
สานพลงั เสรมิแรงทกุภาคสวนสานพลงั เสรมิแรงทกุภาคสวนสานพลงั เสรมิแรงทกุภาคสวนสานพลงั เสรมิแรงทกุภาคสวน............
ขับเคลือ่นสถานประกอบการไทยสูสังคมสขุภาวะขับเคลือ่นสถานประกอบการไทยสูสังคมสขุภาวะขับเคลือ่นสถานประกอบการไทยสูสังคมสขุภาวะขับเคลือ่นสถานประกอบการไทยสูสังคมสขุภาวะ

โครงการพัฒนาการดาํเนินงานเชิงบรูณาการเพื่อปองกนัปจจยัเสีย่งโครงการพัฒนาการดาํเนินงานเชิงบรูณาการเพื่อปองกนัปจจยัเสีย่งโครงการพัฒนาการดาํเนินงานเชิงบรูณาการเพื่อปองกนัปจจยัเสีย่งโครงการพัฒนาการดาํเนินงานเชิงบรูณาการเพื่อปองกนัปจจยัเสีย่ง: : : : 
บุหรี่ เหลา อุบัติเหต ุในสถานประกอบการบุหรี่ เหลา อุบัติเหต ุในสถานประกอบการบุหรี่ เหลา อุบัติเหต ุในสถานประกอบการบุหรี่ เหลา อุบัติเหต ุในสถานประกอบการ

สมาคมพฒันาคณุภาพสิงแวดล้อม

9 9 9 9 สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม 2557255725572557



                จัดทาํจัดทาํจัดทาํจัดทาํแผนปฏบิตักิารสรางเสรมิสขุภาพแผนปฏบิตักิารสรางเสรมิสขุภาพแผนปฏบิตักิารสรางเสรมิสขุภาพแผนปฏบิตักิารสรางเสรมิสขุภาพ
((((แผนฯ ควบคมุการสบูบหุรี ่เหลา และลดอบุตัิเหตุแผนฯ ควบคมุการสบูบหุรี ่เหลา และลดอบุตัิเหตุแผนฯ ควบคมุการสบูบหุรี ่เหลา และลดอบุตัิเหตุแผนฯ ควบคมุการสบูบหุรี ่เหลา และลดอบุตัิเหตุ))))



ทําไมตองมีแผนปฏบิัตกิารทําไมตองมีแผนปฏบิัตกิารทําไมตองมีแผนปฏบิัตกิารทําไมตองมีแผนปฏบิัตกิาร ????????????



Images. 
I will ask for a volunteer to come up. That person 
will receive two sheets of paper, each with an image 
on it, Image #1 and Image #2. The volunteer’s goal 
is to describe each image in turn so accurately that 
every one in the audience can listen and then 
reproduce the two images on their own sheet of 
paper. The volunteer cannot show the images to the 
audience, nor move his or her hands to illustrate the 
shapes in the image. There will be 25 seconds time 
given to describe each image

Communication



แผนปฏบิตัิการสถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ แผนปฏบิตัิการสถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ แผนปฏบิตัิการสถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ แผนปฏบิตัิการสถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ แผนปฏบิตัิการสถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ แผนปฏบิตัิการสถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ แผนปฏบิตัิการสถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ แผนปฏบิตัิการสถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ 

เปนแผนทีน่าํเสนอแนวทางการดาํเนนิงานดานการเปนแผนทีน่าํเสนอแนวทางการดาํเนนิงานดานการเปนแผนทีน่าํเสนอแนวทางการดาํเนนิงานดานการเปนแผนทีน่าํเสนอแนวทางการดาํเนนิงานดานการ
ปองกนัและควบคมุพฤตกิรรมเสีย่งของพนักงานในสถานปองกนัและควบคมุพฤตกิรรมเสีย่งของพนักงานในสถานปองกนัและควบคมุพฤตกิรรมเสีย่งของพนักงานในสถานปองกนัและควบคมุพฤตกิรรมเสีย่งของพนักงานในสถาน
ประกอบการ ที่แสดงรายละเอยีดของกจิกรรมเพือ่ใหบรรลุประกอบการ ที่แสดงรายละเอยีดของกจิกรรมเพือ่ใหบรรลุประกอบการ ที่แสดงรายละเอยีดของกจิกรรมเพือ่ใหบรรลุประกอบการ ที่แสดงรายละเอยีดของกจิกรรมเพือ่ใหบรรลุ
วัตถุประสงคในชวงเวลาทีก่าํหนด  โดยมดีชันชีีว้ดัวัตถุประสงคในชวงเวลาทีก่าํหนด  โดยมดีชันชีีว้ดัวัตถุประสงคในชวงเวลาทีก่าํหนด  โดยมดีชันชีีว้ดัวัตถุประสงคในชวงเวลาทีก่าํหนด  โดยมดีชันชีีว้ดั
ความสาํเรจ็ของแผนทีช่ดัเจนความสาํเรจ็ของแผนทีช่ดัเจนความสาํเรจ็ของแผนทีช่ดัเจนความสาํเรจ็ของแผนทีช่ดัเจน

•    มีเปาหมายทีช่ดัเจนมีเปาหมายทีช่ดัเจนมีเปาหมายทีช่ดัเจนมีเปาหมายทีช่ดัเจน
•    มีวัตถปุระสงคที่ชดัเจนมีวัตถปุระสงคที่ชดัเจนมีวัตถปุระสงคที่ชดัเจนมีวัตถปุระสงคที่ชดัเจน
•    ระบุวิธกีารและกาํหนดเวลาทีจ่ะทาํใหการระบุวิธกีารและกาํหนดเวลาทีจ่ะทาํใหการระบุวิธกีารและกาํหนดเวลาทีจ่ะทาํใหการระบุวิธกีารและกาํหนดเวลาทีจ่ะทาํใหการ
        ดําเนนิงานบรรลเุปาหมายไดดําเนนิงานบรรลเุปาหมายไดดําเนนิงานบรรลเุปาหมายไดดําเนนิงานบรรลเุปาหมายได
•    มีตัวชี้วดัความสาํเรจ็ของแผนมีตัวชี้วดัความสาํเรจ็ของแผนมีตัวชี้วดัความสาํเรจ็ของแผนมีตัวชี้วดัความสาํเรจ็ของแผน////กจิกรรมที่ชดัเจนกจิกรรมที่ชดัเจนกจิกรรมที่ชดัเจนกจิกรรมที่ชดัเจน
•    มีกรอบงบประมาณมีกรอบงบประมาณมีกรอบงบประมาณมีกรอบงบประมาณ////ผูรบัผดิชอบทีช่ดัเจนผูรบัผดิชอบทีช่ดัเจนผูรบัผดิชอบทีช่ดัเจนผูรบัผดิชอบทีช่ดัเจน



1111.  .  .  .  ชื่อแผนปฏิบตักิารชื่อแผนปฏิบตักิารชื่อแผนปฏิบตักิารชื่อแผนปฏิบตักิาร
2222.  .  .  .  ความเปนมาความเปนมาความเปนมาความเปนมา
3333.  .  .  .  วัตถปุระสงควัตถปุระสงควัตถปุระสงควัตถปุระสงค
4444.  .  .  .  เปาหมายเปาหมายเปาหมายเปาหมาย////ตัวชีว้ดัตัวชีว้ดัตัวชีว้ดัตัวชีว้ดั
5555.  .  .  .  กลยทุธในการดาํเนนิงานกลยทุธในการดาํเนนิงานกลยทุธในการดาํเนนิงานกลยทุธในการดาํเนนิงาน
6666. . . .     กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม ((((รายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีดรายละเอยีด))))
7777. . . .     แผนการดาํเนนิงานแผนการดาํเนนิงานแผนการดาํเนนิงานแผนการดาํเนนิงาน
8888. . . .     ทรัพยากรที่ตองใชทรัพยากรที่ตองใชทรัพยากรที่ตองใชทรัพยากรที่ตองใช
9999. . . .     ผลที่คาดวาจะไดรบัเมือ่สิ้นสดุแผนผลที่คาดวาจะไดรบัเมือ่สิ้นสดุแผนผลที่คาดวาจะไดรบัเมือ่สิ้นสดุแผนผลที่คาดวาจะไดรบัเมือ่สิ้นสดุแผน
10101010....การตดิตามประเมินผลการตดิตามประเมินผลการตดิตามประเมินผลการตดิตามประเมินผล

