
ก ำหนดกำรสัมมนำวิชำกำรงำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยแห่งชำติคร้ังท่ี ๓๒ 
วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
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๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ พิธีเปิด 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

1.  กลยุทธ์ 4A สู่วัฒนธรรม
ควำมปลอดภัย โดย 
1. นายจรินทร์ งาดีสงวนงาม 
เลขาธิการสภาองค์การ
นายจ้างการเกษตรธุรกิจ 
อุตสาหกรรมไทย  
2. นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก 
รองประธานสภาองค์การ
ลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศ
ไทย 
ด าเนินการอภิปราย:   
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 

 
 

2. กำรพัฒนำแรงงำนด้วย
เศรษฐศำสตร์ควำมปลอดภัย โดย 
1. ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  
อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. ศ.ดร. สถิรกร พงศ์พานิช  
คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

3. วัฒนธรรมควำมปลอดภัยแรงงำน
ไทยสร้ำงสรรค์ได้ โดย 
1. นายชินโชติ แสงสังข์  
ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงาน
แห่งประเทศไทย   
2. นายพนัส ไทยล้วน  
ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่ง
ประเทศไทย  
3. นายมนัส โกศล  
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนา
แรงงานแห่งประเทศไทย  
4. นายบรรจง บุญรัตน์  
ประธานสภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลาง
แรงงานแห่งประเทศไทย  
ด าเนินการอภิปราย: 
นายพิชิต พระปัญญา  
กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ใน
คณะกรรมการบรหิาร สสปท.  

4. บทเรียนกำรจัดกำรส่งเสริม
สุขภำพในสถำนประกอบกจิกำร 
และ ฐำนกำรเรียนรู้สร้ำงเสริม
สุขภำพ โดย 
1. เลขาธิการส านักงาน
ประกันสังคม  
2. อธิบดีกรมควบคุมโรค  
 

5. นวัตกรรมเพ่ือควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน โดย 
ผู้ไดร้ับรางวัล OSH Innovation 
Award 2018 
ด าเนินการอภิปราย:  
กรรมการพิจารณารางวัล OSH 
Innovation Award 2018 



เวลำ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑  
 

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๒ 
 

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๓ 
 

ห้องประชุม ๒๑๑-๒๑๓ 
 

ห้องประชุม ๒๒๔ 
 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ 
 
 

 

6. OHSAS 18001 กับ ISO 45001 
ควำมเหมือนที่แตกต่ำง โดย 
นายวินธัส พูลพุทธพงษ์  
บริษัท SGS (Thailand) จ ากัด 

7. กำรบริหำรควำมปลอดภัย
อัคคีภัยในอำคำร  
โดย 
1. นางสาวบุษกร  แสนสุข  
ประธานคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.) 

2. นายมาเฮศ ราย   
กรรมการร่างมาตรฐานการ
ป้องกันอัคคีภัย  
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) 

8. มุ่งสู่วัฒนธรรมควำมปลอดภัยเชิง
ป้องกันอย่ำงย่ังยืนด้วย Vision 
Zero และ Zero Accident  
ช่วงที่ 1: โดย 
1. ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนธิิกุล  
นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) 
2. ผู้แทนจาก ISSA  
3. นายชัยธนา ไชยมงคล  
ผู้อ านวยการสถาบันความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การ
มหาชน) 
ด าเนินการอภปิราย:  
ดร. ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริม
ความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 
(ประเทศไทย) 

9. SMEs: No Safety No 
Production โดย 
1. ผู้แทนส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
2. นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ 
กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ใน
คณะกรรมการบรหิาร สสปท. 
3. นายพิจิตร ดสีุ่ย  
เลขาธิการองค์การลูกจ้าง
แรงงานแห่งประเทศไทย 
4. ผู้แทนสถานประกอบกิจการ
ที่เข้าร่วมโครงการ สสปท. 
 

