
สมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 



อัตราสบูบุหรีข่อง

แรงงานในสถาน

ประกอบการที่เขา้รว่ม

โครงการอยู่ที่ 24% 

คนไทย

กับการ

สูบบุหรี ่



ร้อยละ 86 ของแรงงานทีต่ดิบหุรี ่ต้องการเลกิ ส ารวจในปี 2552 



ดื่มในรอบ 

12เดือน 

31% 

เคยดื่ม แต่

ใน 12 

เดือนนี้

ไม่ไดด้ืม่ 

9% 

ไม่เคยดืม่

เลย 

60% 

  
รวม ชาย หญิง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ทั้งประเทศ 16,992,016 31.5 13,979,367 53.4 3,012,650 10.9 

15 – 24 ปี 2,462,745 23.7 2,127,058 40.0 335,687 6.6 

25 – 59 ปี 13,166,266 37.3 10,745,158 62.3 2,421,109 13.4 

60 ปีขึ้นไป 1,363,005 16.6 1,107,151 30.6 255,854 5.6 



จากจ านวนผูท้ี่มกีารดื่มในรอบ 12 เดือนนี ้(16,992,017 คน) 
พบว่า 

 ร้อยละ 44.2 (7.5 ล้านคน) เป็นผู้ทีม่กีารดืม่เปน็ประจ า (Regular 

Drinker) หรือดืม่ทกุสปัดาห ์ 

 ร้อยละ 55.8 (9.5 ล้านคน)เปน็ผูท้ีด่ืม่นานๆ ครั้ง 
 
 

 ร้อยละ 44 ของผู้ดืม่ประจ า มาจากกลุม่ชา่งเทคนคิ ช่างฝีมอื และ

เจ้าหนา้ทีเ่ทคนคิ  

 ที่เหลอืมาจากกลุม่ผูท้ีท่ างานในภาคเกษตรและประมง  

 โดยประเภทสรุาทีน่ยิมดืม่มากทีส่ดุคอื เบียร ์ 
 

และเมื่อดูตามกลุ่มอาชพีพบวา่  



Individual Factors 

จะเกิดขึน้ตอ่เมือ่ผูท้ีม่ี

พฤติกรรมเสีย่งตอ้งคิดได้เองที่

จะเลกิ หรืออยากเลกิ จากนั้น

ลงมือเลกิอยา่งจรงิจงั และถา้มี

ผู้ช่วยหรอืกลไกการชว่ยเหลือ 

ก็จะท าใหส้ามารถเลกิไดง้า่ย

ขึ้นกวา่การไมม่ผีูช้ว่ย 

 
 

 

 

การเสพตดิ

ทางอารมณ์

และจติใจ 

การเสพตดิ

ทาง

พฤติกรรม

และสงัคม 

การเสพตดิ

ฤทธิ์ของ

นิโคตนิ 

เกี่ยวกับการเสพตดิ 



เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนจ านวน

มาก 

เป็นเรือ่งทีต่อ้งใชเ้วลาในการท า 

และที่ส าคัญตอ้งท าต่อเนื่อง 

คณะท างานฯ หรือ (ผู้รับผิดชอบ) 

มีงานลน้มอือยู่แลว้ 

สถานประกอบการจะ ต้องมี

นโยบาย กลไก และ

กระบวนการท างานเพือ่สรา้ง

สภาวะให้ 
พนักงานรูส้กึอยากเลกิ และลง

มือเลกิ 

ป้องกนันกัสบูนกัดืม่หนา้ใหม ่ 

อื่นๆ 

Workplace Factors 



สถาน

ประกอบการ 

ขนาดใหญ่ 

15,000 แห่ง 

สถานประกอบการที่

เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาสถาน

ประกอบการสรา้งเสรมิ

สุขภาพ 1,035 แห่ง  

พัฒนาศกัย ภาพ

คณะท างาน, สร้าง

ความตระหนกัฯ, ให้

ค าปรกึษาลดละเลกิ

บุหรี่ เหล้า ฯลฯ 
เครื่องมอื : ชุดความรู้

ถอดรหัสฯ บุหรี่ เหล้า, เปิด

โลกปจัจยัเสี่ยง, ชุด

นิทรรศการ HPE 

แนะน า 

ช่วยเหลือ 

แผนงานสง่เสรมิการขยายฐาน 

การป้องกันปัจจยัเสีย่ง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ 
ในสถานประกอบการ 

