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ค ํำ นํำ 

	 คู่มือ “การจัดการตนเองในองค์กร...รักษ์สุขภาพ” (สำานักโรคไม่ติดต่อ) เล่มนี้

จัดทำาขึ้นเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ โดยเน้นท่ีข้ันตอน

การประเมินและการจัดการตนเองเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง

ลดโอกาสการเกิดโรค อันได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคออฟฟิศซินโดรม โรคเครียดที่เกิดจากการทำางาน	

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร โรคติดต่อระบบ

ทางเดินหายใจ โรคติดต่อนำาโดยแมลง ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จากการดำาเนินชีวิต

ในแต่ละวัน

	 ดังน้ันควรเก็บรักษาคู่มือ “การจัดการตนเองในองค์กร...รักษ์สุขภาพ” (สำานักโรค

ไม่ติดต่อ) ไว้เป็นอย่างดี และนำาติดตัวไปด้วยทุกครั้งในระหว่างเดินทางเพื่อประกอบการ

ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ

	 	 	 	 	 	 มีนาคม	2559
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สถานการณ์�ปัญหาด้านสุขภาพ
 ประชากรวัยทำางานเป็นกำาลังสำาคัญของครอบครัวและประเทศชาติ ท้ังในด้าน

แรงงาน เศรษฐกิจ และสังคม ปัญหาสุขภาพของประชากรในวัยนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ทำางานหนักมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ และหลายคร้ังอยู่ในสถานการณ์ท่ีกดดัน ทำาให้มีพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่	 การรับประทานอาหาร	 การเคลื่อนไหวร่างกาย	 การดื่มเหล้า	

สูบบุหรี่	 ขับรถเร็ว	 เป็นต้น	 และมีความเครียดจากภาระงาน ครอบครัวและสังคม ในขณะ

เดียวกันลักษณะงานที่ทำาก็ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้	

	 สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพพบว่า ประชากรไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

ในสัดส่วนที่สูงสุด (ร้อยละ 73) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มโรคติดเช้ือ (ร้อยละ 14) และ

กลุ่มการบาดเจ็บ	(ร้อยละ	13)

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง

กลุ่มโรคติดเชื้อ เช่น	โรคเอดส์	วัณโรค	การติดเชื้อทางเดินหายใจ

กลุ่มการบาดเจ็บ เช่น	การบาดเจ็บทางถนน	การทำาร้ายตัวเอง	
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ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ

รอบรู้เรื่องโรคใกล้ตัว

โรคไม่ติดต่อ

	 โรคไม่ติดต่อ	หรือที่เรียกว่า	“โรควิถีชีวิต”	หรือ	โรค	NCD	(Non	-	Communicable

Diseases) ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	และโรคมะเร็ง	เป็นปัญหาสุขภาพที่สำาคัญระดับประเทศและระดับโลก	

ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งโรคไม่ติดต่อหมายถึง โรคท่ีไม่สามารถถ่ายทอดติดต่อ

ถึงกันได้ระหว่างบุคคลทางพาหะ (ตัวนำาโรค) หรือทางสารคัดหลั่งต่างๆ สาเหตุส่วนใหญ่

เป็นผลจากการดำาเนินชีวิตท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง	 ได้แก่	 กินอาหารหวาน	 มัน	 เค็ม	 จัด	 กินมาก

เกินความต้องการของร่างกาย ประกอบกับการใช้ชีวิตที่การเคลื่อนไหวร่างกายน้อย ไม่ได้

ออกกำาลังกาย	สูบบุหรี่	ดื่มสุรา
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 โรคไม่ติดต่อ มักถูกมองข้าม เน่ืองจากอาการจะเกิดข้ึนอย่างเงียบๆ ค่อยเป็นค่อยไป

ในระยะแรกอาการที่แสดงออกไม่เด่นชัดแต่เมื่อเป็นโรคแล้วจะเป็นเรื้อรัง ไม่สามารถรักษา

ให้หายขาด ต้องดูแลตนเองโดยปรับเปลี่ยนการดำาเนินชีวิตลดเสี่ยงและรักษาควบคู่กันไป

เพื่อควบคุมโรคไม่ให้เป็นมากขึ้น	และลุกลามเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตตามมา	

 จากข้อมูลข้อเท็จจริงในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ ดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วย

การลดพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง ร้อยละ 80

*	เจ็บแน่นบริเวณกลางหน้าอก	หรือรู้สึกเหมือนหายใจอึดอัด

	 อาจร้าวไปที่แขน	ไหล่ซ้าย	ข้อศอก	ขากรรไกร	

*	ใจสั่นและหัวใจเต้นผิดจังหวะ

*	เป็นลมหมดสติ	

*	ขาหรือเท้าบวม

อาการเตือน�ของโรคหลอดเลือดสมอง�
อาจพบเพียง�1�อาการ�หรือมากกว่า�1�อาการ�ดังนี้

อาการเตือนของโรคหัวใจขาดเลือด
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มักจะไม่แสดงอาการเตือน แต่ตรวจพบโดยบังเอิญขณะไปพบแพทย์เพื่อตรวจ

	 รักษาจากปัญหาอื่น

บางรายที่อาจมีอาการเตือน เช่น ปวดมึนท้ายทอย	วิงเวียน ปวดศีรษะตุบๆ

	 หากเป็นมานานหรือ	ความดันโลหิตสูงมากๆ อาจมีอาการเลือดกำาเดาไหล

	 ตามัว	ใจสั่น	มือเท้าชา	

อาการเตือนของโรคเบาหวาน

 ปัสสาวะบ่อย	กระหายน้ำา	ดื่มน้ำาบ่อย	ๆ		หิวบ่อย	หรือกินจุ	น้ำาหนักลด	อ่อนเพลีย	

 อาการอื่นๆ	ที่อาจเกิด	ได้แก่	แผลหายช้า	คันตามผิวหนัง	ขาดสมาธิ	อาเจียน

	 ปวดท้อง	ชาปลายมือปลายเท้า		

	สำาหรับในเด็ก	เช่น	เด็กอ้วน	มีปื้นดำาที่คอ	หรือใต้รักแร้		

อาการเตือนของโรคความดันโลหิตสูง
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สัญญาณอันตราย�ที่สงสัยว่าอาจ....จะเป็นมะเร็ง

 มะเร็งระยะเริ่มแรก	สามารถรักษาให้หายได้	สัญญาณอันตราย	7	ประการ

ของมะเร็งในระยะเริ่มแรก	

						 1. การเป็นแผลที่ไม่รู้จักหาย	ปกติแผลควรจะหายภายใน	2	สัปดาห์		

						 2. การมีตุ่ม	ไต	ก้อนแข็ง	เกิดข้ึนในท่ีซ่ึงปกติไม่ควรมี	โดยเฉพาะบริเวณเต้านม

ในช่องท้อง	บริเวณคอ	รักแร้	ขาหนีบ		

						 3. มีอาการผิดปกติเรื้อรังของระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ	

กลืนอาหารไม่ลง	ท้องผูกสลับท้องเสียอยู่เรื่อย	ถ่ายเป็นมูกปนเลือดเรื้อรัง		

						 4.		มีอาการไอเรื้อรัง	หรือเสียงแหบแห้งเป็นเวลานาน		

						 5.		มีการเปลี่ยนแปลงของ	หูด	ไฝ	ปาน		

					 6. มีอาการผิดปกติของประจำาเดือนในหญิง เช่น มีประจำาเดือนกระปริบ

กระปรอย		

						 7. มีเลือดหรือน้ำาเหลืองออกจากช่องต่างๆ ของร่างกาย เช่น เต้านม	

ช่องคลอด	หู	จมูก		

 โปรดให้เวลาตัวเองสักนิด โดยหันมาสำารวจ

ตนเอง จะได้รู้ว่าร่างกายของเราเริ่มมีสัญญาณเตือนภัย

ใดแล้ว หันมาใส่ใจดูแลตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสาย

เกินแก้ โดยเริ่มปรับพฤติกรรมจากการทำางานที่หนัก

เกินพอดี ด้วยการใช้เวลาทำางานกับเวลาพักผ่อนให้

สมดุลกัน	และควรมีการผ่อนคลายในระหว่างการทำางาน 	
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โรคออฟฟิศซินโดรม

	 โรคออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำางานออฟฟิศ อาจด้วย

สภาพการทำางานที่ต้องรีบเร่ง ทำาให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป ท้ังการใช้คอมพิวเตอร์

วันละหลาย ๆ ชั่วโมง การอดอาหาร อดหลับอดนอน ทำาให้ร่างกายต้องแบกรับ

ความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลายและจากอิริยาบถที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ท่านั่ง

ไม่เหมาะสม น่ังทำางานนาน ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายและสภาพแวดล้อมในท่ีทำางาน

ไม่เหมาะสม ได้แก่ โต๊ะทำางานวางของไม่เป็นระเบียบไม่สะดวกต่อการหยิบสิ่งของ เก้าอี้

ไม่เหมาะสม ไม่มีพนักพิงที่รองรับหลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกดแป้นคีย์บอร์ด

ที่ไม่มีตัวรองรับข้อมือ ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ และโรคยอดนิยมสำาหรับคนทำางาน

