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ทักทายสมาชิก 
 
 สวัสดีคะคณะทํางานดานการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทุกทาน จดหมายขาวฉบับนี้

เดินทางมาทักทายกันเปนฉบับที่ 2 แลวนะคะ สําหรับครั้งนี้แผนงานสงเสริมการขยายฐานการปองกันปจจัย
เสี่ยง : บุหรี่ เหลา อุบัติเหตุในสถานประกอบการ ยังคงมุงม่ันนําเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผาน
มา (ชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557) นอกจากนั้นยังมีประเด็น Hot Hot เกี่ยวกับ campaign รณรงคติด
สติ๊กเกอรพื้นที่หามสูบบุหรี่ ที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนผูไมสูบบุหรี่ซึ่ง
เปนคนสวนใหญในสังคม ใหรักษาสิทธิ์ของตัวเองดวยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณผานสติ๊กเกอรพื้นที่สาธารณะ
หามสูบบุหรี่ พรอมกับพัฒนา Application “ทวงสิทธิ์ หามสูบ” เพื่อใหประชาชนชวยกันปกหมุดลงในแผนที่
ประเทศไทย ซึ่งแผนที่จะเปนตัวรายงานวาพื้นที่ใดบางที่เห็นความสําคัญในการมีพื้นที่ปลอดบุหรี่ และเมื่อปก
หมุดเช็คอินลงไปควันที่อยูในบริเวณนั้นก็จะคอยๆ หายไป เพื่อเปนตัวย้ําใหเห็นวาการมีพื้นที่ปลอดบุหรี่มาก
เทาไหร ก็จะคุมครองสุขภาพใหกับผูที่ไมสูบบุหรี่มากขึ้นเทานั้น แผนงานฯ หวังอยางยิ่งที่จะไดเห็นสถาน
ประกอบการเปนพื้นที่ที่ไมหลงเหลือควันบุหรี่อยูเลย รวมกันแสดงพลังเชิงสัญลักษณดวยการติดสติ๊กเกอรพรอม

กับ “ทวงสิทธิ์ หามสูบ” กันนะคะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกความเคลื่อนไหว 
  

โรงพยาบาลรวมดําเนินงานบูรณาการ

ขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ 

เหลา และอุบัติเหตุจากการเดินทางของ

พนักงาน 

 แผนงานสงเสริมการขยายฐานการปองกัน
ปจจัยเสี่ยง: บุหรี่  เหลา อุบัติ เหตุในสถาน

ประกอบการรวมกับหนวยงานที่มีภารกิจในการ
ดูแลเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพของแรงงานใน
สถานประกอบการ  อย า งเช น โ ร งพยาบาล 
สาธารณสุข เครือขายสรางเสริมสุขภาพ เพื่อรวม
ดําเนินงานแบบบูรณาการดานการควบคุมและ
ปองกันปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ: บุหรี่  เหลา 
อุบัติเหตุ (ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็น) 
ในสถานประกอบการอยางเปนระบบ โดยที่ผานมา
มีโรงพยาบาลที่สนใจเขารวมดําเนินงาน และมี
กิจกรรมตางๆ แลวดังนี้  

โรงพยาบาลตรังขับเคลื่อนงานดานการ

ควบคุมปจจัยเสี่ยงอยางตอเน่ือง 

 หลังจากที่โรงพยาบาลตรังไดจัดประชุม

ชี้แจงโครงการใหแกสถานประกอบการเปนที่

รับทราบเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 

ขณะนี้ไดดําเนินงานขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง โดย

ลาสุดไดมีการหนุนเสริมการโรงพยาบาลตรังรวม

แพทย ใหมีการขับเคลื่อนสถานประกอบการสราง

เสริมสุขภาพโดยเริ่มจากภายในโรงพยาบาลและ

รวมถึงผูมารับบริการดวย 

 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557  โรงพยาบาล

ตรังไดประชุมรวมกับสํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงานจังหวัดเพื่อบูรณาการงาน

ควบคุมปจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหลา อุบัติเหตุในสถาน

ประกอบการรวมกัน โดยมีเครือขายจป.  สภา

อุตสาหกรรมจังหวัด  ตัวแทนผูประกอบการ  และ

ภาคีดานสุขภาพในจังหวัดรวมหนุนเสริมการ

ขับเคลื่อน 

 

