
อะเมซซิ�ง ไดอาร�่
ค�นพบตัวตนท่ีอะเมซซิ�ง…ยิ�งกว�า
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ทําไมคุณจ�งควรเลิกบุหร�่?
เพราะ….ในบุหร�่มีสารพ�ษกวา 7,000 ชนิด
เพราะ….บุหร�่มีผลเสียตอสุขภาพ เสี่ยงตอโรคตางๆ
เพราะ….ควันบุหร�่เปนอันตรายตอคนรอบขาง
เพราะ….สารในบุหร�่ทําใหแกกอนวัย
เพราะ….สิ�นเปลืองเง�นไปกับคาบุหร�่
เพ�่อ…สุขภาพท่ีดีและอายุท่ียืนยาว
เพ�่อ…ความสัมพันธกับคนรอบขางท่ีดีข�้น
เพ�่อ…สุขภาพจิตท่ีดีกวา

บุหร�่มีแตผลเสียท่ีทํารายท้ังรางกายของเราและคนรอบขาง ในขณะที่คุณกําลัง

อานขอความน้ี นี่เปนจ�ดเร�่มตนท่ีดี เรารูแลววาคุณมีความต้ังใจที่จะเลิกบุหร�่

ซึ่งน่ันเปนสิ�งท่ีดี และเราเห็นดวย เราพรอมท่ีจะเปนเพ�่อนท่ีเขาใจคุณ พรอมท่ี

จะใหกําลังใจตลอดเสนทางการเลิกบุหร�่ เราจะพาคุณไปสูเปาหมายท่ีคุณตั้งใจ

ไวในการเลิกบุหร�่ให ได



HOW TO 
USE



ให�ข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�
ท่ีสามารถนําไปใช� ได�จร�ง

ในชีว�ตประจําวัน

แนะนํากิจกรรม
ท่ีน�าสนใจ ให�คุณได�ลอง
ทําอะไรใหม�ๆ ในระหว�าง

การเลิกบุหร�่

ช�วยให�กําลังใจและ
แนวคิดดีๆ เตือนสติ

ไม�ให�ล�มเลิกกลางทาง
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จดบันทึก DIARY เพ��มความม่ันใจ
เพ�่อก�าวสู�จ�ดหมายที่ต้ังใจไว�

        หนังสือเลมนี้เหมาะสําหรับผูท่ีเร�่มใชผลิตภัณฑหมากฝรั่งนิโคตินทดแทนหร�อผูท่ีตองการเลิกบุหร�่

โดยเร�่มเปดอานไดอาร�่เลมน้ีตลอดจนครบ 90 วัน ดวยเนื้อหาท้ัง 90 เน้ือหาที่อานงาย ใหแงคิดดีๆ ใหกําลังใจ

เกรด็ความรทูีเ่ปนประโยชนให�คณุเหน็การเปลีย่นแปลงของตวัคณุเม่ือผานไปในแตละชวงเวลาตางๆ และแนะนํา

กิจกรรมที่จะทําใหแตละวันในการเลิกบุหร�่ของคุณไมนาเบ่ือ หากคนท่ีอยากจะเลิกบุหร�่แลวยังไมไดเร�่มซื้อยา

มาใช เราแนะนําใหไปเร�่มซื้อหมากฝรั่งเลิกบุหร�่มาใช แลวมาเร�่มนับ 90 วันไปพรอมๆ กัน



ก�าวแรก…สู � ชีว �ตใหม�ท่ี ไร �บุหร�่
เตร�ยมพบกับชีว�ตท่ีอะเมซซิ�งได�
ตั้งแต�วันน้ีเป�นต�นไป
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“วนัไหนท่ีคณุรสึูกอยากกลบัไปสูบบุหร�อ่กี ขอให

กลับมาอานหนานี้ เพ�่อยํ้าเตือนถึงเปาหมายและ

ความต้ังใจของคณุ เพ�อ่เพ�ม่กําลังใจและพยายาม

ตอไปจนสําเร็จ”

บันทึกเหตุผลที่ทําให�อยากเลิกสูบบุหร�่  
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ทิ�งทุกกลอง
บุหร�่ท่ีตุนไว

ไมตองเสียดาย

แม�แต� ไฟแช็คก็เก็บไว�ให�พ�นสายตาเช�นกัน
อดทนและใจแข็งเข�าไว� เป�าหมายรอคุณอยู�

ถ�าอยากจะเลิกแบบเด็ดขาด น่ีเป�นอีกว�ธีท่ี
จะทําให�คุณผ�านช�วงแรกของการเลิกบุหร�่
ไปได� ท่ีเคยซ้ือไว� ท่ีเคยมี ต�องใจแข็งทิ�งให�
หมด ไม�ต�องเสียดาย ให�อยู� ไกลตาเราท่ีสุด
เพ�่อไม�ให�เห็นซองบุหร�่แล�วเกิดการกระตุ�น
ให�รู�สึกอยากกลับไปสูบอีก เร��มได�เลยตั้งแต�
วันน้ี เป�นก�าวแรกท่ีคุณสามารถทําได�ง�ายๆ
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หลงัจากคณุเลกิสบูบุหร�่ได� 3 วนั สารนโิคตนิ
จะไม�เหลือในร�างกาย ทําให�คุณมีอาการถอน
นิโคติน ถึงแม�ระยะน้ีเป�นระยะท่ียากท่ีสุดในการ
หยุดสูบบุหร�่ แต�อาการเหล�าน้ีจะหายไปภายใน
เวลาประมาณ 1 สปัดาห�และให�ผลลพัธ�ท่ีคุ�มค�า
ความพยายามอย�างแน�นอน

DAY
03



หากิจกรรมทํา

• แกปร�ศนายากๆ เลนเกมส

• ดูหนัง ฟงเพลง

• ง�บหลับ

รูทันและรับมือไดทุกอาการ
หลังขาดนิโคติน

เม่ือรางกายคุณไมไดรับนิโคติน คุณจะมีอาการตางๆ ท่ีเกิดจากการขาดนิโคตินเหลาน้ี

ถึงแมวาหมากฝรั่งนิโคตินทดแทนจะเขามาชวยลดอาการขาดนิโคตินไดดีในระดับนึง แตก็ไม 100% 

คุณจะตองรับมือกับอาการเหลานี้ที่จะเกิดข�้น….นี่คือคําแนะนําการจัดการกับอาการขาดนิโคติน

 เพ�่อหลีกเลี่ยงการกลับไปสูบบุหร�่ อีกหนึ่งสิ�งสําคัญที่สุดนอกจากการเตร�ยมรับมือแลว

ก็คือความอดทนและใจแข็ง…เราเชื่อวาคุณจะผานมันไปได

“ถึงแม�จะมีอาการใดเกิดข�้น เราก็ขอให�คุณพยายามต�อไป
รับมือกับทุกอย�างให�ได� เพ�่อเป�าหมายและความสําเร็จที่ตั้งใจไว�”

อ�อนเพลีย
และเบ่ือหน�าย

• เดินหนีไปจากเหตุการณ

• หลับตาแลวนับ 1 ถึง 10 พรอมกับหายใจลึกๆ 

• ขอความชวยเหลือจากเพ�่อนฝูง

อาการหงุดหง�ด

• รับประทานผลไมที่มีเสนใยมากๆ

• ดื่มนํ้ามากๆ

• รับประทานอาหารเสร�มไฟเบอร

อาการท�องผูก

• อมยาอมแกไอ

• ดื่มเคร�่องด่ืมรอนๆ

      

• หายใจลึกๆ

• นวดผอนคลาย

• อาบน้ําอุน

• เดิน

• รอใหเวลาผานไป 3 – 5 นาที 

อาการอยากก็จะผานไป

• เคี้ยวหมากฝรั่ง อมลูกอม หร�อทําให

ปากสดชื่นดวยสเปรยรสมินต

อยากบุหร�่
อย�างรุนแรง

นอนไม�หลับ

อาการไอ
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ม้ือน้ีจะเปลี่ยนไป
ม้ือน้ีจะอร�อยข�้น!

หลังจากวันที่ 2 ที่คุณงดบุหร�่ ประสาทรับรสของคุณจะดีข�้น
มาลองทานอาหารฝ�มือตัวเองหร�อจากร�านโปรดที่คุณชื่นชอบ

และรู�สึกดีไปกับความอร�อยที่มากข�้นกันเถอะ!

DAY
05



06
การเลิกบุหร�่ในระยะเวลาต�างๆ 
ช�วยให�ร�างกายดีข�้นอย�างไรบ�าง day

20 นาที 

8 ชั่วโมง

คารบอนมอนนอกไซดถูกขจัดออกจากรางกาย 

ปอดของคณุจะเร�ม่กําจดัเสมหะและคราบสิ�งสกปรก

จากบุหร�่

จะเห็นวามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีเกิดข�้นมากมายหลังจากคุณเลิกบุหร�่ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว

แมน่ีเปนเพ�ยงแควันที่ 6 คุณอาจจะทอและคิดวาทําไมได แตโปรดรูไววาทุกอยางจะเกิดข�้นได

ไมยากเกินไปกวาความสามารถของคุณ แคอดทนและพยายามตอไปนะ เชื่อสิ!

ความดันโลหิตและชีพจรคุณจะเร�่มกลับสูภาวะปกติ

ระดับออกซิเจนในเลือดกลับสูปกติระดับนิโคตินและ

คารบอนมอนนอกไซดจะลดระดับลงมากกวาคร�่ง

24 ชั่วโมง

จะไมมีนิโคตินเหลืออยูในรางกาย ความสามารถ

ในการรับรสและกลิ�นดีข�้นมาก

48 ชั่วโมง

รูสึกหายใจคลองข�้น หลอดลมเร�่มผอนคลาย

และมีกําลังเพ�่มข�้น

72 ชั่วโมง

2-12 สัปดาห�

1 ป�

ความเสี่ยงหัวใจลมเหลวลดลงไปเหลือประมาณ

คร�่งหนึ่งของผูที่สูบบุหร�่

การไหลเว�ยนโลหิตดีข�้นทั่วทั้งรางกาย 

ทําใหการเดินและการว�่ง งายดายข�้นมาก

ความเสี่ยงหัวใจลมเหลวลดลงคร�่งหนึ่ง

5 ป�

ความเสี่ยงการเปนมะเร็งปอดลดลงไปเหลือคร�่งหนึ่ง

ของผูที่สูบบุหร�่ ความเสี่ยงของภาวะหัวใจลมเหลว

ลดลงเหลือเทากับคนทั่วไปที่ไมเคยสูบบุหร�่

10 ป�



“แค คุณอดทนและ
พยายาม ก็จะเห็นถึง
การเปล่ียนแปลงที่ดี
อีกมากมาย!”

•  ภาวะเจร�ญพันธุดีข�้น

•  ผิวมีสุขภาพดีข�้น

•  ฟนขาว ลมหายใจสดชื่นข�้น

•  ผมนุม และเปนประกายมากข�้น

ผลดีตอรางกาย

ผลดีอื่นๆ 

•  เสื้อผาไรกลิ�นบุหร�่

•  ความเคร�ยดลดลง

•  เง�นเหลือมากข�้น

เม่ือคุณเลิกบุหร�่ไดอยางถาวร

ก็จะเกิดผลดีเหลาน้ีข�้น 



คุณเลิกบุหร�่มาได� 1 สัปดาห�แล�ว
ไม�ยากเกินไปกว�าความพยายาม
ของคุณใช�ไหมล�ะ? 

มาลองสํารวจตัวเองกันดีกวาวามีอะไรดีๆ เกิดข�้นบาง :)

ไม�แตะบุหร�่มา 1 สัปดาห�แล�ว

รู�สึกมีกําลังมากข�้น

รู�สึกหายใจคล�องข�้น

ประสาทการรับกลิ�นดีข�้น

ประหยัดเง�นไปเยอะเลย

วาว! คุณทําได 
สุดยอดไปเลย!07



4
อีกหน่ึงข�าวดีสําหรับคุณ!

หากคุณหยุดสูบบุหร�่ได�ตลอดสัปดาห�แรกของ
การเลกิบุหร� ่โดยไม�กลบัมาสบูอกี น่ันเท�ากับว�า

 

ท่ีมา : P.Tonnesen et.al, Eur Repir J 1999: 236-246

 9 เท�า*
คณุมีโอกาสมากถงึ
ท่ีจะเลกิได�อย�างเด็ดขาด

DAY
08



“THE SECRET OF 
GETTING AHEAD 
IS GETTING 
STARTED”
เคล็ดลับความก�าวหน�า คือ….การเร��มต�น

- MARK TWAIN 
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หา BUDDY 
เลิกบุหร�่ ไปด�วยกัน

ขอดีของการมี BUDDY

“มี BUDDY ช�วยให�เลิกบุหร�่ได�ไวข�้น!”