องคประกอบของแผนปฏบิตัิการองคประกอบของแผนปฏบิตัิการองคประกอบของแผนปฏบิตัิการองคประกอบของแผนปฏบิตัิการ



การทาํแผนปฏิบตักิารการทาํแผนปฏิบตักิารการทาํแผนปฏิบตักิารการทาํแผนปฏิบตักิารการทาํแผนปฏิบตักิารการทาํแผนปฏิบตักิารการทาํแผนปฏิบตักิารการทาํแผนปฏิบตักิาร
•ตองตอบคาํถาม ตองตอบคาํถาม ตองตอบคาํถาม ตองตอบคาํถาม 
What can be done ??? What can be done ??? What can be done ??? What can be done ??? และและและและ What can I do ???What can I do ???What can I do ???What can I do ???
ทําใหสามารถเลอืกกจิกรรมที่จะทําตามลาํดบัทําใหสามารถเลอืกกจิกรรมที่จะทําตามลาํดบัทําใหสามารถเลอืกกจิกรรมที่จะทําตามลาํดบัทําใหสามารถเลอืกกจิกรรมที่จะทําตามลาํดบั
ความสาํคญัและเหมาะสมกบัสถานการณ ความสาํคญัและเหมาะสมกบัสถานการณ ความสาํคญัและเหมาะสมกบัสถานการณ ความสาํคญัและเหมาะสมกบัสถานการณ 
ทําใหการจัดกจิกรรมแตละครัง้ มีผลผลติที่เสรมิแรงซึง่ทําใหการจัดกจิกรรมแตละครัง้ มีผลผลติที่เสรมิแรงซึง่ทําใหการจัดกจิกรรมแตละครัง้ มีผลผลติที่เสรมิแรงซึง่ทําใหการจัดกจิกรรมแตละครัง้ มีผลผลติที่เสรมิแรงซึง่
กันและกนัหรอืตอยอดจากผลผลติของกจิกรรมที่ทํากันและกนัหรอืตอยอดจากผลผลติของกจิกรรมที่ทํากันและกนัหรอืตอยอดจากผลผลติของกจิกรรมที่ทํากันและกนัหรอืตอยอดจากผลผลติของกจิกรรมที่ทํา
กอนหนากอนหนากอนหนากอนหนา



Managing Complex ChangeManaging Complex Change

VisionVisionVisionVision SkillsSkillsSkillsSkills IncentivesIncentivesIncentivesIncentives ResourcesResourcesResourcesResources Action Action Action Action 
planplanplanplan

SkillsSkillsSkillsSkills IncentivesIncentivesIncentivesIncentives ResourcesResourcesResourcesResources Action Action Action Action 
planplanplanplan

VisionVisionVisionVision IncentivesIncentivesIncentivesIncentives ResourcesResourcesResourcesResources Action Action Action Action 
planplanplanplan

VisionVisionVisionVision SkillsSkillsSkillsSkills ResourcesResourcesResourcesResources Action Action Action Action 
planplanplanplan

VisionVisionVisionVision SkillsSkillsSkillsSkills IncentivesIncentivesIncentivesIncentives Action Action Action Action 
planplanplanplan

VisionVisionVisionVision SkillsSkillsSkillsSkills IncentivesIncentivesIncentivesIncentives ResourcesResourcesResourcesResources



โครงการโครงการโครงการโครงการ กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม ตัวชีว้ดัตัวชีว้ดัตัวชีว้ดัตัวชีว้ดั กลุมกลุมกลุมกลุม
เปาหมายเปาหมายเปาหมายเปาหมาย

วดปวดปวดปวดป    ที่ทีท่ี่ที่
ดําเนินการดําเนินการดําเนินการดําเนินการ

งบงบงบงบ
ประมาณประมาณประมาณประมาณ

เจาภาพเจาภาพเจาภาพเจาภาพ

1111. . . . เผยแพรใหเผยแพรใหเผยแพรใหเผยแพรให
ความรูความรูความรูความรู////
รณรงคสรางรณรงคสรางรณรงคสรางรณรงคสราง
จิดสาํนกึจิดสาํนกึจิดสาํนกึจิดสาํนกึ

1.1 จัดทําแผนพับ

1.2 เสียงตามสาย

1.3 สัมมนากฎหมายบุหรี่

1.4 จัดมุมความรู

1.5 ประกวดทูตปลอดบุหรี่

2222....จดัสภาพ จดัสภาพ จดัสภาพ จดัสภาพ 
แวดลอมใหแวดลอมใหแวดลอมใหแวดลอมให
ปลอดจากควนัปลอดจากควนัปลอดจากควนัปลอดจากควนั
บุหรี่บุหรี่บุหรี่บุหรี่////เหลาเหลาเหลาเหลา

2.1 จัดเขตปลอดบุหรี่

2.2 จัดเขตสูบบุหรี่

2.3 สายตรวจปลอดเหลา/
บุหรี่

3333. . . . ลดละเลกิลดละเลกิลดละเลกิลดละเลกิ
บุหรี่บุหรี่บุหรี่บุหรี่////เหลาเหลาเหลาเหลา

3.1 งดเหลาบุหรี่เขาพรรษา

3.2 เยี่ยมบาน

3.3 คายครอบครัว

กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม////โครงการในแผนปฏบิตักิารโครงการในแผนปฏบิตักิารโครงการในแผนปฏบิตักิารโครงการในแผนปฏบิตักิาร
What can be done ???  What can I do ???



ดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการดําเนนิการตามแผนปฏบิตักิารตามแผนปฏบิตักิารตามแผนปฏบิตักิารตามแผนปฏบิตักิาร

•    ประชาสมัพนัธการดาํเนนิการประชาสมัพนัธการดาํเนนิการประชาสมัพนัธการดาํเนนิการประชาสมัพนัธการดาํเนนิการ
•    รายงานความกาวหนาเปนระยะๆ รายงานความกาวหนาเปนระยะๆ รายงานความกาวหนาเปนระยะๆ รายงานความกาวหนาเปนระยะๆ 
•    ทํากิจกรรมตามที่กาํหนดไวในแผนปฏบิตักิาร ทํากิจกรรมตามที่กาํหนดไวในแผนปฏบิตักิาร ทํากิจกรรมตามที่กาํหนดไวในแผนปฏบิตักิาร ทํากิจกรรมตามที่กาํหนดไวในแผนปฏบิตักิาร 

•    จัดสภาพแวดลอม เชน กําหนดเขตปลอดบหุรี่จัดสภาพแวดลอม เชน กําหนดเขตปลอดบหุรี่จัดสภาพแวดลอม เชน กําหนดเขตปลอดบหุรี่จัดสภาพแวดลอม เชน กําหนดเขตปลอดบหุรี่////เขตเขตเขตเขต
สูบบุหรี่สูบบุหรี่สูบบุหรี่สูบบุหรี่
•    ใหความรูแกพนกังาน เพื่อสรางความตระหนกัใหความรูแกพนกังาน เพื่อสรางความตระหนกัใหความรูแกพนกังาน เพื่อสรางความตระหนกัใหความรูแกพนกังาน เพื่อสรางความตระหนกั
•    จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนนุการเลกิพฤติกรรมจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนนุการเลกิพฤติกรรมจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนนุการเลกิพฤติกรรมจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนนุการเลกิพฤติกรรม
เสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยง



บุหรี�
บ.เพรสซิเดน็ท์เบเกอรี�  ตดิป้ายเขตปลอด – เขตสูบ

บุหรี�
บ.อินโดรามา เปิดตัวต้านบุหรี�-เหล้า 

มีการจดัสภาพแวดล้อม (ดาํเนินการตามกฎหมาย)

การดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาพ การดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาพ 

บริษัท 
บ.อดติยาเบอร์ล่าฯ แสดงป้ายปลอดบุหรี�-เหล้า หน้ารั&ว

บริษัท 



            บ.เบทาโกร ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี�ฯ

ผู้บริหาร บ.กีโต้ ร่วมประกาศเจตนารมณ์

มีการจดักิจกรรมรณรงค ์สื'อสารให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื'อง

เจตนารมณ์
บ.ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมรณรงค์ และประกาศ
เจตนารมณ์

มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาพ (ต่อ) มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาพ (ต่อ) 



มกีารสนับสนุนให้พนักงาน ลด ละ เลกิพฤตกิรรมเสี�ยงอื�นๆ

การดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาพ การดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาพ 



LOGO

Your site here

มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาพมีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบตัิการสร้างเสริมสขุภาพ

มีการจดักิจกรรมรณรงคส์ื'อสารให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื'อง



ประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลประเมนิผลการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดัการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดัการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดัการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดั

• ตรวจสอบการดาํเนนิงานตรวจสอบการดาํเนนิงานตรวจสอบการดาํเนนิงานตรวจสอบการดาํเนนิงาน
• จัดประชุมคณะทํางาน เพื่อติดตามความกาวหนาจัดประชุมคณะทํางาน เพื่อติดตามความกาวหนาจัดประชุมคณะทํางาน เพื่อติดตามความกาวหนาจัดประชุมคณะทํางาน เพื่อติดตามความกาวหนา
• จัดแสดงความกาวหนาของการดําเนนิงานดวยกราฟ จัดแสดงความกาวหนาของการดําเนนิงานดวยกราฟ จัดแสดงความกาวหนาของการดําเนนิงานดวยกราฟ จัดแสดงความกาวหนาของการดําเนนิงานดวยกราฟ 

ตารางรปูภาพหรอืวธิกีารอืน่ๆ ตารางรปูภาพหรอืวธิกีารอืน่ๆ ตารางรปูภาพหรอืวธิกีารอืน่ๆ ตารางรปูภาพหรอืวธิกีารอืน่ๆ 
• ปรับปรงุแนวทางการดาํเนนิงานปรับปรงุแนวทางการดาํเนนิงานปรับปรงุแนวทางการดาํเนนิงานปรับปรงุแนวทางการดาํเนนิงาน
•     รักษามาตรฐาน    รักษามาตรฐาน    รักษามาตรฐาน    รักษามาตรฐาน    

– ทําการสาํรวจทําการสาํรวจทําการสาํรวจทําการสาํรวจ เพื่อตรวจสอบการดาํเนนิงานอยางตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบการดาํเนนิงานอยางตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบการดาํเนนิงานอยางตอเนื่อง เพื่อตรวจสอบการดาํเนนิงานอยางตอเนื่อง 
โดยใช ฐานขอมลูพฤตกิรรมเสีย่งฯโดยใช ฐานขอมลูพฤตกิรรมเสีย่งฯโดยใช ฐานขอมลูพฤตกิรรมเสีย่งฯโดยใช ฐานขอมลูพฤตกิรรมเสีย่งฯ

– ขอคําแนะนาํจากหนวยงานอืน่ๆ ที่ดําเนนิงานดานการสรางขอคําแนะนาํจากหนวยงานอืน่ๆ ที่ดําเนนิงานดานการสรางขอคําแนะนาํจากหนวยงานอืน่ๆ ที่ดําเนนิงานดานการสรางขอคําแนะนาํจากหนวยงานอืน่ๆ ที่ดําเนนิงานดานการสราง
เสริมสขุภาพเสริมสขุภาพเสริมสขุภาพเสริมสขุภาพ

                                และปรบัปรงุแกไขและปรบัปรงุแกไขและปรบัปรงุแกไขและปรบัปรงุแกไข



สถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุสถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุสถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุสถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุ

� มีนโยบายปลอดบหุรี่มีนโยบายปลอดบหุรี่มีนโยบายปลอดบหุรี่มีนโยบายปลอดบหุรี่////เหลาเหลาเหลาเหลา////อบุตัเิหต ุที่ชัดเจนและเปนลายลกัษณอบุตัเิหต ุที่ชัดเจนและเปนลายลกัษณอบุตัเิหต ุที่ชัดเจนและเปนลายลกัษณอบุตัเิหต ุที่ชัดเจนและเปนลายลกัษณ
อักษรอักษรอักษรอักษร

� มีคณะทาํงานควบคมุบหุรี่มีคณะทาํงานควบคมุบหุรี่มีคณะทาํงานควบคมุบหุรี่มีคณะทาํงานควบคมุบหุรี่////เหลาเหลาเหลาเหลา////อบุตัิเหตุอบุตัิเหตุอบุตัิเหตุอบุตัิเหตุ
� จัดใหพืน้ทีด่าํเนนิการทัง้หมด เปนจัดใหพืน้ทีด่าํเนนิการทัง้หมด เปนจัดใหพืน้ทีด่าํเนนิการทัง้หมด เปนจัดใหพืน้ทีด่าํเนนิการทัง้หมด เปนเขตปลอดบหุรี ่เหลา และอบุตัเิหตุเขตปลอดบหุรี ่เหลา และอบุตัเิหตุเขตปลอดบหุรี ่เหลา และอบุตัเิหตุเขตปลอดบหุรี ่เหลา และอบุตัเิหตุ
� มีระบบสือ่สารใหความรูเกีย่วกบัพษิภยัของและแนวทางในการเลกิมีระบบสือ่สารใหความรูเกีย่วกบัพษิภยัของและแนวทางในการเลกิมีระบบสือ่สารใหความรูเกีย่วกบัพษิภยัของและแนวทางในการเลกิมีระบบสือ่สารใหความรูเกีย่วกบัพษิภยัของและแนวทางในการเลกิ

บุหรี ่เหลา ปองกนัอบุตัเิหตุบุหรี ่เหลา ปองกนัอบุตัเิหตุบุหรี ่เหลา ปองกนัอบุตัเิหตุบุหรี ่เหลา ปองกนัอบุตัเิหตุ
� มีมาตรการควบคมุปจจยัเสีย่งมีมาตรการควบคมุปจจยัเสีย่งมีมาตรการควบคมุปจจยัเสีย่งมีมาตรการควบคมุปจจยัเสีย่ง
� มีมาตรการมีมาตรการมีมาตรการมีมาตรการ////กจิกรรมสนบัสนนุใหพนกังานเลกิ ลด ละ พฤติกรรมเสีย่งกจิกรรมสนบัสนนุใหพนกังานเลกิ ลด ละ พฤติกรรมเสีย่งกจิกรรมสนบัสนนุใหพนกังานเลกิ ลด ละ พฤติกรรมเสีย่งกจิกรรมสนบัสนนุใหพนกังานเลกิ ลด ละ พฤติกรรมเสีย่ง
� มีจํานวนพนกังานทีต่ดิบหุรี่มีจํานวนพนกังานทีต่ดิบหุรี่มีจํานวนพนกังานทีต่ดิบหุรี่มีจํานวนพนกังานทีต่ดิบหุรี่----ตดิเหลาลดลงตดิเหลาลดลงตดิเหลาลดลงตดิเหลาลดลง

