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ชีวิตวัยรุนเต็มไปดวยความทาทาย ลูกวัยรุนตองกาว 

ขามความเปลี่ยนแปลงหลายอยางในชีวิต โดยที่พอแมเอง 

ก็ไมรูวาจะสื่อสารอยางไรดี  จึงจะถูกตองเหมาะสม     

วัยรุนเปนชวงวัยที่ใคร ๆ ก็ทราบวา เพื่อนมีอิทธิพล 

สูงสุด และรวมไปถึงสื่อตาง ๆ เชน ทีวี อินเตอรเน็ต เปนตน  

¡ÑºÅÙ¡ÇÑÂÃØ‹¹

สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่ทำใหวัยรุนไดรับความ

คิดท่ีไมเหมาะสมตาง ๆ มาเปนแนวทางของตัวเอง

วัยรุนเริ่มสูบบุหรี่เพราะอยากรู อยากทดลอง 

เพื่อนชวน เลียนแบบผูใหญ รวมถึงการตลาดของบริษัท 

บุหรี่ พอแมจึงตองชวยเขา ดวยการทำใหเขาตระหนัก 

วาบุหรี่เปนสิ่งที่ทำลายสุขภาพ และควรหลีกเลี่ยง 

พฤติกรรมเสี่ยงนี ้ กอนจะกลายเปนผูติดบุหรี่ประจำ 

เพราะถาติดแลวจะเลิกสูบบุหรี่ไดยาก  

คูมือเล็ก ๆ เลมนี้ ไดเตรียมขอมูลตาง ๆ สำหรับ 

พอแม เพื่อชวยใหมีแนวทางในการแนะนำลูกของคุณ 

ใหเปน “คนรุนใหมไมสูบบุหรี่”

¤ÇÑ¹ºØËÃÕ่...·ÓÃŒÒÂ¤Ø³áÅÐ¤¹ã¡ÅŒªÔ´

ºØËÃÕ่...
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 ชอบอมลูกอม
 ชอบแปรงฟนในชวงเวลาที่ไมปกติ
 ชอบใชน้ำยาบวนปาก
 ชอบใชโคโลญจนหรือน้ำหอมเพื่อดับกลิ่น
 ชอบซุกมือไวในกระเปากางเกง
 ชอบอยูในหองน้ำนาน ๆ
 ผอมลง หรือ น้ำหนักตัวลดลง
 มีอาการไอบอย ๆ
 มีเพื่อนที่สูบบุหรี่
 มีกลิ่นบุหรี่ติดตัว
 ตามเสื้อผามีรอยไหมเปนวง ๆ คลายบุหรี่จี้
 มีไฟแช็กหรือกลองไมขีดไฟพกติดตัว

 พบเศษบุหรี่ที่กระเปาเสื้อ หรือกางเกง
 ชอบเปดหนาตางในหองนอนเพื่อระบายอากาศ
 ในหองสวนตัวมีกลิ่นบุหรี่
 ใชเงินเพิ่มขึ้นจากปกติ
 ใชน้ำยาปรับอากาศในหองสวนตัวบอย ๆ ผิดปกติ
 ชอบปลีกตัวออกไปนอกบานในชวงเวลาสั้น ๆ บอย ๆ
 ชอบปลีกตัวอยูคนเดียว เมื่อมีกิจกรรมที่ออกเที่ยวนอกบานพรอมกับพอแม

หมายเหตุ  :  ควรสังเกตลูกคุณดวยความระมัดระวัง แตอยาไปวุนวายรื้อคนขาวของของเขาเพื่อหาบุหร่ี  และสังเกตโดยไม 

ใหเขารูตัว ไมเชนนั้นเขาจะโกรธคุณอยางรุนแรง เขาจะปฏิเสธคุณ ไมยอมรับฟงคำแนะนำจากคุณ

ÅÙ¡ÊÙººØËÃÕ่?
ÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Ò

ถาคุณไมแนใจวา ลูกวัยรุนของคุณสูบบุหรี่หรือไม  รายการขางลางนี้จะชวยคุณสังเกตวา ลูก 

