

 มาตรฐานนใีชไ้ดก้บัองคก์รใดๆ โดยไมต่อ้งคํานงึถงึขนาด ประเภท 
และกจิกรรม ประยกุตใ์ชก้บั OH&S risk ทอียูภ่ายใตก้ารควบคมุของ
องคก์ร โดยคํานงึถงึปัจจัยตา่ง ๆ ตวัอยา่งเชน่ บรบิททอีงคก์ร
ดําเนนิการ และความตอ้งการทจํีาเป็นและความคาดหวงัของ
ผูป้ฏบิตังิานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ

 มาตรฐานนไีมไ่ดกํ้าหนดเกณฑเ์ฉพาะสําหรับ OH&S performance 
รวมถงึไมเ่กยีวขอ้งกบัการออกแบบ OH&S-MS
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1. ขอบขา่ย (Scope)



 มาตรฐานชีว่ยใหอ้งคก์รสามารถบรูณาการประเด็นอนื ๆ ดา้น
สขุอนามัย และความปลอดภยัผา่น OH&S-MS เชน่ การมสีขุภาพ
ทดี/ีความเป็นอยูท่ดีขีองผูป้ฏบิตังิาน

 มาตรฐานนไีมไ่ดก้ลา่วถงึประเด็นตา่งๆ เชน่ ความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ ์ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ หรอืผลกระทบดา้น
สงิแวดลอ้ม นอกเหนอืจากความเสยีงตอ่ผูป้ฏบิตังิานและผูม้สีว่น
ไดเ้สยีอนื ๆ ทเีกยีวขอ้ง

 มาตรฐานนสีามารถใชง้านไดท้งัหมดหรอืบางสว่นเพอืปรับปรงุการ
จัดการ OH&S อยา่งเป็นระบบ อยา่งไรก็ตามการอา้งความ
สอดคลอ้งตามขอ้กําหนดของมาตรฐานนไีมส่ามารถยอมรับได ้ 
เวน้แตข่อ้กําหนดทงัหมดจะรวมอยูใ่น OH&S-MS ขององคก์ร  
และปฏบิตัติามโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้
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1. ขอบขา่ย (Scope)

2. มาตรฐานอา้งองิ (Normative references)

There are no normative references in this 
document.
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3. คาํศพัทแ์ละบทนยิาม (Terms and definitions)

มทีงัหมด 37 คาํศพัท์
 organization

บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทมีหีนา้ทงีานของตนเองพรอ้มความรับผดิชอบ อํานาจ 
และความสมัพันธใ์นการบรรลวุตัถปุระสงค์

 interested party 
บคุคลหรอืองคก์รทสีามารถสง่ผลกระทบ ไดรั้บผลกระทบ หรอืเขา้ใจวา่ไดรั้บ
ผลกระทบโดยการตดัสนิใจหรอืกจิกรรมตา่ง ๆ 

 worker 
บคุคลททํีางานหรอืทํากจิกรรมทเีกยีวกบังานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร

 participation
การมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิต้งิานในกระบวนการตดัสนิใจ

 Consultation
การคน้หามมุมองกอ่นการดําเนนิการตดัสนิใจ
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 Management system
ชดุขององคป์ระกอบทสีมัพันธก์นัหรอืมปีฏสิมัพันธต์อ่กนัขององคก์ร ในการ
กําหนดนโยบาย และวตัถปุระสงค ์และกระบวนการในการบรรลวุตัถปุระสงค์

 OH&S management system
ระบบการจัดการ หรอืสว่นหนงึของระบบการจัดการทใีชเ้พอืบรรล ุOH&S policy

 Injury and ill health
ผลกระทบยอ้นกลบัตอ่สภาพรา่งกาย จติใจ หรอืภาวะการรับรูข้องบคุคล

 hazard
แหลง่หรอืสถานการณ์ทเีป็นสาเหตขุองการบาดเจ็บและเจ็บป่วย

 risk
ผลกระทบของความไมแ่น่นอน (effect of uncertainty)

 process
กลุม่ของกจิกรรมทสีมัพันธห์รอืทมีปีฏสิมัพันธต์อ่กนั เพอืเปลยีนปัจจัยนําเขา้

    ไปสูผ่ลลพัธท์ตีอ้งการ
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3. คาํศพัทแ์ละบทนยิาม (Terms and definitions)



 workplace
สถานทภีายใตก้ารควบคมุขององคก์ร ทบีคุคลจําเป็นตอ้งอยูห่รอืเขา้ไปดว้ย
เหตผุลของการทํางาน

 OH&S risk
การรวมกนัของโอกาส (likelihood) การเกดิสถานการณ์ทเีป็นอนัตราย หรอื
การเกดิเหตุ และความรนุแรง (severity) ของอนัตรายหรอืเจ็บป่วยจากการ
ทํางานทสีามารถเกดิจากสถานการณห์รอืการเกดิเหตุ

 OH&S opportunity
สถานการณ ์(circumstance) หรอืชดุของสถานการณ์ทสีามารถนําไปสูก่าร
ปรับปรงุ OH&S performance

 Performance
ผลลพัธท์สีามารถวดัผลได ้(measurable result)

 OH&S performance
สมรรถนะทเีกยีวกบัประสทิธผิลในการป้องกนัการบาดเจ็บและเจ็บป่วยตอ่

     ผูป้ฏบิตังิาน การจัดเตรยีมสขุอนามัยทดีแีละความปลอดภยัในสถานททํีางาน43

3. คาํศพัทแ์ละบทนยิาม (Terms and definitions)

 contractor
องคก์รภายนอกทใีหบ้รกิารแกอ่งคก์รใหส้อดคลอ้งตามรายละเอยีดขอ้กําหนด

     และเงอืนไขทตีกลงไว ้   
 outsource

การจัดการทอีงคก์รภายนอก ทําหนา้ทเีป็นสว่นหนงึของหนา้ทหีรอืกระบวนการ
     ขององคก์ร
 incident

การเกดิเหตหุรอืในภาวะการทํางานทสีามารถหรอืสง่ผลกระทบตอ่การไดรั้บ
     บาดเจ็บและเจ็บป่วย
 continual improvement

การเกดิกจิกรรมซําเพอืยกระดบัสมรรถนะ
 procedure

การกําหนดวธิกีารในการดําเนนิกจิกรรมหรอืกระบวนการ
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3. คาํศพัทแ์ละบทนยิาม (Terms and definitions)



 Documented information
สารสนเทศทจํีาเป็นตอ้งควบคมุและคงรักษาไวโ้ดยองคก์ร รวมสอืทใีชเ้ก็บ

     สารสนเทศดงักลา่ว
Note 1 : Documented information สามารถอยูใ่นรปูแบบและสอืใดๆ และ

              จากแหลง่ใดๆ 
     Note 2 : Documented information สามารถหมายถงึ
                  - ระบบการจัดการรวมถงึกระบวนการทเีกยีวขอ้ง
                  - สารสนเทศซงึสรา้งขนึมาเพอืองคก์รใชใ้นการดําเนนิงาน
                  - หลักฐานของผลสําเร็จ (บนัทกึ)
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3. คาํศพัทแ์ละบทนยิาม (Terms and definitions)

 Context of the organization
การรวมกนัของประเด็นภายในและภายนอกทสีามารถมผีลตอ่แนวทาง/วธิกีาร

     ขององคก์รในการพัฒนาและการบรรลวุตัถปุระสงค์

      Combination of internal and external issue that can have an effect
on an organization’s approach to developing and achieving its 
objectives
(objective = result to be achieved)

46

3. คาํศพัทแ์ละบทนยิาม (Terms and definitions)
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4. บรบิทขององคก์ร (Context of the organization)

4.1 Understanding the organization and its context 

4.2 Understanding the need and expectations of 
workers and other interested parties

4.3 Determining the scope of the OH&S
management system

4.4 OH&S management system 
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องคก์รตอ้งพจิารณาประเด็นภายนอกและภายใน
- ทเีกยีวขอ้งกบัจดุประสงค ์(purpose) ขององคก์ร
- ทมีผีลกระทบตอ่ความสามารถขององคก์รในการบรรล ุ

Intended outcome(s) ของ OH&S-MS
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4.1 Understanding the organization and its context 

ผลลพัธท์ตีงัไว ้(Intended outcomes)

- continual improvement of OH&S performance
- fulfilment of legal requirement and other 

     requirements
- achievement of OH&S objectives
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The world

The Industry

Organization

Environmental Forces

บรบิทองคก์ร

Social 
Technological
Economic
Environmental
Political
Legal
Competitive
Market
Cultural

Values    
Cultural
Knowledge 
Performance     

The Industry
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External issues
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Internal issues
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ภายนอก
    OT

ภายใน
SW

การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม

ภายในและ
ภายนอก
(SWOT)

Strategy
Structure
System
Shared Valve
Style
Staff
Skill

Marketing
Management
Production
Finance

People, Resources
Innovation, Marketing

Operation, Finance
People
Properties
Processes
Product

PRIMO F Analysis

4 P Analysis

Seven S

MMPF

PEST

PESTLE

SLEPT

STEER (Ecological)

STEEP

DESTEP (Demographic)

STEP

PESTE

STEEPLE (Ethical)

STEEPLED

SPECTACLES

Customer
Sectorial

Cultural Aesthetic

Value Chain

2S 4M

Structure and policy
Service 
Man
Money
Material
Management
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-  ผลการดําเนนิการโดยรวมขององคก์ร รวมทงัผลประกอบการ
    -  ปัจจัยดา้นทรัพยากร โครงสรา้งพนืฐาน สภาพแวดลอ้มในการ
       ดําเนนิงานของกระบวนการ ความรูอ้งคก์ร
    - ความสามารถของบคุลากร วฒันธรรมองคก์ร ความสมัพันธ์
       กบัสหภาพ
    -  ปัจจัยดา้นการกระบวนการ ความสามารถของการผลติหรอื
       การสง่มอบ สมรรถนะของระบบการบรหิารงานคณุภาพ 
       การประเมนิผลของลกูคา้
    -  ปัจจัยในการกํากบัดแูลองคก์ร กฎเกณฑ ์หรอืขนัตอนการ
       ดําเนนิการสําหรับการตกัารตดัสนิใจ หรอืโครงสรา้งองคก์ร

ตวัอยา่งประเด็นภายใน (internal issues)
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- ปัจจัยเศรษฐกจิมหภาค เชน่ การคาดการณอ์ตัราแลกเปลยีน
เงนิ สถานการณท์างเศรษฐกจิทคีาดการณอ์ตัราเงนิเฟ้อ 

