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ค�ำน�ำ

 การจัดท�าคู่มือองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพวัยท�างาน ทั้งวัยท�างานตอนต้น ตอนกลาง

และตอนปลาย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกรมอนามัย ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

โดยผ่านกระบวนการ เข้าถึง เข้าใจ ตัดสินใจ ปรับใช้ และบอกต่อ โดยหนึ่งในกระบวนการส�าคัญที่

จะส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ การมีความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เนื่องด้วย

ปัจจุบันมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ออกมาเป็นจ�านวนมากผ่านสื่อประเภทต่างๆ แต่ยังขาดการคัดกรองถึงความน่าเชื่อถือ และขาด

การจัดการระดับของข้อมูลที่จ�าเป็นที่ควรจะสื่อสารให้ถึงประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเกิดความ

สับสนในข้อมูลด้านสุขภาพ 

 กรมอนามัย จึงได้จัดท�าคู่มือองค์ความรู้ฯ ส�าหรับประชาชนฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นองค์ความรู้

ที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้

สกัดเฉพาะองค์ความรู้ที่ส�าคัญและจ�าเป็น ประชาชนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นองค์ความรู้

ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในเนื้อหาประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน

ที่ประชาชนทั้งวัยท�างานตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย จ�าเป็นต้องรู้ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

ทั้งความรูด้้านการมีกิจกรรมทางกาย อาหาร สุขภาพช่องปากและฟัน การนอนหลับที่มีคุณภาพ 

อนามัยการเจริญพันธุ์ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

 กรมอนามัย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนวัยท�างาน

ในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

         กรมอนามัย  

                                                                    มกราคม 2562
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แบบประเมินภำวะสุขภำพส�ำหรับวัยท�ำงำน

 

ชื่อ-สกุล : .......................................................... วัน เดือน ปี เกิด : ........./.........../......... อายุ...................ปี  
 หมู่เลือด.................... ส่วนสูง...................ซม. อาชีพ ....................................... โทรศัพท์............................. 
 ที่อยู่.................หมู่............ต าบล.....................................อ าเภอ.............. ....................จังหวัด....................... 

แบบประเมินภาวะสุขภาพส าหรับวัยท างาน 

 
ประวัติสุขภาพ 
1. ประวัติการเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลใน 1 ปีที่ผ่านมา  

 ไม่เคย  เคยเจ็บป่วยด้วยโรค.................................................... 
2. ประวัติโรคประจ าตัว  ไม่มี   มี (โปรดระบุ) ............................................................. 
3. การแพ้ยา, อาหาร    ไม่แพ้  แพ้ (โปรดระบุ) ........................................................... 
4. ประวัติการสูบบุหรี่   ไม่สูบ  เคยสูบแต่เลิกแล้ว (ระบุ............ปี)  สูบ (ระบุ..............มวน/วนั) 
5. ประวัติการดื่มสุรา   ไม่ดื่ม  เคยดื่มแต่เลิกแล้ว (ระบุ............ปี)  ดื่ม (ระบุ..............แก้ว/วนั) 
6. ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว (ญาติสายตรง)  ไม่มี  มี (โปรดระบุ..............................................................)  
 
บันทึกการประเมินสุขภาพด้วยตนเอง   (อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง) 

 
หัวข้อ 

ครั้งที่ (วัน/เดือน/ปี)  
แปลผล ครั้งที่ 

1 
………… 

ครั้งที่ 
2 

………… 

ครั้งที ่
3 

………… 

ครั้งที ่
4 

………… 
    น้ าหนัก (กิโลกรัม)     ต่ ากว่ามาตรฐาน (<18.5 กก./ตร.ม.) 

ปกติ (18.5-22.9 กก./ตร.ม.) 
น้ าหนักเกิน (23-24.9 กก./ตร.ม.) 
อ้วน (25-29.9 กก./ตร.ม.)        
อ้วนมาก (≥30 กก./ตร.ม.) 

ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) 
 = น้ าหนัก (กโิลกรัม) 
   สว่นสูงxส่วนสูง (เมตร×เมตร) 

    

รอบเอว (เซนติเมตร)     ปกต ิน้อยกว่า ส่วนสูง (ซม.) 
                         2 

ความดันโลหิต  
(มิลลิเมตรปรอท) 

    < 90/60 มม. ปรอท ความดันต่ า  
90 - 119/60 - 79 มม. ปรอท ความดันปกติ  
120 - 139/80 - 89 มม. ปรอท เสี่ยงความดันสูง  
≥ 140/≥90 มม. ปรอท ความดันสูง  

ระดับน้ าตาลในเลือด 
(หลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง) 
 

    < 100 มก./ดล. ปกติ  
100 - 125 มก./ดล. เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน  
≥ 126 มก./ดล. ป่วยด้วยโรคเบาหวาน  

ปกติ
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บทน�ำ

 วัยท�างาน หมายถึง ประชากรที่อยู่ในช่วงอายุ 15-59 ปี ประชากรวัยนี้ถือ

เป็นกลุ่มประชากรหลักที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน

ก็เป็นเสาหลักส�าคัญที่ดูแลสมาชิกของครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ทั้งเด็กและคนชรา 

ดังนั้นประชากรวัยท�างาน จ�าเป็นต้องมีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมจะ

กระท�าการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าประชากรวัยท�างาน

เป็นวัยที่มีความสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพสูงที่สุด เนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่

ไม่เหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การนอนหลับ

ที่ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ การสูบบุหรี่และดื่มสุรา ขาดการจัดการความเครียดที่

เหมาะสม ส่งผลให้วัยท�างานมีปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท�างาน คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศ 

 ปัจจุบัน สัดส่วนคนวัยท�างานมีแนวโน้มค่อยๆ ลดลง เนื่องจากอัตราการเกิด

ที่ลดลง และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมพร้อมของวัยท�างานเพื่อการเป็น

ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังให้กับสังคม พึ่งพาตัวเองได้อย่างเหมาะสม และ

เป็นภาระต่อสังคมน้อยที่สุด จึงถือเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

ดังนั้นวัยท�างานจึงควรหันกลับมาดูแลตัวเองกันอย่างจริงจัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่

ท�าลายสุขภาพ มาเป็นการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
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ซึ่งประชากรวัยท�างาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 

       1. วัยท�างานตอนต้น อายุ 15-29 ปี

       2. วัยท�างานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี

       3. วัยท�างานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี 

ซึ่งทุกกลุ่มจ�าเป็นต้องมีการดูแลส่งเสริมสุขภาพ แต่จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด 

อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายตามวัย ดังนั้นเพื่อการมีสุขภาพที่ดี วัยท�างาน

จึงจ�าเป็นต้องมีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

กิจกรรมทางกาย อาหาร

สุขภาพช่องปากและฟัน การนอนหลับที่มีคุณภาพ

อนามัยการเจริญพันธุ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพดี
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1. กิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพดี

 ปัจจุบันวัยท�างานมีวิถีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในที่ท�างาน ลักษณะของการท�างาน

มีการออกแรงและเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง นั่งท�างานหรือนั่งประชุมนาน ๆ การท�างาน

ในลักษณะซ�้าๆ ท�าให้มีการใช้ กล้ามเนื้อมัดเดิมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเดินทาง

ด้วยยานพาหนะส่วนตัว และการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน ท�าให้  วัยท�างาน

มีกิจกรรมทางกาย ไม่เพียงพอและมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น ส่งผลให้วัยท�างานมี

ปัญหาสุขภาพตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งน�า้หนักตัวที่เกินมาตรฐาน  การเจ็บป่วย

ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเราสามารถป้องกันและ

ลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้ง่ายๆ ด้วยการมีกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรรมเนือยนิ่ง 

1. สร้างเสริมความแข็งแรงของระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ

กล้ามเนื้อ กระดูก รวมถึงความยืดหยุ่นของร่างกาย

2. ลดโอกาสการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่น อ้วน เบาหวาน   

    ความดันโลหิตสูง หัวใจ

3. มีความกระตือรือร้น ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้า

4. ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลลดการขาด/ลางาน

5. ช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อการหกล้มและช่วยเสริมสร้างความจ�า

    เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงและมีคุณค่าต่อไป

ประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

ส�าหรับวัยท�างาน



5รอบรู้...สุขภาพวัยท�างาน

กิจกรรมทางกาย คืออะไรกันนะ

 กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมด 

ในชีวิตประจ�าวันในอิริยาบถต่างๆ ที่ท�าให้เกิดการใช้และเผาผลาญ

พลังงานในชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน เช่น การท�างานบ้าน 

ท�าไร ่ท�าสวน การยกของ การเดินทาง เช่น เดิน และขี่จักรยาน 

และกิจกรรมนันทนาการ เช่น การเดินชมสวน การออกก�าลังกาย

แบบต่าง ๆ และการเล่นกีฬา เป็นต้น

ประเภทของกิจกรรมทำงกำย

กิจกรรมทำงกำย 
(Physical Activity)

การท�างาน

การเดินทาง

กิจกรรมนันทนาการ

ออกก�าลังกาย

เล่นกีฬา
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ระดับของกิจกรรมทางกายสามารถแบ่งได้ เป็น 3 ระดับ  คือ 

ระดับ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

ระดับเบา การเคลื่อนไหวร่างกายที่ออกแรงน้อย ท�าให้รู้สึกเหนื่อยน้อย ส่วนใหญ่

เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน เช่น การเดินระยะสั้นๆ

ระดับปานกลาง การเคลื่อนไหวร่างกายที่ท�าให้รู้สึกเหนื่อยปานกลาง โดยระหว่าง

ท�ากิจกรรมยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ มีเหงื่อซึมๆ

ระดับหนัก การเคลื่อนไหวร่างกายซ�้าๆอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

ที่ท�าให้รู้สึกเหนื่อยมาก ระหว่างท�ากิจกรรมไมสามารถพูดเป็น

ประโยคได้ รู้สึกหอบเหนื่อย 

ข้อแนะน�ำกิจกรรมทำงกำยเพื่อกำรมีสุขภำพดีส�ำหรับวัยท�ำงำน

   1. กิจกรรมสร้างความเเข็งเเรงให้หัวใจและระบบหายใจ เป็นกิจกรรมที่ต้องมี

การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่อง เช่น เดิน วิ่ง ออกก�าลังกาย ให้รู้สึกเหนื่อย

ระดับปานกลาง 150 นาที/สัปดาห์ (สามารถแบ่งเป็นวันละ 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์) 

หรือระดับหนัก 75 นาที/สัปดาห์ (หากไม่ค่อยมเีวลา

สามารถแบ่งท�าสะสมเป็นช่วงครั้งละอย่างน้อย 10 นาที/ครั้ง) 

หรือหากปฏิบัติได้ เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพเพิ่มเติม 

แนะน�าให้มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 

30 นาที/สัปดาห์ หรือระดับหนัก 150 นาที/สัปดาห์
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3. กิจกรรมสร้างความอ่อนตัว ยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อเเละข้อต่อ 

อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โยคะ เป็นต้น 

โดยให้ค้างไว้ 10 - 15 วินาที จะช่วยเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของ

ข้อต่อ ป้องกันไม่ให้ข้อต่อติดขัด ลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้

2. กิจกรรมสร้างความเเข็งเเรงให้กล้ามเนื้อ (ออกเเรงต้านกับ

น�้าหนัก) อยา่งน้อย 2 วัน/สัปดาห์ ฝึกได้โดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีน�้ หนัก  า