คุ้มครองสขุภาพ

แรงงาน 

ประเมนิผล 

การด าเนนิงาน เพื่อส่งเสรมิการปอ้งกนัปจัจยัเสีย่งในสถานประกอบการ 

สถานประกอบ 

การสรา้งเสรมิ

สุขภาพ 

- ระดับกา้วหนา้  

- ระดับพื้นฐาน  ท าตามกฎหมาย  

ท าเป็นระบบ ครบ

วงจร อย่างมีส่วนรว่ม 
ต่อเนื่อง 

ส่งเสริม ช่วยเหลอื 



สิ่งที่ค้นพบ 

จากการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 



1. ครบวงจร 

2. แบบมีสว่นรว่ม 

3. เป็นระบบ 

4. ต่อเนื่อง 

• จัดสภาพแวดลอ้ม/ออกมาตรการให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย 

• ให้ความรู ้หรือสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้

• สนบัสนนุ ช่วยเหลอื ลดละเลกิ 

• จัดกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพอืน่ๆ เพื่อ

เบี่ยงเบนความสนใจ 

• มีนโยบาย และเป้าหมายของการท างานในแต่ละระยะทีช่ดัเจน 

• มีการแยกแยะปญัหา หาสาเหตขุองปญัหาเพื่อน าไปสู่การแก้ไขทีต่รงจดุ 

• ท าอยา่งมทีศิทาง โดยมีแผนปฏิบัตกิารเป็นเขม็ทศิชีน้ าทาง 

• มีกระบวนการท างานทีเ่ปน็ขัน้เปน็ตอน 

• มีการประเมนิผลทีช่ดัเจน  

ท าบนพืน้ฐานของการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร คณะท างาน และพนกังานทกุฝา่ย 



ผู้บริหาร 

•เห็นความส าคัญ  

•มีความตัง้ใจ  

•สนับสนนุทั้งเชงินโยบาย

และการจดัการ 

•พนักงาน 

•เห็นประโยชน์ 

•ลดการตอ่ตา้นหรอื

เพิกเฉย 

•เข้ามามีส่วนรว่ม 

คณะท างาน 

•เห็นความส าคัญ 

•มีจิตส านกึ  

•มีทักษะและรูว้ธิีการ

ขับเคลื่อน 

ปัจจัยภายใน-ภายนอกทีเ่อือ้ตอ่การด าเนนิงานดา้น 

การสร้างเสรมิสขุภาพในสถานประกอบการ 

ผู้บรหิาร คณะท างานฯ 

ประกาศนโยบาย ตั้ง

คณะท างาน 

สนบัสนนุการจดัการ 

คณะท างานด าเนนิการ 

ขับเคลือ่นอยา่งเปน็ระบบ 

ครบวงจร สรา้งการมสีว่น

ร่วม และ ต่อเนือ่ง 



สถาน

ประกอบการ 

ขนาดใหญ่ 

15,000 แห่ง 

สถานประกอบการที่

เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาสถาน

ประกอบการสรา้งเสรมิ

สุขภาพ 1,035 แห่ง  

พัฒนาศกัย ภาพ

คณะท างาน, สร้าง

ความตระหนกัฯ, ให้

ค าปรกึษาลดละเลกิ

บุหรี่ เหล้า ฯลฯ 

เครื่องมอื : ชุดความรู้

ถอดรหัสฯ บุหรี่ เหล้า, เปิด

โลกปจัจยัเสี่ยง, ชุด

นิทรรศการ HPE 

แนะน า 

ช่วยเหลือ 

แผนงานสง่เสรมิการขยายฐาน 

การป้องกันปัจจยัเสีย่ง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ 
ในสถานประกอบการ 

