โบรชัวร์

ที่ทำ� การของผูช้ ำ� นาญการ

	Rauchen – Mit Kindern und Jugendlichen

เบิ รน์

darüber sprechen.
Informationen und Tipps für Eltern.

โบรชัวร์สำ� หรับพ่อแม่ในการปฏิบตั กิ บั การสูบบุหรี่
สังได้
่ ท:่ี www.suchtschweiz.ch, 021 321 29 11
Sucht Schweiz (การเสพติด สวิตเซอร์แลนด์) ,

Berner Gesundheit, www.beges.ch:
Zentrum Bern, 031 370 70 70
Zentrum Berner Jura-Seeland, 032 329 33 70
Zentrum Oberland, 033 225 44 00
Zentrum Emmental-Oberaargau, 034 427 70 70

โบรชัวร์น้ีจดั ท�ำเป็ นภาษาเยอรมันและฝรังเศส
่

ซังท์กาลเลิ น

Lausanne 2010.




Schluss
mit der Zigarette.
Ausstiegshilfe für Jugendliche.

โบร์ชวั ร์น้ีเสนอกลยุทธ์และค�ำแนะน� ำแก่เยาวชนเพื่อให้เลิกได้
ส�ำเร็จ Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention,
Bern 2011. สังได้
่ ท:่ี www.at-schweiz.ch,

031 599 10 20

โบรชัวร์น้ีจดั ท�ำเป็ นภาษาเยอรมัน ฝรังเศส
่
และอิตาเลียน

กลับสู่สภาพไร้บหุ รี่อีกครัง้ !
ข้อเสนอและการช่วยเหลือสนับสนุน

 การเรียนแบบเป็ นกลุ่มและการให้คำ� ปรึกษา:

ถ้าวัยรุ่นอยากเลิกสูบบุหรีโ่ ดยขอความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
เชิญติดต่อสอบถามที่ Züri Rauchfrei (Züri ไร้ควันบุหรี)่ :
044 262 69 66, info@zurismokefree.ch



www.feel-ok.ch



www.smokefree.ch/de/buddy-app

ทีน่ ่ี วัยรุ่นหนุ่ มสาวจะพบกับข่าวสารข้อมูลและค�ำแนะน� ำในเรื่อง
การหยุดสูบบุหรี่ และวิธที จ่ี ะท�ำให้ได้ผลส�ำเร็จอย่างไร
แอป เพื่อ หยุดสูบบุหรี่ ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุ นจากเพื่อน
คนใดคนหนึ่ง

Lungenliga St.Gallen, Fachstelle Tabakprävention,
Kolumbanstrasse 2, 9008 St.Gallen, 071 228 47 47
www.lungenliga-sg.ch, info@lungenliga-sg.ch

ซูริก
ฝา่ ยงานป้องกันการเสพติดประจ�ำภูมภิ าคในรัฐซูรกิ
ที่ www.suchtpraevention-zh.ch
Züri Rauchfrei, Fachstelle für Tabakprävention,
Zähringerstrasse 32, 8001 Zürich, 044 262 69 66
www.zurismokefree.ch, info@zurismokefree.ch

ข้อปฏิบตั ิ ของพ่อแม่เพื่อให้
ลูกของคุณไม่สบู บุหรี่
เสริมความเข้มแข็งให้แก่
พ่อแม่

ได้รบั การอนุ มตั จิ าก Koordinationsstelle Schulische Suchtvorbeugung
(KOSS), เรียบเรียงใหม่โดย Züri Rauchfrei (บรรณาธิการ)
ซูรกิ , 2559
โครงการนี้ (ค�ำแปลและการพิมพ์โบรชัวร์ฉบับนี้) ได้รบั การสนับสนุ นด้านการเงินจาก
กองทุนป้องกันยาสูบ
ฝา่ ยประสานงาน: Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und
Gesundheitsförderung (FISP) ซูรกิ
โบรชัวร์ฉบับนี้ จดั ท�ำเป็ นหลายภาษา:
http://www.fisp-zh.ch/material/tabak/

 ก ารให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์:

Rauchstopplinie (เส้นขีดหยุดการสูบบุหรี)่ 0848 000 181
(8 Rp/นาที ระบบโทรศัพท์พน้ื ฐาน / ภาษาเยอรมัน, ฝรังเศส
่
และอิตาเลียน)
เหมาะส�ำหรับเยาวชนด้วย

Thailändisch

เรียน คุณพ่อ คุณแม่ ทุกท่าน

เเน่ นอนคุณคงอยากให้ลูกของคุณไม่สบู บุหรี่ หรือถ้าสูบบุหรีแ่ ล้วคง
อยากให้เลิกสูบโดยเร็วเป็ นแน่ คุณในฐานะทีเ่ ป็ นพ่อแม่จะมี
ส่วนโน้มน้าวจิตใจลูกของคุณให้เกิดการเปลีย่ นแปลงได้อย่างไรบ้าง
รายงานการศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่าคุณมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การสูบหรือการไม่สบู บุหรีข่ องลูกคุณเป็ นอย่างมาก และสิง่ หนึ่งทีม่ ี
บทบาทอย่างแน่ นอน คือ เรื่องทีว่ ่าตัวคุณเองสูบบุหรีห่ รือไม่!
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม สิง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ ตัวคุณเองมี ทัศนคติปฏิเสธ
การสูบบุหรี่ อย่างชัดเจนตัง้ แต่ตน้ ทีเดียว ยิง่ เร็วเท่าไรก็ยงิ่ ดี
ลูกของคุณจะทราบจากทัศนคติน้ีว่าคุณจะไม่ยอมรับ ได้ง่ายๆ ถ้าเขา
จะเริม่ สูบบุหรี่ ความหมายทีต่ รงตามประเด็นของข้อนี้ คือ การไม่สบู
บุหรีท่ บ่ี า้ น ขอให้ผอู้ ่นื อย่าสูบบุหรีต่ ่อหน้าคุณ นอกจากนัน้ แล้ว
ขอให้คอยสังเกตพฤติกรรมการสูบบุหรีข่ องลูกคุณ และการตอบสนอง
ต่อเรื่องนี้
ดังนัน้ คุณในฐานะทีเ่ ป็ นพ่อแม่ คุณมีส่วนช่วยให้ลูกของคุณไม่สบู บุหรี่
ได้อย่างจริงจัง ถ้าทัศนคติของคุณยิง่ ชัดเจนมากเท่าไร คุณก็ยงิ่ จะ
ประสบผลส�ำเร็จได้มากเท่านัน้

ข้อแนะน�ำ 10 ข้อ –
คุณในฐานะที่เป็ นพ่อแม่ จะท�ำอะไร
ได้บา้ ง

ข้อแนะน�ำอีก 5 ข้อ –
คุณสามารถท�ำอะไรได้บา้ งถ้าคุณสูบ
บุหรี่เอง

 หาข้อมูลความรู้ เรื่องการสูบบุหรีข่ องเยาวชน จากแหล่งข้อมูล

 ฉันเล่าเรื่องปญั หาของตัวเองทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่ (การติดบุหรี่

ทีน่ ่ า เชื่อถือได้ (ดูหน้าหลัง)

สุขภาพค่าใช้จ่าย)

ุ หาเวลาทีจ่ ะพูดคุยกับลูกของคุณ ถามลูกของคุณ
 ขอให้คณ

ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรือ่ งการสูบบุหรี่ รับฟงั สิง่ ทีล่ กู ชายหรือ
ลูกสาวของคุณพูดให้ฟงั

 ฉันไม่สบู บุหรีต่ ่อหน้าลูก

	พูดคุยกับลูกของคุณเรื่องปัญหาการสูบบุหรี่ ซึง่ ได้แก่ เรื่อง

สารนิโคตินทีส่ ่งผลท�ำให้เสพติดได้อย่างขนานหนัก สูบแล้วท�ำลาย
สุขภาพ ผลเสียต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะ และต่อการพัฒนา
ของสมองในวัยเด็กและวัยรุ่น – รวมทัง้ ราคาค่าใช้จ่าย

 เเสดงทัศนคติ ปฏิ เสธการสูบบุหรี่

 ฉันไม่สบู บุหรีภ่ ายในบ้านทีอ่ ยู่อาศัย
 ฉันขอให้แขกทีม่ าเยีย่ มไม่สบู บุหรีใ่ นทีน่ ้ีดว้ ย

 ตัง้ ขีดจ�ำกัดไว้อย่างแน่ นอน! อย่ายอมให้ลกู ของคุณสูบบุหรีใ่ นบ้าน
ของคุณหรือขณะทีค่ ณ
ุ อยูด่ ว้ ย

ุ ต้องปฏิบตั อิ ย่างเสมอต้นเสมอปลาย แม้กบั เพือ่ นชายและหญิง
 คณ
ของลูกด้วย ในกรณีน้ีกเ็ ช่นเดียวกัน คุณต้องไม่ยอมให้เพือ่ นของ
ลูกสูบบุหรีใ่ นขณะทีค่ ณ
ุ อยู่ ด้วยหรือทีบ่ า้ นคุณ

 ขอให้ดำ� เนิ นการตอบสนองในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเมื่อมี
การท�ำผิดกฎ

 ขอให้คุณอย่าละทิ้ งหัวข้อนี้ คอยติดตามถามไถ่และสนทนา

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นอยู่เสมอ แต่ขอให้หลีกเลีย่ ง		
การพูดแบบเทศนาสังสอนและ
่
อย่าตัง้ ข้อเรียกร้องทีย่ ากทีจ่ ะท�ำได้
ส�ำเร็จ

 ช่วยเหลือสนับสนุนลูกของคุณ – เช่น ด้วยการสร้างแรงจูงใจหรือ
ให้รางวัลเพือ่ ให้ลกู ของคุณยังคงไม่สบู บุหรีต่ ่อไปอีก หรือเมือ่ ลูก
ต้องการเลิกสูบบุหรี่

 เมือ่ เกิดปญั หาขอความช่วยเหลือและการสนับสนุน จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ภายนอกให้ทนั เวลา (ทีอ่ ยูด่ ทู ห่ี น้าหลัง)

 ฉันไม่สบู บุหรีใ่ นรถยนต์