เช่น ยกขวดน�้า ลูกดัมเบล (ลูกน�้าหนัก) ถุงทราย เป็นต้น ควรฝึก 

ยกซ�า้ 12-15 ครั้ง/ชุด ท�า 3 ชุดต่อวัน จะช่วยท�าให้กล้ามเนื้อ 

แข็งแรง ป้องกันการเสื่อมสภาพกล้ามเนื้อ รูปร่างกระชับได้สัดส่วน

สวยงาม กระดูกและเอ็นยึดข้อต่อแข็งแรง

Trick ง่ำยๆกิจกรรมทำงกำยวัยท�ำงำน

กิจกรรมสร้างความเเข็งเเรงให้หัวใจและระบบหายใจ  

ระดับปานกลาง 150 นาที/สัปดาห์ หรือระดับหนัก 75 นาที/สัปดาห์

กิจกรรมสร้างความเเข็งเเรงให้กล้ามเนื้อ 2 วัน/สัปดาห์

กิจกรรมสร้างความอ่อนตัว 2 วัน/สัปดาห์

ลุกเปลี่ยนอิริยาบถทุก 2 ชั่วโมง
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กิจกรรมประเภทสร้างความแข็งแรงให้หัวใจ และระบบหายใจ ระดับปานกลาง                                    

กิจกรรมประเภทสร้างความแข็งแรงให้หัวใจ และระบบหายใจ ระดับหนัก

กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อ

เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ท�าสวน ท�าความสะอาดบ้าน

ตัวอย่ำงกิจกรรมทำงกำยส�ำหรับวัยท�ำงำน

วิ่งเร็ว ว่ายน�้า เล่นกีฬา ขุดดิน เดินขึ้นลงบันได

ดันพื้น ยกน�้าหนัก ซิทอัพ ยกของ บริหารกล้ามเนื้อ

สควอท โหนตัว
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กิจกรรมเพิ่มความอ่อนตัว

กิจกรรมทางกายท�างานในสถานที่ท�างาน

หัวใจส�าคัญของการมีสุขภาพดี คือ ต้องมีกิจกรรมทางกายให้ครบทั้ง 3 ชนิด 

เพราะหากเลือกสร้างความแข็งแรงให้หัวใจ และระบบหายใจอย่างเดียว ร่างกาย

จะไม่มคีวามยืดหยุ่นของข้อต่อ กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง หรือหากเลือกแบบสร้าง

ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อเพียงชนิดเดียว  ก็จะเหนื่อยง่าย หัวใจไม่แข็งแรง 

กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง กระดูกพรุน ข้อต่อเสื่อม เพราะไม่ได้ฝึกความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อ ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายเราจึงควรมี

กิจกรรมทางกายให้ครบทั้ง 3 ชนิด

โยคะ ฤาษีดัดตน ร�ามวยจีน ร�าพัด

การเดินขึ้น 

ลงบันได

การยืดเหยียด การเดินรับส่ง 
เอกสาร

การเดินระหว่าง 
อาคาร
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ข้อแนะน�ำกิจกรรมทำงกำยส�ำหรับผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว 
โรคอ้วน เบำหวำน และควำมดันโลหิตสูง

 ส�าหรับผู้้ที่มีโรคประจ�าตัว โรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ควรมี

การประเมินความพร้อมของร่างกาย และปรึกษาแพทย์์ก่อนมีกิจกรรมทางกายและ

เริ่มต้นด้วยการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ�าวัน 

  ผู้ป่วยโรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ควรเริ่มมีกิจกรรมทางกายหรือ

ออกก�าลังกายจากระดับเบาก่อน จนร่างกายแข็งแรงขึ้นถึงเป็นระดับหนัก ควรมีกิจกรรม   

  อย่างต่อเนื่องหรือสะสมครั้งละ 10 นาที วันละอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน หรือ 

                            อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์
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ข้อห้าม/ข้อควรระวังการมีกิจกรรมทางกาย ภาพประกอบ

โรคอ้วน

     - ไม่ควรออกก�าลังกายที่มีแรงกระแทกสูงหรือ

กระโดด แต่สามารถออกก�าลังกายที่มีแรงกระแทก

ต�่าได้ เช่น การเดินเร็ว การปั่นจักรยาน การว่ายน�้า 

เป็นต้น

โรคเบาหวาน

      - ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ ควร

ปรึกษาแพทย์ก่อนมีกิจกรรมทางกายหรือการออก

ก�าลังกาย

      - ขณะออกก�าลังกายไม่ควรเกร็งกล้ามเนื้อเปน็

เวลานาน และไม่ควรกลั้นหายใจ

     - ระวังภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่โดยสังเกตอาการ 

เช่น เวียนศรี ษะ หน้ามืด ใจสั่น มือสั่น หากมีอาการ

ควรหยุดออกก�าลังกายทันที 

โรคความดันโลหิตสูง

       - ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได ้

ควรปรึกษาแพทย์ก ่อนมีกิจกรรมทางกายหรือ 

การออกก�าลังกาย

       - ไม่ควรออกก�าลังกายที่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อเป็น

เวลานาน

       - ห้ามกลั้นหายใจ ขณะออกก�าลังกาย
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กำรมีกิจกรรมทำงหรือออกก�ำลังกำยทันที ถ้ำมีอำกำรดังต่อไปนี้

- เจ็บหน้าอกเหมือนอาการเจ็บหัวใจเหมือนถูกกดทับ หนักๆ แน่นๆ 

และเจ็บอยู่ภายใต้หน้าอก อาการมักแย่ลงเมื่อออกแรง ดีขึ้นเมื่อได้พัก 

(อาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่ แขน ล�าคอ ขากรรไกร หรือหลังได้)

- มีอาการรู้สึกเหนื่อยผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ 

- การหายใจขัดหรือหายใจไม่ทั่ว 

- เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หน้ามืด เสียการทรงตัว

พฤติกรรมเนือยนิ่ง

 พฤติกรรมเนือยนิ่ง คือ การอยู่นิ่งๆ เกิน 2 ชั่วโมง (ไม่นับรวมการนอนหลับ) 

เช่น การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ การนั่งท�างาน การนอนดูทีวี ซึ่ง “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” 

เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจ

หยุด
STOP
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ข้อแนะน�ำเพื่อกำรลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส�ำหรับวัยท�ำงำน 

ให้้ลุกเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่ง หรือนอนราบ ทุก 1-2 ชั่วโมง 

ด้วยการเดินไปมา การยืดเหยียดร่างกาย 
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05.30-07.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจสวนตัว

ทำกิจกรรมทางกายตามความสนใจ เชน วิ่ง

เลนโยคะ รำมวยจีน

07.30-08.30 น. เดินทางไปที่ทำงาน ดวยการเดิน

ปนจักรยาน หรือใชบริการขนสงสาธารณะ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เดิน หรือพักยืดเหยียดกลามเนื้อ

13.00-14.30 น. ทำงาน และลุกเปลี่ยนอิริยบถบอยๆ

08.30-12.00 น. ทำงานโดยปรับสภาพเเวดลอม

ใหเหมาะสมแกการทำงาน เชน ปรับระดับเกาอี้

ใหพอดีกับความสูงของโตะทำงาน ปรับระยะหาง

ระหวางคอมพิวเตอรกับสายตา และในระหวาง

ที่นั่งทำงาน ตองมีการเปลี่ยนอิริยาบถบอยๆ

ดวยการลุกยืน เดินไปเขาหองน้ำ

หรือยืดเหยียดรางกาย ทุกๆ 2 ชั่วโมง
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กินอย่ำงไรให้สุขภำพดี
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2. กินอย่ำงไรให้สุขภำพดี

หุ่นเรา เป็นอย่างไร?

     1.การประเมินตนเอง โดยการชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง และค�านวณค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้

 1.1ดัชนีมวลกาย (BMI) =        น�้าหนัก (กิโลกรัม)        

ส่วนสูง×ส่วนสูง (เมตร × เมตร)

ตัวอย่าง

นาย ก มีน�า้หนัก 80 กิโลกรัม มีส่วนสูง 168 เซนติเมตร มี BMI =           = 28.3       80     

1.68 × 1.68

BMI

        <18.5       18.5 - 22.9     23.0 - 24.9      25.0 - 29.9         ≥30

          ผอม       ปกติ          น�้าหนักเกิน      อ้วนระดับ 1     อ้วนระดับ 2

แปลผลได้ว่า นาย ก มีดัชนีมวลกายอยู่ในระดับ “อ้วนระดับ 1”

ลองท�าดู

ท่านมีน�้าหนัก ................... กิโลกรัม และมี ส่วนสูง ................ เมตร

ค�านวณ BMI ดังนี้ =                               = ……………………….. 

วงกลม BMI ของท่าน

    …………………….กิโลกรัม      

  …………เมตร ×……….เมตร

BMI

        <18.5       18.5 - 22.9     23.0 - 24.9      25.0 - 29.9         ≥30

          ผอม       ปกติ          น�้าหนักเกิน      อ้วนระดับ 1     อ้วนระดับ 2
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1.2 กำรประเมินตนเอง โดยกำรวัดรอบเอว
รอบเอวปกติ 

      ส�าหรับทุกคน รอบเอวควรน้อยกว่า ส่วนสูงหารด้วยสอง  

   ส่วนสูง (เซนติเมตร)   

 2

ตัวอย่าง 

 นาย ก ที่มีส่วนสูง 168 เซนติเมตร รอบเอวปกติของนาย ก  ควรจะน้อยกว่า          

            168÷2 = 84 เซนติเมตร ดังนั้น รอบเอวปกติของนาย ก ควรจะน้อยกว่า  

           84 เซนติเมตร

ลองท�าดู

ส่วนสูงของท่าน (เซนติเมตร) ÷ 2 = …….………. เซนติเมตร

รอบเอวปกติของท่านไม่ควรเกิน ............... เซนติเมตร

รอบเอวที่ท่านวัดได้ ..................... เซนติเมตร

ดังนั้น ท่านมีรอบเอว        ปกติ        เกิน

วิธีกำรวัดรอบเอวที่ถูกต้อง

 

การวัดที่ถูกวิธี 

 

การวัดที่ผิดวิธี คือ รัดแน่น
การวัดที่ผิดวิธี  

คือ วัดเหนือสะดือ

ที่มา การวัดรอบเอว :  Ashwell M, et al. (2012)
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กำรจัดอำหำรตำมระดับพลังงำนของคนวัยท�ำงำนใน 1 วัน

เลือกพลังงานที่เหมาะสม โดย

หมายเหตุ 
     ผลไม้ 1 ส่วน คือ 
           ผลไมท้ี่เป็นผล ได้แก่ กล้วยหอม ½ ผล / กล้วยน้้ำว้ำ 1 ผล / สม้เขียวหวำน 1 ผลใหญ่ / เงำะ 4 ผล 
           ผลไม้ผลใหญ่ที่ห่ันเป็นชิ นพอค้า ได้แก่ มะละกอ / สับปะรด / แตงโม ประมำณ 6-8 ชิ้น 
    ดื่มน้้ำเปล่ำวนัละ 8-10 แกว้ และมกีิจกรรมทำงกำยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 

การจัดอาหารตามระดบัพลังงานของคนวัยท้างานใน 1 วัน  
เลือกพลังงำนที่เหมำะสม โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย พลังงานที่แนะน้าต่อวัน 
ผู้ที่มีภำวะอ้วนและต้องกำรลดน้้ำหนัก  1,200 กิโลแคลอรีต่อวัน 
หญิง-ชำย วัยรุ่น  อำย ุ14-25 ปี 

2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน 
ชำย วัยท้ำงำน  อำย ุ25-60 ปี 
หญิง วัยท้ำงำน  อำย ุ25-60 ปี 

