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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: การพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี
อรวรรณ ฆ้องต้อ รน., พย.ม.(นานาชาติ), น.ส.ส่องแสง ธรรมศักดิ พย.ม.
*วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วทิ ยาการ, **ศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ

ศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) เป็ นองค์กรทีจัดตังขึนตังแต่ปี พ.ศ.
มีวตั ถุประสงค์เพือให้
บริการช่วยเหลือเพือการบริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แก่ประชาชนทัวประเทศ ในปี พ.ศ.
- ศูนย์บริการเลิกบุหรีทาง
โทรศัพท์แห่งชาติได้เริมดําเนินงานเพือสร้างความร่วมมือในการให้บริการเลิกบุหรีกับสถานประกอบการ โดยมีเป้ าหมายเพือเพิม
การเข้าถึงบริการเลิกบุหรีทีมีประสิทธิภาพสําหรับสถานประกอบการทีมีพนักงานทีตังใจอยากเลิกบุหรี ซึงจะทําให้อตั ราการเลิก
บุหรีสูงขึน
การถอดบทเรียนการร่วมบําบัดผูร้ บั บริการเลิกบุหรีระหว่างศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) และ
สถานประกอบการในครังนี เพือประเมินและวิเคราะห์ปจั จัยเอืออํานวยทีจะทําให้โครงการร่วมบําบัดเพือการเลิกบุหรีประสบความ
สําเร็จ ผลการถอดบทเรียนพบว่ามี ปัจจัยทีเกียวข้อง คือ ) ความตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมการสูบบุหรีของ
สถานประกอบการ ) การจัดสิงแวดล ้อมเพือเป็ นสถานประกอบการปลอดบุหรี ) การบูรณาการการเลิกบุหรีเข้ากับการบริการ
ด้านสุขภาพประจําปี ) การสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรีและให้รางวัลผูส้ ูบทีต้องการเลิกบุหรี และ ) ระบบการส่งต่อและ
ติดตามผูส้ ูบ
คําสําคัญ : การถอดบทเรียน การร่วมบําบัด ผูร้ บั บริการเลิกบุ หรี สถานประกอบการ
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การบริโภคยาสูบแก่ประชาชนทัวประเทศ ด้วยการให้บริการ
การสูบบุหรี เป็ นสาเหตุของปัญหาสุขภาพทีรุนแรง ช่วยเหลือเพือการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผลและ
ถึงชีวติ ปัจจุบนั ประเทศต่าง ๆ ทัวโลกให้ความสําคัญกับการ ครอบคลุมให้จดั ตังขึนตังแต่ปี พ.ศ.
มีวตั ถุประสงค์เพือ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ เนืองจากยาสูบเป็ นสาเหตุของปัญหา ให้บริการช่วยเหลือเพือการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แก่ประชาชน
สุขภาพทีร้ายแรง ต่อให้เกิดความเสียงต่อโรคทีเกิดเนืองมา ทัวประเทศ ด้วยการให้คําปรึกษาจากผู ้ประกอบวิชาชีพสุขภาพ
จากการสู บบุหรี เช่ น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ทีมีความรูค้ วามชํานาญ การบริการเลิกบุหรีประกอบด้วยการ
โรคสมองขาดเลือด เป็ นต้น นอกจากนันการสูบบุหรียังปลด พัฒนาระบบการรับสายให้มีความทันสมัย และออกแบบระบบ
ปล่อยควันบุหรีมือสอง ทีสร้างความเดือดร้อน รําคาญ และเป็ น ฐานข้อมูล มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนือง มีการ
อันตรายต่อสุขภาพของผู ้ทีอยูร่ อบข้าง จากการสํารวจในปี พ.ศ. ประเมินผลและการวิจยั และความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
พบว่าประชากรไทยวัยทํางานได้รบั ควันบุหรีมือสองเป็ น ทังภาครัฐและเอกชน เพือส่งเสริมการควบคุมการบริโภคยาสูบ
จํานวน . ล้านคน การสัมผัสควันบุหรีมือสองในผูท้ ไม่
ี ได้ เพือให้สงั คมไทยปลอดบุหรี การทํางานของ ศบช. ประกอบ
สูบแต่อยูใ่ กล้ชิดผู ้สูบบุหรีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นเดียวกับ ด้วย ส่วน คือ ) การรับสายเพือให้คาํ ปรึกษาเพือเลิกบุหรี
ผูส้ ูบบุหรี(1) จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีผูเ้ สีย แก่ ผู ส้ ู บที โทรเข้ามาใช้บริ การและผู ส้ ู บที ถู กส่ งต่ อมาจาก
ชีวติ เนืองจากการบริโภคยาสูบ หรือการได้รับควันบุหรีสูงได้ถงึ หน่วยงานต่าง ๆ และ ) การโทรออกเพือติดตามและป้ องกัน
ล้านคนต่อปี และคาดการณ์ไว้ว่าจะมีผูเ้ สียชีวติ เพิมเป็ น
การกลับไปเสพซํา ภายในเวลา ปี
ล้านคนต่อปี ใน พ.ศ.
ดังนันองค์การอนามัยโลกได้จัดให้
ศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ ได้ดําเนิน
การบริโภคยาสูบเป็ นปัญหาทีสําคัญอันดับต้น ๆ ทีทุกประเทศ งานเพือให้บริการส่งต่ อผู ร้ บั บริการทีต้องการเลิกบุหรี ทาง
ต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน(2)
โทรศัพท์ โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานอืน ได้
สํานักงานกองทุนสบับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ เข้ามามีสว่ นเกียวข้องมากมายทังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาน
(สสส.) ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อม (ส.พ.ส.) ประกอบการและเพือให้การดําเนินงานการควบคุมการบริโภค
จึงได้จดั ทํา “โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี” ยาสูบมีความสอดคล้องกับนโยบายของ สสส. ศูนย์บริการเลิก
ขึน(3) เพือส่งเสริมการควบคุมการบริโภคยาสู บในสถานประ บุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ จึงได้กาํ หนดแผนงานในการส่งต่อ
กอบการและคุม้ ครองสุขภาพของพนักงานจากควันบุหรี โดย ผู ้รับบริการเลิกบุหรีอย่างบูรณาการกับสถานบริการทุกระดับ มี
เฉพาะพนักงานทีไม่สูบบุหรี โครงการนีเกิดขึน สสส. และ การพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี และส่งต่ อผู ร้ บั บริการทาง
ส.พ.ส. เล็งเห็ นว่ าสถานประกอบการซึ งเป็ นแหล่ งที รวม อินเตอร์เน็ตซึงเป็ นช่องทางการสือสารระหว่างผู ้ประกอบวิชาชีพ
พนักงานวัยทํางานไว้เป็ นจํานวนมาก บางสถานประกอบการจะ สุ ขภาพจากโรงพยาบาล คลินิ กผู ป้ ระกอบวิชาชี พสุ ขภาพ
มีพนักงานสูบบุหรีในสถานประกอบการ ยังสร้างความเสียงต่อ บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน หรือบุคลากรสาธารณสุขระดับ
ชีวติ และทรัพย์สนิ อันเนืองมาจากการเกิดอัคคีภยั โครงการมี ชุมชน หรือภาคีเครือข่ายโรงเรียน และ/หรือสถานประกอบการ
วัถตุประสงค์เพื อสร้างความเข้าใจและความตระหนักของ กับศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ เพือส่งต่อและ
พนักงานในสถานประกอบการ ต่อโทษและพิษภัยของการสูบ ส่งกลับผูเ้ สพยาสูบ นับตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา(4)
บุหรี การให้ความรูแ้ ก่พนักงานของสถานประกอบการ และ
จากที ได้ดาํ เนิ นการส่ งต่ อผู ร้ ับบริ การเลิก บุ หรี
ส่งเสริมให้พนักงานทีสูบบุหรีมีการเลิกสูบบุหรีได้สําเร็จ รวมทัง ร่ วมกับภาคีเครือข่ายดังกล่าวมาแลว้ ข้างต้น จากฐานข้อมูล
การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็ นสถานประกอบการปลอดบุหรี บริการและรายงานประจําปี ของ ศบช. ในปี
พบว่ามี
และเป็ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูไ้ ม่สูบบุหรี จํานวนผู ้ใช้บริการทีส่งต่อระหว่างภาคีเครือข่ายบริการเลิกบุหรี
พ.ศ.
ด้วย
ศบช. ด้วยช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบการส่งต่อทางอินเตอร์เน็ต
ศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) (U-Quit และ U-Refer) การส่งต่อทางโทรสาร (Fax-Refer)
หรือ Thailand National Quitline (TNQ) เป็ นองค์กร และการฝากข้อความให้ผู ้ให้คําปรึกษาโทรกลับ (SMS) จํานวน
ทีมูลนิธิสร้างสุขไทย โดยได้รบั การสนับสนุ นจากสํานักงาน
คน (ศู นย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ,
)
(5)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการควบคุม ดังตารางที และตารางที
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ตารางที จํานวนผูใ้ ช้บริการเลิกบุหรีทีส่งต่อทางอินเตอร์เน็ ต (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
U-Refer
Fax-Refer
SMS
รวม

