กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
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อาหาร
เสน่ห์และศิลปะของโลก
“กรุงเทพมหานคร” เมืองหลวงที่แสนวุ่นวายของเรา
แต่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและเสน่ห์ของสถานที่ต่างๆ
ของนักท่องเที่ยวจากหลายเชื่อชาติ ที่น่าสนใจไม่ว่าจะ
ในช่วงกลางวันและยามราตรี ได้รับการโหวตจากนักท่อง
เที่ยวชาวยุโรปและอเมริกา ให้อยู่ในอันดับ 3 ของเมือง
น่าอยู่โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ่านการส�ำรวจของ www.
dumage.com จากบริษัทมาสเตอร์ การ์ด เวิลด์ไวนด์ ด้วย
เหตุที่กรุงเทพนั้นเป็นมหานครที่เต็มไปด้วยความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่ง
ตามถนน ตรอก ซอกซอยเล็กๆ ของเมืองจะคลาคล�่ำไป
ด้วยร้านอาหารมากมาย หลากหลายประเภท รอต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วให้เลือกชิมตามชอบใจ ทีส่ ำ� คัญราคาแบบเข้า
ถึงได้ .........
ทั่วโลกลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้ “อาหารญี่ปุ่น”
เป็นอาหารสุขภาพ เนือ่ งจากลักษณะภูมปิ ระเทศของญึป่ นุ่
เป็นเกาะและจากการถูกปลูกฝังให้ใน 1 วันต้องกินอาหาร
ให้ได้ทั้งจากภูเขาและทะเล ในที่นี้อาหารจากภูเขา ก็คือ
ผักตามฤดูกาล พืชและเมล็ดข้าวต่างๆ ส่วนที่มาจากทะเล

คือ ปลา กุ้ง หอย รวมทั้งสาหร่ายด้วย เพราะฉะนั้นในการจัด
อาหาร 1 ส�ำรับ หรือ ที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “เบนโตะ” นั้นจะ
ต้องประกอบด้วยข้าวหรืออาหารจ�ำพวกเส้น ตามด้วยซุปและ
กับข้าวต้องมีสว่ นประกอบทัจ้ ากภูเขาและท้องทะเล และเต้าหู้
ปรุงรสด้วย ตาชิ (หัวเชือ้ น�้ำซุป), มิโซะ (เต้าเจีย้ วญีป่ นุ่ )และโชยุ
(ซีอวิ้ ญีป่ นุ่ ) ส่วนวิธกี ารประกอบอาหารนัน้ ก็รสชาติและคุณค่า
ตามธรรมชาติของอาหารไว้มากที่สุด คือ การนึ่งและต้ม ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ ท�ำให้อาหารญี่ปุ่นมีไขมันต�่ำและดีต่อสุขภาพ.......
ไม่มีที่ไหนในโลก ที่อาหารจีน ไม่ได้ออกไปอวดสสายตา
และรสชาติให้ได้ลมิ้ ลอง และอาหารจีนแตกต่างจากอาหารจาก
ชาติอื่น ตรงการ การใส่สมุนไพรลงไปในอาหาร เพราะคนจีน
เชือ่ ว่าสนุนไพรต่างๆ มีสรรพคุณทีด่ ตี อ่ สุขภาพ นอกจากดีบาง
ตัวก็มีทธิ์บ�ำรุงก�ำลังที่ดีอีกด้วย อาหารจีนยังมี Gimmick ที่น่า
สนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบการปรุงทีแ่ ตกต่างกันของ
พ่อครัวแต่ละคน แม้จะเป็นอาหารชนิดเดียวก็ตาม
อาหารจีนมีรูปแบบหลากหลายตามวัฒนธรรมของชาว
จีนอีกด้วย ส�ำหรับเมนูขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จัก ต้องยกให้ เมนู
อาหารกวางตุง้ เช่น หมูหนั เป็ดย่าง และอาหารประเภทติม่ ซ�ำ
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แต่หากชอบอาหารจีนประเภทซุป ขอแนะน�ำให้ลิ้มลองเมนู
อาหารฮกเกี้ยนอย่าง พระกระโดดก�ำแพง ที่สีส่วนประกอบ
จากของหายาก เช่น หูฉลาม ปลิงทะเล กระเพาะปลาสด
รังนก เป็นต้น ........
“กิมจิ” อาหาร ที่มีมาแต่โบราญ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็น
ที่นิยมของทุกครัวเรือนของเกาหลี และสามารถใช้ผักหลาย
100 ชนิดมาท�ำกิมจิได้ ท�ำให้มีความหลากหลายและได้เนื้อ
สัมผัสที่น่าสนใจ
อาหารเกาหลี เป็นอาหารที่ค่อนข้างใส่ใจต่อสุขภาพ
ค�ำนึงถึงหยิน-หยาง เน้นความเป็นธรรมชาติ เน้นพืชผัก
ธัญญาหาร เป็นวัตถุดิบหลักในการในการประกอบอาหาร
และทีโ่ ดดเด่นมากของอาหารเกาหลี คือ รสชาติทกี่ ลมกล่อม

ของอาหารเกาหลี ไม่ใช้ผงชูรส ไม่หวาน หรือ เค็ม จนเกินไป
เครื่องปรุงและวัตถุดิบที่ส�ำคัญ คือ น�้ำมันงา งาด�ำ งาขาว ถั่ว
เหลือง ถั่วด�ำ และเมล็ดสน................
อาหารเวียดนาม สวรรค์ของมังสวิรัติ เพราะมีไฟเบอร์กับ
ร่างกายสูง เพราะมีเครือ่ งเคียงเป็นผักสดหลากหลายชนิด ถือเป็น
ลูกเล่นทีโ่ ดดเด่นของอาหารเวียดนาม แต่ถา้ จะเทียบลักษณะของ
ผักสดทีเ่ ป็นเครือ่ งเคียงของไทยกับของเวียดนามแล้ว ผักสดของ
อาหารเวียนามจะมีกลิ่นที่แรงกว่า แต่ถ้าเป็นรสชาติของอาหาร
จะอ่อนกว่าของไทย กลางๆ ไม่เผ็ดมาก เพราะอาหารเวียดนาม
นั้นใช้เครื่องปรุงเพียงแค่เกลือ น�้ำส้มสายชู อาจมีเหยาะน�้ำปลา
บ้าง แต่ก็เพียงเล็กน้อย พอหอมปาก หอมคอ ดังนั้นอาหาร
เวียดนามส่วนใหญ่จึงมีน�้ำจิ้มมาด้วยทุกครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นน�้ำ
จิ้มหวาน น�้ำจิ้มแครอท และน�้ำจิ้มถั่ว
เมนูชื่อดังของอาหารเวียดนาม ต้องยกให้ กุ้งพันอ้อย อัน
เลื่องลือ ไหนจะแหนมเนือง และ ข้าวเกรียบปากหม้อ ที่แฟน
พันธ์แท้อาหารเวียดนามต้องรู้จักเป็นอย่างดี......
อาหารอินเดียรสชาติที่หลากหลาย จากการ ใช้เครื่องปรุงที่
ค่อนข้างเยอะ ประเทศอินเดียเป็นประเทศขนาดใหญ่มาก แต่ละ
ท้องถิ่นอาหารมีความหลากหลายตามท้องถิ่น เช่น ทางใต้ นิยม
อาหารทะเลและกะทิ แต่ทางเหนือแทบจะหาไม่พบเลย จะเด่น
ไปทางนมกับเนยมากกว่า และคนอินเดียนิยมใช้ไก่เป็นวัตถุดิบ
หลักในการประกอบอาหาร หลายๆคน อาจคิดว่าอาหารอินเดีย
เครื่องเทศนั้น ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้ว
วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่สุด คือ โยเกริต เพราะคนอินเดียใช้ โยเกริต
ทุกที่ใส่ทั้งในอาหาร ขนม แม้แต่ไปสวดมนต์คนอินเดียยังเอาโย
เกิร์ตไปด้วย ดังนั้นแล้วโยเกิร์ตส�ำหรับคนอินเดียแล้ว ส�ำคัญพอ
กับข้าวของคนไทยนั้นเอง..........
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วิทยา บุรณศิริ
กับภารกิจสุขภาพ
เพื่อเศรษฐกิจไทย

เพราะว่าปีๆ หนึ่งประเทศไทย มีประชากรวัยท�ำงานที่อยู่ในเฉพาะที่อยู่ในระบบประกันสังคมของส�ำนักงานประกัน
สังคมทั้งสิ้น 8,680,359 คน และยังมีส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผ่านระบบประกันสังคมอีกนับ 10 ล้านคน ซึ่งประชาชนกลุ่ม
นี้เป็นกลุ่มที่ด�ำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้านพฤติกรรมของคนในวัยท�ำงานก็ต้องใช้ชีวิตถึง 1 ใน 3 ของ
วัน หรือประมาณ 8-9 ชั่วโมงต่อวันในสถานที่ท�ำงาน
ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้ วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความส�ำคัญของประชากรดัง
กล่าว จนมีนโยบาย “ลดโรคเพิม่ สุข” และจัดท�ำโครงการ วัยท�ำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ให้ตัวผู้ที่ท�ำงานเองและผู้ประกอบการ ให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงสถานที่ท�ำงานและพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับการป้องกันโรค เพิ่มความปลอดภัยในที่ท�ำงาน และท�ำงานด้วยความสุข
เรื่องโรคกับเรื่องโลกเรื่องเดียวกัน
“คนท�ำงานบางครัง้ นอกจากจะท�ำงานหนักจนไม่มเี รือ่ งโลกภายนอกแล้ว บางครัง้ ยังยุง่ จนไม่รเู้ รือ่ งโรคภายในของตัว
เอง จะเห็นได้ว่ามีโรคหลายๆ โรคที่พบเห็นได้บ่อยมากจนกลายเป็นเรื่องปกติของคนท�ำงานไปแล้ว อย่างเช่น โรคกระ
เพราะ และอีกหลายๆ โรค แล้วท�ำให้ต้องลางาน ขาดงาน ซึ่งท�ำให้การท�ำงานต้องขาดช่วง ซึ่งผลเสียก็จะต่อเนื่องไป
ถึงสถานประกอบการ แล้วไปสู่ระดับเศรษฐกิจของประเทศ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงอินไซต์และ
พฤติกรรมจริงของคนท�ำงาน
อย่างไรก็ตามการท�ำให้พนักงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป หากด�ำเนินการเกณฑ์
การพัฒนา ที่กรมควบคุมโรคได้ก�ำหนดไว้
ส�ำเร็จได้ต้องมีพาร์ทเนอร์
นอกจาก “กรมควบคุมโรค” ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในงานนี้แล้ว การณรงค์เพื่ท�ำให้เกิดการปลอดโรค ปลอดภัย กาย
ใจเป็นสุขในที่ท�ำงานยังต้องผสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาพยในกระทรวงเองหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ยังมีกระทรวงอื่นๆ ที่เข้ามาท�ำงาน
ร่วมกัน เช่น กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเกณฑ์ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ให้ถูก
ต้องตรงตามหลักสาธารณสุขที่ดี ขณะเดียวกันก็ด�ำเนินการได้จริง
และเพื่อท�ำให้การรณรงค์ในครั้งนี้มีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น กระทรวงสาธารณสุขได้ท�ำงานอย่างใกล้
ชิดกับภาคเอกชน โดยเน้นไปที่โรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีความพร้อม อีกทั้งแบรนด์กับระบบการท�ำงานของผู้ประกอบการ
อันประกอบด้วย โตโยต้า, แคนนอน, ฮอนด้า และวังน้อย เบเวอเรซ ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ผู้บริหารระดับ
สูงขององค์กร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับชั้นใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะท�ำให้เกิดผลดีกับการท�ำงาน
โครงการดี ต้องมีต่อเนื่อง
หลังจากเปิดตัวโครงการในเบื้องต้นไปแล้ว หลังจากนี้โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุขยังคงด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ และถ้าหากว่าสถานประกบการไม่ว่าจะขนาดใดเข้า
ร่วมโครงการฯ แล้วพัฒนาเกณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้ผ่านตามขั้นตอนที่กรมควบคุมโรคก�ำหนด ก็จะได้รับประกาศนียบัตร
รับรองคุณภาพ เพือ่ ยืนยันว่าเป็นสถานประกอบการทีใ่ ส่ใจทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ อย่าง
หนึ่งในยุค Marketing 3.0 ที่มุ่งเน้นเรื่องของ Human Capital
โดยสถานประกอบการที่สนใจขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.thaincd.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02590-3987
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6
ศกลวรรณ แก้วกลิ่น และ
นิตยา พันธุเวทย์
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค

KnowwhatKnowwhy

ประเด็นรณรงค์

วันหัวใจโลก ปี ๒๕๕๕
หนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่ส�ำคัญของคนไทย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นั่นก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นผลจาก
วิถีการด�ำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมเมือง ที่มีปัจจัยเสี่ยง อันได้แก่ การรับประทานที่มากเกินพอดี ไม่
สมดุลกับการออกแรง ไม่ถูกสัดส่วน รับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม รับประทานผักผลไม้น้อย ใช้เครื่องอ�ำนวยความ
สะดวกมากขึ้น มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ไม่ได้ออกก�ำลังกาย มีความเครียด และพักผ่อนไม่เพียงพอ ประกอบกับ
การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังละเลยการตรวจสุขภาพ ซึ่งปัจจัยด้านพฤติกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้
เกิดภาวะน�้ำหนักเกิน อ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และส่งผลให้คนเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดกันมาก
ขึ้นและเกิดโรคขึ้นก่อนวัยอันควร
		

ประเด็นสารและค�ำขวัญวันรณรงค์หัวใจโลก ปี พ.ศ.๒๕๕๕
สมาพันธ์หัวใจโลก ได้ก�ำหนด วันรณรงค์หัวใจโลกเป็น วันที่ ๒๙ กันยายน ของทุกปี ส�ำหรับประเด็นสาร (Theme) ในปีนี้
(ค.ศ.2012) ยังคงใช้ประเด็นสาร (Theme) เดิมของปีที่แล้ว คือ

“One World , One Home, One Heart ”
ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก�ำหนดวันรณรงค์หัวใจ
โลก ให้สอดคล้องกับสากลเป็นวันที่ ๒๙ กันยายน ของทุกปี ส�ำหรับปีนี้ (พ.ศ.๒๕๕๕) ใช้ประเด็นวันรณรงค์หัวใจโลกเดิมของปี
ที่แล้ว เช่นกัน คือ

“หนึ่งคือหัวใจ อีกหนึ่งนัยคือบ้านเรา ทุกบ้านรวมกันได้ โลกทั้งใบ…ใจเดียวกัน”
กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยเน้นที่ผู้หญิง และเด็กอายุ ๗ - ๑๐ ปี
กลุ่มเป้าหมายรอง

ประชาชนทั่วไป ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล

วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัว ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคหัวใจและหลอด
เลือด การป้องกันการเกิดโรค และสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพือ่ ลดการเกิดโรค และความ
รุนแรงของโรค โดยทุกคน ทุกฝ่าย ต้องร่วมมือกันดูแลสุขภาพหัวใจของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ยืนยาว
และเพื่อการมีสุขภาพหัวใจที่ดี
พฤติกรรมที่ต้องการ
๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับรู้และตระหนักถึงความส�ำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด
๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
๓. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความส�ำคัญ พร้อมทั้งร่วมมือกันในการป้องกันโรค และส่งเสริมการมีสุขภาพหัวใจที่ดีของ
ตนเอง คนในครอบครัว คนในชุมชน และรัฐบาล
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แนวทางในการด�ำเนินงานกิจกรรม
๑. ในปีนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้หญิงและเด็ก ส�ำหรับกลุ่มผู้หญิง ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ นิทรรศการ และสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงของตัวเอง รู้วิธีป้องกัน รู้อาการเตือนของโรค และการมีพฤติกรรมที่น�ำ
ไปสู่การมีสุขภาพหัวใจที่ดี ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อตัวเองและครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน มี
สุขภาพหัวใจที่ดี
๒. กลุ่มเป้าหมายเด็ก ควรท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด และค�ำแนะน�ำการมีพฤติกรรมที่
น�ำไปสู่การมีสุขภาพหัวใจที่ดี ที่เหมาะสมกับเด็ก เช่นใบปลิว โปสเตอร์ หรือโบชัวร์ ที่สอดแทรกความรู้ เนื้อหาที่เข้าใจง่าย ใน
รูปแบบของภาพการ์ตูน เพื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมกับแก่เด็กวัย ๗ – ๑๐ ปี
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ทางเวทีหรือการเขียนผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น website หรือ facebook
๔. การสนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่าย ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการร่วมกันในการด�ำเนิน
กิจกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เข้าถึงกลุ่มสังคม และชุมชน อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และได้ผลในระยะยาว

ข้อมูลสถานการณ์

ข้อมูลสนับสนุน

สถานการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลก
องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นนักฆ่าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ท�ำให้มกี ารเสียชีวติ สูงขึน้ ถึง
๑๗.๓ ล้านคนต่อปี ปัจจัยเสี่ยงส�ำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ค่าความดันโลหิต ระดับไขมัน และระดับน�้ำตาลใน
เลือดทีส่ งู ขึน้ การสูบบุหรี่ การรับประทานผักและผลไม้ทไี่ ม่เพียงพอ น�ำ้ หนักเกิน ภาวะอ้วน และขาดการมีกจิ กรรมการเคลือ่ นไหว
ร่างกาย ๑
สมาพันธ์หัวใจโลก ( World Heart Federation) ให้ข้อมูลว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular diseases (CVDs)
รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง พบว่า โรคนี้เป็นได้ก่อนวัยอันควร โดยผู้หญิงกับผู้ชายเป็นโรคนี้พอๆกัน และเด็กก็เป็น
โรคนี้ได้ง่ายด้วย จึงถือได้ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นนักฆ่าอันดับหนึ่ง ที่ท�ำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตสูงถึง ๑๗.๓ ล้าน
คนต่อปี ซึ่งมากกว่าประชากรที่เสียชีวิตจากโรคมาลาเรีย HIV/เอดส์ และวัณโรครวมกัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าในปี
พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2030) จะมีการเสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มขึ้นเป็น ๒๓ ล้านคนทั่วโลก ซึ่งมากกว่าประชากรทั้งหมดของประเทศ
ออสเตรเลีย และยังพบว่าในแต่ละปี ผู้หญิงมากกว่า ๘.๖ ล้านคนทั่วโลก ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด มีจ� ำนวน
มากกว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง วัณโรค HIV/เอดส์ และมาลาเรียรวมกัน ๒

สถานการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย
ปัจจุบันโรคในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่
หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุข และเป็นสาเหตุการป่วย/การตายอันดับต้นๆของประชากรไทย เมื่อเปรียบ
เทียบสาเหตุการเสียชีวิตจากรายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ ๕ ปี พบว่า อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร ด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูงจาก ๓.๘ ใน ปี ๒๕๔๙ เพิ่มเป็น ๓.๙ ในปี ๒๕๕๓ ส่วนโรคหัวใจขาดเลือดจาก ๑๙.๔ ในปี ๒๕๔๙ เพิ่มเป็น
๒๐.๕ ในปี ๒๕๕๓ ส�ำหรับโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) จาก ๒๐.๖ ในปี ๒๕๔๙ เพิ่มขึ้นเป็น ๒๗.๕ ใน
ปี ๒๕๕๓ ๓ จะเห็นได้ว่า อัตราการเสียชีวิต ด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรือ
อัมพฤกษ์ อัมพาตนั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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จากข้อมูลของปี ๒๕๕๓ อัตราการเสียชีวติ ต่อแสนประชากร ในแต่ละโรค จ�ำแนกตามเพศ ในแต่ละภาคของประเทศไทย พบ
ว่า อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูง เพศชาย ๔.๑ เพศหญิง ๓.๗ ส่วนโรคหัวใจขาดเลือด เพศชาย ๒๔.๖ เพศหญิง
๑๖.๕ ส�ำหรับโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) เพศชาย ๓๒.๑ เพศหญิง ๒๓.๑ ๓ จะเห็นได้ว่า เพศชายมีอัตรา
การเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) สูงกว่าเพศหญิง
ส�ำหรับอัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร ในแต่ละภาคของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง(ไม่รวมกทม.) และภาคใต้ โดยจ�ำแนกตามโรค พบว่า อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในภาค
ใต้พบมากที่สุด ๕.๐ รองลงมาภาคเหนือ ๔.๘ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบน้อยที่สุด ๓.๑ ส�ำหรับโรคหัวใจขาดเลือด
กรุงเทพมหานครพบมากที่สุด ๓๕.๖ รองลงมาภาคกลาง(ไม่รวมกทม.) ๒๕.๓ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบน้อยที่สุด
๑๑.๘ และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต กรุงเทพมหานครพบมากที่สุด ๓๙.๖ รองลงมาภาคกลาง(ไม่รวม
กทม.) ๓๕.๕ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบน้อยที่สุด ๒๐.๐ ๔
ส่วนอัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากรที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข จากปี ๒๕๔๙
และปี ๒๕๕๓ เปรียบเทียบในรอบ ๕ ปี ของทั้ง ๔ โรคดังกล่าว พบว่า โรคความดันโลหิตสูง จาก ๖๕๙.๖ เพิ่มเป็น ๑,๓๔๙.๔
ส�ำหรับโรคหัวใจขาดเลือดจาก ๒๓๒.๗ เพิ่มเป็น ๓๙๗.๒ และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรืออัมพฤกษ์ อัมพาตจาก ๑๘๘.๓
เพิ่มเป็น ๓๐๗.๙ ๓ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุการป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคดังกล่าว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรค

สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย
จากผลการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการป้องกัน
ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ของประชากรไทยอายุ ๑๕ - ๗๔ ปี ในปี ๒๕๔๗ , ๒๕๔๘ , ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓ พบว่า
ภาวะน�้ำหนักเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย ≥๒๕ กก./ม.๒) และภาวะอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย ≥๓๐ กก./ม.๒) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อย
ละ ๑๕.๓ และ ๒.๖ ในปี๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๒๑.๓ และ ๔.๔ ในปี๒๕๕๓ ตามล�ำดับ ส่วนพฤติกรรมการรับประทานผักผลไม้
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๗.๓ ในปี๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๒๑.๗ ในปี๒๕๕๓ แต่มีแนวโน้มชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี
๒๕๕๐ คือ ร้อยละ ๒๒.๕ พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๒๓.๐ ในปี๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๓๔.๕
ในปี๒๕๕๓ แต่มีแนวโน้มชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๐ คือ ร้อยละ ๓๗.๕ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ ๒๑.๖ ในปี๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๑๘.๗ ในปี๒๕๕๓ ส�ำหรับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มลดลง จากร้อย
ละ ๓๕.๖ ในปี๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๒๙.๕ ในปี๒๕๕๓ แต่พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชายดื่มมากกว่า ๒ แก้ว
มาตรฐานต่อวัน และหญิงดื่มมากกว่า ๑ แก้วมาตรฐานต่อวัน ) กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๓.๒ ในปี ๒๕๔๗ เป็นร้อย
ละ ๔.๓ ในปี ๒๕๕๓ ๕

