
                                   

การเสวนา รปูแบบการใหบ้รกิารชว่ยเลกิ
บหุรี ่ดว้ย สายดว่นเลกิบหุรี ่1600  

 
  

 

โดย 

รศ.ดร.จนิตนา ยนูพินัธุ ์
  

ผูอ้ านวยการศนูยฯ์  
ศนูยบ์รกิารเลกิบหุรีท่างโทรศพัทแ์หง่ชาต ิ 

  

 
 



                                   

โทร1600 ฟร ีทกุเครอืขา่ย ท ัว่ไทย   

 เวลาท าการ :  จนัทร ์ถงึ ศกุร ์ เวลา 07.30 – 20.00 น. 
       เสารแ์ละอาทติย ์ เวลา 09.00 – 17.00 น.  
       เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

คูส่ายพรอ้มขยายบรกิาร   จ านวน 52 คูส่าย 

เจา้หนา้ทีส่ว่นงานใหค้ าปรกึษา  
                - ประจ า 
                - บางเวลา 

30 คน 
9 + 6 คน 
15 คน 



                                   

บรกิารของ 1600 

 ใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์(ไมม่กีารใชส้ารทดแทนนโิคตนิ / ยา

เลกิบหุรี ่/ใชต้วัชว่ยเลกิบหุรีอ่ ืน่ใด) 

 ใหค้ าปรกึษาแบบส ัน้ – ใหต้ ัง้ใจเลกิ ก าหนดวนัเลกิบหุรี ่

 ใหค้ าปรกึษาแบบเขม้ขน้ - ใหล้งมอืเลกิอยา่งม ัน่ใจ 

 ใหค้ าปรกึษาแบบตดิตามวนัเลกิ - ใหก้ าลงัใจป้องกนัการเสพซ า้ 

 ใหค้ าปรกึษาดว้ยขอ้ความส ัน้ (SMS / mCessation) การสง่

ขอ้ความส ัน้ไปยงัโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องผูเ้สพยาสบู (ผูร้บัขอ้ความ 

ตดิตอ่กลบั 1600ได)้ 

 ผูท้ ีต่ ัง้ใจเลกิ – สง่ วนัละ 1-2 คร ัง้เป็นเวลา 3 เดอืน 

 ผูท้ ีล่งัเล/ยงัไมส่นใจเลกิ – สง่วนัละ 1-2 คร ัง้ เป็นเวลา 1 เดอืน  

 ใหบ้รกิารพฒันาศกัยภาพการใหค้ าปรกึษากบัภาค ี 

 ใหบ้รกิารขอ้มลู/คูม่อืเลกิบหุรี ่แกผู่ใ้กลช้ดิผูเ้สพยาสบู/ผูส้นใจ  
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ประชาชนไทยขอใหบ้รกิารได ้ดงันี ้ 

1. โทรเขา้ หมายเลข 1600 (โทรฟรไีมม่คีา่ใชจ้า่ย) 

2. ภาคสีง่ชือ่ และเบอรโ์ทรศพัทผ์ูเ้สพยาสบู ให ้1600 

โทรกลบั ไดใ้นชอ่งทางตอ่ไปนี ้ 

    2.1 ฝากขอ้ความส ัน้ ไปทีห่มายเลข 089-814-1600 

    2.2 ผา่นชอ่งทาง U-Refer หรอื U-Quit บน  

         www.thailandquitline.or.th                       

    2.3 ผา่น Line ID: thailandquitline 

    2.4 ทาง Facebook : สายเลกิบหุรี ่1600 

    2.5  QR code  

 

 

http://www.thailandquitline.or.th/


                                   

ระบบการรว่มบ าบดัผูเ้สพยาสบู 

การบรูณาการระบบบ าบดัผูเ้สพยาสบู (Tobacco Cessation 
Treatment) ระหวา่ง ๑๖๐๐ กบั คลนิกิฟ้าไส เครอืขา่ยเลกิ
บหุรีโ่ดยเภสชัชมุชน เครอืขา่ยวชิาชพีฯลฯ  

 เป้าหมาย ผูเ้สพยาสบูในประเทศไทย มอีตัราการเลกิบหุรี่
อยา่งตอ่เนือ่งเป็นเวลา ๖ เดอืน (CAR 6 m.)เพิม่ขึน้ 
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TCDB = Thailand Cessation Data Base  

ระบบการรว่มบ าบดัผูเ้สพยาสบู กบั กรงุเทพมหานคร 
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 

ระบบการรว่มบ าบดัผูเ้สพยาสบู กบั อสม.                 กรม
สนบัสนนุบรกิาร กระทรวงสาธารณสขุ 

ระบบการรว่มบ าบดัผูเ้สพยาสบู กบั สถานประกอบการ 



                                   

แนะน าระบบสง่ตอ่ : U-Refer และ 
ระบบขอรบัค าปรกึษา : U-Quit  
ทางเว็บไซต ์www.Thailandquitline.or.th  
และ มอืถอื 

ศนูยบ์รกิารเลกิบหุรีท่างโทรศพัทแ์หง่ชาต ิ

Thailand National Quitline 



                                   

 กด “U-REFER”  กด  “U-Quit” 

U-Quit 
ผู้เสพยาสูบ ทุกระยะ     
๑) ลงัเล /ไม่สนใจ และ 
๒) สนใจ/ตั้งใจเลกิ 



                                   

ชอ่งทางเขา้ระบบ จาก QR-CODE 

U-Quit 
(ชอ่งทางเขา้สูร่ะบบ) 

U-Refer 
(ชอ่งทางเขา้
สูร่ะบบ) 



                                   

ชอ่งทางเขา้ระบบ จาก LINE 

พมิพ:์ @485xiadj LINE 
(คน้หาเพือ่นจาก ID) 

U-Quit,U-Refer 
(ชอ่งทางเขา้สูร่ะบบ) 

LINE@ 
QR code 



                                   

ชอ่งทางเขา้ระบบ จาก LINE 

U-Refer 
(ชอ่งทางเขา้สูร่ะบบ) 

U-Quit 
(ชอ่งทางเขา้สูร่ะบบ) 



                                   

สรา้ง Shortcut U-Refer บนมอืถอื 

กดที ่3 จดุ
มมุขวา
หนา้จอมอืถอื
เพือ่เปิดเมนู 



                                   

สรา้ง Shortcut U-Refer บนมอืถอื 

เพิม่ลงใน
หนา้จอหลัก
ของมอืถอื 



                                   

สรา้ง Shortcut U-Refer บนมอืถอื 

เพิม่ลงใน
หนา้จอหลัก
ของมอืถอื 
(กดเพิม่) 



                                   

สรา้ง Shortcut U-Refer บนมอืถอื 

เพิม่ลงใน
หนา้จอหลัก
ของมอืถอื 
(Shortcut) 



                                   

ระบบ U-Refer 



                                   

ระบบ U-Refer (หนา้หลกั) 



                                   

ระบบ U-Refer (ลงทะเบยีน) 



                                   

ระบบ U-Refer (ลงทะเบยีน) 



                                   

ระบบ U-Refer (ลงทะเบยีน) 



                                   

ระบบ U-Refer (เขา้สูร่ะบบ) 



                                   

ระบบ U-Refer (เขา้สูร่ะบบ หนา้แรก) 

U-Refer (เขา้สูร่ะบบ หนา้แรก) 
- หนา้รายชือ่ผูต้อ้งการเลกิบหุรี ่มขีอ้มลูเบือ้งตน้และสถานะการสง่ตอ่ 
- สามารถคน้หา ชือ่-นามสกลุ,เบอรโ์ทร ผูต้อ้งการเลกิบหุรีไ่ด ้เพือ่ดู
ขอ้มลูรายงานผลการใหค้ าปรกึษา 



                                   

ระบบ U-Refer (แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั) 



                                   

ระบบ U-Refer (แกไ้ขขอ้มลูสว่นตวั) 



                                   

ระบบ U-Refer  
(เพิม่ขอ้มลูผูต้อ้งการเลกิบหุรี)่ 



                                   

ระบบ U-Refer  
(เพิม่ขอ้มลูผูต้อ้งการเลกิบหุรี)่ 



                                   

ระบบ U-Refer  
(เพิม่ขอ้มลูผูต้อ้งการเลกิบหุรี)่ 



                                   

ระบบ U-Refer  
(รายชือ่ผูต้อ้งการเลกิบหุรี)่ 



                                   

ระบบ U-Refer  
(สถานะของผูต้อ้งการเลกิบหุรี)่ 



                                   

ระบบ U-Refer  
(สถานะของผูต้อ้งการเลกิบหุรี)่ 

U-Refer (สถานะของผูต้อ้งการเลกิบหุรี)่ 
 
1. เมือ่สง่ผูต้อ้งการเลกิบหุรีเ่รยีบรอ้ยแลว้ หนา้รายชือ่จะปรากฎสถานะ “ยังไมไ่ดใ้ห ้

ค าปรกึษา” 
 

2. เมือ่ผูใ้หค้ าปรกึษากดเปิดขอ้มลูผูต้อ้งการเลกิบหุรีท่ีถ่กูสง่มา สถานะจะถกู
เปลีย่นเป็น “อยูร่ะหวา่งการตดิตอ่” 
 

3. เมือ่ผูใ้หค้ าปรกึษาไดใ้หค้ าปรกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ สถานะจะเปลีย่นเป็น “ตดิตอ่ได”้ 
สามารถดผูลการใหค้ าปรกึษาได ้

 
      ซึง่สถานะ 3  มดีงันี ้    “ตดิตอ่ได”้ ,   “ตดิตอ่ไมไ่ด”้,  
      “ปฏเิสธการใหค้ าปรกึษา” ,   “เป็นผูเ้ลกิบหุรีแ่ลว้” 



                                   

ระบบ U-Refer  

(การดผูลการใหค้ าปรกึษาและผลการตดิตาม) 



                                   

ระบบ U-Refer  

(การดผูลการใหค้ าปรกึษาและผลการตดิตาม) 



                                   

ระบบ U-Refer  

(การดผูลการใหค้ าปรกึษาและผลการตดิตาม) 



                                   

ระบบ U-Refer (เปลีย่นรหสัผา่น) 

U-Refer (เปลีย่นรหสัผา่น) 
- ผูใ้ชง้านสามารถเปลีย่นรหสัผา่นเองได ้



                                   

ระบบ U-Quit 



                                   

ระบบ U-Quit (กรอกขอ้มลู) 



                                   

ระบบ U-Quit (กรอกขอ้มลู) 



                                   

ระบบ U-Quit (กรอกขอ้มลู) 



                                   

ระบบ U-Quit (กรอกขอ้มลู) 



                                   

ศนูยบ์รกิารเลกิบหุรีท่างโทรศพัทแ์หง่ชาต ิ
www.thailandquitline.or.th 

facebook: 1600 ไมบ่อกรกัแตบ่อกเลกิ 
โทรศพัท ์02 298 0144 โทรสาร 02 298 0143 

 

•ขอบคณุ 

•และ สวสัด ี

http://www.thailandquitline.or.th/