คุณมีพฤติกรรมสูบบุหรี่หรือไม หากพบพฤติกรรมตรงกับรายการขางลางนี้จำนวนมากสันนิษฐาน 

ไดเลยวา “ลูกของคุณกำลังติดบุหรี่”

 “àÁ×่ÍÅÙ¡ÇÑÂÃ‹Ø¹ÃÔÅÍ§ºØËÃÕ่” ¤Ù‹Á×Í¾‹ÍáÁ‹

ÃÙŒ ä´Œ
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1สูบเพราะความกดดัน
ลูกวัยรุนของคุณมีความกดดันหลายดาน การเติบโตของรางกายที่ไมคุนชินเปนสิ่งใหม สำหรับเขา  เขาตอง 

การแสดงตนวาเปนอิสระไมอยูใตอำนาจใคร และโดดเดนในโรงเรียน ใหความสำคัญกับการหาเพื่อนใหม 

และอื่น ๆ อีกมากมาย   เพื่อลดความกดดัน และทำใหตัวเองสบายใจขึ้นจากปญหา จึงหันมาสูบบุหรี่

2 สูบเพราะตองการเขากับกลุมเพื่อน
ตองมีบาง ที่เพื่อนของลูกคุณสูบบุหรี ่ เพื่อนของเขาอาจเชิญชวนให 

ลูกของคุณลองสูบหรือทาใหเขาสูบบุหรี่ เขาจึงตองสูบเพียงเพื่อให 

เพื่อนยอมรับ

3 สูบเพราะอยากรูวาบุหรี่เปนยังไง
วัยรุนเปนวัยที่อยากรูในสิ่งใหมจากสื่อตาง ๆ เชน ภาพยนตร ทีว ี อินเตอรเน็ต หรือนิตยสารตางประเทศ 

ตามประสาของวัยรุนที่อยากรูวา บุหรี่มีรสชาติยังไง และใชเปนสิ่งฆาเวลายามที่รูสึกเบื่อ ๆ ดวยสื่อแบบ 

งาย ๆ อยางนี้ จึงทำใหวัยรุนกาวไปสูวงจรการเสพติดบุหรี่ไดงาย กลายเปนผูสูบบุหรี่ประจำ

4 สูบเพราะอยากแสดงตัวตนวา “เปนผูใหญแลว”
วัยรุนอยากแสดงออกวาตนเองเปนผูใหญ และไมไดอยูใตอานัติของพอแม 

เหมือนเด็ก ๆ อีกตอไป พวกเขาเห็นวาบุหรี่ทำใหเขาแสดงตนไดวาเปนผูใหญ 

เปนคนที่วางใจได ทำใหเขามั่นใจ และมีความเท ตามที่มักจะไดเห็นจากสื่อ

¤ÇÑ¹ºØËÃÕ่...·ÓÃŒÒÂ¤Ø³áÅÐ¤¹ã¡ÅŒªÔ´

วัยรุนเปนชวงวัยที่สับสน วัยรุนหลายคนมักจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม เพื่อ 
คนหาความเปนตัวตนหรือเอกลักษณ ชวงเวลานี้วัยรุนจะเผชิญกับความกดดันมาก 
มายจากกลุมเพื่อน เขาอาจตัดสินใจทำในสิ่งที่ไมถูกตองหรือทำรายสุขภาพ   เพื่อลด 
ความกดดันนี้ เพื่อใหเขากับเพื่อนไดและแสดงใหเห็นวา เขาเปนอิสระไมไดอยูภาย 
ใตอำนาจของพอแม ดังนั้นลูกวัยรุนของคุณจึงเริ่มตนสูบบุหรี่ดวยสาเหตุดังนี้

·ÓäÁµŒÍ§ÊÙººØËÃÕ่
à¢ŒÒã¨ÅÙ¡



นอกจากนี้ ยังมีสารเคมีอีกนับรอยชนิด ที่บริษัทบุหรี่ใชในกระบวนการผลิต เพื่อปรุงแตงกลิ่น รส ของบุหรี่ 

