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รู้ทกุข์ของแผ่นดนิ: เอ็นซีดทีี่ป้องกันได้ 
(โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง) 

 เบาหวาน 
 ความดันฯ 
 ไขมัน 
•  บุหร่ี 
•  อ้วนพีมีพุง 

 

• อัมพาต 
• หลอดเลือดหวัใจ 
• มะเร็ง 
• โรคปอดเรือ้รัง 
• อวัยวะs เส่ือม  
อายุสัน้ 



รู้ทกุข์ของแผ่นดนิ: เอ็นซีดีที่ป้องกันได้ 
(โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง) 

 เบาหวาน 
 ความดันฯ 
 ไขมัน 
•  บุหร่ี 
•  อ้วนพีมีพุง 

 

• อัมพาต 
• หลอดเลือดหวัใจ 
• มะเร็ง 
• โรคปอดเรือ้รัง 
• อวัยวะs เส่ือม  
อายุสัน้ 



คนไทยตายปีละห้าแสนกว่าคน 
ร้อยละ ๗๑ ของการตายเกิดจากเอ็นซีดี 

 

World Health Organization - Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles , 2014. 

CVD 
29% 



ทุก ๖ นาท ีมีคนไทย ๔ คนตายจากโรคไม่ตดิต่อ 

๑ ช่ัวโมง มีคนไทย ตายจากโรคไม่ตดิต่อ ก่ีคน ? 



ทุก ๖ นาท ีมีคนไทย ๔ คนตายจากโรคไม่ตดิต่อ 

๑ ช่ัวโมง มีคนไทย ตายจากโรคไม่ตดิต่อ ก่ีคน ? 



การสารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ที่ ๕ 
(Thai National Health Examination Survey, NHES V) 



คนไทยตาย / ป่วยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึน้ 
(ส านักโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
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คนไทยโตเต็มท่ี ตอนอายเุท่าไหร่ ? 
45 – 59 ปี 

 หลงั 60 ปี เป็นวยัอนัตราย จริงหรือ? 
คนไทยเป็นเบาหวาน มากท่ีสดุ ช่วงอาย ุ60 - 70 ปี 

คนไทยเป็นอมัพาต ตอนอายเุฉลี่ย 62.2 ปี 

คนไทยเป็นโรคหลอดเลือดหวัใจตีบตนั ตอนอาย ุ62 - 68 ปี 

คนไทยเป็นมะเร็งช่วงอาย ุ50 – 70 ปี 



การสารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ท่ี ๕ 
(Thai National Health Examination Survey, NHES V) 



เป้าหมายเอ็นซีดี ๙ ประการ 

น. น า้หนัก 
ค. ความดันฯ 
ร.รอบเอว 
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เบาหวาน ความดัน ไขมัน บุหร่ี อ้วนพีมีพุง หลอดเลือดหัวใจตีบตัน อัมพาต มะเร็ง ฯ  
กนิยา 
ผ่าตัด 
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งดเหล้า 
บุหร่ี 

K.M. 



เบาหวาน ความดัน ไขมัน บุหร่ี อ้วนพีมีพุง หลอดเลือดหัวใจตีบตัน อัมพาต มะเร็ง ฯ  
กนิยา 
ผ่าตัด 

รู้หมด อดไม่ได้ เพราะอะไร ? 
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อ.เอาแต่ใจ 
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คุม
อาหาร 

ออก 
ก าลังกาย 

จัดการ
ความเครียด 

ลด
น า้หนัก 

งดเหล้า 
บุหร่ี 

กนิยา 
ผ่าตัด 

K.M. 

อ.เอาแต่ใจ 
(เกนิ) 

หลง 

อยาก 

ยดึ ใจเรา ของเรา 

ชอบ / ไม่ชอบ 

มี/เป็น/ได้ ไม่มี/ไม่เป็น/ไม่ได้ 

สัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ 

 ความ 
เพลนิ 

ความ 
เพลนิ 

อวชิชา 
สังขาร  

วญิญาณ นามรูป  
สฬายตนะ ผัสสะ 

เวทนา 
ตัณหา 
อุปาทาน 

ภพ ชาต ิชรา ฯ 
ปรารถนาสิ่งใด- 

ไม่ได้สมหวัง(ดั่งใจ) 
(ฉบบัหลวง ๒๐/๕๐๑) 