• มีคนช�วยกระตุ�นและพัฒนาไปสู�เป�าหมายได�ง�ายข�้น
• มีเร�่องให�พ�ดคุย สนุกได�ตลอด เข�าใจกัน
• มีหัวข�อในการทํากิจกรรมท่ีหลากหลายมากข�้น
• การมีเพ�่อนท่ีมีความต�องการใกล�เคียงกันจะมีการ
   แข�งขันและส�งเสร�มให�มีการพัฒนาได�เร็วข�้น

หาเพ�อ่นท่ีมีความต�องการจะเลกิบุหร�ด่�วยกันสกัคน
แล�วเลกิพร�อมกัน เพ�อ่ท่ีจะได�เป�นท่ีปร�กษาคอยเตอืน
และคอยให�กําลังใจกัน หร�ออาจจะเป �นการหา
แรงบันดาลใจอื่นๆ เช�น เลิกเพ�่อลูก เลิกเพ�่อพ�อ
แม�หร�อคนรักก็ได�
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BUSY
EASY!

ทําตัวใหยุงเขาไว!
ช�วงนี้ก็อาจจะมีเผลออยากสูบบุหร�่ได�ง�ายๆ แนะนําให�ทํา
กิจกรรมต�างๆ ไม�ให�ตัวเองว�าง เพ�่อเบี่ยงเบนความสนใจ 
สมองจะได� ไม�คิดถึงการสูบได�ง�ายๆ หร�ออาจจะทําในสิ�ง
ท่ีตนเองถนัด งานอดิเรกท่ีชอบในช�วงน้ัน เพ�่อจะได�ลด
อาการอยากสบูบุหร�่ได�
 

• เล�นเกมส�กับเพ�่อน

กิจกรรมที่นาสนใจ

• ออกไปทํากิจกรรมเพ�่อสังคม
• ออกกําลังกาย
• ทํางานอดิเรกท่ีชอบ
• หากิจกรรมสนุกๆ 
ทําร�วมกันกับคนในครอบครัว
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 AMAZING TIPS

อาการคันยิบๆ ในคออาจจะเกิด
จากการใช�หมากฝรั่งนิโคตินได�
เพราะการเคีย้วผิดว�ธี แต�ไม�ต�อง
ตกใจ แค�อย�าลมืปร�กษาเภสัชกร
ก�อนใช�หมากฝรั่ง

11

DAY
12

หมากฝรั่งช�วยเลิกบุหร�่ ท่ีมีนิโคตินทดแทน หาซ้ือได�ท่ีร�านขายยาท่ัวไป
และร�าน BOOTS / EXTA PLUS / FASCINO ทุกสาขา
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5. น้ําสับปะรด  60  มล.

6. น้ําแข็ง 1 แกว

7. เสาวรสสดสําหรับท็อปดานบน

8. ใบมินทสําหรับตกแตง

ผลการว�จัยพบวาในว�ตามินซีจะมีสารท่ีชวย

ลดความอยากนโิคตนิไดและชวยฟนฟ�รางกาย

ท่ีทรดุโทรมใหสดชืน่กระปร�ก้ระเปรา เชน มะนาว

มีผลตอการทํางานของตอมรับรสขมทําให

รสชาติของบุหร�่เปลี่ยนไป

1. เสาวรสสด 15 มล.

2. ไซรัป 20   มล.

3. น้ําผึ้งตามชอบ

4. โซดา 30  มล.

INGREDIENTS :

HOW TO : 

1. ตักเสาวรสสดลงไปในแกว ตามดวยไซรัป น้ําแข็ง

    และนํ้าสับปะรดท่ีเตร�ยมไว คนใหสวนผสมเขากัน

2. เติมน้ําผึ้งและโซดาเพ�่อปรับไมใหรสเปร�้ยวเกินไป

3. ท็อปดวยเสาวรสสดและใบมินทตกแตงใหสวยงาม

สรางสรรค
น้ําผลไมรสเปร�้ยว
ลดความอยากบุหร�่

เสาวรสโซดาเปร�้ยวซา
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ออกไปสูดอากาศที่สวนสาธารณะ
เดินเล�นให�สดชื่น รับบรรยากาศ
ธรรมชาตดีิๆ เพราะหลงัจากท่ีคณุ
เลิกบุหร�่มาได�ในช�วงสัปดาห�ท่ี 2 
ระบบการหายใจของคุณจะดีข�้น

DAY
14



LET’S
EXERCISE!

5 ข�อดีของการออกกําลังกาย
ท่ีช�วยท้ังร�างกายและจ�ตใจ

ทําให�ความดันโลหิตลดลง

การเผาผลาญแคลอร�่ท่ีดีข�้น

นอนหลับได�ดีข�้น

ช�วยเพ��มพลังสมอง

อารมณ�ดีข�้น
การออกกําลังกายจะชวยปลอยสาร

เอ็นดอรฟนซึ่งเปนสารที่ีทําใหมีความสุข

การออกกําลังกายตอนเชาชวยเพ�่มพลัง

สมองไดถึง 10 ชั่วโมง จะทําใหรูสึกสดชื่น

เมื่อตื่นนอนไมมึนงง ไมงวงนอนระหวางวัน 

ชวยลดความดันโลหิตไดมากถึงรอยละ 10 

และยังชวยเพ�่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของหัวใจ เพ�่อปองกันการเกิดหัวใจวายได 

ชวยใหเกิดการเผาผลาญไขมันและแคลอร�่ได

อยางมีประสิทธิภาพ

การออกกําลังกายจะทําใหคุณหลับยาวนาน

มากข�้นในเวลากลางคืน แลวยังชวยให

หลับลึกข�้นดวย 

15



DON'T HAVE
“JUST ONE”
แค� 1 มวนก็ห�าม!
ให�จําไว�ว�าถ�าเผลอกลับไปสูบก็อาจจะมีครั้ง
ต�อไปอีก ขอให�ยึดมั่นในเป�าหมายที่อยากเลิก 
แต�ถ�าพลัง้เผลอไป ก็ให�อภยัตวัเองแล�วเร��มใหม�
อีกครั้งและต�องใจแข็ง หาว�ธีจัดการเพ�่อท่ีจะ
ไม�กลับไปสูบอีก

DAY
16

15



ลองทํากิจกรรม
ท่ีไมเคยทํา
1 ครั้ง / สัปดาห

17
“ลองทํากจิกรรมเพ�อ่ลดความสนใจจาก
บุหร�่และเพ�่อให�ชีว�ตได�รับประสบการณ�
ใหม�ๆ  ทีเ่ป�นประโยชน�ต�อสุขภาพของคณุเอง
และช�วยเพ��มความผ�อนคลายแทนการ
สูบบุหร�่”  

• ออกกําลังกายวันละ 30 นาที
• เดินเร็ว 45 นาที
• ลองทําอาหารด�วยตัวเอง
• อ�านหนังสือวันละ 1 ชั่วโมง

 

กิจกรรมที่แนะนํา
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ดนตร�บําบัดเปร�ยบเหมือนยาที่มีผลกับ
จ�ตใจ ช�วยกระตุ �นสมอง ปรับระดับ 
CORTISOL ฮอร�โมนที่เก่ียวกับความ
เคร�ยดให�คนฟ�งรู�สึกผ�อนคลาย

“ดนตร�จะชวยใหสมองเราหล่ังสารแหง

ความสุข หร�อ “โดปามีน” ซึ่งจะทําใหเรา

รูสึกดีข�้น นอกจากนี้ยังชวยในเร�่องของ

การนอนหลับไดเปนอยางดอีีกดวย”

ดนตร�บําบัด
ความเคร�ยด



หยุดสูบเม่ือไหร�
ดีต�อหัวใจเม่ือน้ัน

การสูบบุหร�่ทําใหหัวใจคุณเตนเร็วข�้น เน่ืองจากกาซคารบอนมอนอกไซด

ท่ีเปนพ�ษตอรางกายเขาไปในระดับสูง แตขาวดีก็คือมันเปนสารพ�ษชนิด

แรกท่ีออกจากรางกายของคุณหลังจากคุณเลิกสูบบุหร�่ 

หลังจากคุณสูบบุหร�่มวนสุดทายไปได 20 นาที อัตรา

การเตนของหัวใจคุณจะลดลงมาจนเกือบอยูในระดับ

ปกติ และภายในเวลา 2 ชั่วโมง ท้ังความดันโลหิตและ

อัตราการเตนของหัวใจของคุณจะลดลงจนอยูในระดับ

ปกติ อาการถอนนิโคตินจะเร�่มแสดงออกประมาณ 2

ชั่วโมงหลังจากคุณสูบบุหร�่มวนสุดทาย 19



นวดเท�า

การนวดกดจ�ดฝาเทาชวยใหเลิกบุหร�่ได เพราะ

เทาและฝาเทามีจ�ดสะทอนท่ีเชื่อมโยงไปสูอวัยวะ

ตางๆ ในรางกาย ฉะน้ันการนวดกดจ�ดฝาเทาจึง

สงผลใหกลไกในรางกายตอตานสารนิโคติน ทํา

ใหชวยลดการสูบบุหร�่ได

5 จ�ดสะทอนเทาเลิกบุหร�่

จ�ดสะทอนท่ี 1 : 

จ�ดสะทอนท่ี 3 : 

จ�ดสะทอนท่ี 4 : 

จ�ดสะทอนท่ี 6 : 

จ�ดสะทอนท่ี 48 : 

โคนนิ�วโปงท่ีติดกับนิ�วชี้

จ�ดน้ีสะทอนไปที่สมองเล็ก 

ดานบนนิ�วโปงท่ีติดกับนิ�วชี้ 

จ�ดน้ีสะทอนไปที่สมองใหญ

กลางนิ�วโปง จ�ดน้ีสะทอน

ไปท่ีตอมใตสมอง

ดานขางดานนอกนิ�วโปง

จ�ดน้ีสะทอนไปที่จมูก

อยูตรงรองระหวางนิ�วโปง

และนิ�วชี้ จ�ดน้ีสะทอนไปท่ี

ลําคอและทอหายใจ

ขอดีของการนวดกดจ�ดฝาเทาเลิกบุหร�่ 

ทําใหไมอยากสูบ เพราะสูบแลวจะรูสึก

เหม็นและรสชาติขม 

ชวยใหลดปร�มาณการสูบได 70%

ชวยใหเลิกบุหร�่ได 30% 

เม่ือนวดตอเนื่อง 10 วัน  

ช�วยลดการอยากบุหร�่ ได� 

19
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 AMAZING TIPS

ทฤษฎี 21 วัน ทําติดกัน
ให�กลายเป�นนิสัย

      คุณเลิกบุหร�่ผ�านมาได� 21 วันแล�วนะ!
รู � ไหม?…ตามทฤษฎี 21 วัน เปลี่ยนนิสัย 
ของดร.แม็กซ�เวลล� มอลทซ� พ�ดไว�ว�า หาก
เราตั้งเป�าหมาย และทําพฤติกรรมน้ันๆ 
ต�อเน่ืองเป�นเวลาอย�างน�อย 21 วันอย�าง
สม่ําเสมอ การกระทําน้ีจะเกิด “การตกผลกึ” 
กลายเป�นนิสัยของคุณในท่ีสุด

DAY
21



นํ้าสะอาดมีคุณสมบัติชวยขจัดสารพ�ษและ

ของเสียออกจากรางกาย หากรูสึกอยาก

บุหร�่ก็ด่ืมน้ําเยอะๆ  เพ�่อใหรางกายไดขับ

สารพ�ษ และขับของเสียออกมา 

วันน้ีลองดื่ม
น้ําใหครบ 8 
แกวกนัดีกวา
งายกวาน้ีไมมีอีกแลว…สุขภาพดี

สรางไดงายๆ ดวยน้ําเปลา 8 แกว

22





อายุท่ีหายไป
จะกลับมา

        เนื่องจากการสูบบุหร�่จะทําใหเราเกิดโรคได

เร็วข�้น มีโอกาสเสียชีว�ตจากมะเร็งปอดมากกวา

คนท่ีไม สูบ นอกจากน้ียังมีความเส่ียงที่จะเสีย

ชีว�ตดวยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพ�่มข�้นกวา 

6 เทาและเส่ียงตอการเปนโรคเก่ียวกับหัวใจและ

หลอดเลือดเพ�่มข�้น 1.5 เทา

 “การเลิกบุหร�่ ทําใหเราไดกําไรจาก

การมีอายุยืนข�้น 10 ปในอนาคต”

“อย�าปล�อยให�บุหร�่ทําร�ายร�างกายเรานานเกินไป
มาเพ��มเวลาชีว�ตเพ�่ออยู�กับครอบครัว
และคนท่ีคุณรักให�นานยิ�งข�้นกันดีกว�า”

DAY
23



ปร�กษาเพ�่อนท่ี ไม สูบบุหร�่  เพ�่อรับ
คาํแนะนาํดีๆ  และมุมมองชวี�ตในแงบวก
ของการไมสูบบุหร�่ เพ�่อใหคุณรูสึกเห็น
เปาหมาย อยากสูและพยายามตอไป

หร�อคนพบขอมูลดีๆ สําหรับการเลิกบุหร�่ ไดท่ีเว็บไซต

www.quitforbetterlife.com

DAY
24



วันนี้คุณ“ยิ�ม”
ใหกับตัวเองหร�อยัง? 

