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มาตรฐาน ISO 18000

2000

(ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18000
18000)
มาตรฐาน ISO 18000 คืออะไร

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18000 (Occupational health
and safety management system standards) คือ ระบบมาตรฐานซึง กําหนดขึนขึนโดยใช้ BS
8800: Guide to occupational health and safety (OH&S) management systems เป็ น
แนวทางและอาศัยหลักการของระบบการจัดการตามอนุ กรมมาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000
และมอก. 14000/ISO 14000 เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย ขององค์ก รและพัฒ นาปรับ ปรุ ง ระบบให้ดีย ิง ขึนอย่า งต่ อ เนื อ งในด้า นต่ า งๆ
ดังนีคือ
1. ลดความเสีย งต่ออันตรายและอุบตั เิ หตุต่างๆ ของพนักงานและผูเ้ กีย วข้อง
2. ปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย
3. ช่วยสร้างภาพพจน์ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงานภายในองค์กรต่อ
องค์กรเอง และต่อสังคม
เนื องจากปจั จุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการใช้แ รงงานทีต้องเสียงต่ออันตราย
มากขึน ความปลอดภัยและสุขภาพของผูใ้ ช้แรงงานในการทํางาน จึงเป็ นเรืองสําคัญอย่างยิง ที
ทุกคนต้องตระหนักและใส่ใจตลอดเวลา เพราะผลจากสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือผลของ
อุบตั เิ หตุทเี กิดขึน นอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองแล้ว ยังส่งผลกระทบไปถึงบุตร
ภรรยา พ่อแม่พนี ้ องอีกด้วย ซึงเป็ นความสูญเสียทีเ กินกว่าทีคาดคิดหรือเรียกกลับคืนมาได้
บางครังอุบตั เิ หตุยงั ก่อให้เกิดความพิการและความเจ็บปวด บางธุรกิจอุตสาหกรรม อุบตั เิ หตุที
เกิดขึนอาจหมายถึงความสินเนือประดาตัวไม่เพียงแต่ขององค์กร ยังมีผลต่อสภาพแวดล้อมและ
สังคมโดยรอบอีกด้วย เช่น ไฟไหม้ โรงงานระเบิด พนักงานและชุมชนโดยรอบได้รบั สาร
อันตราย ซึง อาจถึงแก่ชวี ติ ได้
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงปญั หา
เหล่านี จึงได้มอบหมายให้สาํ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กําหนดอนุ กรมมาตรฐาน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18000) ขึนเพือเป็ นแนวทางให้
หน่ วยงานต่างๆนําไปปฏิบตั ิ ทังนีมิได้มจี ุดมุง่ หมายเพียงการแก้ไขปญั หาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน แต่ยงั ครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปญั หาด้านสุขภาพ
และอุบตั เิ หตุต่างๆต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน และสังคมโดยรอบ ทังในองค์กรเองและภายนอกองค์กรหรือ
ชุมชนใกล้เคียง
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อนุกรมมาตรฐาน มอก. 18000 แบ่งออกเป็ น 2 เล่ม ดังนีคือ
1. มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรมระบบการจัด การอาชีว อนามัย และความ
ปลอดภัย: ข้อกําหนด ตามมาตรฐานเลขที มอก. 18001-2542 (Occupational
health and safety management system : specification)
2. มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุ ตสาหกรรมระบบการจัด การอาชีว อนามัย และความ
ปลอดภัย:ข้อแนะนําทั วไปเกีย วกับหลักการระบบและเทคนิคในทางปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐานเลขทีม อก. 18004 (Occupational health and safety management
systems: general guidelines on principle, systems and supporting
techniques)
ขั้นตอนหลักในการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขันตอนหลักในการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบด้วย
1. การทบทวนสถานะเริ มต้น
องค์กรจะต้องพิจารณาทบทวนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีม ี
อยู่ เพือทราบสถานภาพปจั จุบนั ขององค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการกําหนดขอบเขตของการ
นําเอาระบบการจัดการไปใช้และเพือ ใช้ในการวัดผลความก้าวหน้า
2. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดขององค์กรจะต้องกําหนดนโยบายและจัดทําเป็ นเอกสารพร้อมทัง
ลงนามเพือ แสดงเจตจํานงด้า นอาชีว อนามัย และความปลอดภัย แล้ว มอบหมายให้ม ีการ
ดําเนินการตามนโยบายพร้อมทังจัดสรรทรัพยากรทีจ ําเป็ นในการดําเนินการ ต้องให้พนักงาน
ทุกระดับเข้าใจนโยบาย ได้รบั การฝึ กอบรมทีเ หมาะสมและมีความสามารถทีจ ะปฏิบตั งิ านตาม
หน้าทีแ ละความรับผิดชอบรวมทังส่งเสริมให้เข้ามามีสว่ นร่วมในระบบการจัดการ
3. การวางแผน
มีการชีบ่งอันตรายและประเมินความเสีย ง รวมทังชีบ่งข้อกฎหมายทีเ กีย วข้อง ทังนี
เพือใช้ในการจัดทําแผนงานควบคุมความเสีย งการวัดผลและการทบทวนระบบการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมพร้อ มทังกํา หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที
ชัดเจน เพือ ให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ถกู ต้องทังด้านงบประมาณและบุคลากร
4. การนําไปใช้และการปฏิ บตั ิ
องค์กรต้องนําแผนงานทีก าํ หนดไว้มาปฏิบตั โิ ดยมีผบู้ ริหารระดับสูงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการจัดให้มกี ารฝึกอบรมบุคลากรเพือ ให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถทีเ หมาะสมและจําเป็ น
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จัดทําและควบคุมเอกสารให้มคี วามทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์เพือปลุกจิตสํานึกให้
ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความสําคัญและร่วมมือกันนํ าไปใช้
ปฏิ บ ัติพ ร้อ มทังควบคุ ม การปฏิบ ัติใ ห้ม ัน ใจว่ า กิจ กรรมดํ า เนิ น ไปด้ว ยความปลอดภัย และ
สอดคล้องกับแผนงานทีว างไว้รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมสําหรับกรณีทเี กิดภาวะฉุกเฉินขึน
5. การตรวจสอบและแก้ไข
ผูบ้ ริหารขององค์กรต้องกําหนดให้มกี ารตรวจติดตามผลการปฏิบตั งิ านเป็ นระยะๆ
โดยการตรวจประเมิน เพือ วัดผลการปฏิบตั แิ ละหาข้อบกพร่องของระบบ แล้วนําไปวิเคราะห์หา
สาเหตุและทําการแก้ไข แล้วบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6. การทบทวนการจัดการ
ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องกําหนดให้มกี ารทบทวนระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย จากผลการดําเนินงาน ผลการตรวจประเมินรวมทังปจั จัยต่างๆที
เปลียนแปลงไป นํ ามาปรับปรุงการดําเนินงานเพือลดความเสีย งอย่างต่อ เนืองและกําหนด
แผนงานในเชิงป้องกัน
การนํามาตรฐานไปใช

