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Lesson learned: Development of smoke-free Manufactories
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Thailand National Quitline (TNQ) is an organization, offering tobacco cessation service by health
professionals for Thai smoker since 2009.  In year 2016-2017, TNQ began to perform the tobacco cessation
alliance with manufactories, aimed to increase reach, and accessibility to effective tobacco cessation
service for intends to treat manufactory workforce, and, thus, increasing quit rate.

This lesson learned from Tobacco Cessation Alliance, between TNQ and manufactories, aimed to
evaluate and analyze the facilitating factors associated with success in Tobacco Cessation Alliance project.
It was found that there were five factors that associated with success in Tobacco Cessation Alliance
namely;  1) Concerning of tobacco control of manufactory,  2) Creating Tobacco-free environment in
manufactory,  3) Integrating tobacco control into routine health care,  4) Motivation and Reward for intent
to treat smokers, and  5) Referral system and follow up
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การถอดบทเรียน: การพฒันาสถานประกอบการปลอดบุหรี�

อรวรรณ  ฆอ้งตอ้ รน., พย.ม.(นานาชาติ), น.ส.ส่องแสง  ธรรมศกัดิ�  พย.ม.
*วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ศูนยว์ทิยาการ, **ศูนยบ์ริการเลิกบุหรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาติ

ศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ(ศบช.) เป็นองคก์รที�จดัต ั�งขึ�นต ั�งแต่ปี พ.ศ. ���� มวีตัถปุระสงคเ์พื�อให ้
บรกิารช่วยเหลอืเพื�อการบรกิารเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ก่ประชาชนท ั �วประเทศ ในปี พ.ศ. ����-���� ศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทาง
โทรศพัทแ์หง่ชาตไิดเ้ริ�มดาํเนินงานเพื�อสรา้งความร่วมมอืในการใหบ้รกิารเลกิบหุรี�กบัสถานประกอบการ โดยมเีป้าหมายเพื�อเพิ�ม
การเขา้ถงึบรกิารเลกิบหุรี�ที�มปีระสทิธภิาพสาํหรบัสถานประกอบการที�มพีนกังานที�ต ั�งใจอยากเลกิบหุรี� ซึ�งจะทาํใหอ้ตัราการเลกิ
บหุรี�สูงขึ�น

การถอดบทเรยีนการร่วมบาํบดัผูร้บับริการเลกิบหุรี�ระหว่างศูนยบ์ริการเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ (ศบช.) และ
สถานประกอบการในคร ั�งนี� เพื�อประเมนิและวเิคราะหป์จัจยัเอื�ออาํนวยที�จะทาํใหโ้ครงการร่วมบาํบดัเพื�อการเลกิบหุรี�ประสบความ
สาํเร็จ ผลการถอดบทเรยีนพบว่าม ี� ปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง คอื  �) ความตระหนกัถงึความสาํคญัในการควบคุมการสูบบหุรี�ของ
สถานประกอบการ  �) การจดัสิ�งแวดลอ้มเพื�อเป็นสถานประกอบการปลอดบหุรี�  �) การบรูณาการการเลกิบหุรี�เขา้กบัการบรกิาร
ดา้นสุขภาพประจาํปี  �) การสรา้งแรงจูงใจในการเลกิบหุรี�และใหร้างวลัผูสู้บที�ตอ้งการเลกิบหุรี� และ �) ระบบการส่งต่อและ
ตดิตามผูสู้บ
คาํสาํคญั : การถอดบทเรียน การร่วมบาํบดั ผูร้บับริการเลกิบุหรี� สถานประกอบการ
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ความเป็นมา
การสูบบหุรี� เป็นสาเหตขุองปญัหาสุขภาพที�รุนแรง

ถงึชวีติปจัจบุนัประเทศต่าง ๆ ท ั �วโลกใหค้วามสาํคญักบัการ
ควบคมุการบรโิภคยาสูบ เนื�องจากยาสูบเป็นสาเหตขุองปญัหา
สุขภาพที�รา้ยแรง ต่อใหเ้กิดความเสี�ยงต่อโรคที�เกิดเนื�องมา
จากการสูบบุหรี� เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจและหลอดเลอืด
โรคสมองขาดเลอืด เป็นตน้ นอกจากนั�นการสูบบหุรี�ยงัปลด
ปลอ่ยควนับหุรี�มอืสอง ที�สรา้งความเดอืดรอ้น ราํคาญ และเป็น
อนัตรายต่อสขุภาพของผูท้ี�อยู่รอบขา้ง จากการสาํรวจในปี พ.ศ.
���� พบวา่ประชากรไทยวยัทาํงานไดร้บัควนับหุรี�มอืสองเป็น
จาํนวน ��.� ลา้นคน การสมัผสัควนับหุรี�มอืสองในผูท้ี�ไม่ได ้
สูบแต่อยู่ใกลช้ดิผูสู้บบหุรี�จะมผีลกระทบต่อสขุภาพเช่นเดยีวกบั
ผูสู้บบหุรี�(1) จากรายงานขององคก์ารอนามยัโลกพบว่ามผูีเ้สยี
ชวีติเนื�องจากการบรโิภคยาสูบ หรอืการไดร้บัควนับหุรี�สูงไดถ้งึ
� ลา้นคนต่อปี และคาดการณไ์วว้่าจะมผูีเ้สยีชวีติเพิ�มเป็น �
ลา้นคนต่อปี ใน พ.ศ. ���� ดงันั�นองคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัให ้
การบรโิภคยาสูบเป็นปญัหาที�สาํคญัอนัดบัตน้ ๆ  ที�ทกุประเทศ
ตอ้งร่วมมอืกนัแกไ้ขอย่างเร่งด่วน(2)

สาํนกังานกองทนุสบบัสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกบัสมาคมพฒันาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม (ส.พ.ส.)
จงึไดจ้ดัทาํ “โครงการพฒันาสถานประกอบการปลอดบหุรี�”
ขึ�น(3) เพื�อส่งเสริมการควบคุมการบริโภคยาสูบในสถานประ
กอบการและคุม้ครองสุขภาพของพนกังานจากควนับหุรี� โดย
เฉพาะพนกังานที�ไม่สูบบุหรี� โครงการนี� เกิดขึ�น สสส. และ
ส.พ.ส. เล็งเห็นว่าสถานประกอบการซึ� งเป็นแหล่งที� รวม
พนกังานวยัทาํงานไวเ้ป็นจาํนวนมาก บางสถานประกอบการจะ
มพีนกังานสูบบหุรี�ในสถานประกอบการ ยงัสรา้งความเสี�ยงต่อ
ชวีติและทรพัยส์นิ อนัเนื�องมาจากการเกดิอคัคภียั โครงการมี
วถัตุประสงค์เพื�อสรา้งความเขา้ใจและความตระหนกัของ
พนกังานในสถานประกอบการ ต่อโทษและพษิภยัของการสูบ
บหุรี� การใหค้วามรูแ้ก่พนกังานของสถานประกอบการ และ
สง่เสรมิใหพ้นกังานที�สูบบหุรี�มกีารเลกิสูบบหุรี�ไดส้าํเรจ็ รวมท ั�ง
การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี�
และเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูไ้ม่สูบบหุรี�
พ.ศ. ���� ดว้ย

ศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ (ศบช.)
หรือ Thailand National Quitline (TNQ) เป็นองคก์ร
ที�มูลนิธิสรา้งสุขไทย โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากสาํนกังาน
กองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพและสง่เสรมิการควบคมุ

การบรโิภคยาสูบแก่ประชาชนท ั �วประเทศ ดว้ยการใหบ้ริการ
ช่วยเหลอืเพื�อการเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทอ์ย่างมปีระสทิธผิลและ
ครอบคลมุใหจ้ดัต ั�งขึ�นต ั�งแต่ปี พ.ศ. ���� มวีตัถปุระสงคเ์พื�อ
ใหบ้รกิารช่วยเหลอืเพื�อการเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ก่ประชาชน
ท ั �วประเทศ ดว้ยการใหค้าํปรกึษาจากผูป้ระกอบวชิาชพีสขุภาพ
ที�มคีวามรูค้วามชาํนาญ การบรกิารเลกิบหุรี�ประกอบดว้ยการ
พฒันาระบบการรบัสายใหม้คีวามทนัสมยั และออกแบบระบบ
ฐานขอ้มลู มกีารพฒันาคณุภาพการบรกิารอย่างต่อเนื�อง มกีาร
ประเมนิผลและการวจิยัและความร่วมมอืกบัองคก์รภายนอก
ท ั�งภาครฐัและเอกชน เพื�อสง่เสรมิการควบคมุการบรโิภคยาสูบ
เพื�อใหส้งัคมไทยปลอดบหุรี� การทาํงานของ ศบช. ประกอบ
ดว้ย � ส่วน คอื  �) การรบัสายเพื�อใหค้าํปรกึษาเพื�อเลกิบหุรี�
แก่ผู สู้บที� โทรเขา้มาใชบ้ริการและผู สู้บที�ถูกส่งต่อมาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  และ  �) การโทรออกเพื�อตดิตามและป้องกนั
การกลบัไปเสพซํ�า ภายในเวลา � ปี

ศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์หง่ชาต ิไดด้าํเนนิ
งานเพื�อใหบ้ริการส่งต่อผูร้บับริการที�ตอ้งการเลิกบุหรี�ทาง
โทรศพัท ์โดยมหีน่วยงานดา้นสาธารณสขุและหน่วยงานอื�น ได ้
เขา้มามสีว่นเกี�ยวขอ้งมากมายท ั�งภาครฐั ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการและเพื�อใหก้ารดาํเนนิงานการควบคมุการบรโิภค
ยาสูบมคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของ สสส. ศูนยบ์รกิารเลกิ
บหุรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาต ิจงึไดก้าํหนดแผนงานในการส่งต่อ
ผูร้บับรกิารเลกิบหุรี�อย่างบรูณาการกบัสถานบรกิารทกุระดบั มี
การพฒันาระบบบริการเลกิบุหรี�และส่งต่อผูร้บับริการทาง
อนิเตอรเ์น็ตซึ�งเป็นช่องทางการสื�อสารระหวา่งผูป้ระกอบวชิาชพี
สุขภาพจากโรงพยาบาล คลินิกผู ป้ระกอบวิชาชีพสุขภาพ
บคุลากรในโรงพยาบาลชมุชน หรอืบคุลากรสาธารณสุขระดบั
ชมุชน หรอืภาคเีครอืขา่ยโรงเรยีน และ/หรอืสถานประกอบการ
กบัศูนยบ์ริการเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ เพื�อส่งต่อและ
ส่งกลบัผูเ้สพยาสูบ นบัต ั�งแต่ปี พ.ศ. ���� เป็นตน้มา(4)

