
บุคัลากิรข็องบริษััท์ได้ิ์รับคัวามีคุ้ัมีคัรองดูิ์แลด้ิ์านอาชีวอนามัีย
และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางานเที์ยบเท่์าระดัิ์บสุากิล 
ภายในปี 2563 

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

รู้�อย่ละ

24
ข้องพืี�นที�เป้�หม�ย่
ได�รัู้บก�รู้รัู้บรู้องม�ตรู้ฐ�นส�กล 
เพืี�อก�รู้จััดก�รู้อ�ชีวอน�มัย่ 
และคว�มปลอดภัย่ ISO45001

(10 จั�ก 42)

ไม่มีก�รู้บ�ดเจ็ับถึงขั้�นเสีย่ชีวิต
เนื�องจั�กอุบัติเหตุในง�น
ทั�งในส่วนพีนักง�น และผ้�รัู้บเหม�

40
ด��นคว�มปลอดภัย่
รู้ะดับปรู้ะเทศ

 รู้�งวัล

ย่กรู้ะดับอ�ชีวอน�มัย่ 
สรู้��งคว�มปลอดภัย่น่�ทำ�ง�น 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG8 กิารมีีงานที์�มีีคุัณค่ัา 
  สุำาหรับทุ์กิคัน
 8.8  ส่งเสริมสภิาพื่แวดลุ้่อม 
  การทำางานที�ปลุ่อดภัิย 
  แลุ่ะมั�นคง

SDG3 กิารมีีสุุข็ภาพและ 
  คัวามีเป็นอยู่ที์�ดีิ์
 3.4 ลุ่ดการต่ายก่อนวัย 
  อันควรจากโรคไม่ติ่ดต่่อ 
  ผู่้านการป้องกัน การรักษา 
  สนับสนุนสุขภิาพื่จิต่แลุ่ะ 
  ความเป็นอย่่ที�ดี

 3.6  ลุ่ดผู้่้เสียชี้วิต่แลุ่ะผู้่้บาดเจ็บ 
  เนื�องจากอุบัติ่เหตุ่ 
  ทางจราจรบนท้องถันน

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

พ้ืนท่ีดําเนินการประยุกต์ใช้มาตร านสากล 
SO 5 1 2 1  (ร้อยละ)

ม เ   น เ่ป ม  อ ูน กร ิน ้  ร น รอบ ลมบริ   ออลล ก  ม น
             บริ  รม ก  ล บริ   รเ ลลิ  ก

จํานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
จากการทํางานของ
พนักงานชาย-หญิง
ผู้รับเหมาชาย-หญิง 
ปี 2561-2562

อัตราการเจบปวย
จากการทํางาน
(O ) ของ
พนักงานชาย-หญิง
ปี 2561-2562

0 ราย

0 กรณีต่อ
1
ช่ัวโมงทํางาน

ผู้รับเหมา
ชาย

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผู้รับเหมา
หญิง

อัตราการบาดเจบ
ทุกประเ ท ( )

*กร ี ต   ัว มงทํางาน

ปี 2561 ปี 2562

อัตราการบาดเจบ
ท่ีมีความรุนแรงสูง
(ไม่รวมเสียชีวิต)

อัตราการบาดเจบ
ท้ังหมด

อัตราการหยุดงาน
เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุ
( T )

4.99

N/A

N/A

1.93

1.53

N/A

N/A

0.94

3.81

0.00

2.27

1.28

2.43

0.00

2.02

1.28

1.78

N/A

N/A

65

2.05

N/A

N/A

1.15

1 16

0.00

6

0.42

1.23

0.00

0.93

6

ผู้รับเหมา
ชาย

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผู้รับเหมา
หญิง

7

24

100

2561

2562

เปาหมาย
256
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คัวามีท้์าท์าย

กิารดิ์ำาเนินงาน

บุคลากร้ถึ่อเป็็นกำาลังสิำาคัญในการ้ขับเคล่�อนธิุร้กิจำ ภายใต้การ้ดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่ 
ธิุร้กิจำทั้่�หลากหลาย และมีุ่่งเน้นการ้สิร้้างป็ร้ะสิบการ้ณ์ทั้่�ดั่ให้กับลูกค้า บร้ิษัทั้จำึง 
จำำาเป็็นต้องม่ี่มี่าตร้การ้ด้ัานความี่ป็ลอดัภัย และส่ิงเสิริ้มี่คุณภาพชุ่วิตท่ั้�ด่ั คร้อบคลุมี่ 
ทัั้�งบุคลากร้ของบริ้ษัทั้ และผู้รั้บเหมี่าซึื้�งอยู่ภายใต้การ้ดูัแลขององค์กร้ เพร้าะหากเกิดัเหตุ
ไมี่่คาดัคิดั อาจำสิ่งผลกร้ะทั้บโดัยตร้งต่อการ้ดัำาเนินชุ่วิตของบุคลากร้ พร้้อมี่ทั้ั�ง 
สิ่งผลกร้ะทั้บต่อสิังคมี่และสิิ�งแวดัล้อมี่ในการ้ลดัใชุ้ทั้ร้ัพยากร้ทั้่�ไมี่่จำำาเป็็นหากองค์กร้ 
สิามี่าร้ถึป้็องกันได้ั อ่กทัั้�งยังเป็็นการ้สิร้้างและส่ิงเสิริ้มี่ความี่พึงพอใจำให้กับบุคลากร้ท่ั้�
สิามี่าร้ถึสินับสินุนการ้ดัำาเนินงานขององค์กร้ในร้ะยะยาวได้ั

บร้ิษัทั้ ซื้่พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) และบร้ิษัทั้ย่อย (“บร้ิษัทั้”) ในฐานะองค์กร้ 
ขนาดัใหญ่ท่ั้�ม่ี่การ้ดัำาเนินธุิร้กิจำท่ั้�หลากหลาย  บริ้ษัทั้ม่ี่ความี่มุ่ี่งมัี่�นในการ้สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ 
ความี่ป็ลอดัภัย  ร้วมี่ถึึงพัฒนาแนวทั้างการ้จัำดัการ้และแนวทั้างป็ฏิิบัติด้ัานอาชุ่วอนามัี่ย 
ความี่ป็ลอดัภัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางานท่ั้�ด่ัให้เท่ั้ยบเท่ั้าร้ะดัับสิากล ร้วมี่ถึึง
ป็ฏิิบัติต่อบุคลากร้ และผู้เก่�ยวข้องทัุ้กฝ่ายดั้วยความี่เทั้่าเทั้่ยมี่ ผ่านการ้ดัำาเนิน 
ธิุร้กิจำ การ้จำัดักิจำกร้ร้มี่ และการ้กำาหนดัแผนงานต่าง ๆ นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ 
กำาหนดัตัวชุ่ �วัดัทั้่ �มี่่ความี่เหมี่าะสิมี่โดัยพิจำาร้ณาจำากลักษณะการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
บริ้บทั้ และความี่เส่ิ�ยงของธุิร้กิจำอย่างจำำาเพาะเจำาะจำงเพ่�อให้การ้จัำดัการ้ด้ัานอาชุ่วอนามัี่ย 
ความี่ป็ลอดัภัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน  ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพและม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิผล 
บร้ร้ลุความี่สิำาเร็้จำตามี่เป้็าหมี่ายขององค์กร้ พร้้อมี่ทัั้�งสิามี่าร้ถึสิร้้างมุี่มี่มี่อง ทัั้ศนคติ
และความี่ตร้ะหนักในดั้านความี่ป็ลอดัภัยและการ้จำัดัการ้สิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ 
ทั้ำางานทั้่�ดั่ให้กับพนักงานและผู้เก่�ยวข้อง ร้วมี่ไป็ถึึงเสิร้ิมี่สิร้้างคุณภาพชุ่วิตทั้่�ดั่ 
ไดั้อย่างต่อเน่�อง