ออฟฟิศ	ดังนี้

ต้อหิน ตาพร่ามัว

นิ่วในถุงน้ำาดี

กระเพาะปัสสาวะ

อักเสบ

โรคเครียด 

นอนไม่หลับ
ความดันโลหิตสูง

โรคอ้วน

กรดไหลย้อน

ปวดหลังเรื้อรัง

ไมเกรน

ปวดศีรษะ

เรื้อรัง

มือชา

เอ็นอักเสบ

นิ้วล็อค

การจับเมาส์ / เครื่องเล่น

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีปุ่ม

ขนาดเล็ก ซึ่งต้องเกร็งนิ้ว

ในท่าเดิมนานๆ 

การทำางานและ

ใช้สายตาอยู่หน้าจอ

เป็นเวลานานๆ

นั่งทำางานเครียด 
พักผ่อนไม่เพียงพอ 
แสงแดด ความร้อน

กินไม่เป็นเวลา 

รีบเร่ง เคี้ยวอาหาร

ไม่ละเอียด เครียดจัด

อยู่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์นาน

นั่งนานและ

ชอบรับประทาน

อาหารมัน

ชอบอั้นปัสสาวะ

เป็นประจำา

กังวลกับการทำางาน

ไม่ผ่อนคลาย

ทำางานนั่งโต๊ะ

เครียด กินเค็ม

ได้รับพลังงานจาก

การกินอาหาร มากกว่า

การเคลื่อนไหวร่างกาย
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โรคเครียดที่เกิดจากการทํำางาน

 การที่เรามีงานทำาทำาให้เกิดความพึงพอใจที่มีรายได้ในการดำารงชีพ ซื้อสิ่งของที่เรา

ปรารถนา ซึ่งการมีความกดดันในที่ทำางานบ้างเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้เราปฏิบัติงาน

ได้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมสำาหรับสิ่งที่มาท้าทาย หรือการกระทำาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

แต่หากมีความกดดัน	/	ความต้องการมากเกินไป	ก็อาจทำาให้เกิดความเครียดตามมา

 ปัจจัยที่ทํำาให้เกิดความเครียดจากการทÓงาน�มีหลายปัจจัย ได้แก่

  มีความต้องการในงานมากเกินความสามารถในการจัดการ	เช่น	มีปริมาณของ

	 	 	 งานที่รับผิดชอบมาก	กำาหนดการวันเสร็จสิ้นของงานในระยะเวลาสั้น	

  ความรู้สึกต่อตนเองและงาน เช่น รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอต่องาน ไม่เห็น

	 	 	 ถึงค่าของงานที่ ได้รับมอบหมาย งานท่ีได้รับรู้สึกว่าไม่ตรงกับทักษะ

	 	 	 หรือความคาดหวังของท่าน

  สภาพแวดล้อมในท่ีทำางานไม่ดี เช่น มีเสียงรบกวน หรือ แสงสว่างไม่เพียงพอ

	 	 เพื่อนร่วมงาน	เช่น	ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	การร่วมมือร่วมใจ	/	ทุ่มเท

	 	 ในการทำางาน

 ความเครียดจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายจิตใจและ
� พฤติกรรม�ดังนี้
  ความผิดปกติทางร่างกาย ได้แก่ หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

	 	 	 มือเย็น เท้าเย็น เหงื่อออกตามมือตามเท้า หายใจตื้นและเร็วขึ้น ใจสั่น	

	 	 	 ถอนหายใจบ่อย ๆ กัดขากรรไกร ขมวดคิ้ว ตึงที่คอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	

	 	 	 ปวดข้อ	 ปวดหลัง	 รู้สึกเพลีย	 ปวดศีรษะ	 ไมเกรน	 นอนไม่หลับหรือง่วงเหงา

	 	 	 หาวนอนตลอดเวลา อาหารไม่ย่อย ท้องเสียหรือท้องผูก เบื่ออาหารหรือ

	 	 	 กินมากกว่าปกติ ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ประจำาเดือนมาไม่ปกติ เสื่อม

	 	 	 สมรรถภาพทางเพศ ผิวหนังเป็นผื่นคัน เป็นหวัดบ่อย ๆ แพ้อากาศง่าย	

	 	 	 เป็นต้น
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  ความผิดปกติทางจิตใจ	ได้แก่	สมองทำางานมากขึ้น	ความคิด อ่านระยะสั้นลง	

	 	 	 การตัดสินใจช้า	วิตกกังวล	คิดมาก	คิดฟุ้งซ่าน	หลงลืมง่าย	ไม่มีสมาธิ	หงุดหงิด	

	 	 	 โกรธง่าย	ใจน้อย	เบื่อหน่าย	ขาดความมั่นใจ	ผิดหวังกับตัวเอง	ซึมเศร้า	เหงา	

	 	 	 ว้าเหว่	สิ้นหวัง	หมดความรู้สึกสนุกสนาน	เป็นต้น

  ความผิดปกติทางพฤติกรรม ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรามากข้ึน ใช้สารเสพติด	

	 	 	 ใช้ยานอนหลับ	จู้จ้ีข้ีบ่น ชวนทะเลาะ	มีเร่ืองขัดแย้งกับผู้อ่ืนบ่อย	ๆ ดึงผม กัดเล็บ	

	 	 	 กัดฟัน	ผุดลุกผุดนั่ง	เงียบขรึม	เก็บตัว กินอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง	นอนหลับ

	 	 	 มากไปหรือน้อยไป	แยกตัวเองจากสังคม	เป็นต้น

 สัญญาณเตือนว่ามีความเครียด จะมีอาการดังน้ี มักจะเร่งรีบในการทำา

ส่ิงต่าง ๆ ไม่ยอมหยุดพักหรือ ลืมกินอาหารเที่ยง นำางานมาทำาที่บ้าน ไม่มีเวลา

ออกกำาลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลง ไม่ใช้วันหยุด

พักผ่อนที่มี	ทำางานหนักเป็นเวลาหลายชั่วโมง
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากการติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น

การร่วมเพศทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก กับผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ติดเชื้อ ซึ่ง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	5	โรคหลัก	ได้แก่	ซิฟิลิส	หนองใน	กามโรคของต่อมและท่อน้ำาเหลือง	

หนองในเทียม	และแผลริมอ่อน	ส่วนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น	ๆ	ได้แก่	เริมที่อวัยวะเพศ

และทวารหนัก	หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก	พยาธิช่องคลอด

	 เอดส์ หรือ กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immunodeficiency	

Syndrome		:		AIDS)	 เปน็โรคของระบบภมูคุ้ิมกนัของมนษุย	์ ซึง่เกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอว	ี

(Human	Immunodeficiency	Virus:	HIV)	เชื้อไวรัสเอชไอวีติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์กับ

ผู้ที่เป็นโรคหรือผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปาก หรือ	

การใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อนเชื้อ	หรือการติดเชื้อติดต่อจากแม่สู่ลูก
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เราอยู่ร่วมกับคนมีเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ติดเชื้อไปด้วย
เพราะเอดส์	  ไม่ติด		ผ่านน้ำาลาย	ปัสสาวะ	น้ำาตา	หรือเหงื่อ

เช้ือเอชไอวี มีจำานวนมากท่ีสุดในเลือด นํำา้�อสุจิ สารคัดหล่ังจากช่องคลอด

และนํำ้า�นม

นํำ้ํำาลายมีปริมาณเชื้อน้อยมาก จนไม่ทำาให้เกิดการแพร่เช้ือได้ แม้จะ

เล็ดลอดลงไปในกระเพาะอาหาร	กรดในกระเพาะก็จะทำาลายเชื้อนี้ได้

ปัสสาวะและนํำ้า�ตา ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ เช้ือเอชไอวีท่ีพบในปัสสาวะ

และน้ำาตาไม่เข้มข้นพอในปริมาณที่จะแพร่เชื้อได้

เหงื่อ อุจจาระ และอาเจียน ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ จะมีความเสี่ยงก็ต่อ

เมื่อมีเลือดปนอยู่ด้วย

เชื้อเอชไอวีไม่แพร่ระบาด โดยการสัมผัส เราสามารถอยู่ร่วมกันได้	

เล่นด้วยกัน ทำางานด้วยกัน จับมือ กอดหรือจูบกับคนท่ีมีเช้ือเอชไอวีและ

เป็นเอดส์ และสามารถอยู่ร่วมห้องเดียวกัน สามารถดื่มกินโดยใช้ภาชนะ

ร่วมกัน	และว่ายน้ำาในสระเดียวกันได้
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กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

	 การมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือหญิงบริการใน	3	เดือนที่ผ่านมา

	 การมีคู่นอนมากกว่า	1	คนใน	3	เดือนที่ผ่านมา

	 การมีเพศสัมพันธ์กับคู่คนใหม่ใน	3	เดือนที่ผ่านมา

	 การที่มีประวัติป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน	1	ปีที่ผ่านมา

	 การที่สามีหรือภรรยามีคู่นอนมากกว่า	1	คนใน	3	เดือนที่ผ่านมา

	 การที่คู่ครองอยู่กันคนละที่

อาการของผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 ปัสสาวะขัด

	 มีผื่น	แผลหรือตุ่มน้ำาที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก

	 มีหนองหรือน้ำาหลั่งจากช่องคลอดหรือท่อปัสสาวะ

	 มีอาการคันหรือปวดบริเวณทวาร

	 มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ

	 ปวดท้องหรือปวดช่องเชิงกราน

	 ปวดเวลามีเพศสัมพันธ์

	 ตกขาวบ่อย

อาการของผู้ติดเชื้อโรคเอชไอวี�/�เอดส์

	 เร่ิมแรกระยะติดเชื้อจะไม่มีอาการ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนคนปกติ

ทุกประการแต่อาจจะเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นเดียวกับคนปกติอื่น ๆ เป็นไข้หวัด ซึ่งจะ