1,600 กิโลแคลอรีต่อวัน 
ผู้สูงอำย ุ อำยุ 60 ปีขึ้นไป 
หญิง-ชำยที่ใช้พลังงำนมำกๆ  
เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงำน นักกีฬำ  

2,400 กิโลแคลอรีต่อวนั 

กลุ่มอาหาร 
หน่วย

ครัวเรือน 

พลังงาน  
(กิโลแคลอรี /  

1 หน่วยครัวเรือน) 

1,200 
กิโลแคลอรี 

1,600 
กิโลแคลอรี 

2,000 
กิโลแคลอรี 

2,400 
กิโลแคลอรี 

ข้ำว-แป้ง ทัพพ ี 80 6 8 10 12 
ผัก ทัพพ ี 11 6 6 5 6 

ผลไม ้ ส่วน 70 3 4 4 6 
เนื้อสัตว ์ ช้อนกินข้ำว 25 5 6 9 12 

นม แก้ว 125 1 1 1 1 
น้้ำมัน กินแต่น้อยเท่ำท่ีจ้ำเป็น 

หรือตำมคำ้แนะน้ำ หวำน มัน เคม็ 6:6:1 น้้ำตำล 
เกลือ 

หมายเหตุ 
     ผลไม้ 1 ส่วน คือ 
           ผลไมท้ี่เป็นผล ได้แก่ กล้วยหอม ½ ผล / กล้วยน้้ำว้ำ 1 ผล / สม้เขียวหวำน 1 ผลใหญ่ / เงำะ 4 ผล 
           ผลไม้ผลใหญ่ที่ห่ันเป็นชิ นพอค้า ได้แก่ มะละกอ / สับปะรด / แตงโม ประมำณ 6-8 ชิ้น 
    ดื่มน้้ำเปล่ำวนัละ 8-10 แกว้ และมกีิจกรรมทำงกำยอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 

การจัดอาหารตามระดบัพลังงานของคนวัยท้างานใน 1 วัน  
เลือกพลังงำนที่เหมำะสม โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย พลังงานที่แนะน้าต่อวัน 
ผู้ที่มีภำวะอ้วนและต้องกำรลดน้้ำหนัก  1,200 กิโลแคลอรีต่อวัน 
หญิง-ชำย วัยรุ่น  อำย ุ14-25 ปี 

2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน 
ชำย วัยท้ำงำน  อำย ุ25-60 ปี 
หญิง วัยท้ำงำน  อำย ุ25-60 ปี 

1,600 กิโลแคลอรีต่อวัน 
ผู้สูงอำย ุ อำยุ 60 ปีขึ้นไป 
หญิง-ชำยที่ใช้พลังงำนมำกๆ  
เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงำน นักกีฬำ  

2,400 กิโลแคลอรีต่อวนั 

กลุ่มอาหาร 
หน่วย

ครัวเรือน 

พลังงาน  
(กิโลแคลอรี /  

1 หน่วยครัวเรือน) 

1,200 
กิโลแคลอรี 

1,600 
กิโลแคลอรี 

2,000 
กิโลแคลอรี 

2,400 
กิโลแคลอรี 

ข้ำว-แป้ง ทัพพ ี 80 6 8 10 12 
ผัก ทัพพ ี 11 6 6 5 6 

ผลไม ้ ส่วน 70 3 4 4 6 
เนื้อสัตว ์ ช้อนกินข้ำว 25 5 6 9 12 

นม แก้ว 125 1 1 1 1 
น้้ำมัน กินแต่น้อยเท่ำท่ีจ้ำเป็น 

หรือตำมคำ้แนะน้ำ หวำน มัน เคม็ 6:6:1 น้้ำตำล 
เกลือ 

หมายเหตุ

     ผลไม้ 1 ส่วน คือ

         - ผลไม้ที่เป็นผล ได้แก่ กล้วยหอม ½ ผล / กล้วยน�า้ว้า 1 ผล / 

ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ / เงาะ 4 ผล

         - ผลไม้ผลใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นพอค�า ได้แก่ มะละกอ / สับปะรด / 

แตงโม ประมาณ 6-8 ชิ้น

     ดื่มน�้าเปล่าวันละ 8-10 แก้ว และมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย พลังงานที่เเนะน�าต่อวัน

ผู้ที่มีภาวะอ้วนและต้องการลดน�้าหนัก 1,200 กิโลเเคลอรีต่อวัน

หญิง-ชาย วัยรุ่น อายุ 14-25 ปี
2,000 กิโลเเคลอรีต่อวัน

ชาย วัยท�างาน อายุ 25-60 ปี

หญิง วัยท�างาน อายุ 25-60 ปี
1,600 กิโลเเคลอรีต่อวัน

ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป

หญิง-ชายที่ใช้พลังงานมากๆ เช่น เกษตรกร ผู้ใช้เเรงงาน นักกีฬา 2,400 กิโลเเคลอรีต่อวัน

กินเเต่น้อยเท่าที่จ�าเป็น 

หรือตามค�าเเนะน�า หวาน มัน เค็ม 6:6:1
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แนวทางการกินเพื่อการลดน�้าหนัก

 คิดเป็น กินถูก ด้วย 2 : 1 : 1 จานอาหารเพื่อสุขภาพ คือ การจัดอาหาร

ในจาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว) ให้มีผัก 2 ส่วน (2 ทัพพี) เนื้อสัตว์ไขมันต�า่ 1 ส่วน 

(2-3 ช้อนกินข้าว) และข้าว-แป้ง 1 ส่วน (2-3 ทัพพี) โดยเลือกกินอาหารที่ปรุง

ประกอบโดยวิธีการ นึ่ง ต้ม หรือ อบ แทนการผัด หรือทอด พร้อมผลไม้รสไม่หวานจัด 

1 จานเล็ก (ดังภาพ)

จานอาหารเพื่อสุขภาพ 2:1:1

ผลไม้ 1 จานเล็ก น�้าเปล่า 1 แก้ว
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กินรสจืด ยืดชีวิต
 การกินอาหารรสจืด โดยลดการกินอาหาร หวาน มันเค็ม โดยกินให้ได้ตาม

สูตร 6:6:1 คือ กินน�า้ตาลไม่เกินวันละ 6 ช้อนชา น�้ามันไม่เกิน 6 ช้อนชา เกลือไม่เกิน 

1 ช้อนชา เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน

โลหิตสูง  เป็นต้น

สูตรนี้เพื่อสุขภำพ ไม่ควรกินเกิน

น�้าตาล น�้ามัน เกลือ

ช้อนชา / วัน ช้อนชา / วัน ช้อนชา / วัน

หวาน...มาจากไหน 

ความหวานพบในอาหารเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะ ในขนมหวาน เช่น ขนมไทย เบเกอรี ่

และ ผลไม้ เช่น ขนุน ทุเรียน เงาะ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งส�าคัญล�าดับต้นๆ ของการดูแล

สุขภาพและควบคุมน�้าหนัก คือ เลือกกินอาหารที่มีปริมาณน�้าตาลน้อย เพื่อให้มีสุขภาพดี

มัน...มาจากไหน 

ไขมันจากอาหารมี 2 ประเภท คือไขมันที่มาจากพืช เช่น น�้ามันมะพร้าว น�้ามันปาล์ม 

และไขมันที่มาจากสัตว์ เช่น หมูสามชั้น เนื้อ เป็นต้น การได้รับไขมันมากเกินความต้องการ

ของร่างกายนั้นเป็นสาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น

โรคหัวใจและหลอดเลือด จึงควรมีการบริโภคอาหารมันแต่น้อย เพื่อให้มีสุขภาพดี
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ตัวอย่างการจัดอาหารแบบจานอาหารสุขภาพ 2:1:1

ข้าวกล้อง  น�้าพริก-ผักต้ม  แกงจืดสาหร่ายเต้าหู้ไข่ มะละกอ 6 ชิ้นค�า

อาหารมื้อเช้า ไม่ควรมองข้าม

เพราะอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการให้พลังงาน เพื่อเริ่มต้นกิจกรรม

ต่างๆ ท�าให้มีพลังที่จะท�างาน ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังสมอง 

ที่เกี่ยวข้องกับความจ�า การเรียนรู้ ความกระตือรือร้น
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เค็ม...มาจากไหน

เค็มมาจากส่วนประกอบของเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหาร คือ โซเดียม นอกจากจะพบ

ในเกลือแล้ว โซเดียมยังพบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ผงฟู ที่ใช้ในขนมปัง ขนมเค้ก 

อาหารแห้งหรืออาหารหมักดอง เช่น กะปิ กุ้งแห้ง น�้าปลา ซีอิ๊ว ผงปรุงรส ผงชูรส 

และในอาหารที่ผ่านกระบวนการ เช่น กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก แหนม บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 

เกลือ แฝงอยู่ในอาหารอีกหลายชนิด เช่น ขนมกรุบกรอบ เครื่องแกง อาหารกระป๋อง 

ซอสปรุงรสต่างๆ และอาหารที่ใช้ผงฟูซึ่งมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ เช่น คุกกี้ ขนมปัง 

ขนมเค้ก เป็นต้น จึงควรมีการบริโภคอาหารเค็มแต่น้อย เพื่อให้มีสุขภาพดี
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ตัวอย่ำงอำหำร หวำน มัน เค็ม และทำงเลือกทดแทน

งด/เลี่ยง/เลิก ทางเลือกทดแทน

หวาน

น�้าเปล่า หรือ น�า้สมุนไพร 

ใสน่�้าตาลไม่เกิน 4 กรัม 

(1 ช้อนชา)

     

มัน

อาหารจ�าพวก ต้ม นึ่ง 

แทนผัด ทอด และผล

ไม้แทนขนมหวาน

เค็ม

ไม่ปรุงเพิ่ม

ชาเขียวรสน�้าผึ้ง 

ผสมมะนาว 1 ขวด

มีน�า้ตาล ช้อนชา มีน�้าตาล ช้อนชา

ชานมไข่มุก 

 1 แก้ว

มีน�้ามัน ช้อนชา

หอยทอด 1 จาน โดนัท 1 ชิ้น

มีน�า้มัน ช้อนชา

น�้าปลา 1 ช้อน 
กินข้าว

มีโซเดียม 1,300 มิลลิกรัม
หรือเกลือ ช้อนชา

มีโซเดียม 1,300 มิลลิกรัม
หรือเกลือ ช้อนชา

ซีอิ๊ว 1 ช้อน 
กินข้าว
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Trick เคล็ดลับ สุขภำพ

    เพื่อสุขภาพที่ดี ควรกินอาหารโดยมีเคล็ดลับ ดังต่อไปนี้

 1. เลือกกินเนื้อสัตว์ส่วนที่ไม่ติดมัน หลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นหนัง

 2. เลือกอาหารที่ปรุงสุกโดยการลวก ต้ม นึ่ง อบ นึ่ง หลีกเลี่ยงอาหารทอด 

              อมน�า้มัน

 3. กินอาหารหลักให้ครบ 3 มื้อ โดยมีผักและผลไม้ทุกมื้อ

 4. หากดื่มนม ควรเลือกนมรสจืด สูตรพร่องไขมัน หรือไขมัน 0% หลีกเลี่ยง 

              นมปรุงแต่งรสหวาน รสช็อคโกแลต และนมเปรี้ยวพร้อมดื่มรสผลไม้

 5. งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลสูง เช่น น�้าอัดลม ชาเขียวพร้อมดื่ม 

 6. กินผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมแทนการดื่มน�า้ผลไม้บรรจุกล่องซึ่งมีปริมาณ 

               น�้าตาลสูง

 7. หากกินสลัดผักสด ไม่ควรราดน�้าสลัดมากเกินไป เพราะในน�้าสลัดมีปริมาณ 

               ไขมันสูง และควรเลือกน�้าสลัดใส ที่ท�าจากน�้าส้มสายชู หรือแอปเปิ้ลไซเดอร ์ 

              หรือน�า้สลัดแบบครีมชนิดไขมันต�่า เป็นต้น

 8. หากเป็นคอกาแฟหรือชา ควรเลือกดื่มเครื่องดื่มกาแฟด�าหรือชาด�าที่ไม ่

               ใส่น�้าตาล นมข้นหวาน นมข้นจืด ครีมเทียม และวิปปิ้งครีม ซึ่งให้พลังงานสูง 

                โดยอาจเติมนมสด หรือนมสดพร่องมันเนยได้ และไม่ควรดื่มกาแฟเกิน              

              2 ถ้วยต่อวัน เพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนมากเกินไป

 9. จ�ากัดปริมาณการกินอาหารที่อุดมด้วยไขมัน น�้าตาล และเกลือ
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ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ที่มีภำวะอื่นๆ

     1. การกินอาหารส�าหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

    กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อให้ร่างกายได้รับ 

           สารอาหารครบถ้วน โดยมีผัก ทุกมื้อ เลือกกินอาหารที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลต�่า  

         ลดการกินอาหารที่มีกะทิ ไขมันจากสัตว์ เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์อาหารทอด  

          ขนมอบประเภทเบเกอรี่ต่างๆ เลือกวิธีการประกอบอาหารที่ใช้น�้ามันเป็นส่วน 

     ประกอบน้อย ได้แก่ ต้ม นึ่ง ย่าง อบ เป็นต้น และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี 

         แอลกอฮอล์

     2. การกินอาหารส�าหรับผู้มีภาวะซีด

      ภาวะซีดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ  

        หรือได้รับโฟเลต หรือวิตามิน B12 ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงควรรับประทานอาหาร 

         ที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ตับ เลือด เนื้อสัตว์ เนื้อแดงต่างๆ รับประทานอาหารที่ 

        มีวิตามินซีสูง เช่น ผักและผลไม้ต่างๆ พร้อมอาหารมื้อหลักเพื่อช่วยในการดูดซึม 

         ธาตุเหล็ก งดกินอาหารที่ขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กพร้อมอาหาร เช่น น�้าชา  

        กาแฟ นม เป็นต้น

     3. การกินอาหารส�าหรับผู้ที่มียูริกเกินหรือเป็นโรคเกาท์

     พิวรีน (Purine) คือ สารประกอบชนิดหนึ่งในอาหาร เมื่อผ่านกระบวน 

         การย่อยและการเผาผลาญอาหารแล้วจะได้เป็นกรดยูริก (Uric acid) อาหารที่มีพิวรีน 

        สูงที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ เครื่องในสัตว์ (หัวใจ ตับตับอ่อน กึ๋น เซ่งจี๊ ไต ปลา 

        ไส้ตัน ปลากระตัก ปลาดุก ปลาอินทรี ปลาทู ปลาแซลมอน หอยขม หอยโข่ง  

        หอยสองฝา กุ้งชีแฮ้ กะปิ ยอดผัก ใจผัก หน่อไม้ หน่อไม้ฝรั่ง นอกจากการจ�ากัด 

        อาหารที่มีพิวรีนสูงแล้ว ยังควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และ 

         เลือกกินอาหารที่มีไขมันต�า่ร่วมด้วย เพื่อเป็นอีกแนวทางที่จะช่วยให้ระดับยูริก 

         ในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
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สุขภำพช่องปำกและฟันที่ดี
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3. สุขภำพช่องปำกและฟันที่ดี

การดูแลช่องปากวัยท�างาน

 ปัญหาสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยท�างาน ส่วนมากจะพบ ปัญหาเรื่องโรคฟันผุ 

โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้น

หากเราดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีตั้งแต่วัยท�างาน จะสามารถลดการสูญเสียฟันได้ใน

วัยสูงอายุ

โรคในช่องปำกที่พบได้บ่อยในวัยท�ำงำน

1. โรคฟันผุ เกิดจากการรับประทานอาหาร

ที่มีน�้าตาล ท�าให้เชื้อโรคในช่องปากจะย่อย

สลายน�้าตาลเกิดเป็นกรดท�าลายผิวฟัน

2. โรคเหงือกอักเสบ เกิดจากการแปรงฟัน

ไม่สะอาด มีลักษณะเหงือกบวม มีสีแดงแปรงฟัน

แล้วมีเลือดออกง่าย 
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4. แผลในปากและรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก 

แผลในช่องปากส่วนใหญ่จะหายได้เองใน 

1-2 สัปดาห์ หากผู้ป่วยมีบาดแผลในช่องปาก

นานกว่า 2 สัปดาห์ ควรรับการตรวจรักษา

จากทันตแพทย์ เพราะมีโอกาสที่จะกลายเป็น

รอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากได้ ซึ่งมีโอกาสพบ

ได้มากในคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีประวัติ

สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และมีประวัติคนในครอบครัว

เป็นโรคมะเร็ง

3. โรคปริทันต์ (ร�ามะนาด)  เกิดจากการแปรงฟัน 

ไม่สะอาด การสูบบุหรี่  โรคเบาหวาน ท�าให้ฟันโยก 

เหงือกบวมและมีเลือดออก
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กำรดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภำพช่องปำกดี 

• การแปรงฟันคุณภาพ   

คอฟัน

3. หลังการแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ไม่ควร 

รับประทานอาหาร ขนม น�า้อัดลม

เพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปาก ป้องกันการเกิด

ฟันผุ

2. แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที 

แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โดยเอียง

แปรงสีฟันเข้าหาคอฟัน ออกแรงถูแปรงไปมาสั้นๆ 

3-4 ครั้ง ท�าซ�้า 5-6 ครั้งต่อต�าแหน่ง และควรแปรง

ลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟัน

1. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ตอนเช้าและก่อนนอน  

การเเปลงฟันก่อนนอนส�าคัญมาก 

เพราะขณะนอนหลับ น�า้ลายไหลน้อย 

เชื้อโรคในช่องปากจะเจริญเติบโต 

มากกว่าตอนกลางวัน
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• การใช้ไหมขัดฟัน การใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกต้องสามารถช่วยก�าจัดขี้ฟันและเศษ

อาหารที่อยู่บริเวณซอกฟันที่ขนแปรงเข้าไปไม่ถึง ช่วยลดการเกิดฟันผุและเหงือก

อักเสบบริเวณนี้ การใช้ไหมขัดฟันทุกวันจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ดึงไหมขัดฟันให้ยาว 

ประมาณ 1 ฟุต

 โดยเหลือไหมประมาณ 1-2 นิ้ว 

ไว้ส�าหรับขัดฟัน

โอบรอบตัวฟันถูเข้าออก 

ซ้ายขวาเคลื่อนไหมตาม 

ซอกฟันอย่างเบาๆ

 ระวังอย่างให้กระทบกับเหงือก
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• ตรวจและประเมินสุขภาพช่องปากเบื้องต้นด้วยตนเอง

     เป็นวิธีการเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อให้ทราบสภาพว่า เราแปรงฟัน

สะอาดดีหรือยัง มีฟันผุ หรือเหงือกอักเสบที่ใด มีสิ่งผิดปกติอะไรในช่องปาก แนะน�า

ให้หลังจากแปรงฟันเสร็จแล้วอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  

     ยิ้มกับกระจก ในท่ายิงฟัน ขยับริมฝีปากขึ้นให้เห็นตัวฟันและขอบเหงือก ใช้นิ้วรั้ง  

มุมปากขึ้นลงให้เห็น ด้านตัวฟัน ขอบเหงือก และฟันกรามซี่ในสุดตรวจทั้งฟันบน

และฟันล่างทั้งด้านซ้ายและขวา

ก้มหน้าอ้าปาก เอียงหน้าไปทางซ้ายและขวา

เงยหน้าอ้าปาก เอียงหน้าไปทางซ้ายและขวา
ควรใช้กระจกส่องปากบานเล็กสอดเข้าไปในปากเพื่อช่วยให้เห็นฟันได้ชัดเจน
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¹íéÒµÒÅã¹·Õè¹Õé ¤×Í ¹íéÒµÒÅ¹Í¡à«ÅÅ�·ÕèäÁ‹ãª‹¹íéÒµÒÅ
ã¹¹ÁËÃ×Í¹íéÒµÒÅÍÔÊÃÐ (non-milk extrinsic sugars 
NMES ËÃ×Í free sugars) «Öè§à»š¹¹íéÒµÒÅ·Õè¼‹Ò¹
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÁÒààÅŒÇà»š¹ÍÒËÒÃ·Õè·íÒãËŒàÊÕèÂ§
µ‹Í¡ÒÃà»š¹âÃ¤¿˜¹¼ØÁÒ¡·ÕèÊØ´ àª‹¹ ¹íéÒµÒÅàµÔÁÍÒËÒÃ
(added sugar) ¹íéÒµÒÅã¹¼ÅäÁŒ ¹íéÒ¼Öé§ ¹íéÒàª×èÍÁ
à¹×èÍ§¨Ò¡ÍÒËÒÃ»ÃÐàÀ·à´ÕÂÇ¡Ñ¹ÍÒ¨ààµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ã¹
Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºáÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ ´Ñ§¹Ñé¹ãËŒ¾Ô¨ÒÃ³ÒµÒÁ
ËÅÑ¡à¡³±�¢ŒÒ§µŒ¹

¡Ô¹¹íéÒµÒÅä´Œàà¤‹äË¹¿˜¹¶Ö§äÁ‹¼Ø

Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íºâ´Â»ÃÐÁÒ³
¹íéÒ¹Áâ¤Ê´          85%

¹íéÒµÒÅ              5%

¡ÅÔè¹àº¤Í¹          0.09%

ÊÑ§à¡µ
©ÅÒ¡Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
à¤Ã×èÍ§´×èÁ/ÍÒËÒÃ

äÁ‹¤ÇÃàµÔÁ¹íéÒµÒÅ
à¡Ô¹ 5%

¡Ô¹¹íéÒµÒÅ
äÁ‹à¡Ô¹

4 ¤ÃÑé§/ÇÑ¹

12

3

6

9

¡ÅØ‹Áà¤Ã×èÍ§´×èÁ

¡ÅØ‹Á¼Ñ¡/¼ÅäÁŒ

¡ÅØ‹Áá»‡§

¡ÅØ‹Áâ»ÃµÕ¹

¤ÇÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹
äÁ‹ÁÕ¹íéÒµÒÅ ÁÕä¢ÁÑ¹áÅÐà¡Å×ÍµíèÒ