ไม่ได้ดั่งใจ ได้ดั่งใจ 

สมุทัย (เหตุแห่งการเกดิ) เช่น 
ผัสสะ... 
นันท.ิ.. 
...ให้ละ 



เหตุให้เกิดทุกข์ (ปฏิจจสมุปบาท:  
ธรรมทัง้หลายอาศัยกันและกันเกดิขึน้ร่วมกัน) 

[ฉบบัหลวง ๒๐/๑๗๐/๕๐๑]...ดกูรภกิษุทัง้หลาย ทุกขสมุทยัอริยสัจ(เหตใุห้เกิดทกุข์)
เป็นไฉน คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจงึมีสังขาร เพราะสังขารเป็น
ปัจจัย จงึมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จงึมีนามรูป เพราะ
นามรูปเป็นปัจจัย จงึมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จงึมี
ผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จงึมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จงึมี
ตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จงึมีอุปาทาน(ขันธ์ห้า)  
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จงึมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จงึมีชาต ิ
เพราะชาตเิป็นปัจจัย จงึมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุ
ปายาส กองทุกข์ทัง้มวลนี ้ย่อมเกิดขึน้ด้วยประการอย่างนี ้ 



อร่อยเพลิน กินเกิน (ย่อยยาก มากเกิน) 

อยู่สบายเพลิน ขีเ้กียจเกิน 

เอาแต่ใจเพลิน เครียดเกิน 

สบายเพลิน  สูบบุหร่ี 

สุขเพลิน  เสพสุรา (ความสุขที่คุณดื่มได้)  

อ. 

อ. 
อ. 

ความเพลิน = เหตุแห่งทุกข์ (เอ็นซีด)ี 

ป่วย 
พกิาร 
ตาย 

ส. 

ส. 



นนฺทสิมุทยา ทุกฺขสมุทโย 
(ความเพลนิเกิด ความทกุข์จงึเกิด) 
นนฺทนิิโรธา ทุกฺขนิโรโธ 
(ความเพลนิดบั ความทกุข์จงึดบั) 

[สยามรัฐ ฉบบัหลวง ๑๘/๖๘-๖๙] 

07/07/60 63 



วิถีไทย                วิถีธรรม 
• วิถีกษัตริย์ไทย 

•  พอเพียง  

• ภมูคุ้ิมกันที่ดี 

•  มีเหตุมีผล 

• วิถีแพทย์แผนไทย 

• วถีิภมูปัิญญาไทย 

• วิถีเอเชีย 

 

• วิถีธรรมวินัยศาสดา  

– พุทธศาสดา 

•พึ่งตน พึ่งธรรม 

– คริสต์ศาสดา 

– อสิลามศาสดา  

– ฮนิดศูาสดา ฯลฯ 



บริโภคเพลิน 

Obesity 

(อ้วน) 

Depression 

(ซึมเศร้า เซ็งเรือ้รัง) 

27-55% 

58% 

Systematic review Longitudinal studies.  
Luppino FS. Arch Gen Psych 2010;67:220 

เซ็งเพลิน 

ไม่อดทนต่อรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส 

ไม่ได้ดั่งใจ 

ได้ดั่งใจ 



Obesity/overweight ↑ Depression 27-55% 
Systematic review Longitudinal studies. Luppino FS. Arch Gen Psych 2010;67:220 

BMI -ve asso ĉ Depression BMI +ve asso ĉ Depression 



Depression ↑ Obesity 58% 
Systematic review Longitudinal studies. Luppino FS. Arch Gen Psych 2010;67:220 