การนํ า มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยไปใช้ จะช่วยเสริมสร้างความมันใจในความปลอดภั

ยในชีวติ และทรัพย์สนิ ช่วยองค์กร
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผูป้ ฏิบัตงิ านและประการสําคัญคือ ช่วยลดอัตราการเกิด
อุบตั เิ หตุภายในองค์กร ซึง เป็ นการแสดงออกถึงความห่วงใยขององค์กรทีม ตี ่อพนักงาน นําไปสู่
ความมันใจในการทํ

างาน เสริมสร้างคุณภาพขององค์กร อันก่อให้เกิดความได้เปรียบต่อองค์กร
คู่แ ข่ง ในตลาดการค้า และเป็ น ผู้นํ า ในวงการธุร กิจ ระบบการจัด การอาชีว อนามัยและความ
ปลอดภัยนีสามารถนํ ามาใช้ได้กบั การจัดการขององค์กรไม่ว่าประเภทหรือขนาดใดๆ การนํ า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุต สาหกรรมระบบการจัดการอาชีว อนามัย และความปลอดภัยไปใช้ใ น
องค์กรให้เกิดประโยชน์สงู สุด นัน ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงมีความมุง่ มันและตั

งใจแน่ วแน่ ในการนําระบบมาใช้และให้การ
สนับสนุ นอย่างจริงจัง และต่อเนือง
2. ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจ ให้ความสําคัญ มีสว่ นร่วมและให้ความร่วมมือ
อย่างจริงจัง
3. ได้รบั การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ
4. มีการติดตามและปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
อย่างต่อเนือง
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ประโยชนที่จะไดรับ

1. รักษาและป้องกันชีวติ และทรัพย์สนิ อันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุอนั อาจเกิดขึนใน
องค์กร
2. เป็ นการเตรียมความพร้อมสําหรับอุบตั เิ หตุ และภาวะฉุ กเฉินทีอ าจเกิดขึน ซึง
จะช่วยลดความเสียหาย และความสูญเสียทังด้านชีวติ และทรัพย์สนิ
3. ลดรายจ่ายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนเนืองจากอุบตั เิ หตุลดลง
4. สร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงานให้เกิดความเชือมันในความปลอดภั

ยต่อชีวติ
การทํางานในองค์กร ซึง จะมีผลโดยตรงต่อการเพิม ประสิทธิภาพในการทํางาน
และการผลิต
5. ได้รบั เครืองหมายรับรองฯ โดยองค์กรทีนํามาตรฐาน มอก.18001 ไปปฏิบตั ิ
สามารถขอให้หน่ วยงานรับรองให้การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ซึง จะทําให้องค์กรสามารถนํ าไปใช้ในการโฆษณา และ
ประชาสัม พัน ธ์ เ พือ เสริม สร้า งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก รให้ดียิง ขึนและเป็ น ที
ยอมรับในสังคม
6. เตรียมความพร้อมในการเข้าสูก่ ารแข่งขันทางด้านการค้าในตลาดโลก
การเตรียมตัวเพื่อขอรั
ขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

ในการขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย องค์กร
จะต้องจัดทําระบบตามข้อกําหนดในมาตรฐาน มอก. 18001 ซึง มีขนตอนหลั
ั
กดังต่อไปนี
ขันตอนที

1 ศึกษามาตรฐาน มอก. 18000 และกฎหมายทีเ กีย วข้อง
ขันตอนที

2 ประชุมฝา่ ยบริหารเพือ ขอการสนับสนุ นโครงการในการจัดทําระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขันตอนที

3 ตังคณะกรรมการชีนํา เพือ จัดทําระบบและควบคุมดูแลให้เป็ นไปตามทีไ ด้
กําหนดไว้
ขันตอนที

4 กําหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวางแผนการจัดการ
ระบบจัดทําวิธกี ารปฏิบตั ิ และ คําแนะนําทีจ าํ เป็ น
ขันตอนที

5 ลงมือปฏิบตั ติ ามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทีไ ด้
กําหนดขึน

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th/foodsafety

โทร. 0-2886-8088 ตอ 3106-5500

4/6

ระบบคุณภาพ
และความ
ปลอดภัย :
ISO 18000
2000

ขันตอนที

6 ตรวจติดตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพือ
ตรวจสอบว่าระบบเป็ นไปตามแผนและข้อกําหนดของมาตรฐานและได้มี
การนําไปใช้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือง
ขันตอนที

7 แก้ไขข้อบกพร่องทีพ บจากการตรวจติดตามภายในและปรับปรุงระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มปี ระสิทธิภาพยิง ขึนขัน
ขันตอนที

8 ผูบ้ ริหารระดับสูงทีร บั ผิดชอบโครงการดําเนินการทบทวนระบบการ
จัดการจากผลการดํ าเนิ น งานการตรวจติด ตามและการตรวจประเมิน
ระบบ รวมทังพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ แล้วนํา มาปรับนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย
เพือประสิทธิผลของระบบการจัดการและเพือประเมินผล ระบบการจัดการทังระบบ
เพือ ให้แน่ ใจว่ามีความพร้อมสําหรับการขอรับรอง
ขันตอนที

9 ติดต่อหน่วยงานทีใ ห้การรับรอง และยืน คําขอ
การขอการรับรองระบบ
รองระบบการจั
งระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

องค์ก รทีได้จ ัดทํา ระบบการจัดการอาชีว อนามัย และความปลอดภัย สามารถขอการ
รับ รองได้จ ากหน่ ว ยรับ รองทีใ ห้บ ริก ารการรับ รองระบบการจัด การอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยได้ โดยยืนคําขอรับการรับรองพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทีเ กีย วข้องตามที
หน่ วยรับรองกําหนด
ขั้นตอนการใหการรั
การรับรองโดยทั่วไป

ขันตอนการขอรับ การรับ รองระบบการจัด การอาชีว อนามัย และความปลอดภัย
ประกอบด้วย
1. ยืน คําขอรับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย พร้อม
ทังเอกสาร
o เอกสารคูม
่ อื คุณภาพ และทีเ กีย วข้อง
o ข้อมูลทัวไปของผู

ย้ นื คําขอ
2. หน่ วยรับรองส่งเจ้าหน้าทีไ ปตรวจสอบเบืองต้นเพือ รวบรวมข้อมูล ความพร้อม
ขององค์กรและรายละเอียดอืน ๆ เพือ กําหนดแผนการตรวจประเมิน
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3. การตรวจประเมิน
o หน่ วยรับรองจะตรวจประเมินเอกสารแล้วจัดทํารายงานการตรวจประเมิน
แจ้ง ให้ผู้ป ระกอบการทราบ พร้อ มรายชือ เจ้า หน้ า ทีผู้ป ระเมิน และ
กําหนดการตรวจประเมิน
o หน่ ว ยรับ รองจะส่ ง เจ้า หน้ า ทีผู้ป ระเมิน ไปตรวจประเมิน ณ
สถาน
ประกอบการแล้วจัดทํารายงานตรวจประเมินแจ้งให้ผปู้ ระกอบการทราบ
4. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการของหน่ วยรับรองพิจารณา
ให้การรับรอง
5. จัดพิมพ์ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
6. ตรวจประเมินเพือ การติดตามผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
7. ตรวจประเมินใหม่ทงระบบ
ั
(เมือ ครบกําหนด 3 ปี และขอรับรองต่อ)
คาใชจายในการขอรับการรับรอง

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่างๆ ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมในการยืน คําขอ
2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมิน
3. ค่าธรรมเนียมใบรับรอง
สืบค้นข้อมูลเพิม เติมที : http://www.tisi.go.th
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