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.

Who should attend?

Training Types & Period

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

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
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การดาเนินงานตามมาตราฐาน ISO 45001:2018

ISO 14001 Environmental Management System
ISO 45001: 2018 ได ้กาหนดกรอบการทางาน, การดาเนินงานและการบารุงรักษาระบบการ
่ งและโอกาสของ OH&S
จัดการด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) การจัดการความเสีย
โดยเป้ าหมายของระบบมาตรฐานนีค
้ อ
ื การส่งเสริมและปกป้ องสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนงาน
ซึง่ เป็ นความรับผิดชอบของทุกองค์กร
่ งเหล่านีไ
ระบบการจัดการ OH&S ช่วยให ้องค์กรสามารถจากัดความเสีย
้ ด ้ ด ้วยการมีสว่ นร่วม
่ สารทีช
ั เจน, กระบวนการทีม
ของผู ้บริหารระดับสูง, การสือ
่ ด
่ ป
ี ระสิทธิภาพสาหรับการระบุอน
ั ตรายและ
วิธก
ี ารปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง ทัง้ นี้ ISO 45001: 2018 ได ้กาหนดแนวทางสาหรับองค์กรเพือ
่ ทาการ
่ งของ OH&S
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ OH&S ด ้วยการใช ้งาน, องค์กรควรสามารถระบุความเสีย
การประเมินและแสวงหาการปรับปรุงประสิทธิภาพได ้อย่างชัดเจน รวมทัง้ สนับสนุนและสร ้างความ
มัน
่ ใจว่าพนักงานมีบทบาทและส่วนร่วมอย่างแท ้จริง

คอร์สนีเ้ หมาะกับใคร

ประเภท/ระยะเวลาในการอบรม

ทุกคนทีเ่ กีย
่ วข ้องในการวางแผน, การดาเนินการ,
การรักษา, การกากับดูแลหรือการตรวจประเมิน
มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อม ISO 45001

ประเภทของการอบรม: In-house / Public
ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร
• วิวัฒนาการและการเปลีย
่ นแปลงสู่ ISO 45001:2018
• แนวทางในการประยุกต์ใช ้ข ้อกาหนดข ้อกาหนด ISO 45001:2018
• ข ้อกาหนด ISO45001:2018
• บริบทขององค์กร
• ความเป็ นผู ้นาและการวางแผน
• การสนับสนุนและการปฏิบต
ั ก
ิ าร

• การประเมินสมรรถนะ
• การปรับปรุง
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