10
88
0
2
100

15
15
2
3
35

9
24
3
1
37

11
26
0
1
38

6
29
0
2
37

5
37
1
2
45

7
103
0
1
111

5
33
0
1
39

2
33
0
2
37

1
29
0
7
37

4
50
0
2
56

3
40
0
2
45

78
507
6
26
617

ตารางที จํานวนผูใ้ ช้บริการเลิกบุหรีทีส่งต่อระหว่างศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติและสถานบริการสาธารณสุข ปี
หน่ วยงาน

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

สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
สังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย
สังกัด
กระทรวงกลาโหม
สังกัด กทม.
อืน ๆ
รวม

57

0

0

15

17

20

94

23

21

25

37

21

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
5
38
100

0
2
33
35

0
3
34
37

0
0
23
38

0
0
20
37

0
1
24
45

0
0
17
111

0
2
14
39

0
1
15
37

0
0
12
37

0
2
17
56

0
0
24
45

0
16
271
617

จากจํานวนผูท้ ต้ี องการเลิกบุหรีทีส่งต่อมาจากภาคี
เครือข่าย ในปี พ.ศ. - ศบช. จึงได้จดั ทําโครงการ
ร่วมบําบัดผู ้รับบริการ เลิกบุหรี ระหว่างสถานประกอบการและ
ศบช. ขึ น เพื อส่ งเสริ มการควบคุ มการสู บบุ หรี ในสถาน
ประกอบการ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และความตระหนักของ
พนักงานในสถานประกอบการถึงโทษและพิษภัยของการ
สูบบุหรี และส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี โดยมีการ
ให้ความรู แ้ ก่ พนักงานของสถานประกอบการ และสร้างแรง
จูงใจให้สถานประกอบ การหันมาให้ความสําคัญการควบคุม
การสูบบุหรี ส่งเสริมให้พนักงานทีสูบบุหรีเลิกสูบบุหรี ซึงจะทํา
ให้พนักงานทีไม่สูบบุหรีได้รบั ผลกระทบจากควันบุหรีมือสอง
น้อยลง สถานประกอบกลุ่ มเป้ าหมายที เข้าร่ วมโครงการ
ในระยะแรก คือ สถานประกอบการทีมีความสนใจและต้อง
การส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้เลิกสูบบุหรี และมีความ
ต้องการให้สถานประกอบการของตนเองปลอดจากควันบุหรี
จํานวน แห่ง
หลังจากทีได้ดาํ เนินโครงการในระยะแรก ศบช.
จึงได้ถอดบทเรียนการร่วมบําบัดผู ้รับบริการเลิกบุหรีครังนีขึน
เพือประเมินผลการดําเนินงานร่วมบําบัดผูร้ บั บริการเลิกบุหรี

ระหว่างสถานประกอบการและ ศบช. ผลลัพธ์ทได้จากการถอด
ี
บทเรียนอาจจะนําไปสูก่ ารเรียนรูเพื
้ อพัฒนาการดําเนินงานช่วย
เลิกบุหรีในสถานประกอบการและพัฒนาเป็นสถานประกอบการ
ปลอดบุหรีต้นแบบ รวมทังให้สถานประกอบการอืนทีสนใจจะ
ดําเนินงานด้านนีได้เรียนรูต้ ่อไปและนําไปเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาบริการเลิกบุหรีของศู นย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์
แห่งชาติในการให้บริการเลิกบุหรีในสถานประกอบการและ
หน่วยงานอืนต่อไป

ความสําคัญของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เป็ นเครืองมือ
ในการสร้างการเรียนรู ้ ซึงเป็ นวิธีหนึงของการจัดการความรู ้
(Knowledge management) อันเป็ นกระบวนการสังเคราะห์
ความรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านทีผ่านมา เพือนํามาใช้ปรับปรุงการ
ทํางานให้ดยี งขึ
ิ น(6) การถอดบทเรียน การร่วมบําบัดในครังนี
มีวตั ถุประสงค์ เพือ
. เพือประเมินผลและวิเคาะห์ปจั จัยเอืออํานวย
ให้การร่วมบําบัดเพือการเลิกบุหรีเกิดความสําเร็จ
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. เพือทําให้เกิดความรูท้ เป็ี นบทเรียน นําไปปรับ
. พนักงานของสถานประกอบการ
ปรุงการปฏิบตั ิงานการร่ วมบําบัดผู ร้ บั บริการเลิกบุหรีอย่ าง ทีต้องการเลิกบุหรี ทีถูกส่งต่อมารับบริการเลิกบุหรี ระหว่างปี
บู รณาการกับสถานบริการทุกระดับในโครงการต่ อไปให้มี พ.ศ. - จํานวน คน
ประสิทธิภาพยิงขึน