à¤Ã×èÍ§´×èÁ
·ÕèäÁ‹àµÔÁ¹íéÒµÒÅ

¹íéÒà»Å‹Ò
¡Òá¿/ªÒ/¹Á/âÂà¡ÔÃ�µ

·ÕèäÁ‹àµÔÁ¹íéÒµÒÅ

¼Ñ¡/¼ÅäÁŒÊ´
¼ÅäÁŒÊ´

àà¤ÃÍ·àà·‹§/ààµ§¡ÇÒ
ÊÅÑ´¼Ñ¡¹íéÒãÊä¢ÁÑ¹µíèÒ

á»‡§ËÂÒº
áºº¸ÃÃÁ´ÒààÅÐ¨×´

¢¹Á»˜§/á¤Ã¡à¡ÍÃ�ª¹Ô´¨×´
(àà¹Ð¹íÒâÎÅÇÕ·)
¢ŒÒÇâ¾´µŒÁ

ÁÑ¹µŒÁ à¼×Í¡µŒÁ ¡ÅŒÇÂ»�œ§
¿˜¡·Í§¹Öè§ «ÕàÃÕÂÅ·ÕèäÁ‹àµÔÁ¹íéÒµÒÅ

à¹×éÍÊÑµÇ� ä¢‹ ¶ÑèÇ ¸ÑÞ¾×ª
·ÕèÁÕ¹íéÒµÒÅ ä¢ÁÑ¹ ààÅÐà¡Å×ÍµíèÒ
ËÁÙ»�œ§ ä¡‹Â‹Ò§ ¢¹Á¨Õº ä¢‹µŒÁ

àà«¹ÇÔª/«ÒÅÒà»Ò/à¤Ã»/âµà¡ÕÂÇ
(äÊŒ¤ÒÇ àª‹¹ äÊŒ¼Ñ¡ ä¢‹ ËÁÙ ·Ù¹‹Ò áÎÁªÕÊ ËÁÙËÂÍ§)

¶ÑèÇµŒÁ ¶ÑèÇ/¸ÑÞ¾×ª ª¹Ô´¨×´ ¤ÅØ¡à¡Å×Í

ä´ŒºÒ§¤ÃÑé§
ÁÕ¹íéÒµÒÅ ä¢ÁÑ¹ ËÃ×Íà¡Å×ÍµíèÒ

à¤Ã×èÍ§´×èÁ
·ÕèÁÕ¹íéÒµÒÅµíèÒ

¡Òá¿/ªÒ/¹Á/¹Áà»ÃÕéÂÇ
ª¹Ô´¹íéÒµÒÅµíèÒ (¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 5%)

¹íéÒ¼Öé§ ¹íéÒ¼ÅäÁŒ 100% äÁ‹àµÔÁ¹íéÒµÒÅ

¼ÅäÁŒá»ÃÃÙ»
·ÕèäÁ‹àµÔÁ¹íéÒµÒÅ

ÅÙ¡à¡´
¡ÅŒÇÂµÒ¡äÁ‹¼ÊÁ¹íéÒ¼Öé§

á»‡§á»ÃÃÙ»
·ÕèäÁ‹ËÇÒ¹¨Ñ´

¢¹ÁÃÑ§¼Öé§ á¾¹à¤Œ¡
¢¹Áä·Â·ÕèäÁ‹ËÇÒ¹¨Ñ´ àª‹¹

¢¹ÁµÒÅ ¢¹Á¡ÅŒÇÂ ¢¹Á¿˜¡·Í§
¶ÑèÇá»» ¢ŒÒÇµŒÁÁÑ´ ¶ÑèÇà¢ÕÂÇµŒÁ

àÅ×Í¡¢¹Á/¢Í§Ç‹Ò§ ÍÐäÃ´Õ
ค�ำแนะน�ำ
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ËÒ¡àÃÒ¡Ô¹¹íéÒµÒÅº‹ÍÂà¡Ô¹¡Ç‹ÒÃÐ´Ñº·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
¡ÒÃá»Ã§¿˜¹´ŒÇÂÂÒÊÕ¿˜¹¼ÊÁ¿ÅÙÍÍäÃ´�
áÁŒ¨Ðº‹ÍÂàà¤‹äË¹ ËÃ×Íá»Ã§ËÅÑ§¡Ô¹·Ø¡¤ÃÑé§¡çµÒÁ
¡çÂÑ§äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶µŒÒ¹·Ò¹¿˜¹¼Øä´Œ

¶ŒÒ¡Ô¹¢¹ÁËÇÒ¹ààÅŒÇá»Ã§¿˜¹àÅÂ
ËÃ×Íá»Ã§º‹ÍÂæ ¨Ðª‹ÇÂãËŒ¿˜¹äÁ‹¼ØäËÁ

¡Ô¹¹íéÒµÒÅä´Œàà¤‹äË¹¿˜¹¶Ö§äÁ‹¼Ø

©ÅÒ¡Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº
à¤Ã×èÍ§´×èÁ/ÍÒËÒÃ

äÁ‹¤ÇÃàµÔÁ¹íéÒµÒÅ
%

à¹Œ¹¡Ô¹ÍÒËÒÃÁ×éÍËÅÑ¡
ãËŒà¾ÕÂ§¾Í

¶ŒÒ¨Ð¡Ô¹ÍÒËÒÃËÃ×Í
à¤Ã×èÍ§´×èÁ·ÕèàµÔÁ¹íéÒµÒÅ
ãËŒ¡Ô¹ª‹Ç§ã¹Á×éÍËÅÑ¡

ä´ŒºÒ§¤ÃÑé§
ÁÕ¹íéÒµÒÅ ä¢ÁÑ¹ ËÃ×Íà¡Å×ÍµíèÒ

¹íéÒ¼Öé§ ¹íéÒ¼ÅäÁŒ 100% äÁ‹àµÔÁ¹íéÒµÒÅ

¹ŒÍÂæ ¹Ò¹æ ·Õ
ÁÕ¹íéÒµÒÅ ä¢ÁÑ¹ ËÃ×Íà¡Å×ÍÊÙ§ áµ‹ÁÕ»ÃÐâÂª¹�

à¤Ã×èÍ§´×èÁ
ËÇÒ¹·ÑèÇä» (¹íéÒµÒÅÁÒ¡¡Ç‹Ò 5%)

¡Òá¿/ªÒ/¹Á/¹Áà»ÃÕéÂÇ
¹íéÒ¼ÅäÁŒ¼ÊÁ ¹íéÒÊÁØ¹ä¾Ã

¼ÅäÁŒá»ÃÃÙ»
·ÕèÁÕ¹íéÒµÒÅ ä¢ÁÑ¹ ËÃ×Íà¡Å×ÍÊÙ§

áÂÁ¼ÅäÁŒ ¡ÅŒÇÂàª×èÍÁ
¡ÅŒÇÂµÒ¡¼ÊÁ¹íéÒ¼Öé§ ¡ÅŒÇÂàà¢¡

ÊÒËÃ‹ÒÂÂ‹Ò§/·Í´

á»‡§á»ÃÃÙ»
·ÕèÁÕ¹íéÒµÒÅËÃ×Íä¢ÁÑ¹ÊÙ§ áµ‹ÁÕÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº·ÕèÁÕ»ÃÐâÂª¹�

á«¹ÇÔª/¢¹Á»˜§/«ÒÅÒà»Ò/
à¤Ã»/âµà¡ÕÂÇ äÊŒËÇÒ¹

àºà¡ÍÃÕèâÎÅÇÕ·ËÇÒ¹¹ŒÍÂ «ÕàÃÕÂÅÃÊËÇÒ¹
¢¹Áä·ÂËÇÒ¹¨Ñ´ ·Í§ËÂÔº ·Í§ËÂÍ´ ½ÍÂ·Í§
äÍÈ¡ÃÕÁ¹ÁÊ´ äÍÈ¡ÃÕÁ¼ÅäÁŒ ªçÍ¡â¡áÅµàà·Œ

à¹×éÍÊÑµÇ� ¶ÑèÇ ¸ÑÞ¾×ª
·ÕèÁÕ¹íéÒµÒÅ ä¢ÁÑ¹ à¡Å×Í ËÃ×ÍÊÒÃà¤ÁÕÊÙ§

»ÅÒËÁÖ¡»ÃØ§ÃÊ »ÅÒàÊŒ¹
¶ÑèÇ/¸ÑÞ¾×ª ÃÊËÇÒ¹ ¨Ñ´¨ŒÒ¹
à¹×éÍÊÑµÇ�á»ÃÃÙ»¤Ø³ÀÒ¾´Õ

äÊŒ¡ÃÍ¡ÍÕÊÒ¹ ¡Ø¹àªÕÂ§ ÅÙ¡ªÔé¹
äÊŒ¡ÃÍ¡ áÎÁàºÍÃ�à¡ÍÃ� ¹Ñ¡à¡çµ

äÁ‹¤ÇÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹
ÍÒËÒÃ¢ÂÐ ÁÕ¹íéÒµÒÅ ä¢ÁÑ¹ ËÃ×Íà¡Å×ÍÊÙ§

áÅÐäÃŒ»ÃÐâÂª¹�

¹íéÒËÇÒ¹
¹íéÒËÇÒ¹ ¹íéÒÍÑ´ÅÁ

¢¹ÁËÇÒ¹
ààµ‹§¡ÅÔè¹/ÃÊ

à¤Ã×èÍ§´×èÁàÂÅÅÕè ÇØŒ¹ÃÊ¼ÅäÁŒ

á»‡§á»ÃÃÙ»
·ÕèÁÕ¹íéÒµÒÅËÃ×Íä¢ÁÑ¹ÊÙ§

¢¹Á¶Ø§á»‡§·Í´¡ÃØº¡ÃÍº
ÁÑ¹½ÃÑè§·Í´ ¢Òä¡‹ ¢ŒÒÇâ¾´¤ÑèÇà¹Â

àºà¡ÍÃÕè·ÑèÇä»
¢¹Áà¤Œ¡Ë¹ŒÒ¤ÃÕÁ ¾Ñ¿ ¾ÒÂ â´¹Ñ· ¤Ø¡¡Õé ºÔÊ¡Ôµ
¢¹Á»˜§Ë¹ŒÒà¹Â ªçÍ¡â¡ààÅµ¤Ø³ÀÒ¾µíèÒ

ÅÙ¡ÍÁ ËÁÒ¡½ÃÑè§ àÂÅÅÕè

à¹×éÍÊÑµÇ�á»ÃÃÙ»
·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾µíèÒ
¼ÅÔµ¨Ò¡àÈÉà¹×éÍ
·Õè»¹ä¢ÁÑ¹ÊÙ§

¼ÊÁ¼ÊÒ¹à¤ÁÕààÅÐà¡Å×ÍÊÙ.

àÅ×Í¡¢¹Á/¢Í§Ç‹Ò§ ÍÐäÃ´Õ
ค�ำแนะน�ำ
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นอนดี สุขภำพดี
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4. นอนดี สุขภำพดี

    การนอนหลับที่เพียงพอ มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับวัยท�างาน เพราะ 

การนอนหลับ เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อน ร่างกายจะเกิดการซ่อมแซมตัวเอง 

แต่หากนอนหลับไม่เพียงพอ จะก่อให้เกิดโรคตามมามากมาย อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยง

ที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะท�างาน หรืออาจสูญเสียประสิทธิภาพการท�างานด้วย และเมื่อ

ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยท�างานตอนปลาย (45-59 ปี) มักจะมีอาการ “นอนหลับยาก หรือ 

นอนไม่หลับ” ตามมา เนื่องจากการเสื่อมสภาพของเซลล์และอวัยวะต่างๆของร่างกาย 

ดังนั้นเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

ที่มีคุณภาพ เราจึงควรฝึกการนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพ โดย วัยท�างานควร

นอนหลับให้ได้วันละ 7 - 9 ชั่วโมง และควรนอนก่อนเวลา 22 นาฬิกา ในทุกๆวัน
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Trick กำรนอนหลับเพื่อสุขภำพส�ำหรับวัยท�ำงำน

 1. ออกก�าลังกายเป็นประจ�าทุกวัน 

 2. หลีกเลี่ยงการงีบหลับนอน ระยะสั้นๆในตอนเย็น หรือเวลากลางวัน หาก

ฝืนร่างกายไม่ไหวสามารถงีบหลับพักได้แต่ไม่ควรเกิน 45 นาที

 3. งดสูบบุหรี่ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และแอลกอฮอล์ 

 4. หลีกเหลี่ยงกินอาหารเย็นหรือมื้อหนัก ก่อนเข้านอนอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 

 5. งดกิจกรรมที่ท�าให้จิตใจได้รับการกระตุ้นก่อนนอน เช่น การดูหนังที่ตื่นเต้น 

สยดสยองขวัญ  

 6. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสม เช่น ไฟไม่สว่างเกินไป 

อุณหภูมิพอดี ไม่มีเสียงดังรบกวน 

 7. ไม่ควรใช้เตียงนอนส�าหรับท�ากิจกรรมอื่น เช่น เล่นเกมส์ ดูหนัง 

 8. ไม่ควรดื่มน�้าปริมาณมากๆหลังอาหารเย็น เพราะการปวดปัสสาวะกลางดึก

จะรบกวนการนอนได้

 9. ถ้านอนไม่หลับไม่ควรฝืนนอน ให้ลุกออกจากเตียงไปหากิจกรรมเบาๆ ท�า 

เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลงสบาย ๆ รอจนง่วงอีกครั้งแล้วค่อยกลับไปนอน 

 10. ปรับท่านอนให้เหมาะสม เช่น ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน เวลานอน 

ควรหนุนหัวเตียงให้สูงจากพื้นราบ ผู้ที่นอนกรน หรือมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะ

หลับ ควรนอนตะแคงหมอนข้างหนุนที่หลัง และนอนศีรษะสูงเล็กน้อย 

 11. เข้านอน และ ตื่นนอนตรงเวลาทุกวัน จะช่วยให้วงจรการหลับ-การตื่น

ไม่เสียสมดุล 

Z
Z
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รอบรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์
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5. รอบรู้ด้ำนอนำมัยกำรเจริญพันธุ์

การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและมีลูก

 หญิงชายที่เตรียมสร้างครอบครัวและมีลูก ควรเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน 

ตั้งแต่เรียนรู้กันอย่างเปิดเผย ทั้งนิสัยใจคอ ลักษณะครอบครัวที่แตกต่างกัน เพื่อให้มี

ชีวิตคู่อยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นก่อนคิดจะมีลูกหรือครอบครัว ควรจะเตรียมตัวให้มีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งตรวจร่างกายและตรวจ

เลือดก่อนแต่งงานหรือมีลูกเพื่อที่จะได้ลูกที่มี

สุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

เคล็ดลับปฏิทินเตรียมความพร้อมมีลูกโดยการนับวันไข่ตก

 การนับวันไข่ตก ต้องนับหลังวันที่

เป็นประจ�าเดือนวันแรกหรือวันที่ 2 ที่เป็น

ประจ�าเดือน โดยนับเป็นวันที่ 1 และนับต่อ

ไปอีก 14 วัน ซึ่งวันที่ 14 จะเป็นวันไข่ตก 

ถ้าอยากมีลูก อยากท้อง ก็ควรรีบมีเพศสัมพันธ์

ก่อนวันไข่ตก 1-2 วัน เพราะอสุจิจะรออยู่

ในรังไข่ เมื่อไข่ตกจะสามารถปฏิสนธิได้ทันท ี

ระยะมีประจ�าเดือน

ระยะก่อนไข่ตก

ระยะตกไข่

ระยะก่อนมีประจ�าเดือน

ตัวอย่าง วันตกไข่ตรงกับวันที่ 14 ดังนั้นวันที่ควรมี

เพศสัมพันธ์คือ วันที่ 13, 14 และ 15
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เรื่องชวนรู้ส�ำหรับ “คู่สมรส และผู้ต้องกำรมีลูกคุณภำพ”

 คู่สมรสควรได้รับข้อมูล ความรู้ ค�าแนะน�า ปรึกษาและบริการด้านสุขภาพ

ต่างๆ ดังนี้

   • การตรวจสุขภาพทั่วไป

   • โรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม

   • โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบ ี  

             วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันที่สตรีควรได้รับเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน 

              ระยะตั้งครรภ์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทารกได้ เป็นต้น

   • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวีและซิฟิลิส

   • เรื่องเพศในชีวิตคู่

   • ในสภาพสังคมปัจจุบัน คู่สมรสควรวางแผนล่วงหน้าส�าหรับครอบครัวและ

ควรที่จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อปรับตัวปรับใจเข้าหากันและสร้างฐานะให้มั่นคง 

เมื่อพร้อมแล้วจึงค่อยตัดสินใจมีลูก และควรมีลูกคุณภาพ เมื่อมารดาอายุมากกว่า 20 ป ี

และไม่ควรเกินกว่า 35 ปี หากยังไม่พร้อม ให้คู่สมรสคุมก�าเนิดไว้ก่อน หรือ กรณีมี

ข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม
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วิธีคุมก�ำเนิดที่เหมำะสมส�ำหรับคู่สมรสใหม่

1. ถุงยางอนามัย

2. ยาเม็ดคุมก�าเนิด

  - ยาเม็ดคุมก�าเนิดชนิดฮอร์โมน

  - ยาเม็ดคุมก�าเนิดฉุกเฉิน

3. แผ่นแปะคุมก�าเนิด (ยาคุมก�าเนิดชนิดแปะผิวหนัง)

4. ยาฉีดคุมก�าเนิดชนิดฮอร์โมน

5. ยาฝังคุมก�าเนิด

  - แบบชนิด 1 แท่ง สามารถคุมก�าเนิดได้ 3 ปี

  - แบบชนิด 2 แท่ง สามารถคุมก�าเนิดได้ 5 ปี

6. ห่วงคุมก�าเนิด 

7. วงแหวนคุมก�าเนิด

     สามารถศึกษาวิธีคุมก�าเนิดที่เหมาะสมเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ส�านักอนามัยการเจริญพันธุ ์

กรมอนามัย สื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ ทาง http://rh.anamai.moph.go.th 

 หมายเหตุ ยาคุมก�าเนิดเหมาะส�าหรับผู้หญิงที่ไม่มีปัญหาเรื่องการลืมกินยา 

หากมีอาการผิดปกติให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอย่าหยุดยาเองเพราะจะมี

โอกาสท้องนอกมดลูก
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มะเร็งเต้ำนม…ภัยร้ำยที่อย่ำมองข้ำม

 ปัญหาสุขภาพที่คุกคามสตรีทั่วโลกและสตรีไทยอันดับแรก คือ “โรคมะเร็งเต้านม” 

มากว่า 10 ปีแล้วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี โรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยเงียบ ส่วนใหญ่

กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นก็พบในระยะที่รุนแรง แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ คือ 

โรคมะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งชนิดเดียวที่สตรีสามารถค้นหาความผิดปกติได้ด้วย

การตรวจเต้านมตนเอง หากพบความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับ

การรักษาต่อไป ซึ่งในรายที่มีการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอจะท�าให้

พบความผิดปกติได้เร็ว และมักจะพบในระยะที่ไม่รุนแรง สามารถรักษาให้หายขาดได้

วิธีสังเกตอาการ การดูแลและป้องกัน

1. พบก้อนที่เต้านม

2. ขนาด รูปร่าง และผิวหนังเต้านม

เปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัว 

หนาผิดปกติ มีสะเก็ด หัวนมบิดเบี้ยว

หรือดึงรั้ง คัน แดงผิดปกติ

3. มีเลือด / น�า้ออกจากหัวนม

4. รักแร้บวม คล�าได้ก้อนต่อมน�้าเหลือง

1. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

2. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอเคลื่อนไหว

ออกแรงเป็นประจ�า

3. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา

4. ควบคุมน�้าหนัก ลดอาหารไขมัน

5. ท�าจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใส
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วิธีกำรตรวจเต้ำนมด้วยตนเอง

• ในสตรีอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุกเดือนหลังประจ�าเดือน

หมด 3 - 7 วัน 

• ในสตรีที่หมดประจ�าเดือนแล้วให้ก�าหนดวันตรวจเป็นวันใด

วันหนึ่งของทุกเดือน 

• การตรวจเต้านมให้มีประสิทธิผลต้องประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 

ได้แก่ การดูด้วยตา และการคล�าด้วยมือ

1. การดูด้วยตา

1.1 ยืนส่องกระจกปล่อยแขนข้างล�าตัวตามสบาย

     - ดูว่าเต้านมทั้งสองข้างมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติหรือไม่

     - หัวนมมีการเปลี่ยนสีหรือมีของเหลวออกจากหัวนมหรือไม่

1.2 ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ

     - เพื่อดูด้านหน้าและด้านข้างของเต้านมว่ามี

ความผิดปกติ เช่น รอยยุบหรือรอยบุ๋มหรือไม่

1.3 เอามือเท้าเอว เกร็งหน้าอก โค้งตัวมาข้างหน้า

    - ดูเต้านมที่ห้อยมาข้างหน้าว่าผิดปกติหรือไม่

    - หัวนมบิดเบี้ยวหรือไม่
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2. การคล�าด้วยมือ

2.1 นอนหงายในท่าสบาย

2.2 สอดผ้าขนหนูม้วนใต้ไหล่ข้างที่จะตรวจโดยให้แขน

ตั้งฉากกับไหล่

2.3 ใช้กึ่งกลางนิ้วส่วนบน 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง)

    - กดเป็นวงกลมขนาดเท่าเหรียญสิบบาทแล้วเคลื่อนนิ้ว

ให้ทั่วบริเวณเต้านมโดยไม่ยกนิ้ว

   - โดยกด 3 ระดับ เบา กลาง หนัก

  - คล�าจากบริเวณใต้ราวนมจนถึงกระดูกไหปลาร้า

ในแนวข้ึนลงจนทั่วบริเวณเต้านมถึงบริเวณใต้ท้องแขน 

โดยใช้วิธีเคลื่อนนิ้วเช่นกัน

2.4 ตรวจเต้านมอีกข้างในแบบเดียวกัน
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เทคนิคการกด 3 ระดับ คือ

 1. กดเบาๆ เพื่อรู้สึกถึงบริเวณใต้ผิวหนัง

 2. กดปานกลาง เพื่อให้รู้สึกถึงกึ่งกลางของเต้านม

 3. กดหนักขึ้น เพื่อให้รู้สึกถึงส่วนลึกใกล้ผนังทรวงอก

มะเร็งปำกมดลูก.....ภัยใกล้ชิดสตรีไทย

 มะเร็งปากมดลูก เป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่ท�าให้หญิงไทยเสียชีวิต เฉลี่ย 14 คนต่อวัน 

และเป็นมะเร็งที่ท�าให้หญิงไทยเสียชีวิตมากขึ้นเป็นอันดับสามของโรคมะเร็ง

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก การลดความเสี่ยงของการเกิด

มะเร็งปากมดลูก
1. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย 

   วิธี Pap Smear , liquid – based  

   หรือ VIA (Visual Inspection with  

   Acetic Acid) และควรตรวจทุกๆ 5 ปี  

    ส�าหรับสตร ีอายุ 30-60 ปี 

2. เริ่มฉีดวัคซีนในเด็กผู้หญิงที่ไม่ผ่านการม ี

    เพศสัมพันธ์ จึงจะได้ผลดี  

3. ถ้ามีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด 

   ควรพบแพทย์

1. ควรหลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน

2. ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อน 

    อายุ 15 ปี

3. คุมก�าเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยอย่าง 

    ถูกวิธีทุกครั้ง

4.  ควรงดสูบบุหรี่



47รอบรู้...สุขภาพวัยท�างาน

จัดสภำพแวดล้อมอย่ำงไรให้สุขภำพดี
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6. จัดสภำพแวดล้อมอย่ำงไรให้สุขภำพดี