เปนสถานประกอบการที่มกีารดาํเนนิงานดานการควบคมุเปนสถานประกอบการที่มกีารดาํเนนิงานดานการควบคมุเปนสถานประกอบการที่มกีารดาํเนนิงานดานการควบคมุเปนสถานประกอบการที่มกีารดาํเนนิงานดานการควบคมุ
ปจจัยเสีย่งตอสขุภาพ ปจจัยเสีย่งตอสขุภาพ ปจจัยเสีย่งตอสขุภาพ ปจจัยเสีย่งตอสขุภาพ ::::    บุหรี่ เหลา และอุบตัเิหต ุอยางเปนบุหรี่ เหลา และอุบตัเิหต ุอยางเปนบุหรี่ เหลา และอุบตัเิหต ุอยางเปนบุหรี่ เหลา และอุบตัเิหต ุอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่องรูปธรรมและตอเนื่องรูปธรรมและตอเนื่องรูปธรรมและตอเนื่อง



 

ตัวชวยตัวชวยตัวชวยตัวชวยตัวชวยตัวชวยตัวชวยตัวชวย

แผนงานสงเสรมิการดําเนนิงานเชงิแผนงานสงเสรมิการดําเนนิงานเชงิแผนงานสงเสรมิการดําเนนิงานเชงิแผนงานสงเสรมิการดําเนนิงานเชงิ
บูรณาการเพือ่ขยายฐานการสรางบูรณาการเพือ่ขยายฐานการสรางบูรณาการเพือ่ขยายฐานการสรางบูรณาการเพือ่ขยายฐานการสราง
เสริมสุขภาพในสถานประกอบการเสริมสุขภาพในสถานประกอบการเสริมสุขภาพในสถานประกอบการเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ



    รวมกบั กรมควบคมุโรค รวมกบั กรมควบคมุโรค รวมกบั กรมควบคมุโรค รวมกบั กรมควบคมุโรค     รวมกบั ศจยรวมกบั ศจยรวมกบั ศจยรวมกบั ศจย.  .  .  .  



    เขตสมทุรปราการเขตสมทุรปราการเขตสมทุรปราการเขตสมทุรปราการ

    เขตนครปฐมเขตนครปฐมเขตนครปฐมเขตนครปฐม

    เขตสมทุรสาครเขตสมทุรสาครเขตสมทุรสาครเขตสมทุรสาคร

    เขตกรงุเทพฯเขตกรงุเทพฯเขตกรงุเทพฯเขตกรงุเทพฯ

    เขตอืน่ๆ เขตอืน่ๆ เขตอืน่ๆ เขตอืน่ๆ ((((ชลบรุีชลบรุีชลบรุีชลบรุี,,,,ระยองระยองระยองระยอง))))

ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ : : : : จัดประชมุสปกจัดประชมุสปกจัดประชมุสปกจัดประชมุสปก....ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธ : : : : จัดประชมุสปกจัดประชมุสปกจัดประชมุสปกจัดประชมุสปก....



ประชาสัมพันธสูสาธารณะประชาสัมพันธสูสาธารณะประชาสัมพันธสูสาธารณะประชาสัมพันธสูสาธารณะ

Website Website Website Website โครงการ และภาคเีครอืขายโครงการ และภาคเีครอืขายโครงการ และภาคเีครอืขายโครงการ และภาคเีครอืขาย



รู้จกัวิธีการและเครื'องมือในการขบัเคลื'อนสถานประกอบการสร้างเสริมสขุภาพ

                กิจกรรมสรางกระบวนการเรยีนรู ฯ กิจกรรมสรางกระบวนการเรยีนรู ฯ กิจกรรมสรางกระบวนการเรยีนรู ฯ กิจกรรมสรางกระบวนการเรยีนรู ฯ : : : : คายคายคายคาย
ฝกอบรมฝกอบรมฝกอบรมฝกอบรม

สนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการ



จัดกจิกรมรณรงคสญัจรสูสถานประกอบการจัดกจิกรมรณรงคสญัจรสูสถานประกอบการจัดกจิกรมรณรงคสญัจรสูสถานประกอบการจัดกจิกรมรณรงคสญัจรสูสถานประกอบการ

    รวมกบั รวมกบั รวมกบั รวมกบั ภคยสภคยสภคยสภคยส....        

    รวมกบั สคลรวมกบั สคลรวมกบั สคลรวมกบั สคล.  .  .  .  

    รวมกบั รวมกบั รวมกบั รวมกบั สคอสคอสคอสคอ.  .  .  .  

สสสส....พพพพ....สสสส. . . . 

สนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการ



ดูแลใหคาํปรกึษาสถานประกอบการในการดาํเนนิงาน ฯดูแลใหคาํปรกึษาสถานประกอบการในการดาํเนนิงาน ฯดูแลใหคาํปรกึษาสถานประกอบการในการดาํเนนิงาน ฯดูแลใหคาํปรกึษาสถานประกอบการในการดาํเนนิงาน ฯ

สนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการสนับสนุนทางดานเทคนคิและวชิาการ



ชุดความรู ชุดความรู ชุดความรู ชุดความรู ““““ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบหุรี่ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบหุรี่ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบหุรี่ถอดรหัสสถานประกอบการปลอดบหุรี่””””

คูมือการจดักจิกรรมเพือ่คูมือการจดักจิกรรมเพือ่คูมือการจดักจิกรรมเพือ่คูมือการจดักจิกรรมเพือ่
การควบคุมการสบูบุหรี่การควบคุมการสบูบุหรี่การควบคุมการสบูบุหรี่การควบคุมการสบูบุหรี่

คู่มือคณะทาํงาน

คูมือผูบรหิารคูมือผูบรหิารคูมือผูบรหิารคูมือผูบรหิาร

 (ซีดีถอดรหัสฯ)  

สนับสนุนเครือ่งมอืสนับสนุนเครือ่งมอืสนับสนุนเครือ่งมอืสนับสนุนเครือ่งมอื

คูมือคณะทาํงานคูมือคณะทาํงานคูมือคณะทาํงานคูมือคณะทาํงาน



สื่อรณรงคดานการสรางเสรมิสขุภาพ สื่อรณรงคดานการสรางเสรมิสขุภาพ สื่อรณรงคดานการสรางเสรมิสขุภาพ สื่อรณรงคดานการสรางเสรมิสขุภาพ : : : : บุหรี่ เหลา บุหรี่ เหลา บุหรี่ เหลา บุหรี่ เหลา 
อุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุ

สนับสนนุเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นสนับสนนุเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นสนับสนนุเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นสนับสนนุเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่น

ชุด smoking, alcohol, accident free corner

ชุดแผนพับบุหรี่ เหลา แอลกอฮอล

ชุดโปสเตอรบุหรี่ เหลา แอลกอฮอล



เอกสารแนะนาํฯเอกสารแนะนาํฯเอกสารแนะนาํฯเอกสารแนะนาํฯ แผนพบัประชาสมัพนัธแผนพบัประชาสมัพนัธแผนพบัประชาสมัพนัธแผนพบัประชาสมัพนัธ

จดหมายขาวจดหมายขาวจดหมายขาวจดหมายขาว

เอกสาร สิ่งพิมพ ดานการสรางเสรมิสุขภาพฯเอกสาร สิ่งพิมพ ดานการสรางเสรมิสุขภาพฯเอกสาร สิ่งพิมพ ดานการสรางเสรมิสุขภาพฯเอกสาร สิ่งพิมพ ดานการสรางเสรมิสุขภาพฯ

สนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่น



สนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่นสนับสนุนเครือ่งมอืขับเคลือ่น
Health Promotion CornerHealth Promotion CornerHealth Promotion CornerHealth Promotion Corner



ในงานมหกรรมเครอืขายสถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพ ในงานมหกรรมเครอืขายสถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพ ในงานมหกรรมเครอืขายสถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพ ในงานมหกรรมเครอืขายสถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพ ในงานมหกรรมเครอืขายสถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพ ในงานมหกรรมเครอืขายสถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพ ในงานมหกรรมเครอืขายสถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพ ในงานมหกรรมเครอืขายสถานประกอบการสรางเสรมิสุขภาพ 

ประกาศเกยีรตคิณุ ตามระดบัการดาํเนนิงานประกาศเกยีรตคิณุ ตามระดบัการดาํเนนิงานประกาศเกยีรตคิณุ ตามระดบัการดาํเนนิงานประกาศเกยีรตคิณุ ตามระดบัการดาํเนนิงาน

ประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุ
สถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ สถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ สถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ สถานประกอบการสรางเสรมิสขุภาพ ::::    ปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุ



นิทรรศการ รวมพลงัสรางเสรมิสขุภาพนิทรรศการ รวมพลงัสรางเสรมิสขุภาพนิทรรศการ รวมพลงัสรางเสรมิสขุภาพนิทรรศการ รวมพลงัสรางเสรมิสขุภาพ
ประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุประกาศเกยีรตคิณุ



การดาํเนนิงานของโครงการการดาํเนนิงานของโครงการการดาํเนนิงานของโครงการการดาํเนนิงานของโครงการ

1111. . . . สรางความตองการสรางความตองการสรางความตองการสรางความตองการ
2222. . . . พัฒนาศักยภาพของคณะทาํงานพัฒนาศักยภาพของคณะทาํงานพัฒนาศักยภาพของคณะทาํงานพัฒนาศักยภาพของคณะทาํงาน
3333. . . . สนับสนนุเครือ่งมือ เชน สื่อรณรงคสนับสนนุเครือ่งมือ เชน สื่อรณรงคสนับสนนุเครือ่งมือ เชน สื่อรณรงคสนับสนนุเครือ่งมือ เชน สื่อรณรงค
4444. . . . สนับสนนุกจิกรรมสรางแนวรวมสนับสนนุกจิกรรมสรางแนวรวมสนับสนนุกจิกรรมสรางแนวรวมสนับสนนุกจิกรรมสรางแนวรวม
5555. . . . สนับสนนุทางดานเทคนคิ วิชาการสนับสนนุทางดานเทคนคิ วิชาการสนับสนนุทางดานเทคนคิ วิชาการสนับสนนุทางดานเทคนคิ วิชาการ
6666. . . . ประกาศเกยีรตคิณุ ประกาศเกยีรตคิณุ ประกาศเกยีรตคิณุ ประกาศเกยีรตคิณุ 

สถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานประกอบการ ::::    เขาของกจิการ ผูบริหาร พนักงานทกุระดบัเขาของกจิการ ผูบริหาร พนักงานทกุระดบัเขาของกจิการ ผูบริหาร พนักงานทกุระดบัเขาของกจิการ ผูบริหาร พนักงานทกุระดบั

สมาคมพฒันาคุณภาพสมาคมพฒันาคุณภาพสมาคมพฒันาคุณภาพสมาคมพฒันาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม
สํานักงานกองทนุสนบัสนนุสํานักงานกองทนุสนบัสนนุสํานักงานกองทนุสนบัสนนุสํานักงานกองทนุสนบัสนนุ
การสรางเสรมิสขุภาพ การสรางเสรมิสขุภาพ การสรางเสรมิสขุภาพ การสรางเสรมิสขุภาพ 
สสสสสสสสสสสส. . . . และหนวยงานภาคีและหนวยงานภาคีและหนวยงานภาคีและหนวยงานภาคี
อื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆ



คนพบขอเทจ็จรงิและไดบทเรยีนคนพบขอเทจ็จรงิและไดบทเรยีนคนพบขอเทจ็จรงิและไดบทเรยีนคนพบขอเทจ็จรงิและไดบทเรยีนคนพบขอเทจ็จรงิและไดบทเรยีนคนพบขอเทจ็จรงิและไดบทเรยีนคนพบขอเทจ็จรงิและไดบทเรยีนคนพบขอเทจ็จรงิและไดบทเรยีน

2222. . . . แนวทางการดาํเนนิงานทีเ่นนการมสีวนรวมของพนกังาน ทําแนวทางการดาํเนนิงานทีเ่นนการมสีวนรวมของพนกังาน ทําแนวทางการดาํเนนิงานทีเ่นนการมสีวนรวมของพนกังาน ทําแนวทางการดาํเนนิงานทีเ่นนการมสีวนรวมของพนกังาน ทํา
อยางเปนระบบ ครบวงจร และตอเนือ่ง เปนแนวทางทีส่ามารถทาํอยางเปนระบบ ครบวงจร และตอเนือ่ง เปนแนวทางทีส่ามารถทาํอยางเปนระบบ ครบวงจร และตอเนือ่ง เปนแนวทางทีส่ามารถทาํอยางเปนระบบ ครบวงจร และตอเนือ่ง เปนแนวทางทีส่ามารถทาํ
ไดจรงิและสงผลใหสามารถควบคมุปจจยัเสีย่งไดอยางเปนไดจรงิและสงผลใหสามารถควบคมุปจจยัเสีย่งไดอยางเปนไดจรงิและสงผลใหสามารถควบคมุปจจยัเสีย่งไดอยางเปนไดจรงิและสงผลใหสามารถควบคมุปจจยัเสีย่งไดอยางเปน
รูปธรรมรูปธรรมรูปธรรมรูปธรรม

1111. . . . สถานประกอบการมคีวามสนใจที่จะดาํเนนิการดวยเหตผุลสถานประกอบการมคีวามสนใจที่จะดาํเนนิการดวยเหตผุลสถานประกอบการมคีวามสนใจที่จะดาํเนนิการดวยเหตผุลสถานประกอบการมคีวามสนใจที่จะดาํเนนิการดวยเหตผุล
ตางๆ เชน ทําตามกฎหมาย ปญหาความปลอดภยัในที่ทาํงาน ตางๆ เชน ทําตามกฎหมาย ปญหาความปลอดภยัในที่ทาํงาน ตางๆ เชน ทําตามกฎหมาย ปญหาความปลอดภยัในที่ทาํงาน ตางๆ เชน ทําตามกฎหมาย ปญหาความปลอดภยัในที่ทาํงาน 
ปญหาไฟไหม เรื่องของ ปญหาไฟไหม เรื่องของ ปญหาไฟไหม เรื่องของ ปญหาไฟไหม เรื่องของ CSR CSR CSR CSR และภาพลกัษณองคกร ฯลฯ แตไมรูและภาพลกัษณองคกร ฯลฯ แตไมรูและภาพลกัษณองคกร ฯลฯ แตไมรูและภาพลกัษณองคกร ฯลฯ แตไมรู
วิธีการและไมรูจะเริม่ตนอยางไรวิธีการและไมรูจะเริม่ตนอยางไรวิธีการและไมรูจะเริม่ตนอยางไรวิธีการและไมรูจะเริม่ตนอยางไร

ขอเท็จจรงิขอเท็จจรงิขอเท็จจรงิขอเท็จจรงิ



สภาวะเอือ้สภาวะเอือ้สภาวะเอือ้สภาวะเอือ้////จงูใจจงูใจจงูใจจงูใจ
•ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิผลตอบแทนทางเศรษฐกจิผลตอบแทนทางเศรษฐกจิผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ
•ผลประโยชนอืน่ๆ เชน ปองกันผลประโยชนอืน่ๆ เชน ปองกันผลประโยชนอืน่ๆ เชน ปองกันผลประโยชนอืน่ๆ เชน ปองกัน
อัคคีภัย ภาพลักษณ มาตรฐานอัคคีภัย ภาพลักษณ มาตรฐานอัคคีภัย ภาพลักษณ มาตรฐานอัคคีภัย ภาพลักษณ มาตรฐาน
ตางๆ ตางๆ ตางๆ ตางๆ e.g. e.g. e.g. e.g. สถานประกอบกจิการสถานประกอบกจิการสถานประกอบกจิการสถานประกอบกจิการ
ดีเดน โรงงานสขีาวดีเดน โรงงานสขีาวดีเดน โรงงานสขีาวดีเดน โรงงานสขีาว IsoIsoIsoIso26000260002600026000, , , , 
CSRDIW,CSRDIW,CSRDIW,CSRDIW,
•กฏหมายและการบังคับใชกฏหมายและการบังคับใชกฏหมายและการบังคับใชกฏหมายและการบังคับใช