วันที่  27  มิถุนายน  2557 โรงพยาบาล

หวยยอด รวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ตรัง ภายใตกิจกรรมโรงงานแหงความสุข ซึ่งได

เชิญชวนสถานประกอบการเขารวมโครงการ

ดําเนินการปองกันปจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ
และมีการมอบเครื่องมือเพื่อดําเนินงานใหกับสถาน
ประกอบการ พรอมกับมีการติดตามการดําเนิน
โครงการอยางตอเนื่อง 

 



วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลตรัง

รวมกับ  บริษัท ตรังน้ํามันปาลม จํากัด  

จัดการอบรมการสรางเสริมสุขภาพ ลด ละ เลิก 

บุหรี่ใหกับพนักงานในบริษัท โดยมผีูสมัครใจเลิก

บุหรี่ทันที 4 คน และประกาศลดเพือ่เลิกบุหรี่อีก 5 

คน  พรอมมีกิจกรรมหนุนเสริมเพื่อขับเคลื่อนสถาน

ประกอบการสรางเสริมสขุภาพปลอดบุหรี่ เหลา 

อุบัติเหต(ุจากการเดินทาง) อยางเปนระบบ 

 
 

และบริษัท ตรังน้ํามันปาลม จํากัด ไดสงเสริม

กิจกรรมลด ละ เลิก บุหรี่ใหพนักงานอยางตอเนื่อง 

โดยพนักงานมีการรวมกลุมกับนําสมุนไพรเพื่อเลิก

บุหรี่ มาใหทางบริษัทฯ ตมเพื่อ ใหพนักงานที่

ตองการเลิกดื่มระหวางวัน

ทํางาน 

พนักงานบริษัท  

ตรังน้ํามันปาลม จํากัด 

ขานรับการลด ละ เลิก 

บุหรี่ ดวยสมุนไพร

พื้นบาน  จากขอแนะนําของโรงพยาบาลตรัง 

 
 

โรงพยาบาลโชคชัยรวมดําเนินงานเชิงบูรณา

การกับแผนงาน 

 โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
รวมดําเนินงานเชิงบูรณาการกับแผนงานสงเสริม
การขยายฐานการปองกันปจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหลา 
อุบัติเหตุในสถานประกอบการ เพื่อสงเสริมและ
ผลักดันใหสถานประกอบการที่อยูภายใตการดูแล
ไดนํากระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบไป

ขับเคลื่อนใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพภายใน
องค ก ร  แ ล ะ เ มื่ อ วั นที่  27 มี น าคม 
2557 โรงพยาบาลโชคชัยไดเชิญสถานประกอบการ
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการ
โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหลา 

และอุบัติเหตุ กับโครงการปองกันสารเพสติดใน

ชุมชน สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินงานแบบเชื่อมโยงบูรณาการและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานอยางเปนระบบและ
ยั่งยืน 



วันที่ 22 มิถุนายน 2557  โรงพยาบาลโชคชัย 

รวมกับสํานักงานสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจังหวัด  ไดจัดโครงการสงเสริมความรู

และเสริมสรางวินัยแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา 

และ ลาว ณ บริษัท คารกิลลมีทส จํากัด (ประเทศ
ไทย) โดยมีการบูราการเสริมความรู เรื่องการ
ปองกันปจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหลา และอุบัติเหตุ(จาก
การเดินทาง)ในสถานประกอบการดวย 

 
 

รวมประชุมกับ Node จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 

 แ ผ น ง า น ฯ  ร ว ม ป ร ะ ชุ ม กั บ  Node            
จ.นครราชสีมาเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการ
ดําเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง: 
บุหรี่ เหลา อุบัติเหตุ ในสถานประกอบการ  โดยมีผู
ประสานงานโครงการจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด  โรงพยาบาลโชคชัย  และโรงพยาบาลเทพ

รัตน  เขารวมประชุม  ณ  หองประชุมโรงพยาบาล
เทพรัตน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงาน
พรอมแนะนําเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการ
ปลอดบุหรี่ เหลา และอุบัติเหตุ (Tool Kit) ใหกับ 
Node ไดมีความเขาใจและสามารถนํากระบวนการ
ไปถายทอดใหกับสถานประกอบการในจังหวัด
นครราชสีมาได 

