รูเร็ว รูทัน...

AEC สรางภูมิคุมกันปองกันควบคุมโรคเรื้อรัง
นิตยา

พันธุเวทย ์ และนุ ชรี

อาบสุวรรณ

สํ านักโรคไมติ
่ ดตอ
่ กรมควบคุมโรค

AEC คือ อะไร :

AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ
โดยมี ไทย, พมา, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, กัมพูชาและบรูไน เพื่อที่จะให
มีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน มีอํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น และทําใหมีการนําเขา/สงออก
สินคาหลายชนิดของชาติในอาเซียนก็จะเสรีมากขึ้น

AEC กับ โรคเรือ้ รัง เกีย่ วกันอยางไร :
รูปแบบวิถีชีวติ ของคนไทยในปจจุบันนั้น ใชเทคโนโลยีอาํ นวยความสะดวกมากขึ้น ไมวาจะเปน รีโมท ลิฟท
โทรศัพทมือถือ อินเตอรเน็ต สวนการทํางานในเขตเมืองสวนใหญก็จะทํางานออฟฟต นัง่ หนาจอคอมพิวเตอร
มีความเครียดจาการทํางาน ไมมีเวลาออกกําลังกาย ไมมีเวลาทําอาหารรับประทานเอง เลือกซื้อตามสะดวก
ใกลที่ทาํ งาน ที่บาน หรือ สั่งมาสงถึงบาน สําหรับชนบท
ก็มอี าหารทีม่ ากับรถพุม พวง เขาถึงไดงา ยเชนกัน ซึง่ อาหาร
เหลานีจ้ ะมีรสชาติจดั ทัง้ หวาน มัน เค็ม ครบ สวนบุหรีแ่ ละ
เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลกม็ กี ลยุทธการตลาดเขาถึงไดงา ยขึน้
ในทุกเพศ ทุกวัย วิถชี วี ติ ดังกลาวสงผลใหคนไทยเปนโรค
เรือ้ รัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคมะเร็ง
เปนจํานวนมาก
เมือ่ ประเทศไทยเขาสู AEC จะสงผลดี ในแง
การคา เศรษฐกิจ การเคลือ่ นยายแรงงาน สินคา อุปโภค
บริโภคตางๆ แลว ในทางกลับกันก็สง ผลกระทบตอวิถี
ชีวติ ของคนไทย โดยไปเพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดโรคเรือ้ รังมากขึน้ เปนทวีคณ
ู เนือ่ งจากการทีป่ ระเทศไทย เปน 1
ใน 10 ของประเทศทีม่ คี วามโดดเดนดานการเปนศูนยกลาง AEC ทัง้ การทองเทีย่ ว การบิน และการคมนาคม ทําใหสนิ คา
ตางๆ ไมวา จะเปนอาหาร บุหรี่ แอลกอฮอล ก็จะนําเขามาไดอยางเสรีมากขึน้ ราคาถูก เขาถึงไดงา ยขึน้ ประกอบกับตองเรง
รีบ แกงแยง แขงขัน มากขึน้ คนไทยใชเวลาในการประกอบอาชีพเพือ่ เพิม่ รายไดมากขึน้ เวลาในการพักผอน และการเลือก
บริโภคอาหารยิง่ ลดนอยลง กอใหเกิดคุณภาพชีวติ ทีต่ ่ํา สุขภาพกายทรุดโทรม สุขภาพจิตย่ําแย ซึง่ ผลลัพธสดุ ทาย
คือ การเกิดโรคเรือ้ รัง เพิม่ ขึน้ นัน้ เอง