BMI -ve asso ĉ Depression BMI +ve asso ĉ Depression 



สาเหตุความดนัฯ สูง: ดนิ น า้ ไฟ ลม (เกิน) 
ดิน เกิน = ตัวใหญ่ อ้วน 
Obesity 

น ้ำ เกิน = เกลือน้ำ น ้ำตำม 
Dietary salt intake 

ลม เกิน = รวดเรว็แขง่กบัเวลำ 
Time urgency/Impatience 

ไฟ เกิน = โกรธแลว้เกบ็ 
Hostility 



คำร์โบไฮเดรต & น ้ำตำลเม่ือเข้ำสู่ร่ำงกำย 

กล้ำมเนื อ 

ไขมัน 

ตับ 

น ้ำตำล 

น ้ำตำล 
อินซูลนิ 



Stable Angina 

หลอดเลือดตีบเรือ้รัง 

Unstable angina   TIA 
Non-STEMI 

STEMI     Ischemic  
             Stroke 

เบาหวาน 

แอลดีแอล ↑+ 
อนุมูลอิสระ 

บุหร่ี 

 อักเสบ 

ไขมันพอก 

ลิ่มเลือด 

Acute Coronary Syndrome 

หลอดเลือดตีบตันเฉียบพลัน 

ความดันฯสูง 

(Resting Chest pain) 

ไตรกลีเซอไรด์↑  

(Exertional Chest pain) 
 

เอชดีแอล ↓  



ระเบดิเวลา “ตีบ ตัน แตก ตาย” 

ระเบดิเวลา..ที่คนอื่นหามาให้ ระเบดิเวลา..ที่หามาเอง 

YouTube:คลิป ระเบดิแยกราชประสงค์ 

YouTube:High Blood Pressure 

YouTube:Vulnerable Plaque Rupture 

ระเบดิ 
แล้วแตก 

ระเบดิ 
แล้วตัน 



ธรรมศาสดา วทิยาศาสตร์ เทคโนฯ ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

อ.อาหาร ๑.ย่อยง่าย 
๒.ไม่ให้เวทนาใหม่
เกดิขึน้    
๓.เว้นกนิกลางคืน 

พืชสด ลดเกลือ  
เนือ้น้อย ด้อยมัน 
น า้ตาลต ่า ธรรมชาต ิ
ปราศจาภัย  

อาหารธรรมชาต ิ 
รสไม่จัดจ้าน 
รับประทานแบบจิม้ 
ชมิได้ไม่เตมิ 

อ.อริิยาบถ  
ออกแรง 
ออกก าลังกาย 

๑.จงกรม 
๒.เรือนไฟ 
๓.ไม่เบียดเบียน 

ลดเวลาน่ัง เพิ่มเวลา
ยืน ยืดเวลาเดนิ ไม่
เพลนิน่ังกนินอนกนิ 

ฤาษีดัดตน โยคะ ชี่กง 
ไทเก้ก ร าไทย ฯ 

อ. ออก-
ก าลังใจ 

๑.สตปิระกอบงาน  
๒.ใจระลกึฐานกาย  
๓.น่ังรู้ลมหายใจ 
๔.ไม่เพลินอารมณ์ 

Mindset, CBT, 
MSR, +ve 
thinking,  relapse 
prevention 

ประเพณี วัฒนธรรม
รดน า้มนต์ เสดาะ-
เคราะห์ บนบาน ไหว้
เจ้า ผีสาง เทวดา ฯ 

องค์ความรู้ ๓ อ. ๓ แบบ  

(Universal, Global, Local knowledge) 



ธรรมศาสดา: อ.อาหาร(ย่อยง่าย หายหวิ) 

• ย่อยง่าย(กนิแล้วย่อยสลายง่าย ท้องไม่ผูก ไม่พอกพนูสะสมจนเกดิโรคฯ) 

– กินแล้วน า้หนักไม่เกิน เขม็ขัดไม่คับ ความดันฯ น า้ตาล ไขมันไม่สูง        
•  บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย (ปริณตโภชี)(แก่จัด สุกแล้ว) 

• หายหวิ(เข็มขัดรัดพุงไม่คับ หลับสบาย หายหวิ, ไม่ใช่นิจฺฉาโต =ผู้หายหิว [๑๗/๕๓]) 

• ไม่ให้"เวทนาใหม่"เกิดขึน้(นวญจ เวทน )(เข็มขัดไม่คับ) 
• เว้นกินกลางคืน(รตตฺิโภชนา)(หลับสบาย หายหวิ)  



ย่อยยาก 
 หวาน 

 มัน 

 เกลือ (โซเดียม) 

 เน้ือแดง 

 ปรุงแต่ง 
 ปนเป้ือน 

 ย่อยง่าย 
 พืชสด 

 ลดเกลือ 

 เนือ้น้อย 

 ด้อยมัน 

 น า้ตาลต ่า 

 ธรรมชาต ิปราศจากภัย 

[ฉบบัหลวง ๒๒/๑๒๕-๑๒๖] 



หรือ 

หรือ 

บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย: ธรรมชาตหิรือปรุงแต่ง  
[ฉบบัหลวง ๒๒/๑๒๕-๑๒๖] 



ชาร้อน ↓น า้หนัก & รอบเอว แต่ ชาเยน็ ↑ 
National Health & Nutrition Examination 2003-2006 (n=6472) cross-sectional. 