เทคนิ คถอดบทเรียน

ระยะเวลาในการดําเนิ นงาน

- การดําเนินการร่วมบําบัดเพือการเลิกบุหรีระหว่าง
การถอดบทเรียน การร่วมบําบัดผู ้รับบริการเลิกบุหรี ศบช. และสถานประกอบการระหว่าง พ.ศ. ระหว่างสถานประกอบการกับศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์
- ระยะเวลาในการดําเนินการถอดบทเรียน ระหว่าง
แห่งชาติ ครังนีใช้เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบตั กิ าร (After ม.ค.-ธ.ค.
Action Review - AAR)(6) ซึ งเป็ นการเรี ยนรู เ้ พื อการ
ดําเนินงานในครังต่อไป และทบทวนว่าเกิดอะไรขึนบ้างจากการ ขันตอนการดําเนินการถอดบทเรียนการร่วมบําบัดผูร้ บั บริการ
ทํางานทีผ่านมา ทําไมถึงเกิดผลเช่นนัน และทําการวิเคราะห์วา่ เลิกบุหรี
ผลลัพธ์ทเกิ
ี ดขึนเป็ นสิงทีดีจะรักษาสิงทีดีอนั เป็ นจุดแข็งนัน
. ผู ด้ าํ เนินการถอดบทเรียน ประชุมทีมร่ วมกับ
ไว้ได้อย่างไร และจะปรับแก้ไขจุดอ่อนได้อย่างไร ซึงเทคนิคนี ศบช. เพือเสนอโครงการถอดบทเรียน และวางแผนการถอด
จะทําให้ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียน ได้เรียนรูป้ จั จัย บทเรี ยน ประสานงาน สถานประกอบการ ร่ างกรอบการ
ทีทําให้ประสบความสําเร็จในการเลิกบุหรี รวมทังจุดทีควรปรับ สัมภาษณ์เพือถอดบทเรียน
ปรุงเพือพัฒนาความร่วมมือในการร่วมบําบัดเพือการเลิกบุหรี
. ผู ้อํานวยการ ศบช. ออกหนังสือขอความร่วมมือ
ซึงการทํา AAR ครังนีทําทังในรูปแบบของการสนทนากลุ่ม ในการถอดบทเรี ย น เสนอผู ้อาํ นวยการของแต่ ล ะสถาน
(Focus group) และการสัมภาษณ์รายบุคคล
ประกอบการเพื อขอความอนุ เคราะห์ใ นการดํา เนิ น งาน
ตลอดจนชีแจงวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน ขออนุญาต
สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการ
ทีมงานการถอดบทเรียน ประกอบด้วย
. คณะทํางานถอดบทเรียน ผู ด้ าํ เนินการถอด วิจยั
. เมื อได้ร บั อนุ ม ตั ิจากสถานประกอบการแล้ว
บทเรียน (นักวิชาการ) ศู นย์บริการเลิกบุหรี ทางโทรศัพท์
แห่ งชาติ ซึ งทํา หน้า ที ในการเอื ออํา นวยและประสานการ ผู ด้ าํ เนิ นการถอดบทเรียน เข้าพบผู บ้ ริหาร/ฝ่ ายบุคลากร/
ถอดบทเรียนเป็ นผู ท้ าํ การตังประเด็นคําถามให้เกิดการร่ วม ตัวแทนของสถานประกอบการทีดําเนินงานด้านการส่งเสริม
แสดงความคิดเห็นของฝ่ ายต่าง ๆ ได้อีกทังทีมอํานวยการ สุขภาพและการเลิกบุหรี เพือแจ้งวัตถุประสงค์ของการถอด
ยังทําหน้าทีในการเป็ นผู ท้ ีกระตุน้ ให้ผู ร้ ่ วมถอดบทเรียนได้ บทเรียนและขออนุญาตสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล
. ผู ้ดําเนินการถอดบทเรียน ดําเนินการสัมภาษณ์
แลกเปลียนประสบการณ์และความคิดเห็นจากกิจกรรมทีได้
ปฏิบตั ไิ ป รวมทังการตังคําถามทีกระตุนให้ผู
้ ้ร่วมถอดบทเรียน ผู ้บริหาร/ฝ่ ายบุคลากร/ตัวแทนของสถานประกอบการ จํานวน
แห่ง
ได้วิเคราะห์สาเหตุของความสําเร็จและอุปสรรคทีเกิดขึนในการ
. ผู ้ดําเนินการถอดบทเรียน ดําเนินการสัมภาษณ์
ปฏิบตั งิ าน นอกจากนันในทีมอํานวยการยังมีผูท้ าํ หน้าทีจด
บันทึกการแลกเปลียนเรียนรู ้ ประสบการณ์ และการอภิปราย ผู ้สูบทีเลิกบุหรีได้สาํ เร็จ และเลิกบุหรีไม่ได้ จากสถานประกอบ
การ จํานวน แห่ง
ของผูร้ ่วมถอดบทเรียน ตังแต่เริมต้นจนสินสุดโครงการ
. ผู ้ดําเนินการถอดบทเรียน ดําเนินการตรวจสอบ
. ผูเ้ ข้าร่วมถอดบทเรียน ประกอบด้วย
. หัวหน้าฝ่ ายพัฒนาบุคลากร และ ความครบถ้ว นของข้อมู ลในแบบสัมภาษณ์ และขอบคุ ณ
ผู ร้ ับผิดชอบงานด้านการดู แลสุ ขภาพและการร่ วมบํา บัด ผูบ้ ริหาร/ฝ่ ายบุคลากร/ ตัวแทนของสถานประกอบการทีให้
ความร่วมมือในการดําเนินการถอดบทเรียน