รูเร็ว รูทัน... AEC สรางภูมิคุมกันปองกันควบคุมโรคเรื้อรัง
รูท นั AEC สรางภูมคิ มุ กันปองกันโรคเรือ้ รัง อยางไร
การเตรี ยมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะขึ ้น คนไทยเองควรหันมาใส่ดแู ลสุขภาพตนเองตังแต่
้ วนั นี ้เพื่อสร้ างภูมคิ ้ มุ กัน
ให้ กบั ตนเองด้วยหลัก “ใส่ ใจ 3 อ. บอกลา 2ส.” (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์ งดสูบบุหรี่ ลดดืม่ สุรา)
อาหาร เลือกกินแต่พออิม่ ปริมาณพอดีกบั การออก
แรงกาย พิจารณาเลือกซื ้ออาหารที่รสไม่จดั ไม่หวานจัด มัน
จัด เค็มจัด และไม่ควรเติมเครื่ องปรุงรส, เพิ่มการกินพืชผัก
ธัญพืช และผลไม้ สดรสหวานน้ อยทีห่ ลากสีทกุ วัน แทน ขนม
กรุบกรอบ ไม่ควรวางเครื่องปรุงรสทีโ่ ต๊ะอาหาร สําหรับอาหาร
ที่ มีฉลากโภชนาการ เลือกซื ้อสินค้ าประเภทเดียวกันที่ มี
ออกกําลังกายและใช้ ชวี ติ ด้วยควากระฉับกระเฉง
ปริมาณเกลือโซเดียม นํ ้าตาล และไขมันทีต่ ํ่าทีส่ ดุ
อย่างสมํ่าเสมอ โดยหาเวลาให้รา่ งกายได้เคลือ่ นไหวออกกําลัง
กาย ลดสิง่ อํานวยความสะดวกลง และควบคุมนํ ้าหนักตัว
อารมณ์ จัดการกับความเครี ยดของตนเองอย่าง
เหมาะสม ไม่พงึ พาบุหรี่ แอลกอฮอล์ อาจไปพบปะพูดคุย
กับครอบครัวและเพือ่ นทีไ่ ว้ ใจได้บ้าง หางานอดิเรกทีช่ อบ
งดสูบบุหรี่ และหลีกเลีย่ งการสูดดมควันบุหรี่ การ
สูบบุหรี่และการรับควันบุหรี่จากผู้อนื่ เป็ นสาเหตุหลักของการ
ตายและความพิการจากโรคเรื ้อรัง ถ้ าสูบอยูใ่ ห้ หยุดสูบ
ลดดื่มสุรา หรื อเครื่ องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์ผสม โดย
ลดการบริ โภคเครื่ องดื่ม ที่ มี แอลกอฮอล์ ผสมลงให้ อยู่ใน
ปริมาณที่เหมาะสม (ชายดืม่ วันละไม่เกิน 2 แก้ ว ส่วนหญิง
ดืม่ วันละไม่เกิน 1 แก้ ว) หรืองดดืม่
อาหารทีผ่ า นกระบวนการ อาหารสําเร็จรูป อาหารหมักดอง จะมีเกลือโซเดียมสูงกวา
อาหารสดจากธรรมชาติหลายเทาตัว
• เกลือโซเดียมทีก่ น
ิ มากเกิน สงผลตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคไต
• ปกติใน 1 วัน เราควรกินเกลือโซเดียม ไมเกิน 1 ชอนชา แตปจจุบันคนไทยกินเกลือโซเดียมเกิน 2 เทา
• การเคลื่อนไหวรางกายดวยความกระฉับกระเฉงอยางสม่ําเสมอ ชวยปองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานได เริ่มตน
จากกิจกรรมเบาๆไปจนถึงกิจกรรมหนักปานกลาง เชน การทําสวน การเดิน ทํางานบาน การวิ่ง การวายน้ํา การออกกําลังกาย เปน
ตน (กิจกรรมหนักปานกลางอยางนอยวันละ 30 นาที 5 วันตอสัปดาห หนักปานกลาง ถาเปนกิจกรรมแบบเบา ก็ตองเพิ่มเวลา
เปนอยางนอยวันละ 45 นาที 5 วันตอสัปดาห
• การไดรับควันบุหรี่เปนประจํา หรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมในปริมาณมากเกิน สงผลตอการเกิดโรคเรื้อรัง เชน
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เปนตน
ควรตรวจสุขภาพประจําอยางนอยปละ1ครัง้ อยางตอเนือ่ งและสม่ําเสมอ จะไดรเู ร็ว รูท นั ปองกัน ควบคุมโรคไดดี
เตรียมกาย เตรียมใจ ใหรเู ทาทัน และ พรอมเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัย รวมมือรวมใจ ใหคนไทยสุขภาพดี
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ออกแบบโดย..นายชัยศักดิ์ สุรสิทธิ์
กลุมปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังในประชากร

