
ISO 45001:2018 Implementation

ISO 45001 Environmental Management System

ISO 45001:2018 sets the framework for establishing, implementing, and maintaining an 
occupational health and safety (OH&S) management system, managing OH&S risks and 
opportunities. Ultimately, its aim is to promote and protect the physical and mental health of 
workers, a responsibility held by any organization.

An OH&S management system helps organizations limit these risks. Through the 
involvement of top leadership, clear communication, effective processes for identifying hazards, 
and the means for continual improvement, ISO 45001:2018 sets forth the guidance for an 
organization to improve its OH&S performance. With its usage, organizations should be able to 
clearly identify their OH&S risks, evaluate and seek to improve performance, and encourage and 
assure that workers take an active role.
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Who should attend?

Anyone involved in the planning, 
implementing, maintaining, supervising or 
auditing of an ISO 45001

Training Types & Period

Training Type: In-house / Public Training
Training Period: 2 days

Course Outline

• Introduction of  ISO 45001:2018

• Implementation and Application of ISO 45001:2018

• ISO 45001:2018 Requirement 

• Context of The organization

• Leadership & Planning 

• Support & Operation

• Monitoring and Performance Evaluation

• Improvement



การด าเนนิงานตามมาตราฐาน ISO 45001:2018

ISO 14001 Environmental Management System

ISO 45001: 2018 ไดก้ าหนดกรอบการท างาน, การด าเนนิงานและการบ ารงุรักษาระบบการ
จัดการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (OH&S)   การจัดการความเสีย่งและโอกาสของ OH&S   
โดยเป้าหมายของระบบมาตรฐานนีค้อืการสง่เสรมิและปกป้องสขุภาพกายและสขุภาพจติของคนงาน  
ซึง่เป็นความรับผดิชอบของทกุองคก์ร 

ระบบการจัดการ OH&S ชว่ยใหอ้งคก์รสามารถจ ากดัความเสีย่งเหลา่นีไ้ด ้ดว้ยการมสีว่นรว่ม
ของผูบ้รหิารระดับสงู, การสือ่สารทีช่ดัเจน, กระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรับการระบอุนัตรายและ
วธิกีารปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  ทัง้นี ้ISO 45001: 2018 ไดก้ าหนดแนวทางส าหรับองคก์รเพือ่ท าการ
ปรับปรงุประสทิธภิาพของ OH&S ดว้ยการใชง้าน, องคก์รควรสามารถระบคุวามเสีย่งของ OH&S 
การประเมนิและแสวงหาการปรับปรงุประสทิธภิาพไดอ้ยา่งชดัเจน  รวมทัง้สนับสนุนและสรา้งความ
มัน่ใจวา่พนักงานมบีทบาทและสว่นรว่มอยา่งแทจ้รงิ

คอรส์นีเ้หมาะกบัใคร

ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งในการวางแผน, การด าเนนิการ, 
การรักษา, การก ากบัดแูลหรอืการตรวจประเมนิ
มาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม ISO 45001

ประเภท/ระยะเวลาในการอบรม

ประเภทของการอบรม: In-house / Public
ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน
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รายละเอยีดหลกัสตูร

• ววิัฒนาการและการเปลีย่นแปลงสู ่ISO 45001:2018

• แนวทางในการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดขอ้ก าหนด ISO 45001:2018

• ขอ้ก าหนด ISO45001:2018

• บรบิทขององคก์ร

• ความเป็นผูน้ าและการวางแผน

• การสนับสนุนและการปฏบิตักิาร

• การประเมนิสมรรถนะ 

• การปรับปรงุ 