แตละยี่หอ ซึ่งสงผลกระทบตอรางกาย สารเคมีเหลานี้ยังไมมีขอมูลวาปลอดภัย และบริษัทบุหรี่ปดเปนความลับ 

เพราะกลัววา หากคนรูแลวจะไมสูบ และที่สำคัญเพื่อปองกันการถูกฟองรอง
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บอกใหเขารูวาบุหรี่ใน 1 มวน มีสารพิษอะไรบาง
ในบุหรี ่ 1 มวน ประกอบดวยใบยาสูบ กระดาษที่ใชมวน และสารเคมีหลายรอยชนิดที่ใชในการปรุงแตงกลิ่น 

และรส เพื่อลดการระคายเคือง และเพื่อใหบุหรี่นาสูบ  เมื่อเกิดการเผาไหม จะทำใหเกิดสารเคมีมากกวา  7,000  

ชนิด ซึ่งมีผลตอการทำงานของอวัยวะตาง  ๆ   ในรางกาย และมีสารเคมีมากกวา 70 ชนิด ที่เปนสารกอมะเร็ง 

¨ÐºÍ¡ÅÙ¡ÂÑ§ä§...
Ç‹ÒºØËÃÕ่ÍÑ¹µÃÒÂ

 “àÁ×่ÍÅÙ¡ÇÑÂÃ‹Ø¹ÃÔÅÍ§ºØËÃÕ่” ¤Ù‹Á×Í¾‹ÍáÁ‹

นิโคติน (Nicotine)       เปนสารที่ทำใหเกิดการเสพติดและทำใหเกิดโรคหัวใจ

ทารหรือน้ำมันดิน (Tar)  เปนสารที่จะจับอยูที่ปอดและเปนสารกอมะเร็ง ทำใหเกิดโรคมะเร็งปอด     

และโรคถุงลมโปงพอง

คารบอนมอนอกไซด           เปนกาซชนิดเดียวกับที่พนออกมาจากทอไอเสียรถยนต   ขัดขวางการลำเลียง   

ออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ทำใหหัวใจเตนเร็วขึ้นและทำงานมากขึ้น

แอมโมเนีย        เปนสารที่ใสในบุหรี่เพื่อทำใหรางกายดูดซับนิโคตินไดเร็วขึ้น เพิ่มอำนาจการเสพติด

บิวเทน      เปนสารที่ติดไฟงาย เปนสวนประกอบของน้ำมัน

สารหนู เปนสารพิษและเปนสารกอมะเร็ง

เบนซิน     เปนสาเหตุของโรคมะเร็ง สารนี้ใชในการกำจัดสัตวนำโรคตาง ๆ  พวกหนู   

 หรือแมลงสาบ

ฟอรมาลีน  เปนสาเหตุของการเกิดมะเร็ง และเปนอันตรายตอปอด ผิวหนังและระบบ   

 ยอยอาหาร สารนี้ใชในการดองศพ

แคดเมียม   เปนอันตรายตอ ตับ ไต และสมอง

อะซิโตน   เปนตัวทำละลายในอุตสาหกรรมละลายสีแลคเกอร มีพิษทำใหคลื่นไสเปน 

อันตรายตอตับและไต



6

¼Å¡ÃÐ·º...
¤ÇÑ¹ºØËÃÕ่...·ÓÃŒÒÂ¤Ø³áÅÐ¤¹ã¡ÅŒªÔ´

วัยรุนที่สูบบุหรี่จะเจอปญหาดังนี้

1. ผิวพรรณไมสดใส เกิดสิวไดงาย มีรอยตีนกา ผิวซีด นานไปจะคล้ำเปน

สีเทา (Grey Skin)

2.  ปากเหม็นและฟนเปนคราบสีเหลืองน้ำตาลนาเกลียด

3.  เปนหวัดและเปนไขบอย ๆ

4.  รางกายไมแข็งแรงเหนื่อยงาย ไมฟต

5.  ถาติดบุหรี่ สูบไปนาน ๆ จะเปนโรครายแรงตาง ๆ ไดแก  

 โรคระบบทางเดินหายใจ ถุงลมปอดโปงพอง มะเร็งในอวัยวะตาง  ๆ  

 ของรางกาย เชน มะเร็งชองปาก มะเร็งปอด  มะเร็งกระเพาะอาหาร  

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  สมรรถภาพทางเพศเสื่อม เปนตน

6.  งานวิจัยจากทั่วโลกระบุวา คนที่สูบบุหรี่จะแกกวาคนไมสูบถึง 10 ป 

และจะเปนคนอายุสั้น

7. ทางที่ดีปฏิเสธบุหรี่ ไมเริ่มตนสูบ เพราะถาติดแลวเลิกยาก  โดยคนไทยที่ 

สูบบุหรี่มีเพียงสามในสิบคนเทานั้นที่เลิกสูบบุหรี่ได

พิษของควันบุหรี่...ทำใหเกิดโรคและความทรุดโทรมกับอวัยวะทุก 

สวนของรางกาย

¢Í§ºØËÃÕ่µ‹ÍÇÑÂÃØ‹¹



7

พอแมสวนใหญ  มักคิดวาลูกวัยรุนไมคอยใหความ 

สนใจความคิดเห็นของตัวเอง แตจริง ๆ แลวไมเปน 

เชนนั้น 

ลูกเขาสนใจความคิดเห็นของคุณ  เพียงแตวาเขาไมตองการใหคุณบังคับหรือควบคุมเขาเทานั้นเอง การคุย 

อยางเปดใจ ฟงความเห็นซึ่งกันและกันจะไดผลมากกวา จำไววาวัยรุนสวนใหญมักจะไดรับอิทธิพลและแรง 

จูงใจตาง ๆ จากเพื่อนของเขา จึงตองสรางความมั่นใจและความเชื่อมั่นวา “เปนคนรุนใหมไมสูบบุหรี่” ดีที่สุด 

สำหรับตัวเขา

 “àÁ×่ÍÅÙ¡ÇÑÂÃ‹Ø¹ÃÔÅÍ§ºØËÃÕ่” ¤Ù‹Á×Í¾‹ÍáÁ‹

เทคนิคงาย ๆ เพื่อชวยลูกคุณ
1. อยาตัดสินวา “นี่คือความผิดรายแรง”

 ถาลูกของคุณสูบบุหรี่ไปแลว คนหาสาเหตุเสียกอนวา “ทำไม?” แตไมควรคาดคั้นวา เปนความ 
ผิดของเขา ซักถามแบบหวงใยวา ทำไมเขาจึงเลือกสูบบุหรี่ หรือถามวา พอ/แม สังเกตเห็นวา 
ลูกเริ่มสูบบุหรี่แลวนะ

 จงฟงลูกของคุณ ทำใหเขาบอกคุณอยางเต็มใจและเต็มที่ ถาคุณฟงเขากอน เขาจะรูสึกอยากฟง 
ความเห็นของคุณ

2. ใหกำลังใจกันสุด ๆ
 ใหเขาเปนในสิ่งที่เขาตองการเปน เปดโอกาสใหเขาเลือกทำในสิ่งที่เขาชอบ ใหเขาดูดีและถูกใจใน 

สิ่งนั้น เชน กีฬา ดนตร ีแฟชั่น ในแบบที่เขาชอบสุด ๆ แตพวงดวยขอสัญญางาย ๆ  วา “ไมสูบบุหรี่”
 ใหกำลังใจใหเขารูสึกภูมิใจในตัวเอง ในแบบฉบับที่เขาเปน   ดังนั้น เขาไมจำเปนตองทำอะไรให 

เหมือนใคร ๆ หรือตามอยางใครก็ได และสอนใหเขารูวา เพื่อนแทตองยอมรับในสิ่งที่เขาเปน
 ถาลูกเอยปากอยากเลิกบุหร่ี นี่คือชวงเวลาที่คุณตองชวยเขาเต็มที่ใหกำลังใจใหเขามีความเขมแข็ง 

อดทนและพยายาม   (โดยคุณสามารถหาขอแนะนำตาง ๆ ในการเลิกบุหรี่ไดจากคูมือฉบับนี้ทายเลม)
 ใหเขาทำกิจกรรมตาง ๆ เชน ดนตรี กีฬา รองเพลง จะไดลืมบุหรี่

ª‹ÇÂÅÙ¡...
ãËŒË‹Ò§ä¡Å¨Ò¡ºØËÃÕ่
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3. ทองคาถา “อดทน”

 คอยสังเกต หาเวลาสบาย ๆ ที่อยูดวยกัน อยาคุยกับเขาเมื่อมีภารกิจสวนตัวยุง ๆ อยู เชน 

กำลังเลนเกมคอมพิวเตอรอยู เปนตน

 สนใจและเอาใจใสเมื่อลูกตองการความคิดเห็นจากคุณ อยารีบรอนแสดงคำแนะนำ เมื่อลูก 

คุณกำลังพูดหรือเปดใจ

 ใชประโยคคำถามเพื่อใหรูเรื่องราวของเขามากขึ้น เปดโอกาสใหเขาแสดงความคิดเห็นมาก ๆ 

เชน   ลูกคิดยังไงกับบุหรี่ ลูกรูสึกอยางไรกับบุหรี ่ ลูกคิดอยางนี้ก็ใชนะ บุหรี่เปนสิ่งสำคัญสำหรับ 

ลูกใชไหม คำถามนี้เขาทาดี เปนตน

 วัยรุนสวนใหญไมตองการไดยินคำวา “ลูกตองทำอยางนั้น  ลูกตองทำอยางนี้” ใหคำแนะนำ 

เชิงแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหเขาตัดสินใจและโตแยง แตอยาโตเถียง เพื่อใหเขาตัดสินใจ 

และโตแยง  แตอยาโตเถียงเพื่อใหไดขอสรุปในการแกปญหารวมกัน   ทำใหเขาคิดใหไดวา 

“ชีวิตของเขาขึ้นอยูกับการตัดสินใจของเขาเอง”

 อยาดูถูกความคิดเห็นของเขาเปนอันขาด เชน คำพูดประเภท “ลูกเด็กเกินไปที่จะเขาใจ” 

หรือ “พอ/แม ไมสนวาเพื่อนของลูกคิดยังไง”

 ถาเกิดโกรธหรือโมโหขึ้นระหวางที่คุยกับลูก ตองหยุดคุยขอเวลาลูกสงบสติอารมณแลว 

คอยคุยกันใหม อยาเดินหนีไปเฉย ๆ ตองใหความสำคัญวาเรื่องนี้เปนเรื่องของลูกคุณ 

ไมใชตัวคุณ

 อยาปฏิเสธเพื่อนของลูก เปดโอกาสใหลูกพาเพื่อนของเขามาที่บาน 

เพื่อที่คุณจะไดรูจักพวกเขา

 ตั้งขอตกลงเล็ก ๆ ระหวางคุณกับลูก หลังจากที่ไดคุยกัน ถาลูกของคุณสูบบุหรี่ นี่คือสิ่งทำให 

เขาเรียนรูในสิ่งที่ผิดพลาด ขอตกลงรวมระหวางคุณกับลูก อาจเปนกิจกรรมที่เขาชอบ เชน 

ถาสูบบุหรี่ งดดูทีวีรายการโปรด ตัดคาขนมเล็ก ๆ นอย ๆ หรืองดเลนเกมคอมพิวเตอร เปนตน

ããËŒË‹Ò§ä¡Å¨Ò¡ºØËÃÕ่ (µ‹Í)
ª‹ÇÂÅÙ¡...
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4. เปนที่ปรึกษาตลอดเวลาที่ลูกตองการความชวยเหลือ
 จงฟงเขาเมื่อลูกบอกวาไดรับแรงจูงใจจากเพื่อนฝูงใหสูบ  ใหคำตอบกับเขาอยางใจเย็น พยายามใหเขา 

คิดดวยตนเองวา จะเลือกปฏิบัติกับเพื่อนอยางไร อยาคิดวาเรื่องนี้งายสำหรับเขา แมวามันจะงาย 
สำหรับคุณ

 แนะนำวิธีปฏิเสธบุหรี่กับลูกของคุณ โดยดูจากนิสัยของลูกดวย เชน ถาลูกคุณเปนคนขี้อาย ใหเขา 
บอกเพื่อนวา “แพควันบุหรี่ ไมชอบรสชาติบุหรี่” หรือ หาวิธีเลี่ยงอยางสุภาพ เชน ติดธุระ มี 
กิจกรรมที่อื่น ๆ เปนตน แตถาเขาเปนคนมั่นใจตัวเอง ก็ใหเขาบอกเพื่อนไปเลยวา “เราไมสูบบุหรี่ 
หรอกเพื่อน...”

 เตือนใหเขาเห็นวาเพื่อนมีมากมาย ใหเลือกคบเพื่อนที่ไมสูบบุหรี่มากกวาเพื่อนที่สูบบุหรี่ ถาเพื่อน 
ของเขาสวนใหญสูบบุหรี่ ก็ใหพยายามดึงเพื่อนที่ไมสูบมาอยูในกลุมมากขึ้น

 ทองคาถา “เขาใจ” ถาลูกคุณปฏิเสธไมไดจริง ๆ และใหเขาเขาใจความพยายามในครั้งตอไป ถา 
เขาติดบุหรี่และเลิกได อาจใหรางวัลพิเศษแกเขา เชน รองเทากีฬาที่เขาอยากได อาหารมื้อพิเศษ 
ทองเที่ยวสถานที่ที่เขาอยากไป เปนตน

5. อยาลืมวาพอแมคือ แบบอยางที่ดีของลูก
 ถาคุณไมสูบบุหรี่ คุณมีชวงวัยประสบการณที่เพื่อนชวนสูบบุหรี่ และคุณปฏิเสธมาแลว นี่คือ 

ขอมูลที่ดีที่สุดที่จะบอกกับลูกของคุณวา “ทำไมพอ/แมถึงไมสูบบุหรี่”

 ถาเกิดคุณพอ/คุณแมสูบบุหรี่ จะทำอยางไร 

1. ถาคุณอยากใหลูกเลิกบุหรี่ คุณตองเลิกบุหรี่เปนตัวอยางใหกับลูก

2. ทาทาย แขงกันเลิกบุหรี่กับลูก เพื่อที่จะไดปรึกษาและใหกำลังใจซึ่งกันและกันในการเลิก และ 

คุณจะตองเปนแบบอยางความเขมแข็งใหกับลูกดวย เพืี่อที่ลูกจะไดกาวตามคุณอยางมั่นใจ

3. อีกวิธีหนึ่งที่นาสนใจ ขอใหลูกเปนกำลังใจชวยใหเลิก ในกรณีที่คุณก็ไมแนใจวาเขาสูบหรือไม วิธีนี้ 

เปนการยกใหลูกเปนผูนำ ประสบการณจะทำใหเขามีบทบาทสำคัญ เขาจะไมสูบบุหร่ี โดยพยายาม 

ชวยกันหาขอมูลแลกเปลี่ยนกันระหวางคุณกับลูก     ลูกจะไดเรียนรูปญหาการสูบบุหรี่ไปกับคุณ 

เหตุผลอื่น ๆ ที่เขาเจอดวยตนเองจะทำใหเขาไมสูบบุหรี่

4. ถาประสบผลสำเร็จ อยาลืมวาประสบการณของคุณมีคุณคาสำหรับคนอื่น ๆ อยาลืมแชร 

ประสบการณของคุณใหักับเพื่อนและบุคคลใกลเคียง

ããËŒË‹Ò§ä¡Å¨Ò¡ºØËÃÕ่ (µ‹Í)
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1. ขอคำแนะนำ สาย Quitline 1600
ศูนยบริการเลิกบุหรี่แหงชาติ   มีผูเชี่ยวชาญคอยใหกำลังใจและแกปญหา ใหกับคุณและลูกวัยรุนของคุณ 

สามารถโทรศัพท โดยใชหมายเลข 4 ตัว โทร. 1600 ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร เวลา 7.30-20.00 น. 

หรือเขาไปดูคำแนะนำคราว ๆ ไดที่ www.thailandquitline.or.th

2. โรงพยาบาลใกลบาน ทั่วประเทศ
ลองโทรศัพทไปสอบถามตามโรงพยาบาลใกลบาน ปจจุบันมีหลายแหงที่มีคลินิกชวยเลิกบุหรี่

3. รานขายยาใกลบาน
ลองปรึกษาเภสัชกรใกลบาน ถาหนารานขายยา มีเครื่องหมาย “เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” 

คุณสามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำวิธีการเลิก รวมถึงปญหาการใชยาเลิกสูบบุหรี่

4. โครงการ “เครือขายคลินิกฟาใส”
ผลักดันใหประชาชนเลิกบุหรี่แบบบูรณาการที่มีรูปแบบแตกตางจากที่เคยมี

มาและมีการดำเนินการรวมกันโดยบุคลากรวิชาชีพสุขภาพหลายสาขาไมวา

จะเปนแพทย  พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัดและนักจิตวิทยา โดยคลินิกนี้มีลักษณะเฉพาะดำเนินงาน 

เปนอิสระ และมีลักษณะเปน One-stop service เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูปวย และเปนแรงจูงใจในการ 

เขารับบริการตอไป ที่เว็บไซต  www.smartquitclinic.com หรือ  E-mail : smartquitclinic@gmail.com 

หรือติดตอเครือขายวิชาชีพแพทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โทร. 0-2716-6961 กด 0 

5.  คูมือเลิกบุหรี่ 
คูมือเลมเล็ก ๆ นี้ จะชวยแนะนำวิธีการเลิกบุหรี่ ที่คุณสามารถทำไดดวยตนเอง 

ติดตอขอรับไดที่ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 36/2 ซอยประดิพัทธ 10 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2278-1828  

โทรสาร. 0-2278-1830 (บริการจัดสงฟรี ไมคิดคาใชจาย)

¤ÇÑ¹ºØËÃÕ่...·ÓÃŒÒÂ¤Ø³áÅÐ¤¹ã¡ÅŒªÔ´



1. พยายามอยูในที่หามสูบบุหรี่

2. ดื่มน้ำเปลาหรือน้ำผลไมที่ออกรสเปรี้ยว เพื่อขับสารนิโคตินออกจากรางกาย

3. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ชอบดื่มคูกับการสูบบุหรี่ เชน ชา กาแฟ เหลา เบียร

4. พูดคุยกับเพื่อนหรือผูที่สามารถจะใหกำลังใจกับเราไดแทนการสูบบุหรี่

5. นำปากกา ดินสอ หนังสือ ฯลฯ  มาถือไวแทนการคีบบุหรี่

6. ทานผลไมหลังอาหาร เพื่อลดความอยากบุหรี่

7. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยสูบบุหรี่ เปนประจำ

8. ปฏิเสธบุหรี่จากผูอื่น โดยบอกใหทราบถึงความตั้งใจจริงที่จะเลิกสูบบุหรี่

9. สูดลมหายใจเขาออกลึก ๆ เพื่อชวยผอนคลายความเครียด

10. พยายามออกกำลังกาย เชน วิ่งเหยาะ ๆ วายน้ำ กระโดดเชือก หรือแมแตการเดินขึ้น 

ลงบันไดแทนการใชลิฟต

11. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดที่ทำใหอยากสูบบุหรี่ตามมา หากคุณเคยชินกับการสูบบุหรี่หลัง 

อาหาร ใหแปรงฟนหลังอาหารแทนการสูบบุหรี่

12. ใหกำลังใจตนเอง อยายอมแพตอความยากลำบาก เพราะนี่คือ การวัดใจตัวเราเอง 

วาเรามุงมั่นแคไหน ที่จะเอาชนะอุปสรรคเหลานี้
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เปรียบเทียบเยาวชนที่สูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่กับการมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ

การสำรวจของเอแบคโพลล พ.ศ. 2547  ในนักเรียนนักศึกษา (มัธยมตนถึงปริญญาตรีทั่วประเทศ)
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