ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก พ.ศ. 2562
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
จากรายงานการเสียชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี พ.ศ. 2559 พบทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตปีละ
ประมาณ 56.9 ล้านคน โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ประมาณการมีผู้เสียชีวิต 9.2 ล้านคน
คิดเป็ นร้อยละ 16.2 ส าหรั บประเทศไทย จากรายงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงทรวงสาธารณสุ ข
พบแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด (I20 – I25) ต่อประชากร 100,000 คน เท่ากับ 26.9,
27.8, 29.9, 32.3 และ 31.8 และสอดคล้ องกั บ อั ตราป่ วยด้ วยโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด (I20 – I25) ต่ อประชากร
100,000 คน 431.91, 407.70, 501.13, 210.21 และ 501.41 ตามลาดับ ในระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560
จากข้อมูลทั้งการเสียชีวิต และการป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยั งคงทวีความรุนแรง
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะจากการตายก่ อ นวั ย อั น ควรและความบกพร่อ งทางสุ ข ภาพ
(Disability-Adjusted Life Years : DALYs) พ.ศ. 2557 พบว่าโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุของการสูญเสีย
ปี สุ ขภาวะล าดั บ ที่ 4 ในเพศชาย และล าดับที่ 3 ในเพศหญิ ง ส่ งผลกระทบต่อคุ ณ ภาพชี วิตของประชากร
เกิด ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิจ จากการเสี ยชีวิต ก่อ นวัยอั น ควร ทั้ งในระดับ บุ คคล ครอบครัว สั งคม และ
ประเทศชาติ
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด ได้ แ ก่ การมี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง
การมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะอ้วนลงพุง การสูบบุห รี่ การเป็นโรคเบาหวาน การไม่ออกกาลังกาย
การไม่ กิ น ผั ก และผลไม้ และความเครี ย ด จากข้ อ มู ล การศึ ก ษา Thai Registry in Acute Coronary
Syndrome (TRACS) ปัจจัยเสี่ยงของคนไทยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ ภาวะไขมันใน
เลือดสูง ร้อยละ 83.2 ภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 59.5 โรคเบาหวาน ร้อยละ 50.7 การสูบบุหรี่ ร้อยละ 32.1
และครอบครัวมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 9.3 จะเห็นได้ว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจากข้อมูลผลการสารวจสุขภาพของประชากรไทย 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3-5 (NHES 3-5) พบความชุกของปัจจัยเสี่ยงสาคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือภาวะอ้วน
น้าหนักเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะคอเรสเตอรอลในเลือดสูง มีแนวโน้มสูงขึ้น
ความชุกของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป NHES 3 – 5

สารจากสหพันธ์หัวใจโลก พ.ศ. 2562
The World Heart Federation (WHF) หรือ สหพันธ์หัวใจโลก เป็นองค์กรโรคหัวใจระดับโลกที่อุทิศตน
เพื่อให้ โลกตระหนั กถึงภัยอันตรายจากโรคหั วใจพิบัติและอัมพาต ในปี 2019 WHF กาหนดคาขวัญรณรงค์
วันหัวใจโลก คือ

"Be A Heart Hero...Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ"
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุ ข และมู ล นิ ธิหั ว ใจแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ์
ได้กาหนดวัน รณรงค์วัน หั วใจโลก ให้ ส อดคล้ องกับสากลเป็นวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี ส าหรับปี 2562
ใช้ประเด็นรณรงค์คือ "Be A Heart Hero...Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ"
ซึ่งเป็ น โอกาสอัน ดีในการทาสั ญ ญากับ ตนเอง เราเชื่อในทุกจังหวะการเต้นของหั วใจ เราต้องการให้ ทุกคน
เป็นผู้กล้าท้าทายตนเอง โดยการให้คามั่นสัญญา ดังนี้
สัญญา…ว่าจะดื่มกินอย่างชาญฉลาด
1. ปรุงและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
2. ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เติมน้าตาลและน้าผลไม้ที่มีรสหวาน ควรเลือกบริโภคน้าเปล่าหรือน้าผลไม้
ที่มีรสไม่หวานแทน
3. เปลี่ยนจากการกินขนมหวานมากินผลไม้สดแทน เพื่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ
4. พยายามงดเว้นอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปซึ่งล้วนมีเกลือ น้าตาล และไขมันสูง
สัญญา...ว่าจะกระฉับกระเฉงมากขึ้น
1. ตั้งเป้าอย่างน้อย 30 นาทีกับการออกกาลังกายในระดับเข้มข้น 5 ครั้งต่อสัปดาห์
2. เล่นกีฬา เดิน ทางานบ้าน การเต้นรา ล้วนเป็นการออกกาลังกาย
สัญญา...ว่าจะโบกมือลาบุหรี่
1. เลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่ดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี
2. หยุดสูบบุหรี่ภายใน 2 ปี จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
3. พึงรับรู้ว่าการสูดดมควันบุหรี่ของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ก็ทาให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
สัญญา...ว่าจะเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
แนวทางการรณรงค์ ในปี 2562
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ท้าทายพัน ธสัญ ญาแห่ งใจ โดยให้ ปฏิ บัติตามคามั่นสั ญ ญาว่า จะมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี รับ ประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพ ลดอาหารหวาน-ไขมันสู ง-เค็ม เพิ่มกิจกรรมทางกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 5 ครั้ง และเลิกสูบบุหรี่
2. จัดกิจกรรมให้ประชาชนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ และหมั่นประเมิน
ความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมให้ประชาชนเห็นความสาคัญการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างสม่าเสมอ
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