หายใจได้เหมือนปกติทั่วไป ไม่มีโรคแทรกซ้อน บางคนอาจจะไม่มีอาการอยู่นานถึง 10 ปี

หรือนานกว่านั้นก็ได้	 (	 โดยเฉลี่ยประมาณ	7	 -	 8	ปี	 )	 สำาหรับการตรวจเลือดจะให้ผลบวก

ภายหลังจากรับเชื้อ 6 สัปดาห์ ซึ่งผู้ ติดเชื้อทุกรายที่อยู่ในระยะนี้แม้จะไม่มีอาการ

ก็สามารถแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่น ๆ ได้
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 ระยะต่อมาเป็นระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์ ระยะนี้นอกจากมีเลือดบวกแล้ว

ยังอาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างปรากฏให้เห็นได้ เช่น ต่อมน้ำาเหลืองโต

หลายแห่งติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน น้ำาหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว อุจจาระร่วงเรื้อรัง

เป็นเวลานานเกิน 1 เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุ มีฝ้าขาวท่ีลิ้นและในลำาคอ มีไข้เรื้อรัง

โดยไม่ทราบสาเหตุ	 มีการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ไม่ร้ายแรง	 เช่น	 เริม	 วัณโรค	 เป็นต้น	 ระยะนี้

อาจจะเป็นอยู่นานหลายเดือนหรือเป็นปี แล้วจะกลายเป็นระยะเอดส์เต็มขั้นต่อไป คือ

ระยะที่ภูมิต้านทานของร่างกายถูกทำาลายลงมาก จนมีผลต่อการป้องกันการติดเช้ือชนิด

อื่น ๆ ทำาให้เกิดการติดเชื้อโรคที่ตามปกติไม่สามารถทำาอันตรายต่อคนปกติได้ เมื่อเข้าสู่

ระยะนี้แล้วส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในเวลาไม่นานโดยทั่วไปจะมีชีวิตอยู่ได้โดยเฉลี่ย 

1 - 2 ปี  

	 เพ่ือทำาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เรามาลองทำาแบบทดสอบ 8 ข้อ (ให้ปิดเฉลย

ทางด้านซ้ายมือก่อนเพื่อเช็คความเข้าใจของตนเองก่อน	ค่อยดูเฉลย)
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ข้อ คำาถาม เฉลย

1. บอกชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่รู้จัก	3	ชื่อ

ซิฟิลิส	หนองใน	หนองในเทียม	เริม	
แผลริมอ่อน	ฝีมะม่วง	หูดหงอนไก่

2. รู้ได้อย่างไรว่าติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แล้ว

เชื้อโรคบางตัวทำาให้มีอาการเจ็บปวด	
แสบขัดท่อปัสสาวะ มีหนองไหล เป็นแผล
แต่เชื้อบางตัวก็ไม่แสดงอาการ

3. วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ที่ดีที่สุดคืออะไร

ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์

4. ถ้าสงสัยว่าติดเชื้อแล้วจะทำา
อย่างไร

ควรไปหาหมอเพื่อตรวจรักษาและควรแจ้ง
คู่นอนเพื่อให้ไปรักษาเช่นกัน ไม่ควรรักษา
เองเพราะอาจจะไม่หายขาด

5. หมอสั่งให้กินยาให้ครบ	10	วัน	
แต่ถ้ารู้สึกว่ามีอาการดีแล้ว
สามารถหยุดกินยาได้หรือไม่	
เพราะเหตุใด

หยุดไม่ได้ เพราะแม้ว่าอาการจะดีข้ึนแต่
เชื้อโรคก็ยังไม่ตาย จึงต้องกินยาให้ครบ
ตามที่หมอสั่ง มิฉะนั้นอาจจะเกิดการดื้อยา	
ทำาให้รักษายากขึ้น

6. ทำาไมคนที่ติดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์จึงติดเชื้อเอดส์ได้ง่าย

เพราะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายชนิด
ทำาให้มีแผลบริเวณอวัยวะเพศเป็นการเปิด
ประตูให้เชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายยิ่งขึ้น

7. ผู้หญิงท้องที่ติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์สามารถแพร่เชื้อไปสู่
ลูกในท้องได้หรือไม่

ได้ เพราะระหว่างคลอดทารกจะต้องสัมผัส
กับเลือดและของเหลวที่ออกมาจากแม่	 เช่น	
ทารกบางคนติดเชื้อซิฟิลิสจากแม่จนทำาให้
ตาบอด

8. ยาเม็ดคุมกำาเนิดสามารถป้องกัน
การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และเอดส์ได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะยาเม็ดคุมกำาเนิดไม่สามารถ
ป้องกันการสัมผัสกับของเหลวหรือเมือก
ที่อยู่ในอวัยวะเพศวิธีป้องกันท่ีดีท่ีสุดคือ	
การใช้ถุงยางอนามัย
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โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร

	 โรคระบบทางเดินอาหาร คือ โรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่	

หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำาไส้เล็ก ลำาไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำาดี และตับอ่อน

	 สาเหตุของโรคทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยที่สุด	 คือ	 จากการติดเชื้อโรค	 ซึ่งเชื้อที่พบ

บ่อยที่สุด	 คือ การติดเชื้อแบคทีเรีย (เช่น โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคแผลในกระเพาะ

อาหาร	 โรคอาหารเป็นพิษ	 โรคไทฟอยด์	 โรคไส้ติ่งอักเสบ	 และอหิวาตกโรค)	 รองลงไปคือ

การติดเชื้อไวรัส (เช่น โรคท้องเสีย / ท้องร่วงจากไวรัสโรตา โรคไวรัสตับอักเสบ) และ

เชื้อพยาธิ	(เช่น	พยาธิตัวกลม	พยาธิเส้นด้าย	พยาธิตัวตืด)	ส่วนการติดเชื้อรา	มักพบในคนที่

มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคบกพร่อง	 เช่น โรคเอดส์	 /	การติดเชื้อเอชไอวี	หรืออาจเกิดจากพิษ

จากสัตว์	เช่น	แมงดาถ้วย	(เหรา	แมงดาไฟ)	คางคก	ปลาปักเป้า

 อาการของโรคติดเช้ือทางเดินอาหาร คือ อาการปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก

อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นเลือด เป็นมูก หรือเป็นมูกปนเลือด หรือมีสีดำาและเหนียว

เหมือนยางมะตอย	การไม่สามารถผายลมได้ตามปกติ	และอาการ	ตัว	ตาเหลือง	(โรคดีซ่าน)

 อาการท่ีควรต้องรีบพบแพทย์ คือ การอาเจียนเป็นเลือด การถ่ายอุจจาระ

เป็นเลือด เป็นมูก หรือเป็นมูกปนเลือด อาการตัวตาเหลือง อาการปวดท้องร่วมกับมีไข้

และ / หรือ	เมื่อปวดท้องร่วมกับไม่ผายลม

โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

 โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ คือ โรคที่เกิดจากมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อ /

อวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินหายใจ  แบ่งเป็น	 2	 ส่วนคือ  ระบบทางเดินหายใจตอนบน 

(ประกอบด้วย	 โพรงจมูก  ไซนัส  ลำาคอ  โพรงหลังจมูก  กล่องเสียง  และท่อลม :	 โรคที่พบ

บ่อยคือ โรคหวัดไข้หวัดใหญ่และโรคไซนัสอักเสบ) และระบบทางเดินหายใจตอนล่าง
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(ประกอบด้วย ปอดและหลอดลม : โรคที่พบบ่อย คือ โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอด

อักเสบ) ติดต่อผ่านทางน้ำามูก น้ำาลายและเสมหะ โดยการหายใจเอาเช้ือท่ีกระจาย

จากการไอหรือหายใจรดกัน หรือมือที่เปื้อนเชื้อโรคสัมผัสจมูก

	 โรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกเพศและในทุกวัย โดยมีสาเหตุ

จากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย หากเป็นโรคระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน

สามารถรักษาได้หายภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	(โดยทั่วไปประมาณ	2	-	4	สัปดาห์)

แต่ถ้าเป็นโรคที่มีอาการอยู่นานเกิน	3	เดือน	เรียกว่า	โรคทางเดินหายใจชนิดเรื้อรัง 	ซึ่งรักษา

ให้หายได้ยาก	

 อาการของโรคทางเดินหายใจ คือ อาการไออาจมีเสมหะ หรือไอโดยไม่มี

เสมหะ คัดจมูก น้ำามูกไหลลักษณะใส จาม ส่วนอาการอื่น ๆ เป็นอาการไม่เฉพาะ เช่น

หายใจลำาบาก หอบเหนื่อยง่าย	มีไข้	ซึ่งมีได้ทั้งไข้สูงหรือไข้ต่ำา 

 อาการที่ควรต้องรีบพบแพทย ์ได้แก่	เมื่อไข้สูงนานประมาณ	3	วัน	ไอปนเลือด

น้ำามูกหรือเสมหะเหลืองเขียว ปวดหู หูอื้อ ปวดศีรษะมาก มีอาการหายใจหอบเหนื่อย

แน่นหน้าอก	อ่อนเพลีย	หรือมีอาการคออักเสบเป็นอยู่นานเกิน	7	วัน

กลุ่มท่ีเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนสูง ได้แก่ 

 ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป	หรือเด็กที่มีอายุน้อยกว่า	2	ปี

 ผู้ที่มีโรคประจำาตัวเรื้อรัง	ได้แก่	โรคปอด	โรคหัวใจ	โรคไต	โรคเบาหวาน

 ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยเอชไอวี (เอดส์) มะเร็ง เอสแอลอี	