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนวัยท�างาน

      อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพอนามัยของคน 

กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเรา หากอนามัยสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ สภาพแวดล้อม

มีความปลอดภัย ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ ย่อมอยู่อย่างมีความสุข จึงควรใส่ใจดูแล 

ป้องกันมิให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุ เพื่อสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัยเนื่องจาก

โรคภัยไข้เจ็บที่มากับการอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ดี มิได้เกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน แต่เป็น 

การสะสมเป็นเวลานานๆ จึงจะแสดงอาการ ดังนั้นจึงควรมีการจัดการ ควบคุม ป้องกัน

การแพร่กระจายของเชื้อโรค มลพิษด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ และ

มีความปลอดภัยในชีวิต 

 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท�างานและการใช้ชีวิต จะส่งผลให้คนท�างาน

มีความสุข สุขภาพดี ลดความเสี่ยงจากโรคหรืออันตรายจากการท�างาน สถานที่ท�างาน/

บ้านที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีประกอบด้วย หลักการพัฒนา 5 ประการ คือ สะอาด 

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

 1. “สะอาด” เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงสถานที่ท�างานโดยสามารถน�า

หลักการ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) มาประยุกต์ใช้ 

ประกอบกับการจัดการแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมเป็นสัดส่วน มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการห้องสุขา และการควบคุมสัตว์และแมลง
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 2. “ปลอดภัย” เป็นการสร้างความมั่นใจต่อการท�างาน เพราะหากเราสามารถ

ท�าให้สถานที่ท�างานมีความปลอดภัย ทั้งในด้านอาคาร สถานที่เครื่องจักร เครื่องมือ 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จะส่งผลให้คนท�างานเกิดความเชื่อมั่น และไม่มี

ความวิตกกังวลในระหว่างการท�างาน

 3. “สิ่งแวดล้อมดี” เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานที่ท�างานว่าเป็นสถานที่

ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทั้งต่อสุขภาพของคนท�างาน และชุมชนโดยรอบ ด้วยการจัดการ

ป้องกัน และมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องมลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง 

ความสั่นสะเทือน สารเคมี น�้าเสีย และมูลฝอย รวมถึงการจัดพื้นที่สีเขียว
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 4. “มีชีวิตชีวา” เป็นการสร้างเสริมขวัญ ก�าลังใจ และความประทับใจต่อ 

ผู้ปฏิบัติงานด้วยการสร้างสมดุลในชีวิตและการท�างาน จัดกิจกรรมนันทนาการ  

การออกก�าลังกาย การบริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 

และการส่งเสริมสุขภาพคนท�างานให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพ

ตนเองเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และส่งเสริมให้คนท�างานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 5. “สมดุลชีวิต” เป็นการรักษาดุลยภาพของการท�างานกับการใช้ชีวิตส่วน

ตัวที่แต่ละคนต้องการให้เกิดขึ้น ผ่านการโปรแกรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

และความต้องการของพนักงาน โดยหากสามารถใช้เวลากับแบบแผนการด�าเนินชีวิต

ได้อย่างสมดุลจะท�าให้การด�าเนินชีวิตและการท�างานราบรื่น งานส�าเร็จตามระยะเวลา

ที่ก�าหนด ส่งผลให้เกิดความสุขในชีวิตและการท�างาน
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เตรียมพร้อมวัยท�ำงำนตอนปลำย 
เข้ำสู่ผู้สูงวัยสุขภำพดี



52 รอบรู้...สุขภาพวัยท�างาน



53รอบรู้...สุขภาพวัยท�างาน

 เมื่อวัยท�างานตอนปลายเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ การเตรียมความ

พร้อมของร่างกายตั้งแต่ช่วงวัยท�างานตอนปลาย (ช่วงอายุ 45-59 ปี) หรือ เรียกว่า วัยทอง 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ การเตรียมความพร้อมก่อนเป็น 

ผู้สูงอายุมีข้อแนะน�าไม่แตกต่างจากวัยท�างานมากนัก แต่อาจจะมีข้อแตกต่างตามหัวข้อ

ดังต่อไปนี้

 1. อนามัยการเจริญพันธุ์

 2. การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

 3. การกินอาหาร

 4. จัดสภาพแวดล้อมอย่างไรให้สุขภาพดี

การเตรียมความพร้อม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

หญิงวัยทอง 

          หญิงวัยทอง หมายถึง ผู้หญิงอายุประมาณ 45-59 ปี ที่มีระดับฮอร์โมน 

เอสโตรเจนลดลงเนื่องจากรังไข่เริ่มหยุดท�างาน ซึ่งท�าให้สิ้นสุดการมีประจ�าเดือนอย่างถาวร 

ซึ่งสังเกตได้จากประจ�าเดือนที่มาไม่ปกติ หรือบางครั้งอาจจะหยุดไปหลายๆเดือน

(ครบ 12 เดือน) และหายไปในที่สุด 

7. เตรียมพร้อมวัยท�ำงำนตอนปลำยเขำ้สู่ผู้สูงวัยสุขภำพดี
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กำรสังเกตอำกำรหญิงวัยทองที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ดังนี้

ด้านร่างกาย

 1. ร้อนวูบวาบตามตัวและหน้าอก เป็นอาการทางร่างกายที่พบได้บ่อยที่สุด

ในหญิงวัยทอง 

 2. เหงื่อออกมากกว่าปกติในช่วงเวลากลางคืน

 3. ช่องคลอดแห้ง 

 4. ปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 

 5. ผิวหนังแห้ง ผมร่วง 

 6. ภาวะอ้วนลงพุง จากระบบเผาผลาญ ท�างานได้น้อยลง

 7. นอนไม่หลับ

ด้านจิตใจ  

 - บางคนมีอาการซึมเศร้า ขาดความรู้สึกกระตือรือร้น อารมณ์แปรปรวน 

หงุดหงิดง่ายกว่าปกติ 

ความรู้สึกทางเพศ

 - ส่วนมากมีความรู้สึกความต้องการทางเพศลดลง ผู้หญิงจะมีช่องคลอดแห้ง 

ส่วนใหญ่มีอาการเจ็บแสบช่องคลอดเวลามีเพศสัมพันธ์
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ชายวัยทอง 

  ชายวัยทอง หมายถึง ผู้ชายที่อยู่ในภาวะบกพร่องทางฮอร์โมนเพศชาย ซึ่ง

เป็นภาวะตามธรรมชาติที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง การลงของฮอร์โมน

ไม่ได้เท่ากันในชายวัยเดียวกัน แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย ของแต่ละคน การเปลี่ยนแปลง

จะเริ่มที่ อายุ 40-50 ปี ผู้ชายหลายคนเมื่อเข้าสู่วัยทองและวัยสูงอายุ ยังสามารถมี

บุตรได้ ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดประจ�าเดือน รังไข่จะหยุดท�างาน ไม่

สามารถมีบุตรได้

กำรสังเกตอำกำรชำยวัยทองที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ดังนี้

ด้านร่างกาย

 1. อ่อนเพลียง่ายในตอนกลางคืนและตอนเช้าความแข็งแรงของร่างกายลดลง 

 2.  มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ร่วมกับการลดลงของสติปัญญาและความจ�า

 3. มวลกล้ามเนื้อเริ่มลดลง ท�าให้ร่างกายอ้วนลงพุงได้ง่าย

 4. ไขมันสะสมที่อวัยวะภายในเพิ่มขึ้น ไขมันในเลือดสูง ท�าให้เสี่ยงต่อการ 

              เป็นโรคหัวใจ 

 5. เส้นผมร่วงมากขึ้น ท�าให้ผมบาง ขนตามตัวลดลง และมีการเปลี่ยนแปลง 

              ของผิวหนัง 

 6. มวลกระดูกเริ่มลดลง เป็นผลให้เกิดกระดูกบาง กระดูกพรุน และเสี่ยงต่อ 

              กระดูกหักได้ง่าย

 7. นอนไม่หลับ

 8. ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลง เหงื่อออก และหน้าแดงได้ง่าย อาการเช่นนี้  

              ผู้ชายสามารถเกิดได้ เช่นเดียวกับผู้หญิง

ด้านจิตใจ  

 - อารมณ์แปรปรวน อ่อนเพลีย ซึมเศร้า และหงุดหงิดง่ายกว่าปกติ 

 - ความมั่นใจในตนเองลดลง และมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น บางรายอาจมี 

            อาการซึมเศร้า



ภาวะอวนลงพุง

กระดูกโปรงบางและพรุน

อวัยวะในการรับรู

อาการปสสาวะเล็ดหรือกล้ันปสสาวะไมอยู

ปญหาสุขภาพทางเพศ
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เคล็ด “สุขภำพดี” เริ่มต้นด้วยกำรดูแลตนเองดังนี้

1. ดูแลควบคุมน�้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

2. ลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เพิ่มผักผลไม้ ลดหวานมันเค็ม

3. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ

4. การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

5. การนอนหลับพักผ่อน

6. งดการสูบบุหรี่ งดการดื่มแอลกอฮอล์ 

7. ผ่อนคลายความเครียด ดูแลจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่เสมอ

8. ตรวจสุขภาพประจ�าปี  ทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะสตรีควรตรวจคัดกรองมะเร็ง 

   เต้านม มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น 

ปรับสมดุลชีวิตคู่วัยทอง

1. ยอมรับและท�าความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

2. เมื่อมีปัญหาควรปรับความเข้าใจกัน กล้าเปิดเผยและเปิดใจคุยกัน จะช่วยรักษา 

    ความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน

3. พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองและปรับตัวทั้งสองฝ่าย

4. ร่วมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

5. หมั่นเติมใจให้กัน คอยเป็นก�าลังใจให้กันและกัน แสดงออกถึงความรักและความ 

    เอื้ออาทรต่อกัน

6. อย่าให้ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ เป็นปัญหาในการด�าเนินชีวิตคู่ ควรต้องร่วมพูดคุย 

    กันเพื่อหาทางออก ที่เหมาะสม หากยังมีปัญหาอยู่ ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อขอค�า 

    แนะน�าและแนวทางแก้ไข 
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กำรวินิจฉัยวัยทอง

1. การวินิจฉัยด้วยตนเอง บันทึกช่วงวันที่มีประจ�าเดือน สังเกตจากการไม่มีประจ�า 

     เดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป สังเกตอาการผิดปกติของตนเอง เช่น ร้อนวูบวาบ  

    นอนไม่หลับ

2. การวินิจฉัยโดยแพทย์ แจ้งรายละเอียดเรื่องอาการและวันที่ประจ�าเดือนมาล่าสุด  

    ช่วงระยะเวลาที่ประจ�าเดือนขาดหายไป เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป            

แบบประเมินอำกำรวัยทอง ตำมระดับควำมรุนแรง

 เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับอาการในภาวะ

หมดประจ�าเดือน11ข้อ ได้แก่ อาการผิดปกติทางร่างกาย อาการผิดปกติเกี่ยวกับ

หัวใจและอาการผิดปกติทางระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบสืบพันธุ์        