Jacqueline A.Eur J Nutr 2012.DOI 10.1007/s00394-012-0410-9 

(ชาร้อน) (ชาเยน็) 

(ดชันีมวลกาย) 

(รอบเอว) 

Results presented as least-squared means adjusted for age, race, education, smoking status, household poverty/income ratio, physical activity, 
herbal tea consumption, alcohol consumption, total energy intake, total sugar intake 



ชาร้อน ↓การอักเสบ & ↑ไขมันดีใน ♂ 
National Health & Nutrition Examination 2003-2006 (n=6472) cross-sectional. 

Jacqueline A.Eur J Nutr 2012.DOI 10.1007/s00394-012-0410-9 

(ชาร้อน) (ชาเยน็) 

(การอกัเสบ: ซีอาร์พ)ี 

(ไขมนัด:ีเอชดแีอล) 

Results presented as least-squared means adjusted for age, race, education, smoking status, household poverty/income ratio, physical activity, 
herbal tea consumption, alcohol consumption, total energy intake, total sugar intake 



• Calorie control คุมพลังงานจากอาหาร กิน ๘๐% อิ่ม 

– Stop eating when you are 80% full, likely be satisfied 
20 min. later 

• Portion control คุมขนาดภาชนะใส่อาหาร คร่ึงหน่ึงของอเมริกา 
– Half serving sizes of those in U.S. 

• High CHO (55-60% of Cal.) คาร์โบไฮเดรต 

– Complex, low GI vegetable & grain 

• Moderate protein (19% of Cal.) โปรตนี 

– Vegetable protein, legumes (eg, soy) 

 

Okinawan diet (อาหารโอกินาวา) 
Willcox B. SCAN’s pulse 2001:6 



ปัจจัยกระตุ้นกล้ามเนือ้หวัใจตาย 
Nawrot T. Lancet 2011;377:732 

โอก
ำส

เสี่
ยง
ใน

ปร
ะช

ำก
ร (
รอ้
ยล
ะ) 

โอกำสเส่ียงแตล่ะบคุคล (จ้ำนวนเท่ำตวั) 

อยู่ในบรเิวณ 
จรำจรตดิขดั 

แอลกอฮอล 
ออกแรงมำกเกนิ 

อำรมณล์บ 
อำรมณ ์
บวก กินอิ่มเกนิ 

สูบฝิน่ เสพโคเคน 

กำแฟ 

โมโห 
ร่วมเพศ 

เป็นหวัด 

มลพิษ 
อำกำศ 

มลพิษอำกำศ 



ไม่กนิอาหารเช้า ↑โอกาสโรคหัวใจร้อยละ ๒๗ 
26,902 Americans men, 16 years FU. Cahill LE. Circulation 2013;128:337. 



กนิดึก ↑โอกาสโรคหัวใจร้อยละ ๕๕ 
26,902 Americans men, 16 years FU. Cahill LE. Circulation 2013;128:337. 



ไม่กนิอาหารเช้า ↑โอกาสเบาหวาน ร้อยละ ๒๑ 
Mekary AR.Am J Clin Nutr 2012;95:1182.  



กนิอาหารหลงัม้ือเยน็ ↑โอกาสเบาหวาน ร้อยละ ๑๘ 

Mekary AR.Am J Clin Nutr 2012;95:1182.  



กินอาหารเช้าน้อยกวา่<  ๒ ครัง้/สปัดาห์  เลือดออกในสมอง ๓๐+ % 
Japanese cohort (n=82772, 45-74 y). Kubota Y. Stroke 2016;47:477. 



