
สานพลงั เสริมแรงทุกภาคส่วน... 
ขับเคลื่อนสถานประกอบการไทยสู่สงัคมสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาการด าเนินงานเชงิบูรณาการเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง:  
บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

28 มกราคม 2557 



สถานประกอบการ จ านวน (แหง่) 
จ านวนลูกจา้งที่ประกัน

ตน (คน) 

ลูกจ้าง < 100 คน 389,813 3,738,196 

ลูกจ้าง > 100 คน 14,382  5,316,339 

รวม 404,195 9,054,535 

จ านวนสถานประกอบการและลูกจา้ง (ปี 2554) 

ที่มา : ข้อมูลแรงงานที่ขึ้นทะเบียน ส านักงานประกันสังคม (2554) 

จ าเป็นต้องมีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคนท างานในสถาน
ประกอบการ 



การสูบบุหรี่ของพนักงาน ร้อยละ 

ไม่เคยสูบบุหรี่ 55.6 

เคยแค่ลองสูบแต่ปัจจุบันไม่ได้สูบ 9.3 

เคยสูบแต่ปัจจุบันเลิกสูบแล้ว 10.0 

ปัจจุบันยังสูบบุหรี่อยู่ 25.2 



การด าเนินงานด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในสถานประกอบการ 
(มีผลต่อสวสัดิการและความปลอดภัยในการท างาน) 

• ผู้บริหารไม่เข้าใจ บางส่วนไม่ใหค้วามส าคัญ 
• คนท าไม่มีความรู้  
• ขาดเครื่องมือ โดยเฉพาะสื่อที่จะใช้ในการรณรงค์ให้ความรู้อย่างร้อยเรียง 
• ฯลฯ 

• ท าอย่างไม่เป็นระบบ 
•ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากฝ่ายบรหิาร 
•ไม่มีผู้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 
• ท าโดยไม่มีการแยกแยะปัญหาหรือวิเคราะห์สถานการณ์ 

• ขาดการมีส่วนรว่มของพนักงาน (พนักงานไม่ให้ความส าคญัในการควบคุมปัจจัยเส่ียง) 

• ท าแบบไม่ครบวงจร ส่วนใหญเ่ป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
• ท าไม่ต่อเนื่อง 



1. โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 
กรกฎาคม 2551-มิถุนายน 2553 



แนวคิดในการด าเนินงาน 
ด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยง: บหุรี่ อื่นๆ 

 เน้นการมีส่วนร่วม 
 เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน 
 ครบวงจร จัดกิจกรรมหลากหลายแต่มีทิศทางทีส่อดคล้องกัน  
 มีความต่อเนื่อง 

1. การด าเนินงาน 

2. ถูกผนวกในนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ของสถานประกอบการ  

3. ท าจนเปน็วัฒนธรรมขององค์กร 



การด าเนินงานของโครงการ 

1. สร้างความต้องการ 
2. พัฒนาศักยภาพของคณะท างาน 
3. สนับสนุนเครื่องมือ เช่น สื่อรณรงค์ 
4. สนับสนุนกิจกรรมสร้างแนวร่วม 
5. สนับสนุนทางด้านเทคนิค วิชาการ 
6. ประกาศเกียรติคุณ  

สถานประกอบการ : เข้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ 

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ สสส. และหน่วยงาน
ภาคีอื่นๆ 



1. สถานประกอบการ 122 แห่ง มีการด าเนินการด้านการควบคุมปัจจัย
เสี่ยง 

• จัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร 
• จัดตั้งคณะท างานดูแลงานดา้นนี้ 
• ประเมินสถานการณ์ด้านพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน 
• จัดท าแผนปฏิบัติการ 
• จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามที่ระบุในแผน 

•จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
•รณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตส านึกในการอยู่ร่วม 
•ช่วยให้ลด ละ เลกิ จากพฤติกรรมเสี่ยง 
•ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

• ประเมินผลเป็นระยะๆ 



สามารถคุ้มครองสุขภาพของพนักงานจากควันบุหรี่ และป้องกันการเกิด
อัคคีภัย และช่วยให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ได้ในระยะเวลาต่างๆ กัน รวม
ทั้งสิ้น 1,172 คน (ร้อยละ12.5 ของพนักงานที่ติดบุหรี่) 