	 	 (โรคพุ่มพวง)	เป็นต้น

 เด็กอายุต่ำากว่า	18	ปี	ที่รับประทานยาแอสไพรินเป็นเวลานาน

 หญิงที่ตั้งครรภ์	หรือ	ผู้ป่วยโรคอ้วน
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โรคติดต่อนํำาโดยแมลง

 โรคติดต่อนำาโดยแมลง คือ โรคที่มีแมลงเป็นพาหะ ซึ่งแมลงสามารถเป็นสาเหตุ

ของโรคได้  2  กรณี	 คือ	 เป็นพาหะนำาโรคต่าง ๆ	 มาสู่คนและสัตว์	 หรือ	 เป็นสาเหตุของ

โรคนั้นโดยตรง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้   

 1. แมลงในสถานะที่เป็นพาหะนำาโรค มาสู่คนและสัตว์	เช่น	ไข้เลือดออก	มาลาเรีย		

โรคเท้าช้าง	อหิวาต์	เป็นต้น	ซึ่งการเป็นพาหะนำาโรคของแมลง	ได้แก่	(1)	แมลงที่นำาเชื้อโรค

โดยที่เชื้อนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเจริญเติบโตเพิ่มจำานวนในตัวของแมลงนั้นเลย	

แมลงพวกนี้มักเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับคน เช่น แมลงสาบที่ไปกินสิ่งปฏิกูลซึ่งอาจ

ติดเชื้อแบคทีเรียมาตามปาก	ขา	แมลงสาบแล้วแมลงสาบนั้นมากินอาหารคนก็จะนำาเชื้อโรค

มาสู่คนเมื่อคนไปกินอาหารที่ปนเปื้อนนั้น และ	 (2)	 เป็นพาหะที่นำาเชื้อโดยที่เชื้อมีการเจริญ

เติบโตหรือเพิ่มจำานวนในพาหะนั้น เช่น ยุงลายมาดูดเลือดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสไข้เลือดออก

เชื้อไวรัสนี้ก็จะไปเพ่ิมจำานวนในตัวยุง เมื่อยุงไปกัดคนอีกครั้งก็จะถ่ายทอดเช้ือไวรัส

ไข้เลือดออกไปสู่ผู้อื่นต่อไป หรือยุงลายสวนที่นำาโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือยุงก้นปล่องท่ีท่ี

มีเชื้อมาลาเรีย	ก็จะแพร่โรคมาเลเรีย	หรือ	ยุงรำาคาญ	เป็นพาหะนำาโรคเท้าช้าง	โรคไข้สมอง

อักเสบ	หรือ	ยุงเสือ	เป็นพาหะนำาโรคเท้าช้าง	เป็นต้น

 	 2. แมลงในสถานะเป็นสาเหตุของโรค หมายความว่าตัวแมลงเองเป็นตัวการทำาให้

เกิดโรค เช่น เหา หมัด	 โลน	 หนอนแมลงวัน	 ผึ้ง ต่อ แตน ไรฝุ่น แมลงสาบ (โรคภูมิแพ้)	

หมายเหตุ : ในคู่มือฯ นี้จะกล่าวเฉพาะโรคที่มีแมลง (ประเภทยุง) เป็นพาหะนำาโรคที่

สำาคัญและพบบ่อยในประเทศไทย

 อาการของไข้เลือดออก	ไข้สูงลอย	2	-	7	วัน	โดยส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน	38.5	

องศาเซลเซียส	 ไข้อาจสูงถึง	 40	 -	 41	 องศาเซลเซียส มีอาการเลือดออกส่วนใหญ่จะพบ

ที่ผิวหนัง	 มีตับโตกดเจ็บ	 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการน้ำามูกไหลหรืออาการไอ	 อาจมีบ่น
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ปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา เบื่ออาหาร อาเจียน บางรายอาจมีอาการปวดท้อง

ร่วมด้วย	หากเป็นชนิดรุนแรงจะมีภาวะการไหลเวียนล้มเหลว	/	ภาวะช็อก	

 อาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคที่มีความคล้ายกับโรคไข้เลือดออก

มักพบอาการปวดตามข้อร่วมกับอาการไข้ และมักมีผื่นข้ึนตามร่างกาย อาการของโรค

อาจพบแบบเรื้อรัง	

 อาการของไข้มาเลเรีย อาการของไข้มาลาเรีย การจับไข้ระยะแรกยังไม่มี

รูปแบบของความสม่ำาเสมอ	 ไม่เป็นเวลา	 เพราะเชื้อยังไม่มีความสม่ำาเสมอในวงจรที่เติบโต	

อาจมีอาการไม่สบาย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว เพลีย เบ่ืออาหารในระยะ 2 - 3 วันแรก	

หลังจากนั้นในปลายสัปดาห์จึงจับไข้เป็นเวลา การจับไข้ตรงกับระยะที่เชื้อในเม็ดเลือดแดง

เจริญเต็มท่ีแล้วเม็ดเลือดแดงแตกออก โดยการจับไข้มีความแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของเช้ือ

เช่น จับไข้ทุก	36-48	ชั่วโมง	จับไข้ทุก 48 ชั่วโมงหรือจับไข้วันเว้นวัน จับไข้ทุก 72 ชั่วโมง

หรือวันเว้นสองวัน และอาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น มาลาเรียข้ึนสมอง ภาวะ

น้ำาตาลในเลือดต่ำา	เหลืองซีด ปัสสาวะดำา	ไตล้มเหลว	ปอดบวมน้ำา	ซึ่งภาวะเหล่านี้สามารถ

ทำาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ หากทราบผลการตรวจโลหิตแล้ว พบว่ามีการติดเช้ือมาลาเรีย

ผู้ป่วยต้องได้รับยาและการรักษาตามอาการ ในกรณีอาการไม่หนัก ไม่ต้องเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาล	

 อาการของโรคติดต่อนํำาโดยแมลงที่ควรต้องรีบพบแพทย ์ ได้แก่

อาเจียนมาก ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำาได้เพียงพอ ปวดท้องมาก มีเลือดออก

รุนแรง เช่น ถ่ายดำา	 อาเจียนเป็นเลือด	 ไข้ลดลง	 ตัวเย็นผิดปกติ	 มือเท้าเย็น	 เหงื่อแตก

กระสับกระส่าย	ไม่ปัสสาวะนานกว่า	6	ชั่วโมง	ซึมลง	ไม่ค่อยรู้สึกตัวหอบเหนื่อย	บวม

ห้ามให้ยาลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพริน	หรือยาตราหัวสิงห์	หรือ junifen 

ในรายที่สงสัยไข้เลือดออก / โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	เพราะอาจทำา

ให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้	หากไม่แน่ใจ	ให้ถามแพทย์ก่อน
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เคล็ด (ไม่) ลับฉบับองค์กรสู่การจัดการตนเองเพื่อลดเสี่ยงโรค

 5 เคล็ด (ไม่) ลับสู่การจัดการตนเองเพื่อลดเสี่ยงโรคมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เคล็ด (ไม่) ลับที่��1 การประเมินและค้นหาความเสี่ยงของท่าน

	 การประเมินและค้นหาความเสี่ยงของตนเอง เพื่อจะได้ทราบสุขภาพของตนเอง

ว่าปกติ	 หรือ	 มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในเรื่องใดบ้าง	 เพราะในหลาย	 ๆ	 โรค	 โดยเฉพาะโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรังนั้น ในระยะเริ่มแรกจะยังไม่แสดงอาการ (ดูจากภายนอกเหมือนปกติ

แต่อาจเป็นโรคแล้ว แต่ยังไม่แสดงอาการ) ซึ่งท่านอาจใช้แบบประเมิน (แบบคัดกรอง)	

เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง	หรือพิจารณาจากผลการสุขภาพประจำาปี

 การคัดกรอง (Screening) ที่ดี	คือ การค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เพื่อจะได้

ป้องกันหรือควบคุมปัจจัยเส่ียงน้ันก่อนท่ีจะทำาให้เกิดโรค หากจะเปรียบให้เห็นชัดข้ึน โดยให้

คิดว่าปัญหาสุขภาพเหมือนก้อนน้ำาแข็งกลางทะเล โรคที่ตรวจพบเปรียบเหมือนน้ำาแข็งที่

โผล่พ้นน้ำา	 สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	 แต่ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเปรียบเหมือนน้ำาแข็ง

ท่ีอยู่ใต้น้ำาคอยบั่นทอนสุขภาพ	และเมื่อวันใดโผล่พ้นน้ำา	ก็จะกลายเป็นโรค	ซึ่งเมื่อถึงวันนั้น

จะแก้ไข ก็อาจจะยากลำาบากขึ้น หรือในบางครั้งที่ตรวจพบก็สายเกินไป
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ปัจจัยเสี่ยงทางชีวเคมี	/
พฤติกรรมเสี่ยง
ของการเกิดโรค

เปรียบเหมือนน้ำาแข็ง
ที่อยู่ใต้น้ำา

โรคที่ตรวจพบ
เปรียบเหมือน

น้ำาแข็งที่โผล่พ้นน้ำา

ภาพ ธรรมชาติของการดำาเนินโรคไม่ติดต่อ

 การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพของผู้รับการตรวจ	

ไม่ใช่เป็นการมุ่งหาโรค การตรวจที่ดีจะต้องมีการชี้แนะให้มีการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกัน

ควบคุมปัจจัยเส่ียงและโรค โดยไม่สร้างความทุกข์ และต้องไม่ทำาให้ผู้รับการตรวจมี

ความประมาทเมื่อตรวจแล้วว่า	ยังไม่เป็นโรคในขณะนั้น
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	 ปัจจัยเส่ียงของการเกิดโรค มีหลายอย่าง เช่น การรับประทานอาหารท่ีไม่ได้สัดส่วน

ความต้องการสารอาหารแต่ละชนิด ปริมาณไม่เหมาะสมกับกิจกรรมทางกายของตัวเรา

เช่น ชอบทานอาหารมันสูง หวานและเค็มมาก สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า รวมถึงทำางานไม่ค่อยได้

เคลื่อนไหวร่างกาย	 (นั่งเกิน	 4	 ชั่วโมง	 เดินวันหนึ่งน้อยกว่า	 5,000	 ก้าว)	 ไม่ออกกำาลังกาย

สะสมต่อเน่ืองหลายปี ทำาให้เกิดไขมันในเลือดสูง อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำาตาล

ในเลือดสูง	เกิดปัญหาโรคหัวใจ	โรคอัมพาต	โรคไต	ตามมา	นอกจากน้ี การดื่มเหล้า ยังเป็น

ต้นเหตุให้เกิดโรคตับแข็ง ตับอ่อนอักเสบ โรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงเป็นต้นเหตุให้เกิด

อุบัติเหตุ เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ไม่สามารถค้นหาได้โดยการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด) แต่ค้นหาความเสี่ยงได้จากการซักประวัติเป็นหลัก (มากถึง

ร้อยละ 80) ส่วนท่ีเหลือคือการตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเฉพาะที่

จำาเป็นตามปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากการซักประวัติ 

	 ฉะน้ันท่านควรจดบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการตรวจสุขภาพ (โรคประจำาตัว	

พฤติกรรมเสี่ยง โรคของคนในครอบครัว) เพื่อช่วยจำาผลปัจจัยเสี่ยงภายหลังการประเมิน

โอกาสเสี่ยงต่อโรค และ ผลการตรวจสุขภาพ ตามแบบบันทึกผลการประเมินตนเองเพื่อ

การจัดการลดเสี่ยง
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ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ	-	สกุล..............................................................................เพศ................................

วัน	/	เดือน	/	ปี	เกิด	...............อายุ............ปี...........เดือน		ส่วนสูง..............เซ็นติเมตร

น้ำาหนักจริง............กิโลกรัม (น้ำาหนักที่ควรจะเป็น.................ถึง..................กิโลกรัม)	

ค่าดัชนีมวลกาย	(Body	Weight		Index	:		BMI)	.....................กิโลกรัม	/	ตารางเมตร		

รอบเอวจริง................เซ็นติเมตร	(รอบเอวที่ควรจะเป็น	ไม่เกิน..................เซ็นติเมตร	

กรุป๊เลอืด............ทีอ่ยู.่.........................................................โทรศพัท.์.........................

สถานที่ทำางาน.................................อาชีพ	/	ลักษณะงานที่ทำา....................................

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน......................เกี่ยวข้องเป็น...........................

ที่อยู่.....................................................................โทรศัพท์..........................................

ข้อมูลการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายในรอบปีที่ผ่านมา

ระดับความดันโลหิต.........	/........มิลลิเมตรปรอท			น้ำาตาลในเลือด..........มิลลิกรัม%

ระดับไขมันคลอเลสเตอรอล.................มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

ระดับไขมันไตรกรีเซอร์ไรด์...................มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

ระดับ	LDL	คลอเลสเตอรอล................มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

ระดับ	HDL	คลอเลสเตอรอล................มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

แบบบันทึกผลการประเมินตนเองเพื่อการจัดการลดเสี่ยง
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โรคประจำาตัว (ถ้ามี)
.............	เบาหวาน									................	ความดันโลหิต			.................	ไขมันในเลือดสูง

.............	ภาวะซึมเศร้า				.................	ภาวะซึมเครียด		.................	หัวใจขาดเลือด

.............	หลอดเลือดสมอง	/	อัมพฤกษ์	อัมพาต...........อื่น	ๆ	ระบุ..............................

พฤติกรรมเสี่ยง
 	รสชาติของอาหารที่รับประทาน

												......หวาน						.......มัน					.......เค็ม					.........เผ็ด

 	ชนิดของอาหารที่ชอบ

	 	 .......เนื้อแดงปรุงแต่ง	เช่น	แฮม	เบคอน	ไส้กรอก	กุนเชียง

	 	 .......อาหารหมักดอง	เช่น	ปลาร้า	ผลไม้ดอง

	 	 .......อาหารกึ่งสำาเร็จรูป	เช่น	บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป	โจ๊กซอง

	 	 .......อาหารปิ้ง	/	ย่าง

 	กิจกรรมทางกาย	/	การออกกำาลังกาย

	 	 ..............มีวิถีชีวิตนั่ง ๆ นอน	ๆ มากกว่า	4	ชั่วโมงต่อวัน	 (เช่น	นั่งทำางาน

	 	 เล่นเกมส์	ดูโทรทัศน์)		 	

	 	 เดินวันละ.................ก้าว

	 	 ออกกำาลังกาย ระบุ ระยะเวลาการออกกำาลังกายแต่ละคร้ังและความถ่ี.......

 	มีภาวะซึมเศร้า	/	ความเครียดที่จัดการไม่ได้	 ...........มี				............ไม่มี

 	สูบบุหรี่	 	 	 	 	 ...........สูบ		............ไม่สูบ

 	ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำา	 	 ...........ดื่ม		............ไม่ดื่ม

โรคของคนในครอบครัว (ญาติสายตรงใกล้ชิดทางพันธุกรรม)	........................
	 	 	 	 	.............../.................../...............

	 	 	 	 วัน/เดือน/ปีที่บันทึก
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การประเมินสุขภาพที่แนะนํำา�(สา�หรับคนทั่วไป)�แยกตามอายุดังนี้

อายุ�15�-�34�ปี อายุ�35�-�59�ปี อายุมากกว่า�60�ปี

วัดความดันโลหิต

วัดส่วนสูง	-	น้ำาหนัก

เพื่อค้นหาภาวะ

โภชนาการ	

ตรวจมะเร็งปากมดลูก		

โดยทำา	PAP	Smear

(เฉพาะหญิงที่เคยมี

เพศสัมพันธ์แล้ว)

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย

ตนเอง

วัดความดันโลหิต

วัดส่วนสูง	-	น้ำาหนัก

เพื่อค้นหาภาวะ

โภชนาการ	

ตรวจไขมันน้ำาตาลในเลือด

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดย

ทำา	PAP	smear	(หญิง)

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย

ตนเองและโดยแพทย์

วัดความดันโลหิต

วัดส่วนสูง	-	น้ำาหนัก

เพื่อค้นหาภาวะโภชนาการ	

ตรวจการได้ยินโดยการซัก

ประวัติ

ตรวจการมองเห็น	

(โดย	Snellen	test)

ตรวจไขมันน้ำาตาลในเลือด

 

ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดย

ทำา	PAP	smear	

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วย

ตนเอง	และ	โดยแพทย์

ตรวจมะเร็งลำาไส้โดยตรวจ

เลือดและในอุจจาระ
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การประเมินค้นหาปัจจัยเสี่ยง�(สํำาหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการเกิดโรค)

โรคที่พบ ประวัติที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การตรวจที่แนะนํำา�

โลหิตจางจาก
ธาตุเหล็ก

คนยากจน	คนที่มีภาวะทุพโภชนาการ	คนที่มี
พยาธิปากขอ	หรือตรวจพบว่าซีด

Hematocrit	/	
Hemoglobin 

โลหิตจางธาลัส
ซีเมีย

คนที่เป็นหรือมีญาติสายตรงเป็นธาลัสซีเมีย	
และต้องการวางแผนก่อนแต่งงาน

Hemoglobin	
typing

ไขมันในเลือดสูง คนที่อ้วน	ความดันโลหิตสูง	เป็นเบาหวาน	
สูบบุหรี่จัด	มีญาติสายตรงที่มีโรคไขมันสูง

Cholesterol,	
Triglyceride,	
HDL-C

เบาหวาน คนที่อ้วน	ประวัติญาติสายตรงเป็นเบาหวาน	
ความดันโลหิตสูง

Fasting	blood	
sugar

ธัยรอยด์
บกพร่อง

ผ่าตัดธัยรอยด์	เคยทานไอโอดีนกัมมันตรังสี TSH,	T4 

ซิฟิลิส,	
หนองใน 

ผู้ขายบริการทางเพศ	คนที่มีคู่นอนหลายคน VDRL	หรือ	RPR,	
Gram	stain	for	
GC

เอดส์ ผู้ขายบริการทางเพศ	คนที่มีคู่นอนหลายคน	
ติดยาเสพติด	ชายรักร่วมเพศ

Anti	HIV

วัณโรค  ผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคเกินกว่า	
25	ชั่วโมง	ต่อสัปดาห์	ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำา	
เช่น	ผู้ป่วยเอดส์

Tuberculin	test

พยาธิ อาศัยในแหล่งที่มีพยาธิระบาด	ได้แก่	ภาคอีสาน	
ภาคใต้	ชอบกินของสุกๆ	ดิบๆ	มีประวัติคนใน
ครอบครัวเป็นพยาธิ	หรือเป็นมะเร็งท่อน้ำาดี