    -  ปัจจัยดา้นสงัคม เชน่ อตัราการวา่งงาน ระดบัการศกึษา 
       วันหยดุเทศกาลตา่ง ๆ วนัทํางาน
    - ปัจจัยทางการเมอืงเชน่เสถยีรภาพทางการเมอืง การลงทนุ
       ภาครัฐ โครงสรา้งพนืฐานในทอ้งถนิ ขอ้ตกลงการคา้ระหวา่ง
       ประเทศ    
    -  ปัจจัยทางดา้นเทคโนโลย ีวตัถดุบิ เครอืงมอื สทิธบิตัร 
       จรรยาบรรณวชิาชพี

ตวัอยา่งประเด็นภายนอก (External issues)
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- สภาพการแขง่ขนั รวมทงัสว่นแบง่การตลาดขององคก์ร 
       ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทคีลา้ยกนัหรอืแทนกนัได ้แนวโนม้
       ผูนํ้าตลาด และแนวโนม้การเตบิโตของลกูคา้ เสถยีรภาพ
       ของตลาด    
    -  ปัจจัยทสีง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มการทํางาน เชน่
       กฎระเบยีบสหภาพแรงงาน ขอ้กําหนดของกฎหมาย

ตวัอยา่งประเด็นภายนอก (External issues)
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ตวัอยา่งการวเิคราะห ์SWOT

จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weakness)
1. ผูบ้รหิารมคีวามรูด้า้นการผลติ ชว่ยใหม้กีารพัฒนาผลติภณัฑท์มีี
    คณุภาพไดเ้ป็นอยา่งด ี
2. ทตีงัอยูใ่กลแ้หลง่ชมุชน สามารถกระจายสนิคา้ไปยงัแหลง่
    ตา่ง ๆ ไดส้ะดวก 
3. มชีอ่งทางการจัดจําหน่ายทแีน่นอน โดยทําสญัญาสง่เป็นราย     
    เดอืนกบับรษัิทตวัแทนจําหน่าย 
4. มตีน้ทนุการผลติตํา ทําใหส้ามารถตงัราคาขายไดถ้กูกวา่คูแ่ขง่
    ระดบัเดยีวกนัในตลาด 
5. กจิการตงัอยูใ่กลแ้หง่วตัถดุบิทจํีาเป็นทําใหม้ตีน้ทนุในการขนสง่
    ดา้นวตัถดุบิทตํีารวมทงัไมจํ่าเป็นตอ้งสํารองวตัถดุบิไวม้าก 

1. บรรจภุณัฑม์ลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัสนิคา้อนื ทําใหข้าดรปูแบบที
เป็นเอกลกัษณ์ 

2. ไมม่รีะบบจัดการและระบบบญัชกีารเงนิทเีป็นมาตรฐาน
3. ตราสนิคา้ยงัไมเ่ป็นทรีูจั้กของผูบ้รโิภคมากนักเนอืงจากยงัไมม่ี
    การโฆษณาและประชาสมัพันธใ์หผู้บ้รโิภครับรูเ้ทา่ทคีวร 
4. พนักงานสว่นใหญเ่ป็นระดบัแรงงาน ทําใหก้ารพัฒนาทกัษะฝีมอื
    ตอ้งใชเ้วลามากและลาออกบอ่ย
5. สถานทผีลติสนิคา้อยูใ่นเขตทพัีกอาศัยของชมุชน ทําใหเ้กดิ
    ขอ้จํากดัในดา้นการขยายกําลงัการผลติ
6. เครอืงจักรการผลติมสีภาพเกา่อาจมผีลตอ่คณุภาพการผลติ

โอกาส (Opportunity) อปุสรรค(Threat)
1. ยงัไมม่ผีูป้ระกอบการทผีลติสนิคา้ประเภทเดยีวกนัในเขตพนืที
     จงึไมม่ปัีญหาเรอืงการแขง่ขนั 
2. การขยายตวัทางเศรษฐกจิทจีะเพมิขนึ จงึสง่ผลใหก้ารเตบิโต
    ของตลาดผลติภณัฑ ์  A ดว้ย
3. รัฐบาลมนีโยบายในการทจีะสง่เสรมิธรุกจิขนาดกลางและขนาด    
    เล็กอยา่งจรงิจัง
4. แหลง่เงนิทนุจากภายนอกมใีหพ้จิารณามากยงิขนึ

1. มผีูผ้ลติรายใหญ ่มกํีาลงัในการทําโฆษณามากและทําใหส้นิคา้
    ของคูแ่ขง่เป็นทรีูจั้ก 
2. การแขง่ขนันอกเขตพนืท ีทําไดย้ากตอ่การขยายชอ่งทางการจัด
    จําหน่ายในอนาคต
3. เป็นอตุสาหกรรมทลีงทนุไมม่ากทําใหม้คีูแ่ขง่จํานวนมาก 
4. สนิคา้เลยีนแบบไดง้า่ยทําใหก้จิการจําเป็น ตอ้งสรา้งความ
    แตกตา่ง รวมทงัสรา้งการรับรูใ้นตราสนิคา้ใหก้บักบัผูบ้รโิภค 
5. เป็นสนิคา้ทตีอ้งพงึพาวตัถดุบิตามธรรมชาตเิป็นหลกัทําใหม้ี
    ความเสยีงในเรอืงของผลผลติขาดตลาดหรอืความผันผวนของ
    ราคาวตัถดุบิ

จดุประสงค ์(Purpose) เพมิกาํลงัการผลติและพฒันารปูลกัษณข์องผลติภณัฑใ์หม ่ๆ 
                  เพอืขยายตลาดใหก้วา้งขนึ
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ตวัอยา่งการวเิคราะห ์SWOT

จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weakness)
1. พนักงานมทีกัษะและความเชยีวชาญในการทํางาน 
2. มกีารมอบอํานาจการตดัสนิใจใหพ้นักงานในการปฏบิตังิานใน
    ระดบัหนงึทําใหพ้นักงานมคีวามคลอ่งตวัในการปฏบิตังิาน
3. รสชาตแิละคณุภาพของสนิคา้เป็นทยีอมรับโดยทวัไป
4. ความมชีอืเสยีงของตราสนิคา้(ยหีอ้) ทําใหส้นิคา้เป็นทยีอมรับ
5. การมบีรรจภุณัฑส์วยงาม สามารถดงึดดูใจลกูคา้
6. ตําแหน่งรา้นอยูใ่นทําเลทดี ีลกูคา้มาใชบ้รกิารไดส้ะดวก

1. มปัีญหาในขนัตอนการทํากาแฟทคีอ่นขา้ง ใชเ้วลาพอสมควร 
     ทําใหล้กูคา้รอนาน
2. ระบบการชาํระเงนิเป็นการคยีร์หสัสนิคา้ ไมม่กีารนําระบบ 

Barcode มาใช ้ซงึทําใหเ้สยีเวลาในการคยีข์อ้มลู และอาจเกดิ
    ขอ้ผดิพลาดได ้
3. พบปัญหาในดา้นพนักงาน ทไีมม่มีนุษยสมัพันธก์บัลกูคา้
4. ไมท่ราบความพงึพอใจของลกูคา้หรอืสงิทลีกูคา้ตอ้งการ

โอกาส (Opportunity) อปุสรรค(Threat)
1. สภาวะทางเศรษฐกจิกําลงัเรมิฟืนตวัจากปี ทผีา่นๆ โดยมอีตัรา
    การเตบิโตทไีมส่งูมากนัก แตก่็จัดไดว้า่ประชากรมกีารใชจ้า่ย
    มากขนึ จงึเป็นโอกาสในการในการขายสนิคา้ไดม้ากขนึดว้ย
2. จากการทเีทคโนโลยมีกีารพัฒนาและกา้วหนา้มากขนึ สง่ผลให ้
    กระบวนการผลติสนิคา้มปีระสทิธภิาพมากขนึรวมถงึเป็น
    ประโยชนต์อ่การวจัิยและพัฒนาสนิคา้ใหม่ๆ
3. กระแสการรณรงคใ์หบ้รโิภคสนิคา้ไทย ภายใต ้คําขวญั “ ไทย
    ทําไทยใชไ้ทยเจรญิ ” เป็นการชว่ยสง่เสรมิการบรโิภคของ
    ประชาชนใหห้นัมาใชส้นิคา้ภายในประเทศ สง่ผลดตีอ่รา้นซงึ
    เป็นรา้นเบเกอรขีองคนไทย 

1. การบรโิภคสนิคา้ของประชาชนในปัจจบุนัจะมกีารใสใ่จตอ่
   สขุภาพกนัคอ่นขา้งมาก จะมกีารเลอืกซอืสนิคา้ทดีแีละมี
   ประโยชน ์รวมทงัการบรโิภคของกลุม่วยัรุน่จะนยิมบรโิภคสนิคา้
   ทมีแีครอรตํีา เพราะไมต่อ้งการมนํีาหนักทมีากเกนิไป หรอืไม่
   ตอ้งการอว้นนันเอง ซงึจากสภาวะการดงักลา่วสง่ผลตอ่สนิคา้
   เบเกอรขีองรา้นเนอืงจากสนิคา้จําพวก เบเกอรเีหลา่นมีปีรมิาณ
    แครอรคีอ่นขา้งสงู และผูบ้รโิภคจะซอืในปรมิาณไมม่าก เพราะ
   กลวัอว้น
2. คูแ่ขง่ขนัมสีนิคา้ทหีลากหลายและสามารถตอบสนองตอ่ความ
    ตอ้งการของผูบ้รโิภคทหีลากหลายทําใหคู้แ่ขง่สามารถแยง่สว่น
   แบง่ของกลุม่ลกูคา้จากรา้นได ้

จดุประสงค ์( Purpose) เป็นผูนํ้าทางดา้นธุรกจิรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี
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จดุแข็ง (Strength)
มผีลกระทบ
ตอ่ OH&S-MS 
หรอืไม่

มผีลกระทบตอ่ความสามารถใน
การบรรลผุลลัพธต์ามทตีงัใจไว ้
ตอ่ OH&S-MS อยา่งไร

1. ผูบ้รหิารมคีวามรูด้า้นการผลติ ชว่ยใหม้กีาร
   พัฒนาผลติภัณฑท์มีคีณุภาพไดเ้ป็นอยา่งดี
 