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสารและวิชาการเพิ่มเติม
“One World” โลกทั้งใบ : โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึง ร้อยละ ๒๙ จากการเสียชีวิตของประชากร
ทั่วโลก ท�ำให้โรคนี้ ได้ชื่อว่าเป็น นักฆ่าอันดับหนึ่ง ผู้น�ำระดับโลกเห็นความส�ำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดล�ำดับให้การป้องกันและ
ควบคุมโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรือ้ รัง และโรคเบาหวาน เข้าอยูใ่ นวาระการประชุมระดับ
สูงของสหประชาชาติ ในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔
“One Home” บ้านเรา : ในวันหัวใจโลกปีนี้ ทางสมาพันธ์หัวใจโลกได้กระตุ้นและสนับสนุนให้ทุกคนเห็นความส�ำคัญของ
การดูแลสุขภาพหัวใจ โดย ๓ ปีก่อน เน้นคนในที่ท�ำงาน (Workplace) และปีที่แล้ว เน้นคนในครอบครัว ซึ่งมีข้อตกลงที่ทุกคนใน
ครอบครัวสามารถท�ำร่วมกันได้ ดังนี้
๑. ท�ำให้บ้าน เป็นบ้านที่ปลอดบุหรี่ หยุดการสูบบุหรี่เพื่อหัวใจแข็งแรงของทุกคนในครอบครัว และสร้างกฎในบ้านขึ้น ถ้า
ใครสูบบุหรี่จะต้องท�ำงานบ้านที่แสนน่าเบื่อเพิ่มขึ้น
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๒. เตรียมอาหารสุขภาพมีพร้อมไว้ที่บ้านเสมอ เริ่มจากผลไม้สักชิ้น หรือท�ำอาหารกลางวันเอง ไปรับประทานที่ท�ำงานหรือ
ที่โรงเรียน
๓. มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายสม�่ำเสมอ ควรก�ำหนดเวลาดูโทรทัศน์ ให้น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อวัน เน้นให้มีกิจกรรมนอก
บ้าน เช่น ขี่จักรยาน เล่นในสวน ลดการใช้รถยนต์ หันมาใช้รถจักรยานหรือเดินแทน
๔. ต้องตรวจสุขภาพเบื้องต้น อย่างน้อยปีละครั้ง และทราบค่าตัวเลขที่เป็นความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่
ค่าความดันโลหิต ระดับไขมันและน�้ำตาลในเลือด รวมถึงค่ารอบเอวและค่าดัชนีมวลกายของตนเองและคนในครอบครัว และ
สามารถพัฒนาปรับปรุงวางแผนการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเองและคนในครอบครัวได้ โดยเขียนติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายที่
บ้าน เป็นการช่วยเตือนความจ�ำอีกด้วย
จากสิ่งที่กล่าวมานี้ ทุกคนในครอบครัวสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก แต่
อย่างไรก็ตาม ควรจะรู้ว่าต้องท�ำอย่างไร ถ้าเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นที่บ้าน
“One Heart” หนึ่งใจเดียวกัน : ในทุกๆ ปี โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุใหญ่ ที่ท�ำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตสูงถึงปีละ
๑๗.๑ ล้านคน และร้อยละ ๘๒ ของสาเหตุการเสียชีวิต มาจากประเทศที่มีรายได้ต�่ำและปานกลาง ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด
นี้สามารถป้องกันได้ โดยเลือกรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ปริมาณพอดีกับกิจกรรมการใช้พลังงานของแต่ละคน
ออกก�ำลังกายเพียงพอ อารมณ์ผ่อนคลาย ไม่สูบบุหรี่ และลดดื่มสุรา นอกจากการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคแล้ว ควรที่จะรู้
ว่าต้องท�ำอย่างไร ถ้าเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันเกิดขึ้นที่บ้าน ถ้าคนในครอบครัวมีอาการของ
หัวใจขาดเลือด หรือภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน ต้องรีบขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์อย่างทันท่วงที โดยพบว่า มากกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของภาวะฉุกเฉินของหัวใจหรือทางเดินหายใจล้มเหลว มักเกิดขึ้นที่บ้านในขณะที่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วย ๖
จากความเชื่อเดิมที่ว่า กลุ่มประชากรเพศชายและผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ความจริงกลับพบ
ว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถเป็นได้กอ่ นวัยอันควร และเป็นได้ในทุกวัยและทุกกลุม่ ประชากร รวมถึงผูห้ ญิงและ
เด็กด้วย ผู้หญิงเป็นโรคได้เท่าๆกับผู้ชาย และเด็กก็จะเป็นโรคนี้ได้ง่ายด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถป้องกันได้
โดยทุกฝ่าย ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล จะต้องร่วมมือกัน ป้องกันและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดโรค ทั้ง
ทางกาย และทางใจ และควรลงมือท�ำทันทีเพื่ออนาคตสุขภาพหัวใจที่ดีของทุกคน
โรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถค่อยๆพัฒนาและเป็นได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาก่อนคลอด
มีจ�ำนวนทารกแรกเกิด ๑ ล้านคนทั่วโลก ในแต่ละปี เป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่ก�ำเนิด
ทั่วโลก พบโรคหัวใจ เป็นสาเหตุการตาย ๑ ใน ๓ ของผู้หญิง ในแต่ละปี เท่ากับว่ามีคนตาย ๑ คนต่อ ๑ นาที ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงของผู้หญิง ที่จะต้องป้องกันตัวเองและครอบครัวจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
เด็กอาจได้รับภาระหนักเป็น ๒ เท่าจากโรคหัวใจและหลอดเลือด คือการได้เห็นคนที่ตัวเองรักต้องกลายมาเป็นคนป่วย
หรือพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคหัวใจหรือโรคหัวใจพิการตั้งแต่ก�ำเนิดด้วย
ทุกคนสามารถร่วมมือกันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การรับประทาน
อาหารสุขภาพ มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย หยุดการสูบบุหรี่ และรู้ค่าความเสี่ยงของตัวเอง ๗ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. การเลือกรับประทานอาหารสุขภาพที่ดีต่อหัวใจ อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่น�ำไปสู่สาเหตุของการเสีย
ชีวิต
ควรจ�ำกัดอาหารทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัวและไขมันทรานส์ น�้ำตาลและเกลือจะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง จ�ำกัดการเติมเกลือน้อยกว่า ๕ กรัมต่อวัน (๑ ช้อนชา)
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การรับประทานที่สมดุล เพิ่มผักและผลไม้ จะช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้
๑ ใน ๑๐ ของเด็กนักเรียนทั่วโลก ถูกคาดการณ์ว่าจะมีน�้ำหนักเกิน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ถ้าไม่สามารถหยุดการรับประทานอาหารที่ชอบได้ ต้องพยายามลดปริมาณของอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพลง และเพิ่ม
ปริมาณของอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น การเลือกรับประทานผักและผลไม้ มากกว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ หรือพวกแป้ง
(คาร์โบไฮเดรต)
พยายามปรับเปลี่ยนอาหาร เช่น ถ้าเป็นของหวาน ลองเปลี่ยนเป็นรับประทานมะม่วงหรือผลไม้อื่นแทนช็อกโกแลต
การท�ำให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นที่น่าสนใจของเด็ก เช่นการเพิ่มสีสันที่หลากหลายในอาหาร
๒. การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ใช่แค่เพียงการออกก�ำลังกายเท่านั้น แต่รวมถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกา
ยอื่นๆด้วย ได้แก่
การเล่นกับเด็กๆที่สนามนอกบ้าน เช่น การเล่นฟุตบอล
การเดินขึ้นบันได
การท�ำงานบ้าน และการขอให้เด็กๆมามีส่วนร่วมช่วยกันท�ำความสะอาดบ้าน
การขี่จักรยาน หรือเดินไปท�ำงาน
ถ้าใช้รถโดยสารประจ�ำทาง ควรลงก่อนถึงป้ายและเดินไปแทน ประมาณ ๑-๒ ป้าย
การไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นสาเหตุการตายร้อยละ ๖ ของประชากรทั่วโลก เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเดียวกับ
โรคอ้วน เบาหวาน และการขาดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายในเด็ก ท�ำให้เป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นได้เท่ากับในผู้ใหญ่ การออก
ก�ำลังกายในระดับปานกลาง เป็นเวลา ๓๐ นาที ๕ วัน ใน ๑ สัปดาห์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้
๓. การไม่สูบบุหรี่ ๑ ใน ๒ ของผู้ที่สูบบุหรี่ จะเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เด็กและวัยรุ่นหันมาสูบบุหรี่มาก
ขึ้น การหยุดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่มือสอง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้
๖ แสนคนของผู้ไม่สูบบุหรี่รวมทั้งเด็กในทุกๆปี เสียชีวิตจากผลกระทบของควันบุหรี่มือสอง และควันบุหรี่มือสอง เป็น
สาเหตุการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ ครึ่งหนึ่งของเด็กในโลกสูดหายใจจากมลภาวะที่เป็นพิษของการสูบบุหรี่ ซึ่งการสูบบุหรี่
เป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ร้อยละ ๑๐
หลังจากการหยุดสูบบุหรี่มาเป็นเวลา ๑๕ ปี ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวาย จะลดลงเท่ากับระดับเดียวกับผู้ที่ไม่เคย
สูบบุหรี่
แพทย์ เภสัชกร นายจ้าง และเพื่อน สามารถช่วยให้คุณหยุดสูบบุหรี่ได้
การไม่สูบบุหรี่ในบ้าน จะช่วยปกป้องอนาคตของครอบครัว การให้ความรู้กับเด็กถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ จะช่วยให้
เด็กไม่เลือกที่จะสูบบุหรี่ ถ้าคุณก�ำลังหาวิธีที่จะเลิกสูบบุหรี่ ให้ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ เพื่อขอค�ำแนะน�ำใน
การเลิกสูบบุหรี่ หรือขอการสนับสนุนจากนายจ้าง เพื่อจัดหาบริการการเลิกสูบบุหรี่ในหน่วยงาน
๔. การรู้ค่าความเสี่ยงของตัวเอง คุณและครอบครัว สามารถลดภาระของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองลงได้ ไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหนในโลก สิ่งที่ส�ำคัญคือการหมั่นตรวจเช็คสุขภาพหัวใจอย่างสม�่ำเสมอ
การไปตรวจสุขภาพกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพ ทัง้ ค่าความดันโลหิต โคเลสเตอรอล และระดับน�้ำตาลในเลือด น�้ำหนักตัว
และค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
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เมือ่ รูป้ จั จัยเสีย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ก็สามารถวางแผนทีจ่ ะปรับปรุงสุขภาพของหัวใจให้ดขี นึ้ ได้ โดยการน�ำ
แผนที่วางไว้ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนในบ้าน เพื่อเตือนความจ�ำ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สามารถแนะน�ำให้ความเห็นได้ เมื่อ
คุณต้องการความช่วยเหลือ ๗
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สามารถหลีกเลี่ยงได้ จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง น�้ำ
หนักเกิน ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ หรือเบาหวาน ซึง่ ปัจจัยเหล่านีส้ ามารถป้องกันและควบคุมได้ โดยการรับประทานอาหารทีด่ ตี อ่
สุขภาพ การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
องค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาพันธ์หัวใจโลก ( World Heart Federation) ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ รวม
ถึงการตรวจสุขภาพ การจัดกิจกรรมการเดิน วิ่ง และฟิตเนส การประชุม การเสวนา เวทีการแสดง การอภิปรายทางวิทยาศาสตร์
การจัดนิทรรศการ การแสดงคอนเสริ์ต การฉลองเทศกาล และการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักในโรคหัวใจและ
หลอดเลือด กว่า ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก ๑
ความพยายามที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่ดีในชีวิตของผู้หญิงและเด็ก ต้องเริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์
ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต คนในสังคม รวมทั้งผู้ก�ำหนดนโนบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
และนายจ้าง ต้องมีบทบาทในการสนับสนุน ให้ก�ำลังใจ และการมีสุขภาพหัวใจที่ดีในชีวิตสามารถท�ำได้ ในวันที่ ๒๙
กันยายน นี้ เป็นวันหัวใจโลก ที่ทุกคน คนในครอบครัว คนในชุมชน และรัฐบาล ต้องร่วมมือกันแสดงถึงการมีชีวิตที่ดี
ขึ้น ยืนยาว และ การมีสุขภาพหัวใจที่ดี ๗
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โครงการ