Stool	for	parasite



29สํา�นักโรคไม่ติดต่อ �กรมควบคุมโรค

ที่มา:http://www.thaiclinic.com/medbible/healthexam.html

ค่าตัวเลข�(ปกติ)�ที่ท่านควรทราบ

*	ความดันโลหิตขณะพัก	 	 	 ไม่เกิน	120	/	80	มิลลิเมตรปรอท	

*	ระดับน้ำาตาลในเลือด	 	 	 70	-	100	มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

*	ระดับ	LDL	คลอเลสเตอรอล	 	 ต่ำากว่า	130	มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

*	ระดับ	HDL	คลอเลสเตอรอลหญิง	 	 สูงกว่า		50	มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

*	ระดับ	HDL	คลอเลสเตอรอลชาย	 	 สูงกว่า		40	มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

*	ระดับไขมันไตรกรีเซอร์ไรด์	 	 ต่ำากว่า		150		มิลลิกรัม	/	เดซิลิตร

*	รอบเอว	ค่าปกติ	ไม่เกิน	ส่วนสูง	(เซ็นติเมตร)	/	2

*	ดัชนีมวลกาย	ค่าปกติ	18.5	-	22.9	กิโลกรัม	/	ตารางเมตร		

 แบบประเมิน / คัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงในตัวท่าน (หากมีความเสี่ยง จะได้

ปฏิบัติการลดเสี่ยงได้ตรงจุด)

	 แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา 10 ปี	

สำาหรับคนไทย โดยใช้ตารางสี (color chart) ประกอบด้วยข้อมูลปัจจัยเสี่ยงหลักสำาคัญ	

ได้แก่ อายุ เพศ การเป็นเบาหวาน การสูบบุหร่ี ค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (systolic BP)

ค่าระดับไขมันโคเลสเตอรอล	 (cholesterol)	 ในเลือด	 และภาวะอ้วนลงพุง (เส้นรอบเอว

มากกว่าค่าส่วนสูงหาร	2)

มะเร็งลำาไส้ ญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำาไส้และทวารหนัก	
บุคคลที่มีติ่งเนื้อในลำาไส้

Stool	occult	
blood	/	
colonoscope

	 สูตรคำานวณ	ค่าดัชนีมวลกาย	=							น้ำาหนักตัว	(กิโลกรัม)

	 	 ส่วนสูง	(เมตร)	X	ส่วนสูง	(เมตร)
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ที่มา : Thai CV risk score , โครงการศึกษาระยะยาวเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
 หลอดลือด 2528-2558

ตารางสีประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา�10�ปี

กรณีไม่ทราบผล คอเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด

ผู้ที่เป็นเบาหวาน�                                          

  ผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน
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ตารางสีประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะเวลา�10�ปี

กรณีทราบผลคอเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด

ผู้ที่เป็นเบาหวาน�                                           

ที่มา : Thai CV risk score , โครงการศึกษาระยะยาวเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
 หลอดลือด 2528-2558

  ผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน
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 นอกจากน้ีท่านสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน

ระยะเวลา 10 ปีได้ทาง	Smart	Phone	โดยหากมือถือระบบ	android	สามารถดาวน์โหลด

application	ได้ท่ี	Thai	CV	risk	score	(TCVRS)	สำาหรับมือถือระบบ	iOS	สามารถดาวน์โหลด

application	ได้ที่	Thai	CV	risk		calculator

 

 สำาหรับความเสี่ยงต่อโรคติดต่อต่าง ๆ ท่านสามารถอ่านจากเนื้อหาในส่วนสาระ

ความรู้ด้านบน หรือ ค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์แนะนำา

 เคล็ด (ไม่) ลับที่�2 การกำาหนดเป้าหมายลดความเสี่ยงของท่าน

	 เมื่อรู้ปัจจัยเสี่ยงของท่านมีอะไรบ้าง	ให้ดำาเนินการต่อ	ดังนี้

 2.1.	กำาหนดเป้าหมายว่าท่านสามารถลดปัจจัยเสี่ยงในตัวท่านในส่วนใดได้	

 2.2.	กำาหนดวันที่ท่านจะเริ่มทำาควรเป็นวันที่สำาคัญ	เช่น	วันครบรอบวันแต่งงาน	วัน

เกิดคนในครอบครัว			

 2.3. สร้างขวัญกำาลังใจให้กับตัวเองเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย

เช่น	ตั้งเป้าว่าจะลดน้ำาหนัก	1	กิโลกรัม	ใน	1	เดือน	ถ้าทำาได้จะให้รางวัลตนเอง	/	หาคนคอย

ให้กำาลังใจแล้ว	จดบันทึกการกำาหนดเป้าหมายลดความเสี่ยงของท่าน

แปรผลโอกาสเสี่ยงเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 <10%						 	10-	<20	%				   	20-<30%					 	30-<40%								 	>40%

						ต่ำา	 											ปานกลาง																สูง	 											สูงมาก												สูงอันตราย
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ตัวอย่างแบบบันทึก

แบบบันทึกกํำาหนดเป้าหมายลดความเสี่ยงของท่าน

ปัจจัยเสี่ยงของท่าน เป้าหมาย วัน เดือน ปี
ดำาเนินการ

วัน เดือน ปี
ดำาเนินการ

วัน เดือน ปี
ดำาเนินการ

บุหรี่ หยุดสูบ

ความดันโลหิต <140/90

รอบเอว <....		cm

การไม่ออกกำาลังกาย
3	วัน	/	

สัปดาห์

การรับประทาน

อาหาร	หมักดอง	/	

ปิ้งย่าง	/ค้างคืน

นาน	ๆ	กินที

ภาชนะกักเก็บน้ำาไม่มี

ฝาปิด

หาฝาปิด	/	

เปลี่ยนถ่ายน้ำา

อื่นๆ....................
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 เคล็ด (ไม่) ลับที่่ 3 ปฏิบัติการจัดการตนเองเพื่อป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง

ลดโอกาสการเกิดโรคของท่าน

 การให้กำาลังใจตัวเองด้วยการถามคำาถามและให้คำาตอบกับตัวเอง....ในคำาถามต่อไปน้ี

 

 การปฏิบัติการจัดการตนเองเพื่อป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงลด

โอกาสการเกิดโรคของท่าน

 สํำํำาหรับการปฏิบัติการลดเสี่ยงจากโรค (โรคไม่ติดต่อ โรคออฟฟิศซินโดรม

โรคเครียดที่เกิดจากการทํำางาน)�ด้วยตนเองง่าย�ๆ�ดังนี้

อาหาร

 เลือกรับประทานทานอาหารที่มีรสชาติไม่หวาน	มันน้อย	 และเค็มน้อย	 ชิมก่อนเติม

เครื่องปรุง	 เพิ่มผักหลากสี	ผลไม้สดที่หวานน้อย	กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน	

เล่ียงกินอาหารสำาเร็จรูป อาหารปิ้ง ย่าง อาหารหมักดองรับประทานอาหาร 3 มื้อต่อวัน

ในปริมาณแค่พออิ่ม ใส่ใจฉลากโภชนาการโดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือ หรือ โซเดียม

ที่ต่ำาที่สุด โดยรวมทั้งวันบริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑ์

ที่มีเกลือผสมให้น้อยกว่า 1 ช้อนชา , น้ำาตาลน้อยกว่า 

4 - 6 ช้อนชา (ขึ้นกับกิจกรรมทางกายในแต่ละวัน)

* ทำาไมท่านถึงต้องดูแลตัวเองเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค?

* ท่านป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคเพื่อใคร	?

* ทบทวนคำาถามเหล่านี้กับตัวเองทุกสัปดาห์จะช่วยให้ท่านมีกำาลังใจ

	 ที่จะปฏิบัติตามแผนของท่าน	*
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พลังงาน�(กิโลแคลอรี่)�ที่ควรได้รับในแต่ละวัน

ตัวอย่างอาหารที่รับประทานแต่ละวัน

ที่มา : สำานักโภชนาการ กรมอนามัย

1,600	กิโลแคลอร่ีสำาหรับ	เด็กอายุ	6	-	13	ปี	หญิงวัยทำางานอายุ	25	-	60	ปี	ผู้สูงอายุ	60	ปี	ข้ึนไป

2,000	กิโลแคลอรี่	สำาหรับวัยรุ่นหญิง	-	ชาย	อายุ	14	-	25	ปี	วัยทำางานอายุ	25	-	60	ปี

2,400 กิโลแคลอรี่	สำาหรับ	หญิง	-	ชายที่ใช้พลังงานมาก	ๆ	เช่น	เกษตรกร	ผู้ใช้แรงงาน	นักกีฬา
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ออกกํำาลังกาย�/�กิจกรรมทางกาย�/�บริหารร่างกาย

 การออกกำาลังกายควรทำาให้พอดีโดยยึดหลัก	3	ประการคือ	1.	ความบ่อยควรออก

กำาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ	3-5	วัน	ๆ 	ละครั้ง	2.	ความหนักควรออกกำาลังกายให้มีอาการ

เหน่ือย แต่สามารถพูดคุยได้ ถือว่าหนักหรือเหนื่อยพอดี 3. ความนานครั้งละอย่างน้อย	

20	-	30 นาที	และเพ่ิมกิจกรรมทางกายให้มีความกระฉับกระเฉง	ปรับรูปแบบการดำาเนินชีวิต

โดยหลีกเลี่ยงสิ่งอำานวยความสะดวก

ที่มา : เครือข่ายไร้พุง



37สํา�นักโรคไม่ติดต่อ �กรมควบคุมโรค

 หากท่านไม่มีเวลาขอแนะนำาให้ออกกำาลังกายท่ีเป็นการออกกำาลังกายในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น โยคะซึ่งจะได้ทั้งประโยชน์ของการยืดเหยียดและความแข็งแรงหรือ

