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หยดุสบูบหุรี่ 
ศ. นพ. วรีะพล จนัทรด์ยีิง่ 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 
E-mail: verapol.ch@up.ac.th  

 

  
 
การสบูบหุรี่/ยาเส้น  
 การสบูบุหรีเ่ป็นสาเหตุน าของโรค/การตายทีป้่องกนัได ้   การสบูบุหรีเ่พิม่ความเสีย่งต่อการทร
มาณจากภาวะอนัตรายถงึชวีติ/มะเรง็/โรคหวัใจและหลอดเลอืด/โรคทางเดนิหายใจ   ส่วนการหายใจใน
สถานทีม่คีวนับุหรี/่สบูบุหรีม่อืสองกเ็ป็นอนัตราย/เสีย่งสุขภาพเช่นเดยีวกนั   
 

การหยดุสบูบหุรี่ 
 ควรหยดุสบูบุหรีเ่มือ่ 

- รูส้กึบ่อยครัง้ว่าหายใจสัน้/ยากล าบากในการออกก าลงักายเช่น เล่นฟุตบอล 
- ตอ้งใชย้าดบักลิน่ตวั/ยาดบักลิน่ปาก  เพื่อปกปิดการสูบบุหรีไ่มใ่หผู้อ้ื่นทราบ 
- ตอ้งการรูส้กึดเีมือ่ตื่นนอนตอนเชา้ และ ไมต่อ้งการให ้“บหุรี่” เป็นสิง่แรกทีค่ดิในวนันัน้ 
- ตอ้งการเป็นบทบาทตน้แบบทีด่สี าหรบัเดก็  
- ไมต่อ้งท ารา้ยคนรกัคนใกลช้ดิ 
- ไมส่บายใจต่อการหลบซ่อน/ลบัๆล่อสบูบุหรี ่

 

หยดุสบูบหรี่ท าไม 
 สิง่ไดป้ระโยชน์อะไรจากการหยดุสบูบุหรี ่   รา่งกายคุณเริม่ตน้ซ่อมแซมตวัเอง   คณุจะรูส้กึถงึ
ประโยชน์/ผลดต่ีอสุขภาพอยา่งมากมาย   ไมจ่ าเป็นตอ้งใส่ใจว่า ขณะนัน้อายเุท่าไร สบูบุหรีม่านาน
เท่าไร สุขภาพดแีค่ไหน  
 หยดุเมือ่อาย ุ30 ปี เป็นการตดัความเสีย่งของการเสยีชวีติตัง้แต่อายยุงัน้อยไดเ้กอืบทัง้หมด  ถา้
เลกิสบูบุหรีเ่มือ่อายุ 50 ปี คุณสามารถลดโอกาสการเสยีชวีติก่อนเวลาอนัควรไดร้อ้ยละ 50 
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เกิดอะไรขึ้นกบัร่างกายคณุเม่ือหยดุสบูบหุร่ี 
 หลงัหยดุสบูบุหรีม่สี ิง่ต่างๆเกดิขึน้ 

- หลงั 12 ชัว่โมง สารนิโคตนิ (สารอคัคาลอยดใ์นบุหรี/่ยาเสน้) ถูกขบัออกจากรา่งกายจนหมด
สิน้ 

- หลงั 24 ชัว่โมง ระดบักาซคารบ์อนมอนอกไซด์ (กาซจากการสนัดาปเครือ่งยนต)์ ในเลอืด
ลดลงอยา่งมาก 

- หลงัไมก่ีว่นั  ความรูส้กึรบัรูร้สชาต/ิกลิน่ดขีึน้ 
- ภายใน 1 เดอืน ความดนัโลหติลดลง 
- ภายใน 2 เดอืน หน้าทีก่ารท างานของปอดดขีึน้ 
- หลงั 12 เดอืน ความเสีย่งของการเสยีชวีติจากโรคหวัใจลดลงครึง่หนึ่ง   เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ผูย้งัคงสบูบุหรี ่และ ค่อยๆลงทลีะน้อยอย่างชา้ๆจนความเสีย่งเท่ากบัผูไ้มเ่คยสบูบุหรี่ 
- หลงั 6 ปี ความเสีย่งต่อมะเรง็ปอดน้อยกว่าเกอืบครึง่หนึ่งของผู้ยงัคงสบูบุหรี ่ และ ความ

