
สมาคมพฒันาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
23 – 24 กรกฎาคม 2558 



Phase1 (2551-53) Phase2 (2553-56)

แผนงานพัฒนาการสราง
เสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ

แผนงานพฒันาสถาน
ประกอบการปลอดบหุรี่



Phase1 และ 2 (พ.ศ.2551-56)



การเสพตดิ
ทางอารมณ
และจติใจ

การเสพตดิ
ทาง

พฤติกรรม
และสงัคม

การเสพตดิ
ฤทธิ์ของ
นิโคตนิ

เกี่ยวกับการเสพตดิ Individual Factors

การเลกิพฤตกิรรมเสีย่ง จะเกิดขึน้
ตอเมื่อผูทีม่ีพฤตกิรรมเสีย่งตองคดิ
ไดเองทีจ่ะเลกิ หรืออยากเลกิ 
จากนัน้ลงมือเลกิอยางจรงิจัง และ
ถามีผูชวยหรอืกลไกการ
ชวยเหลอื ก็จะทําใหสามารถเลกิ
ไดงายขึ้นกวาการไมมีผูชวย



เปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัคน
จํานวนมาก

เปนเรือ่งทีต่องใชเวลาในการ
ทํา และที่สาํคญัตองทาํตอเนือ่ง

คณะทํางานฯ หรือ 
(ผูรับผดิชอบ) มีงานลนมืออยู
แลว

Workplace Factors

สถานประกอบการจะ ตองมี
นโยบาย กลไก และ
กระบวนการทํางานเพือ่สราง
สภาวะให

พนักงานรูสกึอยากเลกิ และลง
มือเลกิ
ปองกนันกัสบูนกัดืม่หนาใหม 
อื่นๆ



จะเกิดขึน้อยางเปนรปูธรรม หากมกีารดาํเนนิงานอยาง

1. ครบวงจร
2. ตอเนื่อง
3. เปนระบบ
4. แบบมสีวนรวม

• จัดสภาพแวดลอมใหสอดคลองกบั
กฎหมาย

• ใหความรู หรือสรางกระบวนการเรยีนรู
• สนบัสนนุ ชวยเหลอื ลดละเลกิ
• จัดกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพอืน่ๆ เพื่อ

เบี่ยงเบนความสนใจ

• มีนโยบาย กรอบแนวคดิ และเปาหมายของการทาํงานในแตละขัน้ตอนหรอืแตละ
ระยะทีช่ดัเจน
• มีการแยกแยะปญหา หาสาเหตขุองปญหาทีจ่ะนาํไปสูแนวทางการแกไขทีต่รงจดุ
• ทําอยางมทีศิทาง โดยมแีผนปฏบิตักิารเปนเขม็ทศิชีน้าํทาง
• มีกระบวนการทาํงานทีเ่ปนขัน้เปนตอน
• มีการประเมนิผลทีช่ดัเจน 



ผูบริหาร
•เห็น
ความสําคัญ 
•มีความตัง้ใจ 
•สนับสนนุทั้ง
เชิงนโยบายและ
การจัดการ

ดําเนินการขับเคลื่อน

•พนักงาน
•เห็นประโยชน
•ลดการตอตาน
หรือเพกิเฉย
•เขามามีสวน
รวม

คณะทํางาน
•เห็นความสาํคัญ
•มีจิตสํานกึ 
•มีทักษะและ
กระบวนการ
เรียนรูในการ
ขับเคลื่อน

มีการพัฒนาศกัยภาพ
คณะทํางาน ดานการ
ขับเคลื่อนฯ และการ
ใหคําปรกึษาลดละ
เลิกฯ

ต้ัง
คณะทํางาน

- เครื่องมืออื่นๆ 
เชน คูมือ สื่อแจก/
เผยแพรเกีย่วกบั
พฤติกรรมเสี่ยง
- มีโคชคอยชวย 
เหลือใหคาํแนะนาํ
ทุกขั้นตอน