การเลิกบุหรีของสถานประกอบการ จํานวน แห่ง
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. ผู ้ดําเนินการถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู ้
ทีได้รบั จากการถอดบทเรียน และนําเสนอต่อ ศบช. และสถาน
ประกอบการ เพื อนํา ผลที ได้ไปปรับปรุ งและพัฒนาความ
ร่วมมือเพือการเลิกบุหรีต่อไป
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ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานการร่วมบําบัด ผู ้รับบริการ
เลิกบุหรีระหว่างสถานประกอบการกับศูนย์บริการเลิกบุหรีทาง
โทรศัพท์แห่งชาติ จากผู ้ทีรับผิดชอบในการดําเนินงานเรืองการ
เลิกบุหรีของสถานประกอบการทัง แห่ง พบว่ามีปจั จัยเอือ
ทีทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ กล่าวคือ
. การตระหนักถึงความสําคัญในการเลิกบุหรีใน
ผลการดําเนิ นงานการร่วมบําบัดเพือการเลิกบุหรี
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูลของ สถานประกอบการ
จากลักษณะงาน การผลิตสินค้าของสถานประกอบ
ศบช. ทีทําการติดตามเพือให้คาํ ปรึกษา สร้างแรงจูงใจอย่าง
ี การสูบบุหรีจะทําให้เกิด
ต่อเนืองเพือป้ องกันการสูบซํา ภายในระยะเวลา ปี พบว่าผู ้สูบ การทุกแห่ง จะพบว่าเป็ นวัดสุทไวไฟ
อัคคีภยั ได้ ผู ้บริหารสถานประกอบทุกแห่งจึงมีความตระหนัก
ทีส่งต่อมาจากสถานประกอบการ มีอตั ราการเลิกบุหรีที ,
วัน, , , เดือน เป็ น . %, . %, . %, และ ถึงพิษภัยของบุหรี และผลกระทบของบุหรีต่อความปลอดภัย
. % ตามลําดับ (ตารางที และ ) นอกจากนันผูส้ ูบ ของสถานประกอบการ เช่น การเกิด อัคคีภยั และมีความ
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในระบบการส่งต่อเพือการเลิกบุหรี ต้องการให้พนักงานเลิกสู บบุหรี ได้ติดต่ อและแสดงความ
จํานงในการร่วมบําบัดผู ้รับบริการเลิกบุหรี และให้ศูนย์บริการ
ตารางที แสดงจํานวนและร้อยละของผูใ้ ช้บริการเลิกบุหรี เลิก บุ ห รี ทางโทรศั พท์แ ห่ ง ชาติ เข้า ไปให้บ ริ ก ารเลิก บุ หรี
ทีส่งต่อระหว่างสถานประกอบการและศูนย์บริการเลิกบุหรี นอกจากนีสถานประกอบการบางแห่งมีการส่งฝ่ ายบุคคลไป
ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ทีสามารถหยุดสูบบุหรีต่อเนื องกัน
อบรมเรืองการเลิกบุหรีจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือมาดูแลสุขภาพ
เดือน
ให้กบั พนักงานในสถานประกอบการ สิงเหล่านีถือเป็ นปัจจัย
การหยุดสูบบุหรีต่อเนื องกัน เดือน จํานวน ร้อยละ ต้นทุนทีสําคัญและส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการ เพราะ
ได้
8 18.60 การเลิกบุหรี เป็ นเรื องยาก การคัดเลือกสถานประกอบการ
ไม่ได้
35 81.40 ที มีความตระหนักถึงความสํา คัญของปัญหาจะทํา ให้เกิ ด
รวม
43 100.0 นโยบายและเกิดพลังในการขับเคลือน
. การจัดสิงแวดล้อมเพือเป็ นสถานประกอบการ
ตารางที แสดงจํานวนและร้อยละของผูใ้ ช้บริการเลิกบุหรี ปลอดบุหรี
ทีส่งต่อระหว่างสถานประกอบการและศูนย์บริการเลิกบุหรีทาง
สถานประกอบการทุ ก แห่ ง ประกาศให้ส ถาน
โทรศัพท์แห่งชาติ ทีสามารถหยุดสูบบุหรีต่อเนืองกัน เดือน ประกอบการเป็ นเขตปลอดบุหรี ห้ามสู บบุหรีในบริเวณใกล้
การหยุดสูบบุหรีต่อเนื องกัน เดือน จํานวน ร้อยละ เคียงกับทีผลิตสินค้า หากมีการฝ่ าฝื นจะมีการลงโทษ ปรับ
ได้
8 18.60 ตักเตือน และมีผลต่อการประเมินผล การปฏิบตั งิ านและมีการ
ไม่ได้
35 81.40 กําหนดจุดสู บบุหรี ในสถานประกอบการไว้นอ้ ยมาก เพียง
- แห่ง เพือให้พนักงานหาสถานทีสูบบุหรีได้อย่างยากลําบาก
รวม
43 100.0
และเลิกบุหรีได้ในทีสุด
มีการจัดสิงแวดล้อมและประชาสัมพันธ์การเลิก
สิงทีได้เรียนรูจ้ ากการถอดบทเรียน
จากการถอดบทเรียน ได้ประเมินและวิเคราะห์ บุหรี ในหลายรู ปแบบ เช่ น บอร์ดประชาสัมพันธ์ถึงพิษภัย
ปัจจัยเอื ออํา นวย ปัญหา อุ ปสรรค และข้อจํา กัดในการ และโทษของการสูบบุหรี ไว้ตามจุดต่าง ๆ เช่น บริเวณทีตอก
บัตร จุดสู บบุหรี ห้องนํา นอกจากการจัดบอร์ดแล้วยังมี
ร่วมบําบัดเพือเป็ นสถานประกอบการปลอดบุหรี ดังนี
ปัจจัยเอือในการร่วมบําบัดเพือเป็ นสถานประกอบการปลอดบุหรี การทําสือโฆษณา การลงข่าวสารเรืองบุหรีผ่านทางวารสารของ
จากการรวบรวมผลลัพธ์ในการเลิกบุหรี ตลอดจน สถานประกอบการ ติดโปสเตอร์รณรงค์เลิกบุหรีบริเวณมุม
อ่านหนังสือ การแจกแผ่นพับในกิจกรรมรณรงค์งานวันงด
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สูบบุหรีโลก เป็ นต้น การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนืองจะทําให้
ผูส้ ูบมีความรูแ้ ละเกิดความกลัวและตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเลิกบุหรี
. การบูรณาการการบริการเลิกบุหรีเข้ากับโครงการ
บริการสุขภาพเป็ นประจําทุกปี
จะเห็นได้ว่าทุกสถานประกอบการมีนโยบายและ
แผนงานในการดู แลสุ ข ภาพของพนั ก งานอยู่ แล้ว เช่ น
การจัดโปรแกรมสุขภาพ การจัดสัปดาห์ปลอดภัย (Safety
week) ซึงถือว่าเป็ นนโยบายทีดี ถึงแม้ว่าการดู แลสุขภาพ
จะต้องดู แลแบบองค์รวม ไม่ ได้มุ่ งเน้นไปที การเลิกบุ หรี
เพียงเท่านัน บางปี อาจจะจัดโครงการเรืองการออกกําลังกาย
การดืมสุรา ก็สามารถบูรณาการเรืองบุหรีเข้าไปได้ดว้ ย
. การสร้างแรงจูงใจผูส้ ูบทีต้องการเลิกบุหรีและ
การให้รางวัลผูท้ เลิ
ี กบุหรีได้สาํ เร็จ
สถานประกอบการส่วนใหญ่ทีเข้าร่ วมบําบัดผู ส้ ู บ
บุหรี มีการเสริมแรงให้กาํ ลังใจผู ท้ ีต้องการเลิกบุหรี โดยที
สถานประกอบการมีความคิดว่าการทีจะเลิกบุหรีได้สาํ เร็จนัน
จะต้องมีสกั ขีพยาน เพือเป็ นการประกาศให้รับรูอ้ ย่างทัวถึงกัน
และเป็ นการให้กาํ ลังใจแก่ ผู ท้ ี ต้องการเลิกบุหรี ทางสถาน
ประกอบการจึงได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ ขึน เช่น ให้เพือนพนักงาน
เขียนข้อความให้กําลังใจ ข้อความเตือนให้แก่พนักงานทีกําลัง
เลิกบุหรีเข้าโครงการเช่น การมอบเงินรางวัล โล่ ของรางวัล
ให้ผูท้ ีเลิกบุหรีเกิดกําลังใจและความมุ่งมัน อีกทังเพือให้ผู ้
ทีเลิกบุหรี ได้สาํ เร็จเป็ นต้นแบบทีดีในการจู งใจให้พนักงาน
คนอืนอยากเลิกบุหรีให้ได้
. ระบบการส่งต่อและติดตาม
จากการถอดบทเรียนจากผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนิน
โครงการร่ วมบําบัดผู ร้ บั บริการเลิกบุหรี จะเห็นได้ว่าสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจในการประสานงานและช่องทาง
ในการติดต่อกับศู นย์บริการ เลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ
ว่ามีความสะดวกด้วยการส่งต่อผูร้ บั บริการ มาเลิกบุหรีและ
ติดตามด้วยระบบ U-refer ซึ งเป็ นระบบการส่ งต่ อผู ร้ บั
บริการทางอินเตอร์เน็ต
ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัดในการร่วมบําบัด เพือเป็ นสถาน
ประกอบการปลอดบุหรี
. ภาระงานของผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมการเลิก
บุหรี
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ฝ่ ายบุ คคล/ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์/ ฝ่ ายพัฒนา
บุคลากร ซึงเป็ นผู ร้ บั ผิดชอบงานด้านการดู แลสุขภาพของ
พนักงาน รวมทังการส่งเสริมการเลิกบุหรีถือว่าเป็ นแกนหลักใน
การขับเคลือน แต่ พบว่าฝ่ ายบุคคล/ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์/
ฝ่ ายพัฒนาบุคลากร มีงานรับผิดชอบหลายด้าน งานบุคลากร
งานความปลอดภัยและงานการดูแลสุขภาพ ซึงการดูแลสุขภาพ
ก็จะต้องดูแลในทุกด้าน ด้วยเหตุนีทําให้ไปติดตามให้กาํ ลังใจ
ผู ้สูบได้ไม่ครบถ้วนและต่อเนือง และทําให้ผู ้สูบบางคนหายไป
จากระบบการติดตามและกลับมาสูบซํา
. กลไกการขับเคลือนการเลิกบุหรียังไม่เข้มแข็ง
และเป็ นระบบ
กลไกการขับเคลื อนการเป็ นสถานประกอบการ
ปลอดบุหรี และต้องการให้พนักงานเลิกบุหรีได้ ต้องมีความ
เข้มแข็ง ซึงการดําเนินงานทีผ่านมาสถานประกอบการมีความ
ตังใจทีจะเข้าร่ วมโครงการร่ วมบําบัด มีนโยบายในการดูแล
สุ ขภาพของพนักงานอยู่ แล้ว แต่ กลไกทีมีความสํา คัญคือ
การวางนโยบายในการดําเนินงานเลิกบุหรี อย่ างชัดเจนและ
มีความต่อเนืองว่าเป้ าหมายทีสถานประกอบการ ต้องการเป็ น
อย่ างไร เพื อที จะได้มีการมอบหมายการดํา เนิ นงานอย่ าง
เหมาะสม เช่น การหาบุคคลในฝ่ ายบุคคล เพือมาดู แลงาน
ส่งเสริมการเลิกบุหรี มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลิกบุหรี
อย่างต่อเนือง ซึงสิงเหล่านีจะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงาน
ร่วมบําบัดผู ้รับบริการทีต้องการเลิกบุหรีในสถานประกอบการ
ประสบความสําเร็จได้มากขึน
. การเข้าร่ วมกิจกรรมการรณรงค์และให้ความ
รูเกี้ ยวกับบุหรีและการเลิกบุหรี ยังไม่เข้าถึงพนักงานอย่างทัวถึง
จากลักษณะการปฏิ บ ตั ิ ของพนักงาน จะมี การ
ทํางานและผลัดเปลียนการทํางานเป็ นกะ และทํางาน วัน/
สัปดาห์ จึงทําให้มีพนักงานบางส่วนไม่ได้เข้ารับฟังการบรรยาย
ความรูเ้ รืองบุหรีจากศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ
ทําให้ผู ้สูบบุหรีไม่เกิดการเปลียนแปลง ทัศนคติตอ่ การเลิกบุหรี
จึงมีผู ้สมัครเข้าร่วมการบําบัดเลิกบุหรีเพียง คน จากสถาน
ประกอบการทัง แห่ง
. สภาพจิตฝจและความพร้อมของผูส้ ูบบุหรี
พนักงานหลายคนยังไม่พร้อมทีจะเลิกบุหรี ทําให้
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมทีส่งเสริมการเลิกบุหรีต่าง ๆ ทีจัดขึน ทําให้
ขาดโอกาสในการรับรูข้ ้อมูลเกียวกับพิษภัยของบุหรี ผู ้สูบบุหรี
บางคนรูถ้ งึ พิษภัย แต่คดิ ว่าการสูบบุหรีเป็ นเรืองปกติ การเลิก
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บุ หรี เป็ นเรื องที ทํา ได้ยาก จึ งไม่ มีความคิ ดที จะเลิกบุหรี
ไม่ได้ม่งุ มันตังใจเลิกบุหรีอย่างจริงจัง เพราะว่าสู บแล้วก็ไม่
เห็ นผลกระทบต่ อสุ ขภาพ เพราะพนักงานส่ วนใหญ่ เป็ น
วัยทํางานทียังมีสุขภาพแข็งแรง
ในส่วนของพนักงานทีเข้าร่ วมบําบัดการเลิกบุหรี
ทีเลิกบุหรีไม่สาํ เร็จ เพราะทนต่ออาการขาดนิโคตินไม่ได้ เช่น
หงุดหงิด ปวดหัว และคิดว่าค่อย ๆ สูบน้อยลงก็ได้ จึงไม่
สามารถเลิกบุหรีได้
. การติดตามผูส้ ูบบหุรี
การติดตามผู ท้ ีกํา ลังเลิกบุหรี เป็ นระยะ ถือว่ ามี
ความสําคัญ แต่จากภาระงานประจํา รวมทังจํานวนบุคลากร
ของผู ้ทีรับผิดชอบงาน ด้านการส่งเสริมการเลิกบุหรีของสถาน
ประกอบการแต่ ละแห่ งมีจาํ นวนน้อย จึงทํา ให้บางครังไม่
สามารถติดตามให้กาํ ลังใจการเลิกบุหรีของพนักงานทีกําลัง
เลิกบุหรีได้อย่างต่อเนือง
การติดตามให้คําปรึกษาระยะเวลา ปี เพือการเลิก
บุหรี และป้ องกันการเสพซํา ในพนักงานทีเลิกบุหรีพบว่ามี
ปัญหาเรื องการติดต่ อทางโทรศัพท์ไม่ ได้ เช่ น ไม่ ร บั สาย
เปลียนเบอร์มอื ถือ พนักงาน ลาออก จึงทําให้ผูส้ ูบบุหรีเลิก
บุหรีเหลืออยูใ่ นโครงการน้อย และผู ้สูบก็เปลียนสถานทีทํางาน
จึงไม่สามารถติดตามได้
การปฏิบตั งิ านของผู ้สูบ ก็เป็ นปัญหาในการติดตาม
เช่นกัน เพราะพนักงานจะทํางาน - วัน/สัปดาห์ และในขณะ
ปฏิบตั ิงานจะไม่สามารถรับสายได้ จึงอาจจะเป็ นปัจจัยหนึง
ทีทําให้ตดิ ตามผูส้ ูบได้นอ้ ย

ข้อเสนอแนะเพือการพัฒนา
จากภาพรวมของการดํา เนิ นงานการร่ วมบํา บัด
ผู ้ร ับ บริ ก ารเลิ ก บุ ห รี ระหว่ า งสถานประกอบการ และ
ศู นย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติ จะเห็นได้ว่าช่ วย
ให้คนเลิกบุหรีได้พอสมควร แต่ เพือให้การดําเนินงานร่ วม
บําบัดเพือจะช่ วยให้พนักงานในสถานประกอบการเลิกบุหรี
ได้มากขึน ก็ตอ้ งนํา ผลลัพธ์ต่างทีได้จากการดําเนินงานมา
เป็ นบทเรียนและพัฒนาแนวทางรูปแบบการดําเนินงาน เพือทํา
ให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิงขึน กล่วคือ
. ผูบ้ ริหารควรมีการวางแผนการส่งเสริมการเลิก
บุหรีอย่างชัดเจน และประกาศเป็ นนโยบายเพือให้พนักงานใน

สถานประกอบการรับทราบข้อมูลอย่างทัวถึง และเกิดความ
ร่วมมือในการเข้ารับฟังความรู เ้ รืองพิษภัยบุหรี และอาจเกิด
แรงจู งใจในการเลิกบุ หรี ต่ อไป รวมทังการวางแผนเรื อง
บุคลากรในการรับผิดชอบงานส่งเสริมการเลิกบุหรีของสถาน
ประกอบการให้มคี วามเพียงพอต่อการดําเนินงาน
. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการเลิกบุหรีเป็ นระยะ
เพื อสร้างความตระหนักให้พนักงานในสถานประกอบการ
เห็นความสําคัญและปัญหาทีเกิดจากการสูบบุหรีทังต่อตนเอง
และเพือนร่วมงาน อาจจะมีการประกาศผู ้ทีเป็ นต้นแบบในการ
เลิกบุหรี ได้สาํ เร็ จในการประชุ ม โอกาสและวาระที สํา คัญ
ของสถานประกอบการ งานเลียงปี ใหม่เพือสร้างกําลังใจให้
ผูท้ เลิ
ี กได้และสร้างแรงจูงใจในผูท้ กํี าลังคิดอยากเลิกบุหรี
. การประชุมทีมในการทํางานร่วมบําบัด ระหว่าง
ศูนย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติและสถานประกอบ
การก็มคี วามสําคัญ เช่นกัน จึงควรมีการประสานงานกันเป็ น
ระยะ ในระหว่างทีทําการติดตามผูส้ ูบภายในเวลา ปี เพราะ
สถานประกอบอาจจะสามารถติดตามผู ้สูบให้ได้ ในกรณีททาง
ี
ศู นย์บริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติติดต่ อผู ส้ ู บไม่ได้
เนืองจากเปลียนเบอร์มอื ถือหรือไม่รบั สาย
. เพิ มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ นและหลาก
หลายรู ปแบบ รวมทังการจัดสรรเวลา เพือให้พนักงานได้
เข้าร่ วมรับฟังการบรรยายการเลิกบุหรีเพือรับข้อมูลความรู ้
เกี ยวกับบุหรี และการเบิกบุหรี อย่ างทัวถึง ซึ งอาจจะทํา ให้
จํา นวนผู ส้ ู บบุหรี ที ต้องการเลิกบุหรี และส่ งต่ อมาเพื อรับ
บริการเลิกบุหรีมีจาํ นวนเพิมมากขึน
. ศู นย์บริการเลิกบุหรี ทางโทรศัพท์แห่ งชาติ
อาจจะมีการติดตามเยี ยมผู ร้ บั ผิดชอบการดํา เนิ นงานเลิก
บุหรีเป็ นระยะ เพือรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดําเนินงาน
ร่วมบําบัด หรือความต้องการความสนับสนุนช่วยเหลืออืน

บทสรุป
ผลลัพธ์การบริการเพือสร้างความร่ วมมือในการ
เลิกบุหรี พบว่าผูส้ ูบทีส่งต่อมาจากสถานประกอบการมีอตั รา
การเลิกบุหรีที , วัน, , , เดือน เป็ น . %,
. %, . %, . % และ . % ตามลําดับ
นอกจากนันผูส้ ูบส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจในระบบการส่งต่อ
เพือการเลิกบุหรี ดังนัน สามารถสรุปได้ว่าความร่วมมือเพือการ
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เลิกบุหรี มีประสิทธิผลในการช่ วยเหลือผู ส้ ู บให้เลิกบุหรี ได้ 3. สํา นัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพ.
ความร่ วมมือเพือให้บริการเลิกบุหรี และกิจกรรมทีส่งเสริม
เปิ ดโครงการพัฒ นาสถานประกอบการปลอดบุ ห รี
การเลิกบุหรี รวมถึงระบบการส่งต่ อเป็ นกลยุทธ์ทีสามารถ
ปี . [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมือ กันยายน ].
เพิมการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี และเพิมอัตราการเลิกบุหรี
เข้า ถึ ง ได้จ าก http://www.thaihealth.or.th/
สําหรับพนักงานในสถานประกอบการ
Content/6863.
จากผลลัพทธ์การถอดบทเรียนทีได้ ควรมีการนํา 4. ศู นย์บริการเลิกบุหรี ทางโทรศัพท์แห่งชาติ. รายงาน
ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัดต่าง ๆ ในการดําเนินงาน เพือ
ประจํา ปี ศู นย์บริ การเลิกบุ หรี ทางโทรศัพท์แห่ งชาติ
วางแผนการดํา เนิ นงานในการทํา โครงการร่ วมบํา บัด เพื อ
ปี พ.ศ. .
ส่งเสริมความร่วมมือการเลิกบุหรีระหว่างศูนย์บริการเลิกบุหรี 5. ศู นย์บริการเลิกบุหรี ทางโทรศัพท์แห่งชาติ. รายงาน
ทางโทรศัพท์แห่งชาติและหน่วยงานอืนต่อไป
ประจํา ปี ศู นย์บริ การเลิกบุ หรี ทางโทรศัพท์แห่ งชาติ
ปี พ.ศ. .
6. ศุภวัลย์ พลายน้อย. นานาวิธวี ทิ ยาการถอดบทเรียนและ
เอกสารอ้างอิง
สังเคราะห์องค์ความรู ้. กรุ งเทพมหานคร: บริ ษ ทั
1. ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, อุทยั วรรณ
พี.เอ.ลิฟวิง จํากัด; .
เจริญสุข และสุนยี ์ สว่างศรี. การรับรูการปฏิ
้
บตั ติ ามและ
ปกป้ องสิทธิของตนเองจากการได้รบั ควันบุหรีมือสอง,
วารสารสาธารณสุข ; ( ): - .
2. จุรยี ์ อุสาหะ, ดวงกมล ลืมจันทร์ และฐิตพิ ร กันวิหค.
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสู บแห่ง
ชาติ พ.ศ. - . วารสารควบคุมโรค ; ( )
151-61.