เสีย่งลดลงตามล าดบั   
 

การหยดุสบูบหุร่ีมีผลต่อสุขภาพอย่างไร 
 การสบูบุหรีเ่ป็นสาเหตุน าแห่งหนึ่งของโรค/ภาวะอนัสามารถป้องกนัได ้    ปี พ.ศ. อตัราการสบู
บุหรีใ่นประชากรอาย ุ 15 ปี ขึน้ไป เท่ากบัรอ้ยละ 18.9  มผีูเ้สยีชวีติจากการสบูบุหรีปี่ละ 42,000 ถงึ 
52,000 คน 
 การสบูุหรีเ่ป็นอนัตรายต่อหลายอวยัวะของร่างกาย  เป็นสาเหตุของโรค/การท าลายสุขภาพ  ไม่
มสีิง่ใดเป็นบุหรี/่การสูบบุหรีท่ีป่ลอดภยั    

ใครกต็ามทีสู่บบุหรีท่ าใหต้นเอง/คนอื่นมคีวามเสีย่งต่อ มะเรง็ปอด/กล่องเสยีง/ช่องปาก (รมิ
ฝีปาก/คาง/เหงอืก/ลิน้)/ล าคอ/หลอดอาหาร/กระเพาะอาหาร/ตบัอ่อน/ไตกระเพาะปสัสาวะ/ปากมดลกู/
ปากช่องคลอด/องคชาต/ิล าไสใ้หญ่/ทวารหนกั/เมด็เลอืดขาว  
 นอกจากนี้ การสบูบุหรีเ่พิม่ความเสีย่ง และ ตดิตามมาดว้ยโรคคุกคามชวีติไดแ้ก่ โรคหวัใจ การ
ตบี/อุดตนัของเสน้เลอืดเลีย้งสมอง การขาดเลอืดเลีย้งรา่งกายส่วนปลายมอื/เทา้ เสน้เลอืดใหญ่กลางตวั
โปง่พองเป็นกระเปาะ การตายเฉียบพลนัจากโรคหวัใจ โรคปอดบวม โรคหอบหดื โรคจอประสาทตา
เสื่อม (เป็นสาเหตุของตาบอด)     
 ผูห้ญงิผูส้บูบุหรีข่ณะตัง้ครรภเ์ป็นการเพิม่ความเสีย่งต่อการแทง้บุตร/บุตรตายในครรภ ์ (พบ
น้อย)   รวมถงึ การคลอดก่อนก าหนด/เดก็แรกเกดิน ้าหนกัน้อย (พบปานกลาง)   
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ข้อเทจ็จริงเก่ียวกบับหุร่ี 
 บุหรีม่สีารเคมมีากกว่า 4,000 ตวั ส่วนใหญ่เป็นสารอนัตราย/สารพษิ   มสีารอย่างน้อย 69 ตวั
เป็นสาเหตุโดยตรงต่อการเกดิมะเรง็  สารเคมเีหล่านี้ไมเ่พยีงดดูซมึเขา้สู่รา่งกายผูส้บูบุหรี ่   ยงัดดูซมึ
ผ่านการสดูควนับุหรีข่องผูใ้กลช้ดิ  สารเคมอีนัเป็นอนัตราย/เป็นพษิในบุหรีไ่ดแ้ก่ 

- นิโคตนิ เป็นสารเสพตดิในบุหรี ่
- ฟอรม์าดไีฮด ์เป็นสารใชใ้นการรกัษาศพ/เนื้อเยือ่สิง่ตรวจ 
- แอมโมเนีย เป็นสารใชท้ าความสะอาดหอ้งสุขภณัฑ์ 
- ไฮโดรเจนไซยาไนด ์เป็นสารพษิใชฆ้า่หนู 
- อะซโีตน เป็นสารใชล้า้งสเีลบ็ 
- คารบ์อมอนอกไซด ์เป็นกาซสนัดาปจากเครือ่งยนต์ 
- น ้ามนัดนิ (ทาร)์ เป็นสารเขมา่ควนั 
- โทลอูนี เป็นสารประกอบทนิเนอร ์
- ฟีนอล เป็นสารประกอบในปุ๋ ย 

   นอกจากนี้ บุหรีบ่างชนิดยงัใชส้ารปรงุแต่งเช่น น ้าตาล/น ้าผึง้/ชะเอมเทศ/โกโก ้ เพือ่ท าใหบุ้หรีม่ ี
รสหวาน/บดบงักลิน่ยาเสน้ แต่ไมบ่ดบงัความเสยีหายจากการสบูบุหรี ่ 
 
ค่าใช้จ่ายจริงของการสบูบหุร่ีมีอะไรบ้าง 
 คุณเคยค านวณหรอืไมว่่า ค่าใชจ้า่ยของการสูบบุหรีใ่นหลายปี/หลายสบิปีทีผ่่านมาเป็นเท่าไร  
เพื่อช่วยใหคุ้ณหยดุสบูบุหรี ่  คุณอาจพบว่าเป็นประโยชน์ที่จะคน้หาว่าคุณใชเ้งนิมากน้อยแค่ไหนในการ
สบูบุหรีต่่อสปัดาห/์ต่อเดอืน/ต่อปี  
 

ผูส้บูบหุรี่มือสอง 
 เนื่องจากควนับุหรีม่สีารเคมอีนัเป็นอนัตราย/เป็นพษิ/ก่อมะเรง็จ านวนมาก   ย่อมไมม่รีะดบั
ความปลอดภยัใดต่อผูส้บูบุหรีม่อืสอง  ส าหรบัเดก็อ่อน/เดก็เลก็เป็นผูด้อ้ยโอกาส/เสีย่งต่อไดร้บัควนับุหรี ่  
ในขณะทีร่า่งกายยงัเตบิใหญ่/พฒันาการ    เมือ่ผูใ้หญ่สบูบุหรีใ่กลเ้ดก็เป็นเรือ่งยากทีเ่ดก็จะขอรอ้งใหง้ด
การกระท าเช่นนัน้     
 ความเสีย่งต่อเดก็อ่อน/เดก็เลก็ไดแ้ก่ โรคตายเฉียบพลนัโดยไมท่ราบสาเหตุในเดก็ (การหลบัไม่
ตื่นในเดก็อ่อน)  หน้าทีก่ารท างานของปอดลดลง  การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ (ไอ/หลอดลม
อกัเสบ/ปอดตดิเชือ้) โรคห ูโรคหอบหดื การรบัรูก้ลิน่ลดลง   
 ผูส้บูบุหรีม่อืสองยงัเสีย่งต่อการเป็นมะเรง็ปอด/โรคหวัใจ/โรคหอบหดืในผูใ้หญ่    
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คณุสามารถป้องกนัคนใกล้ชิดจากการสบูบหุร่ีมือสองได้อย่างไร 
 วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการป้องกนัคนในครอครวั/เพื่อน/เพื่อนรว่มงานจากการสูบบุหรีม่อืสองคอื การหยดุ
สบูบุหรี ่    
 อยา่งไรกต็าม ถา้คุณยงัไม่พรอ้มเสยีทเีดยีวในการหยุดสบูบุหรี ่   การแก้ปญัหาทีด่ทีีสุ่ดคอื ท า
ใหบ้า้น/รถยนตป์ลอดควนับุหรี ่  การกระท าเช่นนี้ไมเ่พยีงป้องกนัผูอ้ื่น  แต่สามารถท าใหเ้ลกิบุหรีเ่รว็ขึน้   
นอกจากนี้ ควรงดสบูบุหรีเ่มื่อออกนอกบา้นกบัครอบครวั/เพื่อน        การสบูบุหรีน่อกบา้นใหป้ฏบิตัติาม 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่18) พ.ศ. 2550  ดงัต่อไปนี้ 