โรงพยาบาลสารภีรวมดําเนินงานเชิงบูรณ

การกับแผนงาน 

 แผนงานฯ รวมเปนวิทยากรในงานประชุม
ชี้แจงกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการ
สรางเสริมสุขภาพ ปลอดบุหรี่ เหลา และอุบัติเหตุ
อยางเปนระบบในวันจันทรที่ 16 มิถุนายน 2557  
ณ หองประชุมเอื้องผึ้ง โรงพยาบาลสารภี จังหวัด
เชียงใหม โดยมีสถานประกอบการในพื้นที่ และ
เจาหนาที่จาก รพสต. สสอ.  สสจ. และ สสค.เขา
ประชุมเพื่อรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกัน
ปจจัยเสี่ยง: บุหรี่  เหลา และอุบัติเหตุในสถาน
ประกอบการรวมกันอีกดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รว มชี้ แจงโ ค ร งการ ร วมกับศู นย ค ว าม

ปลอดภัยพื้นที่ 7  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่

ผานมา แผนงานฯ เขารวมชี้แจงรายละเอียดการ

เขารวมโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอด

บุหรี่ เหลา และอุบัติเหตุ จัดโดยชมรมเครือขาย

ความปลอดภัย จังหวัดชลบุรี  สําหรับการชี้แจง

รายละเอียดโครงการครั้ งนี้  ได เชื่อมโยงการ

ดําเนินงานที่มีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตร “การ

ปองกันระงับอัคคีภัยและซอมอพยพหนีไฟ ตาม

กฎหมาย” โดยไดเนนย้ําถึงพนักงานที่สูบบุหรี่ที่มี

แนวโนมตอการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดเพลิงไหม 



ที่จะนํามาซึ่งความเสียหาย ทั้งนี้หากองคกรมี

มาตรการหรือมีกระบวนการควบคุมพฤติกรรมเสีย่ง

จากการสูบบุหรี่ของพนักงานอยางเปนระบบแลวจะ

ชวยปองกันระงับการเกิดอัคคีภัยที่มีบุหรี่เปนตัว

ตนเหตุได นอกจากนี้ยังไดมอบกลองเครื่องมือ

ขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่  เหลา 

อุบัติเหตุ (Tool Kit) ใหแกตัวแทนชมรมเครือขาย

ความปลอดภัย ทั้งนี้หากสถานประกอบการใดมี

ความพรอมในการดําเนินงานดานการควบคุมปจจยั

เสี่ ยงบุหรี่  เหลา อุบัติ เหตุ   ก็สามารถศึกษา

คําแนะนํา และใชเครื่องมือในกลอง Tool Kit 

ขับเคลื่อนกิจกรรมภายในสถานประกอบการได

ทันท ี

 