2. ค้นพบข้อเท็จจริงและได้บทเรียน 

2. แนวทางการด าเนินงานที่เนน้การมีส่วนร่วมของพนักงาน ท าอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจร และต่อเนื่อง เป็นแนวทางทีส่ามารถท าไดจ้ริงและส่งผลให้สามารถควบคุมปัจจัย
เสี่ยงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1. สถานประกอบการมีความสนใจที่จะด าเนินการด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ท าตาม
กฎหมาย ปัญหาความปลอดภัยในที่ท างาน ปัญหาไฟไหม้ เรื่องของ CSR และ
ภาพลักษณ์องค์กร ฯลฯ แต่ไม่รู้วิธกีารและไม่รู้จะเริม่ต้นอย่างไร 

ข้อเท็จจริง 



ปัจจัยส าคัญ ลักษณะพึงประสงค์ 

1. ปัจจัยภายใน  
• ผู้บริหาร 
 
• คณะท างาน 

 
•ให้ความส าคัญ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ 
สนับสนุนทีมงาน 
• มีความสุข ภูมิใจที่ได้ท า ตั้งใจท า 
• มีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อน 

2. ปัจจัยภายนอก 

- กระบวนการท างาน 
 

- เป็นขั้นเป็นตอน 

- สร้าง/เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

- อาศัยเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือปรึกษาหารือ 

บทเรียน 



2. โครงการศึกษาแนวทางในการบูรณาการ การสร้างเสริม
สุขภาพในสถานประกอบการ 

1 ตุลาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2555 
(ขยายเวลาถงึ 31 ธันวาคม 2555) 



ที่ตัง้ จ านวนสถานประกอบการ 

กรุงเทพมหานคร 47 

นนทบรุ ี 14 

สมุทรปราการ 32 

ปทุมธาน ี 19 

สมุทรสาคร 37 

นครปฐม 26 

ชลบุร ี 6 

สระบรุ ี 5 

อื่นๆ * 22 

รวม 208 

*อื่นๆ : ระยอง ปราจีน ตราด ลพบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา อยุธยา ราชบุรี ขอนแก่น 

สถานประกอบการ 208 แห่ง มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยง 



สถานประกอบการ จ าแนกตามจ านวนพนักงาน 



พฤติกรรมเสี่ยง จ านวนพนักงาน  (คน) 
เลิกสูบบุหรี่ 1,064 

เลิกเหล้า 816 

เลิกการพนัน 43 

จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
เดินทาง 

ลดลง ร้อยละ 49 
ปี 2554 เทียบกับ 2553 



2.  



ชุด Health Promotion Corner ใหส้ปก. ได้ยืมไปใช้จัดมุมความรู้ 



 สื่อส าหรับใช้รณรงคใ์ห้ความรู ้

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานของสถานประกอบการ 



สื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ใหค้วามรู ้



เอกสาร/ซีดี ด้านการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 



การด าเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ จึงไม่สามารถที่
จะปล่อยให้เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ 

 การท าให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ให้หา่งไกลจากปัจจัยเสี่ยงหรือเลิก
จากพฤติกรรมเสี่ยง จะต้องท าให้พนกังานรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนหรืออยากเลิกด้วยตัวเอง 
มากกว่าให้ใครบอกให้เปลี่ยน 

จะต้องอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงาน ที่จะต้องสร้างกลไก
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสภาวะให้พนักงานรู้สกึอยากท าหรืออยากเลิก 

ข้อสรุปจากการด าเนินงาน 



ผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญ จะต้องเห็นความส าคัญของการท างานด้านนี้ มีแรงบันดาลใจ 
และมีความตั้งใจ ให้การสนับสนุนการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งในเชงิ
นโยบาย และการจัดการ 

คณะท างาน จะต้องเห็นความส าคัญ มีแรงบันดาลใจ มีความตั้งใจ และที่ส าคัญต้องมี
ความรู้เชิงกระบวนการขับเคลื่อน 