- รา้นจ าหน่ายอาหาร/เครือ่งดื่มเฉพาะบรเิวณทีม่รีะบบปรบัอากาศ (รวมถงึ ผบั บาร ์ และ
สถานบรกิารอื่นๆ)   เป็นเขตปลอดบุหรีป่ระเภทที ่1 คอื ปลอดบุหรีร่อ้ยเปอรเ์ซน็ต์ โดยไม่มี
ขอ้ยกเวน้ 

- รา้นจ าหน่ายอาหาร/เครือ่งดื่มบรเิวณทีไ่ม่มรีะบบปรบัอากาศ กบั สถานทีท่ างานของเอกชน
บรเิวณทีม่รีะบบปรบัอากาศทัง้หมด     ตอ้งเป็นเขตปลอดบุหรีเ่ช่นเดยีวกนั   แต่สามารถ
จดัเขตสบูบุหรีใ่หก้บัผูใ้ชบ้รกิารได ้ หรอื ในสถานทีร่าชการ (การจดัเขตสบูบุหรีก่จ็ะตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่9 พ.ศ. 2540)  

- ตลาด/สถานทีท่ีจ่ดัไวใ้หผู้ค้า้เป็นทีชุ่มนุม    เพื่อจดัแสดง/จ าหน่าย/แลกเปลีย่นสนิคา้/บรกิาร 
อนัจดัเป็นประจ าหรอืเป็นชัว่คราว/ตามวนัทีก่ าหนด”  เป็นเขตปลอดบุหรีป่ระเภทที ่ 2 คอื 
ประเภททีส่ามารถจดัเขตสบูบุหรีใ่หก้บัผูใ้ชบ้รกิารได้  

ผูฝ้า่ฝืนไม่ปฏบิตัติามมโีทษปรบัตามกฎหมาย  ทัง้นี้ เจา้ของผูด้แูลสถานที่มโีทษปรบั 20,000 
บาท ส่วนประชาชนทีส่บูในเขตหา้มมโีทษปรบัไมเ่กนิ 2,000 บาท  
 
การช่วยเหลือเพ่ือเลิกสบูบหุร่ี 

1. การคิดเลิกสบูบหุร่ี/ต้องการทราบว่าเร่ิมต้นอย่างไร 
ถา้คุณมคีวามคดิเช่นนี้เป็นสิง่น่ายนิด ี  แสดงว่าคุณไดเ้ริม่ก้าวแรกของการหยดุสูบ

บุหรี ่  ถา้คุณไมแ่น่ใจเตม็รอ้ยเกี่ยวกบัการเลกิสบูบุหรี่/กงัวลว่ารบัมอือยา่งไรกบัการ
ปราศจากบุหรี ่    กอ็ยา่เพิง่เลกิลม้ความตัง้ใจ   มหีนทางช่วยเหลอืมากมาย    ถา้คณเคย
พยายามหยดุสบูบุหรีม่าก่อน   ใหพ้ยายามต่อไปและจ าไวว้่าอะไรไดผ้ล/ไมไ่ดผ้ลในครัง้
ก่อน/เรยีนรูจ้ากมนั    ใหค้ดิว่าการหยดุสบูบุหรีแ่ต่ละครัง้เป็นการฝึกฝน  ไมใ่ช่การลม้เหลว   
สิง่ส าคญัคอืตอ้งพยายามต่อไป     

 

2. เข้าใจการติด/หมกมุ่นบหุร่ีของคณุ 
เมือ่วางแผนความพยายามหยดุบุหรี ่   มสีิง่ทีส่ าคญัต้องเขา้ใจว่า “ท าไม” “เมือ่ไร” 

คุณสบูบุหรี ่  สิง่นี้ช่วยใหคุ้ณรบัมอืกบัความกระหายบุหรี ่ คุณอาจตัง้สตเิมือ่ก าลงัหยดุบุหรี่ 
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3. การเสพติดนิโคติน 
นิโคตนิเป็นสารเสพตดิในบุหรีอ่นัมผีลกระทบต่อสารเคมใีนสมองของคุณ   เมือ่คุณ

เริม่สบูบุหรีค่ร ัง้แรก  คุณอาจรูส้กึดชีัว่ขณะ/หลายขณะ   แต่หลงัจากสบูบุหรีไ่ปยงัระยะหนึ่ง
รา่งกายคุณเคยชนิกบันิโคตนิ   และ ยดึตดิ/พึง่พานิโคตนิเพื่อใหรู้ส้กึปกต ิ

 

4. คณุมีอาการแสดงใดอนัเป็นส่ิงแสดงว่าเสพติดนิโคติน 
คุณสบูบุหรีม่วนแรกภายใน 30 นาทหีลงัตื่นนอน   คุณสบูบุหรีม่ากกว่า 10 มวนต่อ

วนั   คุณกระหายและมอีาการขาดยา/สารเมือ่คุณพยายามหยดุสบูบุหรี ่ 
 

5. รู้ว่าท าไมคณุสบูบหุร่ี  
มหีลายเหตุผลอนัพบบ่อยว่าท าไมคนเราสบูบุหรี ่ 
- เสพติด: เพื่อความพงึพอใจกระหายจนควบคุมตวัเองไม่ได้ 
- อารมณ์: รูส้กึเครยีด/ผดิหวงั/โกรธ/คบัแคน้/เบื่อ/มคีวามสุข 
- ปิติยินดี: เพื่อใหร้างวลัตวัเองกบัสิง่ทีคุ่ณรืน่เรงิ 
- ความกดดนัทางสงัคม: เพื่อรูส้กึมสี่วนในกลุ่ม หรอื ช่วยสรา้งความผกูพนักบั

คนสบูบุหรีค่นอื่น 
- นิสยั: การสบูบุหรีเ่กีย่วพนักบักจิกรรม/สถานที/่บุคคลเฉพาะ 
- มีเวลา: เพื่อใหคุ้ณเองมชี่วงพกั/เวลาของตวัเอง 
 

6. วางแผนเพ่ือการเตรียมการเลิก 
คนเรามวีถิทีางหยดุบุหรีห่ลายหนทาง   คนจ านวนมากสามารถหยดุไดโ้ดยไม่

ตอ้งการความช่วยเหลอื   บางคนตอ้งการความช่วยเหลอื   สิง่ทีไ่ดผ้ลกบัคนบางคนไม่
ไดผ้ลกบัคนอื่นเสมอไป  การหยดุบุหรีอ่าจเป็นส่วนผสมของหลายยทุธศาสตร ์   อนัช่วยให้
คุณประสบความส าเรจ็ในการหยดุบุหรี ่    ใหร้ะลกึว่ามบีรกิารช่วยเหลอืเพื่อหยดุบุหรีถ่า้คุณ
ตอ้งการเป็นพเิศษ   การไดร้บัความช่วยเหลอืไมใ่ช่สญัญาณแสดงความอ่อนแอ/ขาดความ
ตัง้ใจ  

 

หนทางเลิกบหุร่ี 
1. อาบน ้าเยน็ หมายถงึการเลกิบุหรีอ่ย่างทนัททีนัใดโดยไมต่อ้งการใชย้า/การสนับสนุนอื่น   

วธิกีารนี้ไมก่่อนใชก้บัคนทีใ่ชย้าบางอย่างเป็นประจ า   ควรปรกึษาแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษา
เสยีก่อน 