10. สุขภำพดี มีแฮง แรงงำน วัย
เก๋ำ โดย 
1. ดร.นพ.สมเกียรติ ศิรริัตนพฤกษ์ 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา) 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  
2. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักโรคจาก
การประกอบอาชีพ กรมควบคุม
โรค 
3. ผู้แทนโรงพยาบาล 
4. นายพนัส ไทยล้วน 
ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่ง
ประเทศไทย 
5. ผู้แทนส านักงานประกันสังคม 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ ช่วงที่ 2: กรณีสถำนประกอบกิจกำรควั
อย่ำง “Thailand Vision Zero: มุ่งสู่
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยเชิงป้องกันดว้ย
ยุทธศำสตร์ Vision Zero” โดย 
1. นางสาวเมตตา รื่นนุสาส์น  
บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. นายธนาวัฒน์ โชควิทยา  
บริษัท โอสถสภา จ ากัด 
3. ผู้ได้รับรางวัล Zero Accident 2018 
ด าเนินการอภปิราย:  
รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  
อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) 
 

 

วันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ 11. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยจำกสถำนศกึษำสูส่ถำน
ประกอบกิจกำร โดย 
1. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ 
โรงเรียนความปลอดภัยตน้แบบ โรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดสุิต 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
3. นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร 
กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย) 
ด าเนินการอภิปราย: 
รศ.ดร.เฉลมิชัย ชัยกิตตภิรณ ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

12. ทบทวนปัญหำและ
สถำนกำรณ์อุบัติเหตุจำก
สำรเคมี โดย 
1. ผู้แทนกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน 
2. ผู้แทนกรมควบคมุโรค 
3. ผู้แทนกรมควบคมุมลพิษ 
4. ผู้แทนกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
5. ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมเคม ี
ด าเนินการอภิปราย:  
นางสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

13. Update กฎหมำยควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ฉบับ
ใหม่ โดย 
1. นางวราภรณ์ ชาญธวัชชัย 
2. นางสาวอุมาพร ครองสกลุสุข 
3. นายอรรณพ เหลยีงพานิช 
กองความปลอดภยัแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน 
 

14. ทิศทำงกำรขับเคลื่อนสภำ
วิชำชีพควำมปลอดภัยฯ โดย 
1. รศ.สราวุธ สุธรรมาสา  
2. ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์  
3. ผู้แทนนายจ้าง 
ด าเนินการอภิปราย:  
รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธ์ิ 
หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

15. สุขภำพ กำยใจดี ยุค 4.0 
โดย 
1.ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ        
ผู้อ านวยการส านักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค  
2. นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธ์ิชัย 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  
3. ผู้แทนกรมสุขภาพจิต   
4. ผู้แทนสถาบันวิชาการ 
5. นายสุวรรณ สุขประเสริฐ  
ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
6. นายชัยพร จันทนา 
ประธานสภาองค์การลูกจ้าง
แรงงานอิสระแห่งประเทศไทย  
 
วิทยากรกลุ่ม: 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกลุนธี  
2. นางสาวเยาวลักษณ์  หวานส่ง 
3. นางสาวชไมพร  ชาร ี
4. นางสาวพิษากานต์ วารีขจรเกียรติ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ 16. เยำวชนเข้ำสู่แรงงำนต้องปลอดภัย โดย 
1. ดร.ประเสรฐิ กลิ่นชู 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก 
2. นางฉันทนา เปยีทอง 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนปณัณวิชญ์   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด าเนินการอภิปราย 
นายวรรณรตัน์ ศรีสุขใส 
ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยแรงงาน 
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
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17. กำรส่งเสริมสุขภำพด้วยมำตรฐำนกำรทดสอบ
สมรรถภำพ เพ่ือควำมปลอดภัยและประสิทธภิำพ
ในกำรท ำงำน โดย 
รศ.ดร. วรรธนะ ชลายนเดชะ  
คณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. กำรบริหำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง โดย 
1. นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์  
คณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมความปลอดภัย 
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) 
2. นายชาญวิทย์ เลิศฤทธ์ิ  
คณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมความปลอดภัย 
สมาคมวศิวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

19. กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับ
ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
โดย 
1. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
2. ผู้แทนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการอภิปราย:  
ผู้แทนกองความปลอดภัย
แรงงาน 
 

20.  BBS: พฤติกรรมควำม
ปลอดภัยแบบไทยๆ แบบไหนด ี
โดย  
1. นายกฤษฎา ชัยกุล  
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์
นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2. ผศ.ดร. มลินี สมภพเจรญิ 
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
3. นายประกาศ บตุตะมาศ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
ด าเนินการอภิปราย:  
ผศ.ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง 
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