ข้ย่�ย่ผลก�รู้นำ�ม�ตรู้ฐ�นส�กล 
ISO45001 ม�ดำ�เนินก�รู้
ปรู้ะยุ่กต์ใช� ในบริู้ษััท
เพิี�มเป็น 10 พืี�นที�

ข้อก�รู้รัู้บรู้องรู้ะบบ 
ISO45001 
จัำ�นวน 10 พืี�นที�

โครู้งก�รู้ “Wellness 
program day“ 
ล�ข้�ดโรู้คฮิต 
Office Syndrome

โครู้งก�รู้วัฒนธรู้รู้ม
คว�มปลอดภัย่ (Safety Culture)
สำ�หรัู้บพีนักง�นศ้นย์่กรู้ะจั�ย่สินค��
และรู้��นส�ข้�

กิจักรู้รู้ม Fit & Firm to slim 
ภ�ย่ใต�โครู้งก�รู้คว�มเป็นอย่้่
ที�ดีข้องพีนักง�น

คว�มคืบหน��ปี 2562

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นอ�ชีวอน�มัย่และคว�มปลอดภัย่ 

พ้ืนท่ีดําเนินการประยุกต์ใช้มาตร านสากล 
SO 5 1 2 1  (ร้อยละ)

ม เ   น เ่ป ม  อ ูน กร ิน ้  ร น รอบ ลมบริ   ออลล ก  ม น
             บริ  รม ก  ล บริ   รเ ลลิ  ก

จํานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ
จากการทํางานของ
พนักงานชาย-หญิง
ผู้รับเหมาชาย-หญิง 
ปี 2561-2562

อัตราการเจบปวย
จากการทํางาน
(O ) ของ
พนักงานชาย-หญิง
ปี 2561-2562

0 ราย

0 กรณีต่อ
1
ช่ัวโมงทํางาน

ผู้รับเหมา
ชาย

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผู้รับเหมา
หญิง

อัตราการบาดเจบ
ทุกประเ ท ( )

*กร ี ต   ัว มงทํางาน

ปี 2561 ปี 2562

อัตราการบาดเจบ
ท่ีมีความรุนแรงสูง
(ไม่รวมเสียชีวิต)

อัตราการบาดเจบ
ท้ังหมด

อัตราการหยุดงาน
เน่ืองจากเกิดอุบัติเหตุ
( T )

4.99

N/A

N/A

1.93

1.53

N/A

N/A

0.94

3.81

0.00

2.27

1.28

2.43

0.00

2.02

1.28

1.78

N/A

N/A

65

2.05

N/A

N/A

1.15

1 16

0.00

6

0.42

1.23

0.00

0.93

6

ผู้รับเหมา
ชาย

พนักงาน
ชาย

พนักงาน
หญิง

ผู้รับเหมา
หญิง

7

24

100

2561

2562

เปาหมาย
256
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ก�รู้พัีฒน�รู้ะบบก�รู้จััดก�รู้คว�มปลอดภัย่ อ�ชีวอน�มัย่ และสภ�พีแวดล�อมในก�รู้ทำ�ง�น

บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานตามี่นโยบายความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามี่ัย 
และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางานอย่างต่อเน่�อง  โดัยในป็ี  2562  
บร้ิษัทั้ทั้ำาการ้ยกร้ะดัับแนวทั้างการ้ดัำาเนินการ้ตามี่มี่าตร้ฐาน 
ความี่ป็ลอดัภัย   อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน  
(Safety Health Environment Standard: SHE Standard)    
ซื้ึ�งเป็็นมี่าตร้ฐานหลักในการ้ทั้ำางานเก่�ยวกับความี่ป็ลอดัภัย 
อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน   ให้มี่่ความี่เข้มี่ข้น 
และคร้อบคลุมี่มี่ากยิ�งขึ�น โดัยการ้สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัย 
และการ้นำาร้ะบบการ้จำัดัการ้ อาชุ่วอนามี่ัยและสิภาพแวดัล้อมี่ใน 
การ้ทั้ำางาน ISO45001 มี่าดัูแลให้คร้อบคลุมี่ถึึงพนักงาน ผูร้้ับเหมี่า     
ผู้ม่ี่ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิย ร้วมี่ถึึงชุุมี่ชุนร้อบข้างให้ม่ี่ความี่ป็ลอดัภัย ม่ี่สุิขภาพ 
อนามี่ัยทั้่�ดั่ ร้วมี่ถึึงสิ่งเสิร้ิมี่กิจำกร้ร้มี่ Safety Kaizen เพ่�อยกร้ะดัับ 

(Occupational Health & Safety Management System Development)

กิรอบนโยบายคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามัียและสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงานที์�สุอดิ์คัล้องแนวปฏิิบัติสุากิลเพ้�อกิารพัฒนาอย่างต่อเน้�อง

ในการ้สิร้้างนวัตกร้ร้มี่ดั้านความี่ป็ลอดัภัย พร้้อมี่ทั้ั�งสิามี่าร้ถึป็ร้ะยุกต์ 
ใชุ้ตามี่ความี่เหมี่าะสิมี่กับความี่หลากหลายทั้างธิุร้กิจำขององค์กร้

พร้้อมี่กันน่� บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินการ้ทั้บทั้วนสิถึานะร้ะบบการ้จำัดัการ้ 
ดัังกล่าว พร้้อมี่ทั้ั�งป็ร้ับป็รุ้งแก้ไขร้ะบบการ้จำัดัการ้อาชุ่วอนามี่ัย 
ความี่ป็ลอดัภัยขององค์กร้เพ่�อขอการ้ร้ับร้อง Initial Assessment 
Stage I – II ร้วมี่ถึึง ทั้ำาการ้ป็รั้บป็รุ้งแก้ไขตามี่ข้อเสินอแนะของ Audit  
Report and Program เพ่�อให้สิอดัคล้องกับร้ะบบ ISO45001 
นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังไดั้จำัดัทั้ำาแนวทั้างและเคร้่�องมี่่อในการ้จำัดัเก็บ 
ข้อมีู่ลดั้านชุ่วอนามี่ัยและความี่ป็ลอดัภัย ทั้่�มี่่ความี่สิอดัคล้องกับ 
มี่าตร้ฐานสิากล  สิำาหร้ับใชุ้ในการ้บร้ิหาร้จำัดัการ้  และสิร้้างความี่ 
พร้้อมี่ให้กับองค์กร้ในการ้ทั้วนสิอบข้อมีู่ลโดัยหน่วยงานภายนอก 

 
  

•
 
  

การทบทวนและปรับปรุง
เพ่ือการพั นาอย่างต่อเน่ือง
การทบทวนแก้ไขโดยผู้บริหารเพ่ือการพั นา
อย่างต่อเน่ือง
การกําหนดประเดนแก้ไขเร่งด่วนและลําดับความสําคัญ

การลงมือปฏิบัติและดําเนินการ
การรายงานอุบัติเหตุสามาร ทําได้โดยพนักงาน
ท่ีประสบเหตุเองหรือพนักงานผู้พบเหนเหตุการณ์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และเหน ึง
ความสําคัญของความปลอด ัย ึ่งจากการรายงาน
อุบัติเหตุ ยังมีข้ันตอนการสอบสวน ึงสาเหตุท่ีแท้จริง
และกําหนดวิธีการปองกันอุบัติเหตุในอนาคต