วัยท�ำงาน
ปลอดโรค
ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข
วันที่ 20 มิถุนายน 2555
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา
คอนเวนชั่น รีสอร์ท

ธิดารัตน์ อภิญญา
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ

ข้อมูลสถานการณ์ของประชากรวัยท�ำงานทั่วโลก (ประชากรอายุระหว่าง 1559 ปี) ที่กำ� ลังประสบปัญหาจากการท�ำงานที่ส่งผลท�ำให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและ
ความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานนั้น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ระบุว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีวัยท�ำงานที่เสี่ยงกับปัญหาดังกล่าว ประมาณ
1,900,000,000คน ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวเป็นแรงงานเด็กถึงจ�ำนวน 170,000,000
คน และในทุกๆปี จะมีวัยท�ำงานมากกว่า 160,000,000 คนเจ็บป่วยโดยมีสาเหตุ
อันเนื่องมาจากการท�ำงาน ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ 51 เจ็บป่วยด้วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคหอบหืดและโรค
มะเร็ง ,ร้อยละ 8 บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ และ ประสบปัญหาความเครียดจาก
การท�ำงานอีกร้อยละ 8
ส�ำหรับประเทศไทย ประชากรวัยท�ำงานอายุตงั้ แต่ 15-59 ปี มีเกือบ 40,000,000
ล้านคน มีประชากรวัยท�ำงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมของส�ำนักงานประกัน
สังคม รวมทั้งสิ้น 8,680,359 คน จากจ�ำนวนสถานประกอบการทุกขนาดทั้งสิ้น
389,953 แห่ง และส่วนมากใช้เวลาอยู่ในที่ท�ำงานประมาณวันละ 8-9 ชั่วโมง และ
พบว่าปี 2552 พบว่า กว่า 1 ใน 10 ของวัยแรงงานเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อันได้แก่
คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 32.4 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน/ความผิด
ปกติของต่อมไร้ท่อ ร้อยละ 21.1 และโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ
18.7 และกว่า 1 ใน 4 ของการบาดเจ็บเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากยานพาหนะโดย
เฉพาะจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 27.1 รองลงมาจากการพลัดตกหกล้ม ร้อยละ
20.0นอกจากนัน้ ยังพบว่า คนวัยแรงงานมีปญ
ั หาสุขภาพในด้าน โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการใช้สารเสพติดอื่นๆ ตลอดจน
ปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการท�ำงานอยู่เสมอ

อีกทั้งในปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้ประชากรวัยท�ำงานต้องรับหน้าในการดูแลผู้ที่ต้อง
พึ่งพิง อันได้แก่ประชากรเด็กและประชากรสูงอายุ มากขึ้น โดยในปี 2553 มีผู้ต้องพึ่งพิง 48 คน ต่อวัยแรงงาน 100 คน และ
ในอีก 15 ปีข้างหน้าจะมีผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพิ่มขึ้นเป็น 60 คนต่อวัยแรงงาน 100 คน เนื่องจากจ�ำนวนประชากรวัยสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ หากประชากรในวัยท�ำงานเจ็บป่วยหรือมีปญ
ั หาสุขภาพ จนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตามปกติแล้ว ผลกระ
ทบนั้นจะไม่ได้จ�ำกัดอยู่ในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติอีกด้วย
จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) ได้มอบหมาย
ให้กรมควบคุมโรค ด�ำเนินการจัดท�ำ “โครงการวัยท�ำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ภายใต้ นโยบายลดโรค เพิ่มสุข”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยท�ำงานมีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วยจากโรคในวิถีชีวิตปลอดภัย และการประกอบ
อาชีพ มีสุขภาพจิตใจที่ดี ลดการขาดงาน ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
กรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ ได้แก่ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้พัฒนา เกณฑ์การ
พัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยเกณฑ์การพัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข” นั้นยึดกรอบแนวทาง Healthy Workplace ของ WHO 2008 และเกณฑ์การประเมิน “สถานที่ท�ำงานน่าอยู่ น่า
ท�ำงาน” (Healthy Workplace) ของกรมอนามัย ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
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เกณฑ์การพัฒนา “สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”
ส่วนที่ 1 การสนับสนุนขององค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน การใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร
และชุมชน
เรื่อง/กิจกรรม
1.1 การสนับสนุนขององค์กร
			
			
			
1.2 การก�ำหนดผู้รับผิดชอบ
			

เกณฑ์การพัฒนา
1.1.1 ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน โดยก�ำหนดเป็นนโยบายน�ำไปสู่
“สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” พร้อมทั้งเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรและประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ
1.1.2 มีการสร้างค่านิยม และวิสัยทัศน์ร่วม ในการด�ำเนินโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข
1.1.3 มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา วางแผนและจัดสรรทรัพยากร
ส�ำหรับด�ำเนินการ
1.1.4 มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติแก่พนักงาน
1.2.1 มีผู้รับผิดชอบหลักในโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุขโครงการฯ และการจัดตั้งแกนน�ำ	
1.2.2 มีการจัดตั้งแกนน�ำโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย
กายใจเป็นสุข โดยมีผู้ปฏิบัติงานร่วมเป็นคณะท�ำงาน พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.3 การติดต่อสื่อสาร

1.3.1 มีการก�ำหนด และเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรเป็นกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทาง

1.4 การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติงาน

1.4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นและ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข อย่างต่อเนื่อง