กินวนัละ ก่ีมือ้ ? กินมือ้ไหนดี ? 
ศาสดาสอนวา่ ให้ฆราวาสกินวนัละ ก่ีมือ้ มือ้ไหน 



คนอาย ุ๑๐๐ ปี กินอาหาร วนัละ ๒ มือ้ 
[ฉบบัหลวง ๒๓/๗๑]...ดกูรภกิษุทัง้หลาย ในปัจจุบันนี ้คนที่มีอายุอยู่ได้นาน 
ก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านัน้บ้าง เกินกว่าบ้าง ก็คนที่มีอายุอยู่ถงึร้อยปี ย่อมอยู่
ครบ ๓๐๐ ฤดู คือ ฤดูหนาว ๑๐๐ ฤดูร้อน ๑๐๐ ฤดูฝน ๑๐๐ คนที่มีอายุอยู่ถงึ ๓๐๐ ฤดู ย่อมอยู่ครบ ๑,๒๐๐ 
เดือน คือ ฤดูหนาว ๔๐๐ เดือน ฤดูร้อน ๔๐๐ เดือน ฤดูฝน ๔๐๐ เดือน คนที่มีอายุอยู่ถงึ ๑,๒๐๐ เดือน ย่อม
อยู่ครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน คือ ฤดูหนาว ๘๐๐ กึ่งเดือน ฤดูร้อน ๘๐๐ กึ่งเดือนฤดูฝน ๘๐๐ กึ่งเดือน คนที่มีอายุ
อยู่ครบ  ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน ย่อมอยู่ครบ ๓๖,๐๐๐ราตรี คือ ฤดูหนาว ๑,๒๐๐ ราตรี ฤดูร้อน ๑,๒๐๐ ราตรี ฤดูฝน 

๑,๒๐๐ ราตรี คนที่มีอายุอยู่ถงึ ๓๖,๐๐๐ ราตรี ย่อมบริโภคอาหาร 
๗๒,๐๐๐ เวลา([มหาจฬุาฯ ๒๓/๗๑] มือ้.. นับรวมถงึการดื่มนมมารดา
และเหตุที่ท าให้ไม่ได้บริโภคอาหาร ในข้อนัน้ เหตทุี่ท าให้ไม่ได้
บริโภคอาหารมีดังนี ้  คนโกรธก็ไม่บริโภคอาหาร คนมีทุกข์ก็ไม่
บริโภคอาหาร คนเจบ็ไข้ก็ไม่บริโภคอาหาร คนรักษาอุโบสถกไ็ม่
บริโภคอาหาร    และคนหาอาหารไม่ได้ก็ไม่บริโภคอาหาร)...  



เว้นกนิกลางคืน อาพาธน้อย มีโรคเบาบาง อยู่ สุขส าราญ 

๑๐. กีฏาคิริสตูร  คณุของการฉนัอาหารน้อย 

 [ฉบบัหลวง ๑๓/๒๒๒] ...ดกูรภกิษุทัง้หลาย เราฉันโภชนะ เว้นการฉันในราตรี
เสียทเีดียว และเมื่อเราฉันโภชนะ เว้นการฉันในราตรีเสีย ย่อม

รู้คุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง 
กระปรีก้ระเปร่า มีก าลัง และอยู่ส าราญ แม้ท่านทัง้หลายก็จงมาฉัน
โภชนะ เว้นการฉันในราตรีเสียเถดิ ก็เม่ือเธอทัง้หลายฉันโภชนะ 
เว้นการฉันในราตรีเสีย จักรู้คุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรค
เบาบาง กระปรีก้ระเปร่า มีก าลัง และอยู่ส าราญ.ภิกษุเหลา่นัน้ทลูรับ
พระผู้ มีพระภาคว่า อยา่งนัน้ พระเจ้าข้า. 
 



ธรรมศาสดาแนะน าให้ฆราวาสกินแบบไหน ? 

ย่อยง่าย หายหวิ 
(ไม่อิ่มแปล้ ไม่กนิกลางคืน) 

Mattson MP. PNAS 2014;111:16651 

6 โมงเช้า 

6 โมงเยน็ 

เที่ยง 
คืน 

? ? ? ? 



Meal frequency & Obesity. กิน > ๒ มือ้/วัน เพิ่มโอกาสอ้วน/ลงพุง 
Cross-sectional study (n=18,696 US. adults).Murakami K. J Nutr 2015;145:2715. 

จ านวนมือ้ คือ มือ้เช้า สาย เท่ียง เย็น ดกึ 



Dietary Restriction that Improve Health and 
Combat the Diseases of Aging 

Fontana L. Cell 2015;161:106. 

เว้นกนิกลางคืน กนิอาหารย่อยง่าย 



Circulation 2017;135:e96–e121. 
1โภชเน มตัตญัญ[ูฉบบัหลวง ๒๑/๓๗] 

2ธรรมเป็นเหตใุห้อายยืุน[ฉบบัหลวง ๒๒/๑๒๕] 
3อโุบสถ [ฉบบัหลวง ๒๐/๕๑๐] 

เว้นกนิกลางคืน 3 

หายหวิ(ไม่ให้เวทนาใหม่เกดิขึน้)1 

ไม่กนิเพื่อเล่น/มัวเมา/ ประดับ/ ตบแต่ง 1 

บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 2 

เว้นกนิในวกิาล(ศีลอุโบสถ) 3 



ธรรมศาสดา วทิยาศาสตร์ เทคโนฯ ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

อ.อาหาร ๑.ย่อยง่าย 
๒.ไม่ให้เวทนาใหม่
เกดิขึน้    
๓.เว้นกนิกลางคืน 

พืชสด ลดเกลือ  
เนือ้น้อย ด้อยมัน 
น า้ตาลต ่า ธรรมชาต ิ
ปราศจาภัย  

อาหารธรรมชาต ิ 
รสไม่จัดจ้าน 
รับประทานแบบจิม้ 
ชมิได้ไม่เตมิ 

อ.อริิยาบถ  
ออกแรง 
ออกก าลังกาย 

๑.จงกรม 
๒.เรือนไฟ 
๓.ไม่เบียดเบียน 

ลดเน่ัง เพิ่มยืน-เดนิ 
ไม่เพลนิ
น่ังกนินอนกนิ 

ฤาษีดัดตน โยคะ ชี่กง 
ไทเก้ก ร าไทย ฯ 

อ. ออก-
ก าลังใจ 

๑.สตปิระกอบงาน  
๒.ใจระลกึฐานกาย  
๓.น่ังรู้ลมหายใจ 
๔.ไม่เพลินอารมณ์ 

Mindset, CBT, 
MSR, +ve 
thinking,  relapse 
prevention 

ประเพณี วัฒนธรรม
รดน า้มนต์ เสดาะ-
เคราะห์ บนบาน ไหว้
เจ้า ผีสาง เทวดา ฯ 

องค์ความรู้ ๓ อ. ๓ แบบ  

(Universal, Global, Local knowledge) 



• อ. อาหาร 
• อ. อิริยาบถ ออกแรง ออกก าลังกาย 

• อ. ออกก าลังใจ 

• ส. สต ิสมาธิ 

• ส. สุข 

เจริญมรรค(Lifetime ways): 3 อ. 2 ส. 

 ลดน่ัง 
 เพิ่มยืน-เดนิ 
 ไม่เพลินน่ังกนินอนกนิ 



• ประชากรแสนคน ทุก ๆ ๒ ช่ัวโมง / วัน ที่น่ังดูทวีี เป็น
เวลา ๑ ปี 

–  ↑ เบาหวาน ๑๗๖ คน  

– ↑ ตายจากโรคหวัใจและหลอดเลือด ๓๘ คน 

– ↑ ตายจากทุกสาเหตุ ๑๐๔ คน 

น่ังดทูวีีนาน เป็นเบาหวาน + อายุสัน้ 

Meta-analysis 8 prospective cohorts. Grontved A. JAMA 2011;305:2448-55.  

 ลดน่ัง เพิ่มยืน-เดนิ ไม่เพลินน่ังกินนอนกิน 







Steeves et al. Intern J Beh Nutr Physical Act 2012, 9:95 



Steeves et al. Intern J Beh Nutr Physical Act 2012, 9:95 

Variable Group Baseline 3 mo 6 mo 

Total 
steps/day 

TV step. 
Walking 

4611+1553 

4909+1335 

8078+2306* 

7562+1901* 

7605+2471* 

7865+1939* 

Wt.(Kg) TV step. 
Walking 

94.3+17.5 

93.3+14.9 

94.6+17.8 

93.6+15.4 

93.6+17.7 

92.9+14.9 

% body 
fat 

TV step. 
Walking 

42.4+6.9 

41.3+6.3 

42.8+6.5a 

41.3+6.7a 

41.8+7.2 

40.4+6.8 

Waist Circ 
(cm) 

TV step. 
Walking 

105.4+13.6 

102.3+8.1 

103.4+12.3 

101.2+8.3 

102.9+12.4b 

100.7+8.0b 

* 3 and 6 mo significantly different from baseline;  
a  6 mo significantly different from 3 mo;  
b  6 mo significantly different from baseline (P < 0.05) 



YouTube: ออกก าลังกายง่ายๆขณะดทูวีี_ 

• Cardio(9.31 min.) 