ติดตามผลการทวนสอบและแก้ไข

การวางแผน
ปีละ 1 คร้ัง โดยเจ้าของพ้ืนท่ีและหัวหน้างาน
ท่ีได้รับการอบรมและวัดผลเก่ียวกับ
การประเมินความเส่ียงตามมาตร าน
และตรวจทานโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอด ัย
วิชาชีพประจําพ้ืนท่ีจากการสัม าษณ์
และสังเกตการทํางานจริงท้ังงานประจํา
และงานท่ีทําเป็นคร้ังคราว อาทิ งาน ่อมบํารุง

การประเมินและวัดผลการดําเนินงาน
การให้คําแนะนําในการปรับปรุงดําเนินงาน

นําผลการประเมินความเส่ียงมาปรับปรุง
ข้ันตอนการดําเนินงาน อุปกรณ์ พ้ืนท่ี
การทํางาน และโปรแกรมการอบรมพนักงาน

ขับเคล่ือนผ่านนโยบาย
การกําหนดทิ ทางการดําเนินงาน
การส่ือสารขอความร่วมมือจากทุกฝาย

 
  

  

  

ยึดม่ันในการดําเนินงานท่ีเป็นเลิ รายงานผลการดําเนินงานอย่างโปร่งใส
โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ

บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินงาน
ท้ัง ายในและ ายนอก เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน

เคารพสิทธิมนุษยชนท่ีพึงได้รับ
สร้างคุณ าพชีวิตท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงานพั นาระบบอาชีวอนามัย และความปลอด ัย
(Occupational ealt  and Safet   O S) สู่การรับรอง SO 5 1 ปี 2562-2566

2562 256 256 2565 2566

ฝึกอบรม
และทบทวน
ส านะเร่ิมต้น นํา SO 5 1

มาประยุกต์ใช้
ตรวจติดตาม
ายใน

และการตรวจ
ติดตาม ายนอก
โดย rit i  
tandatd
n titution 
( S ) ได้รับการรับรอง

Certi cate
ISO45001:2018

 ย่ืนการขอรับรอง  พ้ืนท่ี (256 )

 ตรวจรักษาระบบ (Sur eillance)
  aintain Certi cation SO 5 1 2 1
  ต่อเน่ือง 2 พ้ืนท่ีต่อปี (256 -2566)

 ดําเนินการ ple ent ระบบท่ัวประเท
  (256 -2566)
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โคร้งสิร้้างการ้บริ้หาร้ความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามัี่ย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน ม่ี่การ้ป็รั้บป็รุ้งและพัฒนาอย่างต่อเน่�องในเร้่�องการ้ป็ฏิิบัติ 
ตามี่นโยบาย ผ่านการ้ทั้ำางานของคณะกร้ร้มี่การ้และคณะทั้ำางานตามี่พ่�นทั้่�และลักษณะการ้ดัำาเนินงาน เพ่�อให้คร้อบคลุมี่พนักงานทั้ั�งหมี่ดั 
ในองค์กร้ร้วมี่ถึึงผู้รั้บเหมี่าตลอดัห่วงโซ่ื้คุณค่า โดัยคณะกร้ร้มี่การ้ม่ี่วาร้ะในการ้ดัำาร้งตำาแหน่ง 1 ปี็ นอกจำากน่� บริ้ษัทั้มุ่ี่งดัำาเนินงานด้ัานการ้บริ้หาร้ 
ความี่ป็ลอดัภัยอาชุ่วอนามัี่ย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน ผ่านการ้ยกร้ะดัับอาชุ่วอนามัี่ยให้กับบุคลากร้ให้ม่ี่สุิขภาพอนามัี่ยท่ั้�ด่ั ป้็องกันการ้เกิดั 
อุบัติเหตุร้ะหว่างการ้ป็ฏิิบัติงาน และการ้บริ้หาร้จัำดัการ้ความี่เคร่้ยดัโดัยสิามี่าร้ถึแบ่งเป็็น 3 โคร้งการ้หลัก ดัังน่�

โคัรงสุร้างกิารบริหารคัวามีปลอดิ์ภัย 
อาชีวอนามัีย และสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

โคัรงกิารคัวามีเป็นอยู่ที์�ดีิ์
ข็องพนักิงานและผู้รับเหมีา

โคัรงกิารลดิ์คัวามีเสีุ�ยง
ด้ิ์านคัวามีปลอดิ์ภัย 

โคัรงกิารลดิ์คัวามีเสีุ�ยง 
ด้ิ์านกิารยศัาสุตร์และ 

กิารจัีดิ์กิารคัวามีเคัรียดิ์

จีำานวนอุบัติเหตุ
จีากิกิารท์ำางาน (กิรณี)

จีำานวนอุบัติกิารณ์
จีากิกิารท์ำางาน (กิรณี)

ก่อนทำ�รู้ะบบ 
ISO45001

90 กรู้ณี์ กรู้ณี์

ก่อนทำ�รู้ะบบ  
ISO45001

N/A
หลังทำ�รู้ะบบ 
ISO45001

38
หลังทำ�รู้ะบบ
ISO45001

เริ�มีเก็ิบข้็อมูีล

หม�ย่เหตุ: N/A = ไม่มีข้�อม้ล หรืู้อไม่ส�ม�รู้ถเก็บข้�อม้ลได�

 
  

•
 
  

การทบทวนและปรับปรุง
เพ่ือการพั นาอย่างต่อเน่ือง
การทบทวนแก้ไขโดยผู้บริหารเพ่ือการพั นา
อย่างต่อเน่ือง
การกําหนดประเดนแก้ไขเร่งด่วนและลําดับความสําคัญ

การลงมือปฏิบัติและดําเนินการ
การรายงานอุบัติเหตุสามาร ทําได้โดยพนักงาน
ท่ีประสบเหตุเองหรือพนักงานผู้พบเหนเหตุการณ์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และเหน ึง
ความสําคัญของความปลอด ัย ึ่งจากการรายงาน
อุบัติเหตุ ยังมีข้ันตอนการสอบสวน ึงสาเหตุท่ีแท้จริง
และกําหนดวิธีการปองกันอุบัติเหตุในอนาคต

ติดตามผลการทวนสอบและแก้ไข

การวางแผน
ปีละ 1 คร้ัง โดยเจ้าของพ้ืนท่ีและหัวหน้างาน
ท่ีได้รับการอบรมและวัดผลเก่ียวกับ
การประเมินความเส่ียงตามมาตร าน
และตรวจทานโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอด ัย
วิชาชีพประจําพ้ืนท่ีจากการสัม าษณ์
และสังเกตการทํางานจริงท้ังงานประจํา
และงานท่ีทําเป็นคร้ังคราว อาทิ งาน ่อมบํารุง

การประเมินและวัดผลการดําเนินงาน
การให้คําแนะนําในการปรับปรุงดําเนินงาน

นําผลการประเมินความเส่ียงมาปรับปรุง
ข้ันตอนการดําเนินงาน อุปกรณ์ พ้ืนท่ี
การทํางาน และโปรแกรมการอบรมพนักงาน

ขับเคล่ือนผ่านนโยบาย
การกําหนดทิ ทางการดําเนินงาน
การส่ือสารขอความร่วมมือจากทุกฝาย

 
  

  

  

ยึดม่ันในการดําเนินงานท่ีเป็นเลิ รายงานผลการดําเนินงานอย่างโปร่งใส
โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ

บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินงาน
ท้ัง ายในและ ายนอก เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ และโรคจากการทํางาน

เคารพสิทธิมนุษยชนท่ีพึงได้รับ
สร้างคุณ าพชีวิตท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงานพั นาระบบอาชีวอนามัย และความปลอด ัย
(Occupational ealt  and Safet   O S) สู่การรับรอง SO 5 1 ปี 2562-2566

2562 256 256 2565 2566

ฝึกอบรม
และทบทวน
ส านะเร่ิมต้น นํา SO 5 1

มาประยุกต์ใช้
ตรวจติดตาม
ายใน

และการตรวจ
ติดตาม ายนอก
โดย rit i  
tandatd
n titution 
( S ) ได้รับการรับรอง

Certi cate
ISO45001:2018

 ย่ืนการขอรับรอง  พ้ืนท่ี (256 )

 ตรวจรักษาระบบ (Sur eillance)
  aintain Certi cation SO 5 1 2 1
  ต่อเน่ือง 2 พ้ืนท่ีต่อปี (256 -2566)

 ดําเนินการ ple ent ระบบท่ัวประเท
  (256 -2566)
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1) โครู้งก�รู้คว�มเป็นอย่้่ที�ดีข้องพีนักง�นและผ้�รัู้บเหม� 

โคัรงสุร้างบริหารคัวามีปลอดิ์ภัย อาชีวอนามีัยและสุภาพแวดิ์ล้อมีในกิารท์ำางาน

บุคลากร้เป็็นหัวใจำสิำาคัญในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ บริ้ษัทั้มุ่ี่งยกร้ะดัับอาชุ่วอนามัี่ยให้กับบุคลากร้เพ่�อให้บุคลากร้ม่ี่สุิขภาพอนามัี่ยท่ั้�ด่ั ทัั้�งด้ัานกายภาพ 
และจิำตใจำ โดัยนอกจำากจำะม่ี่การ้ตร้วจำวัดัสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางานตามี่ความี่เส่ิ�ยง และกฎีหมี่าย ตลอดัจำนโป็ร้แกร้มี่การ้ดูัแลสิภาพเคร่้�องม่ี่อ 
และอุป็กร้ณ์ต่าง ๆ ให้สิามี่าร้ถึใชุ้งานไดั้อย่างป็ลอดัภัยแล้ว บร้ิษัทั้ยังจำัดัโป็ร้แกร้มี่การ้ตร้วจำสิุขภาพป็ร้ะจำำาป็ี และตร้วจำสิุขภาพตามี่ป็ัจำจำัย 
เส่ิ�ยงในการ้ทั้ำางานโดัยสิถึานพยาบาลท่ั้�ได้ัรั้บการ้รั้บร้อง พนักงานจำะได้ัรั้บผลการ้ตร้วจำสุิขภาพปิ็ดัผนึกจำากหน่วยงานทั้รั้พยากร้บุคคลเท่ั้านั�น 
และมี่่การ้วิเคร้าะห์ข้อมีู่ลโดัยแพทั้ย์ และผู้เก่�ยวข้องตามี่กร้ะบวนการ้ร้ักษาความี่ลับของบร้ิษัทั้ และห้องพยาบาลทั้่�มี่่พยาบาลป็ร้ะจำำาตามี่ 
พ่�นทั้่�ทั้ำางาน นอกเหน่อจำากโป็ร้แกร้มี่การ้ตร้วจำสิุขภาพดัังกล่าว บร้ิษัทั้ยังไดั้มี่่การ้สินับสินุนกิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ ดัังต่อไป็น่�

โป็ร้แกร้มี่การ้ออกกำาลังกายเพ่�อสิุขภาพทั้่�ดั่ป็ร้ะจำำาวันของ 
พนักงาน โดัยครู้ผู้ฝึกสิอนดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่การ้ออกกำาลังกาย 
และมี่่รู้ป็แบบกิจำกร้ร้มี่ทั้่�หลากหลายตามี่ความี่สินใจำของ 
พนักงาน อาทิั้  กิจำกร้ร้มี่ X-Fighter โยคะ (Yoga) เต้นซุื้มี่บ้า 
 (Zumba) เต้น K-POP การ้เจำร้ิญสิมี่าธิิ และโยคะลูกบอล 
(Yoga Ball) เป็็นต้น

กิิจีกิรรมี Exercise for Office Staff กิิจีกิรรมี Health Center Program

บริ้ษัทั้จัำดักิจำกร้ร้มี่ Health Center Program อย่างต่อเน่�อง  
พร้้อมี่ทัั้�ง จัำดัการ้บร้ร้ยาย และสัิมี่มี่นาเชิุงป็ฏิิบัติการ้  (Workshop 
& Health Seminar) เก่�ยวกับการ้ดูัแลสุิขภาพโดัยผู้เชุ่�ยวชุาญ 
เพ่�อให้ความี่รู้้ด้ัานการ้ดูัแลสุิขภาพแก่พนักงาน อาทิั้ “ไขร้หัสิลับ 
DNA : อาหาร้ตามี่ย่น” การ้เล่อกอาหาร้ทั้่�มี่่ความี่เหมี่าะสิมี่ 
เล่อกทั้านอาหาร้เพ่�อสุิขภาพ  นอกจำากน่� ยังม่ี่การ้เพิ�มี่ชุ่องทั้าง 
การ้ให้ความี่รู้้ และสิร้้างการ้เข้าถึึงเร่้�องสุิขภาพผ่านชุ่องทั้าง 
อ่เมี่ล ร้วมี่ถึึงม่ี่การ้จัำดัตั�งห้องสิวัสิดิัการ้กายภาพบำาบัดั (Health
Center) เพ่�อให้พนักงานนัดัหมี่ายล่วงหน้าเข้าร้ับบร้ิการ้ 
โดัยไมี่่เสิ่ยค่าใชุ้จำ่าย

1 2
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กิิจีกิรรมี Fit & Firm to slim

กิิจีกิรรมี Flexible Time  

บร้ิษัทั้สินับสินุนโป็ร้แกร้มี่การ้ควบคุมี่นำ �าหนักตามี่เกณฑ์์ทั้่ � 
เหมี่าะสิมี่  เพ่�อให้พนักงานม่ี่ความี่ตร้ะหนักถึึงปั็ญหาของโร้คอ้วน 
และใสิ่ใจำการ้ออกกำาลังกายเพ่ �อให้มี่่นำ �าหนักตามี่เกณฑ์์ป็กติ  
ลดัการ้เจำ็บป็่วยของพนักงาน สิำาหร้ับพนักงานทัุ้กคนทั้่�มี่่ค่า BMI 
เกินมี่าตร้ฐาน/ตำ�ากว่ามี่าตร้ฐาน ผ่านการ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้ดั้าน 
โภชุนาการ้โดัยแพทั้ย์ป็ร้ะจำำาบร้ิษัทั้ เชุ่น การ้คำานวณแคลอร้่� 
ของอาหาร้แต่ละป็ร้ะเภทั้ การ้กำาหนดัเป็้าหมี่าย ทั้่าทั้างในชุ่วิต 
ป็ร้ะจำำาวันท่ั้�ชุ่วยลดันำ�าหนัก ส่ิงเสิริ้มี่การ้ออกกำาลังกายในวันทั้ำางาน 
โดัยการ้จำัดัสิร้ร้อุป็กร้ณ์สิำาหร้ับออกกำาลังกายให้กับพนักงาน 

บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่ให้พนักงานป็ร้ะจำำาสิำานักงานเล่อกเวลา 
ในการ้ทั้ำางานท่ั้�เหมี่าะสิมี่ได้ั 3 ชุ่วงเวลา ได้ัแก่  08:00 –17:30, 
09:00 –18:30 และ  09:30–19:00 

