
กําหนดการสมัมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหง่ชาติครั้งที่ 32 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 

เวลา ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ห้องประชุม 211-213 ห้องประชุม 214-215 

08.00 – 12.00 
พิธเีปิด 

 

 

13.00 – 16.00 1. กลยุทธ์ 4As สู่วัฒนธรรมความ

ปลอดภัย โดย 

1. นายจรินทร์ งาดีสงวนงาม 

เลขาธิการสภาองค์การนายจ้าง

การเกษตรธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย 

2. นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก รอง

ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน

แห่งประเทศไทย 

ดําเนินการอภิปราย: 

ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล 

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
 

2. การพัฒนาแรงงานด้วย

เศรษฐศาสตร์ความปลอดภัยโดย 

1. ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล 

อดีตคณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. ศ.ดร. สถิรกร พงศ์พานิช  

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

 

3. วัฒนธรรมความปลอดภัยแรงงาน

ไทยสร้างสรรค์ได้ โดย 

1. นายชินโชติ แสงสังข์  

ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงาน

แห่งประเทศไทย   

2. นายพนัส ไทยล้วน  

ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่ง

ประเทศไทย  

3. นายมนัส โกศล  

ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนา

แรงงานแห่งประเทศไทย  

4. นายบรรจง บุญรัตน์  

ประธานสภาองค์การลูกจ้างศูนย์กลาง

แรงงานแห่งประเทศไทย  

ดําเนินการอภิปราย: 

นายพิชิต พระปัญญา  

กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ใน

คณะกรรมการบริหาร สสปท.  

4. บทเรียนการจัดการส่งเสริม

สุขภาพในสถานประกอบกิจการ 

และฐานการเรียนรู้สร้างเสริม

สุขภาพ โดย 

1. เลขาธิการสํานักงาน

ประกันสังคม  

2. อธิบดีกรมควบคุมโรค  

 

5. นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย

ในการทํางาน โดย 

1. ผู้แทนบริษัท ไซเพรส เซมิคอน

ดักเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

2. ผู้แทนบริษัท ระยองวิศวกรรม

และซ่อมบํารุง จํากัด 

3. ผู้แทนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จํากัด (โรงงาน

สําโรง) 

ดําเนินการอภิปราย: 

1. น.อ.รศ.สุทธิ์ ศรีบูรพา 

อาจารย์โรงเรียนนายเรือ

อากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช 

2. นายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ 

นักวิชาการอิสระ 

 

  

ฉบับล่าสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2561 



วันที่ 29 มิถุนายน 2561 

เวลา ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ห้องประชุม 211-213 ห้องประชุม 214-215 

09.00 – 10.30  6. OHSAS 18001 กับ ISO 45001 ความ

เหมือนที่แตกต่าง โดย 

นางสาววินธัส พูลพุทธพงษ์  

บริษัท SGS (Thailand) จํากัด 

7. การบริหารความ

ปลอดภัยอัคคีภัยในอาคาร  

โดย 

1.นางสาวบษุกร  แสนสุข  

ประธานคณะกรรมการสาขา

วิศวกรรมปอ้งกนัอัคคีภัย 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.) 

2. นายมาเฮศ ราย   

กรรมการร่างมาตรฐานการ

ป้องกันอัคคีภัย  

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.) 

8. มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชงิ

ป้องกันอย่างยั่งยนืด้วย Vision Zero 

และ Zero Accident 

ช่วงที่ 1: โดย 

1. ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิุล  
นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ

อนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) 

2. ผู้แทนจาก ISSA 

3. นายชัยธนา ไชยมงคล  

ผู้อํานวยการสถาบนัความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การ

มหาชน) 

ดําเนินการอภปิราย:  

ดร. ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริม

ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน 

(ประเทศไทย) 

9.SMEs: No Safety No 

Production โดย 

1. ผู้แทนสํานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม 

2. นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ 

กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ใน

คณะกรรมการบริหาร สสปท. 

