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8.1.1 & 8.1.2

8.1 การวางแผน และ การควบคมุการปฏบิตังิาน 
 

 
8.1 การวางแผน และ การควบคมุการปฏบิตังิาน 
8.1.1   ท ัว่ไป 
  
องคก์รตอ้งวางแผน, นําไปปฏบิตั,ิ ควบคมุ และ ธํารงรักษา กระบวนการทีจํ่าเป็นในการบรรลขุอ้กําหนด
ของระบบบรหิาร OH&S, และดําเนนิการปฏบิัตทิีกํ่าหนดในขอ้ 6 โดย 
  
a) การจัดทําเกณฑสํ์าหรับกระบวนการ 
b) การดําเนนิการควบคมุกระบวนการตามเกณฑ ์
c) ธํารงรักษา และ จัดเก็บเอกสารสารสนเทศตามจําเป็นเพือ่ใหม้คีวามม่ันใจวา่มกีารดําเนนิ

กระบวนการตามแผน  
d) การดัดแปลงงานใหผู้ทํ้างาน(worker)  
ในสถานทีทํ่างานทีม่นีายจา้งหลายคน,  องคก์รตอ้งประสานงานกบัสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบบรหิาร 
OH&Sกบัองคก์รอืน่ ๆ 
 
8.1.2   การกาํจดัอนัตรายและการลดความเสีย่ง OH&S 
 
องคก์รตอ้ง จัดทํา นําไปปฏบิัต ิและ การธํารงรักษากระบวนการ สําหรับการกําจัดอนัตรายและลดความ
เสีย่ง OH&S โดยใชลํ้าดับชัน้ในการควบคมุ ดังน้ี 
 

a) กําจัดอนัตราย 
b) ทดแทนดว้ยวัสด ุกระบวนการ การปฏบิตังิานหรอืเครือ่งมอืทีม่อีนัตรายนอ้ยกวา่  
c) ใชก้ารควบคมุทางวศิวกรรม และ/หรอื การจัดงานใหม ่
d) ใชก้ารควบคมุเชงิการจัดการ , รวมถงึการอบรม 
e) ใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัสว่นบคุคลทเีพยีงพอ 

 
หมายเหต ุในหลายประเทศ ตามขอ้กฏหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆ รวมถงึขอ้กําหนดใหอ้ปุกรณป้์องกนั
สว่นบคุคล(PPE)เป็นสิง่ทีต่อ้งจัดหาใหโ้ดยไมค่ดิเงนิกบัคนทํางาน 
 

 
 
 
ใชห้ลกัการอะไรในการพจิารณาวา่อะไรเป็นการปฏบิตักิารทีต่อ้ง
ควบคมุ 
 
เมือ่มคีวามเขา้ใจถงึอนัตรายของ OH&Sแลว้ องคก์รควรทําการควบคมุการทํางานทีจํ่าเป็น  เพือ่จัดการ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กําหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบั OH&S  
 
หากทา่นจําได ้วตัถปุระสงคโ์ดยรวมของ OH&S คอื การควบคมุการทํางานเพือ่จัดการความเสีย่ง OH&S 
ใหเ้ป็นไปตามบรบิทองคก์ร ดังนัน้  ขอ้มลูทีต่อ้งนํามาพจิารณา เมือ่มกีารจัดทําและนําไปใชก้ารควบคมุ
การทํางาน ควรรวมถงึ 
 
— นโยบาย และวัตถปุระสงคเ์ป้าหมาย ของ OH&S; 
— ผลของการชีบ้ง่อนัตราย, การประเมนิความเสีย่ง, การประเมนิผลของระบบควบคมุทีม่อียู ่และการ
กําหนดวธิกีารควบคมุใหม;่ 
— ขอ้กําหนดเฉพาะเจาะจงภายใน (เชน่ สําหรับวสัด,ุ อปุกรณ์เครือ่งมอื, ผังของสิง่อํานวยความสะดวก); 
— ขอ้มลูเกีย่วกบัขัน้ตอนการดําเนนิการทีม่อียู;่ 
— กฏหมาย และขอ้กําหนดอืน่ๆ ทีม่ผีลบงัคับใชก้บัองคก์ร  
— การควบคมุตลอดทัง้หว่งโซข่องผลติภัณฑ ์ทีม่คีวามสมัพันธก์บั สนิคา้ทีซ่ ือ้มา, อปุกรณ์ และการ
ใหบ้รกิาร; 
— ขอ้มลูสะทอ้นกลับทีม่าจากการมสีว่นรว่มและการใหคํ้าปรกึษา  

ISO45001 Req 8  |  2 of  29



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 2 of 8                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   12 ตลุาคม 2562  

8.1.1 & 8.1.2

— ลักษณะ และขอบเขตทีค่ลอบคลมุถงึสิง่ทีจ่ะตอ้งดําเนนิการ โดยผูรั้บเหมาและบคุลากรภายนอกอืน่ๆ 
และ 
— การเขา้ถงึสถานทีป่ฏบิตังิาน โดยแขกผูม้าเยอืน, คนทีม่าสง่ของ, ผูรั้บเหมาทีม่าใหบ้รกิาร ฯลฯ 
 
ในชว่งการพัฒนาการควบคมุการทํางาน, ลําดับความสําคัญควรไดรั้บการพจิารณากบัการควบคมุ 
 
ทางเลอืกทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืทีส่งูกวา่ในการป้องกนั การบาดเจ็บ หรอืเจ็บป่วย จะตอ้งไดรั้บการเลอืกให ้
สอดคลอ้งกบัลําดบัชัน้การควบคมุเสมอ เชน่ ควรเริม่ตน้ดว้ย การออกแบบใหมอ่ปุกรณ ์หรอืกระบวนการ
ใหม ่เพือ่กําจัด หรอืลดอนัตราย การปรับปรงุป้ายเตอืน/คําเตอืนสําหรับการหลกีเลีย่งอนัตราย การ
ปรับปรงุระเบยีบวธิปีฏบิตังิานทีด่ขี ึน้ และการฝึกอบรม เพือ่ลดความถี ่และลดระยะเวลาของการสมัผัส
อนัตรายของการควบคมุทีไ่มเ่พยีงพอ และสดุทา้ย คอ่ยเป็นเรือ่งการใชง้านอปุกรณ์ป้องกนัภัยสว่นบคุคล 
(PPE) เพือ่ลดความรนุแรงของการบาดเจ็บหรอืการสมัผัส  
 
การควบคมุการทํางาน จะตอ้งมกีารดําเนนิการ, มกีารประเมนิอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ตรวจสอบประสทิธผิล 
และบรูณาการเขา้กบัระบบการจดัการโดยรวมของ OH&S 
 
การจดัทาํและการนําไปใชก้ารควบคมุการปฏบิตังิาน  
 
การควบคมุการปฏบิตังิานควรมกีารจดัทําและนําไปปฏบิตั ิตามความจําเป็น เพือ่จัดการความเสีย่งใหอ้ยูใ่น
ระดับทีย่อมรับได ้สําหรับพืน้ทีป่ฏบิตักิารและกจิกรรมตา่งๆ ไมว่า่  การจัดซือ้ การวจัิยและพัฒนา การขาย 
การบรกิาร สํานักงาน การทํางานนอกสถานที ่การทํางานทีบ่า้น การผลติ การขนสง่ และการบํารงุรักษา  
 
การควบคมุระบบปฏบิตังิาน ทําไดห้ลายทาง มหีลายวธิ ีเชน่ การใช ้อปุกรณ์ทางกายภาพ (เชน่  เครือ่ง
กัน้, ระบบควบคมุการเขา้ถงึ), การใชร้ะเบยีบปฏบิตังิาน, คูม่อืการทํางาน, รปูสญัลักษณ, สญัญาณเตอืน
ภัย และป้าย 
 
องคก์รควรจัดทําการควบคมุการทํางาน เพือ่กําจัด หรอืลด และควบคมุ ความเสีย่งดา้น OHS ทีม่โีอกาส
จากการเขา้ถงึพืน้ทีทํ่างาน โดยพนักงาน, ผูรั้บเหมา, บคุคลภายนอกอืน่ๆ, กลุม่คนภายนอก และ/หรอื ผู ้
มาเยีย่มชม  
 
การควบคมุการทํางานยังรวมถงึตอ้งไตรต่รองถงึสถานการณ์ทีค่วามเสีย่ง OH&S ทีข่ยายไปสูพ่ืน้ที่
สาธารณะหรอืพืน้ทีก่ารควบคุมทีดํ่าเนนิการโดยบคุคลอืน่ (เชน่ เมือ่พนักงานขององคก์รทํางานในไซต์
งานของลกูคา้)  และบางครัง้มคีวามจําเป็นตอ้งปรกึษาหารอืกบัหน่วยงานภายนอกในสถานการณแ์บบนี้ 
 
ตัวอยา่งของพืน้ทีค่วามเสีย่ง OH&S และตัวอยา่งของมาตรการควบคมุทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่: 
 
a) มาตรการควบคมุโดยทั่วไป 

- การบํารงุรักษา และซอ่มแซมสิง่อํานวยความสะดวก เครือ่งจักร และ อปุกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอ 
เพือ่ป้องกนัสภาพทีไ่มป่ลอดภยัทีม่าจากการพัฒนา 
- การทําความสะอาด และบํารงุรักษา ทางเดนิใหโ้ลง่ 
- การจดัการจราจร (เชน่ การจัดการการแยกทางสําหรับยานพาหนะ และทางเดนิเทา้) 
- การเตรยีมและการบํารงุรักษาพืน้ทีทํ่างาน 
- การบํารงุรักษาระบบจัดการสภาพแวดลอ้ม (อณุหภมู,ิ คณุภาพอากาศ) 
- การบํารงุรักษาระบบระบายอากาศ และ ระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
- การบํารงุรักษาแผนฉุกเฉนิ 
- นโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง การกล่ันแกลง้ การลว่งละเมดิทางเพศ ยาเสพตดิ และ การ
ละเมดิทีม่ผีลมาจากแอลกอฮอล ์ฯลฯ 
- โปรแกรมสขุภาพ (โปรแกรมเฝ้าระวังทางการแพทย)์ 
- การอบรม และ โปรแกรมเพือ่สรา้งความตระหนัก ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านการควบคมุ (เชน่ 
ระบบอนุญาตใหทํ้างาน) 
- การเขา้ถงึการควบคมุ 

 
b) ประสทิธผิลของงานทีเ่ป็นอนัตราย 

- การใชร้ะเบยีบปฏบิตังิาน วธิกีารทํางาน หรอืวธิกีารทํางานทีไ่ดรั้บอนุมัต ิ
- การใชอ้ปุกรณ์ทีเ่หมาะสม 
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- การคัดเลอืกลว่งหนา้และ / หรอืการฝึกอบรม บคุลากร หรอืผูรั้บจา้งสําหรับงานอันตราย 
- การใชร้ะบบใบอนุญาตการทํางาน การอนุมัตลิว่งหนา้ หรอืการอนุญาต 
- ขัน้ตอนการปฏบิตังิานการควบคมุการผา่นเขา้และออกของบคุลากร ไปยังไซตง์านอันตราย 
- การควบคมุเพือ่ป้องกนัการการเจ็บป่วย; 

 
c) การใชว้ตัถอุนัตราย 

- กําหนดระดบัปรมิาณสนิคา้คงคลัง สถานทีเ่ก็บสนิคา้ และสภาพการเก็บรักษา 
- เงือ่นไขของการใชง้านวตัถอุันตราย 
- ขอ้จํากดั ของพืน้ทีท่ีส่ามารถใชว้ตัถอัุนตราย 
- การรักษาความปลอดภัย และ การจัดสรรพืน้ทีเ่ก็บอยา่งปลอดภยั และ การควบคมุการเขา้ถงึ 
- การใชง้านวธิปีฏบิตั ิแนวทางสําหรับการทํางาน หรอืวธิกีารทํางาน 
- การจดัหาและการเขา้ถงึขอ้มลูความปลอดภัย และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- การป้องกนัการแผรั่งสจีากแหลง่กําเนดิรังส ี
- การแยกของสารปนเป้ือนทางชวีภาพ 
- ความรูใ้นการใชแ้ละความพรอ้มของอปุกรณ์ฉุกเฉนิ ; 

 
d) สิง่อํานวยความสะดวกและอปุกรณ์ 

- บํารงุรักษาและซอ่มแซมสิง่อํานวยความสะดวก, เครือ่งจักร และอปุกรณ์อยา่งสมํา่เสมอ เพือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิสภาวะทีไ่มป่ลอดภัยจากการพัฒนา 
- บรกิารทําความสะอาดและบํารงุรักษาทางเดนิทีใ่หส้ะอาด และ การจดัการจราจร 
- การจดัหา, การควบคมุ และบํารงุรักษาอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) 
- การตรวจสอบและทดสอบอปุกรณ์เกีย่วกบั OH&S เชน่ การด์, ระบบป้องกนัการกนัตกจากทีส่งู, 
ระบบปิด, ระบบอปุกรณ์ชว่ยเหลอืสําหรับพืน้ทีอ่บัอากาศ, ระบบล็อค, อปุกรณ์ตรวจจับและ
ดับเพลงิ, อปุกรณ์เฝ้าระวงัการสมัผัสสารเคม,ี ระบบระบายอากาศ และระบบความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า 
- การตรวจสอบและทดสอบอปุกรณ์ขนถา่ยวัสด ุ(เครน, รถยก, รอก และอปุกรณย์กอืน่ๆ); 

 
e) การซือ้สนิคา้ อปุกรณ ์และบรกิาร (เพิม่เตมิที ่ISO45001 8.1.4) 

- จัดทําขอ้กําหนดของ OH&S สําหรับสนิคา้, อปุกรณ์ และบรกิารทีจ่ะซือ้, 
- การสือ่สารเกีย่วกบัขอ้กําหนด OH&S ขององคก์รใหก้บัผูส้ง่มอบ, 
- อนุมตัขิอ้กําหนดลว่งหนา้ สําหรับการซือ้ หรอืการขนสง่ / การถา่ยโอนสารเคมอีนัตราย วัสด ุ
และสาร, 
- อนุมัตขิอ้กําหนดลว่งหนา้ และขอ้มลูจําเพาะ สําหรับการซือ้เครือ่งจักรและอปุกรณ์ใหม,่ 
- อนุมัตริะเบยีบวธิปีฏบิัตงิานลว่งหนา้ สําหรับการทํางานทีป่ลอดภัยของเครือ่งจักร อปุกรณ์ และ 
/ หรอื การจดัการวสัดอุยา่งปลอดภยักอ่นการใชง้าน, 
- การคัดเลอืกและการเฝ้าตดิตามผูส้ง่มอบ 
- การตรวจสอบสนิคา้, อปุกรณ์ และบรกิารทีไ่ดรั้บ และการทวนสอบสมรรถนะดา้น OH&S (เป็น
ระยะ) 
- การอนุมัตกิารออกแบบขอ้กําหนด OH&S สําหรับโรงงานใหม ่

 
f) ผูรั้บเหมา(เพิม่เตมิที ่ISO 45001 8.1.4) 

- กําหนดเกณฑก์ารคัดเลอืกผูรั้บเหมา 
- การสือ่สารขอ้กําหนด OH&S ขององคก์รใหก้บัผูร้บัเหมา, 
- การประเมนิผล, การเฝ้าระวัง และ ประเมนิซ้ําเป็นระยะเกีย่วกบัสมรรถนะดา้น OH&S ของ
ผูรั้บเหมา; 

 
g) บคุลากรภายนอก หรอื ผูเ้ยีย่มชมในทีทํ่างาน 
เนื่องจากความรูแ้ละความสามารถของผูม้าเยอืนหรอืบคุลากรภายนอกอืน่ๆ มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมาก 
ดังนัน้จงึควรพจิารณาเมือ่มกีารพัฒนาการควบคมุ  ตัวอยา่ง ไดแ้ก ่: 

- การควบคมุการเขา้ถงึ; 
- สรา้งความรูแ้ละความสามารถกอ่นทีจ่ะอนุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณ์; 
- ใหคํ้าแนะนําและฝึกอบรมตามความจําเป็น; 
- ป้ายเตอืน / การบรหิารเชงิการจัดการ; 
- วธิกีารในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมของผูเ้ยีย่มชมและดแูลกจิกรรมของพวกเขา 
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8.1.1 & 8.1.2

การกําหนดเกณฑก์ารปฏบิตังิาน 
 
องคก์รควรกําหนดเกณฑป์ฏบิัตทิีจํ่าเป็นสําหรับการป้องกนัการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย เกณฑก์ารปฏบิตังิาน
ควรมคีวามเฉพาะเจาะจงกบัองคก์ร การดําเนนิงาน และกจิกรรมตา่งๆ และเกีย่วขอ้งกบัความเสีย่ง 
OH&S ของตนเอง ซึง่การขาดสิง่เหลา่น้ีอาจนําไปสูก่ารเบีย่งเบนไปจากนโยบาย และวตัถปุระสงคด์า้น 
OHS 
 
ตัวอยา่งของเกณฑก์ารปฏบิตักิาร อาจรวมถงึ: 
 
a) สําหรับงานอนัตราย: 

- การใชอ้ปุกรณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง และระเบยีบปฏบิตังิาน / วธิกีารทํางานสําหรับการใชง้าน 
- ขอ้กําหนดดา้นความสามารถ, 
- การใชก้ระบวนการควบคมุการเขา้ถงึทีเ่ฉพาะเจาะจง และการใชอ้ปุกรณ์, 
- อํานาจหนา้ที ่/ แนวทาง / คําแนะนํา / ระเบยีบวธิปีฏบิตังิานสําหรับการประเมนิความเสีย่ง
สําหรับแตล่ะบคุคล กอ่นทีจ่ะเริม่ทํางานโดยทนัท ี
 

b) สําหรับสารเคมอีันตราย: 
- รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุมัต ิ
- ขดีจํากดัการสมัผัส 
- ขอ้จํากดัเฉพาะสําหรับสนิคา้คงคลัง 
- กําหนดเงือ่นไขและสถานทีเ่กบ็ 
 

C) สําหรับงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ถงึพืน้ทีอั่นตราย: 
- คณุลกัษณะของขอ้กําหนดอปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) 
- กําหนดเงือ่นไขสําหรบัการเขา้มา, 
- เงือ่นไขดา้นสขุภาพและการสมรรถภาพทางกาย 

 
d) สําหรับงานทีดํ่าเนนิงานโดยผูรั้บเหมา 

- คณุสมบัตเิฉพาะของเกณฑช์ีบ้ง่สมรรถนะดา้น OH&S 
- ขอ้กําหนดของความสามารถและ / หรอืขอ้กําหนดการฝึกอบรมสําหรับผูรั้บเหมา 
- ขอ้กําหนด / การตรวจสอบอปุกรณ์ทีผู่รั้บเหมาจัดหามา 

 
e) สําหรับอนัตราย OH&S ตอ่ผูม้าเยอืน 

 - การควบคมุประตทูางเขา้ (เซน็เขา้/เซน็ออก, จํากดัการเขา้ถงึ) 
 - ขอ้กําหนดของอปุกรณ์การป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (PPE) 
 - ขอ้ควรปฏบิตัดิา้นปลอดภัยของโรงงานโดยยอ่ 
 - -ขอ้กําหนดฉุกเฉนิ 

 
 
การธํารงรกัษาไวซ้ึง่การควบคมุการดําเนนิการ 
 
การควบคมุการดําเนนิการควรไดรั้บการทบทวนเป็นระยะๆ เพือ่ประเมนิความเหมาะสมและประสทิธผิล
อยา่งตอ่เนื่อง ไมว่า่ผา่นการตรวจตราประจําเดอืน การทบทวนเอกสาร การวเิคราะหต์ัวเลขสมรรถนะ 
ขอ้เสนอแนะ การเกดิอบุตักิารณ์ การประชมุ   
นอกจากนี,้ ระเบยีบปฏบิตังิานควรจะมอียู ่เพือ่พจิารณาสถานการณ์ใดๆ ทีอ่าจตอ้งจัดทําการควบคมุใหม ่
และ/หรอื การปรับปรงุของการควบคมุทีม่อียูเ่ดมิ ทีจํ่าเป็ฯ 

การเปลีย่นแปลงตอ่การควบคมุการทํางานทีม่อียูเ่ดมิ ควรไดรั้บการประเมนิเพือ่ชีบ้ง่อนัตรายและประเมนิ
ความเสีย่ง OH&S กอ่นทําการเปลีย่นแปลงใดๆ   เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงตอ่การควบคมุการทํางาน, 
องคก์รควรพจิารณาวา่ความจําเป็นในการฝึกอบรมเรือ่งวธิกีารใหม ่หรอืตอ้งปรบัปรงุใดๆหรอืไม ่ 
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8.1.1 & 8.1.2

อาชวีอนามยั (Occupational Health) 
 
บทนํา 
อาชวีอนามัยเป็นสว่นหนึง่ของระบบการจดัการ, แตบ่อ่ยๆ ทีมั่กจะถกูมองขา้มหรอืไมไ่ดใ้หค้วามสนใจมาก
ดังทีค่วรจะเป็น  โดยภาพรวมของอาชวีอนามัย คอื การสง่เสรมิ และคงรักษาไวซ้ ึง่ระดับของคณุภาพชวีติ
พนักงานทางดา้นกายภาพ, จติใจ และสงัคมอยา่งสงูสดุในทกุตําแหน่งงาน พดูอกีอยา่งหนึง่ก็คอื เป็นการ
ป้องกนัการเจ็บป่วยจากการทํางาน 
 
องคก์รควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้มีาตรการควบคมุไดนํ้าไปใชใ้นการจัดการความเสีย่งดา้นสขุภาพทีไ่ม่
พงึประสงค ์ รวมถงึ ตอ้งมกีารดําเนนิการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สขุภาพของผูป้ฏบิตังิานไดรั้บการ
ป้องกนัในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญในองคก์รหรอืกจิกรรมเชน่: 
a) ในชว่งเวลาทีไ่มม่พีนักงานเพยีงพอ 
b) ชว่งความทีม่ ีออเดอรท์ีเ่พิม่ขึน้สําหรับผลติภัณฑห์รอืบรกิาร 
c) เขา้ทํางานในสถานทีทํ่างานใหม ่
 
 
ประเภทของอนัตรายดา้นอาชวีอนามยั 
การเจ็บป่วยจากการทํางานเป็นสาเหตจุากการสมัผัสกบัอนัตราย สารเคม,ี กายภาพ, ชวีภาพ, จติสงัคม 
และการยศาสตร ์

a) อนัตรายทางเคม ีรวมถงึ สารทําละลายอนิทรยี,์ ฟมูจากการเชือ่ม, โลหะหนัก, ไอโซไซยาเนต, 
แรใ่ยหนิ, ซลิกิา, ฝุ่ น และสารอืน่ๆ  

b) อนัตรายทางกาย รวมถงึ เสยีง, แรงส่ันสะเทอืน, อณุหภมูสิงูมาก, ความดันสงูมาก, รังสกีอ่
ไอออน และรังสไีมก่อ่ไอออน 

c) อนัตรายทางชวีภาพ รวมถงึ แบคทเีรยี, ไวรัส, สปอรร์า, เอนไซม,์ โปรตนีสตัว ์และสาร
พันธกุรรม 

d) อนัตรายจากการยศาสตร ์รวมถงึ การจัดการการดําเนนิงาน (ตัวอยา่งเชน่ การยก, การลด, การ
ดงึ และการผลัก), ทา่ทางการทํางานและการทํางานทา่เดมิซ้ําๆ 

e) อนัตรายทางจติสงัคม รวมถงึ ปฏกิริยิาของปัจเจกบคุคล, ปัจจัยดา้นสงัคม และการทํางาน, 
ตัวอยา่งเชน่ ตอ้งการงานมากเกนิความสามารถของบคุคลทีจ่ะทํา 

ในสถานทีทํ่างานใดๆ อันตรายดา้นอาชวีอนามยัทัง้หมดควรไดรั้บการชีบ้ง่และมกีารประเมนิความเสีย่ง
อยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ, และมาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมควรนําไปดําเนนิการ  
 
การสนบัสนุนดา้นอาชวีอนามยั 
การสนับสนุนดา้นอาชวีอนามัยและการจดัหามคีวามเกีย่วขอ้งกบับคุลากรทีห่ลากหลาย, รวมถงึ ผูจั้ดการ, 
หวัหนา้งาน และผูท้ีม่คีณุสมบัตทิีเ่ฉพาะเจาะจง สําหรับองคก์รขนาดเล็กทีม่คีวามเสีย่งนอ้ย การจัดหาการ
สนับสนุนดา้นอาชวีอนามัยอยา่งเป็นทางการอาจไมน่่าเป็นไปไดห้รอือาจไมจํ่าเป็น ในสถานการณ์เชน่นี้
องคก์รสามารถพัฒนาความรูด้า้นอาชวีอนามัยของผูจั้ดการและหวัหนา้งานของพวกเขาเพือ่ใหพ้วกเขา
สามารถรับผดิชอบในการป้องกนัการเจ็บป่วยจากการทํางาน ฝ่ายบรหิารสามารถระบไุดว้า่มคีวาม
จําเป็นตอ้งขอการสนับสนุนเพิม่เตมิหรอืขอ้กําหนดอยา่งเป็นทางการ สําหรับองคก์รทีม่ขีนาดใหญข่ึน้
สามารถจัดการความเสีย่งไดจ้ากการสนับสนุนภายในหรอืภายนอกจากบคุลากรทีม่คีวามชํานาญดา้นอาชี
วอนามัย 
 
บคุลากรดา้นอาชวีอนามยั 
การสนับสนุนดา้นอาชวีอนามัยมวีธิกีารสหสาขาวชิาชพีเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้นป่วยเพราะงานของพวกเขา มี
สาขาวชิาทีห่ลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งรวมถงึ แพทยอ์าชวีเวชศาสตร,์พยาบาลสขุภาพอาชวีอนามัย,นักอาชี
วอนามัย นักพษิวทิยา, นักจติวทิยา, นักระบาดวทิยา, นักการยศาสตร,์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการป้องกันรังส,ี 
นักกายภาพบําบัด, วศิวกรและผูป้ฏบิัตงิานดา้นความปลอดภัยและสขุภาพ ผูเ้ชีย่วชาญแตล่ะคนมบีทบาท
ทีช่ัดเจนในดา้นอาชวีอนามัยและสามารถมสี่วนร่วมอย่างเป็นประโยชน์ในการระบุอันตราย, การประเมนิ
ความเสีย่งและกระบวนการควบคมุความเสีย่ง นอกเหนือจากผูป้ฏบิัตงิานดา้นสขุภาพและความปลอดภัย 
พบบอ่ยทีส่ดุเป็นแพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามัย 
 
บทบาทของแพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามยั 
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8.1.1 & 8.1.2

การเฝ้าระวงัทางสขุภาพ 
แพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามยัควรมคีณุสมบตัดิา้นอาชวีอนามัยทีเ่หมาะสม บทบาท
ของพวกเขาคอืเพือ่ใหแ้น่ใจวา่สภาวะสขุภาพของคนงานนัน้เหมาะสมและสามารถทํางานในลักษณะที่
ปลอดภัย, มสีขุภาพด ีและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ทีจ่ะใหบ้รรลคุวามตอ้งการระบบการเฝ้าระวังสขุภาพสามชัน้ 
ควรถกูจัดทําขึน้มา 
 
การตรวจคดักรองทางการแพทยก์อ่นการจา้งงาน 
ชัน้แรกคอืการคัดกรองทางการแพทยก์อ่นการจา้งงานซึง่โดยท่ัวไปจะดําเนนิการโดยแพทยอ์าชวีเวช
ศาสตร ์ซึง่มักจะเกีย่วขอ้งกบัแบบสอบถามสขุภาพกอ่นการจา้งงานและการตรวจสขุภาพ;ขึน้อยูก่บั
อนัตรายจากการทํางานทีต่อ้งสมัผัสกบัการเฝ้าระวังทางการแพทยท์ีเ่ฉพาะเจาะจง และ/หรอืการเฝ้าระวงั
ทางชวีภาพ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่คนงานมคีวามสามารถในการทํางานทีพ่วกเขาคาดหวงัวา่จะไดป้ฏบิตัแิละงาน
นัน้จะไมทํ่าใหร้นุแรงขึน้จากสภาวะสขุภาพทีเ่ป็นอยูห่รอืในอดตีทีผ่า่นมา 
 
การเฝ้าระวงัทางสขุภาพ 
ชัน้ทีส่องคอืการเฝ้าระวงัสขุภาพประจํา รวมถงึการเฝ้าระวงัทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้ง วตัถปุระสงคข์อง
การเฝ้าระวังสขุภาพ คอื การระบผุลกระทบดา้นลบตอ่สขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการทํางานของ
คนงานในระยะแรก นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบวา่แรงงานยังคงเหมาะสมทีจ่ะทํางานตอ่หรอืไมใ่นงาน
ทีไ่ดรั้บมอบหมาย หรอืไมว่า่จะเป็นการหยดุงานชัว่คราวหรอืถาวรจากงานทีต่อ้งเผชญิกบัอนัตราย
โดยเฉพาะ ความถีแ่ละลักษณะของการตรวจสอบดังกลา่วควรพจิารณาจากอนัตราย / ความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้กบัคนงานทีส่มัผัส การเฝ้าระวงัสขุภาพเป็นระยะๆ สามารถรวมถงึ: 

 การเก็บบนัทกึการสมัผัสกบัสารอันตราย 
 การตรวจสอบตนเองหรอืการตรวจสอบโดยบคุคลทีผ่า่นการฝึกอบรม เชน่ การตรวจผวิหนัง 
 ตรวจสขุภาพโดยแพทยอ์าชวีเวชศาสตรห์รอืพยาบาลอาชวีอนามัย ตัวอยา่งเชน่ การทดสอบ

สายตา, การประเมนิของการไดย้นิ (audiometry)และการประเมนิการทํางานของระบบทางเดนิ
หายใจ (การทดสอบการทํางานของปอด lung function test); และ 

 การตดิตามผลกระทบทางชวีภาพ/ชวีภาพ ผา่นทางเลอืดหรอืปัสสาวะตัวอยา่ง เพือ่กําหนด
พจิารณาการดดูซบัหรอืการบรโิภคของสารอันตราย 

การทดสอบหรอืการตรวจสอบประเภทอืน่ๆ สามารถดําเนนิการกบัคนงานทีส่มัผัสกบัความเสีย่งเฉพาะ การ
เฝ้าระวงัสขุภาพเป็นวธิกีารตดิตามประสทิธผิลของมาตรการควบคมุทีม่อียูแ่ละความเพยีงพอของการ
ประเมนิความเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง 
 
การตรวจสขุภาพหลงัการจา้งงาน 
ชัน้ทีส่ามรวมถงึการตรวจสขุภาพนอกรอบและการตรวจคัดกรองสขุภาพหลังการจา้งงาน วตัถปุระสงคห์ลัก
คอืการพจิารณาสภาวะสขุภาพของคนงานเมือ่เกษียณหรอืยา้ยไปทํางานใหม ่ดังนัน้ โดยทัว่ไปการ
ตรวจสอบจะระบวุา่คนงานไดร้ับความเดอืดรอ้นจากการเจ็บป่วยทีเ่กดิจากการทํางานอนัเป็นผลมาจาก
กจิกรรมการจา้งงานในปัจจบุนัและขอบเขตของการเจ็บป่วยใดๆ ในบางกรณีการตรวจรา่งกายเป็นระยะๆ 
สามารถเสนอใหก้บัอดตีคนงานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง หากพวกเขาไดร้บัการสมัผัสกบัปัจจยัเสีย่งทีอ่าจทําให ้
เกดิการเจ็บป่วย ซึง่มรีะยะเวลาแฝงทีย่าวนานกอ่นอาการของโรคหรอืตรวจพบโรค 
 
อ ืน่ๆ 
การสนบัสนนุคนงาน 
เป็นผลมาจากระบบสามระดบัของการเฝ้าระวงัสขุภาพหรอืเป็นสว่นหนึง่ของบทบาททีก่วา้งขึน้ เพือ่ให ้
แน่ใจวา่สขุภาพของคนงาน, แพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์และพยาบาลอาชวีอนามัย เป็นผูม้สีว่นรว่มบอ่ยๆ ใน
การใหก้ารสนับสนุนแกค่นงานทีท่กุขท์รมานจากการเจ็บป่วยจากการทํางานโดยกลับไปทํางานและพักฟ้ืน
, คําแนะนํา และการใหคํ้าปรกึษา, การเฝ้าระวังการขาดงานและการสง่เสรมิสขุภาพ 
 
ควรสง่เสรมิใหค้นงานปรกึษาเรือ่งอาชวีอนามัยกบัแพทยแ์ละพยาบาล หากพวกเขามขีอ้กงัวลใด ๆ 
เกีย่วกบัสขุภาพของพวกเขาหรอืไมก่งัวลเหลา่นีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัการประกอบอาชพี แพทยแ์ละพยาบาล
สามารถพดูคยุปัญหาโดยเก็บรักษาความลับเพือ่ใหคํ้าแนะนําและความม่ันใจแกพ่นักงานและหากจําเป็น
ใหส้ง่ตอ่ผูเ้ชีย่วชาญเหลา่นัน้ไปยังผูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ ในบางกรณีแพทยแ์ละพยาบาลมกีารฝึกอบรมพเิศษใน
การใหคํ้าปรกึษาและอาจสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในทางปฏบิัตไิดท้นัท ีการใหคํ้าปรกึษาผูป้ฏบิตังิาน
เป็นวธิกีารทีม่คีณุคา่ในการระบปัุญหาดา้นอาชวีอนามัยในสถานทีทํ่างานในระยะแรกและอนุญาตให ้
ดําเนนิการแกไ้ขโดยไมช่กัชา้ 
 
การเฝ้าตดิตามการขาดงาน 
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การตดิตามหลังจากขาดงานเป็นเวลานาน เนื่องจากการเจ็บป่วยหรอืไดร้บับาดเจ็บ สภาวะสขุภาพของ
คนงานควรไดรั้บการทบทวน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเขามคีวามสามารถในการทํางานทีพ่วกเขาคาดวา่จะ
ปฏบิตัเิมือ่พวกเขากลับไปทํางานและงานนัน้จะไมทํ่าใหส้ภาวะสขุภาพทีม่อียูห่รอืทีผ่า่นมารนุแรงขึน้ 
ในชว่งทีก่ลับมาทํางานดว้ยชัว่โมงการทํางานทีจํ่ากดั อาจจําเป็นในการฟ้ืนฟพูนักงานและเพือ่ใหพ้วกเขา
คอ่ยๆ คุน้เคยกบัความตอ้งการของกจิกรรมการทํางาน การขาดงานจากความเจ็บป่วยเป็นปัญหาสําคัญ
สําหรับนายจา้ง ผูจั้ดการตอ้งเก็บรักษาบันทกึทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการขาดงานจากการเจ็บป่วยและดําเนนิการ
วเิคราะหอ์ย่างสมํา่เสมอเพือ่ระบแุนวโนม้ และปัญหาพืน้ฐานทีอ่าจทําใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง
ตอ่ผลการดําเนนิงานของ บรษัิท หรอืเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหตหุรอืการเจ็บป่วยระยะยาว แพทยอ์าชวีเวช
ศาสตรแ์ละพยาบาลอาชวีอนามัยสามารถชว่ยผูจั้ดการในการวเิคราะหบ์นัทกึการขาดงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปัญหาสขุภาพเพือ่ใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลทีเ่หมาะสม ทีเ่หมาะสม, สามารถเยีย่มบา้นเพือ่รวบรวม
ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสภาวะสขุภาพของคนงานและสาเหตขุองการขาดงาน 
 
คนงานทีค่าดวา่จะไมอ่ยูใ่นทีทํ่างานเป็นเวลานาน เน่ืองจากการเจ็บป่วยหรอืการบาดเจ็บทีร่นุแรง 
นอกจากนี้ยังสามารถนําเสนอการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ในรปูแบบของการแทรกแซงทางการแพทยใ์นชว่งตน้ 
หรอืการรักษาโดยผูเ้ชีย่วชาญอืน่ ๆ  เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถทําการฟ้ืนฟใูนเบือ้งตน้และกลับไปทํางานได ้
โดยเร็วทีส่ดุ 
 
การสง่เสรมิสขุภาพ 
องคก์รควรกําหนดนโยบายเพือ่สง่เสรมิความเป็นอยูท่ีด่ใีนการทํางาน ผูจ้ดัการ, แพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์
และพยาบาลอาชวีอนามัยควรมสีว่นร่วมในการสง่เสรมิสขุภาพดว้ย บทบาทหลักคอืการใหคํ้าแนะนํา
เกีย่วกบัรปูแบบการดําเนนิชวีติทีด่ตีอ่สขุภาพและการออกกําลังกายทัว่ไป ซึง่รวมถงึการสง่เสรมิอาหาร
เพือ่สขุภาพและการออกกําลังกายเป็นประจําชว่ยใหค้นงานหยดุสบูบหุรีแ่ละใหข้อ้มลูเกีย่วกบัยาเสพตดิ
และแอลกอฮอล ์แพทยอ์าชวีเวชศาสตรแ์ละพยาบาลอาชวีอนามัยหลายคนมสีว่นรว่มในการรณรงค์
สขุภาพแหง่ชาตทิีม่กีารประสานงานผา่นกรมอนามัย นอกจากนี ้แคมเปญภายในบรษัิทมักจะจัดขึน้ ซึง่
มุง่เนน้ไปทีอ่นัตรายจากการทํางานทีพ่บในบางพืน้ทีเ่ฉพาะและรวมถงึหวัขอ้ตา่งๆ เชน่โรคหอบหดืจาก
การทํางาน, โรคผวิหนัง, เสยีง, ความผดิปกตขิองระบบกลา้มเนื้อและระบบกระดูกโครงรา่ง, รวมถงึความ
ผดิปกตขิองแขนสว่นบนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางาน, โรคนิว้มอืซดีขาวจากการสัน่สะเทอืน, และความเครยีด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางาน  
 
การจัดทํามาตรฐานดา้นอาชวีอนามัยทีด่ ีรวมถงึการสง่เสรมิสขุภาพนัน้เป็นประโยชนต์อ่ทัง้นายจา้งและ
ลกูจา้ง การตรวจสขุภาพในชว่งแรกของการเจ็บป่วยจากการทํางานเป็นสิง่จําเป็นเพือ่ใหส้ามารถใหก้าร
รักษาพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพแกพ่นักงาน และระบกุจิกรรมทีอ่าจเป็นอนัตรายกอ่นทีผ่ลทีต่ามมาดา้น
สขุภาพจะรนุแรงเกนิไป 
 
 

TIS 18004 
 
การควบคมุการปฏบิตั ิ
1) หลกัการ 
องคก์รควรกําหนดขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่กจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งไดดํ้าเนนิการภายใตก้าร
ควบคมุดแูล เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายและการเตรยีมการจัดการดา้นOH&S 
 
การควบคมุการปฏบิตัใินแตล่ะกจิกรรม ควรพจิารณาถงึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการประเมนิความเสีย่งเพือ่นํามา
กําหนดขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่ทีส่ามารถลดระดับความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีย่อมรับได ้รวมทัง้การปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้งกบัการใชว้สัด ุอปุกรณ ์และเครือ่งมอื การจัดสภาพแวดลอ้มในการทํางาน การบํารงุรักษา
เครือ่งมอื เครือ่งจักรและอปุกรณ์ การเคลือ่นยา้ย การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการสง่มอบเป็นตน้ 
 
2) แนวทางการปฏบิตั:ิ การควบคมุการปฏบิตั ิ
องคก์รควรพจิารณาผลการประเมนิความเสีย่ง นโยบายและการเตรยีมการดา้นOH&S เพือ่มากําหนด 
แนวทางการควบคมุการปฏบิตั ิโดยเฉพาะกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่ง เชน่ 

• การวางแผนการตดิตัง้และการควบคมุการปฏบิตัใินขณะตดิตัง้ 
• การหยดุเครือ่งจักร (shutdown) 
• กจิกรรมในบรเิวณพืน้ทีข่องเครือ่งจักรทีม่อัีนตราย 
• กจิกรรมทีม่โีอกาสสมัผัสกบัสารเคม ีความรอ้น แสงหรอืเสยีง 
• กจิกรรมการบํารงุรักษาตามชว่งระยะเวลาทีกํ่าหนด 

ISO45001 Req 8  |  8 of  29



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 8 of 8                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   12 ตลุาคม 2562  

8.1.1 & 8.1.2

• กจิกรรมทีอ่าจสมัผัสสารเคมทีีเ่ป็นสารกอ่มะเร็ง 
• การทํางานในทีส่งู 
• การเขา้ไปทํางานในสถานทีอ่บัอากาศ 

 
กจิกรรมและการดําเนนิงานทีม่คีวามเสีย่งสามารถควบคมุได ้โดย 

• การใชเ้ทคนคิตา่ง ๆ เชน่ การเลอืกใชส้ารเคมทีีเ่กดิอนัตรายนอ้ยกวา่ การปิดลอ้มพืน้ทีอ่นัตราย 
• การจัดการ เชน่ การอนุญาตการทํางาน การฝึกอบรม การเฝ้าระวัง (surveillance) 
• มาตรการสว่นบคุคล เชน่ การใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล 

 
การพจิารณามาตรการในการควบคมุในกจิกรรมตา่งๆ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 

• การป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากกจิกรรมในการดําเนนิการโครงการใหม ่การเปลีย่นแปลง
กระบวนการผลติ และการผลติผลติภณัฑใ์หม ่

• กจิกรรมการควบคมุการจัดการปกตเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารดําเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทัง้ภายในและภายนอกขององคก์ร 

• กจิกรรมการจัดการดา้นกลยทุธในการคาดการณ์และสนองตอบการเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดดา้น
ความปลอดภัย 

 
ในการควบคมุการปฏบิตั ิองคก์รควรกําหนดแผนการควบคมุ ซึง่ประกอบรายละเอยีด ดังนี้ 

• งาน/กจิกรรมทีค่วบคมุทัง้หมด 
• หวัขอ้ทีค่วบคมุ 
• เป้าหมาย หรอืความตอ้งการทีจ่ะควบคมุในหัวขอ้ดังกลา่ว 
• ผูรั้บผดิชอบ 
• ระบคุวามถีใ่นการควบคมุ 

 
 
นยิาม  
 
NA 
 
 

-END- 

ISO45001 Req 8  |  9 of  29



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 1 of  2                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   12 ตลุาคม 2562  

8.1.3  

8.1.3 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
 

 

8.1.3 การบรหิารการเปลีย่นแปลง 
  
องคก์รตอ้งจัดท ำ กระบวนกำรส ำหรับกำรน ำไปปฏบิตั ิและกำรควบคมุกำรเปลีย่นแปลงไมว่ำ่ชัว่ครำว
หรอืถำวร ทีก่ระทบตอ่สมรรถนะดำ้น OH&S อำทเิชน่: 
  
a) ผลติภณัฑ ์กระบวนกำร หรอืบรกิำร ใหมห่รอืทีเ่ปลีย่นแปลง รวมถงึ 
ทีต่ัง้สถำนทีท่ ำงำน หรอื โดยรอบ 

 กำรจัดวำงงำน 
 สภำพกำรท ำงำน 
 เครือ่งจักร 
 แรงงำน 

b) กำรเปลีย่นแปลงในขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้และ ขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ  
c ) กำรเปลีย่นแปลงในควำมรูห้รอืสำรสนเทศทีเ่กีย่วกบัอนัตรำยและควำมเสีย่งดำ้น OH&S  
d ) กำรพัฒนำควำมรู ้และเทคโนโลย ี
 
องคก์ร ตอ้ง ทบทวน ผลทีต่ำมมำของกำรเปลีย่นแปลงโดยไมต่ัง้ใจ, ด ำเนนิกจิกรรมเพือ่บรรเทำผล
ดำ้นลบ, ตำมจ ำเป็น  
 
หมำยเหต ุกำรเปลีย่นแปลงสำมำรถสง่ผลตอ่ ควำมเสีย่งและโอกำส 

 
 

ขอ้สงัเกต ุ

 
 ขอ้ก ำหนดนีต้อ้งกำรใหอ้งคก์รมกีระบวนกำรส ำหรับกำรบรหิำรกำรเปลีย่นแปลง 
 องคก์รควรท ำกำรวำงแผนส ำหรับกำรเปลีย่นแปลงและใหแ้น่ใจวำ่มทีรัพยำกรเพยีงพอทีจ่ะให ้

แน่ใจวำ่กำรเปลีย่นแปลงไมไ่ดแ้นะน ำอนัตรำยใหมแ่ละทีไ่มค่ำดฝัน หรอืเพิม่ควำมเสีย่ง OH&S  
 กำรเปลีย่นแปลงทีว่ำงแผนไว ้จะเกีย่วขอ้งกบักำรใชโ้อกำสในกำรปรับปรงุทีส่มัพันธก์บัสมรรถนะ 

OH&S 
 
 

การจดัการการเปลีย่นแปลง 
กำรจัดกำรของกำรเปลีย่นแปลง เพือ่จัดกำรกบักำรเปลีย่นแปลงองคก์ร, ระบบกำรจัดกำรของ OH&S หรอื
กจิกรรม กำรเปลีย่นแปลงทีม่ำจำกปัจจัยภำยนอก จะไดรั้บกำรประเมนิผำ่นกำรระบอุนัตรำยและกำร
ประเมนิควำมเสีย่ง  
 
องคก์รควรพจิำรณำถงึอนัตรำยและควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบักระบวนกำรหรอืกำรด ำเนนิงำน
ใหม ่ในขัน้ตอนกำรออกแบบ เชน่เดยีวกบักำรเปลีย่นแปลงในองคก์รใดๆ  กำรเปลีย่นแปลงกระบวนกำรที่
เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์บรกิำร หรอืซพัพลำยเออร ์ 
ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอยำ่งของเงือ่นไขทีค่วรเริม่ตน้กำรจัดกำรกระบวนกำรเปลีย่นแปลง: 

 เทคโนโลยใีหมห่รอืทีแ่กไ้ข (รวมถงึซอฟตแ์วร)์ อปุกรณ์สิง่อ ำนวยควำมสะดวกใหมห่รอื
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม ่

 ขัน้ตอนใหมห่รอืทีแ่กไ้ขกำรปฏบิตังิำนขอ้ก ำหนดกำรออกแบบหรอืมำตรฐำน 
 ประเภทหรอืเกรดของวตัถดุบิทีแ่ตกตำ่งกนั 
 กำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัในโครงสรำ้งองคก์รและกำรจัดบคุลำกรของไซตร์วมถงึกำรใชผู้รั้บเหมำ 
 กำรดดัแปลงอปุกรณ์และอปุกรณ์หรอืกำรควบคมุดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยั และ 
 กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงทีท่ ำงำนขององคก์ร 

 
กำรจัดกำรกระบวนกำรเปลีย่นแปลงควรรวมถงึกำรพจิำรณำค ำถำมตอ่ไปนีเ้พือ่ใหม้ั่นใจวำ่มคีวำมเสีย่งใหม่
หรอืกำรเปลีย่นแปลงนัน้เป็นทีย่อมรับได ้ ? 

 มอีนัตรำยใหมห่รอืไม?่ 
 มคีวำมเสีย่งอะไรกบัอนัตรำยใหม ่
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8.1.3  

 มกีำรเปลีย่นแปลงควำมเสีย่งจำกอนัตรำยอืน่ๆ เปลีย่นไปหรอืไม?่ 
 กำรเปลีย่นแปลงนี ้จะสง่ผลดำ้นลบตอ่กำรควบคมุควำมเสีย่งทีม่อียูห่รอืไม?่ 
 มกีำรเลอืกกำรควบคมุทีเ่หมำะสมทีส่ดุ โดยค ำนงึถงึกำรยอมรับได ้ทัง้ระยะสัน้และในระยะยำว 

ในมมุตน้ทนุ? 
 
 
TIP 
NA 
 

นยิาม  
NA 

 

 
-END- 
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8.1.4 

8.1.4 การจดัซือ้จดัจา้ง Procurement  
 
 

 

8.1.4 การจัดซือ้จัดจา้ง Procurement 

 
8.1.4.1 ทั่วไป 

องคก์รตอ้งจัดท า น าไปปฏบิตั ิและธ ารงรักษากระบวนการ เพือ่ควบคมุ การจัดซือ้จัดจา้ง ผลติภณัฑ์

และบรกิาร เพือ่ท าใหม้ั่นใจการสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดระบบบรหิาร OH&S 

 
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งควรจะใชเ้พือ่ควบคมุอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ และลดความเสีย่ง OH&S ที ่
ทีจ่ะถกูน าเขา้สูส่ถานทีท่ างาน เชน่ ผลติภณัฑ ์วตัถดุบิ สาร อปุกรณ์ใหม ่บรกิารใหม ่ฯลฯ 
 
กอ่นการน าผลติภณัฑ ์วตัถดุบิ สาร อปุกรณ์ใหม ่บรกิาร ไปใช ้องคก์รควรตรวจสอบวา่ สิง่ทีจั่ดซือ้จัดหา
เหมาะสม และอนัตรายหรอืความเสีย่ง OH&S อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้
 
ขอ้ก าหนดนีม้ใีนมาตรฐานฉบบัเดมิ ทีห่วัขอ้ “การควบคมุปฏบิตักิาร” ของมาตราฐาน OHSAS 
18001:2007 ขอ้ 4.4.6  ขณะที ่มาตรฐาน ISO45001:2018 ใชค้ าวา่ การจัดซือ้จัดจา้ง procurement 
แทน  
 
ขอ้ก าหนดขอ้ 8.1.3 ของ ISO45001 มขีอ้ก าหนดในสว่นการบรหิารการเปลีย่นแปลง ดงันัน้ในสว่นการ
จัดซือ้เครือ่งจักร หรอื จัดจา้งแรงงาน ใหมใ่ดๆ  ไมว่า่อยา่งไรก็ตอ้งมกีารพจิารณาประเด็นดา้นอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยั 
 
   

  
 
การจัดซือ้จัดจา้ง เป็นกระบวนการหนึง่ขององคก์ร ทีจ่ะท าให(้หรอืไมบ่รรล)ุบรรลผุลลพัธต์ามนโยบาย 
วสิยัทศัน ์พันธกจิ ขอ้ก าหนดผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมถงึ ผลลพัธท์ีค่าดหวงัจาก ระบบ OH&S  ดว้ยเหตผุล
นี ้การควบคมุงานจัดซือ้จัดจา้งจงึมคีวามส าคญั  
 
กระบวนการ ส าหรับการจัดซือ้และจัดจา้ง มเีพือ่ใหเ้กดิความแน่ใจวา่ผลติภณัฑ ์อปุกรณ์ เครือ่งมอื
เครือ่งจักร และบรกิารเป็นไปตามความตอ้งการขององคก์ร และมกีารค านงึถงึคณุภาพและความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ ์อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักร และบรกิาร  
 
การทีอ่งคก์รมรีะบบการจัดซือ้จัดจา้งทีด่ ีจะชว่ยลดปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้กบักระบวนการตา่งๆ ในองคก์รซึง่
เป็นการลดความเสีย่งและป้องกนัอนัตรายจากอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ได ้ไมว่า่กบัคนท างานใดๆในขอบขา่ย 
 
ขัน้ตอนการด าเนนิงานควรครอบคลมุถงึการคดัเลอืกและการประเมนิผูส้ง่มอบและผูร้บัเหมา การทบทวน
ขอ้มลูในการจัดซือ้และจัดจา้ง การชีบ้ง่ การประเมนิผลและการควบคมุผลกระทบจากผลติภณัฑ ์อปุกรณ์ 
เครือ่งมอืเครือ่งจักร และบรกิาร ทีเ่ขา้มาสูอ่งคก์ร ตามประเภทของการจัดซือ้จัดจา้ง 
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8.1.4 

 
Trick 
 
ขอ้ก าหนดนีไ้มใ่ชข่อ้ก าหนดใหม ่เป็นขอ้ก าหนดทีม่ใีน  OHSAS 18001:2007 อยูแ่ลว้ (ทัง้ในสว่นการ
ควบคมุการปฏบิตักิารและการระบอุนัตราย) แตไ่มว่า่อยา่งไรมักมกีารน าขอ้ก าหนดนี้เฉพาะในการจัดซือ้
ผลติภณัฑ ์อปุกรณ์ เป็นหลกั และมักไมค่รอบคลมุงานจัดจา้งในหว่งโซอ่ปุทาน หรอื Supply Chain ของ
ตนในดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ซึง่การบรหิารหว่งโซอ่ปุทานถอืเป็นกญุแจและยทุธศาสตร์
ส าคญัทีจ่ะสง่ผลส าเร็จทางธรุกจิอยา่งยั่งยนื   
 
ตวัอยา่งมาตรการควบคมุ  ส าหรับการจัดซือ้การจัดซือ้จัดจา้ง ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร อาจหมายถงึ
กระบวนการ หรอื กจิกรรมใดๆ เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบวา่   

 เครือ่งจักร อปุกรณม์กีารสง่ตรงตามสเปค และไดรั้บทดสอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ มันท างานตามที่
ตัง้ใจไว ้

 ไดรั้บการตดิตัง้เพือ่ใชง้านตามสเปค 
 มกีารจัดสง่วสัดตุามสเปค 
 ขอ้ก าหนดการใช ้ขอ้ควรระวงั หรอืมาตรการป้องกนัอืน่ ๆมพีรอ้มอยู ่และไดท้ าการสือ่สารกบั

ผูท้ างานและอืน่ๆทีอ่าจไดรั้บผลกระทบ 
 

 
 
 

8.1.4.2 ผูรั้บเหมา(Contractors) 
 

องคก์รตอ้งประสานงานกระบวนการจัดซือ้จัดจา้งกบัผูรั้บเหมา, ส าหรับการบง่ชีอ้นัตราย และเพือ่

ประเมนิและควบคมุ ความเสีย่งดา้น OH&S ,ซึง่เกดิขึน้จาก 

a) กจิกรรมและการปฏบิตังิานของผูรั้บเหมาทีก่ระทบตอ่องคก์ร 

b)กจิกรรมและการปฏบิตังิานขององคก์รทีก่ระทบตอ่ผูท้ างาน(worker)ของผูรั้บเหมา 

c)กจิกรรมและการปฏบิตังิานของผูรั้บเหมาทีก่ระทบตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ในสถานที่

ท างาน  

องคก์รตอ้ง มั่นใจวา่ ขอ้ก าหนดของระบบการบรหิารจัดการ OH&Sของตนไดบ้รรลโุดย ผูรั้บเหมาและผู ้

ท างาน(worker)ของผูรั้บเหมา  กระบวนการจัดซือ้จัดจา้งขององคก์ร ตอ้งก าหนดและใชเ้กณฑด์า้นอา

ชวีอนามัยและความปลอดภยั ส าหรับการคดัเลอืกผูรั้บเหมา 

หมายเหต ุจะเป็นประโยชนใ์นการควบรวม เกณฑด์า้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการคดัเลอืกผูรั้บเหมา ใน
เอกสารสญัญา 

 
 
เป็นขอ้ก าหนดเดมิ OHSAS 18001:2007 ก็มขีอ้ก าหนดนีเ้ชน่กนั ไมแ่ตกตา่ง แตอ่ยา่งใด ในสว่นนี ้
 
ตามขอ้ก าหนด หากเป็นผูรั้บเหมา ตอ้งไดรั้บการ บง่ชีอ้นัตราย และเพือ่ประเมนิและควบคมุ ความเสีย่ง
ดา้น OH&S  แตห่ากเป็นการจัดซือ้หรอืจัดจา้งจากแหลง่ภายนอก(outsource) มาตรฐานไมบ่งัคบัใหต้อ้ง
ท าดงักลา่ว   
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เพราะวา่ตอ้งมกีาร บง่ชีอ้นัตราย และเพือ่ประเมนิและควบคมุ ความเสีย่งดา้น OH&S ตอ่ผูท้ างานในสว่น
ตา่งๆ  งานประเภท”ผูรั้บเหมา”จงึตอ้งเป็นงานทีท่ า ใกลไ้ม ้ใกลม้อื เห็นได ้คมุได ้ดแูลตดิตาม สงัการได ้
แทรกแทรงได ้จัดหนักบงัคบัไดอ้ยา่งเต็มที ่ผูร้บัเหมาจงึมกัเป็นเรือ่งของผูท้ างานทีไ่ดท้ างานใน
สถานทีข่องเรา  
 
มาตรฐานนีบ้งัคบัใหม้กีารก าหนดและใชเ้กณฑด์า้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ส าหรับการคดัเลอืก
ผูรั้บเหมา แตห่ากเป็นการจดัซือ้หรอืจดัจา้งจากแหลง่ภายนอก(outsource) มาตรฐานกลบัไม่
บงัคบัใหต้อ้งด าเนนิกจิกรรมดงักลา่ว 
 
การควบคมุผูร้บัเหมานี ้จรงิๆเป็นเรือ่งของการควบคมุผูท้ างานทีไ่มใ่ชค่นขององคก์รทา่น โดย
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง  คนงานทีเ่ป็นคนงานชัว่คราวทีรั่บเงนิจากองคก์รมักถกูควบคมุดว้ยระบบการ
วา่จา้งซึง่มักเป็นสว่นงานบคุคลดแูล (แตไ่มว่า่อยา่งไร ก็เป็นการจัดจา้ง) คนของลกูคา้ทีเ่ขา้มาชัว่คราว 
(visitor) (ซึง่เป็นการควบคมุดว้ยระบบธรุการ ทีไ่มใ่ชจั่ดจา้ง) คนของผูรั้บเหมาทีเ่ขา้มาในสถานทีเ่ราซึง่
มักชัว่คราว ตา่งหากทีต่อ้งควบคมุดว้ยระบบควบคมุผูรั้บเหมา  
 
มาตรการควบคมุคนทีไ่มใ่ชค่นขององคก์ร ทีเ่ขา้มาในสถานทีท่ างานนี ้ มักเป็น การใหเ้ซน็ตช์ือ่เขา้
สถานที ่การบงัคบัใช ้PPE  การบงัคบัอบรมในระดบัเดยีวกบัผูท้ างานเรา(หากตอ้งท างานเดยีวกนั ( 
ISO45001 ; ขอ้ 7.2))  ซึง่ก็เป็นสิง่ทีท่า่นท าเป็นพืน้ฐานอยูแ่ลว้ ก็ไมแ่ปลกอะไร  
 
ผูท้ างานทีไ่มใ่ชค่นขององคก์ร ทีอ่าจเขา้สูส่ถานทีท่ างานทา่น 
 

ประเภท ประเภทของงาน กลุม่ตามผูรั้บผดิชอบ 

ผูเ้ยีย่มชม เยีย่มชมสถานที ่เขา้รว่มประชมุ ตรวจสอบชิน้งาน   Admin Control 

คนงานชัว่คราว  ท างานทดแทนคนงานขององคก์ร HR Control 

ผูร้บัเหมา  ซอ่มบ ารงุ ท าส ีกอ่สรา้ง ท าความสะอาด หรอื 
ใหบ้รกิารอืน่ใด  ณ สถานทที างาน 

Contractor Control 

ผูข้ายหรอื ผูส้ง่
มอบ 

สง่มอบสนิคา้ บรกิาร  ณ สถานที ่ Outsource Control 

 
เมือ่องคก์รไดม้กีารวา่จา้ง ผูรั้บเหมา(a person working under its control) ท างาน ณ สถานที ่ตอ้ง

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยัขององคก์รทา่น ซึง่สว่นมาก งานทีท่ าโดย

ผูรั้บเหมาอาจมคีวามเสีย่งดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยัทีส่งูกวา่กจิกรรมโดยปกตขิององคก์รเอง 

ดงันัน้มาตรการควบคมุจงึแตกตา่งตามลกัษณะงานและ OH&S Risk  จงึตอ้งบรหิารจัดการตามความเสีย่ง

ของอนัตรายนัน้ๆ  เพราะเหตผุลนีม้าตรฐานจงึบงัคบัใหม้ ีการบง่ชีอ้นัตราย และเพือ่ประเมนิและควบคมุ 

ความเสีย่งดา้น OH&S ส าหรับผูรั้บเหมาแตล่ะงาน  

เมือ่มกีารพจิารณา จดัการกบัผูร้บัเหมา มปีระเด็นหลกัๆทีต่อ้งค านงึถงึ 
a) แจง้ สือ่สาร อนัตรายระหวา่งองคก์รกบัผูรั้บเหมา 
b) ควบคมุการปฏบิตังิานเขา้ถงึพืน้ทีอ่นัตรายและกจิกรรม 
c) รายงานการบาดเจ็บของผูรั้บเหมาหรอืเจ็บป่วย 
d) กระบวนทีต่อ้งปฏบิตัเิมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิ 
 
กระบวนการ (ระบบ) ในการบรหิารจดัการผูร้บัเหมาโดยท ัว่ไป ควรประกอบดว้ย 

 สรา้งเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูรั้บเหมา และ ใชเ้ป็นสว่นหนึง่ของเงือ่นไขสญัญาวา่จา้ง 
 สือ่สารของความตอ้งการขององคก์ร ดา้น OH&S ขององคก์รสูผู๋รั้บเหมา 
 ประเมนิ เฝ้าตดิตามตรวจสอบ และประเมนิซ ้า ในสว่นสมรรถนะดา้นOH&Sของผูรั้บเหมา 

 
ตวัอยา่งมาตรการควบคมุ ในการบรหิารจัดการผูรั้บเหมาในกรณีมคีนงานของผูรั้บเหมา ( เชน่เดยีวกบั 
คนงานของ outsource) เขา้มาท างานในพืน้ที ่เนือ่งจากความรูแ้ละก าลงัความสามารถของแตล่ะบคุลากร
ทีม่าจากภายนอกมคีวามแตกตา่งกนัเป็นอยา่งมาก งานทีท่ ามักมคีวามแตกตา่งดา้นอนัตรายและความ
เสีย่งสงู  ดงันัน้ควรมกีารพจิารณากอ่นจัดท ามาตรการควบคมุในแตล่ะประเภทแตล่ะราย    
ตวัอยา่งมาตรการควบคมุทีม่ักใชก้นัเชน่ : 

o การควบคมุการเขา้ถงึพืน้ที;่ 
o การใช ้PPE , การขอการอนุญาตกิอ่นเริม่งาน  
o การใชอ้ปุกรณ์ Lockout/tag out 
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o การท างานในทีส่งู 
o สรา้งความรูแ้ละก าลงัความสามารถ กอ่นทีจ่ะอนุญาตใิหใ้ชอ้ปุกรณ์ 
o ใหค้ าแนะน าและการฝึกอบรมตามความจ าเป็น 
o การแจง้ใหท้ราบหรอือบรมหรอืฝึกในสว่นของ การอพยพเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ 
o ควบคมุดว้ยป้ายเตอืน หรอื ใชก้ารควบคมุเชงิการจัดการ  

o วธิใีนการตดิตามพฤตกิรรม และก ากบัดแูลกจิกรรมของพวกเขา 
 
 
Trick 
หลกัฐาน เอกสาร อะไรบา้งทีส่ามารถใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลอืกผูรั้บเหมา อาจไดม้าจาก 

 ประสบการณ์ท างานในงานชนดิเดยีวกนั 
 การอา้งองิผลงาน สมรรถนะจากลกูคา้กอ่นทีต่รวจสอบได ้ 
 สถติกิารเกดิอบุตัเิหต ุการเจ็บป่วย 
 หลกัฐานแสดงคณุวฒุ ิคณุสมบตั ิ
 หลกัฐานทักษะและการฝึกอบรมของผูท้ีจ่ะเขา้มาท างาน 
 หลกัฐานการฝึกอบรมความปลอดภยัและสขุภาพ 
 หลกัฐานการประเมนิความเสีย่งและขัน้ตอนวธิกีารท างาน 
 หลกัฐานอืน่ๆตามเกณฑส์ าหรับการเลอืกผูรั้บเหมา 

 

8.1.4.3 เอาตซ์อรส์ (แหลง่ภายนอก Outsourcing) 
 

องคก์รตอ้งท าใหม้ั่นใจวา่ กระบวนการและฟังชัน่งานจากแหลง่ภายนอกไดรั้บการควบคมุ.  

องคก์รตอ้งมั่นใจวา่ การประสานงานกบัแหลง่ภายนอกสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดกฏหมายและขอ้ก าหนด

อืน่ๆ และ บรรล ุผลลพัธท์ีต่อ้งการของระบบการบรหิาร OH&S.   ประเภทและระดบัการควบคมุที่

ประยกุตใ์ชก้บักระบวนการและฟังชัน่เหลา่นีต้อ้งมกีารก าหนดภายในระบบบรหิาร OH&S 

 หมายเหต ุการประสานงานกบัผูใ้หบ้รกิารภายนอก สามารถชว่ยใหอ้งคก์รจัดการกับผลกระทบจากแหลง่ภายนอก
ตอ่สมรรถนะ OH&S 

 
 
เป็นขอ้ก าหนดใหม ่ซึง่ OHSAS 18001:2007 ไมม่ ี
 
ไมบ่งัคบั ใหต้อ้งม ีเกณฑ ์ มคีะแนน มวีธิกีาร ในการเลอืก ประเมนิ ตดิตาม เหมอืน ISO9001 
แตอ่ยา่งไร 
 
มาตรฐานไมบ่งัคบัตรงๆ ใหม้กีารก าหนดและใชเ้กณฑด์า้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ส าหรบั
การคดัเลอืก outsource แตอ่ยา่งใด ซึง่ส ิง่นีม้คีวามแตกตา่งจากระบบจัดการ ผูรั้บเหมา (Contractors) 
 
มาตรฐานไมบ่งัคบัตรงๆ ใหม้กีารบง่ชีอ้นัตราย และเพือ่ประเมนิและควบคมุ ความเสีย่งดา้น OH&S 
ส าหรับ outsource แตอ่ยา่งใด ซึง่ส ิง่นีม้คีวามแตกตา่งอยา่งยิง่จากระบบจัดการ ผูรั้บเหมา (Contractors) 
 
การท ามากท านอ้ย ขนาดไหน หรอืไมท่ า ก็อยูท่ี ่ผลกระทบของ outsource น ัน้ๆ ตอ่ สมรรถนะ 
OH&S ทีอ่งคก์รทา่นตอ้งการ !  
 