2. ทตีงัอยูใ่กลแ้หลง่ชมุชน สามารถกระจาย
    สนิคา้ไปยังแหลง่ตา่งๆ ไดส้ะดวก 

3. มชีอ่งทางการจัดจําหน่ายทแีน่นอน โดยทํา
    สญัญาสง่เป็นรายเดอืนกบับรษัิทตวัแทนจําหน่าย 

4. มตีน้ทนุการผลติตํา ทําใหส้ามารถตงัราคา
    ขายไดถ้กูกวา่คูแ่ขง่ระดบัเดยีวกนัในตลาด 

5. กจิการตงัอยูใ่กลแ้หง่วัตถดุบิทจํีาเป็นทําใหม้ตีน้ทนุ
   ในการขนสง่ดา้นวัตถดุบิทตํีารวมทังไมจํ่าเป็นตอ้ง
    สํารองวัตถดุบิไวม้าก 

การพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทกีระทบตอ่ OH&S-MS
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จดุออ่น (Weakness)
มผีลกระทบ
ตอ่ OH&S-MS 
หรอืไม่

มผีลกระทบตอ่ความสามารถใน
การบรรลผุลลัพธต์ามทตีงัใจไว ้
ตอ่ OH&S-MS อยา่งไร

1. บรรจภุัณฑม์ลีักษณะคลา้ยคลงึกบัสนิคา้อนื ทําให ้
    ขาดรปูแบบทเีป็นเอกลักษณ์ 

2. ไมม่รีะบบจัดการและระบบบญัชกีารเงนิทเีป็น
    มาตรฐาน

3. ตราสนิคา้ยังไมเ่ป็นทรีูจั้กของผูบ้รโิภคมากนัก
    เนอืงจากยังไมม่กีารโฆษณาและประชาสมัพันธใ์ห ้
    ผูบ้รโิภครับรูเ้ทา่ทคีวร

4. พนักงานสว่นใหญเ่ป็นระดบัแรงงาน ทําใหก้าร
    พัฒนาทักษะฝีมอืตอ้งใชเ้วลามากมากและ
    ลาออกบอ่ย
5. สถานทผีลติสนิคา้อยูใ่นเขตทพัีกอาศัยของชมุชน 
    ทําใหเ้กดิขอ้จํากดัในดา้นการขยายกําลังการผลติ
6. เครอืงจักรการผลติมสีภาพเกา่อาจมผีลตอ่คณุภาพ
    การผลติ

การพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทกีระทบตอ่ OH&S-MS
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โอกาส (Opportunity)
มผีลกระทบ
ตอ่ OH&S-MS 
หรอืไม่

มผีลกระทบตอ่ความสามารถใน
การบรรลผุลลัพธต์ามทตีงัใจไว ้
ตอ่ OH&S-MSอยา่งไร

1. ไมม่ผีูป้ระกอบการทผีลติสนิคา้ประเภท
    เดยีวกนัในเขตพนืทจีงึไมม่ปัีญหาเรอืงการ
    แขง่ขนั 

2. การขยายตวัทางเศรษฐกจิทจีะเพมิขนึ จงึ
    สง่ผลใหก้ารเตบิโตของตลาดผลติภณัฑ ์  

A ดว้ย

3. รัฐบาลมนีโยบายในการทจีะสง่เสรมิธรุกจิ
    ขนาดกลางและขนาดเล็กอยา่งจรงิจัง

4. แหลง่เงนิทนุจากภายนอกมใีหพ้จิารณามาก
    ยงิขนึ

การพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทกีระทบตอ่ OH&S-MS
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การพจิารณาประเด็นภายนอกและภายในทกีระทบตอ่ OH&S-MS

อปุสรรค(Threat)
มผีลกระทบ
ตอ่ OH&S-MS 
หรอืไม่

มผีลกระทบตอ่ความสามารถใน
การบรรลผุลลัพธต์ามทตีงัใจไว ้
ตอ่ OH&S-MS อยา่งไร

1. มผีูผ้ลติรายใหญ ่มกํีาลังในการทําโฆษณามากและ
ทําใหส้นิคา้ของคูแ่ขง่เป็นทรีูจั้ก 

2. การแขง่ขนันอกเขตพนืท ีทําไดย้ากตอ่การขยาย
    ชอ่งทางการจัดจําหน่ายในอนาคต

3. เป็นอตุสาหกรรมทลีงทนุไมม่ากทําใหม้คีูแ่ขง่
    จํานวนมาก 

4. สนิคา้เลยีนแบบไดง้า่ยทําใหก้จิการจําเป็น ตอ้ง
    สรา้งความแตกตา่ง รวมทังสรา้งการรับรูใ้นตรา
    สนิคา้ใหก้บักบัผูบ้รโิภค 

5. เป็นสนิคา้ทตีอ้งพงึพาวัตถดุบิตามธรรมชาตเิป็น
    หลักทําใหม้คีวามเสยีงในเรอืงของผลผลติขาด
    ตลาดหรอืความผันผวนของราคาวัตถดุบิ
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      แตล่ะกลุม่ใชข้อ้มลูจากสมาชกิในกลุม่ดําเนนิการ ดงันี

      1. วเิคราะหป์ระเด็นภายนอกและภายในทเีกยีวขอ้งกบัวสิยัทศัน ์/
          จดุประสงค(์Purpose) องคก์ร 

2. กําหนดผลลพัธต์ามทตีงัใจไว ้(Intended outcomes)
ของ OH&S - MS

      3. พจิารณาประเด็นภายนอกและภายในจากขอ้ 1 วา่มปีระเด็น
          ไหนบา้งทมีผีลกระทบตอ่ความสามารถในการบรรลผุลลพัธ ์ 
          ตามทตีงัใจไวข้อง OH&S-MS
         

  WORK  SHOP  1

องคก์รตอ้งพจิารณา
    - ผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ นอกเหนอืจากผูป้ฏบิตังิานทเีกยีวขอ้ง
      กบั OH&S - MS
    - ความตอ้งการและความคาดหวงัทเีกยีวขอ้ง 
      (เชน่ ขอ้กําหนด) ของผูป้ฏบิตังิานและผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ

- ความตอ้งการและความคาดหวงัเหลา่นเีป็นหรอืสามารถกลายเป็น
      ขอ้กําหนดดา้นกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ
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4.2 Understanding the need and expectations of
workers and other interested parties



 องคก์รตอ้งกําหนดขอบเขตและการใชง้านของ OH&S-MS เพอื
กําหนดขอบขา่ย 

 เมอืมกีารกําหนดขอบขา่ย องคก์รตอ้ง
    a) พจิารณาประเด็นภายนอกและภายใน ทอีา้งถงึขอ้ 4.1

b) คํานงึถงึขอ้กําหนด ทอีา้งถงึในขอ้ 4.2;
c) คํานงึถงึกจิกรรมทเีกยีวกบัการทํางานตามแผนหรอืดําเนนิการ

 OH&S-MS ตอ้งรวมถงึกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ภายใตก้าร
ควบคมุหรอืการมอีทิธพิลขององคก์รทสีามารถสง่ผลกระทบตอ่ OH&S 
performance ขององคก์ร

 ขอบขา่ยตอ้งจัดทําเป็น Documented Information
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4.3 Determining the scope of the OH&S - MS

 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิคงไว ้และปรับปรงุ 
OH&S-MS  อยา่งตอ่เนอืง โดยรวมกระบวนการทจํีาเป็นและ
ปฏสิมัพันธข์องกระบวนการ ตามขอ้กําหนดของมาตรฐานนี

ระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
(Occupational health and safety management system)
ระบบการจัดการ หรอืสว่นหนงึของระบบการจัดการทใีช ้เพอืใหบ้รรลุ
นโยบายอาชวีอนามัยและความปลอดภยั
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4.4 OH&S management system 



5. ความเป็นผูนํ้าและการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน
(Leadership and worker participation)

5.1 Leadership and commitment

5.2 OH&S policy

5.3 Organization roles, responsibilities and
authorities

5.4 Consultation and participation of workers
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5.1 Leadership and commitment

Top management ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นผูนํ้าและความมุง่มันตอ่
OH&S-MS โดย
a) รับผดิชอบและภาระรับผดิชอบโดยรวมในการป้องกนัการบาดเจ็บและ

เจ็บป่วยทเีกยีวกบัการทํางาน ตลอดจนการจัดหาสถานททํีางานและ
กจิกรรมทถีกูสขุอนามัยและปลอดภยั

b) ทําใหม้ันใจวา่ OH&S policy และ OH&S objectives ไดถ้กูกําหนดและ
สอดรับกบัทศิทางกลยทุธข์ององคก์ร

c) ทําใหม้ันใจวา่ไดม้กีารบรูณาการขอ้กําหนดของ OH&S–MS เขา้ไปใน
กระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร

d) ทําใหม้ันใจวา่ทรัพยากรทจํีาเป็นในการจัดทํา นําไปปฏบิตั ิคงไว ้และ
ปรับปรงุ OH&S –MS มพีรอ้มใชง้าน

e) สอืสารความสําคญัของประสทิธผิลการจัดการ OH&S และความ
สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของ OH&S-MS

f) ทําใหม้ันใจวา่ OH&S-MS บรรล ุIntended outcome(S) 
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g) การชนํีาและสนับสนุนบคุคลในการมสีว่นรว่มในประสทิธผิลของ 
OH&S-MS

h) ทําใหม้ันใจและสง่เสรมิการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง
i) สนับสนุนบทบาทบรหิารทเีกยีวขอ้งอนืๆ เพอืแสดงความเป็นผูนํ้าในดา้น

ทรัีบผดิชอบ
j) การพัฒนา การนํา และการสง่เสรมิวัฒนธรรมในองคก์รเพอืสนับสนุน 

Intended outcomes ของ OH&S-MS
k) ปกป้องผูป้ฏบิตังิานจากการแกแ้คน้ (reprisals) เมอืมกีารรายงาน

เกยีวกบัอบุตักิารณ ์อนัตราย ความเสยีง และโอกาส
l) ทําใหม้ันใจองคก์รไดจั้ดทําและนําไปปฏบิตักิระบวนการสําหรับการให ้

คําปรกึษาและการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน
m) สนับสนุนการจัดตงัและกําหนดหนา้ทขีองคณะกรรมการดา้นสขุอนามัย

และความปลอดภยั (Health and safety committees)
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5.1 Leadership and commitment

 Top management ตอ้งกําหนด นําไปปฏบิตั ิและคงไวซ้งึ
     OH&S policy โดย
a) มุง่มันในการจัดเตรยีมสภาพการทํางานทปีลอดภยัและถกูสขุอนามัย สําหรับ

การป้องกนัการบาดเจ็บและเจ็บป่วยทเีกยีวเนอืงจากการทํางาน และตอ้ง
เหมาะสมกบัจดุประสงค ์ขนาด และบรบิทขององคก์ร และลกัษณะเฉพาะ
ของ OH&S risks และ OH&S opportunities

b) ใหก้รอบสําหรับการกําหนด OH&S objectives
c) รวมถงึความมุง่มันในการบรรลขุอ้กําหนดา้นกฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ
d) รวมถงึความมุง่มันในการ eliminate hazards และ reduce OH&S risks
e) รวมถงึในการปรับปรงุ OH&S-MS อยา่งตอ่เนอืง
f) รวมถงึความมุง่มันในการใหคํ้าปรกึษาและการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน

และผูแ้ทนของผูป้ฏบิตังิาน
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5.2 OH&S policy



OH&S policy ตอ้ง
-  มพีรอ้มใชเ้ป็นเอกสารสารสนเทศ
- ไดรั้บการสอืสารภายในองคก์ร
-  มพีรอ้มใชใ้หผู้ม้สีว่นไดเ้สยี ตามความเหมาะสม
-  มคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสม
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5.2 OH&S policy

Top management ตอ้งทําใหม้ันใจวา่หนา้ทคีวามรับผดิชอบและ
อํานาจหนา้ทสํีาหรับบทบาทภายใน OH&S-MS ไดม้กีารมอบหมาย
และสอืสารไปยังทกุระดบัภายในองคก์รและจัดทําเป็นเอกสาร
สารสนเทศ
 ผูป้ฏบิตังิานในแตล่ะระดบัขององคก์รตอ้งรับผดิชอบในดา้น   

ตา่ง ๆ สําหรับประเด็นของ OH&S-MS ทตีนควบคมุ 
 Top management  ตอ้งมอบหมายความรับผดิชอบและอํานาจ

หนา้ทสํีาหรับ
a) ทําใหม้ันใจวา่ OH&S-MS สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของ

มาตรฐาน
b) รายงานสมรรถนะของ OH&S –MS ตอ่ Top management

            80

5.3 Organization roles, responsibilities,  
   and authorities



 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและคงไว ้ซงึกระบวนการสําหรับ
การใหคํ้าปรกึษาและการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานในทกุระดบั
และหนา้ท ีและผูแ้ทนของผูป้ฏบิตังิาน ในการพัฒนา การ
วางแผน การนําไปปฏบิตั ิการประเมนิสมรรถนะ และการ
ดําเนนิการสําหรับการปรับปรงุ OH&S-MS

 องคก์รตอ้ง
a) จัดเตรยีมกลไก เวลา การฝึกอบรม และทรัพยากรทจํีาเป็น

สําหรับการใหคํ้าปรกึษาและการมสีว่นรว่ม
b) จัดเตรยีมการเขา้ถงึขอ้มลูทชีดัเจน สามารถเขา้ใจได ้และ

สารสนเทศเกยีวกบั OH&S-MS
c) กําหนดและขจัดปัญหาอปุสรรคในการมสีว่นรว่มและลด

อปุสรรคทไีมส่ามารถขจัดได ้
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5.4 Consultation and participation of workers

d) การใหค้วามสําคญัการใหคํ้าปรกึษาของผูป้ฏบิตังิานทไีมใ่ช่
ผูบ้รหิาร ดงันี
1) การพจิารณาความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี (ขอ้ 4.2)
2) การกําหนด OH&S policy (ขอ้ 5.2)
3) การมอบหมายบทบาทขององคก์ร หนา้ทคีวามผดิชอบ และอํานาจหนา้ท ี(ขอ้ 5.3)
4) การกําหนดวธิกีารทําใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดดา้นกฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆ

       (ขอ้ 6.1.3)
5) การกําหนด OH&S objectives และการวางแผนใหบ้รรลุ
6) การกําหนดการควบคมุสําหรับ Outsourcing, Procurement และ Contractors 

       (ขอ้ 8.1.4)
7) การกําหนดอะไรตอ้งมกีารเฝ้าตดิตาม การวดั และการประเมนิ (ขอ้ 9.1)
8) การวางแผน การจัดทํา การนําไปปฎบิตั ิและการคงไว ้โปรแกรมการตรวจประเมนิ

       (ขอ้ 9.2.2)
9) มันใจการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง (ขอ้ 10.3)

82

5.4 Consultation and participation of workers



e) การใหค้วามสําคญัการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานทไีมใ่ชผู่บ้รหิาร
     ดงันี
      1) การกําหนดกลไกสําหรับการใหคํ้าปรกึษาและมสีว่นรว่ม 
        2) การชบีง่อนัตรายและการประเมนิความเสยีงและโอกาส 
            (ขอ้ 6.1.1 และ 6.1.2)
       3) การกําหนดการดําเนนิการในการ eliminate hazards และ reduce OH&S risks
          (ขอ้ 6.1.4)
       4) การกําหนดขอ้กําหนดดา้นความสามารถ การฝึกอบรมทจํีาเป็น การฝึกอบรมและ
           การประเมนิการฝึกอบรม (ขอ้ 7.2)
       5) การกําหนดวา่อะไรจําเป็นตอ้งมกีารสอืสารและวธิกีารในการสอืสาร (ขอ้ 7.4)
       6) การกําหนดมาตรการควบคมุ และประสทิธขิองการประยกุตใ์ชม้าตรฐานดงักลา่ว
           (ขอ้ 8.1, 8.1.3 และ 8.2))
       7) สบืสวนอบุตักิารณแ์ละความไมส่อดคลอ้ง และกําหนดการปฏบิตักิารแกไ้ข 
           (ขอ้ 10.2)
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5.4 Consultation and participation of workers

6. การวางแผน (Planning)

6.1 Actions to address risks and opportunities

6.2 OH&S objectives and planning to achieve them
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6.1.1  General

6.1.2  Hazard identification and assessment of 
risks and opportunities

6.1.3  Determination of legal requirements and 
other requirements 

6.1.4  Planning action
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6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.1 General
 การวางแผน OH&S-MS องคก์รตอ้งพจิารณา

- ประเด็นทรีะบใุนขอ้ 4.1 (บรบิท)
- ขอ้กําหนดทรีะบใุนขอ้ 4.2 (ผูม้สีว่นไดเ้สยี) 
- ขอบขา่ยในขอ้ 4.3
- ความเสยีงและโอกาสทจํีาเป็นตอ้งดําเนนิการ เพอื

      a) ใหม้ันใจวา่ OH&S-MS สามารถบรรล ุintended 
outcome

b) ป้องกนั หรอืลดผลกระทบทไีมพ่งึประสงค์
    c) บรรลกุารปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง
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6.1 Actions to address risks and opportunities



6.1.1 General (ต่อ)
 เมอืมกีารพจิารณาความเสยีงและโอกาสตอ่ OH&S-MS และ 

intended outcome ทจํีาเป็นตอ้งดําเนนิการ องคก์รตอ้งคํานงึถงึ
- hazards (ขอ้ 6.1.2.1)
- OH&S risks and other risks (ขอ้ 6.1.2.2)

    - OH&S opportunities and other opportunities (ขอ้ 6.1.2.3)
- legal requirement  and other requirements (ขอ้ 6.1.3)
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6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.1 General (ต่อ)
 ในกระบวนการวางแผน องคก์รตอ้งพจิารณาและประเมนิความ

เสยีงและโอกาสทเีกยีวขอ้งกบั 
    - Intended outcomes ของ OH&S-MS 
    - การเปลยีนแปลงกระบวนการหรอื OH&S-MS ในองคก์ร
 ในกรณีการเปลยีนแปลงตามแผน ทงัแบบถาวรหรอืชวัคราว 

การประเมนินตีอ้งมกีารดําเนนิการกอ่นทําการเปลยีนแปลง (ขอ้ 
8.1.3)
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6.1.1 General (ต่อ)
 องคก์รตอ้ง maintain documented information

- risks and opportunities
- กระบวนการและการดําเนนิการทจํีาเป็นในการพจิารณาและ
  จัดการกบัความเสยีงและโอกาส (ขอ้ 6.1.2 ถงึ 6.1.4) ใน

      ขอบเขตทจํีาเป็นในการทําใหม้ันใจวา่มกีารดําเนนิการตาม
      แผน
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6.1 Actions to address risks and opportunities
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6.1.2 Hazard identification and assessment of 
risks and opportunities

6.1.2.1 Hazard identification
 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและคงไว ้ซงึกระบวนการสําหรับการชบีง่

อนัตรายเชงิรกุ กระบวนการตอ้งคํานงึถงึ แตไ่มจํ่ากดั
a) วธิกีารจัดการงาน ปัจจัยดา้นสงัคม (รวมถงึ ภาระงาน ชวัโมงการทํางาน    

การกลนัแกลง้ การกอ่กวน การขม่ขู)่ ภาวะผูนํ้า และวฒันธรรมขององคก์ร
b) กจิกรรมและสถานการณป์ระจําและไมป่ระจํา รวมทงัอนัตรายทเีกดิจาก
    1) โครงสรา้งพนืฐาน เครอืงมอื วตัถดุบิ สาร และสภาวะทางกายภาพของสถานททํีางาน

2) การออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรกิาร การวจัิย การพัฒนา การทดสอบ การผลติ การประกอบ
 การกอ่สรา้ง การบรกิารขนสง่ การบํารงุรักษา และการกําจัด

3) ปัจจัยมนุษย ์(human factors)
4) วธิกีารทํางาน (how the work is performed)
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6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.2 Hazard identification and assessment of 
risks and opportunities

6.1.2.1 Hazard identification (ตอ่)
c) อบุตักิารณใ์นอดตีทเีกยีวขอ้ง ภายในหรอืภายนอกองคก์ร รวมถงึสถานการณ์

ฉุกเฉนิ และสาเหตุ
d) สถานการณฉุ์กเฉกิทอีาจเกดิขนึ
e) บคุลากร โดยรวมถงึ

1) ผูท้เีขา้ถงึสถานททํีางานและกจิกรรมตา่ง ๆ โดยรวมคนทํางาน ผูรั้บเหมา ผูม้าเยอืน
 และบคุคลอนืๆ

2) ผูท้อียูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงสถานททํีางานทสีามารถไดรั้บผลกระทบจากกจิกรรมขององคก์ร
3) ผูป้ฏบิตังิาน ณ สถานตงัทไีมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุโดยตรงขององคก์ร
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6.1.2 Hazard identification and assessment of 
risks and opportunities

6.1.2.1 Hazard identification (ตอ่)
f) ประเด็นอนืๆ โดยรวมถงึ

1) การออกแบบพนืททํีางาน กระบวนการ การตดิตงั เครอืงจักร/อปุกรณ ์ขนัตอนการดําเนนิงาน
และงานขององคก์ร รวมถงึการปรับใชค้วามสามารถของบคุคล

2) สถานการณท์เีกดิขนึในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานททํีางานซงึเกดิจากกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบั
การทํางานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร

3) สถานการณท์ไีมไ่ดค้วบคมุโดยองคก์ร และเกดิขนึในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถานททํีางานที
สามารถกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บและเจ็บป่วยตอ่บคุคลในสถานททํีางาน

g)  การเปลยีนแปลงทเีกดิขนึจรงิหรอืทนํีาเสนอในองคก์ร การดําเนนิการ
 กระบวนการ กจิกรรม และ OH&S-MS (ขอ้ 8.1.3)

h)  การเปลยีนแปลงความรูแ้ละสารสนเทศเกยีวกบัอนัตราย
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6.1.2 Hazard identification and assessment of 
risks and opportunities

6.1.2.2  Assessment of OH&S risks and other risks to
OH&S management system

 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและคงไวซ้งึกระบวนการ 
a) ประเมนิ OH&S risk จากการชบีง่อนัตรายโดยคํานงึถงึประสทิธผิลของการ

ควบคมุทมีอียู่
b) พจิารณาและประเมนิความเสยีงอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการจัดทํา นําไปปฏบิตั ิ

การดําเนนิการ และการคงไวซ้งึ OH&S-MS
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6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.2 Hazard identification and assessment of 
risks and opportunities

6.1.2.2  Assessment of OH&S risks and other risks to
OH&S management system (ตอ่)

 วธิกีารและเกณฑใ์นการประเมนิความเสยีงดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยัขององคก์รตอ้งกําหนดไวใ้นขอบขา่ย ลกัษณะ และชว่งเวลา
เพอืทําใหม้ันใจวา่เป็นเชงิรกุมากกวา่เชงิรับ รวมถงึมกีารใชง้านใน
แนวทางทเีป็นระบบ 

 Documented information shall be maintained and retained
on the methodology(ies) and criteria
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6.1.2 Hazard identification and assessment of 
risks and opportunities

6.1.2.3 Assessment of OH&S opportunities 
and other opportunities 

 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและคงไว ้ซงึกระบวนการสําหรับการประเมนิ
a) OH&S opportunities  ทยีกระดบั OH&S performance โดยคํานงึถงึการ

เปลยีนแปลงตามแผนขององคก์ร นโยบาย และกระบวนการหรอืกจิกรรม และ
 1) โอกาสในการปรับตัวใหเ้ขา้กบังาน งานขององคก์ร และสงิแวดลอ้มในการทํางาน

          ตอ่ผูป้ฏบิตังิาน
2) โอกาสในการ eliminate hazards และ reduce OH&S risks

b) Other opportunities สําหรับการปรับปรงุ OH&S-MS
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6.1.3 Determination of legal requirements and 
other requirements

 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและคงไวซ้งึกระบวนการ เพอื
    a) ชบีง่และเขา้ถงึขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนื ๆ ที

เกยีวขอ้งกบัอนัตราย ความเสยีง OH&S และ OH&S - MS และ
ปรับปรงุกฎหมายทันสมัย

b) กําหนดวธิกีารในการประยกุตใ์ชแ้ละดําเนนิการสอดคลอ้งกบั
ขอ้กําหนดกฎหมาย และความจําเป็นในการนําไปสอืสาร

    c) นําขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ  ไปใชใ้นการ
        ดําเนนิการจัดทํา นําไปปฏบิตั ิคงไว ้และปรับปรงุ OH&S – MS 
        อยา่งตอ่เนอืง
 ตอ้ง maintain และ retain documented information ขอ้กําหนด
    กฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งและมนัใจวา่เป็นปัจจบุนัเสมอ
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6.1 Actions to address risks and opportunities
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6.1.4 Planning action
 องคก์รตอ้งวางแผน
    a) การปฏบิตักิารกบั
        1) ความเสยีงและโอกาสทรีะบไุวใ้นขอ้ 6.1.2.2, 6.1.2.3
        2) ขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ ขอ้ 6.1.3
        3) การเตรยีมการสําหรับตอบสนองตอ่สถานการณฉุ์กเฉนิ ขอ้ 8.2
    b) โดยใชว้ธิกีาร
        1) บรูณาการและนําไปปฏบิตัใินกระบวนการของ OH&S-MS หรอื
            กระบวนการทางธรุกจิอนืๆ
        2) ประเมนิวา่ปฏบิตักิารตา่งๆ เกดิประสทิธผิลหรอืไม่
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6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.4 Planning action  (ต่อ)

 การวางแผนปฏบิตักิารตอ้งคํานงึถงึการควบคมุตามลําดบัขนั (ด ู8.1.2) 
และผลลพัธจ์าก OH&S-MS

 การวางแผนปฏบิตัติอ้งพจิารณาถงึการปฏบิตัทิดี ี(Best Practices) 
ทางเลอืกทางเทคโนโลย ีการเงนิ การดําเนนิงาน และขอ้กําหนดทาง
ธรุกจิ
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6.2.1  OH&S  objectives

6.2.2  Planning to achieve OH&S objectives
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6.2 OH&S objective and planning 
   to achieve them



137

6.2.1 OH&S  objectives
องคก์รตอ้งจัดทํา OH&S objectives ทสีมัพันธก์บัหนา้ที
และระดบัทเีกยีวขอ้ง เพอืการคงไวแ้ละปรับปรงุ OH&S-MS 
และบรรลกุารปรับปรงุสมรรถนะของ OH&S อยา่งตอ่เนอืง 
(ดขูอ้ 10.3)
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6.2 OH&S objective and planning 
   to achieve them



6.2.1 OH&S  objective  (ต่อ)
 OH&S  objective  ตอ้ง
    a) สอดคลอ้งกบันโยบาย OH&S

b) สามารวดัได ้(ถา้ปฏบิตัไิด)้ หรอืสามารถประเมนิสมรรถนะ
    c) คํานงึถงึ
        - ขอ้กําหนดทนํีามาประยกุตใ์ช ้
        - ผลการประเมนิความเสยีงและโอกาส 
          (ด ู6.1.2.2 และ 6.1.2.3)
        - ผลจาการใหคํ้าปรกึษากบัผูป้ฏบิตังิาน (ด ู5.4)
          และตวัแทนผูป้ฏบิตังิาน
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6.2 OH&S objective and planning 
   to achieve them

6.2.1 OH&S  objective  (ต่อ)
 OH&S  objective  ตอ้ง
    d) มกีารเฝ้าตดิตาม

e) มกีารสอืสาร
    f)  มกีารปรับใหท้นัสมัยตามความเหมาะสม
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6.2 OH&S objective and planning 
   to achieve them



6.2.2 Planning to achieve OH&S objective
 เมอืมกีารวางแผนใหบ้รรล ุองคก์รตอ้งกําหนด
    a) สงิทตีอ้งทํา             

b) ทรัพยากรทตีอ้งการ
    c) ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ   
    d) เมอืไรจะแลว้เสร็จ
    e) ผลจะถกูประเมนิอยา่งไร รวมถงึตวัชวีดัสําหรับเฝ้าตดิตาม
    f) วธิปีฏบิตัอิยา่งไรใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์จะตอ้งถกูบรูณาการเขา้ 
       ไปในกระบวนการทางธรุกจิขององคก์ร
 องคก์รตอ้ง maintain and retain documented information 

ของ OH&S objective และแผนในการบรรลุ
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6.2 OH&S objective and planning 
   to achieve them
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7. การสนบัสนนุ (Support)

7.1 Resources

7.2 Competence

7.3 Awareness

7.4 Communication

7.5 Documented information
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พจิารณาและจัดเตรยีมทรัพยากรทจํีาเป็นสําหรับ
การจัดทํา นําไปปฏบิตั ิรักษา และปรับปรงุ OH&S-MS 
อยา่งตอ่เนอืง
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7.1 Resources



 องคก์รตอ้ง

    a) กําหนดความสามารถทจํีาเป็นของผูป้ฏบิตังิานทมีผีล
        หรอืสามารถมผีลตอ่ OH&S performance

b) มันใจวา่ผูป้ฏบิตังิานมคีวามสามารถ (รวมถงึ
        ความสามารถในการชบีง่อนัตราย) บนพนืฐานท ี
        เหมาะสมของการศกึษา การฝึกอบรมหรอืประสบการณ์

ความสามารถ (competence) (เพมิ) หมายถงึ 
ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละทักษะเพอืใหบ้รรลผุลลพัธ์
ทตีงัใจไว ้
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7.2 Competence

 องคก์รตอ้ง (ตอ่)

    c) ปฏบิตักิารใดๆ เพอืใหไ้ดม้าและรักษาความสามารถ
        ตามทตีอ้งการและมกีารประสทิธผิลของปฏบิตักิาร
        ทไีดดํ้าเนนิการเหลา่นัน หากสามารถทําได ้

d) ตอ้งเก็บรักษา documented information
        อยา่งเหมาะสม เพอืเป็นหลกัฐานความสามารถ
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7.2 Competence



 ผูป้ฏบิตังิานตอ้งมคีวามตระหนักตอ่
    a) นโยบายและวตัถปุระสงค ์OH&S

b) ประสทิธผิลของ OH&S-MS รวมถงึประโยชนข์องการ
ปรับปรงุสมรรถนะดา้น OH&S

c) ผลกระทบและความตอ่เนอืงทมีโีอกาสเกดิความไมเ่ป็น
        ไปตามขอ้กําหนดของระบบ OH&S-MS 

d) อบุตักิารณแ์ละผลการสอบสวนทเีกยีวกบัพวกเขา
e) อนัตราย ความเสยีง OH&S และการปฏบิตักิารทถีกู

        กําหนดทเีกยีวขอ้งกบัพวกเขา
f) ความสามารถในการนําตวัเองออกจากสถานการณก์าร

        ทํางานทพีจิารณาแลว้วา่มใีกลจ้ะมอีนัตรายและมอีนัตราย
        รนุแรงตอ่ชวีติหรอืสขุภาพ และปกป้องตวัเขาใหพ้น้จาก
        อนัตรายนัน
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7.3 Awareness

7.4.1 General

7.4.2 Internal communication

7.4.3 External communication
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7.4.1 General
 ตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและรักษาไว ้ซงึกระบวนการทจํีาเป็น
    สําหรับสอืสารภายในและภายนอกเกยีวกบั OH&S-MS รวมถงึ
    a) อะไรทตีอ้งการสอืสาร

b) เมอืไรทจีะสอืสาร
    c) ตอ้งสอืสารกบัใคร
        1) ภายในระหวา่งหลายๆ ระดบัและหนา้ทขีององคก์ร
        2) ผูรั้บเหมาและผูเ้ยยีมชมในสถานทปีฏบิตังิาน
        3) ผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ
    d) สอืสารอยา่งไร
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7.4 Communication

7.4.1 General (ตอ่)
 ตอ้งคํานงึถงึประเด็นทหีลากหลาย (เชน่ เพศ ภาษา
    วฒันธรรม ความสามารถในการอา่นและเขยีน
    ความทพุพลภาพ) ควรพจิารณาความจําเป็นในการสอืสาร
 ตอ้งมันใจวา่มมุมองของผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอกทเีกยีวขอ้ง
   ไดถ้กูนํามาพจิารณาในกระบวนการสอืสาร
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7.4 Communication



7.4.1 General (ตอ่)
 เมอืมกีารจัดทํากระบวนการสอืสาร ตอ้ง
    - คํานงึถงึขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ
    - มันใจวา่ขอ้มลู OH&S ทสีอืสารมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู
      เกดิขนึใน OH&S-MS และมคีวามน่าเชอืถอื
 ตอ้งตอบสนองตอ่การสอืสารทเีกยีวขอ้งกบั OH&S-MS
 ตอ้งเก็บรักษา documented information เป็นหลกัฐานของ

การสอืสารตามความเหมาะสม
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7.4 Communication

7.4.2 Internal communication
 องคก์รตอ้ง
    a) สอืสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบั OH&S-MS ใหก้บัระดบัตา่งๆ 
        และตามหนา้ทภีายในองคก์ร รวมถงึการเปลยีนแปลง 

OH&S-MS ตามความเหมาะสม
    b) มันใจวา่กระบวนการสอืสารชว่ยใหผู้ป้ฏบิตังิานนําไป
        ปฏบิตัสิูก่ารปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง
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7.4 Communication



7.4.3 External communication
 องคก์รตอ้งสอืสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบั OH&S-MS ไปยัง
   ภายนอกตามกระบวนการสอืสารทถีกูจัดทําโดยองคก์ร
   และตามขอ้บงัคบัของขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ
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7.4 Communication

7.5.1 General

7.5.2 Creating and updating

7.4.3 Control of documented information
    

154

7.5 Documented information



7.5.1 General
 OH&S–MS ขององคก์รตอ้งรวมถงึ
    a) Documented information ทเีป็นขอ้กําหนดของมาตรฐานนี
    b) Documented information ทอีงคก์รพจิารณาแลว้วา่มี
        ความจําเป็นสําหรับประสทิธผิลของ OH&S-MS
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7.5 Documented information

7.5.1 General (ตอ่)
 Note

ขอบเขตของ Documented information สําหรับ OH&S–MS 
   ของแตล่ะองคก์ร สามารถแตกตา่งกนั ซงึขนึอยูก่บั
   - ขนาดขององคก์ร และ ชนดิของกจิกรรม กระบวนการ
     ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
   - ความจําเป็นในการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมาย
     และขอ้กําหนดอนืๆ
   - ความซบัซอ้นของกระบวนการและปฏสิมัพันธข์องกระบวนการ
   - ความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน
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7.5 Documented information



7.5.2 Creating and updating
 การจัดทําหรอืทําให ้documented information มคีวามทนัสมัย
    องคก์รตอ้งมันใจตามความเหมาะสมถงึ

a) การชบีง่และการอธบิาย (เชน่ ชอื วนัท ีผูจั้ดทํา หรอื
        หมายเลขอา้งองิ)
    b) รปูแบบ (เชน่ ภาษา รุน่ของ software ภาพกราฟิก)
        และสอืทใีช ้(เชน่ กระดาษ อเิล็กทรอนกิส)์

c) การทบทวนและอนุมตัสํิาหรับความเหมาะสมและเพยีงพอ
        

157

7.5 Documented information

7.5.3 Control of documented information
 Documented information ทตีอ้งการสําหรับ OH&S-MS และ

ตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน ตอ้งไดรั้บการควบคมุเพอืมันใจวา่
a) มเีพยีงพอและเหมาะสมเมอืใชง้านตามสถานทแีละ

        เวลาทตีอ้งการ
    b) มกีารปกป้องทเีพยีงพอ (เชน่ การไมรั่กษาความลบั 
        มกีารใชง้านทไีมเ่หมาะสม หรอืขาดซงึความซอืสตัย)์
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7.5 Documented information



7.5.3 Control of documented information (ตอ่)
 การควบคมุ Documented information สามารถดําเนนิกจิกรรม
    ดงัน ีตามความเหมาะสม

 - การแจกจา่ย การเขา้ถงึ การเรยีกออกมาใชแ้ละการใช ้
 - การจัดเก็บและการรักษา รวมถงึรักษาดแูลใหส้ามารถ

       อา่นไดง้า่ย
     - การควบคมุการเปลยีนแปลง (เชน่ ควบคมุครังทจัีดทํา)
     - ระยะเวลาการจัดเก็บและการทําลาย
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7.5 Documented information

7.5.3 Control of documented information (ตอ่)
 Documented information ทรัีบจากภายนอกองคก์ร
    ซงึไดพ้จิารณาแลว้วา่มคีวามจําเป็นสําหรับการวางแผน
    และการดําเนนิการของ OH&S-MS ตอ้งชบีง่และควบคมุ
    ตามความเหมาะสม
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7.5 Documented information



8. การดาํเนนิการ (Operation)

8.1 Operational  planning  and  control

8.2 Emergency  preparedness  and  response
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8.1.1 General

8.1.2 Eliminating hazards and reducing OH&S risks

8.1.3 Management of change

8.1.4 Procurement
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8.1 Operational planning and control



8.1.1 General
 องคก์รตอ้งวางแผน นําไปปฏบิตั ิควบคมุและรักษากระบวนการ

ทจํีาเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ OH&S-MS และ
ดําเนนิการตามปฏบิตักิารทไีดกํ้าหนดในขอ้ 6 โดย
a) กําหนดเกณฑสํ์าหรับกระบวนการ
b) ดําเนนิการควบคมุกระบวนการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
c) รักษาและจัดเก็บ documented information ตามขอบเขต

       ทจํีาเป็น เพอืใหม้ันใจวา่กระบวนการดําเนนิการไดต้ามแผนที
       กําหนดไว ้

d) ปรับปรงุงานสําหรับผูป้ฏบิตังิาน
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8.1 Operational planning and control

8.1.1 General (ตอ่)

 สําหรับสถานทปีฏบิตังิานทมีหีลายนายจา้ง (multi-employer 
workplaces) องคก์รตอ้งมกีารประสานงานสว่นทเีกยีวขอ้งกบั 
OH&S-MS กบัองคก์รอนืดว้ย
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8.1 Operational planning and control
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8.1 Operational planning and control

8.1.2 Eliminating  hazards and reducing OH&S risks
 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้งึกระบวนการ

สําหรับการขจัดอนัตราย และลด OH&S risk โดยใชก้ารควบคมุ
ตามลําดบัขนั ดงันี
a) ขจัดอนัตราย
b) ทดแทนดว้ยวสัด ุกระบวนการ การปฏบิตังิาน หรอื

        อปุกรณท์มีอีนัตรายนอ้ยกวา่แทน
c) ใชก้ารควบคมุทางดา้นวศิวกรรม และปรับโครงสรา้งการทํางาน
d) ใชก้ารบรหิารในการควบคมุ รวมถงึการฝึกอบรม
e) ใชอ้ปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล

  NOTE : In many countries, legal requirements and other requirements include the 
requirement that personal protective equipment (PPE) is provided at no cost to workers

166

8.1 Operational planning and control



8.1.3 Management of change
 องคก์รตอ้งจัดทํากระบวนการสําหรับการดําเนนิงานและควบคมุ
    การวางแผนทมีกีารเปลยีนแปลงทงัชวัคราวและถาวรทมีผีล
    กระทบตอ่สมรรถนะ OH&S รวมถงึ

a) ผลติภณัฑใ์หม ่บรกิารใหม ่และกระบวนการใหม ่หรอืการเปลยีน
       แปลงผลติภณัฑ ์บรกิาร และกระบวนการเดมิ รวมถงึ
       - ตําแหน่งของสถานทปีฏบิตังิาน และสภาพแวดลอ้ม

- งานขององคก์ร
- สภาวะในการทํางาน
- อปุกรณ์
- กําลงัคน
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8.1.3 Management of change (ตอ่) 

b) การเปลยีนแปลงขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ
c) การเปลยีนแปลงความรูห้รอืขอ้มลูเกยีวกบัอนัตราย

และความเสยีง OH&S
d) การพัฒนาความรูแ้ละเทคโนโลยี

 องคก์รตอ้งทบทวนผลกระทบของการเปลยีนแปลงทไีมไ่ดต้งัใจ
    ดําเนนิการปฏบิตัเิพอืบรรเทาผลกระทบ ถา้จําเป็น
  
NOTE : Changes can result in risk and opportunities.
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การจดัทาํขนัตอนการจดัการความเปลยีนแปลง
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WORK SHOP 4

8.1.4 Procurement
        8.1.4.1 General

 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้งึกระบวนการใน
การควบคมุ Procurement of products and service เพอืให ้
มันใจความสอดคลอ้งกบั OH&S-MS
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contractor
External organization providing to the organization 
in accordance with agreed specifications, terms and 
Conditions

ผูร้บัเหมา
องคก์รภายนอกทใีหบ้รกิารแกอ่งคก์รใหส้อดคลอ้งตาม
รายละเอยีดขอ้กําหนดและเงอืนไขทตีกลงไว ้   
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8.1.4 Procurement (ตอ่)
        8.1.4.2 Contractors