อาการวัยทอง

1. ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมากขึ้น

2. ใจสั่น แน่นหน้าอก ใจเต้นแรง

3. นอนไม่หลับ หลับได้ไม่นาน ตื่นง่าย หลับไม่สนิท

4. อารมณ์ซึมเศร้า อยากร้องไห้ รู้สึกด้อยค่า อารมณ์แปรปรวน  

5. กระสับกระส่าย หงุดหงิด โกรธง่าย

6. วิตกกังวล ตื่นเต้น ตกใจง่าย

7. ความจ�าไม่ดี ลืมง่าย ความสนใจในสิ่งต่างๆลดลง

8. ปัญหาเร่ืองเพศสัมพันธ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางเพศความถีของการมเพศสัมพันธ์    

9. ปัญหาทางระบบปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะล�าบาก  ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ไอจาม ปัสสาวะเล็ด

10. ช่องคลอดแห้ง แสบ คัน มีเพศสัมพันธ์ยากขึ้น

11. ปัญหาของข้อและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดตามข้อปวดเมื่อยตามร่างกาย

กำรวินิจฉัยวัยทอง
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ความรุนแรง

 0        1          2           3           4

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

และความพึงพอใจต่อการมีเพศสัมพันธ์ ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

ไม่มี    น้อย   ปานกลาง    มาก    มากที่สุด

รวินิจฉัยวัยทอง

การแปลผล MRS (Menopause Rating Score)

0 คะแนน  ไม่มีอาการ

1 - 4 คะแนน  อาการน้อย

5 - 8 คะแนน  อาการปานกลาง

9 - 15 คะแนน  อาการมาก

16         คะแนนขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์ 
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ข้อแนะน�ำกิจกรรมทำงกำยส�ำหรับวัยท�ำงำนตอนปลำย (ช่วงอำยุ 45-55 ปี)

1. กิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้หัวใจและระบบหายใจ คือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว

ร่างกายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย ความเหนื่อยระดับปานกลาง 150 นาท/ีสัปดาห์ หรือ

ระดับหนัก 75 นาทีต่อสัปดาห์ (โดยสามารถแบ่งสะสมเป็นช่วง ช่วงละ 10 นาที ได้) 

หรือ หากปฏิบัติได้เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพเพิ่มเติม แนะน�าให้มีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง 300 นาที ต่อสัปดาห์ หรือระดับหนัก 150 นาที ต่อสัปดาห์

2. กิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ โดยเน้นกล้าม

เนื้อมัดใหญ่ เช่น ขา สะโพก หลัง ท้อง หน้าอก ไหล่ ต้นแขน ท�าซ�้า 12-15 ครั้งต่อเซ็ต 

2-3 เซ็ต ในแต่ละส่วนและเพิ่มน�้าหนักหากเริ่มรู้สึกเบา
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3. กิจกรรมสร้างความอ่อนตัว ยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ และข้อต่อ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ 

โดยการยืดกล้ามเนื้ออย่างช้าๆ จนรู้สึกตึง ท�าค้างไว้ 15 วินาทีต่อครั้งและไม่กลั้น 

ลมหายใจแต่สิ่งส�าคัญที่ควรเพิ่มคือ การมีกิจกรรมทาง

4. กิจกรรมพัฒนา ความสมดุล การทรงตัว เพื่อป้องกันการหกล้ม อย่างน้อย 3 วัน

ต่อสัปดาห์
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5. กิจกรรมพัฒนาสมอง ความจ�า และอารมณ์ ควรท�าร่วมกับเพื่อน หรือชมรมในชุมชน

เช่น เล่นเกมส์ฝึกค�านวณ บวกเลข หรือเกมส์การวางเเผน เป็นต้น

Trick ง่ำยๆกิจกรรมทำงกำยวัยท�ำงำนตอนปลำย

กิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้หัวใจและระบบหายใจ

ระดับปานกลาง 150 นาที/สัปดาห์ หรือระดับหนัก 75 นาที/สัปดาห์ 

เริ่มจากช้าไปเร็ว เบาไปหนัก

กิจกรรมสร้างความแข็งเเรงให้กล้ามเนื้อ 2 วัน/สัปดาห์

กิจกรรมสร้างความอ่อนตัว 2 วัน/สัปดาห์

กิจกรรมพัฒนาการทรงตัวป้องกันการหกล้ม 3 วัน/สัปดาห์

กิจกรรมพัฒนาสมอง ความจ�า

ลุกเปลี่ยนอิริยบถทุก 2 ชม.
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กำรเลือกกินอำหำรที่เหมำะสมกับวัย

 วัยท�างานตอนปลายจะเข้าสู่ช่วงวัยที่เรียกว่า วัยทองและก้าวไปสู่วัยผู้สูงอาย ุ

ซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ ดังนั้นการเลือก

กินอาหารจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญที่ไม่อาจมองข้ามซึ่งเคล็ดลับเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. กินอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น ปลาเล็กปลาน้อย เต้าหู้แข็ง (เต้าหู้กระดาน) 

เพื่อรักษาระดับแคลเซียมและทดแทนการสูญเสียแคลเซียมของร่างกาย เพื่อป้องกัน

โรคกระดูกพรุน

 2. กินอาหารที่ให้โปรตีน ที่มีกรดอะมิโนอาร์จินีน เพื่อกระตุ้นให้มีการหลั่ง

โกรทฮอร์โมน ช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์และใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เช่น 

ถั่วเหลือง  งาขาว กุ้งแห้ง  ปลาป่น ปลาทะเล ถั่วแดง ถั่วเขียว ไข่ นม เป็นต้น

 3. กินอาหารจ�าพวกพืชที่ให้ไฟโตรเอสโตเจน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วเขียว 

ถั่วด�า งา ฟักทอง กะหล�่าปลี บล็อกโคลี แครอท  ข้าวโพด  มะละกอ  มันฝรั่ง ข้าวกล้อง 

เป็นต้น ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะสามารถใช้แทนฮอร์โมนที่ได้จากการสังเคราะห์ในร่างกาย 

แม้ว่าความสามารถอาจไม่ดีเท่า โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม หรือ

มะเร็งมดลูก
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กำรจัดสภำพแวดล้อมเพื่อเตรียมพร้อมเข้ำสู่ผู้สูงวัย

 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัยหรือใช้ชีวิตส�าหรับวัย

ท�างานสู่วัยผู้สูงอายุ มีความส�าคัญ ปัจจัยด้านความเสื่อมถอยของร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่

สามารถแก้ไขได้ แต่การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านส�าหรับวัยท�างานสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อ

เตรียมความพร้อมป้องกันการลื่นล้มการเกิดอุบัติเหตุสามารถแก้ไขได้ 

การจัดการสภาพแวดล้อมทั่วไป

 1) แสงสว่าง สวิตซ์ไฟในแต่ละห้องควรอยู่ในต�าแหน่งที่เปิด-ปิดง่าย และ 

              ควรให้บริเวณทางเดินต่างๆมีแสงสว่างที่เพียงพอ 

 2) การระบายอากาศ ควรมีการระบายอากาศที่เพียงพอ 

 3) พื้นห้อง พื้นทางเดิน ควรเป็นพื้นทางเดินที่เรียบ ไม่ลื่น ไม่ขรุขระ หรือมี 

              สิ่งกีดขวางระเกะระกะ

 4) ท�าความสะอาดรอบๆ บ้านไม่ปล่อยให้รก เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ รวมทั้ง 

              เศษกิ่งไม้
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คณะที่ปรึกษา

1. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร            อธิบดีกรมอนามัย

2. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

3. นายแพทย์อุดม   อัศวุตมางกุร   ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

4. นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

5. แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อ�านวยการส�านักโภชนาการ

คณะท�างาน

1. นายแพทย์ชลพันธ์   ปิยถาวรอนันต์ นายแพทย์ช�านาญการ

2. นางสาวนพวรรณ   โพชนุกูล ทันตแพทย์ช�านาญการพิเศษ

3. นางสาวศศิพร            ตัชชนานุสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

4. นางสุทธิดา            อุทะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

5. นางพัชรินทร์            กสิบุตร           นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ 

6. นางฐาปะณ ี            คงรุ่งเรือง นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ  

7. นางสาวสุพิชชา        วงค์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ 

8. นางสาวชิดชนก  ปลื้มปรีดี นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

9. นางสาววรรณชนก บุญชู              นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�านาญการ

10. นายวสันต์        อุนานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

11. นางสาวลักษณิน     รุ่งตระกูล                    

12. นางสาวพรรนิกาญน์  วังกุ่ม           

13. นางสาวเนริศา         เอกปัชชา   

14. นายปัธทวี            สีหะวงษ์           

15. นายทัพพ์นริศร์  ซ่อนกลิ่น            

16. นางสาวบุษยา  ภูฆัง                   

17. นายชวพล             หัชลีฬหา           

18. นางสาวนฤมล  กิ่งแล                      

19. นางสาวขวัญจิรา  นัดประสิทธิ์

คณะท�ำงำนจัดท�ำร่ำงองค์ควำมรู้กำรส่งเสริมสุขภำพวัยท�ำงำน

นักโภชนาการปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นักกายภาพบ�าบัด
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กิจกรรมทางกาย

ดร.ชลชัย     อานามนารถ   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

                                            มหาวิทยาลัยมหิดล

โภชนาการ  

นางสุจิตต์     สาลีพันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ

  

สุขภาพช่องปากและฟัน  

ทพ.ดร.อิสระพงศ์   แก้วก�าเนิดพงษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ 

                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

อนามัยการเจริญพันธุ์  

รศ.พญ.สุกัญญา     ชัยกิตติศิลป์   คณะแพทยศาสตร์ 

                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

อนามัยสิ่งแวดล้อม  

ผศ.ดร.เพ็ญศรี     วัจฉละญาณ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ลักษณา     เหล่าเกียรติ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

                                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำมควำมเชี่ยวชำญในแต่ละประเด็น
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บรรณำนุกรม

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย. ข้อแนะน�าการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ. (2560)

กองออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย. คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การป้องกัน

และบ�าบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกก�าลังกาย. (2557)

กองออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย. สารพันปัญหาการนอนหลับ. (2559)

วันทนีย์ เกรียงสินยศ กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ และคณะ. องค์ความรู้

ด้านอาหารและโภชนาการส�าหรับทุกช่วงวัย. (2559)

ส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. คู่มือการส�ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ

ครั้งที่ 8 พ.ศ.2560.  สืบค้นจาก http://dental.anamai.moph.go.th เมื่อวันที่ 

3 ธันวาคม 2561.

ส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก (ประตูสู่

สุขภาพดีในช่วงวัยของชีวิต). (2555) 

ส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. คู่มือฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย. ปริมาณสารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�าวันส�าหรับคนไทย. 

(2546)  

ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพวัยท�างานที่พึงประสงค ์

ส�าหรับผู้น�าสุขภาพ (Health Leader). (2559)    

ส�านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. 3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม. สืบค้นจาก 

http://www.hpc.go.th/bse/data/BROchure_bse.pdf. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561. 

ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. ก่อนจะแต่ง ควรจะตรวจ. (2559)

ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. กินยาเม็ดคุมก�าเนิดอย่างไร สุขใจไร้กังวล. 

สืบค้นจาก http://rh.anamai.moph.go.th. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561.
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ส�านักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทอง. สืบค้นจาก 

http://rh.anamai.moph.go.th. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561. 

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือประชาชน รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว ท�าอย่างไร

อนามัยดี. (2555)

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือ ความรู้สู่ประชาชน อนามัยสิ่งแวดล้อม

เตรียมพร้อมประชาชน. (2555)

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอาย ุ

ติดบ้าน ติดเตียง. (2560)

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ของคนวัยท�างาน. สืบค้นจาก http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=970. 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561.

สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงใน

เวชปฏิบัติทั่วไป. (2558)

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับโรคเบาหวาน. (2560)