คุ้มครอง

สุขภาพ

แรงงาน 

ประเมนิผล 

เชื่อมโยงกับ

มาตรฐาน เช่น 

มยส., CSR-

DIW, Happy 

Workplace และ

รางวัลต่างๆ เช่น 

สถานประกอบ

กิจการดเีด่นดา้น

ความปลอดภัยฯ 

ลดต้นทุนการ

ผลิต เพิ่ม

ประสิทธภิาพการ

ผลิต 

การด าเนนิงาน เพื่อสง่เสรมิการขยายฐานการปอ้งกนัปจัจยัเสีย่งในสถานประกอบการ 

สถานประกอบ 

การสรา้งเสรมิ

สุขภาพ 

- ระดับกา้วหนา้  

- ระดับพื้นฐาน  

จุดจัดการ (Nodes) และโคช้ จาก 63 หน่วยงานไดแ้ก่ 

สวัสดิการฯ จังหวัด, ศปร., สสจ., รพ. จังหวัดและ

อ าเภอ, สมัชชาสุขภาพจงัหวัด, คสส., ชมรมต่างๆ  

ส่งเสริม ช่วยเหลอื 

พนักงานมคีวามสุข 

ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื และพฒันาแนวทางใน

การบรูณาการ 

ท าตามกฎหมาย  

ท าเป็นระบบ ครบ

วงจร อย่างมีส่วนรว่ม 
ต่อเนื่อง 



การด าเนินงานของ 

ทีมงานแผนงานฯ 

และทีมงานจุดจัดการ 





- ประชมุ/ชีแ้จง/ปรกึษาหารอืการด าเนนิงาน 

- ส่งผา่นความรูก้ารขบัเคลือ่น /ดูแลสถานประกอบการฯ 

- ประสานงานทาง Line กลุ่ม 





พื้นที:่ สระบรุ ีนครปฐม 

ราชบรุ ีชลบรุ ี

เชียงใหม ่ล าปาง ตรัง  



 รณรงคส์ขุภาพสญัจรสูส่ถานประกอบการ



สนับสนุนเครื่องมอืขับเคลือ่น 
สถานประกอบการสร้างเสรมิสุขภาพ 

Tool Kit 



สนับสนุนเครื่องมอืขับเคลือ่น 
สถานประกอบการสร้างเสรมิสุขภาพ 

Health Promotion Corner 



แนะน าและให้ค าปรึกษา 
COACHING 



ผลผลิต 



ครอบคลมุพนกังาน/แรงงาน 330,859 คน 

สถานประกอบการในโครงการ 1,243 แห่ง 

แบ่งเป็น 

สถานประกอบการใน phase  1 และ 2 จ านวน 208 แห่ง 

สถานประกอบการใน Phase นี้ 1,035 แห่งโดยอยูใ่นการ
ดูแลของ • แผนงานฯ 436 แห่ง 

• จุดจัดการ 599 แห่ง  



ภาคใต ้(69แห่ง) จ านวน (แห่ง) 

1 สงขลา 3 

2 ภูเก็ต 1 

3 ตรัง 64 

4 นครศรีธรรมราช 1 

ภาคกลาง (122 แห่ง) จ านวน(แห่ง) 

1 สระบุร ี 49 

2 ลพบุร ี 4 

3 ชัยนาท 2 

4.พระนครศรีอยุธยา 66 

5 สุพรรณบุร ี 1 

ภาคเหนือ (69 แห่ง) จ านวน (แห่ง) 

1เชียงราย 3 

2 เชียงใหม่ 20 

3 ล าพูน 31 

4 พิจิตร 1 

5 ล าปาง 11 

6 เพชรบูรณ ์ 3 

ภาคตะวันตก(126แห่ง) จ านวน (แห่ง) 

1 ตาก 1 

2 กาญจนบุร ี 1 

3 ประจวบคีรีขันธ์ 1 

4 ราชบุร ี 122 

5 เพชรบุร ี 1 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (540 แห่ง) จ านวน(แห่ง) 