ประชุมชี้ แจงโครงการรวมชมรมความ

ปลอดภัยในการทํางานพระนคร จัดโดยศูนย

ความปลอดภัยพื้นที่ 2  

 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผานมา แผน

งานฯ ไดเขารวมชี้แจงโครงการในการประชุม 

คัดเลือกคณะทํางานชมรมความปลอดภัยใน

การทํางานพระนคร จัดโดยศูนยความปลอดภัย

พื้นที่  2 นําโดย ผอ.สุทัศน  อภิบาลศรี  ซึ่ งได

ดําเนินการจัดตั้งชมรมความปลอดภัยในการทํางาน

พระนคร ในครั้งนี้แผนงานไดมีโอกาสพบปะกับ

เจาหนาที่ความปลอดภัยจากสถานประกอบการ

เปนจํานวนมากพรอมกับสถานประกอบการหลาย

แหง  ซึ่งใหความสนใจเขารวมโครงการ นอกจากนี้ 

แผนงานฯ ยังไดสงมอบเครื่องมือขับเคลื่อนสถาน

ประกอบการปลอดบุหรี่ ใหกับผูอํานวยการศูนย

ความปลอดภัยพื้นที่2 เพื่อรวมดําเนินงานเชิง

บูรณาการใหกับสถานประกอบการที่อยูภายใตการ

ดูแลของศูนยฯ นําไปขับเคลื่อนใหเกิดประโยชน

อยางแพรหลาย และประการสําคัญของงานครั้งนี้ 

ชมรมความปลอดภัยในการทํางานไดคัดเลือก

ประธานชมรมและคณะทํางาน ซึ่งเปนที่นายินดี

ที่คุณกัณณิกา หนูมา วิเชียรผลา บริษัท โอสถ

สภา จํากัด สมาชิกเครือขายสถานประกอบการ

สรางเสริมสุขภาพไดรับการคัดเลือกใหเปนประธาน

ชมรมความปลอดภัยในการทํางานพระนคร แผน

งานฯ ตองขอแสดงความยินดีและหวังเปนอยางยิ่ง

วาจะไดมีโอกาสในการรวมกันทํากิจกรรมดีๆ 

ใหกับสถานประกอบการในเขตพื้นที่พระนคร 

กรุงเทพมหานคร เปนลําดับตอไป 

 

 

 

 



คายฝกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสรางเสริมสขุภาพอยางเปนระบบ” รุนที่ 2 

ระหวางวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2557 แผนงานฯ ไดจัด

คายฝกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสรางเสริม

สุขภาพอยางเปนระบบ” ใหแกคณะทํางานสถาน

ประกอบการปลอดบุหรี่  เหลา และอุบัติเหตุ รุนที่  2      

ณ ศูนยรวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี  สําหรับคาย

ฝกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสรางเสริม

สุขภาพอยางเปนระบบ” นับเปนรุนที่ 2 ที่แผนงานฯ จัด

ใหแกสถานประกอบการที่เขารวมดําเนินงานดานการ

สรางเสริมสุขภาพพนักงานดวยการควบคุมปจจัยเสี่ยง (บุหรี่ เหลา และอุบัติเหตุ) ทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจที่

ถูกตองเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ รวมถึงสามารถจุดประกายใหคณะทํางานเกิดความ

พรอมเพรียงในการรวมกันทํางานเพื่อขับเคลื่อนใหสถานประกอบการตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคาย

ฝกอบรมรุนที่ 2 นี้ มีสถานประกอบการเขารวมจํานวน 28 แหง มีจํานวนผูเขาอบรมทั้งสิ้น 55 คน โดยทีมงาน

ฝายกิจกรรมของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนผูใหความรูผานกระบวนการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ 

อาทิ การเขาเรียนรูในสถานีความรูในรูปแบบของนิทรรศการประกอบการสาธิต ทดลอง และเกมเกี่ยวกับการ

สรางเสริมสุขภาพ กิจกรรม “การทํางานเปนทีมขับเคลื่อนสถาน

ประกอบการสรางเสริมสุขภาพ” กิจกรรมแผนปฏิบัติการ “การ

จัดทําแผนปฏิบัติการและขอเสนอโครงการ” โดยใชขอมูลที่ได

จาก “ตลาดนัดความรู” และ “สถานีความรู” เปนตน จากการ

ถายทอดความรูในรูปแบบดังกลาวนี้ทําใหคณะทํางานที่เขารวม

กิจกรรมคายฝกอบรมครั้งนี้ มีความตระหนักถึงความสําคัญใน

การดําเนินงานเพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ 

(บุหรี่ เหลา อุบัติเหตุ) รวมถึงไดเรียนรูและเขาใจแนวทางในการ

ดําเนินงานการพัฒนาสถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพอยาง

เปนระบบเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมเขารับประทานโลประกาศเกียรติคุณวันงดสูบบุหรี่โลก 2557 

 

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่ผานมา สมาคมพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดลอมเขารับประทานโลประกาศเกียรติคุณหนวยงานที่

ดําเนินงานดานการควบคุมการบริโภคยาสูบจากพระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

 ตามที่องคการอนามัยโลก ไดกําหนดใหวันที่ 31 พฤษภาคม 

ของทุกปเปนวันงดสูบุหรี่โลก และขอความรวมมือไปยังนานาประเทศ

ทั่วโลกในการรวมรณรงคจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งในป 2557 ได

กําหนดประเด็นในการรณรงค คือ "Raise taxes on tobacco" หรือ 

"บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด" และกรมควบคุมโรค โดยสํานัก

ควบคุมการบริโภคยาสูบ ไดกําหนดจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น ใน

วันเสารที่ 31 พฤษภาคม 2557  ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต 

และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดเขารวมจัดแสดงนิทรรศการ

ทางวิชาการรวมกับหนวยงานภาคีดานการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

พรอมกันนี้สมาคมฯ ยังไดรับการเสนอชื่อจากสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ เพื่อเขารับประทานโลประกาศเกียรติคุณ

