ทําความรู้จัก มอก.18001
หลากหลายคําถามเกียวกับ มอก.ทีได้ ยินบ่อยครังในระหว่างดําเนินการเยียมสํารวจการจัดทําระบบ มอก.18001 ภายใน
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มอก.ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่หรื อ?
โรงพยาบาลฯเกียวอะไรกับ มอก.?
ทํา มอก.แล้ วได้ อะไร
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System:
OHSMS)
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: มอก.18001-2542 กําหนดขึนโดยอ้ างอิง BS
8800:1996 (Guide to Occupational Health and Safety Management System) มอก. 9001-2537 และ มอก. 140012539 อาศัยหลักของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ ากับระบบการจัดการขององค์กร โดยมีเป้าหมาย
เพือลดและควบคุมความเสียงอันตรายของพนักงานและผู้ทีเกียวข้ อง การเพิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจให้ เกิด
ความปลอดภัยและส่งเสริ มภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรทีมีตอ่ พนักงานและสังคม
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 กําหนดขึนโดยอ้ างอิง BS 8800
มาตรฐานของประเทศต่าง ๆ และมาตรฐานระบบ OHSMS ของหน่วยรับรองต่าง ๆ มาตรฐาน มอก.18001 และ BS
OHSAS 18001 ได้ กําหนดขึนเพือตอบสนองความต้ องการของผู้เกียวข้ อง เพือให้ เกิดระบบการตรวจประเมินและการ
รับรองความสอดคล้ องของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย มอก. 18001 และ BS OHSAS 18001 ยังได้ รับการพัฒนาให้ มีความสอดคล้ องกับ ISO 9001 และ
ISO 14001 เพือให้ สามารถบูรณาการเป็ นระบบการจัดการเดียวกัน
มอก. 18001 หรื อ OHSAS 18001 เป็ นมาตรฐานสากลทีว่าด้ วยเรื องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
บุคลากรในองค์กรตังแต่ผ้ บู ริหารระดับสูงสุดจนกระทังพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ซึงเป็ นระบบทีเน้ นการจัดการเพือลดความ
เสียงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้ เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วย ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ดังนันถ้ าหากมีการนํา
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ ามาดําเนินการร่วมกับการบริหารจัดการขององค์กรก็จะช่วยให้ องค์กร
สามารถแก้ ปัญหาและควบคุมสิงทีเป็ นอันตรายต่าง ๆ ซึงมีผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากรได้ รวมทังช่วยให้
บุคลากรขององค์กรเกิดความเชือมันต่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานด้ วย (www.anav.co.th/mororgor.html)
นอกจาก มอก. 18001 หรื อ OHSAS 18001 จะมีประโยชน์ในแง่ของการลดความเสียงและอันตรายจากการ
นอกจากนีในแง่ของการนําระบบไปปฏิบตั ิยงั สามรถดําเนินการได้
ปฏิบตั ิงานซึงเป็ นเป้าหมายหลักของการจัดการแล้ ว
โดยง่าย โดยเฉพาะองค์กรทีมีการจัดทําระบบบริหารหรื อการจัดการอืน ๆ อยูแ่ ล้ ว เช่น ISO 9001:2000 หรื อ ISO 14001
เป็ นต้ น โดยองค์กรทีต้ องการจัดทํา OHSAS 18001 ก็สามารถปรับปรุงและเพิมเติมโครงสร้ างทีแตกต่างไปจากระบบทีมีอยู่
แล้ ว เพียงแต่ดําเนินการในขันตอนการบ่งชีอันตราย (Hazard identification) และ (Risk assessment) ก็สามารถปรับเข้ า
สูก่ ารจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 หรื อ มอก. 18001 ได้
(www.anav.co.th/mororgor.html)

วัตถุประสงค์
1. ลดความเสียงต่ออันตรายและอุบตั ิเหตุตา่ งๆของพนักงานและผู้เกียวข้ อง
2. ปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจให้ เกิดความปลอดภัย