โดย่ในปี 2562 
มีพีนักง�นเข้��รู้่วมโครู้งก�รู้แล�ว

ข้องจัำ�นวน
พีนักง�นทั��งหมด 

คิดเป็นรู้�อย่ละ 

1,108คน

4

3

กิิจีกิรรมี Childcare Facilities or Contributions  

บริ้ษัทั้ส่ิงเสิริ้มี่ และสินับสินุนกิจำกร้ร้มี่การ้เตร่้ยมี่ความี่พร้้อมี่ 
เป็็นคุณแม่ี่ การ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้เร่้�องนมี่แม่ี่แก่พนักงานตั�งคร้ร้ภ์ 
กิจำกร้ร้มี่โภชุนาการ้สิำาหร้ับคุณแมี่่ตั�งคร้ร้ภ์ กิจำกร้ร้มี่เย่�ยมี่ 
แมี่่หลังคลอดัเพ่�อสิร้้างขวัญกำาลังใจำ และความี่สิัมี่พันธิ์อันดั่ 
ภายในกลุ่มี่คุณแมี่่ ภายใต้การ้ดัำาเนินงานตามี่นโยบายดั้าน 
ความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามัี่ย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน  
พร้้อมี่กันน่� ม่ี่การ้จัำดัสิถึานท่ั้� และสิิ�งอำานวยความี่สิะดัวกเพ่�อ 
ร้องร้ับบุตร้หลานของพนักงานทั้่�มี่่อายุตำ�ากว่า 18 ป็ี เพ่�อลดั 
ความี่เสิ่�ยง และการ้เกิดัอันตร้ายจำากวุฒิภาวะของเดั็ก และ 
เยาวชุน ความี่ไมี่่คุ้นชุินกับพ่�นทั้่�ป็ฏิิบัติงานของบร้ิษัทั้  และ 

เพ่�อเป็็นการ้แบ่งเบาภาร้ะ ความี่กังวลในการ้เล่�ยงดัูบุตร้ ธิิดัา 
ชุ่วงป็ิดัภาคการ้ศึกษา บร้ิษัทั้จำึงไดั้จำัดัโคร้งการ้เร้่ยนดันตร้่ไทั้ย 
และนาฏิศิลป็์ภาคฤดัูร้้อนสิำาหร้ับบุตร้หลานพนักงาน และ 
ผู้บร้ิหาร้ของบร้ิษัทั้ในชุ่วงเวลางานป็กติของเดั่อนมี่่นาคมี่ถึึง 
เดั่อนพฤษภาคมี่จำำานวน 65 คน โดัยเดั็ก ๆ ทั้่�เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ 
จำะไดั้ร้ับใบป็ร้ะกาศวุฒิบัตร้ และทัุ้นการ้ศึกษาร้วมี่ทั้ั�งสิิ�น  
4,000 บาทั้ ต่อคน สิำาหรั้บเด็ักเล็ก บริ้ษัทั้ม่ี่โคร้งการ้ต่าง ๆ  ภายใต้ 
ชุมี่ร้มี่หนังสิ่อเล่มี่แร้กของสิายงานกร้ะจำายสิินค้าซื้ึ�งแบ่งตามี่ 
ชุ่วงวัยของเดั็ก ดัังน่� 

5

ทัุ้กคนทั้่�เข้าร้่วมี่กิจำกร้ร้มี่ พร้้อมี่กันน่� ยังมี่่การ้ดัำาเนินกิจำกร้ร้มี่ 
ลดัค่า BMI ของพนักงานให้มี่่ค่า BMI ไมี่่เกิน 23.0 โดัยผู้เข้า 
ร่้วมี่กิจำกร้ร้มี่ต้องถึ่ายภาพเมี่นูอาหาร้เพ่�อสิุขภาพ กิจำกร้ร้มี่การ้      
ออกกำาลังกาย และรู้ป็ภาพความี่เป็ล่�ยนแป็ลงของตนเอง ม่ี่การ้ 
ติดัตามี่ผลนำ�าหนักร้ะหว่างการ้เข้าร้่วมี่กิจำกร้ร้มี่ในทัุ้กวันศุกร้์ 
นำ�าหนักทั้่�ลดัลงทัุ้ก 1 ข่ดั จำะไดั้ร้ับเงิน 1 บาทั้  ร้วมี่ไป็ถึึงเข้าตร้วจำ 
วัดัค่า BMI และตร้วจำวัดัค่าเป็อร์้เซ็ื้นต์ไขมัี่นเพ่�อนำามี่าเป็ร่้ยบเท่ั้ยบ 
ความี่เป็ล่�ยนแป็ลงหลังเข้าร้่วมี่กิจำกร้ร้มี่ 
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พ่ีอแม่อ่�นหนังสือให�ล้กทุกวัน อย่่�งน�อย่วันละ 10-15 น�ที
เพืี�อให�เด็กรัู้กก�รู้อ่�น และเสริู้มสรู้��งส�ย่สัมพัีนธ์รู้ะหว่�งพ่ีอแม่ล้กใน 3 ข้วบปีแรู้ก

กรู้ะตุ�นเรู้��ให�พ่ีอให�โอก�สตัวเองในก�รู้เลี�ย่งล้กผ่�น ก�รู้อ่�นหนังสือ
เพืี�อให�พ่ีอเริู้�มมีส่วนรู่้วมในก�รู้เลี�ย่งล้กม�กขึ้�น

โคัรงกิาร
หนังสุ้อเล่มีแรกิ 
Bookstart

โคัรงกิาร
พ่ออ่านบ้านอุ่น

กิลุ่มีเป�าหมีาย ตั�งแต่ตั�งคัรรภ์ - 3 ปี

กิลุ่มีเป�าหมีาย ตั�งแต่ตั�งคัรรภ์ - 3 ปี

ให�แนวท�งในก�รู้สังเกตสมรู้รู้ถนะเชิงพีฤติกรู้รู้มข้องเด็กเพืี�อให�เข้��ใจัเด็ก  
และวิธีก�รู้เลี�ย่งด้เด็กให�ดียิ่�งขึ้�น โดย่ส่งเสริู้ม สนับสนุนให�เด็กทำ�กิจักรู้รู้ม 
และกิจัวัตรู้จันเป็นนิสัย่กรู้ะทั�งเกิดสมรู้รู้ถนะต�มวัย่

เสริู้มทักษัะในก�รู้เลี�ย่งล้กให�พ่ีอแม่เรีู้ย่นรู้้�ว่�ล้กวัย่ไหน ควรู้เลี�ย่งด้อย่่�งไรู้
ให�คว�มรู้้�เรืู้�องไหนและม�กน�อย่รู้ะดับใด และที�สำ�คัญยิ่�งคือ ให�แนวท�งที�พ่ีอแม่
จัะนำ�ไปค�นห�บุคลิคภ�พีเฉพี�ะตัวข้องล้ก เพืี�อให� “เลี�ย่งล้กให�ถ้กท�ง“

โคัรงกิาร
สุมีรรถนะเด็ิ์กิปฐมีวัย 
ในกิารพัฒนาตามีวัย

โคัรงกิาร
เสุริมีทั์กิษัะชีวิต

กิลุ่มีเป�าหมีาย 3 ปี - 6 ปี

กิลุ่มีเป�าหมีาย ไม่ีจีำากัิดิ์อายุบุตร

หลักการทํางานของสมอบก
ชน-พับ-ลอก ไม่ให้เคล่ือนไหว

ชน

พับ

ลอค

จํานวนอุบัติเหตุร ยนต์พุ่งชนสมอบก
ก่อนชนร้าน (คร้ัง)

256 2561 2562

14

17

25

256 2561 2562

65 1

1 51
15

ความเสียหายเ ล่ียต่อคร้ัง (บาท)

256 2561 2562

จํานวนผู้บาดเจบจากอุบัติเหตุร ยนต์
พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ราย)

1

0 0

โดยในปี 2562 โครงการต่าง  มีสมาชิก
เข้าร่วมท้ังหมดดังน้ี

พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก
มีความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม และสัมมนา