หนวยงานที่ดําเนินงานดานการควบคุมการบริโภคยาสูบจากพระเจา 

วรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในครั้งนี้สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมมีความ

ทราบซึ้งในมหากรุณาธิคุณเปนอยางสูง และขอเดินหนาผลักดันงานดานการควบคุมการบริโภคยาสูบอยาง

ตอเนื่อง  และขอเปนสวนเติมเต็มใหเกิดสุขภาวะที่ดีของทุกคนใน

สังคมตอไป 

 

 และในงานวันเดียวกันนี้ สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับ  

คุณประไพ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูจัดการอาวุโสฝายบริหารและ

บุคคล บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร อินดัสตรี้ส จํากัด (มหาชน) 

และประธานเครือขายสถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพ(คสส.)  ซึ่ง

ไดเขารับประทานโลประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ดําเนินงานดานการ

ควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ป ที่ผานมาคุณประไพ

ไดสละเวลา แรงกาย อุทิศตนเพื่อพนักงานของตนเอง โดยมุงหวัง

เพียงอยางเดียววา "อยากใหพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง ไมสูบบุหรี่ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี" นั่นหมายถึงหากมีคุณภาพชีวิตที่ดีแลวยอมสงผล

ใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี มีครอบครัวที่ดี มีฐานะทางการเงินดี สุดทาย

สงผลตอภาพรวมใหญ คือ สังคมดีขึ้น และนี่คือสิ่งที่คุณประไพหวัง

ตั้งใจและดําเนินงานจวบจนทุกวันนี้ 



แผนงานรวมเปดตัว Application “ทวงสิทธิ์หามสูบ” 
 

เมื่อวันที่  18 มิ .ย .ที่อาคารศูนย เรียนรูสุขภาวะ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) แผนงานสงเสริมการขยายฐานการปองกัน

ปจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหลา และอุบัติเหตุ เขารวมพิธีเปด

โครงการรณรงคจิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ “รวม

พลั ง  ทวงสิทธิ์  ห ามสูบ  ในพื้นที่ปลอดบุหรี่ต าม

กฎหมาย 100%”    โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารียรัชต 

ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เปน

ประธานในพิธีเปดโครงการรณรงคจิตอาสาขยายพื้นที่

ปลอดบุหรี่ “รวมพลัง ทวงสิทธิ์ หามสูบ ในพื้นที่ปลอด

บุหรี่ตามกฎหมาย 100%” และกลาววา แมวา

สถานการณการบริโภคยาสูบของไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น 

โดยขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2556 พบวา 

คนไทยสูบบุหรี่ 10.8 ลานคน คิดเปน รอยละ 19.94 

ลดลงจากป 2554 ที่มีคนสูบบุหรี่ 11.5 ลานคน คิดเปน 

รอยละ 21.4 แตปญหาการรับควันบุหรี่มือสองในที่

สาธารณะยังเปนปญหาสําคัญ ปจจุบันมีการละเมิด

กฎหมายทําใหผูไมสูบบุหรี่ไดรับควันจากที่สาธารณะ

จํานวนมาก สสส. และภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาวะ

ทั้งหมด จะบูรณาการงานในเชิงยุทธศาสตรการควบคุม

ยาสูบ โดยริเริ่มโครงการรณรงคจิตอาสาขยายพื้นที่

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย พรอมเปดตัวแคมเปญรณรงค 

“ทวงสิทธิ์ หามสูบ”  

     ดานดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผูอํานวยการสํานัก

สนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กลาววา 

การรณรงคภายใตแคมเปญ “ทวงสิทธิ์  ห ามสูบ ” 

ดําเนินการอยางครบวงจร คือ On Ground จัดทํา

สติ๊กเกอรหามสูบบุหรี่ เพื่อแสดงสัญลักษณวาเปนพื้นที่

หามสูบ และรณรงคใหเห็นความสําคัญของการไม

ละเมิดสุขภาพผูอื่น โดยจะมีการแจกสติ๊กเกอรรณรงค

ตามจุดตางๆ ทั้ ง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข และกทม. เพื่อเชิญชวนประชาชนและ