การขับเคลื่อนกี่ประเด็น (บูรณาการเชิง
ประเด็น)ไม่ใช่เป็นเร่ืองส าคัญ หากสถาน
ประกอบการมีปัจจัยเอื้อดังกล่าวข้างต้น 

ข้อสรุปจากการด าเนินงานฯ 

68% 

52% 



สภาวะเอื้อ/จูงใจ 
•ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
•ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ป้องกันอัคคีภัย 
ภาพลักษณ ์มาตรฐานต่างๆ e.g. สถาน
ประกอบกิจการดีเด่น โรงงานสีขาว 
Iso26000, CSRDIW, 
•กฏหมายและการบังคบัใช้ 

ผู้บริหาร 
•เห็นความส าคัญ  
•มีความตั้งใจ  
•สนับสนุนทั้งเชิงนโยบายและการ
จัดการ 

ด าเนนิการขับเคลื่อน 

•พนักงาน 
•เห็นประโยชน์ 
•ลดการต่อต้านหรือเพิกเฉย 
•เข้ามามีส่วนร่วม 

ตั้งคณะท างาน 

คณะท างาน 
•เห็นความส าคัญ 
•มีจิตส านึก  
•มีทักษะและกระบวนการเรียนรู้ใน
การขับเคลื่อน 

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
ตระหนักและพัฒนาศักยภาพให้แก่
คณะท างานฯ 

Best Practices 
คู่มือ/แบบจ าลอง 

องค์ความรู้อื่นๆ ที่
เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

การให้บริการทาง
สุขภาพอื่นๆ e.g. 
Quitline1600 

กรอบแนวคิด 



การสานต่อ... 

สร้างสภาวะเอ้ือหรือภาวะจูงใจ 

พัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการ โดยเฉพาะคณะท างานหรือผูท้ี่มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลแรงงาน 

สร้างหรือส่งเสริมให้เกิดกลไกหรือช่องทางทีจ่ะท าให้ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงใน
สถานประกอบการ เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และแพรห่ลาย พร้อมๆ กันในทุกภูมิภาค 

สนับสนุนให้สถานประกอบการ เข้าถงึเครื่องมือหรือบริการด้านการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงไดโ้ดยสะดวก 

 ส่งเสริมให้เกิดการท างานเชิงเครอืข่าย 



ก้าวต่อไป... เดินหน้าขับเคลื่อนให้สังคมไทย 
เป็นสังคมสุขภาวะ ด้วยพลังของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการมีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอยา่งเปน็รูปธรรม ส่งเสริมการ
คุ้มครองสุขภาพของพนักงานและความปลอดภัยในการท างาน   

สถานประกอบการ (ขนาดใหญ1่4,000 แห่ง ขนาดเล็ก 300,000 กว่า
แห่ง) ที่ยงัไม่มีการควบคุมปจัจัยเสี่ยง (บหุรี,่ เหล้า, อุบัติเหตุ, ฯลฯ) หรือท าไม่
ต่อเนื่อง และจริงจัง 

เป็น 

สุขภาพของ
พนักงาน 

ประสทิธิภาพการ
ผลิต 

ป้องกัน
อัคคีภัย 

ภาพลักษณ์ของ
บริษัท 

อื่นๆ 



โครงการพัฒนาการด าเนินงานเชิงบูรณาการ  
เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ  

ตุลาคม 2556-กันยายน 2558 

ภาคี
เครือข่าย 
ต่างๆ 

“ชวนคิด ชวนท ำ น ำทำง เดินเคียงข้ำง สู่ฝัน แบบ 
Win-Win ร่วมกัน” 



 1 

ชุดความรู้ 
“ถอดรหัสสถาน
ประกอบการปลอด
บุหรี่”  

 

2 

กระบวนการเรียนรู้
การขับเคลื่อนอยา่ง
มีส่วนร่วม เป็น
ระบบ ครบวงจร 

ต่อเนื่อง 

 

3 

ชุดสื่อต่างๆ ทีร่้อย
เรียง ตรงประเด็น 
ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อน 

