
จัดพิมพ์โดย     

สำ�นักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข 

ถ.ติว�นนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท์: 0-2590-3987  โทรส�ร: 0-2590-3988

และหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่  

 

	ผลเสียของบุหรี่กับสุขภาพ	 ข้อดีของการเลิกบุหรี่	 เคลด็ลบัในการเลกิบหุรี่

 1. ผลตอระบบหวัใจและ

 หลอดเลอืด ได้แก 

 หลอดเลือดหวัใจตีบ 

 หวัใจขาดเลอืด

 2. ผลตอระบบทางเดิน

 หายใจได้แก มะเร็งปอด

 มะเร็งกลองเสยีง 

 ปอดอดุก้ันเร้ือรงั

3. ผลตอระบบทางเดิน

 อาหารได้แก มะเร็ง

 หลอดอาหาร แผลใน

 กระเพาะอาหารและ

 ล�าไส้เล็ก

 4. โรคในชองปาก ได้แก 

 มีคราบหนิปูนฝังแนน

 ทีฟั่นเกิดกล่ินปาก

 ฟันเหลือง

 5. มีความสมัพนัธ์กับการ

 เสือ่มสมรรถภาพทางเพศ

6. มีผลตอทารกในครรภ์

1. สขุภาพแขง็แรงขึน้

2. อายยุนื

3. การไหลเวยีนของโลหติ

ดีขึน้

4. การท�างานของประสาท

ในการรับรสและรับ

กล่ินดีขึน้

5. อาการไอและเสมหะ

ลดลง

6. สมรรถภาพทางเพศ      

ดีขึน้

7. ปอดท�างานได้ดีขึน้

8. ภาวะเศรษฐกิจดีขึน้

1. สร้างแรงบนัดาลใจ/

มีสติ

2. ท�าจติใจให้เข้มแขง็

3. ทิ้งท้ังบุหร่ีและท่ีเขี่ย

บุหร่ีไปให้หมด

4. อยู  ให้หางจากสภาพ

แวดล้อมเดิมๆ ของคุณ

5. หากิจกรรมท�า/หา

ก�าลังใจ

6. ห้ามใจออนกับตัวเอง

เป็นอนัขาด

7. เตอืนตนเองอยูเสมอวา

 “คุณไมสบูบุหร่ีแล้ว”

8. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่

ทางโทรศัพท์ 1600

ไม่สูบบุหรี่

➢ ต้ังใจจริง/มแีรงบันดาลใจ

➢ ลดป ริม าณการ ด่ื มที

ละน้อยโดยต้ังเป าลด  

การดื่มให้น้อยลง

➢ ท�ากิจกรรมเพื่อสุขภาพ 

เช น  ออกก� าลั งกาย 

เลนกีฬา หรือดนตรี

➢ หยุดความคิดที่จะ ด่ืม

เพื่อเข ้าสังคม/ฝกพูด

ป ฏิ เ ส ธก า ร ด่ื มสุ ร า /

ใจแข็ง

➢ รับประทานอาหารกอน

ด่ืมจะท�าให้คุณรู้สึกอิ่ม

และดื่มน้อยลง

➢ สร ้ างความสุข ให ้ กับ       

ตัวเองทดแทน “ความสขุ

ที่คุณได้ดื่ม” 

➢ ส า ย ด  ว น เ ลิ ก เ ห ล ้ า 

0-2379-1020 และ               

โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ผู้ด่ืมประจ�าทกุวนั

ในปริมาณ 20.0-

39.9 กรัม ของ

แ อ ล ก อ ฮ อ ล์

บริสุทธิ์หรือเทียบ

เทาปริมาณเบียร์ 

1- 2 ขวดตอวัน

จะมีความเสี่ยง

ตอ โรคตับแข็ ง 

มะเร็งตับ มะเร็ง

ห ล อ ด อ า ห า ร 

มะเร็งปาก และ

ชองปาก ความ

ดั น โ ล หิ ต สู ง 

สมรรถภาพทาง

เพศลดลง

ปริมาณการดื่มเพื่อลดเสี่ยง	 ผลเสียของสุรา	 เคล็ดลับในการเลิกสุรา
 

 ผู้ชายดืม่ ไมเกิน 2 แก้ว   

 มาตรฐาน   

 ผู้หญงิด่ืม ไมเกิน 1 แก้ว 

 มาตรฐาน 

 

 จากมาตรฐานการด่ืม

 ปกติ 1 ดืม่มาตรฐาน

 เทากับเบยีร์ 285 มล. 

 (แอลกอฮอล์ 4%) 

 ไวน์ 120 มล. 

 (แอลกอฮอล์ 12%)   

 เหล้า 45 มล. 