การออกกำาลังกายแบบอื่น ๆ เช่น พลังลมปราณ รำามวยจีนแบบต่างๆ หรือรำาไม้พลอง

ซึ่งจะได้ประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะการเหยียดและความแข็งแรง และให้เพิ่ม

การออกกำาลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของระบบไหลเวียนให้มากข้ึน ด้วยการออกกำาลังกาย

แบบแอโรบิก

การออกกา�ลังกายแบบแอโรบิกที่ถูกต้องประกอบด้วยขั้นตอน�3�ขั้นตอน�ดังนี้

ขั้นตอนที่�1�� การอบอุ่นร่างกายหรือการอุ่นเครื่อง	(Warm	up)	ประมาณ	5-10	นาที

ขั้นตอนที่�2	 การออกกำาลังกายจริงจัง	(Exercise)	ประมาณ	20-30	นาที	ช่วงแรกอาจ

	 เริ่มจากเท่าที่สามารถทำาได้	ประมาณ	5	นาทีแล้วค่อย	ๆ	เพิ่มขึ้นเป็น	10	

	 จนถึง	30	นาที	โดยค่อย	ๆ	เพิ่มตามสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล	

ขั้นตอนที่ 3 การทำาให้ร่างกายเย็นลง หรือการเบาเครื่อง (Cool down) เป็นระยะ

	 ผ่อนคลายประมาณ	5	-	10	นาที
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 สำาหรับผู้ที่ทำางานนั่งโต๊ะนาน ๆ โดยเฉพาะผู้ท่ีทำางานกับคอมพิวเตอร์ จำาเป็นต้อง

เน้นการออกกำาลังกายโดยการเหยียดให้กล้ามเน้ือมีการผ่อนคลาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ

คอบ่าและไหล่ เพื่อให้ภาวะต่างๆของกล้ามเนื้อดีขึ้นและตึงน้อยลง โดยท่าที่สามารถทำาได้

ที่โต๊ะทำางาน (ดูภาพประกอบด้านล่าง) ให้ทำาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ซ่ึงหลักการท่ี

สำาคัญสำาหรับการออกกำาลังกาย โดยเฉพาะสำาหรับผู้เริ่มต้นคือจะต้องเริ่มช้า	ๆ	เบา	ๆ	และ

น้อย	ๆ	ก่อนเสมอและจึงค่อย	ๆ	เพิ่มระยะเวลามากขึ้นแล้วจึงค่อย	ๆ	เพิ่มระดับความหนัก

หรือความยากมากขึ้น

ท่าบริหารร่างกายสํำาหรับผู้ทํำางานนั่งโต๊ะ

ที่มา : เครือข่ายไร้พุง
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เป้าหมายการเคลื่อนไหวร่างกาย�หากเป็นกรณีเดินให้ได้�10,000�ก้าวต่อวัน

ที่มา : เครือข่ายไร้พุง

ท่าบริหารเพื่อยืดเส้นยืดสาย
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ปรับพฤติกรรมในระหว่างเวลาทํำางาน�ลดเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม
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อารมณ์

 การผ่อนคลายอารมณ์เสีย / ความเครียด มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

	 1)	หยุดคิดสิ่งใดๆสักครู่	หรือพยายามนึกถึงภาพสวย	ๆ	 สถานที่สวย	ๆ 	ที่เคยเห็น

หรือเคยไปพบ บางคร้ังเราไม่สามารถหนีจากสถานการณ์ หรือ ภาวะแวดล้อมไปได้ก็จะ

ใช้ความคิดฝันให้เป็นประโยชน์	อาจเปิดเพลงฟังเบา ๆ	 	หยุดทำางานสักครู่เพื่อคลายเครียด

โดยการพักสายตา	 มองสำารวจสิ่งรอบๆ ตัว	 โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว	 ออกไปเดินเล่น	 หรือ

ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์	ในช่วงกลางวัน		

 2) ช่วยเหลือตัวเอง โดยลองคิดว่าอะไรที่ทำาให้ท่านรู้สึกเครียดในที่ทำางาน และ

อะไรจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้น โดยการพยายามเรียงลำาดับปัญหาตามความสำาคัญอาจจะนั่งนึก	

หรือเขียนลงเป็นข้อ	ๆ	และค่อย	ๆ	คิดดูว่าปัญหาใด	แก้ไขได้	ปัญหาใดต้องรอไว้ก่อน	หรือ

ปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลย	คงต้องยอมรับขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ของเราอย่างเป็นจริง

	 3) พยายามหากิจกรรมต่าง	ๆ	ทำา	ท่ีดีท่ีสุด	คือ	การออกกำาลังกาย	เล่นกีฬาชนิดต่าง	ๆ	

ที่ตนเองถนัด หรือพอเล่นได้ หรือทำากิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ไปเลี้ยงเด็กกำาพร้า

เลี้ยงอาหารผู้ป่วยสามัญ	โดยเฉพาะตามโรงพยาบาลจิตเวชต่าง	ๆ	ที่ขาดแคลนคนเหลียวแล

	 4) พูดคุยปรึกษากับเพ่ือนหรือคนที่ไว้ใจ ระบายความเครียดได้ เราอาจจะคุยกับ

ญาติ	 พี่น้อง	 ครู	 หรือผู้ที่สามารถรับฟังสิ่งที่เราวิตกกังวล	 และทำาให้เครียด	 ถ้ายังรู้สึกว่ามี

ปัญหามากอาจจะไปพบผู้อื่นที่ทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษา	เช่น	นักจิตวิทยา	หรือจิตแพทย์	

	 5) ประการสุดท้ายหลังจากดำาเนินการมาตามคำาแนะนำาต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ก็คือ	 การปรับ

จิตใจของเรา (ซึ่งจะลดความตึงเครียดไปได้บ้างแล้ว) ให้รู้จักปรับเข้ากับปัญหายอมรับใน

สิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้
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บุหรี่

 งดสูบบุหรี่ (ซึ่งการหยุดสูบบุหรี่ เป็นเวลา 1 ปี จะช่วยลดความเสี่ยงของโรค

หลอดเลือดหัวใจให้กลับมาใกล้เคียงกับคนปกติ) และหลีกเลี่ยงจากสถานที่มีควันบุหรี่

เนื่องจากสภาพแวดล้อมดังกล่าว	ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แม้ไม่สูบเอง

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 ลดดื่มสุราและยึดหลักเมื่อดื่มไม่ขับ โดยผู้ชายดื่มไม่เกิน	 2	 แก้วมาตรฐานต่อวัน	 /	

ผู้หญิงดื่มไม่ควรเกิน	 1	 ดื่มมาตรฐานต่อวัน	และไม่ควรดื่มทุกวัน 		(1	ดื่มมาตรฐาน	 =	 เบียร์	

ไม่เกิน	360	ซีซี	(แอลกอฮอล์	4	%)	ไวน์	ไม่เกิน	120	ซีซี	(แอลกอฮอล์	12	%)	เหล้า	ไม่เกิน	

45	ซีซี	(แอลกอฮอล์	40	%)		

ดื่มแค่ไหนถึงพอดี

= = =1�ดื่มมาตรฐาน

เบียร์	360	ซีซี							ไวน์	120	ซีซี						เหล้า	45	ซีซี

รักษาสมดุลของคุณภาพของงาน�และ�ชีวิต
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 สํำาหรับการปฏิบัติการลดเสี่ยงจากโรค (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเอดส์) ด้วยตนเองง่ายๆ�ดังนี้

การปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รักษาให้หายได้ แต่บางคนอายไม่ไปพบแพทย์	

ปล่อยให้ลุกลามรักษายากขึ้น แต่สำาหรับโรคเอดส์ในปัจจุบัน ยังไม่มียาที่รักษา

ให้หายขาดได้	ฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวธีที่ดีที่สุด	ดังนี้

	 1.	ไม่มีเพศสัมพันธ์

	 2.	สำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง	เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัย

	 3.	ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

	 4.	ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด	โดยเฉพาะชนิดฉีดเข้าเส้น

	 5.	รักษาความสะอาดของร่างกายและอวัยวะเพศสม่ำาเสมอ

 การตรวจเลือดก่อนแต่งงาน ก่อนมีครอบครัว และ

ก่อนตั้งครรภ์ทุกท้องช่วยให้รู้ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่

ถ้าหากติดไปแล้วจะได้ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปสู่คู่รัก

ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกไปได้

อีกทางหนึ่ง
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� สํำาหรับการปฏิบัติการลดเสี่ยงจากโรค� (โรคติดต่อในระบบทางเดิน
ทางอาหาร�และ�โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ)�ด้วยตนเองง่ายๆ�ดังนี้

 กินร้อน	ช้อนกลาง	ล้างมือ	สวมหน้ากากอนามัย

 กินร้อนกินอาหารปรุงสุกสะอาดปราศจากการปนเปื้อน ปรุงเสร็จใหม่ๆ เก็บอาหาร

ใส่ภาชนะที่มิดชิด	ไม่ให้แมลงวันตอมได้	และทำาลายขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

เชื้อโรค	และไม่ให้แมลงวันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

 ช้อนกลางกรณีทานอาหารร่วมกับผู้อื่นให้ใช้ช้อนกลาง	

 ล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำาและสบู่ โดยเฉพาะล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหาร	

หลังจากเข้าส้วมและก่อนสวมหน้ากากอนามัย

 สวมหน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัย หากอยู่ในที่แออัดโดยสวมให้คลุม

ทั้งจมูกและปาก	 ให้ขอบที่มีลวดอยู่ที่สันจมูกและรอยจีบพับคว่ำาลง	 หากชำารุด	 หรือเปื้อน	

ให้ใช้ชิ้นใหม่	 และควรเอาด้านกันน้ำา	 (ผิวมัน	 มักเป็นสีเขียว)	 ไว้ด้านนอกเสนอ	และด้านซับ

น้ำาให้อยู่ด้านในให้ติดกับใบหน้าผู้ใส่เพื่อซับน้ำามูก น้ำาลาย และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่

เป็นโรคหวัด	/	ไข้หวัดใหญ่	ลดการสัมผัสกับผู้ป่วย	หรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วย	หากหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ให้ล้างมือหลังสัมผัส	 อย่าเอามือสัมผัสหรือถูจมูก	หรือขยี้ตา	 และ	พักผ่อนให้เพียงพอ	

ออกกำาลังกายเป็นประจำา

ผู้ที่มีอาการอุจจาระร่วงและอาเจียน เบื้องต้นให้ใช้สารละลายของผงน้ำาตาลเกลือแร่

หรือ ผงโอ อาร์ เอส ผสมน้ำาดื่มเพื่อรักษาภาวะขาดน้ำาและ

แร่ธาตุในร่างกาย ก่อนพบแพทย์
ORS
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 สํำาหรับการปฏิบัติการลดเสี่ยงจากโรค (โรคติดต่อนํำาโดยแมลง)
ด้วยตนเองง่าย�ๆ�ดังนี้

 1. ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดโดยควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ใช้ยาจุดกันยุงและอุปกรณ์

ไล่ยุงต่าง	ๆ	นอนในมุ้งเพื่อป้องกันยุงกัด

	 2. การกำาจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงโดยช่วยกันกำาจัดลูกน้ำา	 และลดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

โดยปิดฝาภาชนะเก็บน้ำาให้มิดชิด หมั่นตรวจดูแจกันและเปลี่ยนถ่ายน้ำาในภาชนะกักเก็บน้ำา

ทุกสัปดาห์ ใส่ปลากินลูกน้ำา	เช่น	ปลาหางนกยูง	ในภาชนะเก็บน้ำาที่ปิดฝาไม่ได้	เก็บเศษขยะ

และภาชนะที่ไม่ใช้ทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นภาชนะขังน้ำา	 ใส่ เกลือ น้ำาส้มสายชู หรือผงซักฟอก

ลงในน้ำาจานรองตู้กับข้าว	เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่
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การให้วัคซีนที่จํำาเป็น�

 สำาหรับการปฏิบัติการลดเส่ียงจากโรค ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการฉีดวัคซีนน้ัน	

การให้วัคซีนที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคติดเช้ือ และช่วยให้สุขภาพแข็งแรง 

การให้วัคซีนส่วนใหญ่จะให้ในวัยเด็ก ส่วนในผู้ใหญ่นั้น มีวัคซีนที่แนะนำาว่าควรได้รับ คือ

 วัคซีนป้องกันบาดทะยักและคอตีบ ควรได้รับการฉีีดเร่ิมต้น 3 เข็ม และรับการ

	 	 กระตุ้น	1	เข็ม	ทุก 10	ปี

 วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน สำาหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่วางแผนจะตั้งครรภ์

 วัคซีนอื่น	 ๆ	 ควรได้รับตามความเสี่ยง	 เช่น	 วัคซีนตับอักเสบบี  ควรได้รับในผู้ที่มี

	 	 คู่สมรสเป็นพาหะตับอักเสบบี และได้รับการตรวจแล้วว่ายังไม่มีภูมิคุ้มกัน วัคซีน

	 	 ไข้กาฬหลังแอ่น ควรให้กับผู้ที่จะไปยังแหล่งท่ีมีโรคระบาด เช่น ไปแสวงบุญ

	 	 เมกกะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรได้รับในผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพ (มีโรคประจำาตัว

	 	 อ้วน), ผู้สูงอายุ	หรือทำางานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	เป็นต้น

การตรวจร่างกายประจํำาปี

 สำาหรับท่านที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง และ

ควรทราบค่าตัวเลขที่ประเมินความเสี่ยงของตัวท่าน	เช่น	ค่ารอบเอว	ความดันโลหิต	น้ำาตาล

ในเลือด ไขมันในเลือด เพื่อทราบปัญหา / ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและนำาไปใช้วางแผน

ในการดูแลตนเองที่เหมาะสม

 เคล็ด�(ไม่)�ลับที่�4 บันทึกความก้าวหน้าการลดเสี่ยง

 ** รางวัลท่ียิ่งใหญ่ท่ีท่านจะได้รับจากการบันทึกน้ี : การเก็บข้อมูลว่าทำาอะไร

(เช่น เปลี่ยนถ่ายภาชนะกักเก็บน้ำา	 เดินกี่ก้าวต่อวัน ออกกำาลังกายกี่นาทีในแต่ละวัน)	

กิน	/	ดื่มอะไร น้ำาหนักตัว ความดันโลหิต รอบเอว เป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ดีที่สุด

ที่จะทำาให้ท่านมีจุดยืนที่ชัดเจนในการก้าวไปสู่ความสำาเร็จของท่าน และทราบข้อมูลว่า

ได้ดำาเนินการเมื่อไร	ผลเป็นอย่างไร	จะได้วางแผน	ปรับปรุง	/	พัฒนาให้ดีขึ้น
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ตัวอย่างแบบบันทึก

แบบบันทึกการกินอาหารและการทํำากิจกรรมทางกาย

วัน�...............................................�ถึง�.......................................................

 เป้าหมายของฉัน

ไขมัน	(กรัม) แคลอรี่ เวลาในการกิจกรรมทางกาย	(นาที)

ต่อวัน

ต่อสัปดาห์

 อาหารได้รับทั้งหมดและกิจกรรมที่ปฏิบัติประจำาวัน

วัน
ไขมัน	

(กรัม)
แคลอรี่

เวลาในการกิจกรรมทางกาย	

(นาที)
น้ำาหนัก

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

รวม นน.ที่ลดลง..
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บันทึกอาหารและเครื่องดื่มประจำาวัน

เวลา รายการ ไขมัน แคลอรี่

ตัวอย่างเช่น	8.00	น. นม	1	ถ้วย 5 121

บันทึกการกิจกรรมทางกายประจำาวัน

เวลา รายการ เวลา	(นาที) แคลอรี่

ตัวอย่างเช่น	6.00	น. เดินเร็ว 30 125

แบบบันทึกการได้รับวัคซีน

วัคซีน
วัน	เดือน	ปี	

ที่ได้รับวัคซีน

วัน	เดือน	ปี	

ที่ได้รับวัคซีน

วัน	เดือน	ปี	

ที่ได้รับวัคซีน

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก

วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน 

วัคซีนตับอักเสบบี 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

อื่นๆ.................................
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แบบบันทึกการกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

รายการ
วัน	เดือน	ปี	
ที่ปฏิบัติ

วัน	เดือน	ปี	
ที่ปฏิบัติ

วัน	เดือน	ปี	
ที่ปฏิบัติ

เปลี่ยนถ่ายน้ำาในภาชนะ

กักเก็บน้ำา

เก็บเศษขยะ	/	ภาชนะ

ที่ไม่ได้ใช้

อื่นๆ.................................
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แบบบันทึก�นคร.�(น้ํำาหนัก�ความดันโลหิตตัวบน�และ�รอบเอว)�

เพื่อประเมินสุขภาพตนเอง

น.	น้ำาหนัก	(กก.)	ทุกสัปดาห์	/	ค.	ค่าความดันโลหิตตัวบน	(มม.ปรอท)	ทุกเดือน	/	

ร.	รอบเอว	(ซม.)	ทุก	3	เดือน
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 เคล็ด�(ไม่)�ลับที่�5  สร้างกลุ่มหรือเครือข่าย	(เห็นผลชวนเพื่อนทำา)

	 การปฏิบัติตัวในการจัดการตนเองเพื่อลดเสี่ยงต่อการเกิดโรคส่งผลให้สุขภาพดี

จิตใจดี ลดค่าใช้จ่าย จากการรักษา ทั้งตัวท่านและครอบครัวก็จะมีความสุขและเมื่อ

ครอบครัวบอกต่อสิ่งเหล่านี้ไปสู่เพื่อนบ้าน ก็จะทำาให้เกิดเครือข่ายและสัมพันธ์ภาพที่ดี

ต่อกันส่งผลให้คนในชุมชน สังคมมีสุขภาพดี ประเทศก็จะลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ในการรักษาพยาบาลลง

 

เว็บไซต์แนะน ํำ 

	 เว็บไซต์์	กรมสุขภาพจิต	http://www.km.dmh.go.th/

	 เว็บไซต์์ กองออกกำาลังกาย กรมอนามัย

	 http://dopah.anamai.moph.go.th/?page_id=78

	 เว็บไซต์	เครือข่ายคนไทยไร้พุง	http://www.raipoong.com/

	 เว็บไซต์	สำานักโภชนาการ	กรมอนามัย

	 http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=1&id=694

	 เว็บไซต์	สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง	http://www.thaivbd.org/

	 เว็บไซต์์	สำานักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข 

	 http://www.thaincd.com/media/paper-manual/non-communicable-

	 disease.php

	 เว็บไซต์	สำานักโรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

	 http://aidssti.ddc.moph.go.th/medias?page=2
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