Outsource คอื องคก์รใดๆในหว่งโซอ่ปุทานของทา่น เป็นองคก์รภายนอกทีม่อีสิระในการบรหิารกจิการ
ของตน ในการทีจ่ะสง่มอบผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดๆ ใหอ้งคก์รทา่น ซึง่ท าใหต้อ้งไดรั้บการควบคมุแบบ 
outsource control (แมว้า่ สถานทีต่ัง้จะอยูน่อกขอบเขตการรับรองก็ตาม)  
 
การ outsource งานออกไปท านอกองคก์ร (เชน่ งานตดั งานเชือ่ม งานผลติ งานชบุ การท าส ีการ
ประกอบ งานขนสง่ งานจัดเก็บ งานทวงหนี ้งานก าจัดขยะ งานส ารวจตลาด งานตรวจสอบ งานตรวจ
ตดิตามภายใน งานออกแบบ งานตดิตัง้ เป็นตน้)  การ outsourceงานใหอ้งคก์รภายนอกไมอ่าจใช้

เป็นเหตผุลในการปฏเิสธความรบัผดิชอบส าหรบัความเสีย่งOH&S ได ้ดงันัน้องคก์รจงึตอ้งมี
มาตรการควบคมุทีเ่หมาะสมในระบบการบรหิารOH&S  
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การเอาตซ์อรส์ กจิกรรมหรอืกระบวนการ ไมไ่ดห้มายถงึจะโอนถา่ยความรับผดิชอบส าหรับการบรรลตุาม
กฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดขององคก์รได ้องคก์รจงึควรมมีาตรการควบคมุ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ ผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกเขา้ใจและไดท้ าในสิง่ทีจ่ าเป็นและยอมรับได ้ซึง่มาตรการควบคมุอาจรวมถงึ การก าหนดไวใ้น
เงือ่นไขสญัญา การอบรม การตรวจสอบ การประเมนิความเสีย่ง 
 
งาน outsource ทีอ่ยูใ่นขอ้ก าหนดนี ้รวมถงึกระบวนการใดๆ หรอืฟังชัน่งานใดๆ ทีซ่ ึง่เป็นฟังชัน่หนึง่ของ
องคก์ร หรอื อยูใ่นขอบเขตการรับรอง หรอื กระบวนการทซี ึง่รับรูโ้ดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีวา่กระท าโดย
องคก์ร  
 
ทา่นตอ้งเขา้ใจวา่ การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน เป็นกญุแจและยทุธศาสตรส์ าคญัทีจ่ะสง่ผลส าเร็จทางธรุกจิ
อยา่งยั่งยนื ในปัจจบุนั ดงันัน้ระบบบรหิารอาชวีอนามัยและความปลอดภยัสามารถใชเ้ป็นสว่นหนึง่ในการ
บรหิารหว่งโซอ่ปุทานไดเ้ชน่กนั 
 
เป็นความทา้ทายในการท าใหไ้ดม้าในเรือ่งOS&Hส าหรับหว่งโซอ่ปุทาน เพราะตอ้งอาศยัการกระท าเกนิ
ขอบเขตของบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ ทัง้นีเ้นือ่งจากการท าธรุกจิจะมหีลายบรษัิททีท่ างานรว่มกนัในหว่งโซ่

อปุทาน   องคก์รและซพัพลายเออร ์(ซพัพลายเชน) มลีกัษณะการท างานเป็นเครอืขา่ย โดยมพีืน้หลกั
จากการไหลของสนิคา้และวสัด ุรวมถงึการยดึโยงเกีย่วกนัในสว่นขอ้มลู สารสนเทศ ความรู ้วสัด ุและ
เงนิทนุ ทีเ่กีย่วเชือ่มโยงกนัในการผลติ การกระจายสนิคา้และขายสนิคา้ ซึง่องคก์รทีป่ระยกุตใ์ชร้ะบบ ISO 
45001 นีม้ภีาระในการใชอ้ทิธพิลเทา่ทีม่กีบัเครอืขา่ยซพัพลายเชนของตนในการประยกุตใ์ชแ้นวปฏบิตัทิีด่ ี
ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามัย เพือ่ความยั่งยนื ผา่น เงือ่นไขทางแรงกดดนัดา้นเศรษฐกจิ หรอืการ
สรา้ง แรงจงูใจ หรอืนโยบายในการจัดการกบัซพัพลายเออร ์  เป็นเรือ่งของสรา้งแรงกดดนั และ 
แรงจงูใจ ผา่นอ านาจการตอ่รองในหว่งโซอ่ปุทาน เพือ่ปรับปรงุสมรรถนะดา้นอาขวีอนามัยและความ
ปลอดภยัขององคก์รทา่น ( Promoting occupational safety and health through the supply chain) 
 
ประเภทและระดบัการควบคมุทีป่ระยกุตใ์ชก้บักระบวนการและฟังชัน่เหลา่นีจ้ะท ามากท านอ้ย จะคมุเขม้
หรอืแบบจางๆ ก็แลว้แตอ่งคก์รเอง องคก์รเลอืกไดว้า่จะท ามากท านอ้ย ท าหนักหรอืท าเบา ท าบางราย
หรอืท าทกุราย  ซึง่ทา่นสามารถใชห้ลกัเกณฑพ์จิารณา จาก ขอ้ก าหนดกฏหมายและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
รวมถงึผลลพัธท์ีต่อ้งการของระบบการบรหิาร OH&S ขององคก์รเอง (ซึง่แปลวา่เลอืกได ้ท ามาก ท านอ้ย 
เพยีงใหเ้หมาะกบับรบิทองคก์ร ณ ขณะนัน้ ขอ้ก าหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยีนัน้ เป็นตน้ )   
 
 
หากกรณีทีม่กีจิกรรมของ outsource ในสถานทีท่ างานหรอืใกลส้ถานทีท่ างานทีซ่ ึง่สามารถสง่ผลกระทบ
ตอ่ OH&S Risk ตอ่คนขององคก์รทา่น หรอืกระทบคนงานของoutsource เอง องคก์รตอ้งพจิารณา 
ประเภทและระดบัการควบคมุทีป่ระยกุตใ์ชอ้ยา่งเขม้งวด (เทยีบเทา่กบังานของผูรั้บเหมา อะไรทีท่ าได ้
เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยักบัคนท างานทกุภาคสว่น กต็อ้งท า) 
 
ประเภทและระดบัการควบคมุทีป่ระยกุตใ์ชก้บักระบวนการและฟังชัน่เหลา่นี ้หากท านอ้ยเชงิรับ ก็ท าผา่น
กระบวนการก าหนดสเปค และตรวจรับสนิคา้ ในมมุความปลอดภยั  
 
กระบวนการ(ระบบ)ในการควบคมุการจดัซือ้ จดัจา้ง  
 
ขอบเขตและรายละเอยีดของการจัดท าเอกสารการจัดซือ้ขึน้อยูก่บัระดบัของความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการ
ประเมนิซึง่เกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักร และบรกิาร นัน้ๆ  

 จัดท าขอ้ก าหนด เสปค สนิคา้ อปุกรณ์ และ บรกิารทีจ่ะซือ้ 
• สารเคมอีนัตราย ควรตอ้งมเีอกสารแสดงขอ้มลูเคมภีณัฑเ์พือ่ความปลอดภยั 
(Material Safety Data Sheet) 
• อปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งจักร ควรตอ้งไดรั้บการพจิารณาขอ้มลูรายละเอยีดดา้นความ
ปลอดภยั เชน่ ขอ้มลูรายละเอยีด ของเครือ่งจักร อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีต่ดิมากบั
เครือ่งจักร (guard) และควรมเีอกสารคูม่อื การใชง้าน และการบ ารงุรักษา 
• อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจวดั ควรตอ้งมเีอกสารคูม่อืการใชง้าน การบ ารงุรักษา และการ
สอบเทยีบ (calibration) 

 สือ่สารขอ้ก าหนด OH&S ขององคก์ร ใหก้บั ซพัพลายเออร ์ 
 มขีอ้ก าหนด ทีต่อ้งใหม้กีารขออนุมัตลิว่งหนา้ส าหรับการซือ้ หรอื ขนสง่/ขนถา่ยสารเคมอีนัตราย 

วสัดอุนัตรายใดๆ   
 มขีอ้ก าหนดในการอนุมัตลิว่งหนา้และก าหนดเสปคส าหรับการซือ้เครือ่งจักรใหมแ่ละอปุกรณ์ 
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8.1.4 

 มขีอ้ก าหนดในการขออนุมัตลิว่งหนา้จากขัน้ตอนการด าเนนิงานเพือ่ความปลอดภยัของ
เครือ่งจักร อปุกรณ์ และ/หรอืการขนถา่ย ยกขนอยา่งปลอดภยัของวสัด ุช ิน้สว่น อปุกรณ์  กอ่น
การน าไปใช ้

 คดัเลอืกและเฝ้าตดิตามซพัพลายเออร ์ในมมุสมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

 ใหซ้พัลายเออรป์ระเมนิตนเอง (self-assessment by the suppliers) 
 ต ัง้เป้าให ้ซพัพลายเออรบ์างรายไดก้ารรบัรองมาตรฐาน ISO45001 
 ท าการตรวจสอบ ตรวจประเมนิ ซพัพลายเออรใ์นมมุความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ใน

ประเด็นหลกัๆ 
 การท าตรวจสอบสนิคา้ อปุกรณ์เครือ่งจักร และ การทวนสอบสมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภยัของซพัพลายเออร ์ณ สถานที ่
 ใหผู้ส้ง่มอบเสนอสง่ โครงการในเรือ่งการปรับปรงุดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภย้ เพือ่รว่ม

ประกวด 
 ใหค้วามรู ้ใหง้บประมาณ รว่มกนัปรับปรงุสถานประกอบการของซพัพลายเออรใ์หม้คีวาม

ปลอดภยัหรอืสง่ผลดตีอ่ อาชวีอนามัยของคนงานซพัพลายเออร ์
 ก าหนดใหซ้พัพลายเออร ์สง่รายงานสมรรถนะดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
 อนุมัตกิารออกแบบสิง่อ านวยความสะดวกใหมใ่หก้บัซพัพลายเออรใ์นมมุความปลอดภยัและอาชี

วอนามัย 
 
 

Trick 
 
การโปรโมท OH&S ในซพัพลายเชน เป็นเรือ่งขององคก์ร เป็นกลยทุธข์ององคก์รในการจัดการธรุกจิของ
ตน ไมส่ามารถกระท าโดยเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัโดยผูเ้ดยีว ทา่นตอ้งหยบิยกเรือ่งนีสู้ผู่บ้รหิาร 
 
การโปรโมท OH&S ในซพัพลายเชน เป็นสว่นหนึง่ของคา่วา่จัดการธรุกจิอยา่งยั่งยนื (CSR) ดงันัน้ทา่น
ตอ้งเขา้ใจวา่ การจัดการซพัพลายเชน เป็นเรือ่ง Market-based / private initiatives( เชน่ EICC, 
SEDEX, BSCI…) ซึง่มักไดรั้บแรงผลกัดนัจาก  ความตอ้งการของกฎหมายใหม่ๆ  , ความตอ้งการของ
ลกูคา้ , ตอบสนองตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี , การไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบในการแขง่ขนั , แรงกดดนัจากสงัคม และ 
การสญูเสยีชือ่เสยีง 
 
การจัดการซพัพลายเชน เป็นเรือ่งการจัดการธรุกจิ  มจัีงหวะ มเีวลา มขีัน้มตีอน มคีวามเหมาะสมตอ่แตล่ะ
องคก์รและแตล่ะซพัพลายเออรท์ีแ่ตกตา่งกนั   ตัง้แต ่เพยีงก าหนดความคาดหวงั ท าการประเมนิ จนถงึ
การรว่มมอืกนั เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถมอบสภาพการท างานทีป่ลอดภยัและสถานทีท่ างานน่าอยูน่่าท างาน 
(healthy workplaces) ผา่นการป้องกนัการบาดเจ็บจากการท างานและ/หรอื ภาวะทกุขภาพ (ill health) 
รวมถงึปรับปรงุเชงิรกุในสมรรถนะดา้น OH&S 
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8.1.4 

การจัดการซพัพลายเชนเป็นเรือ่งของการสรา้งแรงกดดนัและสรา้งแรงจงูใจ ตวัอยา่งการจัดการทีก่ระท า
ไดเ้ชน่ 

 ลดจ านวนของการตรวจสอบ(audit)  
 จัดท าโปรแกรมซพัพลายเออรด์เีดน่ 
 ใหธ้รุกจิ ใหง้านเพิม่ขึน้ 
 หร้างวลัและประกาศการรับรู ้

 อนุญาตใหม้สีว่นรว่มในการวางแผนหรอืรว่มการประชมุ เชงิกลยทุธ ์(strategic buyer/supplier 

planning meetings) 
 แบง่ปันตน้ทนุส าหรับปรับปรงุความยั่งยนื 
 ใหค้วามชว่ยเหลอืส าหรับการสรา้งขดีความสามารถ 

 
หากองคก์รทา่นมคีวามตอ้งการหรอืจ าเป็นตอ้งจัดการกบัซพัพลายเชน สิง่ทีอ่งคก์รสามารถกระท าได ้หรอื
ควรกระท า คอื  

 แบง่ปันขอ้มลูทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัซพัพลายเออร ์
 สรา้งความสมัพันธร์ะยะยาว 
 สรา้งแรงจงูใจเพือ่ความยั่งยนื 
 ก าหนดความคาดหวงัในการการปรับปรงุระบบการจัดการเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื 
 สง่เสรมิ และใหร้างวลัดว้ยความโปรง่ใส 
 ใหค้วามส าคญักบัวธิกีารด าเนนิธรุกจิของตนเองทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของซพั

พลายเออรเ์พือ่ตอบสนองความยั่งยนืทีค่าดหวงั 
 
 
 

นยิาม  
 
3.3  

ผูท้ างาน(worker) 

บคุคลทีท่ างานหรอืท ากจิกรรมทีเ่กีย่วกบังานภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร (3.1) 
 

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู -  บคุคลทีท่ างานหรอืท ากจิกรรมทีเ่กีย่วกบังานภายใตก้ารจัดการทีห่ลากหลาย ไดรั้บคา่จา้ง

หรอืไมไ่ดรั้บ อาทเิชน่ ประจ าหรอืชัว่คราว  เป็นชว่งหรอืตามฤดกูาล ชัว่คราวหรอืพารท์ไทม ์

หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ผูท้ างาน(worker)รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงู (3.12) บคุคลทีท่ าดา้นบรหิารและไมไ่ดท้ าดา้นบรหิาร  

หมายเหต ุ3 ขอ้มลู – งานหรอืกจิกรรมเกีย่วกบังานทีด่ าเนนิการภายใตก้ารควบคมุขององคก์ร อาจด าเนนิการโดยผู ้

ท างาน(worker) ทีจ่า้งโดย องคก์ร , ผูท้ างานภายนอกจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก (external providers) ผูรั้บเหมา

(contractor) รายบคุคล(individual) และผูท้ างานของเอเยนซี ่และ โดยบคุคลอืน่ๆตามขอบเขตขององคก์รทีม่กีาร

ควบคมุรว่มกบังานหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ตามบรบิทองคก์ร 

 

3.6  

สถานทีท่ างาน 

สถานทีภ่ายใตก้ารควบคมุขององคก์ร (3.1) ทีบ่คุคลตอ้งเป็นหรอืตอ้งไปเพือ่การท างาน 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู- ความรับผดิชอบขององคก์รภายใตร้ะบบบรหิาร OH&S(3.11) ส าหรับสถานทีท่ างานตอ้งขึน้อยู่

กบัระดบัความสามารถในการควบคมุสถานทีท่ างาน 

 
 
3.7  
ผูร้บัเหมา 
องคก์รภายนอก (3.1) ทีใ่หบ้รกิารแกอ่งคก์รตามสเปคและเงือ่นไขตามตกลงกนั 
หมายเหต ุ1 ขอ้มลู- การบรกิารอาจรวมถงึกจิกรรมการกอ่สรา้ง 

 
 
3.28 

สมรรถนะดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

สมรรถนะOH&S  
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8.1.4 

สมรรถนะ (3.27) เกีย่วกบัประสทิธผิล (3.13) ในการป้องกนัการไดรั้บบาดเจ็บและภาวะทขุภาพ(3.18) 

แกผู่ท้ างาน(worker) (3.3) และ การใหส้ถานทีท่ างานทีป่ลอดภยัและน่าอยูน่่าท างาน (3.6) 

 
3.29 

เอาตซ์อรส์ (แหลง่ภายนอก)  

การท าการประสานงาน ใหอ้งคก์รภายนอก(3.1) ท าหนา้ทีส่ว่นใดสว่นหนึง่ ของฟังกช์ัน่หรอืกระบวนการ

ขององคก์ร (3.25) 
 

หมายเหต ุ1 ขอ้มลู: องคก์รภายนอกอยูน่อกขอบเขตระบบบรหิาร (3.10) แมว้า่หนา้ทีห่รอืกระบวนการทีจ่า้งแหลง่

ภายนอกอยูภ่ายในขอบเขต 

หมายเหต ุ2 ขอ้มลู: ไดม้าจากค าศพัทแ์ละค าจ ากดัพืน้ฐานส าหรับระบบการบรหิารจัดการ ISO annex SL รวมถงึ 

ISO/IEC Directives สว่นที ่1   

 
-END- 
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8.2  

8.2การเตรยีมการและตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ 
 

 

8.2การเตรยีมการและตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ 
   
องคก์รตอ้งจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและ ธ ำรงรักษำ กระบวนกำรทีจ่ ำเป็น เพือ่เตรยีมกำรและตอบสนอง 
ส ำหรับ สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีม่นัียยะ ตำมทีร่ะบใุน 6.1.2.1 รวมถงึ : 
   
a) กำรจัดท ำ แผนตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ,รวมกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 
b) ใหก้ำรอบรมส ำหรับแผนตอบสนอง 
c) ทดสอบและฝึกซอ้ม ก ำลงัควำมสำมำรถของแผนกำรตอบสนอง เป็นระยะ 
d) กำรประเมนิสมรรถนะ และ, ตำมจ ำเป็น, แกไ้ขแผนตอบสนอง,  รวมถงึหลงักำรทดสอบ และ
โดยเฉพำะหลงักำรเกดิสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ  
e) สือ่สำรและใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูท้ ำงำน(worker)ทกุคน ทีม่หีนำ้ทีแ่ละรับผดิชอบ 
f) สือ่สำรขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งใหก้บัผูรั้บเหมำ, ผูม้ำเยอืน, กำรใหบ้รกิำรตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ, หน่วย
รำชกำร และ, ตำมควำมเหมำะสม ,ชมุชนทอ้งถิน่ตำม  
 g) ไตรต่รองถงึ (take into account)ควำมจ ำเป็นและควำมสำมำรถของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดและ ท ำใหม้ั่นใจในกำรมสีว่นรว่ม , ตำมควำมเหมำะสม, ในกำรจัดท ำแผนตอบสนอง 
  