1.กรุงเทพมหานคร 372 

2 ปทุมธาน ี 41 

3 สมุทรปราการ 47 

4 สมุทรสาคร 19 

5 นครปฐม 42 

6 นนทบุร ี 19 

ภาคตะวันออก (65 แห่ง) จ านวน (แห่ง) 

1 ชลบุร ี 35 

2 ระยอง 13 

3 ฉะเชิงเทรา 9 

4 จันทบุร ี 1 

5 ปราจีนบุร ี 7 

รวมสถานประกอบการทีเ่ขา้

ร่วมโครงการฯ 1,035 แห่ง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(44 แห่ง) จ านวน 

(แห่ง) 

1.นครราชสีมา 36 

2. อุบลราชธานี 3 

3. ขอนแก่น 1 

4. หนองคาย 1 

5. ศรีษะเกษ 1 

6. อุดรธานี 1 

7. ชัยภูมิ 1 



เซรามกิ 

3% 

กระจกและแกว้ 

0.33 % 

อโลหะ 

3% 
โลหะมลูฐาน 

1% 

ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

เครื่องจกัร อุปกรณ์ 

26% 

อาหารเครือ่งดืม่ 

ฯลฯ 

16% 

สิ่งทอและ 

เครื่องหนงั 

8% 

เคมี 

11% 
กระดาษ 

1% 

ยาง 

4% 

อื่น ๆ 

27% 

สัดส่วนร้อยละของสถานประกอบการ
จ าแนกตามประเภทกจิการ 



1- 100 

40% 

101-500 

43% 

501-1000 

9% 

1,001 - 2,000 

4% 

2,001 -3,000 

2% 

3,001 ขึ้นไป 

2% 



Node เชียงใหม่ 4 หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก คือ โรงพยาบาลสารภี 
ดูแล  สปก. 13 แห่ง 

จ.นครปฐม 3  หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก คือ 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ 
ดูแล  สปก.  26 แห่ง 

จ.ตรัง 6 หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก คือ 
โรงพยาบาลตรังและ 
โรงพยาบาลห้วยยอด 
ดูแล  สปก. 64 แห่ง 

จ.ราชบุรี 7 หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก คือ  
โรงพยาบาลราชบุร ี
และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ดูแล  สปก. 121 แห่ง 

Node ล าปาง 1 หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก คือ  
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 
ดูแล  สปก. 50 แห่ง 

Node นครราชสีมา 5 หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก คือ  
โรงพยาบาลปากช่องนานาและ 
โรงพยาบาลโชคชัย 
ดูแล  สปก. 30 แห่ง 

จ.สระบุรี 2 หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก 
คือ โรงพยาบาลสระบุรี 
ดูแล  สปก. 38 แห่ง 

กรุงเทพ 12 หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก คือ  
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 12 
ชมรมความปลอดภัยฯ เขตพระนคร 
และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฯ 
ดูแล  สปก. 248 แห่ง 

จ.ชลบุรี 5 หน่วยงาน 
จุดประสานงานหลัก คือ  
ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯ 
ดูแล  สปก. 9 แห่ง 

Nodes ในพื้นที่ 9 จังหวดั มีการท างาน

ร่วมกับสถานประกอบการ (มี สปก.ในการ

ดูแล) รวม 599 แห่ง 
จังหวัดปลอดบุหรี ่



จ.เชียงใหม ่4 หน่วยงาน 
1. โรงพยาบาลสารภี 
2. โรงพยาบาลสันป่าตอง 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและจังหวัด 
4. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 

จ.นครราชสีมา 5 หน่วยงาน 
1. โรงพยาบาลปากชอ่งนานา 
2. โรงพยาบาลโชคชยั 
3. โรงพยาบาลปักธงชยั 
4. โรงพยาบาลเทพรัตน์ 
5. ส านักงานสาธารณาสุขจังหวดั 