 (แอลกอฮอล์ 40%) 

หรือจำากัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม
เลิกสุราหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์



โครงการรณรงค์ “เข้าพรรษา ลดเสี่ยง 
(อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำาลังกาย) 

สร้างบุญ” ปี 2557

 เพ่ือรณรงค์และประช�สัมพันธ์ กระตุ้น ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้หน่วยง�นหรือองค์กรต่�งๆ รวมถึงบุคล�กร         

เห็นคว�มสำ�คัญของก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พ             

เพื่อลดเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 คนไทยป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถี ชีวิต         

ประม�ณ 14 ล้�นคน และจ�กสถิติชีพคนไทยเสียชีวิตจ�ก        

โรควิถีชีวิตปีละเกือบ 300,000 คน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ           

โรควถิชีีวติ ไดแ้ก ่โรคเบ�หว�น  โรคคว�มดันโลหิตสงู โรคหัวใจ 

โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง 

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีส�เหตุม�จ�กพฤติกรรมสุขภ�พ         

ท่ีไม่เหม�ะสม เช่น ก�รรับประท�นอ�ห�รท่ีมีรสหว�น มัน      

และเคม็ รบัประท�นผกัและผลไมน้อ้ยลง ข�ดก�รออกกำ�ลงัก�ย 

สบูบุหรี ่และดืม่เครือ่งดืม่ท่ีมีแอลกอฮอลจ์�กพฤติกรรมดังกล�่ว 

ส่งผลให้เกิดภ�วะน้ำ�หนักเกินและอ้วน ภ�วะน้ำ�ต�ลในเลือดสูง 

ภ�วะไขมันในเลือดสูง ซ่ึงปัจจัยเสี่ยงเหล่�นี้ก่อให้เกิดโรค          

ไม่ติดต่อเรื้อรัง

เคล็ดลับการปฏิบัติตน
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ตามหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำาลังกาย อารมณ์) 
และ 2 ส. (ไม่สูบบุหรี่ และลดการดื่มสุรา)

 

1. อ.อาหาร

 1. ฝกนิสัย “ชิมก่อนเติม” รับประท�นอ�ห�รรสช�ติพอดี  

ไม่หว�น ไม่มัน ไม่เค็ม 

 2.  เพิ่มก�รรับประท�นผักและผลไม้ที่รสไม่หว�น

 *ผักสด 3-5 ทัพพี /วัน หรือ ผักสุก 9 ช้อนโต๊ะ/วัน

 *ผลไม้ ท่ีรสไม่หว�น ประม�ณ 2-4 ส่วนต่อวัน           

เช่น  ส้ม ฝรั่ง แอปเปิล วันละ 2-4 ผล  

 3. ปรุงอ�ห�รด้วยวิธีต้ม ตุน นึ่ง อบ ยำ�และผัดท่ีไม่มัน

ม�กกว่�อ�ห�รทอด 

 4. งดอ�ห�รท่ีมีกรดไขมันชนิดทร�นส์ ควรใช้นำ้�มันพืช   

ในก�รประกอบอ�ห�ร 

 5. ลดก�รใช้นำ้�ปล� เกลือและเครื่องปรุงรส หันม�ใช ้ 

เครื่องเทศและสมุนไพรแทน 

 6. เลือกซ้ือผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ (ไม่ติดมัน) ท่ีสดใหม ่ 

ม�ปรุงอ�ห�รรับประท�นเอง 

 7.  ควรอ่�นฉล�กอ�ห�รทุกคร้ังและเลอืกซ้ืออ�ห�รกระปอง

หรืออ�ห�รสำ�เร็จรูปท่ีมีเครื่องหม�ยอ�ห�รรักษ์หัวใจของมูลนิธิ

หัวใจฯ และคณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล 

 8. หลีกเลี่ยงก�รรับประท�นขนมขบเคี้ยว น้ำ�หว�น         

น้ำ�อัดลม เป็นต้น

2. อ. ออกก�าลังกาย

  1. ออกกำ�ลังก�ย สม่ำ�เสมออย่�งน้อยวันละ 30 น�ที 

สัปด�ห์ละ 5 วัน

  2. เคลื่อนไหวออกแรงให้เป็นวิถีชีวิตประจำ�วัน เช่น 

เดินม�กข้ึน ไม่อ�ศัยพ�หนะ ลุกเดินเคลื่อนไหวร่�งก�ย          

อย่�งน้อยทุก 2 ชั่วโมง

      *เป้�หม�ยเพ่ือควบคุมให้น้ำ�หนักตัวท่ีเหม�ะสม     

(ดัชนีมวลก�ย ไม่เกิน 25 กิโลกรัม/ต�ร�งเมตร รอบเอว         

ไมเ่กนิสว่นสงูห�รสอง รอบเอวผูช้�ยไม่ควรเกนิ  90 เซนตเิมตร 

และผู้หญิงไม่ควรเกิน 80 เซนติเมตร)

      **ออกกำ�ลังก�ยเ พ่ือลดน้ำ �หนัก ต้องใช้ เวล�             

ประม�ณ 45 ถึง 60 น�ทีต่อวัน จึงจะทำ�ให้เกิดก�รเผ�ผล�ญ               

พลังง�นและดึงไขมันส่วนเกินในร่�งก�ยม�ใช้ และควรปฏิบัติ           

สม่ำ � เสมออย่�งน้อย        

5 วันต่อสัปด�ห์

๓. อ. อารมณ 

 วิธีผ่อนคล�ยคว�มเครียด เช่น นอนหลับพักผ่อน พูดคุย

พบปะเพ่ือนฝงู ออกกำ�ลงัก�ย ยืดเส้นยืดส�ย เต้นแอโรบิค โยคะ 

ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ ดูภ�พยนตร์            

อ่�นหนังสือ แต่งกลอน ท่องเที่ยว

 ***สิ่งสําคัญ เมื่อเกิดความเครียด อยาทําสิ่งที่ไมเหมาะสม 

เชน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใชสารเสพติด เลนการพนัน 