2. การให้นิโคตินทดแทน   ดว้ยการใหป้รมิาณเลก็น้อยในหลายรปูแบบไดแ้ก่ แผ่นแปะ/
หมากฝรัง่/ยาอม/ยาเมด็/สดูดม     วธิกีารเหล่านี้สามารถใชไ้ดด้ว้ยตนเองวธิหีนึ่งวธิใีด/
หลายวธิรีว่มกนั   การใหน้ิโคตนิทดแทนเป็นการลดอาการขาดยา/สารเช่น ความอยาก/
กระสบักระส่าย/อารมณ์เปลีย่นแปลง/หงดุหงดิกงัวล   อยา่งไรกต็าม การใหน้ิโคตนิทดแทน
ไมส่ามารถหยดุอาการขาดยา/สารไดอ้ยา่งสมบูรณ์     



6 
 

3. การใช้ยาอ่ืน ยกตวัอยา่ง 
3.1. ยา bupropion (ชื่อการคา้ Quomem) ขนาด 150 มลิลกิรมัแบบปล่อยยาชา้ เป็นยา

รกัษาโรคซมึเศรา้ และ ช่วยหยดุบุหรี ่  เป็นการกระตุน้จติประสาท  เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัยารกัษาโรคซมึเศรา้อื่นมขีอ้ไดเ้ปรยีบเกีย่วกบัการไม่เพิม่น ้าหนกัตวั และ ไมเ่ป็น
สาเหตุของความบกพรอ่งทางเพศ    ยานี้น ามาใชใ้นการเลกิบุหรีด่ว้ยการลดความ
รนุแรงของความกระหายนิโคตนิ และ อาการขาดยา/สาร   ประสทิธผิลวดัดว้ยความ
กระหายบุหรีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 27 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใชย้าไรส้าร (รอ้ยละ 56)   
ระยะเวลาใชย้าแปรผนัตัง้แต่ 7 ถงึ 12 สปัดาห ์ ความอยากนิโคตนิหายไปหลงัใชย้า
ประมาณ 10 วนั   โอกาสเลกิบุหรีเ่พิม่เป็นสองเท่าหลงัใชย้านาน 3 เดอืน เมือ่เปรยีบ
กบักลุ่มยาไรส้าร    ส่วนหลงัการรกัษา 1 ปีกลุ่มใชย้ายงัคงค ้าจนุการหยดุบุหรี่
มากกว่ากลุ่มยาไรส้ารถงึ 1.5 เท่า  
 

3.2. โดยทัว่ไปสามวนัแรกรบัประทานวนัละ 1 เมด็  ตัง้แต่วนัที่ 4 เป็นตน้ไปวนัละ 2 เมด็ 
ห่างกนัอย่างน้อย 8 ชัว่โมง   หลงัสองสามวนัแรกบุหรีท่ีเ่คยสบูเริม่ขาดรสชาติ  สบู
บุหรีแ่ลว้คลื่นไส ้  ระยะเวลาการใชอ้าจนานระหว่าง 2 ถงึ 4 สปัดาห ์   ผลขา้งเคยีง
พบบ่อยไดแ้ก่ ปากแหง้ (รอ้ยละ 10) นอนไมห่ลบั (รอ้ยละ 35 ถงึ 40 – รบัประทาน
ยานอนเชา้ หรอื  อยา่งน้อย 8 ชัว่โมงก่อนนอน ช่วยลดภาวะนอนไมห่ลบั)    ส่วน
ผลขา้งเคยีงพบน้อยไดแ้ก่ เวยีนศรีษะ ขาดสมาธ ิคลื่นไส ้วติกกงัวล ทอ้งผกู มอืสัน่ 
ผื่นตามตวั เป็นตน้    

 
ปกิณกะของการเลิกบุหร่ี 

1. หลกัสตูรเลิกบหุร่ี  มเีป้าประสงคใ์หน้กัสบูผูต้อ้งการ/เจตนารมยล์ะทิง้นิสยั แต่ ตอ้งการการ
สนบัสนุนเป็นพเิศษ   หลกัสตูรมหีลายคาบภายในระยะเวลาหลายสปัดาห ์   
- แต่ละคาบด าเนินการโดยผูน้ ากลุ่มผูผ้่านการอบรม   ใชห้ลายยทุธศาสตรเ์พื่อช่วยคุณ