จ.เชียงราย 1 หน่วยงาน 
สภาอุตสาหกรรมเชียงราย 

จ.นครปฐม 3  หน่วยงาน 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ 
3. เครือข่ายสถานประกอบการ 

จ.ตรัง 6 หน่วยงาน 
1. โรงพยาบาลตรัง 
2. โรงพยาบาลหว้ยยอด 
3. สมัชชาสุขภาพจงัหวัดตรัง 
4. ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง 
5. เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค 
6. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

จ.ชุมพร 1 หน่วยงาน 
โรงพยาบาลท่าแซะ 

จ.สตูล 1 หน่วยงาน 
โรงพยาบาลสตูล 

จ.สระบุรี 2 หน่วยงาน 
1. โรงพยาบาลสระบุรี 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

จ.อยุธยา  4 หน่วยงาน    
1. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
2. โรงพยาบาลเสนา 
3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ 
4. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต1  

จ.ราชบุรี 7 หน่วยงาน 
1. โรงพยาบาลราชบุร ี
2. โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
3. ชมรมฟา้ใสไร้ควัน 
4. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต7 
5. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
6. แรงงานจังหวัดราชบุรี 
7. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

จ.สมุทรสาคร 4 หน่วยงาน 
1. โรงพยาบาลมหาชยั 2 
2. โรงพยาบาลวิชยัเวช  
3. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
4. เครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 หน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

กรุงเทพ 12 หน่วยงาน 
1. ส านักงานอนามัยเขตหนองแขม 
2. ส านักอนามัย กรุงเทพฯ 
3. มูลนิธิพัฒนาเครื่องนุ่งหม่ไทย 
4. ส านักความปลอดภัยแรงงาน 
5. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
7. เครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 
8. ชมรมความปลอดภัยในการท างานเขตพระนคร 
9. ชมรมความปลอดภัยในการท างานเขตธนบุรี 
10. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
11. สมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
12.. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟา้ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย 

จ.ชลบุรี 5 หน่วยงาน 
1. โรงพยาบาลพนัสนิคม 
2. ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯ 
3. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
4. ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต2 
5. เครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมฯ 

จ.ปทุมธานี 1 
หน่วยงาน 
สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

จ.ล าปาง 1 หน่วยงาน 
ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน 
เขต 5 

จ.ล าพูน 1 หน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขล าพนู 

จ.นครนายก 1 
หน่วยงาน 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

จุดจดัการใน 19 จังหวดั รวม 63 หน่วยงาน 



ผลลัพธ์ 



 

 

 

 

ช่วงเวลา 

 

 

 

 

พนักงานทีสู่บบหุรี่ 

 (199 แห่ง) 

 

 

 

 

พนักงานทีด่ื่มเหลา้ 

(179 แห่ง) 

 

 

 

 

เกิดอบุัตเิหตุ 

(127 แห่ง) 

ก่อนด าเนนิ

โครงการ 

(Pre-test) 

23,228 คน 
คิดเป็น 24 %  

ของพนกังานทัง้หมด  

(96,251 คน) 

36,364 คน 
คิดเป็น 41 %ของ

พนักงานทั้งหมด 

(88,589 คน) 

619 ครัง้ 
ในปี 2556 

 

หลังด าเนนิ

โครงการ 

(Post-test) 

 21,701 คน 
คิดเป็น 22.5 % 

ของพนกังานทัง้หมด 

(96,449คน) 

35,106 คน 
คิดเป็น 40.5 % ของ

พนักงานทั้งหมด  

(86,683 คน) 

538 ครัง้  
ในปี 2557 

 



ผลผลิตจากการควบคุมการสบูบุหรี่ 

รายการ คน 

คุ้มครองสขุภาพของพนกังานจากควนับหุรี่ 330,859 คน 

จ านวนสถานประกอบการทีม่ีกจิกรรมลดละเลกิสบู

บุหรี่ (เฉพาะ สปก.ที่รายงานขอ้มลู) 
46 แห่ง 

จ านวนพนกังานทีส่บูบหุรี่ 5,416 คน 

จ านวนพนกังานทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมลดละเลกิบหุรี่ 4,058 คน (75%) 

จ านวนพนกังานทีล่ดการสบูบหุรีล่ง 998 คน (24.6%) 

จ านวนพนกังานทีเ่ลกิบหุรีไ่ดส้ าเรจ็ 
- ช่วงเวลาจากวนัที่เริม่ถึงวนัส ารวจ 0-3 เดือน  

- 3 ถึง 6 เดือน 

- มากกว่า 6 เดือน 

578 (14.2%) 
232 (5.7%) 

152 (3.7%) 

194 (4.8%) 



ผลผลิตจากการควบคุมการดื่มเหล้า 

รายการ คน 

จ านวนสถานประกอบการทีม่ีกจิกรรมลดละเลกิดืม่

สุรา (เฉพาะ สปก.ที่รายงานขอ้มลู) 
29 แห่ง 

จ านวนพนกังานทีด่ืม่เหลา้ 7,582 คน 

จ านวนพนกังานทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมลดละเลกิเหลา้ 2,735 คน (36%) 

จ านวนพนกังานทีล่ดการดืม่สรุาลง 683คน (25%) 

จ านวนพนกังานทีเ่ลกิเหลา้ไดส้ าเรจ็ 

- ช่วงเวลาจากวนัที่เริม่ถึงวนัส ารวจ 0-3 เดือน  

- 3 ถึง 6 เดือน 

- มากกว่า 6 เดือน 

444 (16.2%) 
193 (7.1%) 

116 (4.2%) 

135 (4.9%) 





สมาคมพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 







สถาน

ประกอบการ 

ขนาดใหญ่ 

15,000 แห่ง 

สถานประกอบการที่

เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาสถาน

ประกอบการสรา้งเสรมิ

สุขภาพ 1,035 แห่ง  

พัฒนาศกัย ภาพ

คณะท างาน, สร้าง

ความตระหนกัฯ, ให้

ค าปรกึษาลดละเลกิ

บุหรี่ เหล้า ฯลฯ 

เครื่องมอื : ชุดความรู้

ถอดรหัสฯ บุหรี่ เหล้า, เปิด

โลกปจัจยัเสี่ยง, ชุด

นิทรรศการ HPE 

แนะน า 

ช่วยเหลือ 

แผนงานสง่เสรมิการขยายฐาน 

การป้องกันปัจจยัเสีย่ง : บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ 
ในสถานประกอบการ 

คุ้มครอง

สุขภาพ

แรงงาน 

ประเมนิผล 

เชื่อมโยงกับ

มาตรฐาน เช่น 

มยส., CSR-

DIW, Happy 

Workplace และ

รางวัลต่างๆ เช่น 

สถานประกอบ

กิจการดเีด่นดา้น

ความปลอดภัยฯ 

ลดต้นทุนการ

ผลิต เพิ่ม

ประสิทธภิาพการ

ผลิต 

แนวทางการด าเนนิงาน เพื่อส่งเสรมิการขยายฐานการป้องกันปจัจยัเสี่ยงในสถานประกอบการ 

สถานประกอบ 

การสรา้งเสรมิ

สุขภาพ 

- ระดับกา้วหนา้  

- ระดับพื้นฐาน  

จุดจัดการ (Nodes) และโคช้ จาก 63 หน่วยงานไดแ้ก่ 

สวัสดิการฯ จังหวัด, ศปร., สสจ., รพ. จังหวัดและ

อ าเภอ, สมัชชาสุขภาพจงัหวัด, คสส., ชมรมต่างๆ  

ส่งเสริม ช่วยเหลอื 

พนักงานมคีวามสุข 

ส่งเสรมิ ช่วยเหลอื และพฒันาแนวทางใน

การบรูณาการ 

ท าตามกฎหมาย  

ท าเป็นระบบ ครบ

วงจร อย่างมีส่วนรว่ม 
ต่อเนื่อง 