ปจจัยภายในภายนอกทีเ่อื้อตอการดาํเนินงานปจจัยภายในภายนอกทีเ่อื้อตอการดาํเนินงาน



มีแนวคิดแล้ว มี MODEL แล้ว
จะขยายผลอย่างไร



สถานประกอบการทีม่ี
การคุมครองแรงงาน 
(10 ลานคน) ดวยการ
ปองกนัและควบคมุ
พฤติกรรมเสีย่งทาง
สุขภาพและสรางเสรมิ
ความปลอดภยัในการ
ทํางาน อยางเปน
รูปธรรม

สถานประกอบการ 
(ขนาดใหญ14,000 
แหง ขนาดเลก็ 
300,000 กวาแหง) 
ที่ยังไมมกีารควบคุม
ปจจยัเสีย่งทาง
สุขภาพ หรือทาํไม
ตอเนื่อง และจรงิจงั



สถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ 
15,000 แหง

สถาน
ประกอบการเขา
รวมโครงการ
พัฒนาสปก.สสส. 

สถาน
ประกอบการ
สรางเสรมิ
สุขภาพ ระดบั 
premium และ
ระดบัstandard

Nodes, คสส., อื่นๆ

กิจกรรมพฒันาศกัย 
ภาพคณะทํางาน, 
กิจกรรมสรางความ
ตระหนักฯ, กิจกรรม
ใหคําปรกึษาลดละ
เลิก ฯลฯ

ชุดความรู
ถอดรหัสฯ, ชุด
ความรูเกีย่วกบั

ปจจัยเสี่ยง

แนะนํา 
ชวยเหลือ

แผนงานฯแผนงานฯ

สามารถ
คุมครอง
แรงงาน

ประเมนิผล

เห็นประโยชนจึงทาํ

ทําใหถูกตองตามกฎหมาย 

ทําเปนระบบ ครบวงจร

พัฒนาแนวทาง scaling upในระดบัปฏบิตักิาร



ใครควรจะเปนจดุจดัการ (Nodes)ใครควรจะเปนจดุจดัการ (Nodes)

หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับแรงงาน
หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับการสราง
เสรมิสขุภาพ



 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 



 







  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
   


 


 

 
 


 


 

 


 


 


 


 


 




 









 
 


















 



• ศูปร. 12 พื้นที่
• สคร. 12 พื้นที่
• ชมรม, มูลนิธิ

• สวัสดกิารและคุมครองแรงงานฯ
• สสจ.
• โรงพยาบาล จังหวัด อําเภอ
• สมัชชา, ชมรมฯ , เครือขาย



ภาคอสีาน 1 จังหวดั
1. นครราชสมีา

ภาคเหนอื 4 จังหวดั
1. เชียงใหม
2. ลําพูน
3. ลําปาง
4. เชียงราย

ภาคตะวนัออก 1 จังหวดั
1. ชลบรุี

ภาคกลางและภาค
ตะวนัตก 10 จังหวดั
1. สระบรุี
2. พระนครศรอียุธยา
3. ปทุมธานี
4. ราชบรุี
5. นครปฐม
6. สมุทรสาคร
7. ประจวบครีขีันธ
8. สมุทรปราการ
9. นครนายก
10.กรงุเทพ

ภาคใต  3 จังหวดั
1. ชุมพร
2. ตรัง
3. สตูล



จ.เชียงใหม ่4 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลสารภี
2. โรงพยาบาลสนัปา่ตอง
3. สาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอและจงัหวดั
4. สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั

จ.นครราชสีมา 5 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลปากชอ่งนานา
2. โรงพยาบาลโชคชยั
3. โรงพยาบาลปกัธงชยั
4. โรงพยาบาลเทพรตัน์
5. สาํนกังานสาธารณาสขุจงัหวดั

จ.เชียงราย 1 หน่วยงาน
สภาอุตสาหกรรมเชยีงราย

จ.นครปฐม 3  หน่วยงาน
1. สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
2. สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานฯ
3. เครอืขา่ยสถานประกอบการ

จ.ตรงั 6 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลตรงั
2. โรพยาบาลหว้ยยอด
3. สมชัชาสขุภาพจงัหวดัตรงั
4. ชมรมผูไ้รก้ล่องเสยีง
5. เครอืขา่ยอาสาสมคัรคุม้ครองฯ
6. สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

จ.ชุมพร 1 หน่วยงาน
โรงพยาบาลท่าแซะ

จ.สตลู 1 หน่วยงาน
โรงพยาบาลสตูล

จ.สระบุรี 2 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลสระบุรี
2. สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

จ.อยุธยา 4 หน่วยงาน  
1. โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา
2. โรงพยาบาลเสนา
3. สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัฯ
4. ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต1 

จ.ราชบุรี 7 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลราชบุรี
2. โรงพยาบาลบา้นโปง่
3. ชมรมฟ้าใสไรค้วนั
4. ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต7
5. สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
6. แรงงานจงัหวดัราชบุรี
7. สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั

จ.สมุทรสาคร 4 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลมหาชยั 2
2. โรงพยาบาลวชิยัเวช 
3. สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
4. เครอืขา่ยสถานประกอบการสรา้งเสรมิสขุภาพ

จ.ประจวบคีรีขนัธ ์1 หน่วยงาน
สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั

กรงุเทพ 12 หน่วยงาน
1. สาํนกังานอนามยัเขตหนองแขม
2. สาํนกัอนามยั กรุงเทพฯ
3. มลูนิธพิฒันาเครื�องนุ่งหม่ไทย
4. สาํนกัความปลอดภยัแรงงาน
5. สถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
6. เครอืขา่ยเจา้หน้าที�ความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
7. เครอืขา่ยสถานประกอบการสรา้งเสรมิสขุภาพ
8. ชมรมความปลอดภยัในการทาํงานเขตพระนคร
9. ชมรมความปลอดภยัในการทาํงานเขตธนบุรี
10. สมาพนัธโ์ลจสิตกิสไ์ทย
11. สมาคมเครอืขา่ยบรกิารวศิวการ กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม
12.. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคมไทย

จ.ชลบุรี 5 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลพนสันิคม
2. ชมรมเครอืขา่ยความปลอดภยัฯ
3. สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
4. ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต2
5. เครอืขา่ยสถานประกอบการ

จ.ปทุมธานี 1 
หน่วยงาน
สวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงาน

จ.ลาํปาง 1 หน่วยงาน
ศนูยค์วามปลอดภยัแรงงาน
เขต 5

จ.ลาํพนู 1 หน่วยงาน
สาํนกังานสาธารณสขุลาํพนู

จ.นครนายก 1 
หน่วยงาน
สาํนกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดั

การกระจายตวัของ Node 19 จังหวดั (63 หนวยงาน)



Node เชียงใหม่ 4 หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั คือ โรงพยาบาลสารภี
ดูแล  สปก. 13 แหง

จ.นครปฐม 3  หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั คือ
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานฯ
ดูแล  สปก. 26 แหง

จ.ตรงั 6 หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั คือ
โรงพยาบาลตรงัและ
โรงพยาบาลหว้ยยอด
ดูแล  สปก. 64 แหง

จ.ราชบรีุ 7 หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั คือ 
โรงพยาบาลราชบุรี
และสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน
ดูแล  สปก. 121 แหง

Node ลาํปาง 1 หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั คือ 
ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 5
ดูแล  สปก. 50 แหง

Node นครราชสีมา 5 หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั คือ 
โรงพยาบาลปากช่องนานาและ
โรงพยาบาลโชคชยั
ดูแล  สปก. 30 แหง

จ.สระบรีุ 2 หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั
คือ โรงพยาบาลสระบุรี
ดูแล  สปก. 38 แหง

กรงุเทพ 12 หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั คือ 
ศูนยค์วามปลอดภยัแรงงานเขต 12 ,ชมรมความปลอดภยัฯ เขตพระนคร
และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า ฯ
ดูแล  สปก. 248 แหง

จ.ชลบรีุ 5 หน่วยงาน
จดุประสานงานหลกั คือ 
ชมรมเครอืขา่ยความปลอดภยัฯ
ดูแล  สปก. 9 แหง

Nodes ในพื้นที่ 9 จังหวดั มีการทํางาน
รวมกับสถานประกอบการ (มี สปก.ในการ
ดูแล) รวม 599 แหง

จังหวัดปลอดบุหรี่



ภาคใต้ (65 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1. ตรัง 64

2. นครศรีธรรมราช 1

ภาคกลาง (47 แห่ง) จาํนวน(แห่ง)

1. สระบุรี 39

2. อยุธยา 5

3. สุพรรณบุรี 1

4. ลพบุรี 1

5. ชัยนาท 1

ภาคเหนือ (66 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 เชียงใหม่ 19

2 ลําพูน 30

3 ลําปาง 11

4 เชียงราย 3

5.เพชรบูรณ์ 3

ภาคตะวันตก(122 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1. ราชบุรี 121

2. เพชรบุรี 1

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (225  แห่ง) จาํนวน(แห่ง)

1.กรุงเทพมหานคร 147

2 ปทุมธานี 12

3 สมุทรปราการ 17

4 สมุทรสาคร 6

5 นครปฐม 31

6 นนทบุรี 12

ภาคตะวันออก (36 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1. ชลบุรี 21

2. ระยอง 8

3. ฉะเชงิเทรา 3

4. จันทบุรี 1

5. ปราจีนบุรี 3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(38 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1.นครราชสีมา 31

2. อุบลราชธานี 2

3. ขอนแก่น 1

4. หนองคาย 1

5. ศรีษะเกษ 1

6. อุดรธานี 1

7. ชัยภูมิ 1



ภาคใต้ (4 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 สงขลา 3

2 ภูเกต็ 1

ภาคกลาง (75 แห่ง) จาํนวน(แห่ง)

1 สระบุรี 10

2 ลพบุรี 3

3 ชัยนาท 1

4.พระนครศรีอยุธยา 61

ภาคตะวันตก(4 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 ตาก 1

2 กาญจนบุรี 1

3 ประจวบคีรีขันธ์ 1

4 ราชบุรี 1

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (315 แห่ง) จาํนวน(แห่ง)

1.กรุงเทพมหานคร 225

2 ปทุมธานี 29

3 สมุทรปราการ 30

4 สมุทรสาคร 13

5 นครปฐม 11

6 นนทบุรี 7

ภาคตะวันออก (29 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 ชลบุรี 14

2 ระยอง 5

3 ฉะเชงิเทรา 6

4 ปราจีนบุรี 4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(6 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 นครราชสีมา 5

2 อุบลราชธานี 1

ภาคเหนือ (3 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 เชียงใหม่ 1

2 ลําพูน 1

3 พจิติร 1

แผนงานทาํหนาที่เปน Node เสริม ดูแลสถานประกอบการ 436 แหง



ภาคใต้ (69แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 สงขลา 3

2 ภูเกต็ 1

3 ตรัง 64

4 นครศรีธรรมราช 1

ภาคกลาง (122 แห่ง) จาํนวน(แห่ง)

1 สระบุรี 49

2 ลพบุรี 4

3 ชัยนาท 2

4.พระนครศรีอยุธยา 66

5 สุพรรณบุรี 1

ภาคเหนือ (69 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1เชียงราย 3

2 เชียงใหม่ 20

3 ลําพูน 31

4 พจิติร 1

5 ลําปาง 11

6 เพชรบูรณ์ 3

ภาคตะวันตก(126แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 ตาก 1

2 กาญจนบุรี 1

3 ประจวบคีรีขันธ์ 1

4 ราชบุรี 122

5 เพชรบุรี 1

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (540 แห่ง) จาํนวน(แห่ง)

1.กรุงเทพมหานคร 372

2 ปทุมธานี 41

3 สมุทรปราการ 47

4 สมุทรสาคร 19

5 นครปฐม 42

6 นนทบุรี 19

ภาคตะวันออก (65 แห่ง) จาํนวน (แห่ง)

1 ชลบุรี 35

2 ระยอง 13

3 ฉะเชงิเทรา 9

4 จันทบุรี 1

5 ปราจีนบุรี 7

รวมสถานประกอบการทีเ่ขา
รวมโครงการฯ1,035 แหง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(44 แห่ง) จาํนวน 

(แห่ง)

1.นครราชสีมา 36

2. อุบลราชธานี 3

3. ขอนแก่น 1

4. หนองคาย 1

5. ศรีษะเกษ 1

6. อุดรธานี 1

7. ชัยภูมิ 1



สัดสวนสถานประกอบการจาํแนกตามประเภท



สัดสวนสถานประกอบการจาํแนกตามขนาด



สถานประกอบการในโครงการ 1,243 แหง 
แบงเปน

 สถานประกอบการใน phase  1 และ 2 จํานวน 208 แหง  สถานประกอบการใน phase  1 และ 2 จํานวน 208 แหง 

• แผนงานฯ 436 แหง
• จุดจัดการ 599 แหง  
• แผนงานฯ 436 แหง
• จุดจัดการ 599 แหง  

 มีสถานประกอบการใน Phase นี้ 1,035 แหงโดยอยูในการดแูล มีสถานประกอบการใน Phase นี้ 1,035 แหงโดยอยูในการดแูล

ครอบคลมุพนกังาน/แรงงาน 330,859 คนครอบคลมุพนกังาน/แรงงาน 330,859 คน



ชักชวน เชื้อเชิญ ขูเข็ญ??? ใหสปก.
มาทํางานดานนี้
ใหคําแนะนาํเชิงกระบวนการ
ชวยเหลือในเรือ่งของการจดักจิกรรม 
(เขาไปรวมจดักจิกรรม)
ใหคําปรกึษาลดละเลกิพฤตกิรรมเสีย่ง
กระจายสือ่รณรงค
ติดตามความคบืหนา
ติดตามประเมินผล (จิก??ขอมูล)
ประกาศเกยีรตคิณุ (งานมหกรรม)



พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนเครื� องมือ

สนับสนุนสื� อฯ

สนับสนุนกิจกรรม
และงบประมาณ
บางส่วน

การสนับสนุนจาก
แผนงานฯ





- ประชมุ/ชีแ้จง/ปรกึษาหารอืการดาํเนนิงาน
- สงผานความรูการขบัเคลือ่น /ดูแลสถานประกอบการฯ
- ประสานงานทาง Line กลุม



พัฒนาศกัยภาพสถานประกอบการ 



พื้นที:่ สระบรุ ีนครปฐม 
ราชบรุ ีชลบรุ ี
เชียงใหม ลําปาง ตรัง 



สนับสนุนกจิกรรม 
 รณรงคสขุภาพสญัจรสูสถานประกอบการ



ผลลัพธ์?
Winners… or Losers…



ผลลัพธบางสวนที่เกิดจากการขับเคลื่อน

ชวงเวลา พนักงานทีสู่บบหุรี่ พนักงานทีด่ื่มเหลา เกิดอบุัตเิหต ุ(ครั้ง)

กอนดาํเนนิ
โครงการ
(Pre-test)

24,097 คน
(พนกังานทัง้หมด 96,251 
คน จาก สปก. 199 แหง)

คิดเปน 25.03 %

36,364 คน
(พนักงานทั้งหมด 
88,589 คนจาก
สปก.179 แหง )
คิดเปน 41.04 %

619 ครัง้ในป 2556
(จากสถาน

ประกอบการ 127 
แหง)

หลังดาํเนนิ
โครงการ

(Post-test)

 20,831 คน
พนักงานทั้งหมด 96,449คน 

จาก สปก. 199 แหง)
คิดเปน 21.59 %

31,976 คน
พนักงานทั้งหมด  

86,683 คนจาก สปก. 
179 แหง )

คิดเปน 36.88 %

538 ครัง้ในป 2557
(จากสถาน

ประกอบการ127 
แหง)