“ขอบคุณตัวเองท่ีมีความ
พยายาม พร�อมท่ีจะเผชิญ
ทุกอย�างต�อไปได�จนสําเร็จ” 25

    ยิ �มเป �นเร �่องง �ายๆ ท่ี ใครๆ ก็ทําได �  
แต�ยิ�มในท่ีน้ี เราหมายถึงการท่ีคุณรู�สึก
ดีกับตัวเอง  ไม�ว�าจะเหน่ือยหร�อท�อแค�
ไหนแค�เพ�ยงคุณยิ�ม ภูมิใจในตัวเองก็เท�า
กับมอบพลังบวก มอบกําลังใจให�ตัวเอง



 มาผอนคลายกันสักนิด เรามีว�ธีทําจิตใจใหสงบ

ในแบบตางๆ ท่ีจะชวยคุณผอนคลายระหวางวัน

กําหนดจ�ตใจให�สงบ
ดวยการทําสมาธิ
ในแบบตางๆ

จดจออานหนังสือ กลิ�นนํ้ามันหอมระเหยน่ังสมาธิ

DAY
26



รู� ไหมว�าควรลดและเลี่ยง
อาหารประเภท เผ็ด เค็ม มัน หวาน

ลดนิด 
ลดหน�อย

27
• เพราะอาหารเหลาน้ีเปนตัวกระตุนใหผูสูบอยากสูบบุหร�่ 

หลีกเล่ียงอาหารรสจัด อาหารมันจัด เผ็ดจัด หร�อหวานจัด

• เพราะอาหารเหลาน้ีมีผลเสียโดยตรงตอสุขภาพจิต ทําให

อารมณแปรปรวนไดงาย และใหหันมารับประทานอาหาร

ท่ีมีประโยชนถูกหลักโภชนาการแทน  สวนสุรา ชา กาแฟ 

และนํ้าอัดลม ลดหร�องดยิ�งดี

• เพราะสิ �งเหลาน้ีจะทําให เกิดความอยากในการสูบบุหร�่

มากยิ�งข�้น





การดื่มน้ําสามารถช�วยลดอาการอยากบุหร�่ ได�และยังมี
ประโยชน�ต�อร�างกาย เรามีเทคนิคง�ายๆ ท่ีจะทําให�คุณ

ด่ืมนํ้าได�เยอะข�้นมาฝาก

เทคนิค
ช�วยดื่มนํ้าให�เยอะข�้น

•  เพ�่มรสชาติใหน้ํานาดื่มยิ�งข�้น อยางเชนการเอาผลไมผสม

•  ดื่มนํ้าทุกครั้งกอนไปอาบนํ้าและกอนกินขาว ทําใหชิน

•  ใชแอพชวยเตือน  ชวยเตือนการกินน้ําระหวางวันและคํานวณ

   ปร�มาณนํ้าท่ีเราดื่ม

•  พยายามวางขวดนํ้าไวใกลๆ ตัว

•  แปะเวลาดื่มไวท่ีขวด เปนเหมือน Mission ใหดื่มใหเพ�ยงพอ

   ในแตละชวงเวลา

DAY
28





เมนูอาหารเพ�่อสุขภาพ
ลดอาการทองผูกสาเหตุจากการขาดนิโคติน 29

เลือกอาหารท่ีมีกากใย ใหไฟเบอรทีเ่พ�ยงพอ

จร�งๆ แลวอาหารท่ีชวยแกทองผูกไดนั้น ไม

เฉพาะเจาะจงวาตองมาจากผัก ผลไม แตยัง

รวมถึงสารอาหาร จ�ลินทร�ยหร�อแบคทีเร�ย

บางชนิดท่ีชวยปรับสมดุลของลําไส ชวย

ฟนฟ�ระบบขับถายไดอยางดีอีกดวยนะ

หาเมนูอรอยๆ ทํางายๆ ไฟเบอรสูง
มากินกันดีกวา อยางเชน ซีซารสลัด
เติมถั่วหร�อผักท่ีชอบเพ�่ม, บรอกโคลี
ผัดกุง หร�อผักโขมผัดน้ํามันหอย



เก�งมาก! คุณผ�านมาได�

ไม�แตะบุหร�่มา 1 เดือนเต็ม!

ลองทํากิจกรรมใหม�ๆ

อาการอยากบุหร�่น�อยลง

อาการไอน�อยลง

Check list ใหคะแนนตัวเอง วา 30 วันท่ีผานมา

คุณทําอะไรไดดีข�้นบางผานไป 30 วันแลว ลองเช็ค! 

มีอะไรดีๆ เกิดข�้นและมีอะไรเปล่ียนแปลงไปบาง

บันทึกสิ�งอื่นๆ ท่ีเกิดข�้น

30



หากรูสึกทอแทใหกลับไปอานเปาหมายวันแรก 

อยาลมเลิกละ เตร�ยมรอรับอะไรดีๆ ที่จะไดคนพบในวันพรุงน้ี!

ขาวดีสําหรับคุณ รู ไหมวา…การบําบัดด�วยนิโคตินทดแทน
ช�วยให�การเลิกบุหร�่ดีมากข�้นกว�าการเลิกแบบปกติถึง 2 เท�า!

   การใชนิโคตินทดแทนท้ังแบบหมากฝรั่งและแบบแผนแปะ จะสงผลกับสมองท่ีจะชวยลดอาการอยากบุหร�่

ถาคุณกําลังใชอยูตอนน้ี ก็ขอใหพยายามตอไปใหถึง  90  วันเพ�่อผลลัพธแสนอะเมซซิ�งที่รอคุณอยู ! หากยัง

ไมไดใชก็สามารถเร�่มไดต้ังแตวันน้ี ปรึกษาแพทยและเภสัชกรไดท่ีรานขายยาเพ�่อเลิกบุหร�่ให ไดอยางเด็ดขาด

และมีประสิทธิภาพมากกวา

“      

” 
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หลายคนคิดวาการสูบบุหร�่จะชวยทําใหมีสมาธิมากข�้น ซึ่งน่ันเปนแคชวงท่ีสูบบุหร�่เทานั้น

แตหลังจากไมไดสูบบุหร�่แลว จะมีอาการขาดนิโคติน ซึ่งสงผลเสียในระยะยาว ทําใหผูสูบ

ขาดสมาธิและสมาธิสั้นได บุหร�่จึงไมใชทางเลือกท่ีดีนัก 

ว�ธีสรางสมาธิงายๆ
โดยไมพ�่งบุหร�่

31
1
3 4

2
เข�ยนไดอาร�่ 

เลนดนตร�

ชวยใหคณุมีสมาธิจดจอกับการเลน 

ดนตร� ไดมากข�้น นอกจากน้ีเสียง 

ดนตร� ยังชวยใหผอนคลายอีกดวย

ถายรูป 

เปนกิจกรรมงายๆ ท่ีจะทําใหคุณมี 

สมาธิมากข�้นจากการจดจอตั้งใจที่จะ 

ถายภาพๆ หน่ึง ลองออกไปถายภาพ 

นอกสถานที่ ธรรมชาติ ชวยใหคุณ 

ผอนคลายมากข�้นได

เลนโยคะ

โยคะชวยใหคณุมีสมาธแิละผอนคลาย

เพราะเปนการออกกําลังกายท่ีตอง 

ใชสมาธิ คอยเปนคอยไปอยางชาๆ 

จะทําใหคุณมีสมาธิจดจอไดมากข�้น

เราจึงมีว�ธีสรางสมาธิท่ีไมตองพ�่งบุหร�่ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพมาแนะนํา!

ช วยให เราได ใช เวลากับตัวเอง

เอาเร�่องราวตางๆ มาประมวลกอน

ท่ีจะเข�ยนลงไป ทําใหเราคิดอยาง

เปนระบบ ชวยใหมีสมาธิมากข�้น
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อาหารท่ีควรงด

เม่ือกําลังเลิกบุหร�่



เหลา, แอลกอฮอลทุกประเภท
ทุกครั้งท่ีดื่มจะมีความอยากสูบบุหร�่ เพราะฉะน้ัน ชวงท่ีอดบุหร�่ถาใจยังไมแข็งพอ

ก็ควรหลีกเล่ียงให ไกลจากแอลกอฮอล

เนื้อสัตว
ในเน้ือสัตว มีสารทําใหคนสูบบุหร�่ยิ �งอยากสูบบุหร�่มากข�้นเพราะฉะน้ัน ควรหลีกเล่ียง

เนื้อแดงในชวงท่ีอดบุหร�่  แตคนเราตองกินเน้ือสัตวทุกวันอยูแลว ถากินก็ตองหามใจ

ตัวเองไมใหสูบ หร�อหาผลไมมากินเพ�่อใหลดความอยากสูบบุหร�่

กาแฟ, ชา, เคร�่องดื่มชูกําลัง, น้ําอัดลม
คาเฟอีนจากทั้งในชาสีเขมและกาแฟ จะสงผลใหการสูบบุหร�่มีรสชาติดีข�้น

หากดื่มมากจึงมีโอกาสท่ีจะทําใหผูท่ีตองการเลิกบุหร�่ กลับมาสูบไดงายมากข�้น

ในชวงท่ีงดบุหร�่อยูน้ี คุณก็ยังคงตองรับประทานอาหารเปนปกติ
แตวามีอาหารบางชนิดท่ีควรหลีกเลี่ยง เพราะเปนตัวกระตุนใหอยากบุหร�่ข�้นมาอีก มาดูกันดีกวามีอะไรบาง?
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สุขภาพคือสิ�งท่ีคุณเลือกให�กับตัวเอง ทุกสิ�งท่ีคุณทําและคิดน้ัน
จะสามารถเพ��มพลัง เติมเต็มจ�ตว�ญญาณของคุณได� 
หร�อคุณจะเลือกไม�รับมัน

“YOUR HEALTH IS 
WHAT YOU MAKE OF IT
EVERYTHING YOU DO 
AND THINK EITHER ADDS 
TO THE VITALITY, ENERGY 
AND SPIRIT YOU POSSESS
OR TAKES AWAY FROM IT”

- ANN WIGMORE



ลองมองหาสมุนไพรใกล�ตัว ตัวช�วยจากธรรมชาติแบบไทยๆ
ท่ีช�วยลดความอยากของนิโคตินได�ดีกันดีกว�า

สมุนไพรช�วยลด
อาการอยากบุหร�่

34

มะขามป�อม 
รสเปร�้ยวท่ีจะเปล่ียนรสของการสูบบุหร�่ใหเฝอนจนไมอยากสูบ

หญ�าดอกขาว 
ตมเปนชา ดื่มเม่ือมีอาการอยากบุหร�่ เน่ืองจากมีฤทธิ์ทําใหลิ�นฝาด 

มะนาว 
ว�ตามินซีในมะนาว จะชวยเปล่ียนรสชาติของบุหร�่ใหเฝอนจนอยากจะพักการสูบไปเลย 

กานพลู 
นําดอกกานพลูแหงมาอมชวยลดความอยากบุหร�่ไดดี 



ลดความเคร�ยดดวยการสรางงานศิลปะงายๆ จากซองบุหร�่ที่ไมใชแลว

มาประยุกตเปนผลงานสวนตัวท่ีไมเหมือนใคร นอกจากจะไดใชเวลาสรางสรรคแลว

ยังชวยจัดสมดุลดานอารมณ ความคิดอีกดวย

ฉีกซองบุหร�่เกามาสรางสรรคเปนงานศิลปะ

35



ว�ธีการปฎิเสธ
เมื่อถูกชักชวนใหสูบบุหร�่

DAY
36

นอกจากว�ธีการทั้งหมดนี้ที่จะชวยใหคุณเลี่ยงการสูบบุหร�่จากการถูกชักชวนแลว 

ก็ข�้นอยูกับจิตใจของคุณดวย ขอใหคุณทบทวนถึงเปาหมายของตัวเองใหดี ใจแข็งและอดทน 

เราเชื่อวาเพ�่อนๆ ของคุณจะเขาใจ และคุณจะผานสถานการณนี้ไปไดดวยดี

ตอรองหร�อเบนความสนใจไปทํากิจกรรมอื่นแทน

ว�ธีท่ี 1

ว�ธีท่ี 2

ว�ธีท่ี 3

ปฏิเสธดวยความสุภาพ ชัดเจน แสดงใหเห็นถึงความต้ังใจของเราอยางจร�งใจ

เม่ือปฏิเสธแลวเพ�่อนเขาใจ แสดงการรักษาน้ําใจ ความเห็นใจลงทาย

เชน คงไมวากันนะ, คงเขาใจเรานะ



ฟอกความเคร�ยด
ด�วยต�นไม�ฟอกอากาศ
ทิ�งความฟ�งซานท่ีอาจจะยังมีอยู มาสรางบรรยากาศใหมๆ 

ในหองใหสดชื่น ดวยตนไมฟอกอากาศกันดีกวา

•  ยางอินเดีย ตนไมฮอตฮิต เลี้ยงงาย วางมุมไหนก็ดูดี

•  ต�นกวักมรกต ดูแลงาย ชวยฟอกสารพ�ษในอากาศ

•  ต�นลิ�นมังกร แข็งแรง ทนทาน เหมาะแกการ

    ปลูกในหองนอน

•  ไทรใบสัก รปูทรงสะดดุตา ฟอกอากาศ

   และชวยดูดสารพ�ษไดดี

•  เศรษฐีเร�อนใน ไมกอขนาดเล็กสามารถปลูกในที่รมได
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ลองหยิบหนังสือดีๆ มาสักเลม ใชเวลากอนนอนไปกับมันสักพัก

จะชวยผอนคลายความเคร�ยดท่ีเจอมาทั้งวัน และหลับสบายเต็มอิ�ม

แถมยังเปนการฝกสมาธิไปในตัวดวย

ZZ

อานหนังสือกอนนอน
ชวยใหหลับสบาย

และเพ�่มสมาธิดวยนะ

DAY
38



ลองเร�ยนรูท่ีจะมีความสุขกับสิ�งท่ีกําลังทําอยู
ความตั้งใจอันยิ�งใหญคือพลังท่ีทําใหคุณไปถึงเปาหมาย 

 : )

POSITIVE

DAY
39



หลังจากคุณหยุดสูบบุหร�่ไปได�ในช�วง 3 สัปดาห�จนถึง 3 เดือน
ร�างกายและระบบภายในจะมีการเปล่ียนแปลง การไหลเว�ยนของอากาศ
ในปอดจะค�อยๆ ดีข�้น แต�อย�าลืมท่ีจะดีท็อกซ�ร�างกายและปอดของเราด�วยว�ธีง�ายๆ ดังน้ี

• ออกกําลังกายท่ีไม� ได�ใช�แรงมากเกินไป
    อย�างเช�นการเดินระยะส้ันหร�อว�ายนํ้า ให�ระบบไหลเว�ยนเลือดของร�างกายดีข�้น

• ดูแลเร�่องอาหารการกินให�มากเป�นพ�เศษ
    สามารถช�วยป�องกันไม�ให�มีเมือกส�วนเกินในปอด ทําให�ระบบหายใจทํางานได�ราบร�่น แนะนําให�ดื่มนํ้าให�มากข�้น

• ทานผักและผลไม�สดให�มากข�้น
    เพ�่อท่ีร�างกายจะได�รับสารแอนต้ีออกซิแดนท�

หลากหลายว �ธี 
ดีท็อกซรางกาย 
หลังเลิกสูบบุหร�่ 40



BETTER

ทบทวนเปาหมายแลวสู ไปกันตอ วันพรุงนี้ตองดีข�้น

ทบทวนเปาหมายท่ีคุณต้ังใจไว แลวสูกันตอ

เราเชื่อวาวันพรุงน้ีตองดีข�้นกวาเดิม!

TOMORROW

41



ว�ธีคลายเคร�ยด
โดยไมพ�่งนิโคติน

รู�จักจัดการก็เป�นสุข แบ�งป�นว�ธีจัดการกับความเคร�ยดได� 
โดยไม�หันกลับไปพ�่งนิโคตินง�ายๆ เช�น ออกกําลังกาย  นั่งสมาธิฝ�กจ�ตใจ

จัดสรรเวลาชีว�ต  ใช�ดนตร�บําบัด  นวดผ�อนคลาย

42



DAY
43

ตอนน้ีสิ�งท่ีอะเมซซิ�ง
เร��มเกิดข�้นกับคุณแล�ว!

เพราะหลังจาก

ท่ีไมสูบบุหร�่มา 

คุณสามารถท่ีจะไมคิดถึงการสูบบุหร�่ เลย เปนเวลา

หลายชั่วโมง อีกท้ังรางกายของคุณกําลังทํางานดีข�้นและ

มีอาการไอนอยลง ปวดโพรงจมูกและจมูกบวมลดลงดวย

1 เดือนกวา



มาบร�หารขากรรไกร
ใหแข็งแรงกันเถอะ

เค้ียวหมากฝรั่งอาจจะเคี้ยวจนเม่ือย…

44
ยืดกลามเน้ือขากรรไกร
4 STEPS

ก�อนทําควรใช�ผ�าชุบนํ้าอุ�น ประคบ
ใบหน�าสองข�าง
เพ�่อให�กล�ามเน้ือได�
ผ�อนคลายก�อน 

•   ฝ�กผ�อนคลายร�มฝ�ปากโดยลองพ�ดคําว�า “N” หร�อ “M” 
    ร�มฝ�ปากฟ�นและลิ�นจะอยู�ในท�าผ�อนคลายโดยอัตโนมัติ 
•   ให�หมั่นสังเกตว�าเวลาท่ีอยู�เฉยๆ ฟ�นบนและฟ�นล�างของท�านสัมผัสแตะกันหร�อไม�
    ถ�าแตะแสดงว�าท�านกําลังเกร็งกล�ามเนื้อใบหน�าและขากรรไกรโดยไม�รู�ตัว

•   ให�ปลายลิ�นแตะเบาๆ ที่กลางเพดานปากด�านในลิ�นไม�เกร็ง 
•   อ�าปากช�าๆ จนสุดโดยท่ีปลายลิ�นยังคงแตะท่ีกลางเพดานปาก อ�าปากค�างไว� 5 ว�นาที
•   จากนั้นหุบปากช�าๆ เข�าสู�ท�าพักโดยที่ฟ�นไม�แตะกัน ลิ�นและร�มฝ�ปากผ�อนคลายพัก 5 ว�นาที
    *  ทําวันละ 4 – 6 รอบตอวัน รอบละ 5 – 10 ครั้ง 

•   อ�าปากจนสุดเท�าท่ีทําได� จนรู�สึกตึงใบหน�า ค�างไว� 5 ว�นาทีแล�วกลับท�าพัก
•   จากท�าพักให�ย่ืนคางมาด�านหน�าจนสุด ค�างไว� 5 ว�นาทีแล�วกลับท�าพัก
•   จากท�าพัก ให�เยื้องคางไปข�างซ�ายจนสุด ค�างไว� 5 ว�นาทีแล�วกลับท�าพัก
•   จากท�าพักให�ยืนห�างไปข�างขวาจนสุดโดยไม�ปวด ค�างไว� 5 ว�นาทีแล�วกลับท�าพัก
    *  ทําวันละ 4 – 6 รอบตอวัน รอบละ 5 – 10 ครั้ง

•   อ�าปาก แล�วใช�ไม�ไอติมสอดไว�ท่ีบร�เวณฟ�นกรามหลังให�มากที่สุด เพ�่อง�างปากให�อ�าได�กว�าง
    ค�างไว�ที่ท�าน้ีนาน 1 ถึง 2 นาทีแล�วเอาไม�ไอติมออก
•   บร�หารในท�าม�วนลิ�นแตะเพดานปาก 6 รอบเพ�่อผ�อนคลายกล�ามเน้ือ 
    *  ทําวันละ 3 ครั้ง (เชา กลางวัน เย็น)

1

2

3

4

การผอนคลายใบหนาขากรรไกรและลิ�น

การบร�หารโดยใชทามวนลิ�นแตะเพดานปาก 

การบร�หารดวยการใชว�ธียืดเหยียดกลามเน้ือบดเคี้ยว 

การบร�หารดวยการใชเคร�่องชวยใหยืดเหยียดกลามเนื้อ



50%
คุณทําได�ดีมาก!

ผ�านมาคร�่งทางแล�ว



เปนอีกเปาหมายนึงท่ีคุณผานมันมาได! ไมยากเกินไปกวาความสามารถของคุณจร�งๆ 
เราอยากใหคุณพยายามไปกันตอ วันน้ีลองมาเช็คลิสตคร�่งทางวาเกิดอะไรข�้นบาง 

ลองมาบันทึกความรูสึก และวางเปาหมายอีกคร�่งทางตอไปกันดีกวา…
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ไม�แตะบุหร�่มา 1 เดือนคร�่งแล�ว 

รู�สึกมีกําลังมากข�้น

อาการอยากบุหร�่ลดลง

มีสมาธิทํากิจกรรมต�างๆ

หายใจคล�องข�้น

เปาหมายในคร�่งทางตอไป



เพ��มเสน�ห� ได�มากกว�า
ผู�ที่ไม�สูบบุหร�่จะมีเสน�ห�กับเพศตรงข�ามที่แอบเล็งไว�มากข�้นกว�าผู�สูบบุหร�่ถึง 3 เท�า 

ด�วยรูปลักษณ�ที่ดีข�้น หน�าตาสดใสน�าเข�าหามากกว�าเดิม

46





ปลุก Skill ใหมในตัวคุณ ลองฝกทําอาหารดวยตัวเอง กับเมนูสุขภาพ ทํางาย 

สวนผสมสําหรับผัด
         •  มันฝรั่งขนาดกลาง (ห่ันเปนชิ�น) 2 หัว

         •  แครอท (ห่ันเปนชิ�น) 1/3 หัว

         •  เห็ดหอมสด (ห่ันเปนชิ�นบางๆ) 4 ดอก

         •  กระเทียมกลีบเล็ก (สับละเอียด) 8 กลีบ

         •  นํ้ามันพ�ช 3 ชอนโตะ

         •  ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ

         •  นํ้าปลา 1 ชอนโตะ

         •  ซอสปรุงรสฝาสีเข�ยว 2 ชอนชา

         •  นํ้ามันงา 1 ชอนโตะ

         •  นํ้าเปลา

ฝ�ก SKILLS ใหม�ๆ
ทําอาหารด�วยตัวเอง

สวนผสม การหมักไก
        •  เน้ืออกไกลอกหนัง 200 กรัม

         •  น้ําปลา 1/2 ชอนโตะ

         •  ซอสหอยนางรม 1 ชอนโตะ

         •  น้ําตาลทราย 1/2 ชอนชา

“เมนูอกไก
  ผัดมันฝรั่ง”



ตอนท่ีเลิกสูบบุหร�่จะทําให�ผู�ท่ีเลิกสูบมีอาการอยากสูบ ลงแดง ซึมเศร�า 
เพราะสารจากบุหร�มี่การเข�าไปรบกวนเคมีในสมองท่ีมีชือ่ว�า “ซีโรโทนิน” 
ซึ่ง ถั่ว ไข� และ อกไก� สามารถสร�างซีโรโทนินได� ดังน้ันถ�ากินเข�าไปแล�ว
จะช�วยให�อาการข�างเคียงจากการเลิกบุหร�่ลดลงได�

1.  ห่ันเน้ือไกเปนชิ�นบางหมักกับซอสหอยนางรม น้ําปลา และน้ําตาลทราย นําเขาตูเย็น เพ�่อหมัก 15-20 นาที

2.  นํามันฝรั่งและแครอทใสหมอน่ึงบนน้ําเดือดไฟปานกลางจนสุก ยกลงพักไว

3.  ต้ังกระทะใสน้ํามันพ�ชพอรอน ใสกระเทียมลงผัดใหหอม เติมเห็ดหอมลงไปผัดใหเขากัน ตามดวยเน้ือไก

     ท่ีหมักไว ผัดพอเขากัน ใสมันฝรั่งและแครอทลงไป ปรุงรสดวยน้ํามันงา นํ้าปลา ซอสหอยนางรมและ

     ซอสปรุงรส เติมนํ้าเปลาเล็กนอยผัดใหเขากัน เปนอันเสร็จสมบูรณ
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HOW TO : 

TIPS :



สร�างงานศิลปะประจําวัน

Y      UR
F       ELINGS

DR     W



DRAW YOUR FEELINGS

ศิลปะจะช�วยบําบัดและเยียวยาจ�ตใจของคุณจากความกดดันและความเคร�ยด
ท้ังยังช�วยเพ��มสมาธิและอารมณ�ให�ดีข�้นด�วย

วันนี้ลองบันทึกอารมณของคุณ 

นํามาสรางสรรคผลงานชิ�นเอกของคุณลงในหนานี้กันเถอะ!