ผูบริหารผูบริหารผูบริหารผูบริหาร
•เห็นความสาํคัญ เห็นความสาํคัญ เห็นความสาํคัญ เห็นความสาํคัญ 
•มีความตัง้ใจ มีความตัง้ใจ มีความตัง้ใจ มีความตัง้ใจ 
•สนับสนนุทั้งเชงินโยบายสนับสนนุทั้งเชงินโยบายสนับสนนุทั้งเชงินโยบายสนับสนนุทั้งเชงินโยบาย
และการจดัการและการจดัการและการจดัการและการจดัการ

ดําเนินการ
ขับเคลื่อน

•พนักงานพนักงานพนักงานพนักงาน
•เห็นประโยชนเห็นประโยชนเห็นประโยชนเห็นประโยชน
•ลดการตอตานหรอืลดการตอตานหรอืลดการตอตานหรอืลดการตอตานหรอื
เพิกเฉยเพิกเฉยเพิกเฉยเพิกเฉย
•เขามามีสวนรวมเขามามีสวนรวมเขามามีสวนรวมเขามามีสวนรวม

ตั้งคณะทํางาน

คณะทํางานคณะทํางานคณะทํางานคณะทํางาน
•เห็นความสาํคัญเห็นความสาํคัญเห็นความสาํคัญเห็นความสาํคัญ
•มีจิตสํานกึ มีจิตสํานกึ มีจิตสํานกึ มีจิตสํานกึ 
•มีทักษะและกระบวนการมีทักษะและกระบวนการมีทักษะและกระบวนการมีทักษะและกระบวนการ
เรียนรูในการขบัเคลือ่นเรียนรูในการขบัเคลือ่นเรียนรูในการขบัเคลือ่นเรียนรูในการขบัเคลือ่น

กิจกรรมกระบวนการเรยีนรูเพือ่กิจกรรมกระบวนการเรยีนรูเพือ่กิจกรรมกระบวนการเรยีนรูเพือ่กิจกรรมกระบวนการเรยีนรูเพือ่
สรางความตระหนกัและพฒันาสรางความตระหนกัและพฒันาสรางความตระหนกัและพฒันาสรางความตระหนกัและพฒันา
ศักยภาพใหแกคณะทํางานฯศักยภาพใหแกคณะทํางานฯศักยภาพใหแกคณะทํางานฯศักยภาพใหแกคณะทํางานฯ

Best PracticesBest PracticesBest PracticesBest Practices
คูมือคูมือคูมือคูมือ////แบบจาํลองแบบจาํลองแบบจาํลองแบบจาํลอง

องคความรูอื่นๆ องคความรูอื่นๆ องคความรูอื่นๆ องคความรูอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับการ
สรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิสรางเสรมิ
สุขภาพสุขภาพสุขภาพสุขภาพ

การใหบรกิารทางการใหบรกิารทางการใหบรกิารทางการใหบรกิารทาง
สุขภาพอื่นๆ สุขภาพอื่นๆ สุขภาพอื่นๆ สุขภาพอื่นๆ e.g.e.g.e.g.e.g.    
QuitlineQuitlineQuitlineQuitline1600160016001600

บทเรียนบทเรียนบทเรียนบทเรียน



�การดําเนินงานเพื่อสรางเสริมสุขภาพของพนักงานในสถาน
ประกอบการ จึงไมสามารถทีจ่ะปลอยใหเปนเรือ่งทีจ่ะเกดิขึ้นไมสามารถทีจ่ะปลอยใหเปนเรือ่งทีจ่ะเกดิขึ้นไมสามารถทีจ่ะปลอยใหเปนเรือ่งทีจ่ะเกดิขึ้นไมสามารถทีจ่ะปลอยใหเปนเรือ่งทีจ่ะเกดิขึ้น
เองไดตามธรรมชาติเองไดตามธรรมชาติเองไดตามธรรมชาติเองไดตามธรรมชาติ

� การทําใหพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิต ให
หางไกลจากปจจัยเสี่ยงหรือเลิกจากพฤติกรรมเสี่ยง จะตองทํา
ใหพนักงานรูสกึวาอยากเปลีย่นหรอือยากเลกิดวยตวัเอง พนักงานรูสกึวาอยากเปลีย่นหรอือยากเลกิดวยตวัเอง พนักงานรูสกึวาอยากเปลีย่นหรอือยากเลกิดวยตวัเอง พนักงานรูสกึวาอยากเปลีย่นหรอือยากเลกิดวยตวัเอง 
มากกวาใหใครบอกใหเปลี่ยน

�จะตองอาศัยการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังจาก
หนวยงาน ที่จะตองสรางกลไกตางๆ อยางเปนระบบ เพื่อสรางสรางสรางสราง
สภาวะใหพนกังานรูสกึอยากทําหรอือยากเลกิสภาวะใหพนกังานรูสกึอยากทําหรอือยากเลกิสภาวะใหพนกังานรูสกึอยากทําหรอือยากเลกิสภาวะใหพนกังานรูสกึอยากทําหรอือยากเลกิ

ขอสรปุจากการดาํเนนิงานขอสรปุจากการดาํเนนิงานขอสรปุจากการดาํเนนิงานขอสรปุจากการดาํเนนิงานขอสรปุจากการดาํเนนิงานขอสรปุจากการดาํเนนิงานขอสรปุจากการดาํเนนิงานขอสรปุจากการดาํเนนิงาน



กาวตอไปกาวตอไปกาวตอไปกาวตอไป... ... ... ... เดนิหนาขบัเคลื่อนใหสงัคมไทยเดนิหนาขบัเคลื่อนใหสงัคมไทยเดนิหนาขบัเคลื่อนใหสงัคมไทยเดนิหนาขบัเคลื่อนใหสงัคมไทย
เปนสงัคมสขุภาวะ ดวยพลังของสถานประกอบการเปนสงัคมสขุภาวะ ดวยพลังของสถานประกอบการเปนสงัคมสขุภาวะ ดวยพลังของสถานประกอบการเปนสงัคมสขุภาวะ ดวยพลังของสถานประกอบการ

สถานประกอบการมกีารควบคมุปจจยัเสีย่งอยางเปนสถานประกอบการมกีารควบคมุปจจยัเสีย่งอยางเปนสถานประกอบการมกีารควบคมุปจจยัเสีย่งอยางเปนสถานประกอบการมกีารควบคมุปจจยัเสีย่งอยางเปน
รูปธรรม สงเสรมิการคุมครองสขุภาพของพนักงานและรูปธรรม สงเสรมิการคุมครองสขุภาพของพนักงานและรูปธรรม สงเสรมิการคุมครองสขุภาพของพนักงานและรูปธรรม สงเสรมิการคุมครองสขุภาพของพนักงานและ

ความปลอดภยัในการทาํงาน  ความปลอดภยัในการทาํงาน  ความปลอดภยัในการทาํงาน  ความปลอดภยัในการทาํงาน  

สถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานประกอบการ สถานประกอบการ ((((ขนาดใหญขนาดใหญขนาดใหญขนาดใหญ14141414,,,,000 000 000 000 แหง ขนาดเลก็ แหง ขนาดเลก็ แหง ขนาดเลก็ แหง ขนาดเลก็ 
300300300300,,,,000 000 000 000 กวาแหงกวาแหงกวาแหงกวาแหง) ) ) ) ที่ยังไมมกีารควบคมุปจจยัเสีย่ง ที่ยังไมมกีารควบคมุปจจยัเสีย่ง ที่ยังไมมกีารควบคมุปจจยัเสีย่ง ที่ยังไมมกีารควบคมุปจจยัเสีย่ง ((((บุหรี่บุหรี่บุหรี่บุหรี่, , , , 
เหลาเหลาเหลาเหลา, , , , อุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุ, , , , ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ) ) ) ) หรือทาํไมตอเนือ่ง และจรงิจงัหรือทาํไมตอเนือ่ง และจรงิจงัหรือทาํไมตอเนือ่ง และจรงิจงัหรือทาํไมตอเนือ่ง และจรงิจงั