จากที� ไดด้าํเนินการส่งต่อผู ร้ ับบริการเลิกบุหรี�
ร่วมกบัภาคีเครือข่ายดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จากฐานขอ้มูล
บริการและรายงานประจาํปีของ ศบช. ในปี ���� พบว่ามี
จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารที�สง่ต่อระหวา่งภาคเีครอืขา่ยบรกิารเลกิบหุรี�
ศบช. ดว้ยช่องทางต่าง ๆ  เช่น ระบบการสง่ต่อทางอนิเตอรเ์น็ต
(U-Quit และ U-Refer) การส่งต่อทางโทรสาร (Fax-Refer)
และการฝากขอ้ความใหผู้ใ้หค้าํปรกึษาโทรกลบั (SMS) จาํนวน
��� คน (ศูนยบ์ริการเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาต,ิ ����)
ดงัตารางที� � และตารางที� �(5)
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จากจาํนวนผูท้ี�ตอ้งการเลกิบหุรี�ที�ส่งต่อมาจากภาคี
เครอืข่าย ในปี พ.ศ. ����-���� ศบช. จงึไดจ้ดัทาํโครงการ
ร่วมบาํบดัผูร้บับรกิาร เลกิบหุรี� ระหวา่งสถานประกอบการและ
ศบช. ขึ� น เพื�อส่งเสริมการควบคุมการสูบบุหรี� ในสถาน
ประกอบการ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และความตระหนกัของ
พนักงานในสถานประกอบการถึงโทษและพิษภยัของการ
สูบบหุรี� และสง่เสรมิใหเ้กดิแรงจงูใจในการเลกิบหุรี� โดยมกีาร
ใหค้วามรูแ้ก่พนกังานของสถานประกอบการ และสรา้งแรง
จูงใจใหส้ถานประกอบ การหนัมาใหค้วามสาํคญัการควบคุม
การสูบบหุรี� ส่งเสรมิใหพ้นกังานที�สูบบหุรี�เลกิสูบบหุรี� ซึ�งจะทาํ
ใหพ้นกังานที�ไม่สูบบหุรี�ไดร้บัผลกระทบจากควนับหุรี�มอืสอง
นอ้ยลง สถานประกอบกลุ่มเป้าหมายที� เขา้ร่วมโครงการ
ในระยะแรก คอื สถานประกอบการที�มคีวามสนใจและตอ้ง
การส่งเสริมสุขภาพของพนกังานใหเ้ลกิสูบบหุรี� และมคีวาม
ตอ้งการใหส้ถานประกอบการของตนเองปลอดจากควนับหุรี�
จาํนวน � แห่ง

หลงัจากที�ไดด้าํเนินโครงการในระยะแรก ศบช.
จงึไดถ้อดบทเรยีนการร่วมบาํบดัผูร้บับรกิารเลกิบหุรี�คร ั�งนี�ขึ�น
เพื�อประเมนิผลการดาํเนินงานร่วมบาํบดัผูร้บับรกิารเลกิบหุรี�

ระหวา่งสถานประกอบการและ ศบช. ผลลพัธท์ี�ไดจ้ากการถอด
บทเรยีนอาจจะนาํไปสู่การเรยีนรูเ้พื�อพฒันาการดาํเนนิงานช่วย
เลกิบหุรี�ในสถานประกอบการและพฒันาเป็นสถานประกอบการ
ปลอดบหุรี�ตน้แบบ รวมท ั�งใหส้ถานประกอบการอื�นที�สนใจจะ
ดาํเนินงานดา้นนี� ไดเ้รยีนรูต่้อไปและนาํไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาบริการเลกิบหุรี�ของศูนยบ์ริการเลกิบหุรี�ทางโทรศพัท์
แห่งชาติในการใหบ้ริการเลกิบุหรี�ในสถานประกอบการและ
หน่วยงานอื�นต่อไป

ความสาํคญัของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรยีน (Lesson Learned) เป็นเครื�องมอื

ในการสรา้งการเรียนรู ้ ซึ�งเป็นวธิีหนึ�งของการจดัการความรู ้
(Knowledge management) อนัเป็นกระบวนการสงัเคราะห ์
ความรูจ้ากการปฏบิตังิานที�ผ่านมา เพื�อนาํมาใชป้รบัปรุงการ
ทาํงานใหด้ยีิ�งขึ�น(6) การถอดบทเรยีน การร่วมบาํบดัในคร ั�งนี�
มวีตัถปุระสงค ์เพื�อ

�.  เพื�อประเมนิผลและวเิคาะหป์จัจยัเอื�ออาํนวย
ใหก้ารร่วมบาํบดัเพื�อการเลกิบหุรี�เกดิความสาํเร็จ

ตารางที� � จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเลกิบหุรี�ที�สง่ตอ่ทางอนิเตอรเ์น็ต (U-Quit, U-Refer) และ SMS ปี ����

   ช่องทางบริการ ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.     พ.ค.     มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.       รวม

  U-Quit  10       15         9     11   6         5         7     5 2         1        4    3          78
  U-Refer  88       15       24     26  29       37       103    33       33       29       50   40        507
  Fax-Refer   0        2         3         0         0         1          0       0        0        0          0        0          6
  SMS   2        3         1      1   2         2          1      1  2        7        2     2 26
  รวม 100      35        37     38  37        45      111     39       37       37       56    45       617

ตารางที� �  จาํนวนผูใ้ชบ้ริการเลกิบหุรี�ที�สง่ต่อระหว่างศูนยบ์ริการเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์หง่ชาติและสถานบริการสาธารณสขุ ปี ����

       หน่วยงาน ม.ค.     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.     พ.ค.     มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.       รวม

  สงักดักระทรวง  57        0         0     15  17       20       94     23 21       25       37    21        330
  สาธารณสุข
  สงักดัทบวง   0        0         0         0         0         0        0         0        0         0        0          0          0
  มหาวทิยาลยั
  สงักดั
  กระทรวงกลาโหม   0        0         0      0   0         0         0      0   0        0        0      0   0
  สงักดั กทม.   5        2         3      0   0         1         0      2   1        0        2      0  16
  อื�น ๆ  38      33        34     23  20        24       17     14        15      12       17     24 271
  รวม 100      35        37     38  37        45      111     39  37      37      56     45 617
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�.  เพื�อทาํใหเ้กดิความรูท้ี�เป็นบทเรยีน นาํไปปรบั
ปรุงการปฏิบตัิงานการร่วมบาํบดัผูร้บับริการเลกิบุหรี�อย่าง
บูรณาการกบัสถานบริการทุกระดบัในโครงการต่อไปใหม้ี
ประสทิธภิาพยิ�งขึ�น