โครงการหนังสือเล่มแรก
โครงการพ่ออ่านบ้านอุ่น

5 6 คน

โครงการสมรร นะเดกป มวัย

459 คน

โครงการเสริมทักษะชีวิต

26 คน

ร้อยละ 97
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บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ตามี่กร้อบนโยบายความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน 
อย่างต่อเน่�อง โดัยอาศัยการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ของพนักงานทัุ้กคนทั้่�ต้องคำานึงถึึงความี่ป็ลอดัภัยในทั้่�ทั้ำางานของ 
ตนเอง ร้่วมี่ไป็ถึึงเพ่�อนร้่วมี่งาน ภายใต้แนวคิดั “อุบัติเหตุสิามี่าร้ถึป็้องกันไดั้” ทั้ั�งน่� บร้ิษัทั้ไดั้สิ่งเสิร้ิมี่ 
การ้ให้ความี่รู้้ดั้านความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางานแก่พนักงานทัุ้กร้ะดัับ 
ร้วมี่ถึึงผู้รั้บเหมี่า โดัยจัำดัให้ม่ี่การ้ฝึกอบร้มี่ด้ัานความี่ป็ลอดัภัยในรู้ป็แบบต่าง ๆ ทัั้�งความี่ป็ลอดัภัยในการ้ 
ทั้ำางานโดัยทัั้�วไป็ และตามี่ความี่เส่ิ�ยงของงาน อาทิั้ โคร้งการ้ยกร้ะดัับมี่าตร้ฐานความี่ป็ลอดัภัยร้้านเซื้เว่น 
อ่เลฟ่เว่น โคร้งการ้วัฒนธิร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัย (Safety Culture) สิำาหรั้บพนักงานศูนย์กร้ะจำายสิินค้า 
และโคร้งการ้พฤติกร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัย (Behavior Based Safety: BBS) สิำาหร้ับพนักงานในสิาย 
การ้ผลิต เป็็นต้น 

1 โคัรงกิารยกิระดัิ์บมีาตรฐานคัวามีปลอดิ์ภัยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ยังคงดัำาเนินการ้ต่อเน่�องขยายผลการ้ติดัตั�งสิมี่อบก อุป็กร้ณ์เพ่�อลดัความี่รุ้นแร้ง 
ของอุบัติเหตุจำากยานพาหนะ และลดัความี่สิูญเสิ่ยของร้้านเซื้เว่นอ่เลฟ่เว่นทั้่�ตั�งติดักับถึนนสิายหลัก โดัย 
สิมี่อบกมี่่หลักการ้ทั้ำางานค่อ ชุน-พับ-ล็อก ไมี่่ให้ร้ถึยนต์หร้่อยานพาหนะเคล่�อนทั้่�

2) โครู้งก�รู้ลดคว�มเสี�ย่งด��นคว�มปลอดภัย่

หลักการทํางานของสมอบก
ชน-พับ-ลอก ไม่ให้เคล่ือนไหว

ชน

พับ

ลอค

จํานวนอุบัติเหตุร ยนต์พุ่งชนสมอบก
ก่อนชนร้าน (คร้ัง)

256 2561 2562

14

17

25

256 2561 2562

65 1

1 51
15

ความเสียหายเ ล่ียต่อคร้ัง (บาท)

256 2561 2562

จํานวนผู้บาดเจบจากอุบัติเหตุร ยนต์
พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ราย)

1

0 0

โดยในปี 2562 โครงการต่าง  มีสมาชิก
เข้าร่วมท้ังหมดดังน้ี

พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการหนังสือเล่มแรก
มีความพึงพอใจในหลักสูตรอบรม และสัมมนา

โครงการหนังสือเล่มแรก
โครงการพ่ออ่านบ้านอุ่น

5 6 คน

โครงการสมรร นะเดกป มวัย

459 คน

โครงการเสริมทักษะชีวิต

26 คน

ร้อยละ 97
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บร้ิษัทั้มี่่การ้เก็บข้อมีู่ลสิถึิติการ้เกิดัอุบัติเหตุกับลูกค้าซื้ึ�งข้อมีู่ลจำะถึูกนำามี่าวิเคร้าะห์หาสิาเหตุ และป็ร้ับป็รุ้งการ้ทั้ำางาน การ้กำาหนดัป็ร้ะเภทั้ 
วัสิดัุอุป็กร้ณ์ ร้วมี่ถึึงการ้ออกแบบสิภาพแวดัล้อมี่ภายในร้้าน ให้มี่่ความี่ป็ลอดัภัยกับลูกค้าต่อไป็ ในป็ี 2562 อุบัติเหตุทั้่�เกิดักับลูกค้า 
มี่ากเป็็น 5 อันดัับแร้ก ไดั้แก่ ล่�นล้มี่ นำ�าร้้อนลวก สิะดัุดัหมี่อนกั�นจำอดัร้ถึ สิะดัุดัพร้มี่หน้าร้้าน และสิ่�อป็ร้ะชุาสิัมี่พันธิ์ตกใสิ่ศร้่ษะ 

นอกเหน่อจำากความี่ป็ลอดัภัยของพนักงานและผู้ร้ับเหมี่าแล้ว บร้ิษัทั้ยังคำานึงถึึงความี่ป็ลอดัภัยของลูกค้าเป็็นสิำาคัญ โดัยมี่่กร้ะบวนการ้ 
จำัดัการ้ความี่ป็ลอดัภัยสิำาหร้ับลูกค้าในกร้ณ่เกิดัอุบัติเหตุ ดัังน่�

แนวโน้มการลดลงของอุบัติเหตุ

จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน (กรณี)

 ไต่สวนอุบัติเหตุ (ตรวจสอบพ้ืนท่ี  โทร  ine)
 วิเคราะห์ข้อมูล

เกิดอุบัติเหตุ

Safet  Tea

Con truction
and

uip ent
(C& )

ualit  Store
S te

Co ittee
( SSC)

Safet
03อุปกรณ์และส าพพ้ืนท่ี

วิธีการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

ทั นคติ  ขาดความรู้
ความเข้าใจ  ขาดมาตรการ
ปองกัน

การปรับปรุงแก้ไข 
C  C -  Supplier

ส่งต่อข้อมูล C&  เพ่ือ
ทบทวนมาตร านอุปกรณ์ 
โครงสร้างของร้าน

192

238

99

256

2561

2562

รณรงค์ส่งเสริม
    Safet  Tip
    C Conference
     ( ield Con ultant
     Conference)

บันทึกมาตรการปองกัน

กําหนดกฏระเบียบด้าน
ความปลอด ัย

ตรวจความปลอด ัย
    ตรวจสอบความปลอด ัย 
     โดยหน่วยงานหัวหน้างาน
    ตรวจสอบความปลอด ัย 
     โดยหน่วยงาน SS
     ualit  Store S te  
     n pection

ทบทวนกระบวนการ
ข้ันตอนการทํางาน
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S  1 S  2 S  
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บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ยกร้ะดัับความี่ป็ลอดัภัยของศูนย์กร้ะจำาย 
สิินค้า และร้้านสิาขา ภายใต้แนวคิดั “ลดั ละ เลิกพฤติกร้ร้มี่เส่ิ�ยง  
ติ เต่อน ชุมี่” ซื้ึ�งป็ร้ะกอบไป็ดั้วยแนวทั้างการ้ดัำาเนินงานดัังน่� 

ก�รู้สรู้��งคว�มตรู้ะหนัก และเพิี�มทักษัะท�งด��นคว�มปลอดภัย่ให�กับ 
หัวหน��ง�นเพืี�อช่วย่ด้แลพีนักง�น และตนเองให�มีคว�มปลอดภัย่ 
รู้ะหว่�งก�รู้ปฏิิบัติง�น อีกทั�งสรู้��งคว�มเข้��ใจัอย่่�งถ้กต�องใน 
เรืู้�องก�รู้เกิดอุบัติเหตุที�ส�ม�รู้ถเกิดกับพีนักง�น โดย่มีขั้�นตอน 
ในก�รู้ปฏิิบัติ อ�ทิ สังเกตก�รู้ณ์์ ติดต�มพีฤติกรู้รู้มท�งด��น 
คว�มปลอดภัย่ เตรีู้ย่มคว�มพีรู้�อมก่อนก�รู้ทำ�ง�นรู้ะหว่�ง 
ก�รู้ทำ�ง�น และเลิกง�นอย่่�งมีคว�มปลอดภัย่ 

2 โคัรงกิารวัฒนธิรรมีคัวามีปลอดิ์ภัย 
(Safety Culture) สุำาหรับพนักิงาน
ศัูนย์กิระจีายสุินคั้า และร้านสุาข็า

โดัยในปี็ 2562 อุบัติเหตุโดัยร้วมี่ของศูนย์กร้ะจำายสิินค้า และร้้าน 
สิาขาลดัลงอย่างชัุดัเจำน และมี่่แนวโนม้ี่ทั้่�จำะลดัลงอย่างต่อเน่�อง 
พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ไดั้ดัำาเนินโคร้งการ้วัฒนธิร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัย 
(Safety Culture) สิำาหรั้บผู้รั้บเหมี่าขนส่ิง และสิำาหรั้บผู้รั้บเหมี่า 
ก่อสิร้้างผ่านกิจำกร้ร้มี่การ้ตร้วจำวัดัป็ริ้มี่าณแอลกอฮอล์ และสิร้้าง 
ความี่ตร้ะหนักถึึงภัยอันตร้ายจำากการ้ดั่�มี่แอลกอฮอล์เพ่�อการ้ 
เดัินทั้างถึึงจำุดัหมี่ายอย่างม่ี่สิวัสิดัิภาพและไร้้แอลกอฮอล์ของ 
พนักงาน

บริู้ษััทเปิดโอก�สให�พีนักง�นส�ม�รู้ถ 
แจั�งหัวหน��ง�น เพืี�อข้อเปลี�ย่นแปลงหน��ที�ได� 

ห�กพิีจั�รู้ณ์�แล�วพีบว่�
ก�รู้ทำ�ง�นดังกล่�วมีคว�มไม่ปลอดภัย่ เนื�องจั�ก 

สภ�พีรู่้�งก�ย่หรืู้อสุข้ภ�พีข้องพีนักง�น 
ที�เปลี�ย่นแปลงไป ซึี�งอ�จัก่อให�เกิดอุบัติเหตุ  

อุบัติก�รู้ณ์์ หรืู้อคว�มเจ็ับป่วย่ต่�ง ๆ

โดย่บริู้ษััทมีกรู้ะบวนก�รู้ต่�ง ๆ  
ต�มม�เพืี�อป้องกันก�รู้เกิดเหตุ เช่น 

ก�รู้จััดให�มีเครืู้�องมือหรืู้อก�รู้แก�ไข้หน��ง�น 
หรืู้อก�รู้เปลี�ย่นแปลงหน��ที�ข้องพีนักง�น

Stop Work 
Authority

2

ก�รู้จััดก�รู้คว�มเสี�ย่งอย่่�งเป็นรู้ะบบ ค�นห� และตรู้ะหนัก 
ถึงคว�มเสี�ย่งที�มีอย่้่ พีรู้�อมทั�งห�วิธีแก�ไข้ และป้องกันก่อน 
ที�คว�มเสี�ย่งนั�นจัะก่อให�เกิดอุบัติเหตุ 1

แนวโน้มการลดลงของอุบัติเหตุ

จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน (กรณี)

 ไต่สวนอุบัติเหตุ (ตรวจสอบพ้ืนท่ี  โทร  ine)
 วิเคราะห์ข้อมูล

เกิดอุบัติเหตุ

Safet  Tea

Con truction
and

uip ent
(C& )

ualit  Store
S te

Co ittee
( SSC)

Safet
03อุปกรณ์และส าพพ้ืนท่ี

วิธีการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

ทั นคติ  ขาดความรู้
ความเข้าใจ  ขาดมาตรการ
ปองกัน

การปรับปรุงแก้ไข 
C  C -  Supplier

ส่งต่อข้อมูล C&  เพ่ือ
ทบทวนมาตร านอุปกรณ์ 
โครงสร้างของร้าน

192

238

99

256
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รณรงค์ส่งเสริม
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บร้ิษัทั้มีุ่่งมี่ั�นลดัพฤติกร้ร้มี่ความี่เสิ่�ยงทั้่�จำะทั้ำาให้เกิดัอุบัติเหตุอย่าง
ต่อเน่�องผ่านแนวคิดั “ลดั ละ เลิก พฤติกร้ร้มี่เสิ่�ยง สิร้้างวัฒนธิร้ร้มี่ 
ความี่ป็ลอดัภัยอย่างยั�งย่น” ภายใต้การ้ดัำาเนินงานของ บร้ิษัทั้ 
ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั ในการ้ยกร้ะดัับความี่ป็ลอดัภัยขององค์กร้ผ่านกร้อบ 
การ้ดัำาเนินงานตามี่นโยบายดั้านความี่ป็ลอดัภัยของโร้งงาน และ 
มีุ่่งเน้นสิร้้างความี่ตร้ะหนักถึึงพฤติกร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัยของพนักงาน 
ในส่ิวนงานการ้ผลิตท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงมี่ากกว่าส่ิวนงานอ่�น โดัยการ้ส่ิ�อสิาร้ 
ขององค์กร้ในการ้สิร้้างความี่ตร้ะหนัก และความี่สิำาคัญดั้านความี่ 
ป็ลอดัภัยของพนักงาน ทัั้�งน่� บริ้ษัทั้ได้ัจัำดัทั้ำาร้ายงานด้ัานความี่ป็ลอดัภัย 
3 ภาษา ซึื้�งป็ร้ะกอบไป็ด้ัวย ภาษาไทั้ย ภาษากัมี่พูชุา และภาษาพม่ี่า  
เพ่�อสิร้้างความี่เข้าใจำ และสิร้้างการ้เข้าถึึงของพนักงานท่ั้�ม่ี่หลากหลาย 
เชุ่�อชุาติ ทั้ั�งน่�มี่่พนักงาน ร้้อยละ 100 ทั้่�เข้าถึึงและร้ับรู้้ร้ายงาน 
ความี่ป็ลอดัภัย

นอกเหน่อจำากน่� ยังมี่่การ้จำัดักิจำกร้ร้มี่ยกย่องเชุิดัชุูเก่ยร้ติแก่ผู้ทั้่ � 
สิร้้างชุ่ �อเสิ่ยงดั้านความี่ป็ลอดัภัยให้กับองค์กร้ในงานสิัมี่นาเชุิง 
ป็ฏิิบัติการ้ หัวข้อ มีุ่่งสิู่วัฒนธิร้ร้มี่ความี่ป็ลอดัภัยป็ร้ะจำำาป็ี 2562

บร้ิษัทั้มีุ่่งสินับสินุนหลักการ้ยศาสิตร้์ทั้่�เหมี่าะสิมี่กับลักษณะการ้ 
ทั้ำางานของพนักงาน โดัยคำานึงถึึงสิุขภาพอนามี่ัยทั้่�ดั่ และเพิ�มี่ความี่ 
รู้ ้สิึกผ่อนคลายเน่ �องจำากความี่เคร้่ยดัจำาการ้ป็ฏิิบัติงานเพ่ �อลดั 
ความี่เสิ่�ยงในการ้เกิดัอันตร้ายต่อร้ะบบกล้ามี่เน่�อ และกร้ะดัูก 
ผ่านการ้ดัำาเนินงานโคร้งการ้ต่าง ๆ ดัังน่� 

โดัยบริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่แร้มี่ จำำากัดั ท่ั้�สิอดัแทั้ร้กการ้เร่้ยนรู้้ วิธ่ิการ้ป็ฏิิบัติ และ 
ทั้่าทั้างการ้ป็ฏิิบัติงานทั้่�ป็ลอดัภัย พร้้อมี่ทั้ั�งมี่่แผนทั้่�จำะขยายผลต่อ 
ไป็ให้คร้บทุั้กพ่�นท่ั้�  พร้้อมี่กันน่� ยังม่ี่การ้ใชุ้ร้ะบบการ้ทั้ำางานอัตโนมัี่ติ 
ในกลุ่มี่งานท่ั้�ม่ี่การ้ทั้ำาซื้ำ�า ๆ   อ่กทัั้�งบริ้ษัทั้ยังม่ี่กิจำกร้ร้มี่การ้ออกกำาลังกาย 
ในชุ่วงร้ะหว่างวันของการ้ทั้ำางาน โดัยการ้ย่ดั เหย่ยดั เป็็นต้น 

3) โครู้งก�รู้ลดคว�มเสี�ย่งด��นก�รู้ย่ศ�สตร์ู้ และก�รู้จััดก�รู้คว�มเครีู้ย่ด

2

1

โคัรงกิารพฤติกิรรมีคัวามีปลอดิ์ภัย 
(Behavior Based Safety: BBS) 
สุำาหรับพนักิงานในสุายกิารผลิต

โคัรงกิาร Ergonomics Programs
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โคร้งการ้ Wellness Program Day เป็็นโคร้งการ้ด้ัานสุิขภาพสิำาหรั้บ 
พนักงานในองค์กร้ ผ่านการ้จำัดักิจำกร้ร้มี่ต่าง ๆ อาทั้ิ กิจำกร้ร้มี่ 
การ้ตร้วจำร้่างกายดั้วยเคร้่�อง InBody เพ่�อวิเคร้าะห์ตัวชุ่�วัดัต่าง ๆ 
เชุ่น มี่วลไขมี่ัน มี่วลโป็ร้ต่น มี่วลกร้ะดัูก และมี่วลนำ�า เพ่�อนำามี่า 
ป็ร้ะกอบการ้ดูัแลสุิขภาพโป็ร้แกร้มี่ตร้วจำวัดัมี่วลกล้ามี่เน่�อ เป็อร์้เซ็ื้นต์ 
ไขมี่ัน และแป็ลงผลโดัยผู้ชุำานาญการ้ดั้านการ้ออกกำาลังกายจำาก  
Virgin Active Fitness พร้้อมี่ทัั้�งรั้บคำาแนะนำาเก่�ยวกับการ้ออกกำาลังกาย 
และการ้ดัูแลสิุขภาพ เพ่�อให้ห่างไกลจำากโร้ค Office Syndrome 

ภายใต้ความี่มุ่ี่งมัี่�นของบริ้ษัทั้ในการ้ดัำาเนินงานด้ัานความี่ป็ลอดัภัย 
ขององค์กร้อย่างต่อเน่�อง สิ่งผลให้บร้ิษัทั้ไดั้ร้ับร้างวัลแห่งความี่
ภาคภูมี่ิใจำในป็ี 2562 ต่าง ๆ อาทั้ิ ร้างวัลร้องชุนะเลิศอันดัับ 2 
ในการ้ป็ร้ะกวดั Safety Youth Brand Ambassador ป็ี 2562 
ในงานสิัป็ดัาห์ความี่ป็ลอดัภัยคร้ั�งทั้่� 33 นับเป็็นร้างวัลแห่งความี่ 
ภาคภูมิี่ใจำ และเป็็นต้นแบบท่ั้�ด่ัในการ้พัฒนาด้ัานความี่ป็ลอดัภัย 
และอาชุ่วอนามัี่ยสู่ิความี่ยั�งยน่ของ บริ้ษัทั้ ซ่ื้พ่ ออลล์ จำำากัดั (มี่หาชุน) 
ตามี่แนวทั้างนโยบายทั้่�ไดั้ให้ความี่สิำาคัญดั้านความี่ป็ลอดัภัย 

และอาชุ่วอนามี่ัย สิ่งเสิร้ิมี่ และผลักดัันให้มี่่การ้สิ่�อสิาร้กิจำกร้ร้มี่ 
และมีุ่่งเน้นให้เจำ้าหน้าทั้่�ความี่ป็ลอดัภัยมี่่สิ่วนร้่วมี่ในการ้สิ่�อสิาร้ 
ด้ัานความี่ป็ลอดัภัย และอาชุ่วอนามัี่ยมี่าโดัยตลอดั อ่กทัั้�งบริ้ษัทั้ 
มี่่ความี่ภาคภูมี่ิใจำอย่างยิ�งทั้่�ไดั้ร้ับร้างวัลร้ะดัับป็ร้ะเทั้ศดั้านความี่ 
ป็ลอดัภัย และยังมี่่การ้ทั้บทั้วนการ้ดัำาเนินงานดั้านอาชุ่วอนามี่ัย
และความี่ป็ลอดัภัยอย่างต่อเน่�อง นอกจำากน่� ในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ 
ยังไดั้ร้ับร้างวัลการ้ดัำาเนินงานดั้านความี่ป็ลอดัภัยร้ะดัับป็ร้ะเทั้ศ  
จำำานวนทั้ั�งสิิ�น 40 ร้างวัล ไดั้แก่ 

2 โคัรงกิาร “Wellness Program Day”
ลาข็าดิ์โรคัฮิต Office Syndrome 

ริ�งวัลสำถ�นัปริะกอบกิจำก�ริต้้นัแบบดีเด่นั
ด��นคว�มปลอดภัย่ อ�ชีวอน�มัย่ 
และสภ�พีแวดล�อมในก�รู้ทำ�ง�น 14 รู้�งวัล 

ริ�งวัลสำถ�นัศึึกษั�ปลอดภััยั่ดีเด่นั 
รู้ะดับปรู้ะเทศ ปรู้ะจัำ�ปี 2562 8 รู้�งวัล  

ริ�งวัลคณะกริริมก�ริคว�มปลอดภััยั่ 
อ�ชีวอนั�มัยั่ และสำภั�พัแวดล้อม
ในัก�ริทำ�ง�นั ปริะจำำ�ปี 2562 ดีเด่นั
รู้ะดับปรู้ะเทศ 1 รู้�งวัล 

ริ�งวัลเจ้ำ�หนั้�ที�คว�มปลอดภััยั่
ในัก�ริทำ�ง�นั ริะดับบริิห�ริ 
ปรู้ะจัำ�ปี 2562 ดีเด่นรู้ะดับปรู้ะเทศ 2 รู้�งวัล 

ริ�งวัลเจ้ำ�หนั้�ที�คว�มปลอดภััยั่
ในัก�ริทำ�ง�นั ริะดับวิช�ชีพั
ปรู้ะจัำ�ปี 2562 ดีเด่นรู้ะดับปรู้ะเทศ 1 รู้�งวัล

ริ�งวัลทีมฉุุกเฉิุนั 
ในสถ�นปรู้ะกอบกิจัก�รู้
รู้ะดับปรู้ะเทศ 4 รู้�งวัล

ริ�งวัลกิจำกริริมริณริงค์ลดสำถิติ้
อุบัติ้เหตุ้จำ�กก�ริทำ�ง�นัให้เป็นัศูึนัย์ั่ 
(Zero Accident campaign) 10 รู้�งวัล
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