เปนเปนเปนเปน

สุขภาพของสุขภาพของสุขภาพของสุขภาพของ
พนักงานพนักงานพนักงานพนักงาน

ประสทิธภิาพประสทิธภิาพประสทิธภิาพประสทิธภิาพ
การผลติการผลติการผลติการผลติ

ปองกนัปองกนัปองกนัปองกนั
อัคคภียัอัคคภียัอัคคภียัอัคคภียั

ภาพลกัษณภาพลกัษณภาพลกัษณภาพลกัษณ
ของบรษิทัของบรษิทัของบรษิทัของบรษิทั อื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆ



โครงการพฒันาการดาํเนนิงานเชงิบรูณาการ โครงการพฒันาการดาํเนนิงานเชงิบรูณาการ โครงการพฒันาการดาํเนนิงานเชงิบรูณาการ โครงการพฒันาการดาํเนนิงานเชงิบรูณาการ โครงการพฒันาการดาํเนนิงานเชงิบรูณาการ โครงการพฒันาการดาํเนนิงานเชงิบรูณาการ โครงการพฒันาการดาํเนนิงานเชงิบรูณาการ โครงการพฒันาการดาํเนนิงานเชงิบรูณาการ 
เพื่อปองกันปจจัยเสีย่งในสถานประกอบการเพื่อปองกันปจจัยเสีย่งในสถานประกอบการเพื่อปองกันปจจัยเสีย่งในสถานประกอบการเพื่อปองกันปจจัยเสีย่งในสถานประกอบการ

ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2556255625562556----กนัยายน กนัยายน กนัยายน กนัยายน 2558255825582558

ภาคีภาคีภาคีภาคี
เครอืขายเครอืขายเครอืขายเครอืขาย

ตางๆตางๆตางๆตางๆ

““““ชวนคดิ ชวนทํา นําทาง เดินเคียงขาง ชวนคดิ ชวนทํา นําทาง เดินเคียงขาง ชวนคดิ ชวนทํา นําทาง เดินเคียงขาง ชวนคดิ ชวนทํา นําทาง เดินเคียงขาง 
สูฝนสูฝนสูฝนสูฝน แบบแบบแบบแบบ WinWinWinWin----WinWinWinWin    รวมกนัรวมกนัรวมกนัรวมกนั””””สมมุติฐานสมมุติฐานสมมุติฐานสมมุติฐาน



•คลีนิคอดบุหรี่
•โครงการตางๆ
•ตรวจปรับพื้นที่ปลอดบุหรี่ 
เหลาตามกฎหมาย

มาตรฐานตางๆ มาตรฐานตางๆ มาตรฐานตางๆ มาตรฐานตางๆ เชน 
•มยส. โรงงานสีขาว 
•สถานประกอบกิจการดีเดน
•Happy Workplace
•CSR-DIW
ดูแลตามกฎหมายดูแลตามกฎหมายดูแลตามกฎหมายดูแลตามกฎหมาย
•สวัสดิการและคุมครองแรงงาน
•ความปลอดภัยในการทํางาน

หนวยงานทีด่แูลหนวยงานทีด่แูลหนวยงานทีด่แูลหนวยงานทีด่แูล
สปกสปกสปกสปก////แรงงานแรงงานแรงงานแรงงาน

หนวยงานหนวยงานหนวยงานหนวยงาน////
โครงการสขุภาพโครงการสขุภาพโครงการสขุภาพโครงการสขุภาพ

โรงเรยีนโรงเรยีนโรงเรยีนโรงเรยีน สถานสถานสถานสถาน
ประกอบการประกอบการประกอบการประกอบการ

โรงพักโรงพักโรงพักโรงพัก โรงโรงโรงโรง
พยาบาลพยาบาลพยาบาลพยาบาล

Setting Setting Setting Setting 
อื่นๆอื่นๆอื่นๆอื่นๆ



� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

�

 

� 

� 

� 

� � 

� 

� � 

� 

� � 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� � 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� � 

� � 
� 

�

 

�

 
�

 �

 

�

 

�

 �

 

�

 

�

 

�

 

�

 

�

 

� 

�

 

� 

� 

� 

� 
� 

� � �

 

� 

� 

� 

� 
� 

�

�

�

�

� �

�

•ศูนยความปลอดภยัศูนยความปลอดภยัศูนยความปลอดภยัศูนยความปลอดภยั
แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน 12 12 12 12 พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ 
•สวัสดิการและคุมครองสวัสดิการและคุมครองสวัสดิการและคุมครองสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจงัหวดัแรงงานจงัหวดัแรงงานจงัหวดัแรงงานจงัหวดั
•สํานักงานประกนัสงัคมสํานักงานประกนัสงัคมสํานักงานประกนัสงัคมสํานักงานประกนัสงัคม
•สภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรม
•สํานักงานสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดจังหวัดจังหวัดจังหวัด
•โรงพยาบาลระดบัตางๆโรงพยาบาลระดบัตางๆโรงพยาบาลระดบัตางๆโรงพยาบาลระดบัตางๆ
•สํานักควบคมุโรคสํานักควบคมุโรคสํานักควบคมุโรคสํานักควบคมุโรค
•ชมรมจปชมรมจปชมรมจปชมรมจป....
•เครือขายสปกเครือขายสปกเครือขายสปกเครือขายสปก....สรางสรางสรางสราง
เสริมสุขภาพเสริมสุขภาพเสริมสุขภาพเสริมสุขภาพ
•เครือขายเครือขายเครือขายเครือขาย////ชมรมอืน่ๆชมรมอืน่ๆชมรมอืน่ๆชมรมอืน่ๆ



� 

•ศปรศปรศปรศปร....พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่3333
•สสจสสจสสจสสจ....ลาํพนูลาํพนูลาํพนูลาํพนู
•สสจสสจสสจสสจ....เชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหมเชยีงใหม
•รพรพรพรพ....สารภีสารภีสารภีสารภี
•ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ

•ศปรศปรศปรศปร....พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่6666
•สสจสสจสสจสสจ....ประจวบฯประจวบฯประจวบฯประจวบฯ
•รพรพรพรพ....บานโปงบานโปงบานโปงบานโปง � 

•สภาอตุฯชลบรุีสภาอตุฯชลบรุีสภาอตุฯชลบรุีสภาอตุฯชลบรุี
•รพรพรพรพ....พนสัฯพนสัฯพนสัฯพนสัฯ
•ชมรมความปลอดภยั ชลบรุีชมรมความปลอดภยั ชลบรุีชมรมความปลอดภยั ชลบรุีชมรมความปลอดภยั ชลบรุี
•ฯลฯฯลฯฯลฯฯลฯ

� 
� 

� 

� 

� 

•ศปรศปรศปรศปร....พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่พืน้ที่2222
•ชมรมความชมรมความชมรมความชมรมความ
ปลอดภยัฯปลอดภยัฯปลอดภยัฯปลอดภยัฯ
•สํานกังานอนามยัสํานกังานอนามยัสํานกังานอนามยัสํานกังานอนามยั
หนองแขมหนองแขมหนองแขมหนองแขม
•มูลนธิพิฒันามูลนธิพิฒันามูลนธิพิฒันามูลนธิพิฒันา
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
เครือ่งนุงหมไทยเครือ่งนุงหมไทยเครือ่งนุงหมไทยเครือ่งนุงหมไทย
•สมาพนัธโลจสิตกิสสมาพนัธโลจสิตกิสสมาพนัธโลจสิตกิสสมาพนัธโลจสิตกิส
•สมาคมเครอืขายสมาคมเครอืขายสมาคมเครอืขายสมาคมเครอืขาย
บรกิารวศิวกรบรกิารวศิวกรบรกิารวศิวกรบรกิารวศิวกร