การรพัฒนา
สถาน
ประกอบการ
ปลอดบุหรี่ -  
เหลา โดยจุด
จัดการในพื้นที่

ถอดบทเรียน



ปญหาทางดานบคุลากร ปญหาทางดานบคุลากร 
(หนวยงานแรงงานและสขุภาพ

- ขาดความมุงมัน่ในการทํางานอยาง
ตอเนื่อง        ไมกาํหนดเปน KPI ที่
ชัดเจน (ปญหาเชงินโยบาย)

- ไมมีผูรบัผดิชอบชดัเจน
- บุคลากรขาดความรู และทักษะในการ

ทํางาน
- ขาดบคุลากรในการทาํงาน        ภาระ

งานหลกัมาก



• ขาดความตอเนื่อง นโยบายเปลีย่นบอย (หนวย
ราชการ)

• เรื่องบุหรี ่เหลา ไมถูกกาํหนดใหเปน KPI ที่
ชัดเจน สงผลใหขาดพลงัในการขบัเคลือ่น
ระดับปฏบิตัิ

• ขาดการบรูณาการงานแบบรวมคดิ รวม
วางแผน รวมทํา รวมประเมินผล รวมบรหิาร
งบประมาณ ตางคนตางทําในเรือ่งทีม่เีปาหมาย
เดียวกนั

• ขาดงบประมาณในการขบัเคลือ่นสถาน
ประกอบการ

• ขาดทีป่รกึษา

ปญหาทางดานนโยบายและปญหาทางดานนโยบายและ
การบรหิารจดัการ



ปญหาภายนอกปญหาภายนอก

- วัฒนธรรม วิถีชีวติที่มปีจจยัเสีย่งบหุรี ่เหลา 
“กินใหญ กินเยอะ”

- สถานประกอบการยงัไมเหน็ความสาํคญั 
เขาถงึยาก ไมมีจังหวะใหขบัเคลือ่นเพยีงพอ

- สถานประกอบการไมมคีวามพรอมทัง้ทางดาน
บุคลากร และเวลา

- การบงัคบัใชกฎหมายออน
- ผูบังคบัใชกฎหมายยงัไมมคีวามรู ไมทราบ

บทบาททีช่ดัเจน (บังคบัใช/จบั/เตอืน/ปรบั)
- ผูบริหารระดบัจังหวดัสนับสนนุระดบันโยบาย 

แตไมมีการสนบัสนนุดานการจดัการ
- มีความซ้ําซอนของงาน/โครงการ/แผนงานฯ 

ที่คลายๆ กัน เขามาจากหลากหลายหนวยงาน



สถาน
ประกอบการ
ขนาดใหญ 
15,000 แหง

สถาน
ประกอบการเขา
รวมโครงการ
พัฒนาสปก.สสส. 

สถาน
ประกอบการ
สรางเสรมิ
สุขภาพ ระดบั 
premium และ
ระดบัstandard

Nodes, คสส., อื่นๆ

กิจกรรมพฒันาศกัย 
ภาพคณะทํางาน, 
กิจกรรมสรางความ
ตระหนักฯ, กิจกรรม
ใหคําปรกึษาลดละ
เลิก ฯลฯ

ชุดความรู
ถอดรหัสฯ, ชุด
ความรูเกีย่วกบั

ปจจัยเสี่ยง

แนะนํา 
ชวยเหลือ

แผนงานฯแผนงานฯ

สามารถ
คุมครอง
แรงงาน

ประเมนิผล

เห็นประโยชนจึงทาํ

ทําใหเห็นจรงิ
วามีประโยชน
และมวีธิกีารทํา
ที่ชัดเจน ตั้งแต
ขั้นหนึง่ถึงขัน้
สุดทาย

ใชมาตรฐานหรอื
รางวัลตางๆ เปน
ตัวกระตุนใหทาํ

ใชประเดน็การลดตนทุน
มากระตุนใหทํา
ใชประเดน็การลดตนทุน
มากระตุนใหทํา

ทําใหถูกตองตามกฎหมาย 

ทําเปนระบบ ครบวงจร