เจ าของสถานที่ต างๆ ให เกิดจิตอาสารวมกันติด

สติ๊กเกอรรณรงคไมสูบบุหรี่ในพื้นที่หามสูบบุหรี่ตาม

กฎหมายกําหนดพรอมกับ On Line พัฒนา

แอปพลิเคชั่น “ทวงสิทธิ์ หามสูบ” สามารถใช Smart 

phone ในระบบปฏิบัติ การแอนดรอยดไดแล ว

วันนี้  และ IOS โดยถายรูปสติ๊กเกอรรณรงคที่ติดตาม

สถานที่สาธารณะ และโพสรูป พรอม check in ผาน

แอปพลิ เ คชั่ น  เ ชื่ อ มต อกั บ  Facebook แ ล ะ 

www.nonsmokersright.com 

    

แล ะ ในง านครั้ ง นี้  ดร . ศั นสนี ย  กี ร ติ วิ ริ ย าภรณ 

เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปน

ผูแทนดานสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เขารวมพิธี

เป ด โคร งการพร อมกับข อ เ ชิ ญ ช ว น ใ ห ส ถ า น

ประกอบการทุกทาน รวมกันแสดงสัญลักษณวา

เปนพื้นที่หามสูบดวยการติดสติ๊กเกอรในพื้นที่

ทํางานของตนเอง พรอมกันนี้รวมกันโพสรูป

สติ๊กเกอร-check in ผาน Application “ทวงสิทธิ์ 

หามสูบ” เพื่อคุมครองสุขภาพของผูที่ไมสูบบุหรี่

และที่สําคัญทําใหสถานที่ทํางานเปนเขตปลอด

บุหรี่ได 100 % 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จํากัด จัดกิจกรรมรณรงค

เนื่องในวันงดสูบบุหรีโ่ลก 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลติ จํากัด ประชุมองคกร
และจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรใหพนักงานตนแบบ  

สามารถเลิกบุหรี่ไดสําเร็จ 

สถานประกอบการรวมรณรงคเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจําป 2557  
 สถานประกอบการในโครงการหลายแหงไดเดินหนาจัดกิจกรรมรณรงคอยางตอเนื่อง ซึ่งในชวงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา ไดจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อสรางความรูความเขาใจ และสรางความ

ตระหนักใหพนักงานหันมาลดละ เลิกการสูบบุหรี่ผานรูปแบบกิจกรรมตางๆ นอกจากนั้นยังมีสถานประกอบการ

พรอมกับหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในการดูแลสถานประกอบการ เขามารับกลอง (Tool Kit) เครื่องมือ

ขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ หลา และอุบัติเหตุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จํากัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท แอลฟาโปรเซสซิ่ง จํากัด และบริษัท 
อดิตยา เบอรลา เคมีคัลส (ประเทศไทย) จํากัด (ซัลไฟลดิวิชั่น) เขารับกลอง (Tool Kit) เครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอด
บุหรี่ หลา และอุบัติเหตุ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

               
        

                           

 

 

 

 

 

 

 

          

         โรงพยาบาลปากชองนานา 

                 
   

 
 

  โรงพยาบาลราชบุรี        
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

              
        

                 
        

        
        
        

       สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครปฐม 
                

ท                                                                                            
 

 

   

  โรงพยาบาลสระบุรี      



เปดใหยืมชุดนิทรรศการ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมรณรงค ดังนี ้

สถานประกอบการ Download แบบฟอรมยืมสื่อรณรงคไดที ่

 www.healthyenterprise.org และแฟกซกลับมาที่ 0-2441-9232  

หรืออีเมลมาที่ smokefree09@hotmail.com 

o แนะนําโครงการพฒันาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เหลาและอุบัติเหต ุ
o บุหรี่ตัวอันตราย 
o รูทันควันบุหรี ่
o เหลา “ฆาตกรผูสรางภาพ” 
o อุบัติเหตุ “อันตรายที่อยูรอบตัว” 
o สุขภาพดดีวยวธิี 5 ขอ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

      สถานประกอบการเตรียมพบกับ “กิจกรรมสรางเสริม

สุขภาพสัญจร: Health Promotion Road Show” ขึ้น 

กิจกรรมดังกลาวประกอบไปดวยฐานความรู และเกมเก่ียวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพตางๆ พรอมทั้งเปดโอกาสให
พนักงานที่ตองการลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ (เลิก
บุหรี่/เลิกเหลา) ไดรับคําแนะนําวิธีการลด ละ เลิกอยางถูกวิธี