•สสคสสคสสคสสค....สมทุรสาครสมทุรสาครสมทุรสาครสมทุรสาคร
•คสสคสสคสสคสส....สมทุรสาครสมทุรสาครสมทุรสาครสมทุรสาคร
•สสจสสจสสจสสจ....สมทุรสงครมสมทุรสงครมสมทุรสงครมสมทุรสงครม
•สสจสสจสสจสสจ....นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม ((((สถานีสถานีสถานีสถานี
ตํานวจภธูรพทุธตํานวจภธูรพทุธตํานวจภธูรพทุธตํานวจภธูรพทุธ
มณฑลมณฑลมณฑลมณฑล))))
•รพรพรพรพ....วชิยัเวช วชิยัเวช วชิยัเวช วชิยัเวช 
สมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสาคร

� 

•รพรพรพรพ....ทางแซะ ทางแซะ ทางแซะ ทางแซะ 
ชุมพรชุมพรชุมพรชุมพร

� 

จุดจัดการ (Nodes) ควรมี
การทํางานเชิงเครือขายใน
พื้นที่

จุดจัดการ (Nodes) ควรมี
การทํางานเชิงเครือขายใน
พื้นที่

•รพรพรพรพ....สาํโรงสาํโรงสาํโรงสาํโรง
การแพทยการแพทยการแพทยการแพทย

� 



2222. . . . แทรกในกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพที่หนวยงานจดัใหกบัสถานแทรกในกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพที่หนวยงานจดัใหกบัสถานแทรกในกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพที่หนวยงานจดัใหกบัสถานแทรกในกจิกรรมพัฒนาศกัยภาพที่หนวยงานจดัใหกบัสถาน
ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ ประกอบการ 

1111. . . . ชวยประชาสมัพันธ หรือรณรงค เผยแพร โดยสามารถทาํงานชวยประชาสมัพันธ หรือรณรงค เผยแพร โดยสามารถทาํงานชวยประชาสมัพันธ หรือรณรงค เผยแพร โดยสามารถทาํงานชวยประชาสมัพันธ หรือรณรงค เผยแพร โดยสามารถทาํงาน
รวมกบัโครงการฯรวมกบัโครงการฯรวมกบัโครงการฯรวมกบัโครงการฯ

เนนการบรูณาการกบังานที่รบัผดิชอบอยู ทางใดทางหนึ่งเนนการบรูณาการกบังานที่รบัผดิชอบอยู ทางใดทางหนึ่งเนนการบรูณาการกบังานที่รบัผดิชอบอยู ทางใดทางหนึ่งเนนการบรูณาการกบังานที่รบัผดิชอบอยู ทางใดทางหนึ่ง

3333. . . . เปนจุดจดัการ เปนจุดจดัการ เปนจุดจดัการ เปนจุดจดัการ ((((Nodes)Nodes)Nodes)Nodes)    : : : : ประชาสมัพันธ รับ สปกประชาสมัพันธ รับ สปกประชาสมัพันธ รับ สปกประชาสมัพันธ รับ สปก. . . . เขารวมเขารวมเขารวมเขารวม
โครงการฯ เปนพี่เลีย้งดแูลใหคาํปรกึษา พัฒนาศักยภาพโครงการฯ เปนพี่เลีย้งดแูลใหคาํปรกึษา พัฒนาศักยภาพโครงการฯ เปนพี่เลีย้งดแูลใหคาํปรกึษา พัฒนาศักยภาพโครงการฯ เปนพี่เลีย้งดแูลใหคาํปรกึษา พัฒนาศักยภาพ
คณะทํางานของ สปกคณะทํางานของ สปกคณะทํางานของ สปกคณะทํางานของ สปก. . . . ชวยเรือ่งสือ่และเครือ่งมอืตางๆ ชวยเรือ่งสือ่และเครือ่งมอืตางๆ ชวยเรือ่งสือ่และเครือ่งมอืตางๆ ชวยเรือ่งสือ่และเครือ่งมอืตางๆ ((((ADEQ ADEQ ADEQ ADEQ 
สนับสนนุสนับสนนุสนับสนนุสนับสนนุ) ) ) ) ประเมินผลประเมินผลประเมินผลประเมินผล



สมาคมพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดลอมสมาคมพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดลอมสมาคมพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดลอมสมาคมพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดลอม
โทร โทร โทร โทร 02020202----800800800800----2424242424242424

http://www.adeq.or.thhttp://www.adeq.or.thhttp://www.adeq.or.thhttp://www.adeq.or.th



แทรกประเด็นปจจยัเสีย่งแทรกประเด็นปจจยัเสีย่งแทรกประเด็นปจจยัเสีย่งแทรกประเด็นปจจยัเสีย่ง: : : : ปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุ ปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุ ปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุ ปลอดบหุรี ่เหลา อุบัติเหตุ 
เปนดัชนชีี้วดัหรอืเปนเกณฑในการประเมนิเปนดัชนชีี้วดัหรอืเปนเกณฑในการประเมนิเปนดัชนชีี้วดัหรอืเปนเกณฑในการประเมนิเปนดัชนชีี้วดัหรอืเปนเกณฑในการประเมนิ

อนาคต
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1.1.1.1. สงเสรมิคณุภาพชวีติของพนกังานสงเสรมิคณุภาพชวีติของพนกังานสงเสรมิคณุภาพชวีติของพนกังานสงเสรมิคณุภาพชวีติของพนกังาน
2.2.2.2. ทําใหเพิ่มประสทิธภิาพการผลติขององคกรทําใหเพิ่มประสทิธภิาพการผลติขององคกรทําใหเพิ่มประสทิธภิาพการผลติขององคกรทําใหเพิ่มประสทิธภิาพการผลติขององคกร
3.3.3.3. ชวยลดตนทนุการผลติชวยลดตนทนุการผลติชวยลดตนทนุการผลติชวยลดตนทนุการผลติ
4.4.4.4. ชวยสงเสรมิภาพลกัษณขององคกรชวยสงเสรมิภาพลกัษณขององคกรชวยสงเสรมิภาพลกัษณขององคกรชวยสงเสรมิภาพลกัษณขององคกร
5.5.5.5. เพิ่มความปลอดภยัในการทาํงาน เพิ่มความปลอดภยัในการทาํงาน เพิ่มความปลอดภยัในการทาํงาน เพิ่มความปลอดภยัในการทาํงาน ((((ลดความเสีย่งตอการลดความเสีย่งตอการลดความเสีย่งตอการลดความเสีย่งตอการ

อุบัติเหตทุัง้จากการทาํงานและบนทองถนน หรือการเกดิอุบัติเหตทุัง้จากการทาํงานและบนทองถนน หรือการเกดิอุบัติเหตทุัง้จากการทาํงานและบนทองถนน หรือการเกดิอุบัติเหตทุัง้จากการทาํงานและบนทองถนน หรือการเกดิ
อัคคีภยั ฯลฯอัคคีภยั ฯลฯอัคคีภยั ฯลฯอัคคีภยั ฯลฯ))))

6.6.6.6. เปนการทาํตามกฎหมายเปนการทาํตามกฎหมายเปนการทาํตามกฎหมายเปนการทาํตามกฎหมาย

ในการขบัเคลือ่นสถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหลา ในการขบัเคลือ่นสถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหลา ในการขบัเคลือ่นสถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหลา ในการขบัเคลือ่นสถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหลา 
อุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุ

ประเดน็จงูใจประเดน็จงูใจประเดน็จงูใจประเดน็จงูใจ

7777. . . . สงเสรมิการสงเสรมิการสงเสรมิการสงเสรมิการ
ดําเนนิงานตามดําเนนิงานตามดําเนนิงานตามดําเนนิงานตาม
มาตรฐานการมาตรฐานการมาตรฐานการมาตรฐานการ
ดําเนนิงานอืน่ๆ ดําเนนิงานอืน่ๆ ดําเนนิงานอืน่ๆ ดําเนนิงานอืน่ๆ 
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