3. ช่วยสร้ างภาพพจน์ความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงานภายในองค์กร ต่อองค์กรเอง และต่อสังคม
ขันตอนหลักในการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1. การทบทวนสถานะเริมต้ น
องค์กรจะต้ องพิจารณาทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีมีอยู่ เพือทราบสถานภาพ
ปั จจุบนั ขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการกําหนดขอบเขตของการนําเอาระบบการจัดการไปใช้ และเพือใช้ ในการวัดผล
ความก้ าวหน้ า
2. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรจะต้ องกําหนดนโยบายและจัดทําเป็ นเอกสารพร้ อมทังลงนามเพือแสดงเจตจํานง
ด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แล้ วมอบหมายให้ มีการดําเนินการตามนโยบายพร้ อมทังจัดสรรทรัพยากรทีจําเป็ นใน
การดําเนินการ ต้ องให้ พนักงานทุกระดับเข้ าใจนโยบาย ได้ รับการฝึ กอบรมทีเหมาะสมและมีความสามารถทีจะปฏิบตั ิงาน
ตามหน้ าทีและความรับผิดชอบรวมทังส่งเสริมให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในระบบการจัดการ
3. การวางแผน
มีการชีบ่งอันตรายและประเมินความเสียง รวมทังชีบ่งข้ อกฎหมายทีเกียวข้ อง ทังนีเพือใช้ ในการจัดทําแผนงาน
ควบคุมความเสียงการวัดผลและการทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ อย่างเหมาะสมพร้ อมทัง
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีชัดเจน เพือให้ สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ ถกู ต้ องทังด้ านงบประมาณและบุคลากร
4. การนําไปใช้ และการปฏิบัติ
องค์กรต้ องนําแผนงานทีกําหนดไว้ มาปฏิบตั ิโดยมีผ้ บู ริหารระดับสูงเป็ นผู้รับผิดชอบโครงการจัดให้ มีการฝึ กอบรม
บุคลากรเพือให้ มีความรู้และความสามารถทีเหมาะสมและจําเป็ น จัดทําและควบคุมเอกสารให้ มีความทันสมัย มีการ
ประชาสัมพันธ์เพือปลุกจิตสํานึกให้ ทกุ คนในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ ความสําคัญและร่วมมือกัน
นําไปใช้ ปฏิบตั ิพร้ อมทังควบคุมการปฏิบตั ิให้ มนใจว่
ั ากิจกรรมดําเนินไปด้ วยความปลอดภัยและสอดคล้ องกับแผนงานที
วางไว้ รวมถึงมีการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับกรณีทีเกิดภาวะฉุกเฉินขึน
5. การตรวจสอบและแก้ ไข
ผู้บริหารขององค์กรต้ องกําหนดให้ มีการตรวจติดตามผลการปฏิบตั ิงานเป็ นระยะๆโดยการตรวจประเมิน เพือ
วัดผลการปฏิบตั ิและหาข้ อบกพร่องของระบบ แล้ วนําไปวิเคราะห์หาสาเหตุและทําการแก้ ไข แล้ วบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร
6. การทบทวนการจัดการ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้ องกําหนดให้ มีการทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากผลการดําเนินงาน ผลการตรวจประเมินรวมทังปั จจัยต่างๆทีเปลียนแปลงไป นํามาปรับปรุงการดําเนินงานเพือลดความ
เสียงอย่างต่อเนืองและกําหนดแผนงานในเชิงป้องกัน

การนํามาตรฐานไปใช้
การนํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ จะช่วยเสริ มสร้ างความ
มันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ช่วยองค์กรลดค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ปฏิบตั ิงานและประการสําคัญ
คือ ช่วยลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุภายในองค์กร ซึงเป็ นการแสดงออกถึงความห่วงใยขององค์กรทีมีตอ่ พนักงาน นําไปสู่
ความมันใจในการทํางาน เสริ มสร้ างคุณภาพขององค์กร อันก่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบต่อองค์กรคูแ่ ข่งในตลาดการค้ าและ
เป็ นผู้นําในวงการธุรกิจระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนีสามารถนํามาใช้ ได้ กบั การจัดการขององค์กรไม่