จากผูเชี่ยวชาญโดยตรงอีกดวย หากสถานประกอบการใด

ส นใ จ แ ผ นง า นมี เ ก ณ ฑ พิ จ า รณ า คั ด เ ลื อก ส ถ า น

ประกอบการดังนี้  
o ประกาศนโยบายของบริษัท พรอมรายชื่อคณะทํางาน 

o แบบสํารวจสรุปสถานการณพนักงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

 (บุหรี่ เหลาและอุบัติเหตุ) 

o แผนปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ (Action plan) ป 2557 

เปดรับสมัครตัวแทนคณะทํางานสรางเสริมสุขภาพ รับดวน
จํานวนจํากัด เพียงรุนละ 50 ทาน เขาคายฝกอบรม “การ

พัฒนาสถานประกอบการสรางเสริมสุขภาพอยางเปน

ระบบ” รุนที่ 3 - 6 จัด ณ ศูนยรวมตะวัน   อําเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุร ีทานใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดตางๆ 
 ไดที่ศูนยประสานงานโครงการ   โทร 0-2441-5000 ตอ 2317, 
0-2441-9232, 082-358-4616 www.healthyenterprise.org 
หรือ smokefree09@hotmail.com 

 รุนที่ 3                  เดือนกันยายน 2557 

 รุนที่ 4 และรุนที่ 5  เดือนตุลาคม 2557 

 รุนที่ 6                 เดือนพฤศจิกายน 2557 

บอกเลา เกาสิบ 



 
 
 
รอบรูเรื่องสุขภาพฉบับนี้ แผนงานขอแนะนําโครงการดี ๆ เกี่ยวกับการคุมครองสุขภาพของผูที่ไมสูบ

บุหรี่ผานวิธีการในโลกยุค Social เนื่องดวยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคี
เครือขายรณรงคเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ไดรวมดําเนินงาน"โครงการรณรงคจิตอาสาขยายพื้นที่ปลอด

บุหรี่ตามกฎหมาย" ซึ่งเปาหมายสําคัญเพื่อปกปองคุมครองผูไมสูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง โดย

เครือขายสรางเสริมสุขภาพทั่วไทย เดินหนา “ทวงสิทธิ์ หามสูบ” ปกปองสุขภาพคนไทย ดวยการ เรงรณรงค 

ติดสติ๊กเกอรสรางพื้นที่ปลอดควัน ลดการละเมิดกฎหมายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ พรอมโพสรูปสติ๊กเกอร-
check in ผาน Application “ทวงสิทธิ์ หามสูบ” 
 

มารวมกันทวงสิทธิ์ หามสูบดวยขั้นตอนงายๆ   

 ทานสามารถดาวนโหลด Application บนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ Android และ  

 หลังจากติดตั้ง โปรแกรมจะสอบถามวา อนุญาตใหใช App.หรือไม "ใหคลิก OK" 

 กดปุมเปดกลองเพื่อถานรูปสติ๊กเกอร 

 ถายรูปสติ๊เกอรสถานที่ปลอดบุหรี่ 

 เลือกประเภทสถานที่ปลอดบุหรี่   

 ปกหมุดลงบนพื้นที่ "แสดงสิทธิ์วาสถานที่นี้คือพื้นที่หามสูบบุหรี่" 

 แชรเพื่อใหเพื่อนไดทวงสิทธิ์ หามสูบ 

 และสถานประกอบการสามารถขอรับสติ๊กเกอรหามสูบ เพื่อการรณรงคได โดย App. จะขึ้น
รายชื่อสถานที่รับสติ๊กเกอรเพื่อการรณรงค 

 
   
   
 

 
 

 

 

 

 

หากเจอสติ๊กเกอรนี้ ชวยกัน "ทวงสิทธิ์ หามสูบ" กันนะคะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดสติ๊กเกอรใน

สถานที่ทํางาน/โรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อพบเห็นรวมกัน Check in ยิ่งปกหมุดไดมากเทาไหรจะยิ่งทํา

ใหสถานที่ทํางานของเราปลอดควันบุหร่ีมือสองไดขึ้นเทานั้น "สิทธิอยูในมือทุกทานแลวนะคะ 

 

รอบรูเร่ืองสุขภาพ 



 
 