4 

 
เจ้าหน้าที่แผนงาน
ฯที่มีประสบการณ์ 

ด้านนี้และมี
ความสัมพันธท์ี่ดี

กับสถาน
ประกอบการ 

 

5 
 

ภาคีเครือข่ายท่ี
เชี่ยวชาญที่คอยให้การ

สนับสนุน เช่น 
เครือข่ายสปก. 208 

แห่ง 
มูลนิธิรณรงค์, Quit 
line, คลินิกฟ้าใส, 

สคล. , ฯลฯ  

 

สิ่งที่มีอยู่แล้ว 



มาตรฐาน/รางวัลต่างๆ : 
ที่จัดท าโดยหน่วยงานต่างๆ ที่มีภาระกจิหลัก
ตามกฎหมาย และสถานประกอบการได้สมัคร
เข้าร่วมด าเนนิการอยู่แล้ว เช่น สถานประกอบ
กิจการดีเด่น (ส านักความปลอดภัยฯ)โรงงานสี
ขาว (กองสวัสดิการฯ)   CSR-DIW (กรม
โรงงานฯ ) Happy Workplace (สสส) 
มรท 8001 (กองสวัสดิการฯ และส านักความ
ปลอดภัยฯ) ฯลฯ   

เพิ่มโอกาสในการ 
•ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่แต่
ละหน่วยงานก าหนด 
• สร้างความน่าเชื่อถือ/
ภาพลักษณ์ 
• สินค้าเป็นที่ตอ้งการของ
ตลาด 

แนวคิด: ไมส่ร้างภาระเพิม่เติมให้แก่สถานประกอบการ 

การควบคุม 
ปัจจัยเสี่ยง:บุหรี่ หรือเหล้า หรืออุบัติเหตุ 



ทางเลือกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง 

1. ท าอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน 
• มีนโยบาย และคณะท างาน 
• ส ารวจสถานการณ์และพฤติกรรม 
• จัดท าแผนปฏิบัติการ 
• ลงมือปฏิบัติตามแผนฯ 

• จัดสภาพแวดล้อมและดูแลให้มีการปฏิบัตตืามกฎหมาย 
• ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ รณรงค์ใหค้วามรู ้
• สนับสนุนให้พนักงานลด ละ เลิกปจัจยัเสี่ยง 
• กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ  เช่น การออกก าลังกาย 

• ติดตาม สรุป และประเมินผล 

2. ท าอย่างง่าย หรือท าขั้นพื้นฐาน 

• จัดสภาพแวดล้อม/พื้นที่ตามที่กฎหมายก าหนด และดูแลใหม้ีการปฎิบัติตามกฎหมาย  
• รณรงค์ให้ความรู้ 

ท ากี่ประเด็นกไ็ด้ (บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ ฯลฯ) 



3. แทรกประเด็นปัจจัยเสีย่ง: ปลอดบุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ เป็นดัชนีช้ีวัด
หรือเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

2. แทรกในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่หน่วยงานจัดให้กับสถาน
ประกอบการ  

1. ช่วยประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ โดยรว่มกับโครงการฯ จัดกิจกรรม 
เผยแพร ่

4. ร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน โดยรับเป็นจุดจัดการ หรือ Nodes 



3.ร่วมด าเนินการในทุกขัน้ตอน แต่ยังคงให้โครงการฯ เป็นผู้ดูแลการ
ท างานด้านนี้ของสถานประกอบการ 

2. เข้าร่วมด าเนินการบางขั้นตอน และให้โครงการฯ เป็นผู้ดูแลการ
ท างานด้านนี้ของสถานประกอบการ 

1. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการทราบ และขอสนับสนุนสื่อฯ 
ส าหรับมอบให้สถานประกอบการ 

4. ร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน โดยรับเป็นจุดจัดการ หรือ Nodes 
ดูแลให้ค าปรึกษา สถานประกอบการเอง โดยมีโครงการฯ สนับสนุนด้าน
ต่างๆ 



สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โทร 02-800-2424 

http://www.adeq.or.th 



ห่วงใครให้ใส่หมวก 081-544-0206 

สอจร. = คณะท างานสนบัสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 
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