
                                                                                     ฉบับที่ 4 (ตุลาคม ‟ ธันวาคม 2557) 
 

 
 
 



 
 

 
สวัสดีคะคณะท างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถาน

ประกอบการทุกท่าน ส าหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ถือได้ว่าเป็น

ฉบับแรกของการก้าวสู่ปีพุทธศักราชใหม่ 2558 เชื่อว่าหลาย

ท่านคงได้เติมพลังกาย พลังใจ ในช่วงวันหยุดยาวหลังจาก

ตรากตร าท างานผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมายตลอดช่วงปีที่ผ่าน

มานะค่ะ และส าหรับ ใครที่มีเรื่องทุกข์ใจสิ่งใดก็ขอให้ผ่านพ้นไป

กับปีเก่า เริ่มต้นเปิดรับสิ่งดีๆ ในปีใหม่นี้  และใครที่คิดจะ

เปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นและก้าวย่างอย่าง

งดงาม  

 

 

 

จะว่าไปวันเวลาก็ผ่านไปเร็วเสียเหลือเกินเผลอแป็บเดียวจดหมาย

ข่าวฉบับนี้ได้เดินทางมาทักทายกับทุกท่านเป็นฉบับที่  4 แล้ว 

ส าหรับในช่วง 3 เดือนสุดท้ายปลายปีที่ผ่านมา แผนงานก็ยัง

เดินหน้าจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมบูรณา

การงานโครงการร่วมกัน และมีกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการ

ด าเนินงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวกิจกรรม

ได้ในคอลัมน์บันทึกความเคลื่อนไหว และที่พลาดไม่ได้เลยส าหรับ

จดหมายข่าวฉบับนี้ คือ การยกร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ ฉบับใหม่ 

เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ ซึ่งเราในฐานะ

ประชาชนคนหนึ่งจะได้รู้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะช่วยปกป้องและ

คุ้มครองสุขภาพของคนไทยจากบุหรี่ได้อย่างไรค่ะ 

  
 

ทักทายสมาชิก 



ค่ายฝึกอบรม “การพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ”  

 
บันทึกความเคลื่อนไหว 

ส าหรับกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง

เป็นระบบ นับได้ว่าเดินทางมาถึงช่วงจุดสิ้นสุดแล้ว โดยตลอดทั้งปี

ที่ ผ่ านมาแผนงานฯ ได้จัดกิ จกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับ

คณะท างานในสถานประกอบอย่างต่อเนื่อง (6 รุ่น) เพื่อสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในสถาน

ประกอบการ รวมถึงสามารถจุดประกายให้คณะท างานเกิดความ

พร้อมเพรียงในการร่วมกันท างานเพื่อขับเคลื่อนให้สถาน

ประกอบการตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม ‟ 
ธันวาคม 2557 ได้จัดอบรมอีก 3 รุ่น 

1. รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2557 

2. รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 

3. รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2557 

 



 

เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพใน

สถานประกอบการ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่ต้องการ

ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ได้รับค าแนะน าวิธีการลด ละ เลิก

อย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ส าหรับบรรยากาศภายในงาน

อบอวลไปด้วยความสนุกสนาน และสาระความรู้เก่ียวกับการควบคุม

ปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ ทีมงานสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานโดย

ผ่านกิจกรรมเกมต่างๆ ซึ่งมีพนักงานของทางบริษัทให้ความสนใจเข้า

ร่วมมากกว่า 200 คน พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ต่างพูดเป็น

เสียงเดียวกันว่า "สามารถส่งเสริมทัศนคติและสร้างค่านิยมที่ดีในการ

สร้างเสริมสุขภาพ" ของตนเองได้อย่างดีและเกิดความตระหนักต่อ

การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทั้งต่อที่ท างานและที่ใดๆ ก็ตาม 

1. บริษัทไทยยูเนียนกราฟฟิคจ ากัด 2. บริษัทซัมมิทแหลมฉบัง โอโต บอดีเ้วิร์ค  

จ ากัด (ระยอง) 

3.บริษัทแกมม่า อินดัสตรีส์ จ ากัด 

4.บริษัทไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ 

จ ากัด 

4.นิคมอุตสาหกรรมล าพูน 

6.บริษัทแคปปิตัลซีเรียลส์ จ ากัด 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร 



 

7. บริษัทเคฮิน เทอร์มอล ( ประเทศไทย ) จ ากัด 

13. บริษัทเอสอาร ์ดับบลิว การ์เม้นท ์จ ากัด 

11.การท่าเรือแห่งประเทศไทย 10.บริษัท สยามกลาสอินดัสทร ีจ ากัด 

9. บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จจ ากัด 8. บริษัทไทยโทเรซินเทติคส ์จ ากัด 

12. ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร 



   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้แผนงานส่งเสรมิการขยายฐานการป้องกันปัจจัยเสี่ยง: บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตใุนสถาน
ประกอบการ ได้ร่วมก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร “การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (บุหรี่ เหล้า และอุบัติเหต)ุ อย่างเป็นระบบ: Mobile Workshop ณ 
แกรนด์จามจุรี รีสอร์ทล าพูน จังหวัดล าพูน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสรมิกระบวนการขับเคลื่อนการควบคมุปัจจัยและพฤตกิรรมเสี่ยงฯ ทางสุขภาพอย่างเป็นระบบ ให้เกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายแกส่ถานประกอบการในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปางและล าพูน) ด้วยการผนวกเข้าไปกับภารกิจ
ของศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต5(ล าปาง)ภายใต้โครงการสร้างเสริมศกัยภาพเพื่อเพิ่มความเขม้แข็งของกลุ่มเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับกระบวนการในการด าเนนิงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีขับเคลื่อนระดับจังหวัดในพื้นที่ อาท ิ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดล าพูน 
สาธารณสุขจังหวัดล าพูดโรงพยาบาลสารภี โดยในวันดังกล่าว ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เป็นวิทยากรกระบวนการ โดยแบ่งเป็นทั้ง
ภาคการบรรยายและกิจกรรมสร้างทีม (Team building) มีสถานประกอบในพื้นที ่8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมทั้งสิ้น 54 บริษัท มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 126 คน นอกจากนี้ แผน
งานฯ ยังได้ส่งมอบเครื่องมือขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่ให้กบัศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 5 เพื่อร่วมด าเนินงานเชิงบูรณาการใหก้ับสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้
การดูแลของศูนย์ฯ น าไปขับเคลื่อนและจุดประกายการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

 

 

ศูนยค์วามปลอดภัยแรงงานเขต 5 (ล าปาง) ร่วมด าเนินงานเชิงบูรณาการกับสมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด าเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบหุรี ่เหล้า และอุบัติเหตุในพืน้ที่ 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 



การสัมมนา “สร้างสรรค์สถานประกอบการไทย ไร้ควัน ไร้โรค”  

 

    การสัมมนา “สร้างสรรค์สถานประกอบการไทย ไร้ควัน ไร้โรค”  

   เมื่อวันพุทธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอด
บุหรี่ จัดประชุมสัมมนา “สร้างสรรค์สถานประกอบการไทย ไร้ควัน ไร้โรค” ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร 
อาคารเฉลิมพระบารมี ๕o ปี โดยในวันนั้น พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน และจากนั้น ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการแผนงานฯ ยังได้ร่วมอภิปรายหัวข้อ สุขภาพผู้ใช้แรงงาน “โรงงานปลอดบุหรี่ดี
อย่างไร” กับตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ พร้อมทั้ง
ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์ฯ ให้คัดเลือกสถานประกอบการจากเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 
น าเสนอ best practice เครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี คุณประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ตัวแทนจากบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ท์ จ ากัด (มหาชน) และคุณทิตาวีร์   เทศะปุรณะตัวแทนจาก
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริม
สุขภาพ ร่วมน าเสนอผลงานผ่านการอภิปรายถึงปัจจัยความส าเร็จและแนวทางในการด าเนินงาน สถานประกอบการ
ปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดผ่านการจัดนิทรรศการเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง
ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้ให้ความสนใจกับ
นิทรรศการที่ทางแผนงานฯ ได้น าไปจัดแสดงเป็นจ านวนมาก จากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 300 คน 
 



 เปิดรับบุคลากร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบคุลากร
ด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ พยาบาลวชิาชีพ นักจิตวิทยาในสถานประกอบการและคณะท างาน
สถานประกอบการปลอดบหุร่ี/ปลอดเหล้า เข้าร่วม  “กิจกรรมอบรมจัดอบรมเชิงปฏบิตัิการ“การจัดตั้งคลินิกอด
บุหรี-่อดเหล้าในสถานประกอบการ” ในระหว่างวันที่ 13 ‟ 14 กุมภาพันธ์ 2558 (ระยะเวลา 2 วัน) ห้อง
อเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

 

 

บอกเล่าเก้าสิบ 



 

 

 
คนไทยรวมพลัง ร่วมผลักดัน พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับใหม่) 

เพื่อช่วยสกัดเด็กและเยาวชนไทยจากการเสพติดบุหรี่ประเทศไทยจ าเป็นที่

จะต้องมีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่เพื่อเด็กและเยาวชน

ไทยในอนาคต ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยทุกคน 

สาระสุขภาพ 



2. ประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมใน พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบฉบับใหม่
„แก้ไขค านิยามให้ทันกับกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ 
- ค าว่า “ผลิตภัณฑ์ยาสูบ”  ให้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ๆ อาทิ  บุหรี่
ไฟฟ้า  บารากู่ 
- ค าว่า “การโฆษณา”  ให้ครอบคลุมการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ การ
ใช้สื่อบุคคล “พริตตี”้  
 เพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน 
- ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี (ปัจจุบันก าหนดไว้ที่ 18 ปี) 
  - ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ปัจจุบันมีนโยบายห้าม แต่
ไม่มีกฎหมายรองรับ) 
 - ห้ามขายบุหร่ีซิกาแรตที่บรรจุซองน้อยกว่ายี่สิบมวน  
  ห้ามแบ่งขายบุหร่ีซิกาแรตเป็นมวน ๆ (ปัจจุบันห้ามอยู่แล้ว แต่กฎหมายเขียนไว้
ไม่ชัดเจน) 
  เพิ่มข้อห้ามการโฆษณาทางอ้อม 
  - ห้ามการส่ือสารการตลาดในสื่อต่าง ๆ รวมถึงการใช้สื่อบุคคล (พริตตี)้ 
  - ห้ามเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ “กิจกรรมเพื่อสังคม” (CSR) ของบริษัทบุหรี่ ใน
ทุกสื่อ (ปัจจุบันห้ามเพียงสื่อวิทยุและโทรทัศน์) 
   เพิ่มมาตรการอื่น ๆ ตามที่ก าหนดในอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การ
อนามัยโลก 
  - ห้ามส่วนราชการรับการอุปถัมภ์จากธุรกิจยาสูบ (ปัจจุบันห้ามโดยมติ ครม.) 

 - ก าหนดลักษณะของจุดขายปลีกยาสูบ 
  - ก าหนดให้บริษัทบุหรี่ต้องจัดส่งรายงานประจ าปีให้คณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 
-ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับบริษัทบุหรี่ ในกรณี
ที่มีความจ าเป็น 
-เพิ่มมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  
 - ก าหนดให้ผู้ด าเนินการ (เจ้าของสถานที่สาธารณะ) มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้มี
การสูบบุหร่ีในเขตปลอดบุหร่ี 
-ปรับปรุงขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายเขตปลอดบุหร่ี  
- ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการควบคุมยาสูบในทุกระดับ 
-- ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับประเทศ  และคณะกรรมการ
ควบคุมยาสูบระดับจังหวัด รวมทั้งให้มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุม
ยาสูบ 
-    ทั้งนี้ เนื่องจากงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย ยังขาดโครงสร้างองค์กรรัฐที่
จะสนับสนุนการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด  ทั้ง ๆ ที่มีคนไทยที่สูบบุหรี่กว่าร้อย
ละ 90 อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้มี
คณะกรรมการระดับจังหวัดในร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อท าหน้าที่
ประสานงานและสนับสนุนการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด 

 

 

ที่มา http://www.change.org 



            

3. ผลดีของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ 
   มาตรการต่าง ๆ ท่ีปรับปรุงจะมีผลท าให้ 

 - จ านวนเยาวชนรายใหม่ที่เสพติดบุหรี่ลดลง 
 - จ านวนผู้ที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เพิ่มขึ้น 
 - รัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่

มากขึ้น 
   ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศภายในอนุสัญญา

ควบคุมยาสูบได้และไม่ขัดต่อกฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก 

„  ตลาดบุหรี่ซิกาแรตจะไมส่ามารถขยายตัวได้ หรือมีขนาดค่อย ๆ เล็กลง ผู้ผลิต
และผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจะขยายตลาดได้ยากข้ึน 

            พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เน้นควบคุมอุตสาหกรรม
ยาสูบ ไม่ให้สร้างการตลาดเพื่อดึงดูดให้เยาวชนสนใจยาสูบทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะ การพัฒนารสชาติใหม่ ๆ การออกผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 
การลดราคาด้วยการขายแยกซอง และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
สวยงาม  การส่งเสริมการขายที่ร้านค้าปลีก เช่น การโฆษณาที่จุด
ขาย  ห้ามการตลาดด้วยสื่อต่าง รวมทั้งการใช้สื่อบุคคลเช่น พริตตี้ และ
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ โดยไม่มีมาตราใดบังคับเกี่ยวกับการปลูก
ยาสูบหรือการขายใบยาสูบ 

 

          หาก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ คาดว่า
จะส่งผลต่อการลดอุปสงค์ยาสูบของเยาวชนและป้องกันรายใหม่ปีละไม่
ต่ ากว่า1 แสนคน ซึ่งจะลดความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ได้เฉลี่ย 
15,800 ล้านบาทต่อปี และแทบจะไม่กระทบรายได้ภาษีสรรพสามิตของ
กระทรวงการคลัง ที่ควรจะปรับอัตราตาค่าเงินเฟ้อทุกปี ซึ่งปัจจุบันเก็บ
ภาษีบุหรี่ได้ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี เป็นสัดส่วนรายได้ภาษีจากบุหรี่นอก
ร้อยละ38 มาจากบุหรี่ภายในประเทศร้อยละ 62 

           ส่วนชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบมีช่องทางการขายใบยาสูบหลายช่องทาง 
ตั้งแต่การขายให้โรงงานยาสูบมูลค่ากว่า 1, ุ600 ล้านบาทและการ
ส่งออกมูลค่ากว่า 2,250 ล้านบาท ส่วนที่เหลือขายให้กับผู้ประกอบการ
ยาเส้นภายในประเทศ ดังนั้น ชาวไร่จะได้รับผลกระทบจากการลดอุป
สงค์ภายในประเทศไม่มาก และมีระยะเวลาในการปรับตัวไปปลูกพืช
อื่นๆท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพน้อยกว่าร่วมด้วย 

            มาตรการท่ีก าหนดในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับ
ใหม่ ล้วนเป็นมาตรการสากลที่ก าหนดอยู่ในอนุสัญญาควบคุม
ยาสูบฯ ที่ประเทศไทยรวมทั้ง 178 ประเทศ เป็นรัฐภาคีและเป็น
มาตรการท่ีประเทศต่างๆ เขาท ากันอยู่แล้ว เพื่อคุ้มครองเยาวชน
จากการเสพติดบุหรี่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ก าลังมีการ
ขับเคลื่อนกฏหมายฉบับนี้ออกมา ก็ได้รับแรงต้านจากบริษัทบุหรี่ 
และนอมินีของบริษัทบุหรี่ ในนามของชมรมและสมาคมต่างๆ เรา
จึงอยากวิงวอนชาวไทยให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน พรบ ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่นี้ให้ประกาศใช้โดยเร็วที่สุด 

 



ประชาสัมพันธ์  Website โครงการฯ ท่านสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ท่ี 

www.healthyenterprise.org และถ้าหากสถานประกอบการใดมีข่าวกิจกรรม/

ความเคลื่อนไหวด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถเขียนข่าวพร้อมแนบรูปกิจกรรมของ

ท่านส่งมาให้ทางโครงการฯ ( ผ่านทาง e-mail : smokefree09@hotmail.com 

) เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Website โครงการ 

สอบถามเพิ่มเติม 

 

ศูนย์ประสานงานโครงการ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โทร 02-441-5000 ต่อ2 2007 และ 02-4419232 

โทรสาร  02-441-9232 และ 02-889-3390 
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