การออกกาลังกาย ช่ วยให้ คุณห่ างไกลจากบุหรี่
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คุ ณต้องผ่านช่ วงเวลาของความอยากบุ หรี่ และเอาชนะจิ ตใจของคุ ณให้ได้ หากคุ ณต้องการหยุด
การสู บ มาดูกนั เถอะว่าการออกกาลังกาย จะช่วยให้คุณผ่านพ้นมันไปได้อย่างไร
หากว่าการเลิ กบุ หรี่ ไม่ ใช่ สิ่งที่ ยากที่ สุด เท่ าที่ คุณเคยลองทา แน่ นอนว่า มันก็จะต้องถู กจัดอยู่ใน
ลาดับ ต้น ๆ เพราะเจ้าสารนิ โคติ น นั้น ส่ งผลต่ อการเสพติ ด แล้วไหนจะการติ ดทางจิ ตใจอี ก ต่ างหาก เช่ น
คุ ณ มัก จะจุดบุ ห รี่ เมื่ อคุ ณ รู ้ สึ ก กระสั บ กระส่ าย กระวนกระวายใจ เมื่ อดื่ ม สั งสรรค์ก ับ เพื่ อน หรื อการท า
กิจกรรมใดๆที่ตอ้ งใช้ความคิด แล้วคุณรู ้สึกว่า เครี ยดจนต้องหยุดมาสู บ
ตามที่ ศู น ย์ป้ องกัน และควบคุ ม โรค ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า เปิ ดเผยว่า ราวร้ อยละ 70 ของผูส้ ู บ
มีความต้องการเลิกบุหรี่ จริ งๆ เป็ นที่แน่นอนว่า การเลิกบุหรี่ น้ นั ยาก สมาคมโรคปอดอเมริ กนั รายงานว่า การ
เลิ กบุหรี่ อาจต้องใช้หลายตัวช่ วย และการเลิ กโดยรับคาปรึ กษา และใช้ยาร่ วมกันนั้น มักจะได้ผลดี แต่ตวั
ช่วยที่จะเป็ นอาวุธสาคัญอย่างง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณหยุดบุหรี่ ได้ คือ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ

ประโยชน์ ของการเลิกบุหรี่เมื่อคุณหยุดบุหรี่
ความดี งามของการออกกาลังกาย คือ การช่วยให้คุณจัดการกับอาการที่เกิ ดขึ้น ทั้งร่ างกายและทาง
จิตใจในแง่ของการเสพติดของนิโคติน
 การออกกาลังกาย ช่ วยจากัดการเพิ่ มน้ าหนัก และช่ วยให้ผ่านพ้นช่ วงเวลาอยากบุหรี่ ได้ด้วย
ZNorman H.Edelman, MD, ที่ ป รึ กษาทางการแพทย์อ าวุ โ ส สมาคม โรคปอดอเมริ กั น )
การศึ ก ษาพบว่า การออกก าลังกายแบบปานกลาง โดยเฉพาะการแอโรบิ ค ช่ วยลดการอยาก
สู บได้
 อาการถอนบุหรี่ และอยากบุหรี่ น้ นั จะลดลงได้ถึง 50 นาที หลังการออกกาลังกาย
นอกเหนือจากช่วยจากัดการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักแล้ว การออกกาลังกายยัง :
 ลดความอยากบุหรี่
 ลดระดับอาการถอนนิโคติน หลังเลิกสู บตั้งแต่มวนแรก

 ช่วยเบี่ยงเบนความคิดที่จะสู บบุหรี่
 ช่วยให้คุณอารมณ์ดีข้ ึน
 ช่วยให้คุณจัดการกับความเครี ยดและรู ้สึกมีพลังมากขึ้น
แล้วจะเริ่มออกกาลังกายเมื่อไหร่ ดีล่ะ
ลองทาตามขั้นตอนเหล่านี่สิ
 จะเป็ นการดี ถ้าคุณกาหนดเวลาไว้ เพื่อการออกกาลังกายเป็ นประจา หาเวลาที่คุณสะดวกที่สุด
 ตั้งเป้ าไว้ว่า อย่างน้อย 30 นาที ทั้งการออกกาลังกายแบบปานกลาง และเต็มรู ปแบบ ในวันที่
สะดวกของสัปดาห์
 การออกกาลังกายต้องมาก่อน ให้ลงตารางไว้เลย และถ้าเวลามีไม่ถึง 30 นาที ก็ออกกาลังกายแค่
10 นาทีก็ได้
 เลือกกิจกรรมที่คุณมัน่ ใจว่า จะทามันจริ งๆ เริ่ มอย่างช้าๆ และเพิ่มความถี่ให้มากขึ้นเรื่ อยๆ หรื อ
เพิ่มระดับขึ้นเรื่ อยๆ
 การออกกาลังกายแบบวางแผนให้มีเพื่อนร่ วมออกกาลังมาร่ วมด้วย ก็จะช่วยให้คุณออกนอกลู่
นอกทางได้นอ้ ยลง
ข้ อแนะนาสาหรับการออกกาลังกาย
คุ ณไม่จาเป็ นต้องเริ่ มการออกกาลังกายในครั้ งแรก เช่ น ชกมวย , กิ จกรรมแบบจัดเต็ม แต่ให้เริ่ ม
แบบเล็กน้อยก่อน
 การเดิ น ถื อเป็ นกิ จกรรมเริ่ มต้นที่ ดี เพื่อการเพิ่มระดับของการออกกาลัง หาเวลาเดิ นช่ วงพัก
กลางวัน หรื อหลังมื้อเย็น คุ ณอาจหาเพื่อนร่ วมกิจกรรม แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่า เขาเป็ นผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่
และเริ่ มต้นการออกกาลังอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และเพิ่มระดับขึ้นเรื่ อยๆ
 ลองคิ ดถึ ง กิ จกรรมที่ คุ ณ จะสนุ ก ไปกับ มัน เช่ น ว่ายน้ า, เต้น , โยคะหรื อกี ฬ าใดๆ ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์กบั คุณ
 งานบ้าน งานทาสวน ก็เป็ นการออกกาลังกายและงานพวกนี้ มักจะมีให้เราทาอยูบ่ ่อยๆ เช่น ทา
ความสะอาดห้องเก็บของ เล่นดนตรี ที่คุณชอบ ก็จะช่วยให้การออกกาลังของคุณเพิ่มระดับขึ้น
 วางแผนพาครอบครัว ไปท ากิ จกรรมหรื อพบปะเข้าสั งคม โดยการเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ ใช้การ
เคลื่อนไหวออกแรง เช่น ปี นเขา, วอลเลย์บอล หรื อจัดทริ ปไปเที่ยวชายหาด

การออกกาลังกายในทีท่ างาน เมื่อความอยากบุหรี่เกิดขึน้
เมื่อความอยากบุหรี่ ในที่ทางานทาให้คุณแทบบ้า แล้วการออกกาลังกายแบบไหนล่ะ ที่คุณสามารถ
ทาได้ ในชุดทางาน มีสิเยอะแยะด้วย
o ยืด – งอเข่า
o เดินขึ้น – ลงบันไดสัก 1 เที่ยว หรื อขึ้นลงทีละ 2 ชั้น
o ในขณะนัง่ ที่โต๊ะ ให้ลองเกร็ งและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยทาสลับกัน
o ปิ ดประตูและหามุมส่ วนตัวและลองวิดพื้น คุณอาจลองทาในท่ายืนกับกาแพง ถ้าไม่สะดวกทา
กับพื้น
ให้ ยดึ การออกกาลังกายเอาไว้
ผูส้ ู บที่ออกกาลังกาย มักเจออาการหายใจได้ส้ ัน (หายใจไม่ทนั ) ในขณะที่ออกกาลังกาย แต่หลังจาก
ที่คุณลงมือเลิก คุณจะสังเกตเห็นว่า การออกกาลังกายจะเป็ นไปได้ง่ายขึ้น ที่เป็ นเช่นนั้นเพราะปอดของคุ ณ
ทางานได้ดีข้ ึน เมื่อคุณไม่ได้สูบบุหรี่ แล้ว
บางคนพบว่า การออกกาลังกายนั้น น่าสนใจมาก แต่บางคนอาจคิดว่า มันไม่ง่ายเลยที่จะทามันเป็ น
ประจา แต่ ถึงกระนั้น การเปลี่ยนรู ปแบบการออกกาลังกายอาจช่วยคุณได้ ลองสมัครคลาสการออกกาลังกาย
หรื อหากีฬาชนิดใหม่ๆ ไม่ก็ต้ งั เป้ าหมายไว้ เช่น วันนึ งจะเข้าร่ วมการแข่งขัน ในกีฬาชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง บางที
การได้เอาชนะอาจเป็ นอะไรที่คุณต้องการก็เป็ นได้
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