1.5 การติดตามทบทวนและ
ประเมินผลเพื่อการพัฒนา
		
1.6 การใส่ใจสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรและ
ชุมชน

1.5.1 ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผลเพื่อการพัฒนาการด�ำเนินงาน
โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ในองค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด�ำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลลัพธ์
1.6.1 มีความตระหนัก ใส่ใจ รับผิดชอบร่วมกันระหว่างองค์กรและชุมชน
ในการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรค ลดมลพิษและ
จัดการให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

ส่วนที่ 2 เกณฑ์ปลอดโรค
เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การพัฒนา

2.1 การบันทึกข้อมูลสุขภาพ
2.1.1 มีข้อมูล/ทะเบียนสุขภาพของพนักงานรายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
		
ต่อไปนี้
			
• ประวัติการสูบบุหรี่
			
• ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
				 โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
			
• การได้รับการตรวจสุขภาพ หรือการตรวจคัดกรองโรคที่ส�ำคัญ
			
• การได้รับวัคซีนที่จ�ำเป็น
			
2.1.2 มีการบันทึกเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ของพื้นที่ เช่น
		
ไข้เลือดออก มาลาเรีย เท้าช้าง โรคฉี่หนู โรคชิคุนกุนยา โรคอุจจาระร่วงรุนแรง
		
โรคหัด ฯลฯ
			
2.1.3 มีบันทึกการเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่ไม่ใช่เกิดจาก การท�ำงาน เช่น
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การเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนของพนักงาน
2.1.4 มีการลงทะเบียนผลการคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ
และหลอดเลือด และการบาดเจ็บ
2.1.5 มีการน�ำข้อมูลสุขภาพมาวิเคราะห์ในการวางแผน การด�ำเนินงาน

2.2 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 2.2.1 มีการจัดหรือสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบริการตรวจสุขภาพทุกคน
		
และมีการตรวจตามความเสี่ยงที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัส ได้แก่
			
• การตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน
			
• การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
			
• การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
			
• การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง หัวใจ
			
และหลอดเลือด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
			
2.2.2 มีการแจ้งผลการตรวจสุขภาพและสิทธิในการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ
		
ให้แก่พนักงาน
			
2.2.3 มีการจัดให้พนักงานได้รบั วัคซีนที่จ�ำเป็นและเหมาะสมตามนโยบายของ
		
กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด (เช่น MMR)
2.3 การให้ความรู้ภายใต้โครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
		
		
		
			
		

2.3.1 มีการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การบาดเจ็บ
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน
ความดัน โรคหัวใจและหลอดเลือด) โรคติดต่อ (ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง หัด
ฯลฯ) การออกก�ำลังกาย โภชนาการ สุขภาพจิต สุขภาพช่องปาก บุหรี่/สุรา
อนามัยวัยเจริญพันธุ์ การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในสถานที่ท�ำงาน
2.3.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และด้านสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น การอบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น

2.4 การให้ค�ำปรึกษาเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรค การให้บริการ
รักษาเบื้องต้นและการส่งต่อ
		
		
		

2.4.1 มีการจัดหรือสนับสนุนให้มีการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ หรือการส่งต่อ
2.4.2 มีห้องพยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์/ห้องปฐมพยาบาล/ตู้ยาและชุด
ปฐมพยาบาล และเครื่องชั่งน�้ำหนัก พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการรักษาและ
การใช้ยา (ตามมาตรฐานก�ำหนดของกระทรวงแรงงานและตามขนาดของ
สถานประกอบการ)

2.5 กิจกรรม ลด เลิก บุหรี่ สุรา
และสิ่งเสพติด
			
			

2.5.1 มีนโยบายเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และ สิ่งเสพติดในสถาน
ประกอบการตามกฎหมายก�ำหนด
2.5.2 ถ้ามีการจัดเขตสูบบุหรี่ ต้องเป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด
2.5.3 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การลด เลิกบุหรี่ สุราและ สิ่งเสพติด

2.6 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ
		
			
		
			
			

2.6.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ ให้มีการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่
ตามหลักโภชนบัญญัติ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
2.6.2 สถานประกอบการที่มีโรงอาหาร ควรจัดหรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จ�ำหน่ายอาหารสุขภาพ (ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวาน)
2.6.3 ลดการจ�ำหน่าย จ่ายแจก เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด
2.6.4 มีข้อตกลงในองค์กรเรื่อง อาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ

2.7 กิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลัง
กาย
		
		

2.7.1 มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกก�ำลังกาย เช่น
รณรงค์ส่งเสริม จัดสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกก�ำลังกาย
และการเล่นกีฬา โดยมีเป้าหมายการออกก�ำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน
5 วันต่อสัปดาห์ (หากเป็นไปได้)
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2.8 กิจกรรมส่งเสริมการลด
อุบัติเหตุจราจร
		
		

2.8.1 มีกิจกรรมส่งเสริมการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน เช่น การอบรมให้ความรู้
แก่พนักงาน การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% การรัดเข็มขัดนิรภัย 100%
ง่วงไม่ขับ ดื่มไม่ขับ ขับไม่โทร ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด
เป็นต้น

ส่วนที่ 3 เกณฑ์ปลอดภัย
เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การพัฒนา

3.1 บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจาก
การท�ำงาน

3.1.1 มีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจากการท�ำงาน หรือ แบบรายงานการเกิด
อุบัติเหตุ

3.2 อาคารสถานที่

3.2.1 มีการด�ำเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นระบบ

3.3 บริเวณที่จ�ำหน่ายอาหารหรือ
รับประทานอาหาร

3.3.1 ได้การรับรองมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

3.4 ห้องน�้ำ ห้องส้วม

3.4.1 ได้การรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ของ กรมอนามัย

3.5 การท�ำงานที่ปลอดภัย

3.5.1 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ

3.6 เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องใช้
		

3.6.1 ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ได้รับการบ�ำรุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี

3.7 ระบบไฟฟ้า
		
			
			
			

3.7.1 การเดินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
3.7.2 สวิตช์ สายไฟ ได้รับการบ�ำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย
3.7.3 มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อาจมีอันตรายหรือห้ามเข้าใกล้
3.7.4 มีอุปกรณ์ตัดไฟ (Safety Cut/ Breaker) รองรับกรณีเกิดไฟช็อต/รั่ว

3.8 การป้องกันอัคคีภัยและ
สาธารณภัย
		
		
		
		

3.8.1 มีแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย
3.8.2 มีการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
3.8.3 มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเพียงพอ ได้รับการตรวจสอบให้
พร้อมใช้งาน และติดตั้งอยู่ในต�ำแหน่งที่สามารถน�ำมาใช้ได้ทันที
3.8.4 ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีสิ่งกีดขวางหรือ ถูกปิดตาย

3.9 แสงสว่าง
		

3.9.1 มีการจัดการด้านแสงสว่างให้มีความเข้มแสงเพียงพอต่อการท�ำงานหรือ
ท�ำกิจกรรม

3.10 การระบายอากาศ

3.10.1 ภายในห้องหรือบริเวณที่ท�ำงานมีการระบายอากาศที่ดี อุณหภูมิเหมาะสม

3.11 เสียง/ความสั่นสะเทือน
		

3.11.1 มีการควบคุมหรือจัดการเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่ไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน

3.12 สารเคมี
		
			
		
			
		

3.12.1 กลุ่มของสารเคมีประเภทวัตถุอันตราย หรือวัตถุไวไฟ ต้องแยกเก็บไว้
เฉพาะตามหลักปฏิบัติส�ำหรับสารเคมีประเภทนั้นๆ
3.12.2 มีการควบคุมและจัดการปัญหาฝุ่นไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และ
สร้างความเดือดร้อนร�ำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
3.12.3 มีข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ (Data Sheet) และอยู่ในจุดที่เรียก
ใช้ได้ทันเวลา
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3.13 ขยะ
		
3.14 การควบคุมสัตว์และแมลง
น�ำโรค
3.15 น�้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล
		
		

3.13.1 มีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
และสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
3.14.1 มีการควบคุมและก�ำจัดสัตว์และแมลงน�ำโรค ได้แก่ แมลงสาบ แมลงวัน
หนู และยุง ในสถานที่ท�ำงาน
3.15.1 น�้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูลได้รับการบ�ำบัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อน
ระบายออกนอกอาคารสถานที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน และ
ไม่สร้างความเดือดร้อนร�ำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง

ส่วนที่ 4: เกณฑ์กายใจเป็นสุข
เรื่อง/กิจกรรม

เกณฑ์การพัฒนา

4.1 กิจกรรมนันทนาการ
		

4.1.1 มีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริม
ความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน

4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
			
			
			
			
			
			
			
			
			

4.2.1 กิจกรรมการประเมินสุขภาพจิต (ST5) (ตามแบบของกรมสุขภาพจิต) ได้แก่
• แบบประเมินความเครียด
• แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
• แบบประเมินการติดแอลกอฮอล์
• แบบประเมินความสุข
• แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ
4.2.2 มีห้อง/สถานที่ ส�ำหรับ ประกอบศาสนกิจ
4.2.3 มีสถานที่หรือมุมพักผ่อนหย่อนใจให้กับพนักงาน
4.2.4 มีศูนย์/สถานที่ดูแลเด็กเล็กตามความเหมาะสม
4.2.5 มีการส่งเสริมกิจกรรมจริยธรรม

4.3 การเห็นคุณค่าของพนักงาน
และครอบครัว

4.3.1 มีการมอบรางวัล/เกียรติบัตรแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานดีตามสมรรถนะ
การท�ำงาน

		 โดยหน่วยงานและองค์กรทีส่ นใจน�ำเกณฑ์การประเมินดังกล่าวของ “โครงการวัยท�ำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ภายใต้ นโยบายลดโรค เพิม่ สุข” ไปปรับใช้ในหน่วยงานและองค์กร ซึง่ หากผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รบั ประกาศนียบัตรรับรอง
คุณภาพ แต่ในกรณีถ้าผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป จะได้รับโล่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยัน
ว่าหน่วยงานและองค์กรนั้นๆเห็นความส�ำคัญของพนักงาน ซึ่งปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีคุณค่ามากที่สุดต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ
และถ้าหากสนใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaincd.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-590-3987
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มหกรรมเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการ
“โครงการวัยท�ำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”
วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องสุวรรณภูมิ
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมควบคุมโรค(โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อ) กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมแพทย์แผนไทย และการแพททย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมจัดหกรรมเปิดตัวและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ “โครงการวัยท�ำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ภายใต้ นโยบายลดโรค เพิ่มสุข” โดย...รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ) เป็นประธานเปิดงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้...เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยท�ำงานมีสุขภาพดีลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ รวมถึงโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ ปลอดภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มี
สุขภาพจิตที่ดี
การจัดงานมหกรรมเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ “โครงการวัยท�ำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ�ำนวน ๕๐๐ ท่าน ประกอบด้วย สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจาก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงผู้
บริหารสถานประกอบการ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ผู้
แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้มีเกียรติทุกท่าน
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โครงการพุทธชยันตี งดเหล้า บุหรี่ทั่วไทย สักการะแด่สมเด็จพระภูมีสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตามแนวคิด “ค่ายเยาวชน ๓ D ดีดี๊ดี งดเหล้า บุหรี่ทั่วไทย
เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2555 ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับส�ำนักควบคุมการบริโภค
ยาสูบ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้ร่วมจัดกิจกรรมพุทธชยันตี งดเหล้า บุหรี่ทั่วไทย สักการะแด่สมเด็จพระภูมีสัมมาสัมพุทธเจ้าตาม
แนวคิด “ค่ายเยาวชน ๓ D ดีดี๊ดี งดเหล้า บุหรี่ทั่วไทย เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า” ได้จัดในรูปแบบค่ายเยาวชน ในประเด็น “ค่ายเยาวชนพุทธชยันตี แกนน�ำเด็กดี งดเหล้า บุหรี่ทั่วไทย” โดยกลุ่ม
เป้าหมาย คือผู้แทนเยาวชนและอาจารย์จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น สถาบันที่เป็นเครือ
ข่าย 46 สถาบันๆ ละ 3 คนอาจารย์ 1 คน นักศึกษา 2 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 250 คน โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
อนุญาตให้ใช้สถานที่ “เสถียรธรรมสถาน” เป็นสถานที่ใช้ในการจัดประชุมอบรมต่างๆ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการพุทธชยันตี งดเหล้า บุหรี่ ทั่ว
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระชนมพรรษาราชินี และสักการะแด่สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร
กลุ่มเข้าฐานความรู้ ให้ความรู้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ความดันโลหิต เบาหวาน โรคหัวใจ หลอดเลือด แก่เด็กเยาวชน ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดการสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในงานมติชน เฮลท์แคร์ 2012 ตลาดนัดสุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ
ภายใต้แนวคิด “สมองดี ชีวีสุข”
กรมควบคุมโรค เล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังอันได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือดทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงและมีจำ� นวนของผูป้ ว่ ยมากขึน้ เรือ่ ยๆ นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ �ำคัญของประเทศไทย...
จึงมอบหมายให้ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ (กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ) ด�ำเนินการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนทราบ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดการสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในงานมติชน เฮลท์แคร์ 2012 ตลาดนัด
สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สมองดี ชีวีสุข” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ 21 – 24
มิถุนายน 2555 โดย...นายวิทยา บูรณสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมติชนเฮลท์แคร์
ในวันแรกของงาน แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้บรรยายในหัวข้อ “รู้เร็ว รู้ทัน ป้อง
กันอัมพฤษ์ อัมพาต” ส่วนบูธของนิทรรศการของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ มีกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงของโรคหัวใจ และหลอดเลือด
สมองพร้อมให้ค�ำปรึกษา เพื่อจัดการลดความเสี่ยงเป็นรายบุคคลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก

