
ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพทแหงชาติ
             การจัดต้ังคลินิกอดบุหรี่-อดเหลาใน

สถานประกอบการ
13 กุมภาพันธ 2558

โดย
นส.สองแสง ธรรมศักดิ์ 
นส.รัชนก หงสวินิตกุล   



การคัดกรอง

การใหคําปรึกษาเบื้องตน

การสงตอ



1.แนวทางในการประยุกตการดําเนินงานคัดกรอง

2.รับรูชองทางที่จะมีหนวยงานอื่นมาชวยสนับสนุน

งาน (คลินิกฟาใส คลินิกเลิกบุหร่ี เภสัชอาสาพา
เลิกบุหร่ี 1600 สายเลิกบุหร่ี)



   สวนงานการคัดกรองสายหรือ Call Taker ไดถกูกอตั้ง
ขึ้นเม่ือเดือนมกราคมป พ.ศ. 2555

1.เพื่อความสามารถในการลดจํานวนสายที่ถูกละทิ้ง

2.เพื่อคัดกรองสายโทรเขาทุกสายและทําการลงทะเบียน
ผูใชบริการ 



1.เพื่อรูจํานวนผูที่ตองการรับบริการ

2.จูงใจ - มั่นใจ



Type of calls Calls taken by Quit 

Counselor

Jan-Dec 2011

Calls taken by Call 

Taker (4 persons )

Jan-Dec 2012

Abandoned  Calls 76,435 47,858

Completed Calls 61,868 103,653

Total 138,303 151,511



 Ask (Screen) คัดกรองสายที่โทรเขาทุกสายและทําการลงทะเบียน
ผูใชบริการ

 Advise ใหคําแนะนําในเบื้องตนสําหรับผูที่ยังลังเลในการเลิกบุหรี่

 Assess คัดกรองสายเพื่อใหไดผูที่มีความตั้งใจลงมือเลิกบุหรี่อยางจริงจัง และทํา
การสงตอใหผูใหคําปรึกษา

  ชวงเวลาการรับสายของ Call Taker ตั้งแต 07.30น.-20.00น.

   ทุกวันจันทร-ศุกร



 ติดตอกลับSMS ที่มีผูฝากขอความใหติดตอกลับ

     (+66) 89-890 5100 or (+66) 89-814 1600 
 ใหขอมูลอื่นๆ

     เชน  *เบอรโทรของสายสขุภาพอื่นๆ

             *ขอมูลความรูพื้นฐานของประโยชนในการเลิกสูบบุหรี่

             *รับเรื่องเพื่อการจัดสงเอกสาร รวมถึงขอมูลเวบไซท

             ของ1600



>มีการระดมสมองทุกสัปดาห

>มีการปรับเปลี่ยน Protocol ใหเหมาะสมกับชวงเวลาและ
สถานการณเสมอๆ

>มีการประเมินประจําป คะแนนที่ไดตองไมนอยกวา

   รอยละ 80

>มีการประชุมวิเคราะหการ

   ดําเนินงานประจําป



 สรางความประทับใจแรก น้ําเสียง ทาที่เปนมิตร มีเจตคติทางบวก

 ใชภาษาที่เขาใจไดงายเหมาะสมกับผูรับบริการ และสุภาพ 

 เปนผูฟงที่ดี เขาใจและใสใจผูรับบริการ

 มีการสรางการกระตุนเสริมใหเหมาะสมกับ เพศ วัย แรงจูงใจที่เหมาะสมในแตละ
คน

 มีการบันทึกขอมูลที่ครบถวนและสงตอขอมูลไปยังผูที่มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา
อยางเหมาะสมและถูกตองอยางเปนระบบ

 รักษาความลับของผูรับบริการ



การสนทนาแบบไมเห็นหนา

(ทางโทรศัพท)

 ผูที่ไมตองการเปดเผยตวั กลาที่จะ
โทรเขา

 งายในการโทรเขารับบรกิาร

 การประเมินความตั้งใจอาจทําได
ไมชัดเจน

 การควบคมุอารมณและการ
แสดงออกทางน้าํเสียง

การสนทนาแบบเห็นหนา

 ผูที่เขามาพบนั้น จะตองเปนผูที่
กลาที่จะเปดเผยตัวในระดับหน่ึง

 ผูรับบริการรูสกึเปนกันเอง และ
คุนเคยกับผูใหบรกิาร

 การประเมินความตั้งใจทําได
ชัดเจนกวา

 การควบคมุอารมณและการ
แสดงออกทางสีหนา



ป พ.ศ สายโทรเขาที่

ไดรับการ

ลงทะเบียน 

(สาย)

จํานวนสาย

โทรเลน

(สาย)

จํานวนสาย

โทรกอกวน 

(สาย)

จํานวนรวม

ของสายโทร

เลนและสาย

กอกวน (สาย)

คิดปนรอยละ 

ของจํานวน

สายที่ไดรับ

การเปดประวัติ

ทั้งหมด

2556 34,445 13,988 1,891 15,879 46.09

2557 19,900 8,018 1,224 9,243 46.45



นิ่งดูดาย

ขัดใจ

อคติ

สรางภาพ

ขวนขวายชวยกัน

เขาใจ

ใหเกียรติ

คุณภาพ



Don’t forget to 
smile
 ^__^





 พฤติกรรมบําบัด

 ยาชวยเลิกบุหรี่



1.  แผนแปะนิโคติน

2.  หมากฝรั่งนิโคติน

3.  ยา

4.  แผนแปะ + หมากฝรั่ง

5.  แผนแปะ + ยา



ตามทฤษฏี stage of change

ขั้นที่ 1  ขั้นไมสนใจปญหา (Per-Contemplation)

ขั้นที่ 2  ขั้นลังเลใจ (Contemplation)

ขั้นที่ 3  ขั้นตดัสินใจ / เตรียมพรอมเพื่อเลิกบุหรี่ 
(Determination or Preparation)



ตามทฤษฏี stage of change (ตอ)

ขั้นที่ 4  ขั้นลงมือปฏบิตัิ (Action)

ขั้นที่ 5  ขั้นกระทําตอเนื่อง (Maintenance)

ขั้นที่ ...  ขั้นกลบัไปมีปญหาซ้ํา (Relapse)



0 – 2  ไมคิด

3 – 5  คิดแตไมแนใจ

6 – 8  คิดและพรอม

9 – 10  กําลังลงมือเลิกอยู



1. Relevance  ตรงประเด็น

2.  Richs ความเสี่ยง

3.  Rewards ประโยชน

4.  Roadblocks อุปสรรค

5.  Repetition ความสม่ําเสมอ



1.  ชี้ใหตระหนักในพิษภัยในบุหรี่ตอสุขภาพผูสูบ

2.  สะทอนคุณคาในตวัผูสูบเปรียบเทยีบกับระยะที่

     เลิกสูบ

3.  เสริมความมั่นใจในตนเองวาจะสามารถเลิกได

     สําเร็จดวยตนเอง

4.  แนะนําแหลงเสริมกําลังใจจากคนที่เคยเลิกได

     สําเร็จมาเปนตนแบบ



ก.  ฝกมองโลกทางบวก

ข.  คนหาศักยภาพตนเอง

ค.  สรางความภาคภูมิใจในตนเอง

ง.  Positive self-talk

จ.  ใหรางวัลกับตนเองเสมอๆ



หัวใจสําคัญของการเลิกบุหรี่
คือ การกําหนดวันเลิกสูบบุหรี่

 ไมควรเกิน30วัน หลังไดรับ

คําปรึกษาเบื้องตน 



- ทิ้งบุหรี่  ที่เขี่ยบุหรี่ ฯลฯ

- ขจัดกลิ่นบุหรี่ทุกที่



1. ใหกําลังใจ / ชื่นชม

2. แนะวิธีชวยตามอาการ

3. ปองกันการกลับสูบซ้ํา ดวยหลัก 5D



1. Delay อยาสูบทนัท ีที่อยากสูบ

2. Deep breath หายใจ เขา-ออก ลึกๆ 5-10 คร้ัง

3. Drink Water จิบน้ําชาๆ หรือ...

4. Do something else ทําสิ่งอื่นทดแทนการสบู

5. Discuss with family / พูดคุยกับครอบครัว / 

Destination คิดถึงเหตุผลที่จะไมสบู



Ask ถามประวัติการสูบ

Assessment ประเมินสภาพรางกาย / จิตใจ

Advise แนะนําใหเลิก

Assist ชวยเหลือ (กําหนดวันเลิก ให
คําปรึกษา ฯลฯ)

Arrange ติดตามผล/ประคับประคอง



10 ฉันไดเลิกสูบบุหรี่แลว และจะไมสูบบุหรี่อีก

9 ฉันไดเลิกสูบบุหรี่แลว แตฉันยังกลัววาจะ
พลั้งเผลอ ดงันัน้ ฉันยังคงระมัดระวังการ
ดํารงชีวิตแบบไมสูบบหุรี่

8 ฉันยังคงสูบบุหร่ี แตฉนัไดเริ่มตนการ
เปลี่ยนแปลงแลว เชน ลดจํานวนบุหรี่ที่สูบลง 
ฉันพรอมที่จะกําหนดวนัเลิกสูบบุหรี่



7 ฉันไดวางแผนที่จะเลิกสบูบุหรี่ ภายใน 30 วัน
ขางหนาอยางแนนอน

6 ฉันไดวางแผนที่จะเลิกสูบบุหรี่ ภายใน 6 
เดือน ขางหนาอยางแนนอน

5 ฉันติดถงึการเลิกสูบบหุรี่บอยๆ แตฉันยังไมมี
แผนการที่จะเลิก

4 บางคร้ังฉนัคิดถงึการเลกิสูบบุหรี่ และฉันยัง
ไมมีแผนการที่จะเลิก



3 ฉันไมใครไดคิดถึงการเลิกสูบบุหรี่ และฉันไม
มีแผนการที่เลิก

2 ฉันไมเคยคิดถึงการเลิกสูบบุหรี่ และฉันไมมี
แผนการที่จะเลิก

1 ฉันชอบสูบบุหรี่และตดัสินใจวาจะไมเลิกสูบ
บุหรี่ตลอดไป ฉันยังไมสนใจการเลิกสูบบุหรี่







เชื่อมประสานภาคีเครือขายในรูปแบบการสงตอ 
ตัวอยางเชน  

- คลินิกฟาใส/คลินิกเลิกบหุรี่ตามโรงพยาบาลรัฐที่ใกล
บริษัท

- รานยาที่เขารวมโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

- มูลนิธิรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่

- 1600 สายเลิกบุหรี่

- อื่นๆ





รับสงตอผูที่ตองการเลิกบุหรี่ 1600 โทรกลับ

รับสงตอ 1600 โทรปองกันการสูบซ้ํา

โดยสงผานwww.thailandquitline.or.th  

ที่หนาตาง U-Refer

ขอรับเอกสาร คูมือเลิกบหุรี่ 

ขอรับสื่อชวยการดําเนินงานการเลิกบุหรี่ โปสเตอร สติกเกอร สื่อเสียง
ตามสาย 

รายงายผลการรบริการกลบัองคกรที่สงตอ 35




