
ฉบับที่ 04 กันยายน-ตุลาคม 2555กลุ่มพัมนาวิชาการและเครือข่ายลดโรคไม่ติดต่อในวิถีชีวิต



NCD ครบ 10 ปี ทีผ่่านมาเป็นยงัไง

NCD ครบ 10 ปี ทีผ่่านมาเป็นยงัไง

NCD ครบ 10 ปี ทีผ่่านมาเป็นยงัไง

NCD ครบ 10 ปี ทีผ่่านมาเป็นยงัไง

NCD ครบ 10 ปี ทีผ่่านมาเป็นยงัไง

อนาคตอกี 10 ปีข้างหน้าคาดหวงัอะไรกบั NCD

อนาคตอกี 10 ปีข้างหน้าคาดหวงัอะไรกบั NCD

อนาคตอกี 10 ปีข้างหน้าคาดหวงัอะไรกบั NCD

อนาคตอกี 10 ปีข้างหน้าคาดหวงัอะไรกบั NCD

อนาคตอกี 10 ปีข้างหน้าคาดหวงัอะไรกบั NCD

ดร.นพ.ภานุวัฒน์ 
ปานเกตุ

ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
อยู่ NCD 4 ปี 

ดร.ทนพ.กิตติพงศ์ 
เกิดฤทธิ์

รองผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
อยู่ NCD 1 ปี  

พญ.จุรีพร
คงประเสริฐ

รองผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
อยู่ NCD 6 ปี 

เพชราภรณ์
สมบูรณ์บูรณะ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร 
อยู่ NCD 10 ปี

ดร. ศุภวรรณ
มโนสุนทร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
ช�ำนำญกำรพิเศษ
อยู่ NCD 10 ปี

เติบโตขึ้น

เป็นกำรพัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน 
ฝ่ำฟันปัญหำอปุสรรค์มำมำกมำย

ต้องสู้และฝ่ำฟัน

มีกำรปรับตัวตลอดเวลำตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของนโยบำยตำม
สถำนกำรณ์โรคและโลก อยูต่ลอด
เวลำ

เกิดต้นทุนทำง NCD มำกมำยใน
ประเทศไทย

มุง่เน้นลดพฤตกิรรมเสีย่ง โรคและ
ภัย.....ร่วมมือร่วมใจให้คนไทย
สุขภำพดี

เป็นหน่วยงำนหลักของประชำชน
ชำวไทยด้ำน NCD

เติบโต ก้ำวเดินต่อไป

มีระบบกำรเฝ้ำระวังที่ เข ้มแข็ง 
พร้อมในกำรตอบสนองต่อ สิ่ง
แวดล้อมทุกรูปแบบ

เรำจะใช้ทุนที่มีอยู ่และสร้ำงทุน
ใหม่ เพื่อลดภำระ NCD ต่อไป
อย่ำงไร
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นิตยา
พันธุเวทย์

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
อยู่ NCD 6 ปี 

สาลินี 
เซ็นเสถียร

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข 
ช�ำนำญกำรพิเศษ

กานดา
จริยานุวัฒน์ 

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
อยู่ NCD 1 ปี 

เมตตา
ค�าพิบูลย์

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร
อยู่  NCD 7 ปี 

อัจฉรา
ภักดีพินิจ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร
อยู่ NCD 2 ปี 

เปรยีบเหมอืนเดก็น้อยในวยัเต๊อะ
แตะ ก�ำลังเรียนรู้และเติบโต

 1.นกัวชิำกำรได้รบักำร พฒันำ
วิชำกำรน้อยไปหน่อย และแผน
งำนโครงกำรอำจไม่ตรงกบัปัญหำ
 2.นโบบำยยังเป็นเชิงตั้งรับม
ำกกว่ำเชิงรุกรุก ที่ทีกำรใช้ข้อมูล
หลักฐำนทำงวิชำกำรมำกกว่ำ

ก�ำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้ำงเสร็จ
ในวันเดียว

ท�ำงำนสู่ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง

ยังเป็นเด็กประถม

จะเติบโตเข ้ ำสู ่  ควำมมั่นคง 
ก้ำวหน้ำ

 1.ให ้นักวิชำกำรได ้รับกำร 
พัฒนำด้ำนวิชำกำรในระดับสูง
และท�ำโครงกำรที่ตรงกับปัญหำ  
NCD 
 2. ลดงำน event เพิ่มงำน
วิชำกำรค่ะ

เมื่อคิดถึงควำมดัน เบำหวำน 
หัวใจ ทุกคนจะกด like ให้ NCD

อยำกมีภำคีเครือข่ำยท�ำงำนร่วม
กันมำกขึ้น

ต้องเรียนรู้ต่อไป
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สมพร
คล้ายเณร

นักวิชำกำร
กำรเงินและบัญชี
อยู่ NCD 4 ปี

ธนาภรณ์ 
กิจอรุณต�าแหน่ง

เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
ช�ำนำญงำน
อยู่ NCD 10 ปี 

ธาริณี 
พังจุนันท์

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
อยู่ NCD 5 ปี

ณัฐธิวรรณ
สุขหนองบึง

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
ช�ำนำญกำร
อยู่ NCD 6 ปี

เพียงใจ
ทองวรรณดี

เจ้ำพนักงำน

สำธำรณสุข
ช�ำนำญงำน
อยู่ NCD 10 ปี 

มีกำรพัฒนำและผลักดันบทบำท
ไปสู่ควำมชัดเจน

มีกำรพัฒนำขึ้นมำในระดับหนึ่ง

พัฒนำบทบำทด้ำนโรคไม่ติดต่อ
และกำรบำดเจ็บ มำตลอด ต้อง
โดเด่นเหนือใคร 

ก่อร่ำงสร้ำงตัวกับงำนเชิงรุก 

- ขำดควำมคล่องตวัในกำรท�ำงำน
- ขำดขวัญ และก�ำลังใจ 

เป็นผู ้น�ำที่เข้มแข็งในทุกๆด้ำน 
ของกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ตดิต่อและกำรบำดเจบ็ทัง้ใน
ประเทศและนำนำชำติ

เป ็นผู ้น�ำที่ เข ้มแข็งในด้ำนโรค
ไม่ติดต่อ ทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ

ส�ำหรับอนำคตขอสั้นๆ... “ทุกคน
ต้องฟังเรำ”

มั่นคง แข็งแรง ก้ำวไปพร้อมโลก

- อยำกได้ควำมสำมัคคี
- อยำกได้ควำมรัก ควำมเอำใจใส่
ในทุกระดับชั้นกำรบริหำรโดยไม่
แบ่งแยก.
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ชัยศักดิ์ 
สุรสิทธิ์

นำยช่ำงศิลป์
ช�ำนำญงำน
อยู่ NCD 10 ปี

กัลยา 
โพธิ์จันทร์

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ปฏิบัติงำน
(งำนกำรเจ้ำหน้ำที่)

สุธาทิพย์ 
ภัทรกุลวณิชย์

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
อยู่ NCD 5 ปี 

นุชรี 
อาบสุวรรณ

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
อยู่ NCD 4 ปี 

ธิดารัตน์ 
อภิญญา

นักวิชำกำร
สำธำรณสุข
อยู่ NCD 4 ปี 

มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกัน
หลำยครั้ง รอวันเติบโต

มีกำรพัฒนำและผลักดันบทบำท
ไปสู่ควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

ควำมร ่วมมือ/ช ่วยเหลือกำร
ท�ำงำนจำกพี่น้องNCD ทุกกลุ่ม
เพื่อให้กำรท�ำงำนรำบรื่น 

ดีค่ะ เติบโตขึ้น

ผ่ำนร้อน ผ่ำนหนำว แก่กล้ำ
ประสบกำรณ์แล้ว

ก็น่ำจะดีกว่ำเดิม เพรำะเรำจะเข้ำ
สู่อำเซียนในไม่ช้ำ ทุกอย่ำงต้อง
เปลี่ยนแปลงต่อไป

เป็นผู้น�ำที่ เข้มแข็งในทุกๆด้ำน
ของกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันโรค
ไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บทั้งใน
ประเทศและนำนำชำติ

มีศักยภำพในกำรแก้ปัญหำNCD 
ระดับชำติและภูมิภำค 
(ฝันให้ไกลไปให้ถึง)

ไม่รู้จะอธิบำยยังไง

ต้องก้ำวต่อไป อย่ำงมั่นคง สู้ๆ
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 ขณะนี้เป็นช่วงเวลำที่เข้ำสู่ฤดูหนำว  หลำยจังหวัดในภำคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีอำกำศหนำว
เย็นต่อเนื่อง ซึ่งอำกำศเย็นจะมีสภำพเหมำะสมต่อกำรระบำดของเชื้อโรคหลำยชนิด ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ 
โรคปอดบวม  โรคหัด โรคอุจจำระร่วงเฉียบพลัน และโรคไข้หวัดนก  ซึ่งกลุ่มที่น่ำเป็นห่วงต่อกำรเกิดโรคติดต่อ
ดังกล่ำวนั้น  นอกจำกเด็กเล็กอำยุต�่ำกว่ำ 5 ปี  ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแล้ว กลุ่มที่น่ำห่วงอีกกลุ่ม คือ 
ผู้เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบำหวำน โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหล่ำนี้จะมีภูมิ
ต้ำนทำนต�่ำ และพบว่ำมีแนวโน้มกำรเสียชีวิตจำกภัยหนำวสูงกว่ำกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคประจ�ำตัว  

 ส�ำหรับในบทควำมนี้ จะกล่ำวถึงผู้เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ว่ำควร
มีกำรป้องกันตนเองเป็นพิเศษเมื่ออำกำศหนำวมำเยือน อย่ำงไร

ท�ำไมผู้เป็นโรคที่เป็นเรื้อรัง 
ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษเมื่อภัยหนำวมำเยือน ?

โดยปกติผู้เป็นโรคโรคเรื้อรังต้องดูแลตนเองในเรื่อง อำหำร กำรออกก�ำลังกำย เรื่องกำรกินยำ อยู่แล้ว แต่เมื่อถึง
ฤดูหนำว คนที่เป็นโรคประจ�ำตัวเหล่ำนี้ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษเพิ่มขึ้น เพรำะ

 1. จำกสภำพอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงสภำพร่ำงกำย โดยเมื่ออำกำศเย็น 
ควำมชืน้อำกำศลดลง ผวิหนงัจะแห้ง และในผูเ้ป็นโรคเบำหวำน เมือ่อำกำศเยน็ลง จะมปัีญหำเรือ่งกำรไหลเวยีน
เลอืด เกดิกำรเปลีย่นแปลงของระดบัน�ำ้ตำลขึน้ลงเรว็กว่ำปกต ิมปัีญหำเลอืดมคีวำมหนดืขึน้ กำรไหลเวยีนเลอืด
ก็จะแย่ลง (ผู้เป็นโรคเบำหวำน จะมีระดับน�้ำตำลสะสม (HbA1C) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 ในฤดูหนำวเมื่อเปรียบ
เทียบกับฤดูร้อน) นอกจำกนี้ยังพบว่ำอุณหภูมิที่ลดลง มีผลให้ควำมดันโลหิตเพิ่มขึ้น เพรำะเลือดหนืดขึ้น ส่งผล

NCDFocus

ค�ำแนะน�ำกำรปฏิบัติตัว
ผู้เป็นโรคเรื้อรังกับภัยหนำว

     นิตยา พันธุเวทย์ 
และ นุชรี  อาบสุวรรณ

  ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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ให้หัวใจท�ำงำนหนักขึ้น  โดยอุณหภูมิที่ลดลง 1 องศำเซลเซียส เพิ่มควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคหัวใจเฉียบพลัน 
(Heart attack ) ร้อยละ 2 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้เป็นโรคหัวใจ ดังนั้นผู้เป็นโรคหัวใจ ควำมดัน
โลหิตสูง และเบำหวำน ควรดูแลร่ำงกำยให้อบอุ่นร่ำงกำยเป็นพิเศษอยู่เสมอในช่วงหนำวนี้

 2. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรม เมื่อมีอำกำศหนำวเย็น โดยทั่วไปคนเรำ อยำกจะนอน กำรออกก�ำลัง
กำยและเคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อยลง

 3. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนจิตใจ เครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย

ผู้เป็นโรคเรื้อรัง
จะดูแลตนเองเมื่อภัยหนำวมำเยือนอย่ำงไร ?

กำรดูแลตนเองในผู้เป็นโรคเรื้อรังเมื่อภัยหนำวมำเยือน มีข้อแนะน�ำ 8 ข้อ (8 Self-Care Behaviors) ดังนี้

 1. การดแูลร่างกายให้อบอุน่ (staying Warm ) กำรรกัษำอณุหภมูขิองร่ำงกำยให้อบอุน่อยูเ่สมอทีป่ระมำณ 
37 องศำเซลเซียส  ด้วยกำรสวมหมวก สวมเสื้อคลุมกันหนำว  ใส่ถุงมือ ถุงเท้ำ และรองเท้ำที่ใส่สบำย ควร
หลีกเลี่ยงเสื้อผ้ำใยสังเครำะห์หรือผ้ำขนสัตว์ เพรำะจะท�ำให้ระคำยผิวหนัง  รักษำร่ำงกำย (ผิวหนัง ตำ อวัยวะ
ภำยใน) ให้ชุ่มชื้น ไม่แห้งเกินไป โดยใช้โลชั่นที่มีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ทำผิวป้องกันกำรสูญเสียน�้ำออก
จำกผวิหนงัและควรทำผวิหนงัวนัละหลำยๆ ครัง้ ล้ำงท�ำควำมสะอำดเท้ำ  เชด็ให้แห้งพร้อมสงัเกตว่ำมบีำดแผล
หรือไม่ ถ้ำพบมีบำดแผลควรทำยำและสังเกตขนำด ลักษณะของแผล หำกบำดแผลใหญ่ขึ้นและหำยช้ำควรไป
สถำนบริกำรสำธำรณสุข กรณีถ้ำตำแห้งต้องบอกหมอเพื่อจ่ำยยำหยอดตำให้ และควรดื่มน�้ำมำกๆ 

 สภำพแวดล้อมทีพ่กัอำศยั ภำยในบ้ำนควรปิดหน้ำต่ำงทีเ่ป็นทำงลมเข้ำ แต่ทัง้นีค้วรดใูห้มอีำกำศถ่ำยเทอย่ำง
เหมำะสม พยำยำมหลกีเลีย่งกำรอยูใ่นทีโ่ล่ง และมลีมโกรก หำกจ�ำเป็นให้เตรยีมเครือ่งนุง่ห่มให้อบอุน่เพยีงพอ 
และควรหลีกเลี่ยงกำรไปอยู่ในฝูงชนที่มีกำรระบำยอำกำศไม่ดี เพรำะอำจรับเชื้อไวรัสไข้หวัดจำกผู้อื่นได้ ซึ่งคน
เป็นโรคเรื้อรังจะมีภูมิต้ำนทำนต�่ำ ติดเชื้อได้ง่ำย และหำยยำกกว่ำผู้ไม่เป็นโรคเรื้อรัง จึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้
หวัดใหญ่
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 2. การรบัประทานอาหาร ( Healthy Eating ) ควรรบัประทำนอำหำรครบ 5 หมู ่พอเหมำะกบักำรออกแรง
กำยของแต่ละคน ควรเลือกกินอำหำรประเภทต้ม และควรกินอำหำรขณะที่ยังอุ่นอยู่  ดื่มน�้ำมำกๆ ส�ำหรับผู้
เป็นโรคเรื้อรัง เน้นกำรกินอำหำรที่รสไม่จัด  หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนลูกอม ของหวำน และอำหำรที่มีไขมันสูง 
ควรเลอืกรบัประทำนอำหำรธญัพชื ผกั ผลไม้สดรสหวำนน้อยเพรำะอดุมไปด้วยวติำมนิ แร่ธำต ุทีม่ปีระโยชน์ต่อ
ร่ำงกำย ท�ำให้ผนังเซลล์แข็งแรง และช่วยสร้ำงภูมิต้ำนทำนโรคในช่วงหน้ำหนำว และควรเลือกดื่มผลิตภัณฑ์นม
ไขมันต�่ำ แต่หำกต้องกำรกินขนมหวำนให้เลือกขนมหวำน หรือคุ๊กกี้ที่มีน�้ำตำลและเกลือต�่ำ ชิมก่อนเติมเครื่อง
ปรุง ล้ำงมือก่อนและหลังกำรรับประทำนอำหำรทุกครั้ง

 ทีส่�ำคญัควรหลกีเลีย่งกำรดืม่สรุำในหน้ำหนำว เนือ่งจำกมคีวำมเชือ่ทีไ่ม่ถกูต้องว่ำกำรดืม่สรุำจะแก้หนำวได้  
แต่ควำมจรงิกำรดืม่สรุำจะท�ำให้ร่ำงกำยอบอุน่ในช่วงแรก จำกนัน้จะขำดน�ำ้อย่ำงรนุแรง  และอำจท�ำให้เสยีชวีติ
ได้   นอกจำกนี้ยังอำจก่อให้เกิดปัญหำอุบัติเหตุทำงท้องถนน ปัญหำทำงสังคมทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง มีควำม
สัมพันธ์ในด้ำนกำรเป็นสำเหตุของโรคเรื้อรัง ท�ำให้ควำมดันเลือดสูง  กระตุ้นให้เกิดกำรท�ำลำยของตับอ่อนและ
มีผลต่อกำรท�ำงำนของฮอร์โมน

 3. การออกก�าลังกาย ( Being Active ) ผู้เป็นโรคเรื้อรัง ควรออกก�ำลังกำยเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ  กำร
ออกก�ำลังกำยจะช่วยให้กำรจัดกำรระดับน�้ำตำลในเลือด โดยช่วยลดระดับน�้ำตำลในเลือดด้วยกำรเพิ่มควำม
ไวของเนื้อเยื่อในกำรตอบสนองต่ออินซูลิน ซึ่งจะท�ำให้กล้ำมเนื้อมีควำมสำมำรถในกำรจับน�้ำตำลไปใช้ได้ดีขึ้น  
เพิ่มสมรรถภำพร่ำงกำย ให้มีสัดส่วนของเนื้อเยื่อต่ำง ๆ อยู่ในเกณฑ์เหมำะสม มีควำมยืดหยุ่น ควำมแข็งแรง
ของกล้ำมเนื้อ ควำมทนทำนของหัวใจ สำมำรถประกอบกิจวัตรประจ�ำวันและท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ช่วยควบคุมน�้ำหนัก ลดไขมัน ผลระยะยำวหำกออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอ คือ กำรลดระดับไตรกลีเซอไรด์ 
คอเลสเตอรอลโดยรวม และจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีกับร่ำงกำย ( HDL ) ในเลือดได้ ลดปัจจัยเสี่ยง
ในกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) ลดควำมดันโลหิต ลดควำมเครียด ทั้งยังช่วยป้องกัน
โอกำสเกิดโรคเบำหวำนในผู้ที่เริ่มมีระดับน�้ำตำลสูงเกินเกณฑ์ปกติ  

 กำรออกก�ำลังกำย ควรออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอ อย่ำงน้อยวันละ 30 นำที  5 วันต่อสัปดำห์ โดยในช่วง
อำกำศหนำวควรเลือกชนิดกีฬำในร่ม เช่น เล่นโยคะ เต้นแอโรบิคขณะดูทีวี   หำกจะออกก�ำลังกำยกลำงแจ้งที่มี
แดด ต้องเลอืกช่วงทีไ่ม่มแีดดจดัและไม่มลีมพดัผ่ำน  และดแูลตนเองให้มวีถิชีวีติทีม่กีำรเคลือ่นไหวร่ำงกำย เช่น 
ใช้บันไดแทนกำรขึ้นบันไดเลื่อน / ลิฟท์ ล้ำงรถ ดูแลสวน เป็นต้น    ส�ำหรับผู้ที่เป็นเบำหวำนชนิดที่ 2 นำนเกิน 
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10 ปี และชนิดที่ 1 เกิน 15 ปี ควรได้รับกำรตรวจสมรรถภำพของหัวใจด้วยกำรทดสอบเดินสำยพำน (Exercise 
Stress Test) เป็นประจ�ำทกุปี หรอืก่อนออกก�ำลงักำยหรอืเล่นกฬีำทีห่นกัมำกขึน้ ซึง่จะช่วยให้ทรำบสมรรถภำพ
ควำมแข็งแรงของระบบหัวใจและปอด และทรำบว่ำเริ่มมีภำวะแทรกซ้อนของหัวใจหรือไม่ เพื่อช่วยในเปรียบ
เทียบวำงแผนกำรออกก�ำลังที่มีควำมหนักได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป

 4. การตดิตามตวัเลขค่าความเสีย่งทีค่วรทราบ (Monitoring)  ได้แก่ ควำมดนัโลหติ ระดบัน�ำ้ตำลในเลอืด 
ระดบัไขมนัในเลอืด และควบคมุน�ำ้หนกัตวัให้อยูใ่นเกณฑ์ทีเ่หมำะสม  (ดชันมีวลกำย ไม่เกนิ 23 กโิลกรมั/ตำรำง
เมตร รอบเอวชำย น้อยกว่ำ 90 ซม. (36 นิ้ว) และรอบเอวหญิง น้อยกว่ำ 80 ซม. (32 นิ้ว)

 5. การรับประทานยา ( Taking Medication ) รับประทำนยำตำมแผนกำรรักษำอย่ำงเคร่งครัด

 6. พักผ่อนให้เพียงพอ (get enough sleep) ควรใส่ชุดนอนและห่มผ้ำหนำเสมอเพื่อป้องกันกำรสูญเสีย
ควำมร้อนตอนกลำงคนื เวลำลกุขึน้ในตอนเช้ำหรอืเข้ำห้องน�ำ้ตอนกลำงคนื ควรมเีสือ้คลมุให้ร่ำงกำยอบอุน่ และ
ควรจัดห้องนอนให้มิดชิด หลีกเลี่ยงให้ลมผ่ำนมำกๆ 

 7. การจัดการตนเองเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม (Problem Solving) ให้สังเกตอำกำรผิดปกติ เมื่อ
เกิดปัญหำขึ้นให้จัดกำรอย่ำงเหมำะสม ไม่เครียด ไม่หันไปทำงอบำยมุข บุหรี่ สุรำ โดยกำรศึกษำ ค้นคว้ำจำก
เอกสำร หรือเว็บไซด์ที่น่ำเชื่อถือ (ได้แก่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ฯ สมำคมโรคเบำ
หวำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ฯ  สมำคมควำมดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ 
เป็นต้น ) และจัดกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง ส�ำหรับปัญหำที่พบบ่อย ได้แก่ น�้ำตำลในเลือดต�่ำ น�้ำตำลในเลือดสูง 
และ หำกแก้ปัญหำไม่ได้ให้พำไปสถำนบริกำรสำธำรณสุข 

 8. การจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสม (Healthy Coping) กำรเผชิญปัญหำและกำรจัดกำรกับ
ควำมเครียดที่มำกกว่ำควำมเครียดในกำรด�ำเนินชีวิตตำมปกตินั้น ในบำงครั้งต้องปรึกษำกับคนในครอบครัว 
เพื่อนสนิท หรือบำงครั้งต้องปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญกำรดูแลเรื่องโรค  หรืออำจเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันและ

สำมำรถเผชิญ/ปรับตัวกับปัญหำได้ดี เนื่องจำกบำงปัญหำเรำแก้ปัญหำตำมล�ำพังไม่ได้ เมื่อปล่อยไว้นำน ท�ำให้
เกิดควำมเครียดที่เรื้อรัง อำจเกิดภำวะซึมเศร้ำหรือมีปัญหำกำรจัดกำรทำงอำรมณ์ตำมมำได้
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      ผ่านพ้น
วยัท�างาน...
เข้าสูว่ยัผูส้งูอายุ
ด้วยสขุภาพกายและจติใจทีด่ี

สุธาทิพย์  ภัทรกุลวณิชย์
ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคKnowwhatKnowwhy

  วนัจนัทร์ที ่1 ตลุำคม 2555 ทีผ่่ำนมำ คงจะเป็นวนัแรกของ
ผูเ้กษยีณอำยรุำชกำรหลำยๆ ท่ำนทีไ่ม่ต้องตืน่นอนตัง้แต่เช้ำ
และเดนิทำงไปท�ำงำน เหมอืนเช่นทีเ่คยปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ�ำ 
และถือเป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งของผู้สูงอำยุทั่วโลก องค์กำร
สหประชำชำตไิด้ก�ำหนดให้วนัที ่1 ตลุำคมของทกุปี เป็น “วนั
ผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons) โดย
ก�ำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2534 จำกกำร
ประชมุขององค์กำรสหประชำชำตเิมือ่ปี พ.ศ.2533 ทัง้นี ้เมือ่
ปี พ.ศ.2525 องค์กำรสหประชำชำติได้เคยจัดประชุมสมัชชำ
โลกเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ ณ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย และ
ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ “ผูส้งูอาย”ุ คอื บคุคลทีม่อีำยตุัง้แต่ 
60 ปี ขึ้นไปทั้งชำยและหญิง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1) ผู้สูงอำยุตอนต้น คือ บุคคลที่มีอำยุ 60 - 69 ปี ทั้ง
ชำยและหญิง 

 2) ผู้สูงอำยุตอนปลำย คือ บุคคลที่มีอำยุ 70 ปีขึ้นไป ทั้ง
ชำยและหญิง 

 ส�ำนกัส่งเสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอำย ุรำยงำนข้อมลูผูส้งูอำยุ
ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
2554) รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 7.79 ล้ำนคน จำกประชำกรรวมทั้ง
ประเทศ 62.93 ล้ำนคน คดิเป็น ร้อยละ 12.38 ของประชำกร
ทั้งหมด แบ่งเป็น ผู้สูงอำยุชำย จ�ำนวน 3.46 ล้ำนคน คิดเป็น
ร้อยละ 44.37 และผู้สูงอำยุหญิง จ�ำนวน 4.33 ล้ำนคน คิด
เป็นร้อยละ 55.63 หำกจ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ พบว่ำ ผู้สูงอำยุ
ที่มีอำยุ  60 – 69 ปี มีจ�ำนวนมำกที่สุดคือ 4.33 ล้ำนคน คิด
เป็นร้อยละ 6.88 รองลงมำคือ ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 70 – 79 ปี 
จ�ำนวน 2.47 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 3.92 ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 
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  จ�านวนประชากรสูงอายุ

  ล้านคน ร้อยละของประชากรทั้งหมด

 2533 4.0 7.2

 2543 5.7 9.2

 2548 6.6 10.2

 2553 7.6 11.4

 2563 10.8 15.3

ปี พ.ศ.

80 – 89 ปี จ�ำนวน 0.87 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 1.38 และ
ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 90 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 0.13 ล้ำนคน คิดเป็น
ร้อยละ 0.20[1]

 องค์กำรสหประชำชำตไิด้นยิำมไว้ว่ำประเทศทีม่ปีระชำกร
อำยุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 10 หรือมีประชำกร
อำยุ 65 ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 7 ของประชำกรทั้งประเทศ 
ถือว่ำ ประเทศนั้นได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) 
และเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อ
สัดส่วนประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 
และอำยุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 จำกสถิติข้อมูล
จำกกำรคำดกำรณ์จ�ำนวนประชำกร แสดงให้เหน็ว่ำประชำกร
สูงอำยุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้

 สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 
รำยงำนข้อมูลประชำกรในประเทศไทย (ข้อมูล ณ กรกฎำคม 
พ.ศ.2555) จ�ำนวน 64,413,000 ล้ำนคน แบ่งเป็น ชำย 31.68 
ล้ำนคน และหญิง 32.73 ล้ำนคน หำกจ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ 
พบว่ำมีจ�ำนวนประชำกรวัยเด็ก (อำยุน้อยกว่ำ 15 ปี) 12.9 

ล้ำนคน เด็กวัยเรียน (อำยุ 6-12 ปี) 15.1 ล้ำนคน สตรีวัย
เจริญพันธุ์ (อำยุ 15-49 ปี) 17.7 ล้ำนคน วัยท�ำงำน (15-59 
ปี) 43.4 ล้ำนคน และวัยสูงอำยุ (60 ปีขึ้นไป) 8.1 ล้ำนคน จะ
เหน็ได้ว่ำ ประชำกรวยัท�ำงำนเป็นประชำกรกลุม่ใหญ่ทีส่ดุและ  
เป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำประเทศ ซึง่ประชำกรวยัท�ำงำน
กลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ในอีก 20-30 ปี
ข้ำงหน้ำ

 ส�ำหรับประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2548[2] จำกตัวเลขผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 
10 และจ�ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ มีรำยงำนอัตรำกำรเกิดลดลงเฉลี่ย 8 แสนคนต่อ
ปี ในขณะทีอ่ตัรำตำยมำกกว่ำ 4 แสนคนต่อปี ท�ำให้อตัรำกำร
เพิ่มประชำกร 3 แสนคนต่อปี อัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมลดลง 
ครอบครัวส่วนใหญ่จะมีลูก 1 - 2 คน และผู้หญิงโสดมำกขึ้น 
จึงมีควำมกังวลว่ำคนไทยที่เกิดระหวำ่ง พ.ศ.2506 – 2526 
ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรเกิดมำกที่สุดถึงปีละ 1 ล้ำนคน ในอีก 10 
ปีข้ำงหน้ำ วัยท�ำงำนเหล่ำนี้จะเริ่มเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุ หำกไม่มี
คนดูแลจะเป็นผู้สูงอำยุที่ต้องอยู่ตำมล�ำพัง เนื่องจำกไม่มีลูก
หรอืมลีกูน้อย หำกผูส้งูอำยมุโีรคเรือ้รงั จะเกดิภำวะพึง่พำมำก
ขึ้น และเกิดกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้สูงอำยุ จึงควร
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและเรียนรู้กำรปฏิบัติ
ดูแลตัวเองด้วยกำรปรับวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตั้งแต่ก่อนเข้ำสู่วัย
สงูอำย.ุ..หำกมกีำรเตรยีมควำมพร้อมทัง้ด้ำนสขุภำพร่ำงกำย 
กำรเงนิ และจติใจไว้ล่วงหน้ำ จะช่วยให้สำมำรถด�ำเนนิชวีติใน
วัยสูงอำยุได้อย่ำงมีควำมสุข

 การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกาย ควรหัน
มำใส่ใจดูแลสุขภำพตั้งแต่วัยท�ำงำน เพรำะเมื่อเข้ำสู่วัยสูง
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อำยุสุขภำพทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจจะมีควำมเสื่อมถอย
ไปตำมวัย ผู้สูงอำยุจึงควรลดภำระหน้ำที่รับผิดชอบให้น้อย
ลง เลือกท�ำงำนที่เหมำะสมกับสภำพร่ำงกำย ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงเหมำะสม ได้แก่ กำรบริโภค
น�้ำและอำหำรที่มีประโยชน์ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ในปริมำณที่
เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย และเลือกชนิดของ
อำหำรให้เหมำะสมตำมวยั หลกีเลีย่งอำหำรทีม่รีสหวำน เคม็ 
และมไีขมนัมำกเกนิไป ควรควบคมุน�ำ้หนกัหรอืลดควำมอ้วน 
ออกก�ำลังกำยอย่ำงเหมำะสมตำมวัยอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้
มีสุขภำพที่แข็งแรง ผู้สูงอำยุที่มีโรคประจ�ำตัวควรออกก�ำลัง
กำยตำมค�ำแนะน�ำของแพทย์ ไม่สบูบหุรีแ่ละเลกิดืม่สรุำ กำร
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และสังเกตอำกำรผิดปกติของ
ร่ำงกำย หำกมกีำรเจบ็ป่วยเกดิขึน้ ควรรบีไปพบแพทย์ ไม่ควร
ปล่อยไว้นำน อำจกลำยเป็นโรคเรือ้รงัจะท�ำให้กำรฟ้ืนฟสูภำพ
ท�ำได้ยำก รวมถงึ  กำรจดัสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสขุภำพและ
มีควำมปลอดภัย เช่น เตรียมห้องนอนไว้ชั้นล่ำง และอยู่ใกล้
ห้องน�ำ้ ปรบัพืน้บ้ำนให้อยูใ่นระดบัเดยีวกนั และใช้วสัดกุนัลืน่
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและกำรพลัดตกหกล้ม นอกจำกนี้ ควร
อยู่ในสถำนที่ที่มีกำรระบำยอำกำศที่ดี มีแสงสว่ำงเพียงพอ 
และจัดวำงสิ่งของให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ 

 การเตรยีมความพร้อมด้านการเงนิ เมือ่เข้ำสูว่ยัสงูอำยุ
จะเกดิกำรเปลีย่นแปลงด้ำนอำชพีและรำยได้ ดงันัน้ จงึควรใช้

จ่ำยให้พอดกีบัฐำนะทำงเศรษฐกจิของตน และสะสมเงนิออม
อย่ำงน้อยร้อยละ 10 – 20 ของรำยได้ เก็บออมไว้ใช้เพื่อกำร
อุปโภคบริโภคในวัยสูงอำยุให้เพียงพอ โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำย
ในกำรรักษำพยำบำล หรือมีแหล่งเงินที่เป็นหลักประกันภำย
หลงัเกษยีณอำย ุหำกมโีรคประจ�ำตวัเจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรังที่ส�ำคัญ ได้แก่ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขำดเลือด อัมพฤกษ์อัมพำต โรคไต โรคระบบทำงเดินหำยใจ 
และมะเร็ง ซึ่งเป็นกลุ่มโรควิถีชีวิตที่สำมำรถป้องกันได้ โดย
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมำะสม หำกยังต้องดูแลรักษำ
อย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่วัยสูงอำยุ ซึ่งไม่สำมำรถท�ำงำนหำรำย
ได้ จะเกิดเป็นภำระทั้งด้ำนกำรรักษำพยำบำลและค่ำใช้จ่ำย 
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขอยกตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของพนักงำนบริษัท โตโยต้ำ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด โดยคุณภัฏชฎำ กวีวัฒนถำวร ผู้
ช่วยผูจ้ดักำรส�ำนกังำนส่งเสรมิควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 
กล่ำวถงึกจิกรรมนีว่้ำเกดิจำกนโยบำยและผูบ้รหิำรเหน็ควำม
ส�ำคญัเรือ่งสขุภำพของพนกังำน จงึให้กำรสนบัสนนุในกำรขบั
เคลือ่นกจิกรรมและจดัท�ำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนสขุภำพ
ที่จะเกิดขึ้นภำยหลังเกษียณอำยุ (ดังรูป) จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วย
กระตุน้ให้พนกังำนทีม่กีำรเจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั เกดิ
ควำมตระหนักและใส่ใจในกำรปรับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ให้ดี
ต่อสุขภำพ[3]
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บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ�ากัด
การประมาณการค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ

 อำยุเมื่อเกษียณ 58 ปี

 ประมำณกำรว่ำมีชีวิตอยู่ 80 ปี

 เพรำะฉะนั้นกำรใช้ชีวิต

 อำยุหลังเกษียณ 22 ปี 
 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่อวัน(ผู้มีสุขภำพดีไม่เจ็บป่วย) 170 บำท

 รำยจ่ำยหลังอำยุเกษียณ 170 บำท x 22 ปี x 365 วัน

 ค่ำใช้จ่ำยหลังอำยุเกษียณ 22 ปี 1,365,100 บาท
  ถ้ำเจ็บป่วยแล้วต้องเข้ำรับกำรรักษำด้วยโรคไม่เรื้อรัง

 พบแพทย์เดือนละครั้ง ครั้งละประมำณ 4,000 บำท 4,000 บำท x 22 ปี x 12 ปี  

   1,056,000 บาท (44% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

สรุป ถ้าเกษียณอายุพร้อมกับการเจ็บป่วยจะต้องมีเงินหลังเกษียณอายุไม่น้อยกว่า 2,421,000 บาท
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อำกำรซมึเศร้ำ หดหู ่รูส้กึว่ำตนไม่มคีณุค่ำ อำรมณ์แปรปรวน
อ่อนไหว อำจถึงขั้นมีอำกำรประสำทหลอน ดังนั้น ช่วงวัย
ท�ำงำน ควรเรียนรู้ในกำรฝึกควบคุมอำรมณ์ให้มีสติ รักษำ
ควำมสุขุมเยือกเย็น  ผ่อนคลำยควำมเครียด เรียนรู้กำร
จัดกำรควำมเครียด ฝึกให้เป็นคนรู้จักแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ�ำวันด้วยตนเอง ยิ้มสู้กับทุกปัญหำ มองคนในแง่ดี 
ฝึกจติใจให้เบกิบำนแจ่มใส ฝึกตนเองให้อดทน มัน่คง ยตุธิรรม 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น เตรียมกำรใช้ชีวิตหลังวัยท�ำงำน 
เพื่อไม่ให้เป็นผู้สูงอำยุที่มีปัญหำด้ำนจิตใจ จึงควรหำ งำน
อดิเรกที่สนใจ ท�ำกิจกรรมกับลูกหลำน เพื่อนบ้ำน ชุมชน 
หรือร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ท�ำตนให้เป็นประโยชน์ 
เพือ่ให้เกดิควำมภำคภมูใิจ เป็นทีร่กัและเคำรพของครอบครวั 
สังคม และตนเอง หรือปฏิบัติธรรม ศึกษำธรรมะ เพื่อเสริม
สร้ำงควำมสุขทำงใจ หำควำมสงบสุขจำกธรรมะ แล้วน�ำมำ
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมเท่ำที่ท�ำได้อย่ำง
สม�่ำเสมอ

 ก่อนข้ำมผ่ำนวัยท�ำงำนในวันนี้...หำกมีกำรเตรียมควำม
พร้อมเข้ำสู ่วัยสูงอำยุที่มีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจดี คง
ไม่ใช่เรื่องยำก หำกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้..ด้วยกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันอย่ำงเหมำะสมและ
สม�ำ่เสมอ เพือ่กำรมสีขุภำพกำย สขุภำพใจทีด่ ีส่งผลให้มชีวีติ
ยนืยำว และเพือ่ให้สำมำรถพึง่พำตนเองและใช้ชวีติในวยัทีส่งู
อำยุอย่ำงมีควำมสุข
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  ปัจจุบันเรำมีรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก ที่เห็นชัดเจนที่สุด คงเป็นเรื่องของกำรมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
มำกขึ้น ท�ำให้ในชีวิตประจ�ำวันของเรำขำดกำรเคลื่อนไหวออกแรง (Physical Activity) และแน่นอน ขำดกำรออกก�ำลังกำยตำม
แบบแผนด้วย (Exercise) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อที่อันตรำย ได้แก่ โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

 ดังนั้นกำรป้องกันที่ดี ด้วยกำรออกก�ำลังกำย, เพิ่มกิจกรรมทำงกำยหรือเพิ่มกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นประจ�ำ ก็เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของกำรสร้ำงสุขภำพที่ดีและมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำมควรเลือกปฏิบัติให้เหมำะสมกับวัย 
เพรำะไม่เช่นนั้นนอกจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว อำจท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บและเป็นอันตรำยอีกด้วย

ก่อนอื่น....กำรเพิ่มกิจกรรมทำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเป็นประจ�ำ มีผลดีอย่ำไง ? 

 ส่งผลต่อกำรควบคุมน�้ำหนัก
 ช่วยให้มีสุขภำพดี
 สร้ำงควำมแข็งแรงของกระดูกและกล้ำมเนื้อ
 ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบำหวำน และโรคมะเร็ง
 สร้ำงทักษะกำรเคลื่อนไหวป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรหกล้มในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอำยุ

แล้วกิจกรรมทำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย (Physical activity) คืออะไร?

 หมำยถึง กำรท�ำกิจกรรมเคลื่อนไหวส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยซึ่งเกิดจำกกำรท�ำงำนของกล้ำมเนื้อลำย และท�ำให้มีกำรใช้
พลังงำนเพิ่มขึ้นจำกภำวะปกติขณะพัก กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยสำมำรถจัดหมวดหมู่ได้เป็น 4 ประเภท ตำมบริบทที่กระท�ำได้แก่ 

 1. การท�างานประกอบอาชีพ (Occupational activity ) เช่น หำบขนมขำย ขนของขึ้นลง ถีบสำมล้อ เกี่ยวข้ำว 

 2. การท�างานบ้าน/งานสวน/งานสนาม ในบริเวณบ้าน (Household activity) เช่น ท�ำงำนบ้ำน ท�ำครัว ล้ำงถ้วยชำม เช็ด
ถูกระจก ล้ำงขัดพื้น ถูบ้ำน เก็บเกี่ยวดอกไม้/ผลไม้/ผัก ขุดดิน ตัดแต่งกิ่ง ดำยหญ้ำ ฯลฯ

 3. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (Transportation activity) เช่น เดินไปท�ำงำน ถีบจักรยำนไปท�ำงำน เดินไปท�ำ
ธุระ เดินขึ้นบันได ฯลฯ

เพิม่กจิกรรมทางกาย…
หนทางสู่สุขภาพที่ดี

นุชรี อาบสุวรรณและธิดารัตน์ อภิญญา
ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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 4. การท�ากิจกรรมในเวลาว่าง หรืองานอดิเรก (Leisure time activity) เช่น เดินเล่น เดินทำงไกล ถีบจักรยำน ลีลำศ ร�ำ
มวยจีน เล่นโยคะ วิ่ง/วิ่งเหยำะ เต้นแอโรบิก ว่ำยน�้ำ และกำรเล่นกีฬำต่ำงๆ ฯลฯ ทั้งนี้กำรท�ำกิจกรรมในเวลำว่ำงยังสำมำรถแบ่ง
ย่อยได้อีก 3 ประเภทได้แก่ 

  4.1 กำรท�ำกิจกรรมนันทนำกำร (Recreational activity) เช่น เดินเล่น เดินทำงไกล ปีนเขำ ถีบจักรยำน ว่ำยน�้ำ ลีลำศ 
ร�ำมวยจีน เล่นโยคะ เป็นต้น
  4.2 กำรเล่นกีฬำ (Competitive sports) เช่น กำรเล่นบำสเก็ตบอล , ฟุตบอล เป็นต้น
  4.3 กำรออกก�ำลงักำยหรอืกำรฝึกฝนร่ำงกำย (Exercise training) คอื กำรเคลือ่นไหวร่ำงกำยทีส่ร้ำงขึน้อย่ำงเป็นแบบแผน 
กระท�ำซ�ำ้ๆ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้ำงเสรมิสมรรถภำพอย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรอืทัง้หมด เป็นกจิกรรมทีค่่อนข้ำงหนกั เช่น เดนิ จ�ำ้ 
วิ่ง/วิ่งเหยำะ ถีบจักรยำน เต้นแอโรบิก ว่ำยน�้ำ กระโดดเชือก กรรเชียงเรือ เล่นกีฬำประเภทฝึกควำมอดทน ฯลฯ           
 จำกทีก่ล่ำวมำทัง้หมดจะพบว่ำรปูแบบกจิกรรมอำจจะซ�ำ้ซ้อนกนัทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวตัถปุระสงค์และบรบิททีก่ระท�ำกจิกรรมนัน้ๆ

ข้อแนะน�ำในกำรออกก�ำลังกำยในแต่ละช่วงอำยุ
 1. อำย ุ5-17 ปี ส�ำหรบัเดก็และเยำวชนทีม่อีำยอุยูใ่นกลุม่วยันี ้กจิกรรมทีเ่หมำะสมคอื กำรเล่นกฬีำหรอืกจิกรรมนนัทนำกำร
ในวิชำพละศึกษำ หรือกำรออกก�ำลังกำยที่มีแบบแผน  กำรท�ำกิจกรรมดังกล่ำวช่วยเสริมสร้ำงให้ระบบหำยใจและกำรไหลเวียน
เลือด ระบบกระดูกและกล้ำมเนื้อ และระบบเผำผลำญพลังงำนในร่ำงกำยดีขึ้น อีกทั้งยังลดภำวะควำมเครียดได้อีกด้วย ซึ่งควร
ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ ดังนี้
  ออกก�ำลังกำยแบบสะสมในระดับปำนกลำง อย่ำงน้อย 60 นำทีต่อวัน  ส�ำหรับผู้ที่ออกก�ำลังกำยมำกกว่ำ 60 นำทีต่อ
วัน จะส่งผลให้มีสุขภำพดียิ่งขึ้น
  ควรจัดรูปแบบกำรออกก�ำลังกำยแบบผสมผสำน โดยต้องจัดให้มีกำรออกก�ำลังกำยแบบแอโรบิค อย่ำงน้อย 3 ครั้ง/
สัปดำห์  เพื่อช่วยเพิ่มควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อและกระดูก

 2. อำยุ 18-64 ปี รูปแบบของกำรออกก�ำลังกำยส�ำหรับผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มนี้ จะรวมถึงกิจกรรมนันทนำกำร วิ่งเดิน ปั่น
จักรยำน ท�ำงำนบ้ำนและกำรเล่นกีฬำ เพื่อช่วยเสริมสร้ำงระบบกำรหำยใจและไหลเวียนเลือด ,ระบบกล้ำมเนื้อและกระดูก และ
ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อ ลดควำมเครียด ควรปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำ ดังนี้
  ควรออกกก�ำลังกำยควำมหนักระดับปำนกลำง อย่ำงน้อย 150 นำทีต่อสัปดำห์หรือ 75 นำทีต่อสัปดำห์ส�ำหรับระดับ
ควำมหนักมำก 
  ออกก�ำลังกำยแบบแอโรบิคอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 10 นำที
  หำกต้องกำรออกก�ำลังกำยเพื่อให้มีสุขภำพดียิ่งขึ้น ควรเพิ่มกำรออกก�ำลังกำยควำมหนักระดับปำนกลำงแบบแอโรบิค 
ให้ได้ 300 นำทีต่อสัปดำห์หรือ ออกก�ำลังกำยควำมหนักในระดับมำก 150 นำที ต่อสัปดำห์

 3.  อำยุ 65 ปีขึ้นไป รูปแบบกำรออกก�ำลังกำยส�ำหรับวัยนี้ จะรวมถึงกิจกรรมนันทนำกำรทั่วไปหรือกำรท�ำกิจกรรมในเวลำ
ว่ำง กำรเดิน วิ่ง กำรท�ำงำนในชีวิตประจ�ำวัน และกำรเล่นกีฬำ เพื่อช่วยเสริมสร้ำงระบบกำรหำยใจและไหลเวียนเลือด, ระบบ
กล้ำมเนื้อและกระดูก และลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อ ลดควำมเครียด ควรปฏิบัติตำมข้อแนะน�ำ ดังนี้
  ควรออกก�ำลังกำยควำมหนักระดับปำนกลำงอย่ำงน้อย 150 นำทีต่อสัปดำห์หรืออย่ำงน้อย 75 นำทีต่อสัปดำห์ส�ำหรับ
ระดับควำมหนักมำก
  ออกก�ำลังกำยแบบแอโรบิคอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อย 10 นำที
  ส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำยเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภำพ ในกลุ่มนี้ควรเพิ่มกำรออกก�ำลังกำยระดับปำนกลำงให้ได้ 300 
นำทต่ีอสปัดำห์ และส�ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำกำรเคลือ่นไหว ควรเลอืกกำรออกก�ำลงักำยทีช่่วยสร้ำงควำมสมดลุของร่ำงกำยอย่ำงน้อย 
3 วันต่อสัปดำห์เพื่อป้องกันกำรหกล้ม  แต่หำกไม่สำมำรถท�ำตำมค�ำแนะน�ำข้ำงต้นได้ ควรเลือกกิจกรรมที่มีกำรเคลื่อนไหวกล้ำ
มมเนื้อที่เหมำะสมกับตนเองและพยำยำมท�ำให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ 

ที่มา	 1.	http://dopah.anamai.moph.go.th/menu_detail.php?id=45	สืบค้นเมื่อ	17	ตุลาคม	2555.
	 	 2.	Global	Reccommendations	on	Physical	activity	for	Health.(WHO)	
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ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ 
จัดพิธีท�ำบุญครบรอบ 10 ปี ของส�ำนักฯ 

 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้ก่อตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ วันที่ ๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๕ นับจำกวันนั้นจนถึงวัน
นี้  ส�ำนักโรคไม่ติดต่อก็มีอำยุครบรอบ 10 ปี (หรือ 1 ทศวรรษ) และในวันที่ 10 
ตุลำคม 2555 จึงเป็นฤกษ์ดี ในกำรจัดงำนท�ำบุญเลี้ยงพระและเจริญพระพุทธ
มนต์ ในโอกำสที่ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ก่อตั้งครบ 10 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย
งำน และข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนในส�ำนักโรคไม่ติดต่อ  ในวันนี้ส�ำนักโรค
ไม่ติดต่อได้นิมนต์พระคุณเจ้ำ จำกวัดพุทธปัญญำ จ.นนทบุรี  จ�ำนวน 9 รูป สวด
เจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พรข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ทุกคน...

ดร.นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อ�านวยการส�านักโรคไม่ติดต่อ และคณะผู้บริหาร 
ร่วมท�าบุญในวาระครบรอบ 10 ปี ส�านักโรคไม่ติดต่อ

บุคลากรส�านักโรคไม่ติดต่อ รวมในงานท�าบุญครบรอบ 10 ปี ส�านักโรคไม่ติดต่อ 
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บุคลำกรส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรพิเศษ
ในกิจกรรม
“เยำวชนไทยใส่ใจกำรออม 
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ”  
ณ โรงเรียนห้วยจระเข้ 
(เกตุอุปถัมภ์)
จ.อยุธยำ
ในวันที่  2 พ.ย.55
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