เทคนิคถอดบทเรียน
การถอดบทเรยีน การร่วมบาํบดัผูร้บับรกิารเลกิบหุรี�

ระหวา่งสถานประกอบการกบัศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทางโทรศพัท์
แห่งชาต ิ คร ั�งนี� ใชเ้ทคนิคการทบทวนหลงัปฏบิตักิาร (After
Action Review - AAR)(6) ซึ�งเป็นการเรียนรู เ้พื�อการ
ดาํเนนิงานในคร ั�งต่อไป และทบทวนวา่เกดิอะไรขึ�นบา้งจากการ
ทาํงานที�ผา่นมา ทาํไมถงึเกดิผลเช่นนั�น และทาํการวเิคราะหว์า่
ผลลพัธท์ี�เกิดขึ�นเป็นสิ�งที�ดีจะรกัษาสิ�งที�ดีอนัเป็นจดุแข็งนั�น
ไวไ้ดอ้ย่างไร และจะปรบัแกไ้ขจดุอ่อนไดอ้ย่างไร ซึ�งเทคนิคนี�
จะทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน ไดเ้รียนรูป้จัจยั
ที�ทาํใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการเลกิบหุรี� รวมท ั�งจดุที�ควรปรบั
ปรงุเพื�อพฒันาความร่วมมอืในการร่วมบาํบดัเพื�อการเลกิบหุรี�
ซึ�งการทาํ AAR คร ั�งนี�ทาํท ั�งในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม
(Focus group) และการสมัภาษณร์ายบคุคล

ทมีงานการถอดบทเรยีน ประกอบดว้ย
�.  คณะทาํงานถอดบทเรียน ผูด้าํเนินการถอด

บทเรียน (นกัวิชาการ) ศูนยบ์ริการเลิกบุหรี�ทางโทรศัพท์
แห่งชาติ ซึ� งทาํหนา้ที� ในการเอื� ออาํนวยและประสานการ
ถอดบทเรียนเป็นผูท้าํการต ั�งประเด็นคาํถามใหเ้กิดการร่วม
แสดงความคิดเห็นของฝ่ายต่าง ๆ ไดอ้ีกท ั�งทมีอาํนวยการ
ยงัทาํหนา้ที�ในการเป็นผูท้ี�กระตุน้ใหผู้ร่้วมถอดบทเรียนได ้
แลกเปลี�ยนประสบการณ์และความคิดเหน็จากกิจกรรมที�ได ้
ปฏบิตัไิป รวมท ั�งการต ั�งคาํถามที�กระตุน้ใหผู้ร่้วมถอดบทเรยีน
ไดว้เิคราะหส์าเหตขุองความสาํเรจ็และอปุสรรคที�เกดิขึ�นในการ
ปฏิบตังิาน นอกจากนั�นในทมีอาํนวยการยงัมผูีท้าํหนา้ที�จด
บนัทกึการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ประสบการณ ์และการอภปิราย
ของผูร่้วมถอดบทเรยีน ต ั�งแต่เริ�มตน้จนสิ�นสุดโครงการ

�.  ผูเ้ขา้ร่วมถอดบทเรยีน ประกอบดว้ย
�.�  หวัหนา้ฝ่ายพฒันาบคุลากร และ

ผู ร้ ับผิดชอบงานดา้นการดูแลสุขภาพและการร่วมบาํบดั
การเลกิบหุรี�ของสถานประกอบการ จาํนวน � แห่ง

�.�  พนกังานของสถานประกอบการ
ที�ตอ้งการเลกิบหุรี� ที�ถกูส่งต่อมารบับรกิารเลกิบหุรี� ระหว่างปี
พ.ศ. ����-���� จาํนวน �� คน

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
- การดาํเนนิการร่วมบาํบดัเพื�อการเลกิบหุรี�ระหวา่ง

ศบช. และสถานประกอบการระหว่าง พ.ศ. ����-����
- ระยะเวลาในการดาํเนนิการถอดบทเรยีน ระหวา่ง

ม.ค.-ธ.ค. ����

ขั�นตอนการดาํเนินการถอดบทเรยีนการรว่มบาํบดัผูร้บับรกิาร
เลกิบหุรี�

�. ผูด้าํเนินการถอดบทเรียน ประชุมทมีร่วมกบั
ศบช. เพื�อเสนอโครงการถอดบทเรยีน และวางแผนการถอด
บทเรียน ประสานงาน สถานประกอบการ ร่างกรอบการ
สมัภาษณเ์พื�อถอดบทเรยีน

�.  ผูอ้าํนวยการ ศบช. ออกหนงัสอืขอความร่วมมอื
ในการถอดบทเรียน เสนอผู ้อาํนวยการของแต่ละสถาน
ประกอบการเพื� อขอความอนุ เคราะห์ในการดาํ เนินงาน
ตลอดจนชี�แจงวตัถปุระสงคข์องการถอดบทเรยีน ขออนุญาต
สมัภาษณแ์ละเก็บรวบรวมขอ้มลู และขอความร่วมมอืในการ
วจิยั

�. เมื�อไดร้บัอนุมตัิจากสถานประกอบการแลว้
ผูด้าํเนินการถอดบทเรียน เขา้พบผูบ้ริหาร/ฝ่ายบุคลากร/
ตวัแทนของสถานประกอบการที�ดาํเนินงานดา้นการส่งเสริม
สุขภาพและการเลกิบุหรี� เพื�อแจง้วตัถปุระสงคข์องการถอด
บทเรยีนและขออนุญาตสมัภาษณแ์ละเก็บรวบรวมขอ้มลู

�.  ผูด้าํเนนิการถอดบทเรยีน ดาํเนนิการสมัภาษณ์
ผูบ้รหิาร/ฝ่ายบคุลากร/ตวัแทนของสถานประกอบการ จาํนวน
� แห่ง

�.  ผูด้าํเนนิการถอดบทเรยีน ดาํเนนิการสมัภาษณ์
ผูสู้บที�เลกิบหุรี�ไดส้าํเรจ็ และเลกิบหุรี�ไมไ่ด ้จากสถานประกอบ
การ จาํนวน � แห่ง

�.  ผูด้าํเนนิการถอดบทเรยีน ดาํเนนิการตรวจสอบ
ความครบถว้นของขอ้มูลในแบบส ัมภาษณ์และขอบคุณ
ผูบ้ริหาร/ฝ่ายบคุลากร/ ตวัแทนของสถานประกอบการที�ให ้
ความร่วมมอืในการดาํเนินการถอดบทเรยีน
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�.  ผูด้าํเนนิการถอดบทเรยีน สงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้
ที�ไดร้บัจากการถอดบทเรยีน และนาํเสนอต่อ ศบช. และสถาน
ประกอบการ เพื�อนาํผลที� ไดไ้ปปรบัปรุงและพฒันาความ
ร่วมมอืเพื�อการเลกิบหุรี�ต่อไป

ผลการดําเนินงานการร่วมบาํบดัเพื�อการเลกิบุหรี�
จากการวิเคราะหข์อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลของ

ศบช. ที�ทาํการตดิตามเพื�อใหค้าํปรึกษา สรา้งแรงจูงใจอย่าง
ต่อเนื�องเพื�อป้องกนัการสูบซํ �า ภายในระยะเวลา � ปี พบวา่ผูสู้บ
ที�ส่งต่อมาจากสถานประกอบการ มอีตัราการเลกิบหุรี�ที� �, ��
วนั, �, �, �� เดอืน เป็น ��.�� %, ��.�� %, ��.�� %, และ
��.�� % ตามลาํดบั (ตารางที� � และ �) นอกจากนั�นผูสู้บ
ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระบบการส่งต่อเพื�อการเลกิบหุรี�

ผลการถอดบทเรยีนการดาํเนนิงานการร่วมบาํบดั ผูร้บับรกิาร
เลกิบหุรี�ระหวา่งสถานประกอบการกบัศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทาง
โทรศพัทแ์หง่ชาต ิจากผูท้ี�รบัผดิชอบในการดาํเนนิงานเรื�องการ
เลกิบหุรี�ของสถานประกอบการท ั�ง � แห่ง พบว่ามปีจัจยัเอื�อ
ที�ทาํใหก้ารดาํเนินงานประสบความสาํเร็จ กลา่วคอื

�. การตระหนกัถงึความสาํคญัในการเลกิบหุรี�ใน
สถานประกอบการ

จากลกัษณะงาน การผลติสนิคา้ของสถานประกอบ
การทกุแห่ง จะพบว่าเป็นวดัสุที�ไวไฟ การสูบบหุรี�จะทาํใหเ้กดิ
อคัคภียัได ้ผูบ้รหิารสถานประกอบทกุแห่งจงึมคีวามตระหนกั
ถงึพษิภยัของบหุรี� และผลกระทบของบหุรี�ต่อความปลอดภยั
ของสถานประกอบการ เช่น การเกิด อคัคีภยั และมคีวาม
ตอ้งการใหพ้นกังานเลกิสูบบุหรี� ไดต้ิดต่อและแสดงความ
จาํนงในการร่วมบาํบดัผูร้บับรกิารเลกิบหุรี� และใหศู้นยบ์รกิาร
เลิกบุหรี� ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เข า้ไปใหบ้ริการเลิกบุหรี�
นอกจากนี� สถานประกอบการบางแห่งมกีารส่งฝ่ายบุคคลไป
อบรมเรื�องการเลกิบหุรี�จากหน่วยงานต่าง ๆ  เพื�อมาดูแลสขุภาพ
ใหก้บัพนกังานในสถานประกอบการ สิ�งเหล่านี�ถอืเป็นปจัจยั
ตน้ทนุที�สาํคญัและส่งผลต่อความสาํเร็จของโครงการ เพราะ
การเลิกบุหรี� เป็นเรื�องยาก การคดัเลือกสถานประกอบการ
ที�มีความตระหนักถึงความสาํค ัญของปัญหาจะทาํใหเ้กิด
นโยบายและเกดิพลงัในการขบัเคลื�อน

�. การจดัสิ�งแวดลอ้มเพื�อเป็นสถานประกอบการ
ปลอดบหุรี�

สถานประกอบการทุกแห่ ง ประกาศใหส้ถาน
ประกอบการเป็นเขตปลอดบหุรี� หา้มสูบบุหรี�ในบริเวณใกล ้
เคียงกบัที�ผลติสนิคา้ หากมกีารฝ่าฝืนจะมกีารลงโทษ ปรบั
ตกัเตอืน และมผีลต่อการประเมนิผล การปฏบิตังิานและมกีาร
กาํหนดจุดสูบบุหรี�ในสถานประกอบการไวน้อ้ยมาก เพียง
�-� แหง่ เพื�อใหพ้นกังานหาสถานที�สูบบหุรี�ไดอ้ย่างยากลาํบาก
และเลกิบหุรี�ไดใ้นที�สุด

มีการจดัสิ�งแวดลอ้มและประชาสมัพนัธก์ารเลกิ
บุหรี�ในหลายรูปแบบ เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธถ์ึงพิษภยั
และโทษของการสูบบหุรี� ไวต้ามจดุต่าง ๆ เช่น บรเิวณที�ตอก
บตัร จุดสูบบุหรี� หอ้งนํ �า นอกจากการจดับอร์ดแลว้ยงัมี
การทาํสื�อโฆษณา การลงขา่วสารเรื�องบหุรี�ผา่นทางวารสารของ
สถานประกอบการ ติดโปสเตอรร์ณรงคเ์ลกิบหุรี�บริเวณมมุ
อ่านหนงัสือ การแจกแผ่นพบัในกิจกรรมรณรงคง์านวนังด

ตารางที� � แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้ริการเลกิบหุรี�
ที�ส่งต่อระหว่างสถานประกอบการและศูนยบ์ริการเลิกบุหรี�
ทางโทรศพัทแ์หง่ชาต ิ ที�สามารถหยดุสูบบหุรี�ตอ่เนื�องกนั �
เดือน

   การหยดุสูบบหุรี�ตอ่เนื�องกนั � เดือน   จาํนวน  รอ้ยละ
       ได ้    8      18.60
       ไม่ได ้   35      81.40
       รวม   43     100.0

สิ�งที�ไดเ้รยีนรูจ้ากการถอดบทเรยีน
จากการถอดบทเรียน ไดป้ระเมินและวิเคราะห์

ปัจจยัเอื� ออาํนวย ปัญหา อุปสรรค และขอ้จาํกดัในการ
ร่วมบาํบดัเพื�อเป็นสถานประกอบการปลอดบหุรี� ดงันี�
ปจัจยัเอื�อในการรว่มบาํบดัเพื�อเป็นสถานประกอบการปลอดบหุรี�

จากการรวบรวมผลลพัธใ์นการเลกิบหุรี� ตลอดจน

ตารางที� �  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของผูใ้ชบ้ริการเลกิบหุรี�
ที�สง่ตอ่ระหวา่งสถานประกอบการและศนูยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทาง
โทรศพัทแ์หง่ชาต ิที�สามารถหยดุสูบบหุรี�ตอ่เนื�องกนั �� เดอืน

  การหยดุสูบบหุรี�ตอ่เนื�องกนั �� เดือน  จาํนวน   รอ้ยละ
        ได ้    8      18.60
       ไม่ได ้   35      81.40
       รวม   43     100.0
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สูบบหุรี�โลก เป็นตน้ การประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื�องจะทาํให ้
ผูสู้บมคีวามรูแ้ละเกิดความกลวัและตระหนกัถงึความสาํคญั
ของการเลกิบหุรี�

�. การบรูณาการการบรกิารเลกิบหุรี�เขา้กบัโครงการ
บรกิารสุขภาพเป็นประจาํทกุปี

จะเห็นไดว้่าทุกสถานประกอบการมนีโยบายและ
แผนงานในการดูแลสุ ขภาพของพนักงานอยู่ แล ว้ เช่น
การจดัโปรแกรมสุขภาพ การจดัสปัดาหป์ลอดภยั (Safety
week) ซึ�งถอืว่าเป็นนโยบายที�ดี ถึงแมว้่าการดูแลสุขภาพ
จะตอ้งดูแลแบบองค์รวม ไม่ไดมุ้่ งเนน้ไปที�การเลิกบุหรี�
เพยีงเท่านั�น บางปีอาจจะจดัโครงการเรื�องการออกกาํลงักาย
การดื�มสุรา ก็สามารถบูรณาการเรื�องบหุรี�เขา้ไปไดด้ว้ย

�. การสรา้งแรงจูงใจผูสู้บที�ตอ้งการเลกิบหุรี�และ
การใหร้างวลัผูท้ี�เลกิบหุรี�ไดส้าํเร็จ

สถานประกอบการส่วนใหญ่ที�เขา้ร่วมบาํบดัผูสู้บ
บุหรี� มีการเสริมแรงใหก้าํลงัใจผูท้ี�ตอ้งการเลิกบุหรี� โดยที�
สถานประกอบการมคีวามคดิว่าการที�จะเลกิบหุรี�ไดส้าํเร็จนั�น
จะตอ้งมสีกัขพียาน เพื�อเป็นการประกาศใหร้บัรูอ้ย่างท ั �วถงึกนั
และเป็นการใหก้าํลงัใจแก่ผูท้ี�ตอ้งการเลิกบุหรี�  ทางสถาน
ประกอบการจงึไดจ้ดักจิกรรมต่าง ๆ  ขึ�น เช่น ใหเ้พื�อนพนกังาน
เขยีนขอ้ความใหก้าํลงัใจ ขอ้ความเตอืนใหแ้ก่พนกังานที�กาํลงั
เลกิบหุรี�เขา้โครงการเช่น การมอบเงนิรางวลั โล่ ของรางวลั
ใหผู้ท้ี�เลกิบุหรี�เกิดกาํลงัใจและความมุ่งม ั �น อีกท ั�งเพื�อใหผู้ ้
ที�เลิกบุหรี�ไดส้าํเร็จเป็นตน้แบบที�ดีในการจูงใจใหพ้นกังาน
คนอื�นอยากเลกิบหุรี�ใหไ้ด ้

�.  ระบบการสง่ตอ่และตดิตาม
             จากการถอดบทเรยีนจากผูร้บัผดิชอบในการดาํเนิน
โครงการร่วมบาํบดัผูร้บับริการเลกิบุหรี� จะเห็นไดว้่าสถาน
ประกอบการมคีวามพงึพอใจในการประสานงานและช่องทาง
ในการติดต่อกบัศูนยบ์ริการ เลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาติ
ว่ามคีวามสะดวกดว้ยการส่งต่อผูร้บับริการ มาเลกิบหุรี�และ
ติดตามดว้ยระบบ U-refer ซึ� งเป็นระบบการส่งต่อผู ร้บั
บรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต

ปญัหา อปุสรรคและขอ้จาํกดัในการรว่มบาํบดั เพื�อเป็นสถาน
ประกอบการปลอดบหุรี�

�. ภาระงานของผูร้บัผิดชอบงานสง่เสริมการเลกิ
บหุรี�

ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายทร ัพยากรมนุษย์/ฝ่ายพฒันา
บุคลากร ซึ�งเป็นผูร้บัผิดชอบงานดา้นการดูแลสุขภาพของ
พนกังาน รวมท ั�งการสง่เสรมิการเลกิบหุรี�ถอืวา่เป็นแกนหลกัใน
การขบัเคลื�อน แต่พบว่าฝ่ายบุคคล/ฝ่ายทรพัยากรมนุษย/์
ฝ่ายพฒันาบคุลากร มงีานรบัผดิชอบหลายดา้น งานบคุลากร
งานความปลอดภยัและงานการดูแลสขุภาพ ซึ�งการดูแลสขุภาพ
ก็จะตอ้งดูแลในทกุดา้น ดว้ยเหตนุี�ทาํใหไ้ปตดิตามใหก้าํลงัใจ
ผูสู้บไดไ้ม่ครบถว้นและต่อเนื�อง และทาํใหผู้สู้บบางคนหายไป
จากระบบการตดิตามและกลบัมาสูบซํ �า

�. กลไกการขบัเคลื�อนการเลกิบหุรี�ยงัไม่เขม้แข็ง
และเป็นระบบ

กลไกการขบัเคลื�อนการเป็นสถานประกอบการ
ปลอดบหุรี� และตอ้งการใหพ้นกังานเลกิบหุรี�ได ้ ตอ้งมคีวาม
เขม้แขง็ ซึ�งการดาํเนินงานที�ผ่านมาสถานประกอบการมคีวาม
ต ั�งใจที�จะเขา้ร่วมโครงการร่วมบาํบดั มนีโยบายในการดูแล
สุขภาพของพนักงานอยู่แลว้ แต่กลไกที�มีความสาํคญัคือ
การวางนโยบายในการดาํเนินงานเลกิบุหรี�อย่างชดัเจนและ
มคีวามต่อเนื�องว่าเป้าหมายที�สถานประกอบการ ตอ้งการเป็น
อย่างไร เพื�อที�จะไดม้ีการมอบหมายการดาํเนินงานอย่าง
เหมาะสม เช่น การหาบุคคลในฝ่ายบคุคล เพื�อมาดูแลงาน
ส่งเสรมิการเลกิบหุรี� มกีารประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารเลกิบหุรี�
อย่างต่อเนื�อง ซึ�งสิ�งเหล่านี�จะช่วยส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงาน
ร่วมบาํบดัผูร้บับรกิารที�ตอ้งการเลกิบหุรี�ในสถานประกอบการ
ประสบความสาํเร็จไดม้ากขึ�น

�. การเขา้ร่วมกิจกรรมการรณรงคแ์ละใหค้วาม
รูเ้กี�ยวกบับหุรี�และการเลกิบหุรี� ยงัไมเ่ขา้ถงึพนกังานอย่างท ั �วถงึ

จากลกัษณะการปฏิบตัิของพนักงาน จะมีการ
ทาํงานและผลดัเปลี�ยนการทาํงานเป็นกะ และทาํงาน � วนั/
สปัดาห ์จงึทาํใหม้พีนกังานบางสว่นไมไ่ดเ้ขา้รบัฟงัการบรรยาย
ความรูเ้รื�องบหุรี�จากศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์หง่ชาติ
ทาํใหผู้สู้บบหุรี�ไมเ่กดิการเปลี�ยนแปลง ทศันคตต่ิอการเลกิบหุรี�
จงึมผูีส้มคัรเขา้ร่วมการบาํบดัเลกิบหุรี�เพยีง �� คน จากสถาน
ประกอบการท ั�ง � แห่ง

�. สภาพจติฝจและความพรอ้มของผูสู้บบหุรี�
พนกังานหลายคนยงัไม่พรอ้มที�จะเลกิบหุรี� ทาํให ้

ไมเ่ขา้ร่วมกจิกรรมที�ส่งเสรมิการเลกิบหุรี�ต่าง ๆ  ที�จดัขึ�น ทาํให ้
ขาดโอกาสในการรบัรูข้อ้มลูเกี�ยวกบัพษิภยัของบหุรี� ผูสู้บบหุรี�
บางคนรูถ้งึพษิภยั แต่คดิว่าการสูบบหุรี�เป็นเรื�องปกต ิการเลกิ
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บุหรี� เป็นเรื� องที�ทาํไดย้าก จึงไม่มีความคิดที�จะเลิกบุหรี�
ไม่ไดมุ้่งม ั �นต ั�งใจเลกิบุหรี�อย่างจริงจงั เพราะว่าสูบแลว้ก็ไม่
เห็นผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะพนักงานส่วนใหญ่เป็น
วยัทาํงานที�ยงัมสีุขภาพแขง็แรง

ในส่วนของพนกังานที�เขา้ร่วมบาํบดัการเลกิบุหรี�
ที�เลกิบหุรี�ไม่สาํเร็จ เพราะทนต่ออาการขาดนิโคตนิไม่ได ้เช่น
หงดุหงดิ ปวดหวั และคดิว่าค่อย ๆ สูบนอ้ยลงก็ได ้ จงึไม่
สามารถเลกิบหุรี�ได ้

�.  การตดิตามผูสู้บบหรุี�
การติดตามผูท้ี�กาํลงัเลกิบุหรี� เป็นระยะ ถือว่ามี

ความสาํคญั แต่จากภาระงานประจาํ รวมท ั�งจาํนวนบคุลากร
ของผูท้ี�รบัผดิชอบงาน ดา้นการส่งเสรมิการเลกิบหุรี�ของสถาน
ประกอบการแต่ละแห่งมีจาํนวนนอ้ย จึงทาํใหบ้างคร ั�งไม่
สามารถติดตามใหก้าํลงัใจการเลกิบุหรี�ของพนกังานที�กาํลงั
เลกิบหุรี�ไดอ้ย่างต่อเนื�อง

การตดิตามใหค้าํปรกึษาระยะเวลา � ปี เพื�อการเลกิ
บุหรี�และป้องกนัการเสพซํ�า ในพนกังานที�เลกิบุหรี�พบว่ามี
ป ัญหาเรื� องการติดต่อทางโทรศัพทไ์ม่ได ้ เช่น ไม่รบัสาย
เปลี�ยนเบอรม์อืถอื พนกังาน ลาออก จงึทาํใหผู้สู้บบหุรี�เลกิ
บหุรี�เหลอือยู่ในโครงการนอ้ย และผูสู้บกเ็ปลี�ยนสถานที�ทาํงาน
จงึไม่สามารถตดิตามได ้

การปฏบิตังิานของผูสู้บ กเ็ป็นปญัหาในการตดิตาม
เช่นกนั เพราะพนกังานจะทาํงาน �-� วนั/สปัดาห ์และในขณะ
ปฏิบตัิงานจะไม่สามารถรบัสายได ้ จึงอาจจะเป็นปจัจยัหนึ�ง
ที�ทาํใหต้ดิตามผูสู้บไดน้อ้ย

ขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันา
จากภาพรวมของการดาํเนินงานการร่วมบาํบดั

ผู ้ร ับบริการเลิกบุหรี�  ระหว่ างสถานประกอบการ และ
ศูนยบ์ริการเลกิบุหรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาต ิ จะเหน็ไดว้่าช่วย
ใหค้นเลกิบุหรี�ไดพ้อสมควร แต่เพื�อใหก้ารดาํเนินงานร่วม
บาํบดัเพื�อจะช่วยใหพ้นกังานในสถานประกอบการเลกิบุหรี�
ไดม้ากขึ�น ก็ตอ้งนาํผลลพัธต่์างที�ไดจ้ากการดาํเนินงานมา
เป็นบทเรยีนและพฒันาแนวทางรูปแบบการดาํเนนิงาน เพื�อทาํ
ใหก้ารดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น กลว่คอื

�.  ผูบ้รหิารควรมกีารวางแผนการส่งเสรมิการเลกิ
บหุรี�อย่างชดัเจน และประกาศเป็นนโยบายเพื�อใหพ้นกังานใน

สถานประกอบการรบัทราบขอ้มูลอย่างท ั �วถงึ และเกิดความ
ร่วมมอืในการเขา้รบัฟงัความรูเ้รื�องพษิภยับหุรี� และอาจเกิด
แรงจูงใจในการเลิกบุหรี� ต่อไป รวมท ั�งการวางแผนเรื� อง
บคุลากรในการรบัผดิชอบงานส่งเสรมิการเลกิบหุรี�ของสถาน
ประกอบการใหม้คีวามเพยีงพอต่อการดาํเนินงาน

�. ควรมกีิจกรรมส่งเสริมการเลกิบุหรี�เป็นระยะ
เพื�อสรา้งความตระหนักใหพ้นักงานในสถานประกอบการ
เหน็ความสาํคญัและปญัหาที�เกดิจากการสูบบหุรี�ท ั�งต่อตนเอง
และเพื�อนร่วมงาน อาจจะมกีารประกาศผูท้ี�เป็นตน้แบบในการ
เลิกบุหรี� ไดส้าํเร็จในการประชุม โอกาสและวาระที�สาํคญั
ของสถานประกอบการ งานเลี�ยงปีใหม่เพื�อสรา้งกาํลงัใจให ้
ผูท้ี�เลกิไดแ้ละสรา้งแรงจูงใจในผูท้ี�กาํลงัคดิอยากเลกิบหุรี�

�.  การประชมุทมีในการทาํงานร่วมบาํบดั ระหว่าง
ศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาตแิละสถานประกอบ
การก็มคีวามสาํคญั เช่นกนั จงึควรมกีารประสานงานกนัเป็น
ระยะ ในระหว่างที�ทาํการตดิตามผูสู้บภายในเวลา � ปี เพราะ
สถานประกอบอาจจะสามารถตดิตามผูสู้บใหไ้ด ้ในกรณีที�ทาง
ศูนยบ์ริการเลกิบุหรี�ทางโทรศพัทแ์ห่งชาติติดต่อผูสู้บไม่ได ้
เนื�องจากเปลี�ยนเบอรม์อืถอืหรอืไม่รบัสาย

�. เพิ�มการประชาสมัพนัธ์ใหม้ากขึ� นและหลาก
หลายรูปแบบ รวมท ั�งการจดัสรรเวลา เพื�อใหพ้นกังานได ้
เขา้ร่วมรบัฟงัการบรรยายการเลกิบุหรี�เพื�อรบัขอ้มูลความรู ้
เกี�ยวกบับุหรี�และการเบิกบุหรี�อย่างท ั �วถึง ซึ�งอาจจะทาํให ้
จาํนวนผูสู้บบุหรี�ที�ตอ้งการเลิกบุหรี�  และส่งต่อมาเพื�อรบั
บรกิารเลกิบหุรี�มจีาํนวนเพิ�มมากขึ�น

�.  ศูนย์บริการเลิกบุหรี�ทางโทรศัพทแ์ห่งชาติ
อาจจะมีการติดตามเยี�ยมผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานเลิก
บหุรี�เป็นระยะ เพื�อรบัทราบปญัหา ขอ้ขดัขอ้ง ในการดาํเนนิงาน
ร่วมบาํบดั หรอืความตอ้งการความสนบัสนุนช่วยเหลอือื�น

บทสรุป
ผลลพัธก์ารบริการเพื�อสรา้งความร่วมมือในการ

เลกิบหุรี� พบว่าผูสู้บที�ส่งต่อมาจากสถานประกอบการมอีตัรา
การเลกิบหุรี�ที� �, �� วนั, �, �, �� เดอืน เป็น ��.�� %,
��.�� %, ��.�� %, ��.�� % และ ��.�� % ตามลาํดบั
นอกจากนั�นผูสู้บส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระบบการส่งต่อ
เพื�อการเลกิบหุรี� ดงัน ั�น สามารถสรปุไดว้า่ความร่วมมอืเพื�อการ
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เลกิบุหรี�มีประสิทธิผลในการช่วยเหลือผูสู้บใหเ้ลิกบุหรี�ได ้
ความร่วมมือเพื�อใหบ้ริการเลกิบุหรี�และกิจกรรมที�ส่งเสริม
การเลกิบุหรี� รวมถึงระบบการส่งต่อเป็นกลยุทธท์ี�สามารถ
เพิ�มการเขา้ถึงบริการเลกิบุหรี� และเพิ�มอตัราการเลกิบุหรี�
สาํหรบัพนกังานในสถานประกอบการ

จากผลลพัทธก์ารถอดบทเรียนที�ได ้ ควรมกีารนาํ
ปญัหา อปุสรรคและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในการดาํเนินงาน เพื�อ
วางแผนการดาํเนินงานในการทาํโครงการร่วมบาํบดั เพื�อ
สง่เสรมิความร่วมมอืการเลกิบหุรี�ระหวา่งศูนยบ์รกิารเลกิบหุรี�
ทางโทรศพัทแ์ห่งชาตแิละหน่วยงานอื�นต่อไป
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