เอาชนะการเสพตดิบุหรี ่   กลวธิไีมเ่พยีงบอกกล่าวเพื่อเลกิบุหรี ่   เริม่ตน้จากมองหาว่า 
“ท าไม” คณุสบูบุหรี ่ และ ช่วยพฒันายทุธศาสตรเ์พื่อใหถ้งึเป้าหมายการกลบัเป็นผูไ้ม่
สบูบุหรี ่ 

 

2. ศนูยร์บัปรึกษาเลิกบหุร่ีทางโทรศพัท ์ เป็นการบรกิารทางโทรศพัทแ์บบรกัษาความลบั ณ 
หมายเลขเฉพาะ ส าหรบัประเทศไทยโทรศพัทห์มายเลข 1600 “สายด่วนเลิกบุหร่ี”  ให้
ความช่วยเหลอืนกัสบูผูต้อ้งการความช่วยเหลอืเลกิบุหรี ่    ผูใ้หค้ าปรกึษาไดร้บัการ
ฝึกอบรมเพื่อ “รบัฟัง” “ให้ข้อมลูข่าวสาร” และ “ช่วยปรบัโครงงานเลิกบหุร่ีให้เหมาะ
กบัความต้องการของแต่ละคน”  รวมถงึ การนดัหมายใหพ้บกบันกัใหค้ าปรกึษาเฉพาะ
ในเวลาทีผู่ร้บับรกิารสะดวก      
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3. ความช่วยเหลือเพ่ือรบัมือกบัการกระหายบหุรี ่  อย่ารูส้กึแย ่ ถ้าคุณตอ้งกลบัไปสบูบุหรี่
อกีครัง้   คนจ านวนมากพยายามหลายต่อหลายครัง้ก่อนกว่าจะหยดุบุหรีไ่ด ้ สิง่ส าคญัทีสุ่ด
เพื่อการกระท าคอื  ตอ้งเรยีนรูจ้ากการพยายามหยดุบุหรีแ่ต่ละครัง้  และพยายามอกีครัง้เมือ่
คุณพรอ้ม    คนเรามกัเริม่สบูบุหรอีกีครัง้เมือ่บอกกบัตวัเองว่า “สกัหน่ึงมวนไม่เป็นไร
หรอก คณุต้องการบหุรี่”   แต่บุหรีเ่พยีงหน่ึงมวนกเ็พยีงพอทีจ่ะเกีย่ว/ลากคุณกลบัไปสบู
บุหรีเ่ตม็ตวัอกีครัง้หนึ่ง     “การเลิก” หมายถงึการขดัขนื/ต่อตา้นความอยากบุหรีอ่ยา่ง
เรง่ด่วน   โปรดจ าไวว้่าเดนิมา/หยดุบุหรีไ่กล/นานเพยีงใด   ทุกครัง้ทีคุ่ณผ่านความกระหาย
บุหรีไ่ปไดค้รัง้หนี่ง   ความอยากบุหรีค่ร ัง้ต่อไปยิง่อ่อนก าลงั และ คุณยิง่แขง็แกรง่มากขึน้ 

 

4. การพฒันายทุธศาสตรก์ารหยดุบหุรี่   เมือ่คุณเริม่กระหายบุหรี ่  คุณอาจพบว่าการ
ก าหนดยทุธศาสตรเ์พื่อรบัมอืกบัสถานการณ์  ยกตวัอยา่ง คุณมกัสบูบุหรีเ่มือ่คุณออกนอก
บา้นกบัเพื่อน   ท าไมคุณไมจ่ดัการผกูตวัตดิกบัสถานทีป่ราศจากบุหรีเ่ช่น ศูนยก์ารคา้ โรง
ภาพยนต ์เป็นตน้   หรอื คุณอาจขอรอ้งเพื่อนใหเ้ป็นเพื่อนคู่หใูนการเลกิบุหรี ่   การกระท า
เหล่านี้สามารถดงึตวัคุณออกห่างจากการสบูบุหรี่/เตอืนตวัเองว่า  เดนิมา/หยดุบุหรีไ่กล/
นานเพยีงใด    

