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ฉบบั
นีม้าดรูายละเอยีดของข้อก�าหนดเกีย่วกบัระบบการจดัการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มอก.18001:2554 ที่

ระบุไว้ในข้อ 4 กันต่อซึ่งเป็นตอนจบ
4.5 การตรวจสอบและการแก้ไข ในข้อนี้มีข้อก�าหนดย่อยอยู่

ด้วยกัน 5 ข้อย่อย ดังนี้ 
4.5.1 การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการด�าเนินการ 

องค์กรต้องจัดท�าขั้นตอนการด�าเนินงานส�าหรับการติดตามตรวจ-
สอบและการจัดผลการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ โดยขั้นตอนการ
ด�าเนินงานต้องครอบคลุมถึง การวัดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
ทีเ่หมาะสมตามความจ�าเป็นขององค์กร โดยหวัข้อทีต้่องด�าเนนิการ คือ 

จากฉบับที่แล้วต่อ

การติดตามตรวจสอบระดับความส�าเร็จของการบรรลวุตัถุประสงค์ด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร การติดตามตรวจสอบ
ประสิทธิผลของการควบคุม ทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย การ
วัดผลการด�าเนินการเชิงรุกจากการติดตามตรวจสอบความสอดคล้อง
ในการด�าเนินการตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
การควบคุมและเกณฑ์ควบคุม การวัดผลการด�าเนินการเชิงรับจาก 
หลักฐานความเจ็บป่วยจากการท�างาน อุบัติการณ์ หรือความบกพร่อง
ทางด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีเ่กดิขึน้ การบนัทกึข้อมลูและ
ผลการติดตามตรวจสอบและการวัดผลการด�าเนินการที่เพียงพอต่อ
การน�าไปวิเคราะห์ เพื่อด�าเนินการปฏิบัติการแก้ไขและปฏิบัติการ
ป้องกันและในการติดตามตรวจวัดดังที่กล่าวมามีความจำาเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือเพื่อตรวจวัด จะต้องจัดทำาขั้นตอนการดำาเนินงานที่
แสดงถึง ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บ ตรวจวัดและ

ฉบับใหม่ล่าสุดประกาศใช้แล้ว ตอนจบ

ข้อก�าหนด

มอก.18001:2554

วเิคราะห์ตัวอย่าง การดูแลรักษาและการซ่อมบ�ารุงอย่างเหมาะสม การ
สอบเทียบ (calibration) หรือการทวนสอบ (verify) หรือทั้งสองอย่าง 
ตามช่วงเวลาทีก่�าหนดไว้ หรือก่อนน�าไปใช้งาน โดยเทยีบกบัมาตรฐาน
ที่สามารถสอบกับไปยังมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ หรือระดับ
ประเทศ ในกรณทีีไ่ม่มมีาตรฐานดงักล่าวให้บนัทกึวธิกีารสอบเทยีบ หรอื
การทวนสอบนั้นไว้ การด�าเนินการทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องจัดท�าและ
เก็บบันทึกไว้

4.5.2 การประเมินผลการปฏิบัติ องค์กรต้องจัดท�าขั้นตอน 
การด�าเนินงานส�าหรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อก�าหนดอื่นๆ ตามช่วงเวลาที่ก�าหนด เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ องค์กรต้องจัดท�าและเก็บ
บนัทกึไว้ โดยหวัข้อนีเ้ป็นหวัข้อทีก่�าหนดขึน้มาใหม่ในมาตรฐานฉบบันี้

4.5.3  การสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องตามข้อ
ก�าหนด การปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน โดยหัวข้อนี้
มีข้อย่อย 2 หัวข้อด้วยกัน คือ (4.5.3.1) การสอบสวนอุบัติการณ์ โดย
องค์กรจะต้องจัดท�าขั้นตอนการด�าเนินงานส�าหรับการสอบสวนและ
วเิคราะห์อบุตักิารณ์การสอบสวนต้องท�าในเวลาทีเ่หมาะสม คอื ค้นหา
ข้อบกพร่องทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือปัจจัยอื่นที่
อาจเป็นสาเหตุร่วมต่อการเกิดอุบัติการณ์ ชี้บ่งความจ�าเป็นในการ
ปฏบิติัการแก้ไข ช้ีบ่งโอกาสในการปฏิบติัการป้องกัน ช้ีบ่งโอกาสในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

สื่อสารผลการสอบสวน โดยองค์กรต้องจัดท�าและเก็บบันทึก
ตามที่ก�าหนด (4.5.3.2) ความไม่สอดคล้องตามข้อก�าหนด การปฏิบัติ
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ประเมินการรายงานผลการตรวจประเมินและการจัดเก็บบันทึกที่
เกี่ยวข้อง การก�าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน ขอบข่าย ความถี่และ
วิธีการตรวจ การคัดเลือกผู้ตรวจประเมินและการด�าเนินการตรวจ
ประเมินต้องมั่นใจในการยึดถือตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นก
ลางในกระบวนการตรวจประเมิน องค์กรต้องจัดท�าและเก็บบันทึก
ตามที่ก�าหนด

4.6 การทบทวนการจัดการ ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรตามช่วง
เวลาที่วางแผนไว้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังมีความเหมาะสม พอเพียง
และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องการทบทวนต้องรวมถึงการประเมิน
โอกาสเพื่อปรับปรุงและความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยข้อมูลส�าหรับการ
ทบทวนการจดัการต้องรวมถงึ ผลการด�าเนนิการด้านอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภัยทั้งหมด ระดับความส�าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภยั ผลการตรวจประเมนิภายในและ
ผลการปฏบิติัตามกฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ การสือ่สารจากผู้มส่ีวน
ได้เสียภายนอกองค์กร รวมทั้งข้อร้องเรียน ผลการมีส่วนร่วมและการ
ปรึกษา สถานะของการสอบสวนอุบัติการณ์ การปฏิบัติการแก้ไข การ
ปฏิบัติการป้องกัน การติดตามผลจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ รวมทั้งการพัฒนาของกฎหมายและข้อ- 
ก�าหนดอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับอาชีวอนามยัและความปลอดภัยขององค์กร 
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุง ผลจากการทบทวนการจดัการต้องแสดง
ความมุง่มัน่ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่งและต้องรวมถึงการตดัสนิใจ
และการด�าเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลงต่อไปนี ้ผลการ
ด�าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นโยบายและ
วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทรัพยากรต่างๆ  
ที่จ�าเป็น ประเด็นอื่นๆ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภยั ผลจากการทบทวนการจดัการต้องน�าไปสือ่สารและให้
ค�าปรึกษาได้และองค์กรต้องจัดท�าและเก็บบันทึกตามที่ก�าหนด

ทัง้หมดทีไ่ด้น�าเสนอมานัน้เป็นข้อก�าหนดตามมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001:2554) และ
เมื่อองค์กรสามารถจัดวางระบบได้สอดคล้องกับมาตรฐานแล้วและมี
การปฏิบัติตามระบบ องค์กรสามารถขอการรับรองระบบจากบริษัทที่
ให้บริการรับรองระบบการจัดการได้ตามปกติ ส�าหรับหน่วยงานที่ผ่าน
การรับรองระบบ มอก.18001:2542 หรือที่ก�าลังขอการรับรองจะต้อง
ปรบัมาตรฐาน มอก.18001:2542 ให้เป็นมาตรฐาน มอก.18001:2554 
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2556 

อนึ่งรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ มอก.
18001:2554 อย่างละเอียดนั้น ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ 
โดยการเข้ารับการอบรมในหัวข้อการจัดท�าระบบเพิ่มเติมได้ เพราะ 
รายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งหากมีโอกาสผู้เขียนอาจะน�ามาเสนอใน
โอกาสถัดไป 

การแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน โดยองค์กรต้องจัดท�าขั้นตอนการ
ด�าเนินงานส�าหรับการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกัน 
ข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามตรวจสอบ การวัดผลการด�าเนินการ 
การตรวจสอบประเมินซ่ึงรวมถึงรายงานสภาพการปฏิบัติงานที่ไม่
ปลอดภัย พฤติกรรมเสี่ยง โดยครอบคลุมถึงชี้บ่งและแก้ไขความไม่
สอดคล้องตามข้อก�าหนด เพื่อบรรเทาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้น สืบสวน
หาสาเหตุของความไม่สอดคล้องตามข้อก�าหนดและด�าเนินการเพื่อ
หลกีเลีย่งการเกดิซ�า้ ประเมนิความจ�าเป็นในการด�าเนนิการปฏบิตักิาร
ป้องกันและด�าเนินการตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้น 
บันทึกผลและสื่อสารผลของการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการ
ป้องกัน ทบทวนประสทิธผิลของการปฏบิตักิารแก้ไขและการปฏิบติัการ
ป้องกัน ในกรณีที่การปฏิบตัิการแก้ไขและการปฏบิัตกิารป้องกันก่อให้
เกิดอันตรายใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันตราย องค์กรต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยงใหม่ก่อนการด�าเนินการ การปฏิบัติการแก้ไข หรือ
การปฏบิตักิารป้องกนัใดๆ เพือ่ก�าจดัสาเหตขุองความไม่สอดคล้องตาม
ข้อก�าหนดต้องเหมาะสมกับขนาดของปัญหาและสอดคล้องกับความ
เสีย่งทีม่อียูก่ารเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบตักิารแก้ไขและ
การปฏิบัติการป้องกันต้องด�าเนินการตามระบบเอกสารของระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย โดยองค์กรต้องจัดท�าและเกบ็
บันทึกตามที่ก�าหนด

4.5.4 การจัดท�าและเก็บบันทึก องค์กรต้องจัดท�าขั้นตอน 
การด�าเนินงานส�าหรับการช้ีบ่ง การรวบรวม การท�าดัชนี การจัดเก็บ 
การรักษาและการท�าลายบันทึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บันทึกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถชี้บ่งและสามารถสอบกับไปยัง
กิจกรรมต่างๆ ด้านอาชีอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งต้องมี 
การเกบ็รกัษาบันทึกให้สามารถเรยีกมาใช้งานได้ง่าย มกีารป้องกนัการ
เสียหาย การเสื่อมสภาพ หรือการสูญหายและต้องมีการก�าหนดระยะ
เวลาในการเกบ็รกัษาเพือ่เป็นหลกัฐานทีแ่สดงว่าเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของมาตรฐานนี้

4.5.5 การตรวจประเมนิภายใน องค์กรต้องมัน่ใจว่าการตรวจ
สอบประเมินภายในตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยได้ด�าเนินการตามช่วยเวลาตามแผนที่ก�าหนดไว้เพื่อ 
พิจารณาว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สอดคล้องตามแผนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
ก�าหนดไว้รวมถึงข้อก�าหนดของระบบการจัดการอาชีอนามัยและ
ความปลอดภยันีห้รือไม่ ได้น�าไปปฏบิตัอิย่างเหมาะสมและสามารถ
รักษาระบบได้หรือไม่ มีประสิทธิผลเป็นไปตามนโยบายและ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรหรอืไม่ จดัเตรยีมข้อมลูผลการตรวจประเมนิ
แก่ฝ่ายบริหาร โปรแกรมการตรวจประเมินต้องมีการวางแผน จัดท�า 
มีการน�าไปปฏิบัติและรักษาไว้โดยองค์กรบนพื้นฐานของผลการ
ประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและผลการตรวจ
ประเมินคร้ังท่ีผ่านมา โดยองค์กรต้องจัดท�าขั้นตอนการด�าเนินงาน
เรื่องการตรวจประเมินภายใน เพื่อระบุถึงความรับผิดชอบ ความ
สามารถและข้อก�าหนดต่างๆ ของการวางแผนและด�าเนินการตรวจ
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