 องคก์รตอ้งจัดทํากระบวนการในการประสานงานกบั 
contractors สําหรับการชบีง่อนัตราย ประเมนิและความคมุ
ความเสยีง OH&S ทเีกดิจาก
a) การดําเนนิงานและกจิกรรมของ contractors ทสีง่ผลตอ่

        องคก์ร
b) การดําเนนิงานและกจิกรรมขององคก์รทสีง่ผลกระทบตอ่

        ผูป้ฏบิตังิานของ contractors
c) การดําเนนิงานและกจิกรรมของ contractors ทสีง่ผลกระทบ

       ตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ ในสถานปฏบิตังิาน
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8.1.4 Procurement (ตอ่)
        8.1.4.2 Contractors (ตอ่)

 องคก์รตอ้งมันใจวา่ผูรั้บเหมาและผูป้ฏบิตังิานของผูรั้บเหมาได ้
ปฏบิตัติามขอ้กําหนด OH&S –MS ขององคก์ร

 กระบวนการจัดหาขององคก์รตอ้งกําหนดและประยกุตใ์ชเ้กณฑ ์
OH&S สําหรับการคดัเลอืกผูรั้บเหมา
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outsource
make an arrangement where an external organization
performs part of an organization’s function or process

การจัดการทอีงคก์รภายนอกดําเนนิการในบางสว่นของหนา้ที
หรอืกระบวนการขององคก์ร
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8.1.4 Procurement (ตอ่)
        8.1.4.3 Outsourcing
 องคก์รตอ้งมันใจวา่กระบวนการและหนา้ทขีองหน่วยงาน

ภายนอกไดถ้กูควบคมุ
 องคก์รตอ้งมันใจวา่การจัดเตรยีมหน่วยงานภายนอกสอดคลอ้ง

กบัขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ และบรรลผุลลพัธ์
ทตีงัไว ้(intended outcomes) ของ OH&S-MS

 ประเภทและระดบัของการควบคมุไดถ้กูนําไปประยกุตไ์ปใน
กระบวนการและหนา้ทตีามทถีกูกําหนดไวใ้น OH&S-MS

175

8.1 Operational planning and control

 องคก์รจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้งึกระบวนการทจํีาเป็น
ในการจัดเตรยีมสําหรับการตอบสนองตอ่สถานการณฉุ์กเฉนิ ที
อาจเกดิขนึตามทชีบีง่ไวใ้น ขอ้ 6.1.2.1 รวมถงึ
a) การวางแผนการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ รวมถงึการปฐมพยาบาล

b) การฝึกอบรมสําหรับการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิทไีดว้างแผนไว ้
c) การทดสอบและฝึกซอ้มความสามารถการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ

       เป็นระยะๆ 
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d) การประเมนิสมรรถนะ และความจําเป็นในการปรับปรงุ
        แผนการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ รวมทงัภายหลงัการทดสอบ
        และภายหลงัการเกดิภาวะฉุกเฉนิ

e) การสอืสารและจัดเตรยีมขอ้มลูทเีกยีวกบัหนา้ทแีละความ
        รับผดิชอบของผูป้ฏบิตังิานทกุคน

f)  การสอืสารขอ้มลูทเีกยีวขอ้งใหผู้รั้บเหมา ผูเ้ยยีมชม 
        ผูใ้หบ้รกิารตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ เจา้หนา้ทขีองภาครัฐ 
        และชมุชนทอ้งถนิ

g) การคํานงึถงึความตอ้งการและความสามารถของ
        ผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง และมันใจถงึการมสีว่นรว่ม
        ตามความเหมาะสมในการพัฒนาการวางแผนการตอบโต ้
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 องคก์รตอ้ง maintain and retain documented information
เกยีวกบักระบวนการตา่ง ๆ และแผนการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิที

    อาจเกดิขนึ
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9. การประเมนิสมรรถนะ (Performance evaluation)

9.1 Monitoring, measurement, analysis and
performance evaluation

9.2 Internal audit

9.3 Management review
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9.1.1 General

9.1.2 Evaluation of compliance
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9.1.1 General
 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้งึกระบวนการสําหรับการเฝ้า

ตดิตาม การวดั การวเิคราะห ์และการประเมนิสมรรถนะ
 องคก์รตอ้งกําหนด

a) อะไรทจํีาเป็นตอ้งเฝ้าตดิตามและตรวจวดั รวมถงึ
1) การปฏบิตัติามขอ้กําหนดกฏหมายและขอ้กําหนดอนืๆทเีกยีวขอ้ง
2) กจิกรรมและการดําเนนิการทเีกยีวกบัการชบีง่อนัตราย และความ

            เสยีงและโอกาส
3) ความกา้วหนา้ในการบรรลตุามวตัถปุระสงค ์OH&S 
4) ประสทิธผิลของการดําเนนิการและการควบคมุอนีๆ
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9.1.1 General (ตอ่)
 องคก์รตอ้งกําหนด

b) เกณฑท์ใีชใ้นการประเมนิผลสมรรถนะ OH&S
c) วธิใีนการเฝ้าตดิตาม ตรวจวดั วเิคราะห ์และประเมนิสมรรถนะ เพอืให ้

        มันใจถงึความถกูตอ้งของผลลพัธ์
d) เมอืไรทตีอ้งเฝ้าตดิตามและตรวจวดัสมรรถนะ
e) เมอืไรทผีลจากการเฝ้าตดิตาม และตรวจวดัจะตอ้งนํามาวเิคราะห ์

        ประเมนิผลและสอืสาร
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9.1.1 General (ตอ่)
 องคก์รตอ้งประเมนิสมรรถนะ OH&S และกําหนดประสทิธผิลของ

OH&S-MS
 องคก์รตอ้งมันใจวา่เครอืงมอืทใีชใ้นการเฝ้าตดิตามและตรวจวดั 

ไดรั้บการทวนสอบหรอืสอบเทยีบและไดถ้กูใช ้และบํารงุรักษา
ตามความเหมาะสม
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9.1.1 General (ตอ่)
 องคก์รตอ้งเกบ็รักษา documented information ตามความ

เหมาะสม
- เพอืเป็นหลกัฐานของผลการเฝ้าตดิตาม ตรวจวดั วเิคราะห ์

      และการประเมนิสมรรถนะ
- การบํารงุรักษา ทวนสอบ หรอืสอบเทยีบเครอืงมอืทใีชใ้น

      การตรวจวดั

184

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation



 
9.1.2 Evaluation of compliance

 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้งึกระบวนการ
สําหรับการประเมนิความสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฏหมายและ
ขอ้กําหนดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งตามขอ้ 6.1.3
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9.1.2 Evaluation of compliance (ตอ่)
 องคก์รตอ้ง

a) กําหนดความถแีละวธิกีารในการประเมนิความสอดคลอ้ง
b) ประเมนิความสอดคลอ้งและดําเนนิการถา้จําเป็น (ด ู10.2)
c) รักษาไวซ้งึความรูแ้ละความเขา้ใจสถานะของความ

        สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนอนืๆ ที
    เกยีวขอ้ง
d) ตอ้งเก็บรักษา documented information ของผลการ

        ประเมนิความสอดคลอ้ง
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audit
Systematic, independent and documented process for
obtaining audit evidence and evaluating it objectively 
to determine the extent to which the audit criteria and 
fulfilled
การตรวจประเมนิ
กระบวนการทเีป็นระบบ เป็นอสิระ และเพอืใหไ้ดห้ลกัฐานการ
ตรวจประเมนิ และประเมนิหลกัฐานการตรวจประเมนิอยา่ง
ตรงไปตรงมา เพอืตดัสนิวา่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารตรวจ
ประเมนิ
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9.2.1 General

9.2.2 Internal audit programme

188

9.2 Internal audit



9.2.1 General
 องคก์รตอ้งดําเนนิการตรวจประเมนิภายในตามชว่งเวลาที

กําหนดไว ้เพอืใหไ้ดข้อ้มลูมาประกอบการพจิารณาวา่ 
OH&S-MS
a) เป็นไปตาม

1) ขอ้กําหนดขององคก์รสําหรับ OH&S-MS รวมถงึ
นโยบายและวตัถปุระสงค ์OH&S

2) ขอ้กําหนดของมาตรฐาน
b) มกีารนําไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพและรักษาไว ้
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9.2.2 Internal audit programme
 องคก์รตอ้ง

a) วางแผน จัดทํา นําไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้งึโปรแกรม
        การตรวจประเมนิ รวมถงึ

- ความถี
- วธิกีาร
- ความรับผดิชอบ
- ขอ้กําหนดในการวางแผน
- รายงานผล
ซงึตอ้งคํานงึถงึ
- ความสําคญัของกระบวนการทเีกยีวขอ้ง
- ผลของการตรวจประเมนิครังกอ่น
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9.2.2 Internal audit programme  (ตอ่)

b) ระบเุกณฑแ์ละขอบขา่ยสําหรับตรวจประเมนิแตล่ะครัง
c) คดัเลอืกผูต้รวจประเมนิและดําเนนิการตรวจประเมนิเพอื

ใหม้ันใจวา่กระบวนการตรวจเป็นไปตามวตัถปุระสงค์
เป็นกลาง

d) มันใจวา่ผลการตรวจประเมนิไดถ้กูรายงานไปยังผูจั้ดการ
ทเีกยีวขอ้ง

e) มันใจวา่ผลการตรวจประเมนิทพีบ ไดถ้กูรายงานไปยัง
      ผูป้ฏบิตังิานและตวัแทนผูป้ฏบิตังิานและผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทเีกยีวขอ้ง
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9.2.2 Internal audit programme  (ตอ่)

f) ดําเนนิการกบัขอ้บกพรอ่งทพีบและปรับปรงุสมรรถนะ 
OH&S อยา่งตอ่เนอืง

g) ตอ้งเก็บรักษา documented information เพอืเป็น
หลกัฐานของการดําเนนิการของโปรแกรมตรวจประเมนิ
และผลการตรวจประเมนิ
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 ผูบ้รหิารสงูสดุตอ้งทบทวน OH&S-MS ขององคก์ร
ตามชว่งเวลาทกํีาหนดไว ้เพอืใหม้ันใจวา่ยังคงเหมาะสม
เพยีงพอและมปีระสทิธผิลอยา่งตอ่เนอืง
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 การทบทวนการบรหิารตอ้งพจิารณาถงึ
a) สถานการณดํ์าเนนิการจากการทบทวนการบรหิารครังกอ่น
b) การเปลยีนแปลงประเด็นภายในและภายนอกทเีกยีวขอ้ง