 

• Resistance(16.06 min.) 

 

• Flexibility(9.49 min.) 



Pedometer (เคร่ืองนับก้าว) 

• An electronic device 
that counts the 
number of steps you 
take 

• Easy monitoring of 
daily activity by 
counting steps 

• Constant feedback to 
motivate wearer 

The University of Georgia 
Cooperative Extension Service 



เคร่ืองนับก้าวช่วยลดน า้หนัก ลดความดัน 
Pedometer increase PA, decrease BMI&BP 

Systematic review. Bravata DM. JAMA 2007;298:2296 

• 2767 participants (8 RCTs & 18 observation) 

•  Mean (SD) age 49 (9) years,85% women. 

• Mean intervention duration 18 wks. 

• Increased  PA by 26.9% over baseline 

• Decreased BMI by 0.38 (95% CI, 0.05-0.72; 
P=0.03). 

• Decreased systolic BP by 3.8 mmHg (95% CI, 1.7-
5.9 mmHg, P < 0.001). 



ประเภทของกิจกรรมทางกาย จ านวนก้าวต่อวัน 

น่ัง ๆ นอน ๆ (การน่ังนอนมาก) < 5,000 
ต ่า (เคล่ือนไหวเท่าที่จ าเป็นในชีวติประจ าวัน) 
 

5,000-7,499 

ปานกลาง (มักจะมีกจิกรรมทางกายปานกลางประมาณ 
คร่ึงช่ัวโมงต่อวัน) 

7,500-9,999 

สูง (มักมีกจิกรรมทางกายปานกลาง 45 นาทีต่อวัน) 10,000-12,499 
สูงมาก / กระฉับกระเฉง (มีมีกจิรกรรมทางกายปานกลาง
มากกว่า 45 นาทีต่อวัน) 

> 12,500 

วันหน่ึง ควรเดนิกี่ก้าว ? 
Tudor-Locke and Bassett, How many steps/day are enough?  

Preliminary pedometer indices for public health. Sports Med. 2004;34:1-8.; 



การประเมินกิจกรรมทางกายรายบุคคล ๔ กลุ่ม 
น่ัง(น่ิง)นอน(เฉย)   

(เวลาตื่น) 

>10 
ชม./วัน 

<10 
ชม./วัน 

จ านวน    
ก้าวเดนิ 

<5000 
ก้าว/วัน 

>10000 
ก้าว/วัน 

กจิกรรมทางกาย      
ปานกลาง 

<0.5 
ชม./วัน 

>0.5 
ชม./วัน 

sedentary  
(น่ังนอนมาก) 

Physical 
Inactive  

(ขาดกจิกรรมทางกาย) 

Physical 
active  

(กจิกรรมทางกายพอ) 

sedentary  
(น่ังนอนน้อย) 

ลดเวลาน่ัง  เพิ่มเวลายืน  ยืดเวลาเดนิ  ไม่เพลินน่ังกนินอนกิน 



นับก้าว “ทุกวัน” 

Google play/App store: My Act 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://corewalking.com/pedometer-update-15000-steps-a-day-is-a-bit-much/&ei=PPadVcD5MNGOuATYqYnYDA&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNG7yWIXGS-3evdhDmA0bwq410cJWw&ust=1436501755815408
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dnectec.est.myact&ei=a_adVab_NM2zuQSm5YCgDA&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNE2ew4n13hkUEK--Y2q-QZrsa6b3A&ust=1436501986538141
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://th-th.facebook.com/MyActApp&ei=aPadVZHQAdHiuQSr8J6oDA&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNE2ew4n13hkUEK--Y2q-QZrsa6b3A&ust=1436501986538141
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://itmoomoo.wordpress.com/2012/12/21/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-my-act-%E0%B8%95%E0%B8%A3/&ei=vvadVYv7CoaouwSfwoqwDA&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNE2ew4n13hkUEK--Y2q-QZrsa6b3A&ust=1436501986538141
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dnectec.est.myact&ei=G_edVaOuMNiQuATe9IyoDA&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNE2ew4n13hkUEK--Y2q-QZrsa6b3A&ust=1436501986538141