ว่าประเภทหรื อขนาดใดๆ การนํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
ในองค์กรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดนัน ต้ องประกอบด้ วยองค์ประกอบดังต่อไปนี
1. ผู้บริหารระดับสูงมีความมุง่ มันและตังใจแน่วแน่ในการนําระบบมาใช้ และให้ การสนับสนุนอย่างจริงจัง และ
ต่อเนือง
2. ทุกคนในองค์กรมีความเข้ าใจ ให้ ความสําคัญ มีสว่ นร่วมและให้ ความร่วมมืออย่างจริงจัง
3. ได้ รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
4. มีการติดตามและปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนือง
ประโยชน์ ในการนําระบบ มอก. 18001 ไปปฏิบัติ
1. ช่วยลดต้ นทุนในระยะยาว เนืองจากสามารถควบคุมและลดจํานวนการเกิดอุบตั ิเหตุทีจะเกิดขึนต่อบุคลากรและ
ทรัพย์สนิ อาจรวมถึงผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อม
2. เกิดสภาพแวดล้ อมในการทํางานทีดี พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน
3. สร้ างภาพลักษณ์ทีดีให้ แก่องค์กร
4. มีการพัฒนาบุคลากรให้ มีการวางแผน การทํางานร่วมกัน การพัฒนาความรู้เกียวกับระบบการจัดการ การเฝ้า
ระวังและตรวจสอบ รวมถึงการแก้ ไขข้ อบกพร่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนือง เพือก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานมากขึน
5. ทําให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการดําเนินงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ใครควรทํา
ทุกองค์กรไม่วา่ จะเป็ นผู้ผลิตหรื อผู้ให้ บริการสามารถนํามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ ได้
ทังสิน ในแต่ละองค์กรควรจะมีการพิจารณาว่ากิจกรรมทีปฏิบตั ิอยูม่ ีอนั ตรายอย่างไรบ้ าง และอันตรายดังกล่าวมีความ
เสียงมากน้ อยเพียงใดแล้ วนํามาจัดลําดับตามขนาดความเสียงทีอาจเกิดขึน โดยการประมาณค่าจากโอกาสทีจะเกิด
อันตรายและความรุนแรงของความเสียหาย แล้ วจึงวางแผนปฏิบตั ิการควบคุม โดยอาจเปรี ยบเทียบกับข้ อกําหนดตาม
กฎหมาย รวมทังวิธีปฏิบตั ิทีถูกต้ องสําหรับกิจกรรมนันๆ แล้ วกําหนดเป้ าหมายในการดําเนินการในเชิงปริมาณเพือความ
สะดวกในการวัดผลการดําเนินการองค์กรใดทีมีการควบคุมความเสียงของอันตรายอย่างได้ ผล ย่อมมีผลให้ การทํางาน
เป็ นไปโดยราบรื น ผู้ปฏิบตั ิงานมีสขุ ภาพพลานามัยดี ซึงจะมีผลให้ งานทีปฏิบตั ิมีคณ
ุ ภาพดี นอกจากนันยังช่วยลดค่าใช้ จ่าย
ในด้ านต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้ จ่ายเนืองจากต้ องหยุดการทํางานเนืองจากอุบตั ิเหตุ แล้ วยังช่วยให้ การทํางานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิมมากขึน

จะทําอย่ างไร
การเตรี ยมตัวเพือขอรั บการรั บรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กรจะต้ องจัดทําระบบตามข้ อกําหนดใน
มาตรฐาน มอก. 18001 ซึงมีขนตอนหลั
ั
กดังต่อไปนี
ขันตอนที 1 ศึกษามาตรฐาน มอก.18000 และกฎหมายทีเกียวข้ อง
ขันตอนที 2 ประชุมฝ่ ายบริ หารเพือขอการสนับสนุนโครงการในการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
ขันตอนที 3 ตังคณะกรรมการชีนํา เพือจัดทําระบบและควบคุมดูแลให้ เป็ นไปตามทีได้ กําหนดไว้
ขันตอนที 4 กําหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวางแผนการจัดการระบบ จัดทําวิธีการปฏิบตั ิ และ
คําแนะนําทีจําเป็ น
ขันตอนที 5 ลงมือปฏิบตั ิตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีได้ กําหนดขึน
ขันตอนที 6 ตรวจติดตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพือตรวจสอบว่าระบบเป็ นไปตาม