ผ�อนคลายกับกิจกรรมต�างๆ

BOOST 
Y O U R 
MOOD
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วันน้ีพอมีเวลาไหม? มาปล อยใจให สบาย ถอดรองเท า

แลวไปเดินเทาเปลาบนทรายหร�อสนามหญาดู ว�ธีงายๆ ท่ี

จะชวยลดความกังวลและทําใหรูสึกผอนคลายไดเปนอยางดี
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EXTREME SPORT 
หาวันว�างไปลอง

เพ��มสีสันให�ชีว�ต ลองไปลงว��ง FUN RUN,

5 KM, 10 KM ว��งมาราธอนดูจะรู�ว�าคุณ

ว��งได� นานข�้นและเหน่ือยน�อยลง เพราะ 

ร�างกายฟ��นฟ�ทําให�สมรรถภาพทางกาย

ดีข�้น สามารถออกกําลังกายหร�อทํา

กิจกรรมต�างๆ ได�มากข�้น



 AMAZING TIPS

หากคุณยังรูสึกอยากบุหร�่มากๆ อาจจะตองลอง
ใชตัวชวย เชน หมากฝรั่งชวยเลิกบุหร�่ท่ีมีนิโคติน
ทดแทน หร�อหากคุณใชฝรั่งชวยเลิกบุหร�่อยูแลว
ลองกลับไปปร�กษาเภสัชกรอีกครั้งหร�อเพ�่มการ
ใชงานตามคําแนะนําของเภสัชกร

DAY
51

หมากฝรั่งช�วยเลิกบุหร�่ ท่ีมีนิโคตินทดแทน หาซื้อไดท่ีรานขายยาท่ัวไป

และราน Boots / Exta Plus / Fascino ทุกสาขา



การเติมกลิ�นหอมภายในบ�าน อีกหนึ่งว�ธีคลายเคร�ยดที่ทําได� ไม�ยากและสะดวกสบาย
เลือกกลิ�นที่ใช� อย�างเช�น กลิ�นของลาเวนเดอร�ที่สามารถช�วยคลายเคร�ยด ผ�อนคลาย และช�วยให�หลับสนิทได�

สรางบรรยากาศดีๆ
ในบานดวยกลิ�นหอม

จากพันธุ ไม
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เม่ือคุณเลิกบุหร�่ทําให�
ภาวะการเจร�ญพันธุ�ดีข�้น

FIT & FIRM

DAY
53

การเลิกบุหร�่สามารถชวยเพ�่มภาวะการเจร�ญพันธุและ

เพ�่มโอกาส เนื่องจาก สารเคมีในควันบุหร�่ี่มีผลกระทบ

อยางรายแรงตอสมรรถภาพทางเพศ การเจร�ญพันธุ 

และทารกในครรภอยางมาก เลิกตอนน้ี สามารถลด

อัตรา การแทงบุตรและเพ�่มโอกาสใหกําเนิดบุตรท่ีมี

สุขภาพดี





 AMAZING TIPS

ตามมาดวยคาใชจายรักษาอาการเจ็บปวยจากการสูบบุหร�่อีกคงเปนเง�นจํานวนไมนอย 

เราสามารถลดเง�นในสวนน้ัน แลวนําไปตอยอดลงทุนสรางรายไดเพ�่มเติมได  

เพ�่อผลเง�นจะงอกเงยข�้นเร�่อยๆ แถมยังไดเร�่องสุขภาพรางกายที่แข็งแรงจากการเลิกบุหร�่อีกดวย

เลิกใช�เง�นกับบุหร�่
ก็มีเง�นมาสร�างรายได�เพ��ม

DAY
54

•  ซ้ือกองทุนรวม ท่ีให�ผลตอบแทนราว 5-15%  
   เพ�่อผลตอบแทนท่ีดีในอนาคต
•  ซ้ือหุ�นเฉลี่ยทุกๆ เดือน 
•  ทําธุรกิจ/อาชีพเสร�ม

รายจายจากการซื้อบุหร�่ตอป เราจายไปมากแคไหนนะ

สัปดาหละ

4 ซอง 80 บาท
 ราคาซองละ

ป�ละ 16,640 บาท
น่ันหมายถึงคิดเปนคาใชจายอยางนอย 

 โดยเฉล่ียแลวเราสูบบุหร�่

การลงทุนสรางรายไดเพ�่ม เชน



เพ�่มพลังกาย พลังใจกับคนในครอบครัว

FITNESS
55 FAMILY

    สรางความสัมพันธท่ีดีไปพรอมกับทํากิจกรรมในครอบครัว เพราะครอบครัว คือกําลังใจสําคัญ

ในการชวยใหคุณออกหางจากบุหร�่ได ลองหาวันวางชวนคนในครอบครัว มาออกกําลังกายใชเวลา

รวมกัน หร�อพากันออกไปสูดอากาศที่สวนสาธารณะ   หาเกมสขยับรางกายไปดวยกัน เฉลิมฉลอง

แสดงความยินดีดวยการจัดทร�ป ทํากิจกรรมสนุกๆ  ไดท้ังความสนุกและสุขภาพแข็งแรงกันทั้งบาน



“จงยินดีกับตัวเองเวลาผิดพลาด
เพราะคุณกําลังเร�ยนรู�”

“CONGRATULATE 
YOURSELF 
WHEN YOU FAIL 
YOU'RE LEARNING”

- STEWART STAFFORD
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ลดนํ้าหนัก
หลังเลิกบุหร�่กันดีกว�า

•  เลี่ยงอาหารไขมันและนํ้าตาลสูง ชวงที่เร�่มงดบุหร�่ คนสูบบุหร�่สวนใหญมักจะอยาก

    ของหวานมากข�้น แตจะคอยๆ คืนสูปกติ หากไมสามารถควบคุมความหิวได

    ใหเลือกกินอาหารที่มีประโยชน รวมถึงดื่มนํ้าใหมากๆ เพ�่อเรงการขับนิโคติน

    ออกจากรายกายเร็วข�้น

DAY
57

•  วางแผนการเลิกบุหร�่กอน อาจจะมีอาการนํ้าหนักข�้นเล็กนอย รออยางนอย 2 สัปดาห 

    หร�อ 1 เดือนข�้นไป เพ�่อใหแนใจวารางกายถอนนิโคตินออกหมดแลว

•  กินอาหารใหเปนเวลา ไมงดมื้ออาหาร

•  งดเคร�่องดื่มคาเฟอีน ชวงที่เลิกบุหร�่แรกๆ จะเกิดอาการหงุดหง�ดกระวนกระวาย 

    ซึ่งคาเฟอีนจะทําใหอาการเหลานั้นแยลงอีก

ทําไมหลังเลิกสูบบุหร�่นํ้าหนักตัวของแตละคนถึงเพ�่มข�้น?

ปกติเม่ือสูบบุหร�่ จะลดความอยากอาหารลง ลดการหลั่งฮอร�โมนอินซูลิน 
แตเมื่อเลิกสูบบุหร�่ ระบบเผาผลาญจะคืนสูสภาวะปกติ บางคนอาจมีอาการ

อยากของหวาน จึงหันมากินแทนการสูบบุหร�่



APPLICATION
จัดการการเลิกบุหร�่ให�มีระบบด�วย

DAY
58

   หาแอปพลิเคชันท่ีสามารถช�วยจดบันทึก ติดตามความคืบหน�า 
การเลิกบุหร�่ของเรา แจ�งเตือนให�ทํากิจกรรมอย�างอื่น หร�อเกมส�ท่ี
จะช�วยเบ่ียงเบนไม�ให�อยากบุหร�่ เป�นตัวช�วยให�คุณสามารถ 
จัดการตารางสิ�งท่ีต�องทําและความคิดให�เป�นระบบ จะช�วยส�งผล 
ให�การเลิกบุหร�่ของคุณ มีประสิทธิภาพมากข�้นด�วย



ไปคอนเสิรตแบบไรบุหร�่

“เตร�ยมแค�ตัวกับตั๋ว 1 ใบ”
สนุกไดไมงอบุหร�่ แคมีเพ�่อนกับบรรยากาศที่ใช ดนตร�ที่ชอบ

โฟกัสกับการแสดงตรงหนาที่คุณตั้งใจรอดูมานาน…แลวคุณจะลืมเร�่องบุหร�่ไปเลย

NO SMOKE
ENJOY MUSIC

DAY
59



ยินดีด�วยคุณผ�านมาได�
2 เดือนแล�ว!

ใกล�เป�าหมายจากวันแรกท่ีคุณตั้งใจไว�แล�วนะ 
ท่ีผ�านมาคุณทําได�ดีมาก พยายามต�อไปเป�าหมายอยู�ไม�ไกลแล�ว!
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กําหนดเปาหมายสําหรับอีก 30 วันสุดทาย
และพยายามไปกันตอ!

CHECK LIST 
เช็คการเปล่ียนแปลงและสิ�งท่ีทําได



กิจกรรมออกกําลัง
เร�ยกเหง�่อแนวใหม�

61

บางทีออกกําลังกายแบบเดิมๆ ทุกวัน
อาจทําให�เราเร� �มรู �สึกเบื่อหน�ายและ
ไม�อยากที่จะออกกําลังกายลองมาทํา
กิจกรรมออกกําลังกายเร�ยกเหง�่อ
แนวใหม�กันดกีว�า สนุกแถมได�เบิร�นหนกั
ไม�แพ�เล�นคาดิโอ ยกเวท หร�อการ
ออกกําลังกายแบบเดิมๆ เลย



เปนการออกกําลังกายกับไมกลอง การออกกําลังกายแนวใหมโดยใชการโยกตัว
ทําทาทางตางๆ เหมือนการตี รวมกับเพลงมันสๆ สนุกไดเหง�่อแนนอน61 ป�นผาจําลอง
หลายๆ ที่เร�่มมีหนาผาจําลอง สําหรับสายชอบเอ็กซตร�ม ไดฝกความ

แข็งแกรงของกลามเนื้อ และเปนกิจกรรมที่เร�ยกเหง�่อไดเปนอยางดี

กระโดดบนแทรมโพลีน

เล�นกีฬาทางนํ้าสุดท�าทาย

หนึ่งในกิจกรรมที่สนุกสุดๆ ใหคุณทิ�งทุกความกังวล
พรอมทั้งเบิรนไปไดหลายแคล ชวยกระชับทุกสัดสวน

อยางกีฬาโตคล่ืน เซิรฟบอรด สายเอ็กซตร�มตองชอบ! สนุก ใหความสดชื่น
แถมฝกทักษะการทรงตัวและความแข็งแกรงของกลามเนื้ออีกดวย

POUND



คุณเสียอะไรไปกับบุหร�่บาง?

DAY
62

สิ�งที่คุณเสียไปมากกว�าเง�นท่ีใช� ไปกับการซื้อบุหร�่
ก็คือการเสียเง�นเพ�่อรักษาสุขภาพของตัวคุณเอง เพราะคุณมีสิทธิ์เส่ียง
เป�นโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป�งพอง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได� 

แตหากคุณเร�่มเลิกบุหร�่ ไดแลว จะสังเกตไดเลยวาคุณ

มีเง�นเหลือเก็บ สุขภาพก็ดีข�้นอีก

การทองเที่ยว  ซื้อของท่ีอยากได
เก็บออมยามฉุกเฉิน  ซื้อกองทุน
หร�อเปนคาเลาเร�ยนใหกับลูกๆ

ซ่ึงเง�นในสวนน้ีท่ีเคยเอาไว ซ้ือบุหร�่ คุณจะสามารถเอาไปใชเปนเง�น 
ท่ี ให ประโยชน และความสุขของตัวเองได อีกมากมายไม ว าจะเป น



เตร�ยมลุคใหม�
รอรับสุขภาพใหม�ท่ีจะดีข�้น

ยิ�มรับลุคใหม ให ใครเห็นเปนตองทัก หากคุณเลิกบุหร�่สําเร็จ 
แนนอนวาผลพลอยไดจากความพยายามของคุณ ที่จะเกิดข�้นกับคุณลวนมีแตสิ�งดีๆ
ทั้ง สุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมไปถึงผิวพรรณ ที่ดูดีข�้นไดอยางชัดเจน
เพราะ “ออกซิเจน” ที่ไดรับมากข�้นในขณะที่เลิกสูบบุหร�่  จะสงผลตอผิวพรรณในรางกาย

ใหสดใสไรร�้วรอย ทําใหคุณเปนคนใหมกับภาพลักษณที่ดีข�้นจนนาประทับใจ
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ว�ธีปอกผลไม�
ให�สวยงามน�าทาน

1. ผาคร�่งแลวนําแตงโมคว่ําลงกับเข�ยง เสียบมีดเขาไป
ในแนวนอนจนรูสึกวาปลายมีดชนเปลือกอีกดาน ระยะหาง
กันประมาณ 1 นิ�ว สัก 2-3 เสน 
2. เมื่อตัดเสร็จแลว หงายแตงโมข�้นมา แลวคอยๆ ใชมีดเลาะ
เนื้อออกจากเปลือก
3. จากนั้นตั้งมีดใหต้ังฉากกับเข�ยง แลวคอยๆ ผาแตงโม
เปนสี่เหลี่ยมเร�่มจากแนวนอนและตอดวยแนวต้ัง แลวเท
ใสถวยเปนอันเสร็จ สวยงามพรอมเสิรฟ

64
แตงโมทรงลูกเต�า

ผลไมที่มีว�ตามินซีสูง เชน มะนาว สม ฝร่ัง 
เสาวรสมีสวนชวยลดความอยากสูบบุหร�่ 
เพราะการสูบ บุหร�่ 1 มวน รางกายจะเสีย
ว�ตามนิซไีปถึง 60 มิลลกิรัม หร�อพอๆ กบั
สม 1 ลกู การทานหร�อดืม่นํา้ผลไมเหลานี้
จึงชวยเพ�่มว�ตามินซีใหรางกายได

TIPS

วันน้ีเรามาแจกเทคนิคปอกผลไม�ให�ดูน�าทาน เน้ือสวยเร�ยบเนียน
แล�วคุณจะรู�สึกอยากทานข�้นกว�าเดิมแน�นอน



1. หั่นคร�่งมะมวงตามยาวแนวเม็ด ไมตองปอกเปลือก
2. ใชมีดกร�ดดานเนื้อมะมวงเปนตาราง เล็กใหญตามใจชอบ แตระวังทะลุเปลือกมะมวง
3. ใชมือทั้งสองขางจับและใชนิ�วดันเปลือกดานลางใหนูนข�้นมาทําใหชิ�นมะมวงโคงและ
    แยกออกเปนชิ�นสวยงาม ทานงาย

มะม�วง

1. ใชมีดเฉือนหัว-ทายของสมออก ระวังอยาใหถูกเนื้อสม
2. ใชมีดคอยๆ กร�ดลงบนผิวสมใหตรงกับชองวางระหวางกลีบสม
3. คอยๆ แยกกลีบสมออกจากกันใหเปนแถว เทานั้นเปนอันเสร็จหยิบทานไดงาย 
     แถมเนื้อสวยแนนอน

ส�ม



สร�างภูมิคุ�มกัน
ให�ร�างกายกันดีกว�า

แอปเปล
มีว�ตามินซีและเสนใยสูง  มีอนุมูลอิสระที่มีชื่อวาเคอรซิทีน  ชวยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งปอด

รวมถึงว�ตามินและแรธาตุในแอปเปลยังจะชวยดูแลสุขภาพปอดอีกดวย

แครอท
มีเบตาแคโรทีนและมีปร�มาณว�ตามินเอสูงมาก  ชวยกระตุนระบบภูมิคุมกันของเราใหมีความแข็งแรงมากข�้นได
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หลังจากเลิกบุหร�่มาไดสักพัก เราควรเติมสารอาหารที่ชวยเพ�่มภูมิตานทานใหรางกาย

และบํารุงปอดดวย อาหาร 7 ชนิด เพ�่อสรางเสร�มภูมิคุมกัน
พรอมชวยบํารุงปอดไปดวยใหรางกายฟนฟ�ได ไวข�้น



รังนก
มีสรรพคุณชวยบํารุงปอด  เสร�มพลัง  และยังชวยละลายเสมหะ  แก ไอ 

อีกทั้งยังบํารุงและระบายความรอนในรางกาย

กวางตุงฮองเต
 กวางตุงฮองเตอุดมไปดวยว�ตามินเอ บํารุงผิวหนังและเซลลเนื้อเย่ือที่ทําหนาที่ปองกันไมใหเชื้อโรค

เขาสูรางกาย ปองกันโรคมะเร็ง ไขหวัดและโรคปอดอักเสบ

บรอกโคลี
ผักว�ตามินซีสูงและอุดมไปดวยว�ตามินบี  5  ที่มีคุณสมบัติทดแทนการสูญเสียว�ตามินซี จากการสูบบุหร�่

  และมีหนาที่ปกปองดูแลปอดไมใหเกิดความเสียหายจากสารพ�ษในบุหร�่ดวย

ชาดํา
ชาดํามีคาเฟอีนอยูจํานวนไมนอย  ควรเลือกดื่มชาใบสน  เพราะมีสรรพคุณชวยฆาเชื้อแบคทีเร�ย

ในชองปากและลําคอ เคลียรลมหายใจของเราใหสะอาด  สงผลใหการทํางานของปอดดีตามไปดวย

กระเทียม
สรรพคุณเดน คือ ตานการอักเสบ  และมีสารตานอนุมูลอิสระที่ชื่ออัลลิซิน  (ALLICIN) 

ที่ชวยลดความเส่ียงโรคมะเร็งเกือบทุกชนิดไดเปนอยางดี
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จงอย�ายอมแพ� วันน้ีแม�จะยากลําบาก
พรุ�งน้ีอาจจะย่ําแย� แต�วันข�างหน�ามันจะสดใสแน�นอน

- JACK MA

“NEVER GIVE UP
TODAY IS HARD
TOMORROW 
WILL BE WORSE
BUT THE DAY
AFTER TOMORROW
WILL BE SUNSHINE”



นิโคตินที่อยู�ในบุหร�่สามารถทําให�ฟ�นของคุณเกิดคราบเหลืองได�ไวข�้น ซึ่งจะทําให�เกิดหินปูนและกลิ�นปากตามมา
เป�นสาเหตุให�สูญเสียความม่ันใจ เราเลยมาแนะนําว�ธีช�วยลดคราบเหลืองท่ีฟ�น ให�คุณได�กลับมายิ�มอย�างม่ันใจอีกครั้ง!

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคําแนะนําสําหรับผูที่เลิกบุหร�่ ปร�กษาเภสัชกรเพ�่อรับคําแนะนํา
และซื้อหมากฝรั่งชวยเลิกบุหร�่ที่มีนิโคตินทดแทนไดที่ รานขายยาทั่วไป และ BOOTS / EXTA PLUS / FASCINO ทุกสาขา

•  ใช�สมุนไพรจากธรรมชาติในการขัดฟ�น
เชน เกลือ, มะนาว, ใบขอย, เปลือกกลวย เหลานี้มีสาร
ในการขจัดคราบสกปรกบนฟนสามารถชวยใหคราบฟน
นั้นหลุดออกไปได เพ�ยงแตตองใชอยางตอเนื่อง และไมควร
ขัดฟนแรงเกินไปนักเพราะอาจจะทําให เคลือบฟนเกิด
ความเสียหายได

•  ใช�เปลือกกล�วย (แนะนําเป�นกล�วยหอม)
โดยนําผิวเปลือกกลวยดานใน มาขัดๆ ถูๆ บร�เวณฟน
ประมาณ 3 นาที แรธาตุตางๆ จากเปลือกกลวย เชน 
โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแมงกานีส จะชวยดูดซับ
คราบสกปรกและเพ�่มความขาวของฟนได

•  ทําความสะอาดลิ�น
ทกุคร้ังหลงัแปรงฟนควรทาํความสะอาดลิ�น เพ�อ่ขจดัคราบ
อาหารและเคร�่องดื่มที่ติดบนลิ�นออกใหหมด จะชวยให
ชองปากสะอาดมากข�้นและไมกอใหเกิดคราบติดผิวฟน

•  หมั่นใช� ไหมขัดฟ�น และนํ้ายาบ�วนปาก 
เพ�่อรักษาสุขภาพปากใหสะอาดอยูเสมอ

เลิกสูบบุหร�่แล�ว
แตฟนเหลืองจากนิโคติน
จะทํายังไงดี ?67



เลี่ยงบุหร�่ ได�อยู�หมัด!

•  ไปในสถานท่ีท่ีไมอนุญาตใหสูบบุหร�่
    เชน หาง รานกาแฟ โรงหนัง เพ�่อหลีกเลี่ยงอาการอยากสูบบุหร�่ 

•  ใชเวลารวมกับคนท่ีไมสูบบุหร�่ คุณจะไมสูบบุหร�่แนๆ หากอยูใกลคนที่ไมสูบ

•  ไมปลอยใหมือวาง เลนเกมสในมือถือ กินขนม หร�อบีบลูกบอลแกเคร�ยด

•  หายใจเขาลึกๆ เตือนตัวเองไว วาคุณตองการที่จะเลิกสูบบุหร�่ 
    คิดถึงคนในชีว�ตของคุณที่จะมีความสุขข�้น สุขภาพดีข�้น เพราะคุณตัดสินใจที่จะเลิกบุหร�่
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DAY

หลังจากที่คุณเลิกสูบบุหร�่มาไดถึงชวงนี้ ก็อาจจะมีอาการอยากบุหร�่ลดลง
สามารถออกไปทํากิจกรรมอะไรไดปกติ แตในทุกที่ ทุกกิจกรรมที่คุณไปอาจจะเปนสาเหตุ
และตัวกระตุนใหกลับมาสูบบุหร�่อีกได เราจึงมีเทคนิคที่ชวยเล่ียงบุหร�่ไดมาแนะนํา



POSITIVE SELF TALK เปนว�ธีการพ�ดถึงสิ�งท่ีดีตอตัวเอง

อาจเปนการพ�ดปลอบประโลมจิตใจ หร�อเลือกมองในแงมุมท่ีดีเพ�่อทําใหเกิด

ความรูสึกดีๆ ตามมา เชน การพ�ดวา

เชื่อว�าการทําให�ตัวเองคิดบวกบ�อยๆ จะสามารถลดสิ�งแย�ๆ ที่เราคิดหร�อพ�ดกับตัวเองให�ลดน�อยลงไปได�
และยังช�วยปรับทัศนคติของตัวเองให�ดีมากข�้นตามไปด�วย

ว�ธีให�กําลังใจตัวเองด�วย
POSITIVE SELF TALK
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“เศราได แตตองไปตอนะ 
เชื่อมั่นแลวกาวตอไป ทุกอยางจะดีข�้นเอง”

หร�อการพ�ดเม่ือเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ�งใหญหร�อความลําบากในชีว�ต เชน

“ใหโอกาสตัวเองไดพบเร�่องใหมๆ”

“แคน้ี  เราทําไดอยูแลว!”



เทคนิคดูแลจ�ตใจให�สดใสและอ�อนเยาว�

•  ฝกจิตใจใหมองโลกในแงดี แจมใส 
   ปลดปล�อยจ�ตใจให�ผ�อนคลายจากอาการเคร�ยดและความกดดัน

•  เสร�มสรางความสัมพันธกับผูอื่น
   ไม�ว�าจะเป�นครอบครัว หร�อเพ�่อนฝูง รู�จักให�เวลาตัวเองและ
   คนสําคัญในชีว�ตหาเวลาทํากิจกรรมร�วมกัน สร�างเสร�ม
   ความสัมพันธ�ท่ีดี

•  ควรหาโอกาสผอนคลายความเคร�ยด
   หร�อความกดดันท่ีทําให�รู �สึกไม�ดีด�วยงานอดิเรกที่ชอบ
   ออกกําลังกาย ผ�อนคลายแถมได�สุขภาพดีไปในตัว

•  เร�ยนรูว�ธีเขาใจอารมณของตนเอง จัดการความคิดตัวเองได�
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เทคนิคงายๆ ท่ีทําไดดวยตัวคุณเอง

นอกจากร�างกายที่ดีข�้นแล�ว ต�องหม่ันดูแลสุขภาพใจให�แข็งแรงเช�นกัน
เพราะสุขภาพจ�ตเป�นอีกหน่ึงสิ�งสําคัญที่ต�องหม่ันดูแล เพราะส�งผล
โดยตรงต�อภาวะอารมณ�ในการจัดการกับชีว�ตประจําวันของเราได�



กระชับความสัมพันธ
ใหดีกวาเดิม

เมื่อคุณมีจิตใจที่แจมใส และมีสุขภาพที่ดีมากข�้น ก็มีพลังที่จะออกไปหากิจกรรมดีๆ ทํารวมกันกับคนรอบขางได
ทั้งออกไปเดินเลนที่สวนสาธารณะกับสัตวเลี้ยง ชวนกันไปเที่ยวทร�ปส้ันๆ หร�อคาเฟเกๆ

กับเพ�่อนๆ หร�อออกไปทานขาวพรอมหนาพรอมตากับคนในครอบครัว 
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จากน้ี…คุณจะไดมีเวลาใหกับคนรอบตัวมากข�้น
ไมวาจะเปนครอบครัว เพ�่อน คนรัก หร�อสัตวเลี้ยง



การนอน คือการพักผอนที่สําคัญตอรางกาย เมื่อคุณนอนได
เต็มที่มากข�้น นอนพักผอนเพ�ยงพอก็จะรูสึกเหมือนวาไดชารจ
พลังงานเต็มเปยม กระปร�้กระเปรา กระบวนการตางๆ ในรางกาย
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีพลังออกไปทํากิจกรรมตางๆ 
มีจิตใจที่แจมใสมากกวาเดิม นอกจากนี้การนอนอยางพอดี
ยังมีประโยชนอีกหลายอยางเลยละ

SLEEP TIGHT
LIGHT YOUR DAY!

72



การนอนเปนกระบวนการเพ�่มภูมิคุมกันของรางกาย
โดยเป�นการเพ��มจํานวนของเม็ดเลือดขาว ซึ่งเม็ดเลือดขาวมีหน�าที่ยับย้ังเชื้อโรค
ท่ีจะเข�ามาทําอันตรายต�อร�างกายของเรา

1
2

3
4

รางกายไดรับการซอมแซม 
ขณะนอนหลับ ร�างกายของคนเราจะผลิตโมเลกุลโปรตีนชนิดต�างๆ
ท่ีช�วยเสร�มสร�างความแข็งแรงให�กับระบบภูมิคุ�มกัน และซ�อมแซมความสึกหรอท่ีเกิดจากความเคร�ยด
หร�อสัมผัสกับสารท่ีอาจเป�นอันตราย เช�น มลภาวะและแบคทีเร�ยท่ีเป�นสาเหตุของโรคติดเชื้อ

เสร�มสรางสมาธิ 
การนอนหลับอย�างเพ�ยงพอช�วยให�สมองทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพ ส�งผลให�มีสมาธิมากข�้น
จดจํารายละเอียดต�าง ๆ ได�ดีข�้น อีกทั้งมีงานว�จัยพบว�าคุณภาพการนอนที่ดี
อาจช�วยให�มีทักษะการแก�ป�ญหาสูงข�้นด�วย

ลดความเคร�ยด
การนอนหลับไม�เพ�ยงช�วยลดความดันโลหิตเท�านั้น แต�ยังลดระดับฮอร�โมนความเคร�ยดท่ีเพ��ม
สูงข�้นด�วยเช�น คอร�ติซอล ซึ่งมักจะเพ��มข�้นเน่ืองจากความกดดันในชีว�ตและการใช�ชีว�ตท่ีเร�งร�บ



สัตว�เล้ียงช�วยเยียวยาจ�ตใจ
PETS THERAPY
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“สัตวเล้ียงบําบัดก็เปนอีกรูปแบบหน่ึงของการบําบัดจิตใจ”
อยางนอยท่ีสุดก็เปนชวงเวลาสั้นๆ ชวงหน่ึงท่ีทําใหเราสนใจสิ�งอื่นนอกจากตัวเราเอง

จึงเปนสวนผสมที่ลงตัวอยางยิ�งในการบําบัดดวยสัตว

          มีงานว�จัยออกมาแลววาชวยเยียวยาจิตใจไดเปนอยางดี โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ การสัมผัส

หร�อใกลชิดกับสัตวเล้ียงจะชวยใหคุณรูสึกผอนคลาย อารมณดี ชวยเพ�่มแรงจ�งใจในการทําสิ�งตางๆ

เพราะเพ�่อที่จะสรางความผูกพันกับสัตว ได เราจําเปนท่ีจะตองกาวออกจากโลกของตัวเองและพยายาม

ท่ีจะส่ือสารกับผูอื่น ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการบําบัดรักษา ในขณะท่ีสัตวเองก็มีความสามารถในการกระตุน

ใหเกิดสิ�งเหลาน้ีงายข�้น 

หากคุณไม�มีสัตว�เล้ียงและไม�สะดวก
ที่จะเลี้ยง ไม�จําเป�นที่จะต�องพยายาม
หาสัตว�เลี้ยง มาเพ�่อบําบัดโดยเฉพาะ 
แค�เพ�ยงแวะไปคาเฟ�สัตว�เลี้ยง ท่ีมีอยู�
หลากหลายแห�งเพ�่อที่จะผ�อนคลาย
ก็สามารถทําได�ง�ายๆ



ไม�มีอะไรจะว�เศษไปกว�าการศรัทธาในตัวเอง
อย�ากลับไปสูบอีก ให�จําไว�ว�า

ALWAYS
BELIEVE IN
YOURSELF

DAY
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แค 1 มวน = ตอง เร�่มใหม ท้ังหมด

ใกลเปาหมายแลว พยายามตอไปนะ
อยายอมแพ เราเปนกําลังใจใหคุณ!

เชื่อในตัวเอง เชื่อวาคุณทําได



“ผักโขมผัดไข�”

ทําอาหารเพ�่อสุขภาพ
พร�อมกับคนรู�ใจ

วันดีๆ แบบนี้มาลองทําเมนูอร�อยและมีประโยชน�ทานกับคนรู�ใจดีกว�า
นอกจากจะเป�นกิจกรรมที่ได�ใช�เวลาร�วมกันแล�ว ยังได�รับสุขภาพดีๆ

จากคุณค�าอาหารไปพร�อมๆ กันอีกด�วยนะ

สวนผสม (สําหรับ 1 จาน)
        •  ผักโขม 1 กํามือ

        •  ไขไก 1 ฟอง

        •  เกลือ นิดหนอย

       •  พร�กไทยดํา นิดหนอย

       •  นํ้ามันคาโนลา 1ชอนโตะ

ว�ธีทํา
       1. ตั้งกระทะใสนํ้ามัน รอจนกระทะเร�่มรอน

       2. นําผักโขมลงผัดๆ จนเร�่มสุก

       3. ตอกไขไกและคนๆ ผัดๆ ใหทั่ว

       4. ปรุงรสดวยเกลือ + พร�กไทยดําและผัดตอสักครู

       5. ตักใสจาน พรอมเสิรฟ
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แนวเพลงชวยใหหลับสบาย
แต�ในบางกรณีอาจจะมีอาการหลงเหลืออยู�บ�าง

เรามีแนวเพลงมาแนะนําให�คุณสามารถนําไปเป�ดก�อนนอน เพ�่อช�วยให�หลับสบายได�

TIPS :
เสียงดนตร�สามารถชวยกระตุนฮอรโมนดีอยาง เซโรโทนินกับออกซิโทซิน
และยังชวยลดฮอรโมนคอรติซอลที่ทําใหเรานอนไมหลับไดดวย 76

จากการบําบัดมาได 76 วัน การนอนหลับของคุณนาจะดีข�้นแลว!

เพลงที่เป�ดควรจะเป�นเพลงท่ี ฟงแลวผอนคลาย
มีความถ่ีตํ่า ไมมีเน้ือรองและมีความเร็วคงท่ีอยู �ที่  60-80 BPM

โดยร�างกายของเราจะรับรู�ถึงดนตร� และปรับสภาพร�างกายทําให�หลับได�ง�ายข�้น 



บอกเลาประสบการณ
แชรเคล็ดลับที่ทําได
ลงในโซเชียล 77

ใหคุณเปน SOCIAL ICON คนใหม
ท่ีเปนตัวอยางที่ดีในการเลิกบุหร�่

    “ใช�โซเชยีลให�เป�นประโยชน� เม่ือคณุเร��มลดการสูบบุหร�่ได�ด�วยตวัคณุเอง
แล�วก็สามารถแบ�งป�นสิ�งดีๆ ประสบการณ�ดีๆ ให�คนอื่นๆ ได�รับรู�และได�
แรงบันดาลใจให�หันมาเลิกบุหร�่แบบคุณบ�าง สิ�งนี้จะช�วยให�คุณมีกําลังใจ
ในการเลิกบุหร�ต่�อไป และได�ผลมากกว�าเดมิ เพราะคณุจะได�เพ�อ่นใหม� และ
คําแนะนําดีๆ จากคนอื่นๆ ได�เช�นกัน”



ชั่วโมงแหงการขอบคุณ

DAY
78

MYSELF

ช�วงน้ีอาจจะเป�นช�วงท�ายๆ ของการเลิกบุหร�่แล�ว
อยากให�คุณได�ทบทวนท่ีสิ�งผ�านมาท้ังหมด สิ�งที่คุณ 
พยายามมาตั้งแต�ต�น อยากให�คุณรู�ว�ามันไม�สูญเปล�า 

เพราะทุกอย�างกําลังดีข�้น คุณทําได�ดีมาก

อีกไมไกลแลว…อยาเพ�่งยอทอ 

“

”
ขอให�พยายามต�อไป เราจะอยู�เคียงข�างคุณ

จนกว�าจะถึงเป�าหมายท่ีตั้งใจไว�



เปลี่ยนความเคร�ยด
เปนงานศิลปะ

ลองสรางสรรคผลงานดวยตัวคุณเอง ไมจํากัดวาจะเปนเพ�ยงแคการวาดรูป
สามารถเปนงานฝมือ งานถัก หร�องานปนตามความตองการและความสนใจของคุณไดเลย

หากความเคร�ยด ว�ตก จากอาการขางเคียงยังหลงเหลืออยู
จะดีกวาไหมถาเปลี่ยนความเคร�ยดนี้ใหเกิดประโยชน

TIPS :

        แสดงออกความคิดและความรูสึกของคุณผานงานศิลปะ เพราะศิลปะ

จะชวยใหคุณรูสึกผอนคลาย ชวยถายทอดความรูสึก ใหคุณไดทําความรูจัก

กับตัวเอง ทบทวนตัวเอง มีสติมากข�้น และสามารถจดจอมีสมาธิกับสิ�งท่ีทํา

อยูได กิจกรรมน้ีอาจจะชวยเบ่ียงเบนความเคร�ยดและความทุกขท่ีมีอยูได

และเปลี่ยนมาเปน การสรางอารมณสุนทร�ย และชวยเติมพลังในสมองให

เกิดข�้นและมีความพรอมที่จะเผชิญกับสิ�งที่จะผานเขามาไดดียิ�งข�้น
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ในชวงบําบัดนี้รางกายคุณจะไดรับการฟนฟ�อยางเต็มที่
และหากคุณยิ�งทานอาหารที่มีประโยชนและออกกําลังกาย
เปนประจํา รับรองวาผลลัพธจะตองดีเพ�่มเปนอีกเทาแน
มาดูกันดีกวา วารางกายของคุณนั้นมีอะไรที่กําลังจะ
เปลี่ยนแปลงไปบาง?

ดวงตาจะสดใสข�้น ไม�โทรม 

สุขภาพผิว ดวงตา ปาก
และผมของคุณ กําลังฟ��นฟ�กลับมา
80

ร�มฝ�ปากไม�ดําคลํ้า

สุขภาพฟ�นและเหง�อกดีข�้นชัดเจน

ผิวจะดีข�้นเปล�งปลั่งและเหี่ยวช�าลง
เพราะคอลลาเจนและอีลาสตินไม�ถูกทําลาย

ในขณะท่ีคุณเลิกบุหร�่ ก็เท�ากับ

ลดการรับสารพ�ษ กวา 7,000 ชนิดเขาสูรางกาย
(ที่สงผลใหท้ังผิวพรรณและรางกายสวนตางๆ แยลง)



คุณกําลังมีความสุขมากข�้น รูสึกไดเลยใชไหม? 
เพราะอาการเจ็บปวยก็เร�่มลดนอยลง อาการ 
ขางเคียงก็อาจจะแทบไมมีแลว สุขภาพของคุณ 

กําลังดีข�้นมากเลยละ  อีกท้ังคุณยังสามารถ 
ใชเวลากับคนท่ีคุณรักไดอยางเต็มท่ี มีกําลังใจ 
ท่ีจะออกไปทํากิจกรรมตางๆ ใชเวลารวมกัน 
ทําใหสุขภาพจิตคุณดีข�้นตามไปดวย

อีกหน่ึงข�าวดีสําหรับคุณ!
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มาเตนเง�ยบๆ ดวยกันไหม?

ปารตี้รูปแบบใหม ท่ีใหทุกคนใสหูฟงกันคนละอันแลวเตน ENJOY! 
ไปกับดนตร�ผานหูฟง เปนกิจกรรมสรางความผอนคลายแนวใหมที่เรา
อยากแนะนําใหคุณไดลอง!

DISCO!
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“SUCCESS USUALLY
COMES TO THOSE
WHO ARE TOO BUSY
TO BE LOOKING FOR IT”
ความสําเร็จ จะมาสู ผู ท่ีฝกใฝมองหามัน

- HENRY DAVID THOREAU



วันดีๆ แบบน้ี
มาทําเมนูสรางสรรค
เพ�่อสุขภาพกันเถอะ

วางขนมปงธัญพ�ช/ขนมปงแผนโฮลว�ท ลงบนจาน ตามดวยวางผัก

มิกซสลัดรอบขนมปงแผน ท็อปดวยสลัดไขตมโรยยอดผักชีลาว 

และวางมะเข�อเทศราชินีห่ันแวนตกแตงผักตางๆ รอบจานใหสวยงาม 84

“สลัด
  ไขตม”

ว�ธีทํา
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ห่ันมะเข�อเทศราชินีเปนแวน และห่ันไขตมเปนชิ�นพอดีคํา

นําโยเกิรตไขมันต่ํา มัสตารด เกลือปน และพร�กไทยปน คลุกเคลาใหเขากัน

นําขาวโพดตม ถั่วแดงตมสุก และไขตม ลงไปผสมในน้ําสลัดโยเกิรตไขมันตํ่า

คนใหสวนผสมเขากันเปนอยางดี

ว�ธีจัด

•  ไขตมสุก 2 ฟอง

•  ขนมปงธัญพ�ช

    หร�อขนมปงโฮลว�ท 2-3 แผน

•  ขาวโพดตม 2 ชอนโตะ

•  ถั่วแดงตมสุก 2 ชอนโตะ

•  มะเข�อเทศราชินี 6 ลูก

•  ผักมิกซสลัด

•  ยอดผักชีลาว สําหรับตกแตง

•  นํ้าสลัด

•  โยเกิรตไขมันต่ํา 3 ชอนโตะ

•  เกลือปน 1 ชอนชา

•  พร�กไทยปน 1/2 ชอนชา 

•  มัสตารด 1/2 ชอนชา

สวนผสม



YOU CAN

DO IT!

TIPS :
การคิดบวกชวยใหรับมือกับความเคร�ยดไดดีข�้น

จากการศึกษาพบวาผูที่คิดบวกมีฮอรโมนความเคร�ยด
คอรติซอล (CORTISOL) อยูในระดับที่คอนขางเสถียร

และชวยใหตอบสนองตอความเคร�ยดไดดี

แคคุณเชื่อมั่นในเปาหมาย และทำตอไปอยางตั้งใจ
ไมวาเร�่องไหนๆ เราเชื่อวาคุณจะประสบความสำเร็จไดอยางแนนอน!

85ถ�าเชื่อว�าตัวเองทำได�ก็จะทำได� เพราะความคิดนั้นส�งผลกับจ�ตใจ
ถ�าคุณบอกกับตัวเองว�าจะยอมแพ� จ�ตใจคุณก็จะรู�สึกเหน็ดเหนื่อย
และอยากล�มเลิก เพราะฉะนั้นแล�วมาคิดบวกกันดีกว�า 



AMAZING GUIDE

   จากน้ีไป…คุณอาจจะต�องกลายเป�นท่ีปร�กษา
ให�กับคนท่ีอยากเลิกบุหร�่ นอกจากท่ีจะต�องให� 
กําลังใจพวกเขาแล�ว คุณอาจจะแนะนําให�ผู � ท่ี 
ต�องการเลิกบุหร�่ลองไปปร�กษาแพทย�และเภสัชกร
หร�อแนะนําหมากฝรั่งช�วยเลิกบุหร�่ ท่ีมีนิโคติน
ทดแทน เพ�่อเป�นตัวช�วยในการบําบัดได�ดีมากข�้น

DAY
86

หมากฝรั่งชวยเลิกบุหร�่ ท่ีมีนิโคตินทดแทน หาซื้อไดท่ีรานขายยาท่ัวไป

และราน BOOTS / EXTA PLUS / FASCINO ทุกสาขา





‘เวลา’ ของคุณท่ีเคยใช�ไปกับบุหร�่ จะเปล่ียนไป
นอกจากประโยชน�ท่ีจะเกิดข�้นกับตัวเองและผู�อื่นแล�ว คุณจะได�รับความรู�สึกดีกับตัวเอง

ความภูมิใจ และรู�สึกถึงคุณค�าในตัวเองมากข�้นอีกด�วย 

ลด เพ�่อ เพ�่ม
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        สิ�งท่ีเราได�คืนจากการลดและเลิกบุหร�่ อาจจะมีท้ังสุขภาพท่ีดีกลับมาหร�อเง�นท่ีเหลือมากข�้น

แต�มีอีกอย�างท่ีเราได�คืนเพ��มเช�นกัน คือ “เวลา”  ท่ีเราอาจจะเสียไปกับการสูบบุหร�่ในแต�ละวัน

เวลาท่ีได�คืนมาน้ีถ�านับรวมกันตลอดระยะเวลาก�อนท่ีคุณเลิกนั้น ก็อาจจะนับได�ว�ามาก ซ่ึงเวลาเหล�าน้ี

ท่ีคุณได�คืนมา สามารถนําไปใช�ทําสิ�งต�างๆ ท่ีเกิดประโยชน�กับตัวคุณและคนรอบข�างได�อีกมากมาย

ใช�เวลาเพ�่อคนอื่น
นอกจากจะเหลือเวลาเพ�่อทําประโยชนใหตัวเองแลว คุณยังมีเวลา

ท่ีจะสามารถทําเพ�่อคนอื่น เพ�่อสังคมได เชน การทํากิจกรรมจิตอาสา

ชวยเหลือชุมชน, ทํา VDO แนะนําใหความรูกับผูอื่น เปนตน 

ใช�เวลากับครอบครัว คนรักหร�อเพ�่อน 
กระชับความสัมพันธกับคนรอบขางใหแนนแฟนสรางสุขภาพจิตท่ีดีได

ใช�เวลาทํางานอดิเรกที่ชื่นชอบ
ไมวาจะเปนการวาดรูป อานหนังสือ เลนดนตร� เลนกีฬา หร�อ

ฝกสกิลใหมๆ เชน ภาษา สิ�งเหลาน้ีจะเกิดประโยชน ทั้งชวยทําใหคุณ

ผอนคลายและพัฒนาทักษะสวนตัวของคุณได



เตร�ยมยิ�มรับใหกับตัวคุณคนใหมอยางมั่นใจ88
แมวาภาพลักษณและบุคลิกที่เมื่อกอนอาจจะทำใหคุณไมมั่นใจ แตตอนนี้ทั้งรางกาย

และจิตใจคุณเร�่มดีข�้นตามลำดับแลว มาเปลี่ยนตัวเองใหมั่นใจมากข�้นหลังการบำบัดกันดีกวา!

เทคนิคการพัฒนาบุคลิก
เสร�มความม่ันใจหลังเลิกบุหร�่

1

2

เปลี่ยนลุคใหม�

ยิ�มบ�อยๆ

หลังจากการบําบัดคุณจะมีสุขภาพที่ดี
ผิวพรรณเปล�งปลั่งมากข�้น อาจจะเป�น 
ช�วงเวลาท่ีดี ท่ีคุณจะได�ลองเปลี่ยนลุค 
ของตัวเองให�กลายเป�นลุคใหม� อาจจะเป�น 
ทรงผมใหม� ทําสีผม หร�อเส้ือผ�าแนวใหม� 
ที่คุณยังไม�เคยลอง ไม�แน� ลุคใหม�นี้อาจจะ 
ทําให�คุณได�เห็นมุมใหม�ๆ ของตัวเองท่ี ไม�
เคยเห็นมาก�อนก็ ได�นะ

สามารถทําให�คนรอบข�างรู�สึกดี เป�นมิตร
และสร�างความประทับใจต้ังแต�แรกพบได�
แถมยังเป�นการให�กําลังใจตัวเองอีกด�วย 
และคราบเหลืองท่ีเคยติดท่ีฟ�นของคุณ
เม่ือสูบบุหร�่ ตอนน้ีน�าจะเร� �มหายไปแล�ว
เพราะฉะนั้น มาเร � �มยิ �มให �กับวันใหม�
อย�างม่ันใจกันดีกว�า!



มาสร�างความสง�างามให�กับตัวคุณเองอีกครั้ง กับการดูแลบุคลิกของตัวเอง และต�องระมัดระวัง
การกระทํา มีมารยาทเมื่ออยู�ร�วมกันกับผู�อื่นเสมอ เพ�่อสร�างภาพลักษณ�และความน�าเชื่อถือ

3 สร�างบุคลิกท่ีดี

• ทาทางการเดิน ทายืนท่ีดูดี : ยืดตัว หนาตรง เดินแกวงแขนไปมาเล็กนอย นอกจากจะ
สงผลตอภาพลักษณของตนเองแลว ยังสงผลดีตอสุขภาพของคุณดวย

• สายตา  แววตา : สบตากับผูพ�ดอยางจร�งใจ ไมหลบตา ใชแววตาแสดงออก และการมี
สภาพจิตใจที่ดีจะชวยทําใหคุณสามารถมีสายตาและแววตาที่ดี สดใส และแจมใสอยูเสมอ

• คําพ�ด น้ําเสียง : หลีกเลี่ยงการใชคําพ�ดดูถูกดูหมิ�น เหน็บแนม หร�อใชคําพ�ดกาวราว
ในบางสถานการณการนิ�งเง�ยบ อาจจะเปนทางออกที่ดีกวาการพ�ดออกมา



DAY
89

เคล็ดลับความสําเร็จ
= 

การพัฒนาตนเอง + ความสมํ่าเสมอ

“

”

   หากตองการประสบความสําเร็จไมวาเร�่องใดก็ตาม 
ไมใชแคเร�่องการเลิกบุหร�่ ประเด็นท่ีสําคัญคือ ตองอาศัย
ความสมํา่เสมอ พยายามและฝกฝน อดทนอยางตอเน่ือง
และไมลมเลิกระหวางทาง เราเชื่อวาไมนาน เปาหมาย
ท่ีคุณตั้งใจและวางแผนไว จะเกิดข�้นอยางแนนอน



ยินดีด�วยกับความสําเร็จของคุณ! ครบ 90 วันหร�อ 3 เดือนแล�วท่ีคุณเลิกบุหร�่ได�
ยินดีดวยกับรางกายและตัวคุณคนใหมที่อะเมซซิ�งยิ�งกวา!

90
DAY

AMAZING NEW YOU!

ทุกความต้ังใจท่ีคุณทํามาจนถึงวันน้ี คุณคงเห็นได�ถึงความเปล่ียนแปลงดีๆท่ีเกิดข�้นแล�ว
จากน้ีเราขอให�คุณได�ใช�ชีว�ตใหม�สุดอะเมซซิ�ง…ท้ังร�างกายและจ�ตใจอย�างมีความสุข

และสัญญากับตัวเองวาจะไมกลับไปพ�่งบุหร�่อีก



ค�นพบตัวตนท่ีอะเมซซิ�ง…ยิ�งกว�า


