
ทาํความรู้จัก มอก.18001 
 

หลากหลายคําถามเกียวกบั มอก.ทีได้ยินบอ่ยครังในระหวา่งดําเนินการเยียมสํารวจการจดัทําระบบ มอก.18001 ภายใน

คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 

มอก.ใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมไมใ่ช่หรือ?  

โรงพยาบาลฯเกียวอะไรกบั มอก.?  

ทํา มอก.แล้วได้อะไร 
 
มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System: 
OHSMS) 

มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั: มอก.18001-2542 กําหนดขนึโดยอ้างอิง BS 

8800:1996 (Guide to Occupational Health and Safety Management System) มอก. 9001-2537 และ มอก. 14001-

2539  อาศยัหลกัของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเข้ากบัระบบการจดัการขององค์กร โดยมีเป้าหมาย

เพือลดและควบคมุความเสียงอนัตรายของพนกังานและผู้ ทีเกียวข้อง การเพิมประสทิธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจให้เกิด

ความปลอดภยัและสง่เสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรทีมีตอ่พนกังานและสงัคม 

มาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั BS OHSAS 18001 กําหนดขนึโดยอ้างอิง BS 8800 

มาตรฐานของประเทศตา่ง ๆ และมาตรฐานระบบ OHSMS ของหน่วยรับรองตา่ง ๆ มาตรฐาน มอก.18001 และ BS 

OHSAS 18001 ได้กําหนดขนึเพือตอบสนองความต้องการของผู้ เกียวข้อง เพือให้เกิดระบบการตรวจประเมินและการ

รับรองความสอดคล้องของระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั นอกจากนี ระบบการจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 ยงัได้รับการพฒันาให้มีความสอดคล้องกบั ISO 9001 และ 

ISO 14001 เพือให้สามารถบรูณาการเป็นระบบการจดัการเดียวกนั 

มอก. 18001 หรือ OHSAS 18001 เป็นมาตรฐานสากลทีว่าด้วยเรืองของความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของ

บคุลากรในองค์กรตงัแตผู่้บริหารระดบัสงูสดุจนกระทงัพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ซงึเป็นระบบทีเน้นการจดัการเพือลดความ

เสียงตอ่การเกิดอนัตรายอนัก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ตลอดจนการสญูเสียทรัพย์สนิตา่ง ๆ ดงันนัถ้าหากมีการนํา

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเข้ามาดําเนินการร่วมกบัการบริหารจดัการขององค์กรก็จะช่วยให้องค์กร

สามารถแก้ปัญหาและควบคมุสิงทีเป็นอนัตรายตา่ง ๆ ซงึมีผลตอ่สขุภาพและสวสัดิภาพของบคุลากรได้ รวมทงัช่วยให้

บคุลากรขององค์กรเกิดความเชือมนัตอ่ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานด้วย (www.anav.co.th/mororgor.html) 

 นอกจาก มอก. 18001 หรือ OHSAS 18001 จะมีประโยชน์ในแง่ของการลดความเสียงและอนัตรายจากการ

ปฏิบตัิงานซงึเป็นเป้าหมายหลกัของการจดัการแล้ว นอกจากนีในแง่ของการนําระบบไปปฏิบตัิยงัสามรถดําเนินการได้

โดยง่าย โดยเฉพาะองค์กรทีมีการจดัทําระบบบริหารหรือการจดัการอืน ๆ อยูแ่ล้ว เช่น ISO 9001:2000 หรือ ISO 14001 

เป็นต้น โดยองค์กรทีต้องการจดัทํา OHSAS 18001 ก็สามารถปรับปรุงและเพิมเติมโครงสร้างทีแตกตา่งไปจากระบบทีมีอยู่

แล้ว เพียงแตดํ่าเนินการในขนัตอนการบง่ชีอนัตราย (Hazard identification) และ (Risk assessment) ก็สามารถปรับเข้า

สูก่ารจดัทําระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 หรือ มอก. 18001 ได้  

(www.anav.co.th/mororgor.html) 



วัตถุประสงค์ 
1. ลดความเสียงต่ออนัตรายและอบุตัิเหตตุา่งๆของพนกังานและผู้ เกียวข้อง  
2. ปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภยั  

3. ช่วยสร้างภาพพจน์ความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนกังานภายในองค์กร ตอ่องค์กรเอง และตอ่สงัคม 

 
ขันตอนหลักในการจัดทาํระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. การทบทวนสถานะเริมต้น  
องค์กรจะต้องพิจารณาทบทวนระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทีมีอยู่ เพือทราบสถานภาพ

ปัจจบุนัขององค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์ในการกําหนดขอบเขตของการนําเอาระบบการจดัการไปใช้และเพือใช้ในการวดัผล

ความก้าวหน้า 
2. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ผู้บริหารระดบัสงูสดุขององค์กรจะต้องกําหนดนโยบายและจดัทําเป็นเอกสารพร้อมทงัลงนามเพือแสดงเจตจํานง

ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั แล้วมอบหมายให้มีการดําเนินการตามนโยบายพร้อมทงัจดัสรรทรัพยากรทีจําเป็นใน

การดําเนินการ ต้องให้พนกังานทกุระดบัเข้าใจนโยบาย ได้รับการฝึกอบรมทีเหมาะสมและมีความสามารถทีจะปฏิบตัิงาน

ตามหน้าทีและความรับผิดชอบรวมทงัสง่เสริมให้เข้ามามีสว่นร่วมในระบบการจดัการ 
3. การวางแผน  
มีการชีบง่อนัตรายและประเมินความเสียง รวมทงัชีบง่ข้อกฎหมายทีเกียวข้อง ทงันีเพือใช้ในการจดัทําแผนงาน

ควบคมุความเสียงการวดัผลและการทบทวนระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้อยา่งเหมาะสมพร้อมทงั

กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีชดัเจน เพือให้สามารถจดัสรรทรัพยากรได้ถกูต้องทงัด้านงบประมาณและบคุลากร 
4. การนําไปใช้และการปฏิบัต ิ 
องค์กรต้องนําแผนงานทีกําหนดไว้มาปฏิบตัิโดยมีผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ รับผิดชอบโครงการจดัให้มีการฝึกอบรม

บคุลากรเพือให้มีความรู้และความสามารถทีเหมาะสมและจําเป็น จดัทําและควบคมุเอกสารให้มีความทนัสมยั มีการ

ประชาสมัพนัธ์เพือปลกุจิตสํานึกให้ทกุคนในองค์กรตระหนกัถงึความรับผิดชอบร่วมกนั ให้ความสําคญัและร่วมมือกนั

นําไปใช้ปฏิบตัิพร้อมทงัควบคมุการปฏิบตัิให้มนัใจวา่กิจกรรมดําเนินไปด้วยความปลอดภยัและสอดคล้องกบัแผนงานที

วางไว้รวมถงึมีการเตรียมความพร้อมสําหรับกรณีทีเกิดภาวะฉกุเฉินขนึ 
5. การตรวจสอบและแก้ไข  
ผู้บริหารขององค์กรต้องกําหนดให้มีการตรวจติดตามผลการปฏิบตัิงานเป็นระยะๆโดยการตรวจประเมิน เพือ

วดัผลการปฏิบตัิและหาข้อบกพร่องของระบบ แล้วนําไปวิเคราะห์หาสาเหตแุละทําการแก้ไข แล้วบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
6. การทบทวนการจัดการ  
ผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรจะต้องกําหนดให้มีการทบทวนระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

จากผลการดําเนินงาน ผลการตรวจประเมินรวมทงัปัจจยัตา่งๆทีเปลียนแปลงไป นํามาปรับปรุงการดําเนินงานเพือลดความ

เสียงอยา่งตอ่เนืองและกําหนดแผนงานในเชิงป้องกนั  

 

 

 



การนํามาตรฐานไปใช้ 
การนํามาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไปใช้ จะช่วยเสริมสร้างความ

มนัใจในความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ ช่วยองค์กรลดคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปฏิบตัิงานและประการสําคญั

คือ ช่วยลดอตัราการเกิดอบุตัิเหตภุายในองค์กร ซงึเป็นการแสดงออกถงึความหว่งใยขององค์กรทีมีตอ่พนกังาน นําไปสู่

ความมนัใจในการทํางาน เสริมสร้างคณุภาพขององค์กร อนัก่อให้เกิดความได้เปรียบตอ่องค์กรคูแ่ข่งในตลาดการค้าและ

เป็นผู้ นําในวงการธุรกิจระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยันีสามารถนํามาใช้ได้กบัการจดัการขององค์กรไม่

วา่ประเภทหรือขนาดใดๆ การนํามาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไปใช้

ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สงูสดุนนั ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี  

1. ผู้บริหารระดบัสงูมีความมุง่มนัและตงัใจแน่วแน่ในการนําระบบมาใช้และให้การสนบัสนนุอยา่งจริงจงั และ

ตอ่เนือง  

2. ทกุคนในองค์กรมีความเข้าใจ ให้ความสําคญั มีสว่นร่วมและให้ความร่วมมืออย่างจริงจงั  

3. ได้รับการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ  

4. มีการติดตามและปรับปรุงระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยัอย่างตอ่เนือง  

ประโยชน์ในการนําระบบ มอก. 18001 ไปปฏบัิต ิ
1. ช่วยลดต้นทนุในระยะยาว เนืองจากสามารถควบคมุและลดจํานวนการเกิดอบุตัิเหตทีุจะเกิดขึนตอ่บคุลากรและ

ทรัพย์สนิ อาจรวมถงึผลกระทบด้านสงิแวดล้อม 

2. เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี พนกังานมีความปลอดภยัในการทํางาน 

3. สร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้แก่องค์กร 

4. มีการพฒันาบคุลากรให้มีการวางแผน การทํางานร่วมกนั การพฒันาความรู้เกียวกบัระบบการจดัการ การเฝ้า

ระวงัและตรวจสอบ รวมถงึการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือง เพือก่อให้เกิดประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลในการทํางานมากขึน 

5. ทําให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีใหม ่ๆ ในการดําเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

ใครควรทาํ  
ทกุองค์กรไมว่า่จะเป็นผู้ผลติหรือผู้ให้บริการสามารถนํามาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัไปใช้ได้

ทงัสนิ ในแตล่ะองค์กรควรจะมีการพิจารณาวา่กิจกรรมทีปฏิบตัิอยูมี่อนัตรายอยา่งไรบ้าง และอนัตรายดงักลา่วมีความ

เสียงมากน้อยเพียงใดแล้วนํามาจดัลําดบัตามขนาดความเสียงทีอาจเกิดขนึ โดยการประมาณค่าจากโอกาสทีจะเกิด

อนัตรายและความรุนแรงของความเสียหาย แล้วจงึวางแผนปฏิบตัิการควบคมุ โดยอาจเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดตาม

กฎหมาย รวมทงัวิธีปฏิบตัิทีถกูต้องสําหรับกิจกรรมนนัๆ แล้วกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการในเชิงปริมาณเพือความ

สะดวกในการวดัผลการดําเนินการองค์กรใดทีมีการควบคมุความเสียงของอนัตรายอยา่งได้ผล ยอ่มมีผลให้การทํางาน

เป็นไปโดยราบรืน ผู้ปฏิบตัิงานมีสขุภาพพลานามยัดี ซงึจะมีผลให้งานทีปฏิบตัิมีคณุภาพดี นอกจากนนัยงัช่วยลดคา่ใช้จ่าย

ในด้านตา่งๆ เช่น คา่รักษาพยาบาล คา่ใช้จ่ายเนืองจากต้องหยดุการทํางานเนืองจากอบุตัิเหต ุแล้วยงัช่วยให้การทํางานมี

ประสทิธิภาพ และประสทิธิผลเพิมมากขนึ  

 

 



จะทาํอย่างไร 
การเตรียมตัวเพือขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในการขอรับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั องค์กรจะต้องจดัทําระบบตามข้อกําหนดใน

มาตรฐาน มอก. 18001 ซงึมีขนัตอนหลกัดงัตอ่ไปนี  

ขันตอนที 1 ศกึษามาตรฐาน มอก.18000 และกฎหมายทีเกียวข้อง  

ขันตอนที 2 ประชมุฝ่ายบริหารเพือขอการสนบัสนนุโครงการในการจดัทําระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั  

ขันตอนที 3 ตงัคณะกรรมการชีนํา เพือจดัทําระบบและควบคมุดแูลให้เป็นไปตามทีได้กําหนดไว้  

ขันตอนที 4 กําหนดนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยัวางแผนการจดัการระบบ จดัทําวิธีการปฏิบตัิ และ 

คําแนะนําทีจําเป็น  

ขันตอนที 5 ลงมือปฏิบตัิตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทีได้กําหนดขนึ  

ขันตอนที 6 ตรวจติดตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพือตรวจสอบวา่ระบบเป็นไปตาม

แผนและข้อกําหนดของมาตรฐานและได้มีการนําไปใช้ปฏิบตัิอยา่งตอ่เนือง  

ขันตอนที 7 แก้ไขข้อบกพร่องทีพบจากการตรวจติดตามภายในและปรับปรุงระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัให้มีประสทิธิภาพยิงขนึขนั  

ขันตอนที 8 ผู้บริหารระดบัสงูทีรับผิดชอบโครงการดําเนินการทบทวนระบบการจดัการจากผลการดําเนินงาน

การตรวจติดตามและการตรวจประเมินระบบ รวมทงัพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ แล้วนํามาปรับนโยบาย แผนงาน 

เป้าหมาย เพือประสทิธิผลของระบบการจดัการ และเพือประเมินผล ระบบการจดัการทงัระบบเพือให้แน่ใจวา่มี

ความพร้อมสําหรับการขอรับรอง  

ขันตอนที 9 ติดตอ่หน่วยงานทีให้การรับรอง และยืนคําขอ  

 
การขอการรับรอง  
องค์กรทีได้จดัทําระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัสามารถขอการรับรองได้จากหน่วยรับรองทีให้บริการ

การรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัได้ โดยยืนคําขอรับการรับรองพร้อมเอกสารประกอบการ

พิจารณาทีเกียวข้องตามทีหน่วยรับรองกําหนด  
ขันตอนการให้การรับรองโดยทัวไป 
ขนัตอน การขอรับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

• ยืนคําขอรับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยั พร้อมทงัเอกสาร  

o เอกสารคู่มือคณุภาพ และทีเกียวข้อง  

o ข้อมลูทวัไปของผู้ ยืนคําขอ  

• หน่วยรับรองสง่เจ้าหน้าทีไปตรวจสอบเบืองต้นเพือรวบรวมข้อมลู ความพร้อมขององค์กรและ

รายละเอียดอืนๆเพือกําหนดแผนการตรวจประเมิน  

• การตรวจประเมิน  

o หน่วยรับรองจะตรวจประเมินเอกสารแล้วจดัทํารายงานการตรวจประเมินแจ้งให้

ผู้ประกอบการทราบ พร้อมรายชือเจ้าหน้าทีผู้ประเมินและกําหนดการตรวจประเมิน  



o หน่วยรับรองจะสง่เจ้าหน้าทีผู้ประเมินไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแล้วจดัทํา

รายงานการตรวจประเมินแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ  

• สรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการของหน่วยรับรอง พิจารณาให้การรับรอง  

• จดัพิมพ์ใบรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยั และความปลอดภยั  

• ตรวจประเมินเพือการติดตามผลอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง  

• ตรวจประเมินใหมท่งัระบบ (เมือครบกําหนด 3 ปี และขอรับรองต่อ)  

ค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรอง 
คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการตา่งๆ ดงันี  

1. คา่ธรรมเนียมในการยืนคําขอ  

2. คา่ธรรมเนียมในการตรวจประเมิน  

3. คา่ธรรมเนียมใบรับรอง  

ทงันีคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ในการขอการรับรองขนึกบัหน่วยรับรองนนั ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และเงือนไขไว้

อยา่งไร ดงันนัการดําเนินการด้านการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัขององค์กรจะบรรลวุตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายอยา่งมีประสทิธิผลนนั องค์กรจะต้องมีการปฏิบตัิให้สอดคล้องกบันโยบายโดยมีการปรับปรุงระบบการ จดัการ

อยา่งตอ่เนือง (Continual improvement) ด้วย และถงึแม้วา่มาตรฐาน OHSAS 18001 จะไมใ่ช่มาตรฐานทีบงัคบัให้ทกุ

องค์กรต้องจดัทํา แตถ้่าองค์กรใดสามารถนําระบบมาตรฐานนีไปปฏิบตัิได้ก็จะช่วยให้องค์กรดําเนินการทงัในสว่นของ

กระบวนการผลิตและการสนบัสนนุสวสัดิภาพการทํางานของบคุลากรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และยงัช่วยสง่เสริมและ

ควบคมุให้องค์กรดําเนินการสอดคล้องกบักฎหมายทีเกียวข้องกบัลกัษณะกิจกรรมและการบริการขององค์กรได้ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  