องคก์รตอ้งธ ำรงรักษำและจัดเก็บเอกสำรสำรสนเทศเกีย่วกบักระบวนกำร และเกีย่วกบัแผนกำร
ตอบสนองตอ่สถำนกำรณฉุ์กเฉนิทีเ่ป็นไปได ้

 
 

การเตรยีมพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 
 

1 ท ัว่ไป 

 

1.1 ทีม่า  
เหตฉุุกเฉนิเป็นเหตกุำรณ์ทีจ่ ำเป็นตอ้งมกีำรตอบสนองทีร่วดเร็วและมกีำรประสำนงำนเพือ่ลดอนัตรำยที่
อำจเกดิขึน้ตอ่ควำมปลอดภยัและสขุภำพของทกุคนภำยในองคก์รและ/หรอื ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
สถำนทีท่ ำงำนทีส่ำมำรถควบคมุโดยองคก์ร 
 
ทกุองคก์รตอ้งเผชญิกบัควำมเสีย่งจำกเหตฉุุกเฉนิ ไมว่ำ่ใหญห่รอืเล็ก งำ่ยหรอืซบัซอ้น อนัตรำยต ำ่หรอื
อนัตรำยสงูทีค่วำมเสีย่ง  ควำมแตกตำ่งอยูใ่นควำมถีท่ีอ่ำจเกดิ และผลทีต่ำมมำ 
 
เนือ่งจำกธรุกจิมกีำรปรับเปลีย่นเป็นปกต ิทกุองคก์รควรจัดท ำ น ำไปปฏบิตั ิและธ ำรงรักษำ ขัน้ตอนปฏบิตั ิ
ทีซ่ ึง่: 
a) เพือ่ระบโุอกำสส ำหรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีม่นัียยะ และ 
b) เพือ่ตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ ดงักลำ่ว 
 
กำรตอบสนองควรเหมำะสมควำมเสีย่งและควำมซบัซอ้น ขององคก์ร 
 
องคก์รควรตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีเ่กดิขึน้จรงิและป้องกนัหรอืบรรเทำผลกระทบทีไ่มพ่งึ
ประสงคจ์ำก OH&S ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ในกำรวำงแผนกำรตอบสนองฉุกเฉนิองคก์รควรค ำนงึถงึควำมจ ำเป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ 
บรกิำรฉุกเฉนิและเพือ่นบำ้น 
 
องคก์รควรทดสอบขัน้ตอนเพือ่ตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตำมควำม
เหมำะสม 
 
องคก์รควรทบทวนเป็นระยะ และในกรณีทีจ่ ำเป็นใหแ้กไ้ขขัน้ตอนกำรเตรยีมควำมพรอ้มและกำรตอบสนอง
ฉุกเฉนิโดยเฉพำะอยำ่งยิง่หลงัจำกกำรทดสอบเป็นระยะ และหลงัจำกเกดิสถำนกำรณฉุ์กเฉนิ  
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8.2  

 
เหตฉุุกเฉนิแตกตำ่งจำกอบุตักิำรณ์ และจะสง่ผลทีต่ำมมำทีซ่ ึง่มักแตกตำ่งจำกขัน้ตอนจัดกำรกบัเหตุ
ฉุกเฉนิพืน้ฐำนขององคก์ร  ตวัอยำ่งของผลทีต่ำมมำ ไดแ้ก ่กำรบำดเจ็บซ ำ้ซอ้น หรอืเกดิไฟไหมข้นำด
ใหญ ่ 
 
เหตฉุุกเฉนิสว่นใหญเ่กดิขึน้จำกกจิกรรมของ องคก์ร. 
 
อยำ่งไรก็ตำม บำงอยำ่งเกดิขึน้จำกเหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในสถำนประกอบกำรใกลเ้คยีง เชน่ไฟไหมห้รอืเกดิ
กำรระเบดิหรอืจำกเหตกุำรณท์ำงธรรมชำต ิเชน่น ้ำทว่มหรอืลมพำย ุ
 
ตวัอยำ่งของเหตฉุุกเฉนิรวมถงึ: 
• เหตกุำรณ์ทีน่ ำไปสูก่ำรบำดเจ็บสำหสัหรอืเจ็บป่วย 
• ไฟและกำรระเบดิ 
• กำรปลอ่ยสำร/กำ๊ซ ทีเ่ป็นอนัตรำย 
• ภยัธรรมชำต ิหรอืจำกสภำพอำกำศไมด่ ี
• กำรสญูเสยีของสำธำรณูปโภค (เชน่กำรสญูเสยีพลงังำนไฟฟ้ำ) 
• เกดิโรคระบำด / กำรระบำดของโรคตดิตอ่ 
• เกดิกำรประทว้งในพืน้ที ่กำรกอ่กำรรำ้ย กำรกอ่วนิำศกรรม กำรเกดิควำมรนุแรงในสถำนทีท่ ำงำน 
• ควำมลม้เหลวของอปุกรณ์ส ำคญั 
• อบุตัเิหตจุรำจร 
 
 

1.2 การเตรยีมพรอ้มและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 

 
กำรเตรยีมควำมพรอ้มและกำรตอบสนองเหตฉุุกเฉนิถกูก ำหนดไวใ้นบรบิทของ กำรระบคุวำมเป็นอนัตรำย
กำรประเมนิและควบคมุควำมเสีย่ง ตำมทีร่ะบใุน 6.1.2.1 
 
OH&S นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดควำมถีข่องกำรเกดิและควำมรนุแรงของเหตกุำรณ์โดยใชห้ลกักจิกรรมกำร
ป้องกนัทีเ่หมำะสม และ หนึง่ในกจิกรรมทีส่ ำคญัหลงัเกดิอบุตักิำรณ์คอืกำรปรับปรงุกำรควบคมุควำมเสีย่ง
ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัในทีท่ ำงำน 
 
ในทำงตรงกนัขำ้ม กำรเตรยีมพรอ้มและกำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิเกีย่วขอ้งกบักำรลดควำมรนุแรงของ
ผลกระทบ 
 
จำกมมุมองของกำรเตรยีมพรอ้มฉุกเฉนิและกำรตอบสนอง ขององคก์รมตีัง้แตร่ะดบัอนัตรำยต ำ่ เชน่องคก์ร
ขนำดเล็กท ำงำนเอกสำรมสี ำนักงำนอยูใ่นอำคำรชัน้เดยีว ไปสูอ่งคก์รทีม่คีวำมเสีย่งสงู เชน่ โรงปิโตรเคม ี 
 
ในอดตีเกดิเหตฉุุกเฉนิ กำรเตรยีมพรอ้มและกำรตอบโตอ้ำจไมม่ำกไปกวำ่ขัน้ตอนกำรปฐมพยำบำลและ
กำรป้องกนัอคัคภียั ระยะหลงัจะมคีวำมซบัซอ้น แตย่ังคงรวมกำรปฐมพยำบำลและขัน้ตอนกำรป้องกนั
อคัคภียัไว ้
 
บำงองคก์รมพีืน้ทีท่ัง้อนัตรำยต ำ่และสงู ซึง่ตอ้งกำรทัง้กำรตอบสนองทีง่ำ่ย และกำรตอบสนองทีซ่บัซอ้น 
มำกขึน้ตำมกระบวนกำรหรอืกจิกรรม 
 
จ ำเป็นอยำ่งยิง่ทีอ่งคก์รตอ้งระบกุำรเกดิของสถำนกำรณฉุ์กเฉนิทีม่นัียยะ, ท ำแผนและขัน้ตอน และระบุ
ทรัพยำกรทีจ่ ำเป็น เพือ่ลดผลกระทบจำกเหตฉุุกเฉนิใหน้อ้ยทีส่ดุทีอ่ำจเกดิและชว่ยในกำรกูค้นืภำยหลงั 
 
แผนและขัน้ตอนเหลำ่นีจ้ะตอ้งมกีำรทดสอบตำมระยะ และหำกจ ำเป็นควรรวมเขำ้กบักำรตอบสนองที่
เกีย่วขอ้งของบรกิำรฉุกเฉนิ และกำรตอบสนองเหตฉุุกเฉนิในพืน้ทีแ่ละระดบัชำตทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 
แผนและขัน้ตอนกำรตระเตรยีมและตอบสนองฉุกเฉนิควรไดรั้บกำรทบทวนโดยผูบ้รหิำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
และหำกจ ำเป็นใหแ้กไ้ข 
 
แผนและขัน้ตอน อำจรวมหรอืควรรวมเขำ้กบัแผนควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ 
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8.2  

เหตฉุุกเฉนิทีแ่ตกตำ่งกนัในลกัษณะธรรมชำตแิละขอบเขตของกำรเกดิเหต ุดงันัน้ควรเตรยีมพรอ้มและกำร
ตอบสนองในสถำนะกำรณฉุ์กเฉนิ สิง่เหลำ่นีม้ตีัง้แตก่ฎงำ่ยๆ และทรัพยำกรขัน้ต ำ่ไปจนถงึซบัซอ้น 
โดยทั่วไปไมจ่ ำเป็นตอ้งท ำแผนอยำ่งละเอยีดแตต่อ้งชดัเจนตอ่กำรปฏบิตัเิมือ่เกดิเหต,ุ หลกักำรคอื ตอ้งมี
ระเบยีบ ขัน้ตอน แนวทำงปฏบิตัแิละทรัพยำกรทีอ่อกแบบมำเพือ่รับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิทีส่ ำคญัและในระยะ
ยำว 
 
ไมว่ำ่จะเรยีบงำ่ยหรอืซบัซอ้นตอ้งมกีำรระบแุผนและขัน้ตอนอยำ่งชดัเจนและเขำ้ใจโดยทกุคนทีเ่กีย่วขอ้ง
และตอ้งมกีำรบนัทกึไว ้ 
ในทกุกรณีองคก์ร ควรค ำนงึถงึ: 
 

 ผลของกำรระบอุนัตรำยและกำรประเมนิควำมเสีย่ง 
 กจิกรรมทีด่ ำเนนิกำรระหวำ่งกระบวนกำรวำงแผน OH&S  
 ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย; 
 อบุตักิำรณ์ทีเ่คยเกดิกอ่นหนำ้ขององคก์ร (รวมถงึอบุตัเิหต)ุ และ เหตฉุุกเฉนิ 
 สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีเ่กดิขึน้ทีอ่งคก์รทีค่ลำ้ยกนั 
 ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัอบุตัเิหตแุละ / หรอืกำรสบืสวนเหตกุำรณ์ทีเ่ผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง

หน่วยงำนก ำกบัดแูลหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ 
 
 

2 การจดัท าและการใชข้ ัน้ตอนการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ 

2.1 ท ัว่ไป  
 
กำรจัดท ำและด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนกำรตอบสนองฉุกเฉนิเป็นสว่นส ำคญัสว่นหนึง่ของกำรจัดกำรควำม
เสีย่งดำ้นอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั 
 
ดงันัน้ควรค ำนงึถงึขอ้ก ำหนด ในสว่นประกอบอืน่ๆของระบบกำรจัดกำรเชน่ กำรอบรม กำรควบคมุกำร
ปฏบิตักิำร กำรตัง้วตัถปุระสงค ์เป้ำหมำย กำรปรับปรงุอำคำรสถำนที ่ขอ้ก ำหนดของผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นตน้  
 
ระเบยีบปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิควรชดัเจนและรัดกมุเพือ่สะดวกตอ่กำรน ำไปใชง้ำนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิ 
และ ตอ้งมพีรอ้ม เพือ่ใช ้โดยหน่วยงำนอืน่ทีใ่หบ้รกิำรฉุกเฉนิชว่ยเหลอืใหก้บัสถำนประกอบกำร 
 
ระเบยีบปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิทีเ่ก็บไวใ้นคอมพวิเตอรห์รอืวธิอีเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ ๆ อำจไมพ่รอ้มใชง้ำนใน
กรณีทีไ่ฟฟ้ำขดัขอ้ง ดงันัน้ส ำเนำทีเ่ป็นกระดำษของขัน้ตอนฉุกเฉนิควรไดรั้บกำรธ ำรงรักษำไวใ้นสถำนที ่
ทีเ่ขำ้ถงึไดง้ำ่ย 
 
ขัน้ตอนแรก คอืกำรระบเุหตฉุุกเฉนิทีม่นัียยะ  ซึง่เหมอืนกบักำรระบอุนัตรำย ของกระบวนกำรประเมนิควำม
เสีย่งทีใ่ชป้กต ิ
 
ขัน้ตอ่ไปคอืกำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กดิของเหตฉุุกเฉนิตอ่องคก์รโดยค ำนงึถงึมำตรกำรควบคมุทีม่อียู ่
ตอ้งตระหนักวำ่ กรณนีี ้เป็นเรือ่งกำรพจิำรณำกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกรณฉุีกเฉนิ กำรพจิำรณำควำม
เพยีงพอของมำตรกำรควบคมุทีม่อียูจ่งึตำ่งจำกกำรลดโอกำสกำรเกดิส ำหรับกำรควบคมุควำมเสีย่ง OH&S
โดยทั่วไป  แตเ่ป็นเรือ่ง กำรลดผลกระทบหรอืเยยีวยำผลกระทบ จำกกำรเกดิเหตกุำรณค์วำมเสีย่งนัน้ๆ 
และรวมถงึแนวทำงในกำรฟ้ืนฟ ู เมือ่มำตรกำรควบคมุไดรั้บกำรพจิำรณำวำ่เพยีงพอแลว้ กไ็มจ่ ำเป็นตอ้งมี
มำตรกำรเพิม่เตมิ แตห่ำกไมเ่พยีงพอก็จ ำเป็นตอ้งมมีำตรกำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิเพิม่เตมิตอ่ไป 
 
องคก์รควรถกูพจิำรณำโดยรวมและไมใ่ชแ่คใ่นแงข่องพนักงำนและกจิกรรม ดว้ยเหตนุีผู้ท้ ีรั่บผดิชอบใน
กำรพจิำรณำส ำหรับภำพใหญข่ององคก์รควรไดรั้บกำรระบใุหช้ดัเจน 
 
ผลกระทบของเหตฉุุกเฉนิทีม่ตีอ่ทกุคนภำยในและ / หรอืในบรเิวณใกลเ้คยีงของสถำนทีท่ ำงำนทีค่วบคมุ
ไดโ้ดยองคก์รควรน ำมำพจิำรณำ  ซึง่ควรรวมถงึพนักงำนพนักงำนชัว่ครำว พนักงำนตำมสญัญำ ผูเ้ยีย่มชม 
เพือ่นบำ้น หรอื ผูท้ีอ่ยูใ่นทีส่ำธำรณะ และควรค ำนงึถงึผูท้ีม่คีวำมตอ้งกำรพเิศษเชน่ ผูท้ีม่ขีอ้จ ำกดั ดำ้น
กำรเคลือ่นไหว, กำรมองเห็น และ กำรไดย้นิ 
 
ผลกระทบทีม่นัียยะทีอ่ำจเกดิขึน้ตอ่ผูใ้หบ้รกิำรฉุกเฉนิ ระบบขนสง่สำธำรณะ และบรกิำรอืน่ ๆ ควรไดรั้บ
กำรพจิำรณำเชน่กนั  
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8.2  

 
ในทกุกรณี ระเบยีบขัน้ตอนกำรตอบสนองเหตฉุุกเฉนิตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.2 การระบสุถานการณฉุ์กเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
จดุเริม่ตน้ส ำหรับกำรระบสุถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีอ่ำจเกดิขึน้คอืกระบวนกำรระบอุนัตรำยและกระบวนกำร
ประเมนิควำมเสีย่งซึง่ด ำเนนิกำรโดยเป็นสว่นหนึง่ของกำรจัดกำรอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั พรอ้ม
ดว้ย แหลง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัอบุตัเิหตแุละบนัทกึเหตกุำรณ์ทีเ่คยเกดิ หรอืขององคก์รอืน่ๆทีเ่คยเกดิเหตุ
ฉุกเฉนิในองคก์รทีค่ลำ้ยกนัและตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย 
 
ในกำรระบสุถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีอ่ำจเกดิขึน้ ควรพจิำรณำถงึเหตฉุุกเฉนิทีอ่ำจเกดิขึน้ระหวำ่งกำรด ำเนนิงำน
ปกตแิละสภำวะผดิปกต ิเชน่กำรเริม่ตน้กำรปิดเครือ่งและสิง่ทีอ่ำจเกดิขึน้ระหวำ่งกำรดดัแปลงกำรกอ่สรำ้ง
และกำรรือ้ถอน 
 
ผลกระทบตอ่กำรจัดกำรขององคก์รตอ่เหตฉุุกเฉนิทีเ่กดิขึน้ในสถำนทีใ่กลเ้คยีงควรไดรั้บกำรพจิำรณำเชน่
ไฟไหมใ้นโรงงำนทีอ่ยูต่ดิกนั 
 
องคก์รควรเขยีนรำยกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 
รำยกำรนีค้วรไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ำ่เสมอ และแกไ้ขเมือ่จ ำเป็นแกไ้ข กำรทบทวนนีค้วรค ำนงึถงึ
ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงของ: 
• องคก์รและบคุลำกร 
• อปุกรณ์ 
• วธิกีำรท ำงำน และ 
• กำรวำงผังโรงงำน ผังสถำนที ่
 

2.3 การประเมนิความเสีย่งและการตอบสนองฉุกเฉนิ 

 
ใชร้ำยกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีร่ะบ ุรำยกำรควำมเสีย่งตอ่ผูค้นและกจิกรรม ท ำกำรประเมนิสถำนกำรณ์แต่
ละสถำนกำรณ์ 
 
กำรตดัสนิจะพจิำรณำจำกควำมเสีย่งทีย่อมรับไดข้องแตล่ะควำมเสีย่ง และสิง่ทีถ่กูตดัสนิวำ่ไมเ่ป็นที่
ยอมรับควรไดรั้บกำรพจิำรณำส ำหรับมำตรกำรลดควำมเสีย่ง และ ท ำกำรเตรยีมควำมพรอ้มและกำร
ตอบสนองฉุกเฉนิ ทีซ่ ึง่ใหค้วำมสนใจมุง่เนน้ไปทีก่ำรบรรเทำผลกระทบของอนัตรำยและชว่ยในกำรฟ้ืนฟู
ทัง้ผูไ้ดรั้บผลกระทบและขององคก์ร 
 

2.4 ข ัน้ตอนการตอบสนองฉุกเฉนิ 

 
 ขัน้ตอนกำรตอบสนองฉุกเฉนิจ ำเป็นส ำหรับแตล่ะสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีร่ะบ ุ 
 
ระเบยีบขัน้ตอนควรระบสุ ิง่ทีต่อ้งท ำใหส้ ำเร็จและวธิกีำร 
 
ควรมกีำรพจิำรณำถงึกำรด ำรงอยูแ่ละ / หรอืก ำลงัควำมสำมำรถของรำยกำรขำ้งลำ่งนี ้เพือ่พัฒนำจัดท ำ
ขัน้ตอนกำรตอบสนองฉุกเฉนิ (s): 

— รำยกำร และ ปรมิำณสนิคำ้คงคลงัและทีต่ัง้ของกำรจัดเก็บวสัดอุนัตรำย; 
— จ ำนวนและพืน้ทีท่ีม่ผีูค้น 
— กำรใหก้ำรฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัดเหตฉุุกเฉนิ 
— มำตรกำรตรวจจับและควบคมุเหตฉุุกเฉนิ 
— อปุกรณ์กำรแพทย ์ชดุปฐมพยำบำล ฯลฯ  
— ระบบควบคมุหลกัและรอง 
— ระบบตดิตำมส ำหรับวตัถอุนัตรำย 
— ระบบตรวจจับและดบัเพลงิ 
— แหลง่พลงังำนฉุกเฉนิ 
— ควำมพรอ้มของบรกิำรฉุกเฉนิในพืน้ที ่และกำรจัดกำรเหตฉุุกเฉนิทีม่ใีนสถำนประกอบกำร 
— ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและอืน่ ๆ  
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8.2  

— ประสบกำรณ์กำรเผชญิเหตฉุุกเฉนิกอ่นหนำ้ 
 
สิง่ทีส่ ำคญัส ำหรับควำมส ำเร็จในกำรปฏบิตัติำมขัน้ตอนเหตฉุุกเฉนิคอืทมีงำนทีท่ ำหนำ้ทีป่ระสำนกนั 
ดงันัน้ระเบยีบปฏบิตัคิวรมคี ำอธบิำยของบทบำทควำมรับผดิชอบและอ ำนำจของผูท้ีม่หีนำ้ทีร่ะบุ และ
บคุคลเหลำ่ควรไดรั้บกำรระบโุดยใชต้ ำแหน่ง หรอื บทบำทงำนปัจจบุนั เพือ่หลกีเลีย่งกำรแกไ้ขระเบยีบ
ปฏบิตักิำรตอบสนองฉุกเฉนิทกุครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงบคุลำกร 
 
ควรมกีำรพจิำรณำถงึควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งมบีคุคลอืน่ท ำแทน ในกรณีทีค่นหลกัไมส่ำมำรถปฏบิตัไิด ้
 
ระเบยีบปฏบิตัคิวรมชีือ่ทีอ่ยูแ่ละรำยละเอยีดกำรตดิตอ่ของผูท้ีม่ ีหนำ้ทีท่ีร่ะบแุละ รำยละเอยีดกำรตดิตอ่
ส ำรอง และตอ้งตระหนักระหวำ่งกำรออกแบบขัน้ตอนกำรตอบสนองวำ่ มำตรกำรควบคมุหรอืระบบตำ่งๆใน
ยำมฉุกเฉนิจะไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้จงึไมอ่ำจเชือ่ถอื ยดึถอืได ้
 
กลำ่วไดอ้ยำ่งกวำ้ง ๆ  ม ี5 บทบำทส ำคญั เพือ่จัดกำรเหตฉุุกเฉนิ: 

1) หวัหนำ้ทมีรับผดิชอบและตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์โดยรวม 
2) บคุคลทีจ่ะน ำทรัพยำกรทำงกำยภำพ (เครือ่งมอื อปุกรณ์) ทีจ่ ำเป็นไปใช ้
3) สมำชกิผูเ้ป็นผูเ้ชีย่วชำญ เชน่ทีป่รกึษำดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยั เจำ้หนำ้ทีก่ำรแพทย ์
และเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบคุคล 
4) เจำ้หนำ้ทีส่ ือ่สำรรับผดิชอบกำรสือ่สำรทัง้หมดทัง้ในและนอกสถำนที ่และ 
5) เจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรเพือ่เก็บบนัทกึกำรตดัสนิใจทัง้หมดทีไ่ดด้ ำเนนิกำร 

 
 
เป็นทีท่รำบกนัด ีองคก์รขนำดเล็กทีม่คีวำมเสีย่งสงู และ อยูส่ถำนทีีห่ำ่งไกล ทีซ่ ึง่อำจหำ่งไกลจำก
ส ำนักงำนใหญ ่อำจไมส่ำมำรถจัดหำทรัพยำกรดงักลำ่วในสถำนทีท่ ำงำนนัน้ๆได ้ ภำยใตส้ถำนกำรณ์
เชน่นีค้วรมกีำรฝึกอบรมคนงำนจ ำนวนหนึง่ เพือ่รับบทบำทของผูค้วบคมุเหตฉุุกเฉนิ โดยมวีตัถปุระสงคว์ำ่ 
ในกรณีทีม่เีหตฉุุกเฉนิคนงำนคนหนึง่ไดรั้บบทบำทหวัหนำ้ทมีทีไ่ดรั้บกำรสนับสนุนจำกคนงำนทีผ่ำ่นกำร
ฝึกอบรม 
 
ขัน้ตอน ควรมกีำรพจิำรณำวำ่ ใครตอ้งท ำอะไรในระยะเรง่ดว่นของเหตฉุุกเฉนิ  ขัน้ตอนจงึตอ้งระบสุ ิง่
ตอ่ไปนีอ้ยำ่งชดัเจน: 
a) สิง่ทีถ่อืวำ่เป็นเหตฉุุกเฉนิ 
b) ใครจะเป็นผูต้ดัสนิใจ และ 
c) วธิกีำรตดัสนิใจจะสือ่สำรไปยัง: 

• บคุลำกรฉุกเฉนิในพืน้ที ่
• กำรจัดกำร; 
• คนงำนและผูอ้ืน่ทีอ่ำจไดรั้บผลกระทบ และ 
• บรกิำรฉุกเฉนิ 

 
กำรสือ่สำรทีม่ปีระสทิธผิลเป็นสิง่จ ำเป็นในกรณีฉุกเฉนิซึง่ครอบคลมุถงึกำรสือ่สำรและประสำนงำนกบัผูใ้ห ้
บรกิำรฉุกเฉนิภำยนอก  คนสว่นอืน่ๆ เชน่ เพือ่น ญำตพิีน่อ้งทีว่ติกกงัวล สือ่ ชมุชน และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ 
ๆ  ตอ้งกำรขอ้มลูทีถ่กูตอ้งและเป็นควำมจรงิ หำกองคก์รไมไ่ดส้ือ่สำร เขำจะรับจำกแหลง่อืน่ๆ ทีม่อียู ่ซ ึง่
อำจไมใ่ชข่อ้มลูทีเ่ป็นจรงิหรอืถกูตอ้ง 
 
เหตฉุุกเฉนิบำงอยำ่งตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืจำกผูรั้บเหมำทีม่คีวำมเชีย่วชำญ เชน่ซพัพลำยเออรข์อง
อปุกรณ์ยกของหนัก และผูก้ ำจัดสำรทีห่กปนเป้ือน ขัน้ตอนกำรตอบสนอง ควรมรีำยชือ่และรำยละเอยีด
กำรตดิตอ่ของหน่วยงำนภำยนอก และหำกจ ำเป็น ใหท้ ำสญัญำกบัผูรั้บเหมำผูเ้ชีย่วชำญทีเ่หมำะสม
ลว่งหนำ้ 
 
ขัน้ตอนควรประกอบดว้ย สิง่ทีค่วรท ำในกรณีฉุกเฉนิโดยผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบทัง้หมดเชน่คนงำนผูรั้บจำ้ง
และผูม้ำเยอืนซึง่ควรรวมถงึขัน้ตอนกำรอพยพและทีต่ัง้ของสถำนทีป่ลอดภยั 
 
ขัน้ตอนควรมขีอ้มลูเกีย่วกบัต ำแหน่งของอปุกรณ์ตอบสนองฉุกเฉนิ กำรระบตุ ำแหน่งและปรมิำณของสำร
อนัตรำยและต ำแหน่ง (และกำรท ำงำน) ของจดุแยกยทูลิติี ้(isolation points) ควรจะแผนผังของสถำนที่
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆทีอ่พัเดททีห่ยบิใชไ้ดง้ำ่ย 
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8.2  

ในองคก์รทีม่คีวำมเสีย่งสงูจ ำเป็นตอ้งมกีระบวนกำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิสองขัน้ตอน โดยหนึง่ขัน้ตอน
เกีย่วขอ้งภำยในสถำนทีข่องเหตฉุุกเฉนิและอกีขัน้ตอนส ำหรับกำรจัดกำรกบัปัจจัยภำยนอกสถำนที ่ใน
องคก์รเชน่นีจ้ะเป็นประโยชนใ์นกำรจัดโครงสรำ้งทมีตอบโตใ้นสำมระดบั ระดบัสงูสดุทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ควบคมุเชงิกลยทุธ ์ล ำดบัทีส่องจัดกำรกบักำรควบคมุยทุธวธิ ีและ ล ำดบัทีส่ำมกบัเรือ่งกำรควบคมุใน
สถำนทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิ 
 
องคก์รขนำดเล็กทีม่คีวำมเสีย่งสงูอำจจ ำเป็นตอ้งรวมกำรควบคมุทำงยทุธวธิเีขำ้กบักำรควบคมุตำม
ต ำแหน่ง และผูบ้รหิำรระดบัสงูจ ำเป็นตอ้งสรำ้งกำรควบคมุเชงิกลยทุธท์ัง้ในและนอกสถำนทีต่ำมควำม
เหมำะสม 
 
นอกจำกนีย้ังจะมกีำรประสำนงำนอยำ่งใกลช้ดิกบับรกิำรฉุกเฉนิและหน่วยงำนทอ้งถิน่ 
ในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉนิทีส่ ำคญัเชน่ไฟไหมร้ำ้ยแรง กำรระเบดิหรอืกำรปลอ่ยสำรอนัตรำย ควรพจิำรณำ
ถงึจดุจัดตัง้ศนูยค์วบคมุในสถำนที(่Control center)  ซึง่ไมรั่บผลกระทบจำกเหตฉุุกเฉนิ 
 

2.5 อปุกรณต์อบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ 

 
อปุกรณ์ตอบสนองฉุกเฉนิรวมถงึรำยกำรตำ่ง ๆ เชน่อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล กลอ่งปฐมพยำบำลและ
เครือ่งดบัเพลงิแบบพกพำ อปุกรณ์ชว่ยหำยใจทีม่ถีังบรรจใุนตวั อปุกรณ์ท ำควำมสะอำดสำรเคมร่ัีวไหล 
อปุกรณ์ตรวจสอบสำรเคม ี/ ชวีภำพ / รังสแีละอปุกรณ์สือ่สำรเป็นตวัอยำ่งพิม่เตมิของ อปุกรณ์ตอบสนอง
ตอ่เหตฉุุกเฉนิ  
 
น ำรำยกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีไ่ดร้ะบ ุเพือ่ก ำหนดรำยกำรของอปุกรณ์ตอบสนองฉุกเฉนิและอปุกรณ์ที่
จ ำเป็นในกำรบรรเทำผลกระทบของเหตกุำรณ์และก ำหนดปรมิำณทีจ่ ำเป็น 
 
อปุกรณ์และวสัดสุ ิน้เปลอืงควรอยูใ่นทีท่ีส่ำมำรถเขำ้ถงึไดอ้ยำ่งงำ่ยดำยและปลอดภยัจำกกำรเกดิควำม
เสยีหำย  
 
สถำนทีแ่ละปรมิำณของอปุกรณ์และวสัดสุ ิน้เปลอืงควรอธบิำยไวใ้นเอกสำรระเบยีบปฏบิตัขิัน้ตอนกำร
ตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ 
 
อปุกรณ์ควรไดรั้บกำรทดสอบตำมระยะ เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถใชง้ำนไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 
 
ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมำยใหใ้ชอ้ปุกรณ์ฉุกเฉนิควรมคีวำมสำมำรถและ หำกจ ำเป็นควรมกีำรฝึกอบรมทบทวน
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
 
 

2.6 การฝึกอบรมการตอบสนองฉุกเฉนิ 

 
ทกุคนทีม่บีทบำทและควำมรับผดิชอบเฉพำะส ำหรับกำรตอบสนองฉุกเฉนิ ควรมคีวำมสำมำรถเพือ่
ตอบสนองควำมตอ้งกำรไดต้ลอดเวลำ  คนงำนทกุคนควรรูแ้ละเขำ้ใจขัน้ตอนทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่
พวกเขำ สิง่นีจ้งึจ ำเป็นตอ้งมกีำรฝึกอบรมและในกรณีทีจ่ ำเป็น 
 
บนพืน้ฐำนของขัน้ตอนกำรตอบสนองฉุกเฉนิ ควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นของทกุคนทีไ่ดรั้บกำรระบ ุบทบำท
และควำมรับผดิชอบ  เมือ่จ ำเป็น,ตอ้งจัดใหม้กีำรฝึกอบรมเพือ่ใหส้ำมำรถท ำงำนตำมหนำ้ทีแ่ละควำม
รับผดิชอบนัน้ 

 

2.7 การทดสอบข ัน้ตอนการปฏบิตัฉุิกเฉนิเป็นระยะ 

 
ทำ่นไมส่ำมำรถ สรำ้งเหตฉุุกเฉนิ เพือ่ทดสอบประสทิธผิล หรอืควำมใชไ้ด ้ของขัน้ตอนฉุกเฉนิได ้
ดงันัน้ระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตฉุุกเฉนิสำมำรถทดสอบไดโ้ดยกำรจ ำลองสถำนกำรณ์และ / หรอื 
ฝึกหดั เทำ่นัน้ 
 
แตห่ำกเป็นไปไดห้รอืมคีวำมสมเหตสุมผล  กำรทดสอบควรท ำภำยใตส้ถำนกำรณ์ฉุกเฉนิทีจ่ ำลองขึน้ 
 

ISO45001 Req 8  |  25 of  29



ระบบบรหิารอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

Page 7 of 10                   ปรับปรุงครัง้สดุท้าย   12 ตลุาคม 2562  

8.2  

กำรทดสอบตำมระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตฉุุกเฉนิเป็นระยะ ๆ เป็นสิง่จ ำเป็นเพือ่ใหม้ั่นใจวำ่องคก์ร
พนักงำนและหำกจ ำเป็นผูใ้หบ้รกิำรฉุกเฉนิสำมำรถตอบสนองตอ่สถำนกำรณ์ฉุกเฉนิไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
 
จ ำเป็นอยำ่งยิง่ทีผู่ท้ ีม่หีนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบเฉพำะจะมสีว่นรว่มอยำ่งเต็มทีใ่นกำรทดสอบตำมระเบยีบ
ปฏบิตั ิ 
 
ส ำหรับกำรทดสอบบำงอยำ่งเชน่กำรซอ้มดบัเพลงิจ ำเป็นตอ้งใหบ้คุลำกรทกุคนมสีว่นรว่มในกำรทดสอบ
ตำมระยะ 
 
ผลลพัธข์องกำรทดสอบขัน้ตอนฉุกเฉนิไมเ่พยีงแตจ่ะใหก้ำรฝึกหดัส ำหรับผูท้ีม่หีนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบ
เฉพำะ แตย่ังระบแุละแกไ้ขจดุออ่นใดๆ ในระเบยีบปฏบิตัดิว้ย 
 
ในกรณีทีร่ะเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิำรฉุกเฉนิ ควรใหม้สีว่นรว่มในกำรทดสอบตำมระเบยีบ
ปฏบิตัดิว้ย 
 
ควรเก็บบนัทกึของกำรทดสอบตำมควำมถีท่ีว่ำงไวเ้ป็นประจ ำ ตำมระเบยีบปฏบิตักิำรตอบสนองตอ่เหตุ
ฉุกเฉนิและกำรด ำเนนิกำรเพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ 
 
ขอ้มลูทีค่วรบนัทกึรวมถงึค ำอธบิำยของสถำนกำรณ์และขอบเขตของกำรฝึกซอ้ม กรอบเวลำของ
เหตกุำรณ์และกำรกระท ำและกำรสงัเกตของควำมส ำเร็จหรอืปัญหำทีส่ ำคญั 
 
ขอ้มลูนีค้วรไดรั้บกำรทวนสอบกบัผูว้ำงแผนกำรฝึกซอ้มและผูเ้ขำ้รว่มเพือ่แบง่ปันขอ้เสนอแนะและ
ค ำแนะน ำเพือ่กำรปรับปรงุ 
 

2.8 การทบทวนและทบทวนข ัน้ตอนฉุกเฉนิ 

 
ควรมกีำรทบทวนขัน้ตอนกำรเตรยีมควำมพรอ้มตอ่เหตฉุุกเฉนิและขัน้ตอนกำรเผชญิเหตเุป็นระยะและ
ด ำเนนิกำรปรับปรงุทีจ่ ำเป็น 
กำรทบทวนควรเป็นสว่นหนึง่ของระบบกำรทบทวนกำรจัดกำรดำ้นอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภยั ตำม
ควำมถีท่ีอ่งคก์รก ำหนด 
นอกจำกนีค้วรมกีำรทบทวนดงันี ้

• กำรเปลีย่นแปลงองคก์รและ / หรอืบคุลำกร 
• กรณีฉุกเฉนิหรอืกำรทดสอบขัน้ตอนฉุกเฉนิ 
• กำรเปลีย่นแปลงของผูใ้หบ้รกิำรฉุกเฉนิ และ 
• กำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย 

 
ผลของกำรทบทวนควรจัดท ำเป็นเอกสำรและสือ่สำรกบับคุลำกรทีเ่กีย่วขอ้งทกุคนตำมควำมจ ำเป็น 
 

2.9 เอกสาร 

 
เป็นวธิปีฏบิตัทิีด่ใีนกำรจัดท ำเอกสำรทกุปัจจัยของกำรเตรยีมควำมพรอ้มและกำรตอบสนองฉุกเฉนิ กำรมี
แผนเดยีว วธิกีำรเดยีว ส ำหรับกำรเตรยีมกำรตอบสนองตอ่ทกุเหตกุำรณ์ฉุกเฉนิ ควรเป็นสิง่สดุทำ้ยทีค่วร
กระท ำ  
 
เหตฉุุกเฉนิแตล่ะประเภทควรมวีธิปีฏบิัตเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรเฉพำะ  แมว้ำ่ลกัษณะของกระบวนกำรที่
ก ำหนดอำจจะคลำ้ยกนัหรอืในบำงกรณีก็เหมอืนกบักระบวนกำรอืน่ แตจ่ะมปีระสทิธผิลมำกกวำ่ส ำหรับกำร
ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนยอ่ย ทีส่ำมำรถกระท ำตำมได ้มำกกวำ่ตอ้งไปหำศกึษำภำยในจำกแผนใหญ ่ 
อยำ่งไรก็ตำม อำจมขีอ้ดจีำกมมุมองขององคก์ร ส ำหรับขัน้ตอนฉุกเฉนิทัง้หมดทีเ่ขยีนไวใ้นเอกสำรเดยีว 
 
แมว้ำ่มันจะเป็นประโยชนท์ีจ่ะมบีนัทกึเป็นอเิล็กทรอนกิส ์แตบ่นัทกึทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสอ์ำจไมส่ำมำรถ
กระท ำไดใ้นกรณีทีไ่ฟฟ้ำดบั 
 
เอกสำรไมค่วรใสร่ำยละเอยีด ขอ้บงัคบั หรอืเขยีนใหม้ขีอ้จ ำกดัมำกเกนิไป เพรำะอำจมสีถำนกำรณ์ทีค่ำด
ไมถ่งึระหวำ่งเกดิเหตกุำรณ์ขึน้จรงิ จงึตอ้งใหอ้ ำนำจกบัผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมำยใหส้ำมำรถท ำกำรตดัสนิใจ
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8.2  

อยำ่งพอเหมำะพอควร  และ เอกสำรนีไ้มค่วรถกูมองวำ่เป็นสิง่ทดแทนส ำหรับกำรฝึกอบรมส ำหรับกำร
ตอบสนองฉุกเฉนิ 
 
ทกุคนทีไ่ดร้ะบบุทบำทและควำมรับผดิชอบควรมสี ำเนำขัน้ตอนกำรปฏบิตัติอ่เหตฉุุกเฉนิทีต่นเองมสีว่น
เกีย่วขอ้ง โดยทั่วไปขัน้ตอนกำรปฏบิตัใินกรณีฉุกเฉนิควรมไีวส้ ำหรับบคุลำกรทกุคน 
 
ระเบยีบปฏบิตักิำรตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิทีต่อ้งมกีำรอพยพ เชน่ไฟไหมค้วรจัดไวเ้พือ่ใหเ้ขำ้ถงึไดท้กุคน
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งและไมใ่ชแ่คพ่นักงำน 
 
ระเบยีบปฏบิตักิำรตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิ ทีเ่กีย่วกบักำรไดรั้บกำรปฐมพยำบำลตอ้งเป็นทีท่รำบกนัโดย
คนงำนทัง้หมด 
 

TIS18004 
 

การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัภาวะฉุกเฉนิ 

1 แผนฉุกเฉนิ 

1) หลกัการ 

กำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรับภำวะฉุกเฉนิเป็นแนวทำงในกำรลดควำมรนุแรงและควำมเสยีหำยของ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ กำรวำงแผนฉุกเฉนิและเทคนคิวธิกีำรตำ่งๆ จะชว่ยในกำรจัดกำรตอ่ภำวะฉุกเฉนิได ้
อยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
 
วตัถปุระสงคใ์นกำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรับภำวะฉุกเฉนิ 

• เพือ่ลดควำมรนุแรงของอบุตัเิหต ุและควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิตอ่ชวีติ ทรัพยส์นิและสิง่แวดลอ้ม
ใหเ้กดินอ้ยทีส่ดุ 
• เพือ่ใหเ้กดิควำมรว่มมอืกนัทกุระดบัในองคก์รอยำ่งเหมำะสม โดยก ำหนดหนำ้ทีแ่ละควำม
รับผดิชอบของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้แนวทำงกำรประสำนควำมรว่มมอื 
• เพือ่เตรยีมควำมพรอ้มตอบโตส้ ำหรับภำวะฉุกเฉนิ 
• เพือ่ใหท้กุคนรูห้นำ้ทีข่องตนเองโดยกำรฝึกซอ้มกำรปฏบิตักิำรตำมแผนฉุกเฉนิและท ำใหเ้กดิ
ควำมคุน้เคย 
• เพือ่ใหเ้กดิกำรประสำนงำนระหวำ่งหน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอกในกำรชว่ยเหลอื
และกูภ้ยั 

 
องคก์รควรมกีำรจัดท ำและฝึกซอ้มแผนฉุกเฉนิ รวมทัง้ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมแผนและกำรบ ำรงุรักษำ
อปุกรณ์รวมทัง้เครือ่งมอืส ำหรับกำรปฐมพยำบำลทีใ่ชใ้นแผนฉุกเฉนิอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
ส ำหรับองคก์รทีม่ขีนำดใหญห่รอืเป็นองคก์รทีก่อ่อบุตัภิยัรำ้ยแรงหรอืเป็นองคก์รทีม่อีนัตรำยทีอ่ำจจะ
กอ่ใหเ้กดิผลระดบัรำ้ยแรง แผนฉุกเฉนิควรมกีำรประสำนงำนระหวำ่งองคก์รกบัหน่วยงำนของรัฐ หรอืแผน
เตรยีมกำรรับเหตวุนิำศกรรม แผนเตรยีมกำรส ำหรับภยัธรรมชำตแิละแผนเตรยีมกำรส ำหรับควบคมุฝงูชน
ดว้ย 
 

2) แนวทางการปฏบิตั ิ: แผนฉุกเฉนิ 

องคก์รควรก ำหนดแผนฉุกเฉนิ ซึง่ครอบคลมุถงึ 
ก. โครงสรำ้งและหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบของผูเ้กีย่วขอ้งตอ่ภำวะฉุกเฉนิ 
ควรก ำหนดสำยกำรบงัคบับญัชำทีช่ดัเจน และระบบุทบำทหนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบของแตล่ะบคุคลที่
เกีย่วขอ้ง 
ผูท้ีม่หีนำ้ทีรั่บผดิชอบควรประกอบดว้ย 

• ผูบ้รหิำรระดบัสงูและรองลงมำ 
• คณะกรรมกำรฉุกเฉนิตำมแผนฉุกเฉนิ ประกอบดว้ย 

- ผูบ้รหิำรระดบักลำงขึน้ไปเป็นประธำน 
- ตวัแทนแตล่ะหน่วยงำน 
- หน่วยปฐมพยำบำล 
- หน่วยกูภ้ยั 
- หน่วยฟ้ืนฟ ู

ข. รำยชือ่ของบคุคลหรอืชือ่ต ำแหน่งทีร่ะบไุวใ้นแผน 
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8.2  

ควรระบชุือ่หรอืชือ่ต ำแหน่งของผูท้ีจ่ะเขำ้ไปปฏบิตัหินำ้ทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นแผนฉุกเฉนิทัง้นีเ้พือ่ใหม้ี
ควำมชดัเจนเมือ่น ำแผนไปปฏบิตั ิเชน่ ก ำหนดใหผู้อ้ ำนวยกำรโรงงำน เป็นผูอ้ ำนวยกำรดบัเพลงิ ก ำหนด
ชือ่บคุคลทีผ่ำ่นกำรอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้(รอ้ยละ 40) เป็นผูด้บัเพลงิขัน้ตน้ เป็นตน้ 
 
ค. ขอ้มลูของสว่นบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 
ขอ้มลูของสว่นบรกิำรมไีวเ้พือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตดิตอ่สือ่สำรระหวำ่งกนัไดท้ันทดีงันัน้ควรรวบรวม
และจัดท ำใหอ้ำ่นงำ่ยพรอ้มใชง้ำนไดท้ันท ีโดยทั่วไปขอ้มลูประกอบดว้ยชือ่หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทีอ่ยู ่
เบอรโ์ทรศพัท ์ผูท้ีจ่ะตดิตอ่เพือ่ขอควำมชว่ยเหลอื 
ง. ขอ้มลูแผนกำรสือ่สำรทัง้ภำยในและภำยนอก รวมทัง้สญัญำณเตอืนภยั 
ควรก ำหนดในเรือ่งกำรรำยงำนหรอืแจง้ภำวะฉุกเฉนิ และสือ่สำรขอ้มลูทีส่ ำคญัตำมขัน้ตอนอยำ่งรวดเร็ว 
เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดท้รำบสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ในทันท ีขอ้มลูจำกแหลง่ทีเ่ป็นตน้เหตอุำจไดม้ำจำก
ลกูจำ้งทีป่ฏบิตังิำนในขณะเกดิเหต ุนอกจำกนีอ้ำจมกีำรสือ่สำรกบัแหลง่สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก
องคก์รในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืหำกองคก์รรอ้งขอ 
 
จ. รำยละเอยีดกำรด ำเนนิกำรตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิในสถำนกำรณ์ตำ่งกนั 
กำรปฏบิตักิำรแกไ้ขภำวะฉุกเฉนิขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้และระดบัควำมรนุแรงของสถำนกำรณ์ ซึง่
ผูอ้ ำนวยกำรตำมแผนมหีนำ้ทีต่ดัสนิใจสัง่กำรตำมขอ้มลูทีไ่ดรั้บ เพือ่ตดัสนิวำ่ควรด ำเนนิกำรอยำ่งไรกบั
สถำนกำรณ์ดงักลำ่ว ดงันัน้แผนฉุกเฉนิจงึตอ้งวำง 
 
แนวทำงกำรปฏบิตัใิหช้ดัเจนในแตล่ะสถำนกำรณ์และระดบัควำมรนุแรง โดยก ำหนดแผนงำนบนพืน้ฐำน
ของขอ้เท็จจรงิทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ พรอ้มวธิปีฏบิตัใินกำรตอบโตส้ถำนกำรณ์ของผูท้ีม่หีนำ้ทีรั่บผดิชอบตำม
โครงสรำ้งอ ำนำจหนำ้ทีแ่ละกำรประสำนงำนระหวำ่งกนั 
 
ฉ. แผนกำรฝึกอบรมและกำรฝึกซอ้ม 
หลกัสตูรกำรฝึกอบรมส ำหรับภำวะฉุกเฉนิ ควรมลีกัษณะ 

• สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ของภำวะฉุกเฉนิทีม่โีอกำสเกดิขึน้จรงิ 
• จ ำลองสถำนกำรณ์จรงิทีอ่ำจเกดิขึน้ 
• สำมำรถด ำเนนิกำรตอ่ภำวะฉุกเฉนิไดจ้รงิ 

หลงัจำกทีม่กีำรฝึกอบรม ลกูจำ้งควรไดรั้บกำรฝึกซอ้มดว้ยเพือ่ประเมนิผลควำมเขำ้ใจจำกกำรฝึกอบรม 
และประเมนิหลกัสตูรทีส่อน เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ลกูจำ้งสำมำรถด ำเนนิกำรตอ่ภำวะฉุกเฉนิไดเ้มือ่มเีหตกุำรณ์
เกดิขึน้จรงิ และเพือ่น ำไปสูก่ำรปรับปรงุแผนฉุกเฉนิและวธิกีำรอบรมใหด้ยี ิง่ข ึน้ 
 
องคก์รควรจัดท ำและเก็บบนัทกึกำรฝึกซอ้มเพือ่น ำขอ้มลูตำ่งๆมำใชใ้นกำรทบทวนแผนฉุกเฉนิตำมควำม
เหมำะสม เพือ่ใหแ้ผนทีก่ ำหนดขึน้มปีระสทิธผิล 
 
ช. ขอ้มลูทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ 
ควรเตรยีมสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีจ่ ำเป็น เพือ่ใหผู้บ้รหิำรตำมแผนฉุกเฉนิสำมำรถน ำขอ้มลูมำใชไ้ด ้
ในทันท ี
• แผนทีข่ององคก์ร ทีแ่สดงถงึ 

- บรเิวณทีเ่ป็นอนัตรำย 
- บรเิวณอำคำรตำ่งๆ เชน่ คลงัสนิคำ้ อำคำรส ำนักงำน เป็นตน้ 
- เสน้ทำงออก 
- บรเิวณทีส่ำมำรถเขำ้ถงึสถำนทีเ่กดิเหตไุด ้เชน่ ทำงทะเล ทำงอำกำศ ทำงถนน 
- สภำพแวดลอ้มภำยนอกองคก์รทีม่คีวำมเสีย่ง เชน่ สถำนทีข่ำ้งเคยีง ภมูปิระเทศ 
- บรเิวณทีต่ดิตัง้ หรอืจัดเก็บอปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆทีจ่ ำเป็น เชน่ อปุกรณ์ดบัเพลงิ 
สญัญำณเตอืนภยั โทรศพัท ์อปุกรณ์คุม้ครองควำมปลอดภยัสว่นบคุคล 

• ขอ้มลูสำรเคมแีละวตัถอุนัตรำย พจิำรณำจำก 
- ใบแสดงขอ้มลูเคมภีณัฑเ์พือ่ควำมปลอดภยั (Material Safety Data Sheet) 
- ป้ำยแสดงรำยละเอยีดของสำรเคมบีนภำชนะบรรจ ุ
- ขอ้มลูกำรระงบัอบุตัภิยัจำกสำรเคมตีำ่งๆ 

 

2 แผนการฟ้ืนฟวูกิฤตของอบุตักิารณ์ 
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8.2  

1) หลกัการ 

องคก์รควรก ำหนดแผนกำรฟ้ืนฟวูกิฤตของอบุตักิำรณ์เขำ้เป็นสว่นหนึง่ของแผนฉุกเฉนิเพือ่ชว่ยในกำรฟ้ืนฟู
ลกูจำ้ง อำคำร เครือ่งจักร และอปุกรณ์ เร็วทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเร็วไดห้ลงัจำกเหตกุำรณ์ยตุลิง ลกูจำ้งทีช่ว่ยใน
แผนกำรฟ้ืนฟวูกิฤตของอบุตักิำรณ์ควรเป็นผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ใชเ้วลำไมน่ำน 
 

2) แนวทางการปฏบิตั ิ: แผนการฟ้ืนฟวูกิฤตของอบุตักิารณ์ 
แผนกำรฟ้ืนฟวูกิฤตของอบุตักิำรณ์ ควรครอบคลมุ 

• หนำ้ทีค่วำมรับผดิชอบ รวมถงึกำรประสำนงำนระหวำ่งองคก์ร 
• กำรสอบถำมเกีย่วกบักำรบำดเจ็บ และกำรสอบสวนอบุตัเิหต ุ
• กำรสอบถำมเพือ่ฟ้ืนฟสูภำพจติใจของลกูจำ้งและบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกกำร 
เกดิอบุตักิำรณ ์
• กำรใหค้ ำแนะน ำปรกึษำ 
• ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและบรษัิทประกนัภยั 

 
 

นยิาม  
 

NA 

 

 
-END- 
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