แผนและข้ อกําหนดของมาตรฐานและได้ มีการนําไปใช้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง
ขันตอนที 7 แก้ ไขข้ อบกพร่องทีพบจากการตรวจติดตามภายในและปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยให้ มีประสิทธิภาพยิงขึนขัน
ขันตอนที 8 ผู้บริหารระดับสูงทีรับผิดชอบโครงการดําเนินการทบทวนระบบการจัดการจากผลการดําเนินงาน
การตรวจติดตามและการตรวจประเมินระบบ รวมทังพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ แล้ วนํามาปรับนโยบาย แผนงาน
เป้าหมาย เพือประสิทธิผลของระบบการจัดการ และเพือประเมินผล ระบบการจัดการทังระบบเพือให้ แน่ใจว่ามี
ความพร้ อมสําหรับการขอรับรอง
ขันตอนที 9 ติดต่อหน่วยงานทีให้ การรับรอง และยืนคําขอ
การขอการรั บรอง
องค์กรทีได้ จดั ทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถขอการรับรองได้ จากหน่วยรับรองทีให้ บริการ
การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ โดยยืนคําขอรับการรับรองพร้ อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาทีเกียวข้ องตามทีหน่วยรับรองกําหนด
ขันตอนการให้ การรั บรองโดยทัวไป
ขันตอน การขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
•
ยืนคําขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย พร้ อมทังเอกสาร
o เอกสารคู่มือคุณภาพ และทีเกียวข้ อง
o ข้ อมูลทัวไปของผู้ยืนคําขอ
•
หน่วยรับรองส่งเจ้ าหน้ าทีไปตรวจสอบเบืองต้ นเพือรวบรวมข้ อมูล ความพร้ อมขององค์กรและ
รายละเอียดอืนๆเพือกําหนดแผนการตรวจประเมิน
• การตรวจประเมิน
o หน่วยรับรองจะตรวจประเมินเอกสารแล้ วจัดทํารายงานการตรวจประเมินแจ้ งให้
ผู้ประกอบการทราบ พร้ อมรายชือเจ้ าหน้ าทีผู้ประเมินและกําหนดการตรวจประเมิน

หน่วยรับรองจะส่งเจ้ าหน้ าทีผู้ประเมินไปตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการแล้ วจัดทํา
รายงานการตรวจประเมินแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบการทราบ
สรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการของหน่วยรับรอง พิจารณาให้ การรับรอง
จัดพิมพ์ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ตรวจประเมินเพือการติดตามผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
ตรวจประเมินใหม่ทงระบบ
ั
(เมือครบกําหนด 3 ปี และขอรับรองต่อ)
o

•
•
•
•

ค่ าใช้ จ่ายในการขอรั บการรั บรอง
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมในการยืนคําขอ
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมิน
3. ค่าธรรมเนียมใบรับรอง
ทังนีค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขอการรับรองขึนกับหน่วยรับรองนัน ได้ กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขไว้
อย่างไร
ดังนันการดําเนินการด้ านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรจะบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลนัน องค์กรจะต้ องมีการปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบายโดยมีการปรับปรุงระบบการ จัดการ
อย่างต่อเนือง (Continual improvement) ด้ วย และถึงแม้ วา่ มาตรฐาน OHSAS 18001 จะไม่ใช่มาตรฐานทีบังคับให้ ทกุ
องค์กรต้ องจัดทํา
แต่ถ้าองค์กรใดสามารถนําระบบมาตรฐานนีไปปฏิบตั ิได้ ก็จะช่วยให้ องค์กรดําเนินการทังในส่วนของ
และยังช่วยส่งเสริมและ
กระบวนการผลิตและการสนับสนุนสวัสดิภาพการทํางานของบุคลากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคุมให้ องค์กรดําเนินการสอดคล้ องกับกฎหมายทีเกียวข้ องกับลักษณะกิจกรรมและการบริการขององค์กรได้
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