21. อัคคีภัยเร่ืองใกล้ตัว ป้องกัน
ได้ด้วยมำตรฐำนสิ่งทอ โดย 
1. นางมะลิ รักเปี่ยม 
ผู้อ านวยการกองก าหนดมาตรฐาน  
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
2. ผู้แทนส านักวิศวกรรมยานยนต์ 
กรมการขนส่งทางบก 
3. นางสาวพีรพร  พละพลีวัลย ์
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4. นายสมคดิ  รัตนประภาพร 
สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่ง
ประเทศไทย 
5. คุณบณิฑ์  บรรลือฤทธ์ิ 
อาสาสมัครของมูลนิธริ่วมกตญัญ ู
6. นายธ ารง  คุโณปการ 
อุปนายกสมาคมส่งเสรมิความ
ปลอดภัยและอนามัยในการท างาน 
(ประเทศไทย) 
ด าเนินการอภิปราย:  
ดร. ธีระ พงศ์อนันต์  
ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการท างาน 
(ประเทศไทย) 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐   22. กำรประเมินสมรรถภำพทำงกำยเพ่ือบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและสขุภำพของ
ผู้ปฏิบัติงำน โดย 
อ.กภ.สุรตัน์ ธนานุภาพไพศาล 
Certified Ergonomic Assessment Specialist, 
U.S.A 
 

วันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ 

http://eit.or.th/
http://eit.or.th/
http://eit.or.th/
http://eit.or.th/
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เวลำ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๑  
 

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๒ 
 

ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒๐๓ 
 

ห้องประชุม ๒๑๑-๒๑๓ 
 

ห้องประชุม ๒๒๔ 
 

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ 
 
 
 

23. Office Ergonomics: แนวและกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรยศำสตร์เพ่ือลดควำมเสี่ยงและ
ปัญหำกำรบำดเจ็บจำกกำรท ำงำนกับคอมพิวเตอร์
เป็นเวลำนำน โดย 
รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 

24. กำรควบคุมเหตุฉุกเฉิน
กับกำรฟ้ืนฟูธุรกิจ 
(ERP&BCM) โดย 
1. ผู้แทนสถานประกอบ
กิจการ (ปตท.) 
2. ผู้แทนสถานประกอบ
กิจการ (WHA) 
3. นายอาทิตย์ ช่ืนบุญชู 
บริษัท ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากัด 
(มหาชน) 
ด าเนินการอภิปราย:  
ผศ.ดร. นพนันท์ นานคงแนบ 
ภาควิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

25.ร่วมสร้ำงวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยบนท้องถนน โดย 
1. ผู้แทนปตท. สานพลังประชารัฐ  
2. ผู้แทน จส. 100 
3. รศ.สราวุธ สุธรรมาสา 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก 
5. ผู้แทนสถานประกอบกิจการ 
ด าเนินการอภิปราย:  
นพ.แท้จริง ศิริพานิช  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 

26. เปิดตัวมำตรฐำนควำม
ปลอดภัย 5 เร่ือง ของ สสปท. 
โดย  
1. นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สสปท. 
2. นายวิเลิศ เจติยานุวัตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สสปท. 
ด าเนินการอภิปราย:  
นางจุฑาพนิต บุญดีกลุ  
รองผู้อ านวยการ สสปท. 
 

27. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
Process Safety  
Management กับ Personal 
Safety สอดคล้องกันอย่ำงไร 
โดย 
1. ผู้แทนการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย  
2. นายกฤษฎา ชัยกุล  
นายกสมาคมอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั
ของอุตสาหกรรมน  ามัน 
3. นายนิคม เกษมปรุะ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
ด าเนินการอภิปราย:  
รศ.ดร. เฉลมิชัย ชัยกิตติภรณ ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ 28.Ergonomics Best Practice Awards 
กรณีศึกษำ: ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
เพ่ือป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อกำรบำดเจ็บจำก
กำรท ำงำนคอมพิวเตอร์เป็นเวลำนำน ของ
ส ำนักงำน หน่วยงำน Facility Management 
Division บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
โดย 
ผู้แทนบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 