กบั OH&S-MS รวมถงึ
1) ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี
2) ขอ้กําหนดกฎหมายและขอ้กําหนดอนืๆ 
3) ความเสยีงและโอกาส

c) ระดบันโยบายและวตัถปุระสงค ์OH&S ทบีรรลผุล
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 การทบทวนการบรหิารตอ้งพจิารณาถงึ (ตอ่)
d) ขอ้มลูสมรรถนะ OH&S รวมทังแนวโนม้เกยีวกบั

1) อบุตักิารณ ์ความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดการ
           ปฏบิตักิารแกไ้ขและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง

2) ผลการเฝ้าตดิตามและตรวจวดั
3) ผลประเมนิความสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดกฎหมาย

และขอ้กําหนดอนืๆ
4) ผลการตรวจประเมนิ
5) การมสีว่นรว่มและการใหคํ้าปรกึษาของผูป้ฏบิตังิาน
6) ความเสยีงและโอกาส
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 การทบทวนการบรหิารตอ้งพจิารณาถงึ (ตอ่)
e) ความเพยีงพอของทรัพยากร สําหรับรักษาประสทิธผิล

ของ OH&S
f)  การสอืสารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้ง
g) โอกาสสําหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง
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 ผลลพัธจ์ากการทบทวนการบรหิารตอ้งรวมถงึการตดัสนิใจที
เกยีวกบั
- ความตอ่เนอืงของความเหมาะสม ความเพยีงพอ 
และประสทิธผิล ของ OH&S-MS ในการบรรล ุ
intended outcomes

- โอกาสในการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง
- ความตอ้งการในการเปลยีนแปล OH&S-MS
- ทรัพยากรทตีอ้งการ
- การปฏบิตักิารทตีอ้งการ
- โอกาสการปรับปรงุการบรูณาการ OH&S-MS เขา้กบักระบวนการ
   ทางธรุกจิอนืๆ 
- สงิทเีกยีวขอ้งใดๆ สําหรับทศิทางกลยทุธอ์งคก์ร
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9.3 Management review

 ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งสอืสารผลลพัธจ์ากการทบทวนการบรหิาร
ใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน และตวัแทนผูป้ฏบิตังิานทเีกยีวขอ้งทราบ 
(ขอ้ 7.4)

 ตอ้งเก็บรักษา documented information เพอืเป็นหลกัฐาน
ของผลการทบทวนการบรหิาร
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10. การปรบัปรงุ (Improvement)

10.1 General

10.2 Incident, nonconformity and corrective action

10.3 Continual improvement
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 องคก์รตอ้งกําหนดโอกาสสําหรับการปรับปรงุ (ดขูอ้ 9)   
และดําเนนิการตามการปฏบิตักิารทจํีาเป็นเพอืบรรลผุลลพัธ์
ทตีงัใจ (intended outcome) ของ OH&S-MS
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ความเป็นไปตามขอ้กาํหนด (conformity)
ความสามารถทําใหเ้ป็นตามขอ้กําหนด

ความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด (nonconformity)
การไมส่ามารถทําใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด
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อบุตักิารณ ์(incident)
เหตกุารณท์เีกดิขนึหรอืภาวะการทํางานทสีามารถหรอืสง่ผล
ตอ่การไดรั้บบาดเจ็บและเจ็บป่วยตอ่สขุภาพ

การปฏบิตักิารแกไ้ข (corrective action)
การปฏบิตักิารเพอืขจัดสาเหตขุองความไมเ่ป็นไปตาม
ขอ้กําหนดหรอือบุตักิารณแ์ละป้องกนัไมใ่หเ้กดิซําอกี
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 องคก์รตอ้งจัดทํา นําไปปฏบิตั ิและรักษาไวซ้งึกระบวนการ 
รวมถงึการรายงานการสอบสวน และการปฏบิตักิารในการ
กําหนด และจัดการอบุตักิารณ ์และความไมเ่ป็นไปตาม
ขอ้กําหนด

 เมอืเกดิอบุตักิารณห์รอืความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด ตอ้ง
a) ตอบสนองอบุตักิารณห์รอืความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด 

อยา่งเหมาะสม
1) ปฏบิตักิารเพอืควบคมุและแกไ้ข
2) จัดการกบัผลกระทบทตีามมา
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 เมอืเกดิอบุตักิารณห์รอืความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด ตอ้ง
b) ประเมนิการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิาน (ด ู5.4) และผูม้สีว่นไดเ้สยี

อนืๆ ทเีกยีวขอ้ง การกําหนดการปฏบิตักิารแกไ้ขทจํีาเป็นเพอืขจัด
สาเหตขุองอบุตักิารณ ์หรอืความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด เพอื
ไมใ่หเ้กดิซาํหรอืเกดิขนึในทอีนือกี โดย
1) สอบสวนอบุตักิารณห์รอืทบทวนความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด

   2) พจิารณาสาเหตขุองอบุตักิารณห์รอืความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด
3) พจิารณาวา่มอีบุตักิารณล์กัษณะเดยีวกนัทเีคยเกดิขนึมาแลว้

ความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทมีอียูห่รอืสามารถมแีนวโนม้
เกดิขนึ
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 เมอืเกดิอบุตักิารณห์รอืความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด ตอ้ง
c) ทบทวนการประเมนิความเสยีง OH&S ทมีอียูแ่ละความเสยีงอนืๆ 

ตามความเหมาะสม (ด ู6.1)
d) กําหนดและดําเนนิการปฏบิตักิารทจํีาเป็น รวมถงึการปฏบิตักิารแกไ้ข

ใหส้อดคลอ้งตามลําดบัขนัตอนของการควบคมุ (ด ู8.1.2) และการ
จัดการการเปลยีนแปลง (ด ู8.1.3)

e) ประเมนิความเสยีง OH&S ทเีกยีวขอ้งกบัอนัตรายใหมห่รอือนัตราย
ทมีกีารเปลยีนแปลงกอ่นดําเนนิการปฏบิตั ิ

f) ทบทวนประสทิธผิลของการดําเนนิการปฏบิตัริวมถงึการปฏบิตักิาร
แกไ้ข

g) ดําเนนิการเปลยีนแปลงใดๆ ใน OH&S-MS หากจําเป็น
205

10.2 Incident, nonconformity and corrective action

 การปฏบิตักิารแกไ้ขตอ้งเหมาะสมกบัผลกระทบหรอืผลกระทบทอีาจเกดิ
จากอบุตักิารณ ์หรอืสงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดทพีบ

 องคก์รตอ้งเกบ็รักษา documented information เป็นหลกัฐานของ
- ลกัษณะของอบุตักิารณห์รอืความไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด และการ
  ปฏบิตักิารทไีดดํ้าเนนิการหลงัจากนัน
- ผลการปฏบิตักิารทไีดดํ้าเนนิการรวมถงึการปฏบิตักิารแกไ้ขทมีี
  ประสทิธผิล

 องคก์รตอ้งสอืสาร documented information ใหก้บัผูป้ฏบิตังิานและ
ตวัแทนผูป้ฏบิตังิานและผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งทราบ
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การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนอืง (continual improvement)
กจิกรรมทเีกดิขนึซําๆ ซงึสง่ผลตอ่การเพมิสมรรถนะ

ประสทิธผิล (effectiveness)
การดําเนนิการกจิกรรมและผลลพัธท์เีกดิขนึบรรลตุามแผนที
ระบไุว ้
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 องคก์รตอ้งมกีารปรับปรงุ OH&S-MS อยา่งตอ่เนอืง เหมาะสม เพยีงพอ 
และมปีระสทิธผิล โดย
a) ยกระดบัสมรรถนะดา้น OH&S
b) สง่เสรมิวฒันธรรมเพอืสนับสนุน OH&S-MS
c) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูป้ฏบิตังิานในการดําเนนิการปรับปรงุอยา่ง

        ตอ่เนอืงของ OH&S-MS
d) ผลการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืงตอ้งสอืสารใหผู้ป้ฏบิตังิานและตวัแทน

        ผูป้ฏบิตังิานทเีกยีวขอ้งทราบ
e) ตอ้งเกบ็รักษา documented information เป็นหลกัฐานของผลการ

ปรับปรบุอยา่งตอ่เนอืง
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กํากบัดแูล

โครงสรา้งระบบการตรวจสอบและรบัรองทเีป็นสากล

หนว่ยรบัรอง
ระบบงาน

แหง่ชาติ (สรบ.)

ผูป้ระกอบกจิการ
(สนิคา้/บรกิาร กระบวนการ อปุกรณ ์องคก์ร 
ระบบการบรหิารจดัการ บคุลากร และอนื ๆ)

หนว่ยตรวจสอบและรบัรอง
 หอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ
  หนว่ยตรวจ 
  หนว่ยรบัรอง 

MoUMoU

กํากบัดแูล

MRAMRA

212

ประเมนิความสามารถ 

ประเมนิความสอดคลอ้ง



ผลกระทบและการเตรยีมความพรอ้ม
สาํหรบัมาตรฐานใหม่
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CB

กําหนดหลกัเกณฑก์ารเปลยีนผา่น 
มาตรฐาน OHSAS 18001 ไปสู ่ISO 45001

กําหนดหลกัเกณฑก์ารรับรองระบบงาน
(ISO45001 / OHSAS 18001 / มอก.18001)
 

กําหนดหลกัเกณฑสํ์าหรับการรับรองระบบ
การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยั

ปรับปรงุระบบการจัดการอาชวีอนามัยและ
ความปลอดภยัตามมาตรฐานใหม่โรงงาน
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International 
Accreditation 
Forum : IAF 

OHSAS Project 
Group ISO
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Timeline Dec 2017 / Jan 2018 Mar 2018 Mar 2021
3 year migration period

OHSAS 18001:2007

ISO45001:2018 FDIS ballot Publication of
International Standard

National Standards 
Bodies

Translation Release of national 
standard

Accreditation Bodies Accreditation update 
transition

Accreditation

Certification Bodies Certification update 
transition

ISO 45001:2018 certification

Trainers
Auditor Upgrade Certification update 

transition
Certified 
Organizations

Certification update 
transition

Preparation Commencement
/ continuation

End

Implementation timetable for ISO 45001:2018, for all user groups 
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