3. นายพิจิตร ดีสุ่ย  

เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้าง

แรงงานแห่งประเทศไทย 

4. นางชญานี แพรพริ้วงาม

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

บริษัท วี.เอ็ม.ซี เซฟตี้กลาส

(ประเทศไทย) จํากัด 

10. สุขภาพดี มีแฮง แรงงาน วัยเก๋า 

โดย 

1.ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา)สํานัก

โรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

2. ดร.อรพันธ์ อันติมานนท์ 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักโรคจากการ

ประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค 

3. พญ. นารา  กุลวรรณวิจิตรนายแพทย์

ระดับชํานาญการพิเศษ 

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาล

สมุทรสาคร 

4.พญ. พิชญพร พูนนาค นายแพทย์

ชํานาญการ แขวงอาชีวเวชศาสตร์ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด

สุพรรณบุรี 

5. นางสาวธิติรัตน์ สายแปง นักวิชาการ

สาธารณสุข สํานกัโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

6. นางสาวธนาพร ทองสิม นักวิชาการ

สาธารณสุข สํานกัโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

7. นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภา

องค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย 

10.45 – 12.00 ช่วงที่ 2: กรณีสถานประกอบกิจการตวัอย่าง 

“Thailand Vision Zero: มุ่งสู่วัฒนธรรม

ความปลอดภัยเชงิปอ้งกันด้วย Vision Zero 

และ Zero Accident”โดย 

1. นางสาวเมตตา รื่นนุสาส์น  

บริษัท ซเีกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

2. นายธนาวัฒน์ โชควิทยา  

บริษัท โอสถสภา จํากัด 

3. นายหรรษลักษณ ์วงศกรการัณภาส 

บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จํากัด 

ดําเนินการอภปิราย:  

รศ.ดร. เฉลิมชัย ชยักิตติภรณ์  

อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ

อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) 

ฉบับล่าสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2561 



เวลา ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ห้องประชุม 211-213 ห้องประชุม 214-215 

13.00 – 14.30 11. การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

จากสถานศึกษาสู่สถานประกอบกิจการ โดย 

1. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ 

โรงเรียนความปลอดภัยต้นแบบ โรงเรียนจิตรลดา

(สายวิชาชีพ) 

2. รศ. ดร. กิติกร จามรดุสิต 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร 

กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ

อนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) 

ดําเนินการอภิปราย: 

รศ.ดร.เฉลิมชยั ชัยกิตติภรณ์ 

ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

12. ทบทวนปัญหาและ

สถานการณ์อุบัติเหตุจาก

สารเคมี โดย 

1. ผู้แทนกรมควบคุมโรค 

2. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 

3. ผู้แทนกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

4. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม

เคมี 

 

13. Update กฎหมายความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ฉบับ

ใหม่ โดย 

1. นางวราภรณ์ ชาญธวัชชัย 

2. นางสาวอุมาพร ครองสกุลสุข 

3. นายอรรณพ เหลียงพานิช 

กองความปลอดภัยแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 

14. สภาวิชาชีพ จป. วันนี้ไป

ถึงไหน พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร

โดย 

1. รศ.สราวุธ สุธรรมาสา 

ประธานกรรมการประจําสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ 

ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยภาคตะวันตก 

3. นายปัณณพงศ ์อิทธิ์อรรถนนท์ 

เลขาธิการสภาองค์การนายจ้าง

ผู้ประกอบการค้าไทย 

ดําเนินการอภิปราย:  

รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ 

หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. สุขภาพ กายใจดี ยุค 4.0 โดย 

1. ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ        

ผู้อํานวยการสํานักโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

2. นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

3. ผู้แทนกรมสุขภาพจิต   

4. นายสุวรรณ สุขประเสริฐ  

รองประธานสภาองค์การนายจ้าง

ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 

5. นายชัยพร จันทนา 

ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงาน

อิสระแห่งประเทศไทย  

 

วิทยากรกลุ่ม: 

1. นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี 

2. นางสาวเยาวลกัษณ์  หวานส่ง 

3. นางสาวชไมพร  ชารี 

4. นางสาวพิษากานต์ วารีขจรเกียรติ 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

14.45 – 16.00 16. เยาวชนเข้าสูแ่รงงานต้องปลอดภัย โดย 

1. ดร.ประเสริฐ กลิน่ชู 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

2. นางฉันทนา เปียทอง 

ผู้อํานวยการโรงเรยีนปัณณวิชญ์   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดําเนินการอภิปราย 

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส 

ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  

ฉบับล่าสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2561 



วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

เวลา ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ห้องประชุม 211-213 ห้องประชุม 214-215 

09.00 – 10.30 17.การส่งเสริมสุขภาพด้วยมาตรฐาน

การทดสอบสมรรถภาพ เพื่อความ

ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการ

ทํางานโดย 

รศ.ดร. วรรธนะ ชลายนเดชะ  

คณะกายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

18. การบริหารจัดการความ

ปลอดภัยในงานก่อสร้างโดย 

1. นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์  

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรม

ความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

2. นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์  

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรม

ความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

 

19. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัยในการทํางาน 

โดย 

1. ผู้แทนกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

2. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ 

3. ผู้แทนกรมควบคุมโรค 

ดําเนินการอภิปราย:  

ผู้แทนกองความปลอดภัย

แรงงาน กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน 

20. BBS: พฤติกรรมความปลอดภัย

แบบไทยๆ แบบไหนดีโดย 

1. นายกฤษฎา ชัยกุล  

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

จํากัด (มหาชน) 

2. ผศ.ดร. มลินี สมภพเจริญ 

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. นายประกาศ บุตตะมาศ  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจํากัด 

(มหาชน) 

ดําเนินการอภิปราย: 

ผศ.ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง ภาควิชาอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

21. อัคคีภัยเรื่องใกล้ตัว ป้องกันได้ด้วย

มาตรฐานสิ่งทอโดย 

1. นางมะลิ รักเปี่ยม 

ผู้อํานวยการกองกําหนดมาตรฐาน  

สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

2. ผู้แทนสํานักวิศวกรรมยานยนต์ 

กรมการขนส่งทางบก 

3. นางสาวพีรพร  พละพลีวัลย์ 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

4. นายสมคิด  รัตนประภาพร 

สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศ

ไทย 

5. นายจํารัส มวลชัยภูมิ 

บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด 

(สาขาประเทศไทย) 

6. นายธํารง  คุโณปการ 

อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภยั

และอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) 

ดําเนินการอภิปราย:  

ดร.ธีระ พงศ์อนันต์  

ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย

และอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) 

 

 

 

10.45 – 12.00 22. การประเมินสมรรถภาพทางกาย

เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดย 

อ.กภ.สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล 

Certified Ergonomic Assessment 

Specialist, U.S.A 
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เวลา ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ห้องประชุม 211-213 ห้องประชุม 214-215 

13.00 – 14.30 23. Office Ergonomics:แนวและ

การบริหารจัดการด้านการยศาสตร์

เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาการ

บาดเจ็บจากการทํางานกับ

คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดย 

รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช  

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

24. การควบคุมเหตุฉุกเฉินกับ

การฟื้นฟูธุรกิจ (ERP&BCM) 

โดย 

1. ผู้แทนสถานประกอบกิจการ 

(ปตท.) 

2. ผู้แทนสถานประกอบกิจการ 

(WHA) 

3. นายอาทิตย์ ชื่นบุญชู บริษัท 

ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

4. นาวาเอก สมชาย โชคสงวน 

ผู้อํานวยการบริหารความ

ปลอดภัยและรักษาความ

ปลอดภัย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 

จํากัด (มหาชน) 

5. นายพิพัฒพล ปะมายะยัง 

ผู้ชํานาญการความปลอดภัย 

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) 

ดําเนินการอภิปราย:  

ผศ.ดร. นพนันท์ นานคงแนบ

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

25.ร่วมสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยบนท้องถนนโดย 

1.ผู้แทนปตท. สานพลังประชารัฐ  

2. ผู้แทน จส. 100 

3. รศ.สราวุธ สุธรรมาสา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก 

5. ผู้แทนสถานประกอบกิจการ 

ดําเนินการอภิปราย: 

นพ.แท้จริง ศิริพานิช  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ 

26. เปิดตัวมาตรฐานความปลอดภัย 

5 เรื่อง ของ สสปท. 

โดย 

1. นางสาวสุดธิดา กรุงไกรวงศ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสปท. 

2. นายวิเลิศ เจติยานุวัตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สสปท. 

ดําเนินการอภิปราย: 

นางจุฑาพนิต บุญดีกุล  

รองผู้อํานวยการ สสปท. 

 

27.ความสัมพันธ์ระหว่างProcess 

Safety Management กับPersonal 

Safety สอดคล้องกันอย่างไรโดย 

1. ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย  

2. นายกฤษฎา ชัยกุล  

นายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ

ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมน้ํามัน 

3. นายนิคม เกษมปุระ  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

ดําเนินการอภิปราย: 

รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 

ที่ปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

14.45 – 16.00 28.Ergonomics Best Practice 

Awards กรณีศึกษา: ความสําเร็จของ

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลด

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการ

ทํางานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ของ

สํานักงาน หน่วยงาน Facility 

Management Division บริษัท 

ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดย 

นายอทิตย์ เกษรามัญ  

หัวหน้าคณะทํางานการยศาสตร์ใน

สํานักงาน 

หน่วย Facility Management 

Division  

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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