 

5. การเตือนตนเอง  เมือ่เริม่หยดุบุหรีม่าระยะหนึ่ง  การเขยีนเหตุผลว่าท าไมคุณตอ้งการเลกิ
บุหรีเ่ป็นสิง่มปีระโยชน์   เมือ่มองรายการเหตุผลทุกครัง้เมือ่คุณอยากสบูบุหรี ่   เพื่อเตอืน
ตนเองว่าท าไมคุณตอ้งการเลกิบุหรี ่  ใหมุ้ง่เน้นอนาคตไมใ่ช่มองยอ้นอดตี 

 

6. การมองตนเอง สิง่ส าคญัคอืเมือ่ตดัสนิใจเลกิบุหรีอ่ยา่มองคนอื่น/ใกลช้ดิทีคุ่ณใส่ใจว่าท า
เพื่อพวกเขา อยา่ท าเพราะพวกเขาตอ้งการใหคุ้ณหยดุบุหรี ่   แมว้่าบางคนหยดุบุหรีเ่พราะ
ครอบครวั/เพื่อนขอรอ้ง/รอ้งขอ   แต่ถา้ไมไ่ดห้ยดุบุหรีเ่พื่อตวัเอง   พวกเขาจะพบว่าเป็น
เรือ่งยากทีจ่ะหยดุเพื่อความดงีาม (เพื่อตวัเองงา่ยกว่า)    อยา่งไรกต็าม ไมไ่ดห้มายความ
ว่าครอบครวั/เพื่อนไมม่ชี่วยเหลอืในการเลกิบุหรี ่   หลงัคนสบูบุหรีต่ดัสนิใจเลกิบุหรีแ่ลว้   
ยงัจ าเป็นตอ้งมกีารช่วยเหลอืสนบัสนุน/กระตุน้ใหผ้่านวนัเวลาแต่ละวนัไปได ้  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในสองสามสปัดาหแ์รก   คนใกลช้ดิ/นกัใหค้ าปรกึษาสามารถช่วย/สนบัสนุนการเลกิ
บุหรีเ่ป็นอยา่งด ี

 

7. การติดบหุร่ีตัง้แต่วยัรุ่น  รอ้ยละ 80 ของนกัสบูตดิบุหรีต่ ัง้แต่วยัรุน่   ดงันัน้ บทบาทส าคญั
ของการรณรงคล์ะลดเลกิบุหรีค่วรด าเนินการแบบบูรณาการเพื่อป้องกนัในกลุ่มวยัรุ่น        
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สถานท างานปลอดบหุรี่ 
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

1. ลดการขาดงาน 
2. เพิม่ผลผลติ 
3. เพิม่ขวญัก าลงัใจ 
4. สุขภาพดขีึน้ 
5. ลดการเกษยีณก่อนเวลาเน่ืองจากปญัหาสุขภาพ 
6. ลดค่าใชจ้่ายการดแูลสุขภาพ 
7. ลดความเสีย่งต่ออคัคภียั/ระเบดิ/อุบตัเหตุจากบุหรี ่
8. เพิม่พนูภาพลกัษณ์องคก์ร 
9. เพิม่การสนบัสนุนค ามัน่ขององคก์รดา้นสถานท างานสุขภาพ 
10. ยกระดบัความตระหนกัถงึความเสีย่งต่อสุขภาพ/ลดละเลกิการสบูบุหรี ่  รวมถงึการจดั

สถานทีเ่หมาะสมส าหรบัผูไ้มอ่าจเลกิสบูบุหรี่ 
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