อ. อาหาร 
อ. อริยาบถ ออกแรง ออกก าลังกาย 

อ. ออกก าลังกาย 

ส. สต ิสมาธ ิ

ส. สุข 

เดนิจงกรม(จงกฺม) 
น่ังในเรือนไฟ(ชนฺตาฆร) 
ไม่เบียดเบียนฯ(อวิเหฐก) 

ฉบับหลวง พลสูตร สตตฺก.-อฏฺฐก.-นวก. อ . ๒๓/๒๙๒/๒๐๙ 

    ธรรมศาสดา:  
       อ.อริิยาบถ ออกแรง 



จงกรม: เจ็บป่วยน้อย อาหารย่อยง่าย 
๙. จงักมสตูร  [ฉบบัหลวง ๒๒/๒๙] ดกูรภกิษุทัง้หลาย อานิสงส์ใน
การจงกรม(จงกฺเม อานิส สา caṅkame ānisaṃsā.) ๕ ประการ
นี๕้ ประการเป็นไฉน 

 คือ ภกิษุผู้เดนิจงกรมย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดนิทางไกล ๑ 

ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบ าเพญ็เพียร ๑ 

ย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อย ๑(อปฺปาพาโธ)  

อาหารที่กินดื่ม เคีย้ว ลิม้แล้วย่อมย่อยไปโดยดี ๑(สมฺมาปริณาม  )  

สมาธิที่ได้เพราะการเดนิจงกรมย่อมตัง้อยู่ได้นาน ๑ ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย อานิสงส์ในการเดนิจงกรม ๕ ประการนีแ้ล ฯ 





อนญุาตท่ีจงกรมและเรือนไฟ 

[ฉบบัหลวง ๗/๗๘] สมยันัน้ ทายกทายิกาในพระนครเวสาลีเร่ิมจดัปรุงอาหารประณีต    
ขึน้ตามล าดบั ภิกษุทัง้หลายฉนัอาหารอนัประณีตแล้ว มีร่างกายอนัโทษสัง่สม มี
อาพาธมาก ครัง้นัน้ หมอชีวกโกมารภจัได้ไปสูเ่มืองเวสาลีด้วยกิจจ าเป็นบางอยา่ง    
ได้เหน็ภิกษุทัง้หลาย มีร่างกายอนัโทษสัง่สม มีอาพาธมาก ครัน้แล้วเข้าไปเฝา้  พระผู้
มีพระภาค ถวายบงัคมแล้วนัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ ได้กราบทลูพระผู้ มี  พระภาควา่ 
พระพทุธเจ้าข้า บดันี ้ภิกษุทัง้หลายมีร่างกายอนัโทษสัง่สม มีอาพาธมาก 
ข้าพระพทุธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้ มีพระภาค ได้โปรดทรงอนญุาตท่ี
จงกรมและเรือนไฟแก่ภิกษุทัง้หลายเถิด พระพทุธเจ้าข้า เมื่อเป็นเช่นนี ้   ภิกษุ 
ทัง้หลายจกัมีอาพาธน้อย... 
[ฉบบัหลวง ๗/๗๙] ล าดบันัน้ พระผู้ มีพระภาคทรงท าธรรมีกถาในเพราะเหตเุป็นเค้า
มลู นัน้ ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แล้วรับสัง่กะภิกษุทัง้หลายวา่ ดกูรภกิษุทัง้หลาย   
เราอนุญาตที่จงกรม(จงกฺมญฺจ) และเรือนไฟ(ชนฺตาฆรญจฺ) ฯ 



ซาวน่ากับการตายในผู้ชายชาวฟินแลนด์ 
Finnish Kuopio Ischemic Heart Disease RF study.2315 male FU 20.7 yr. Laukkanen T. JAMA Intern Med 2015;175:542 

• Prospective cohort study (Finnish Kuopio Ischemic 
Heart Disease Risk Factor Study) a population-
based sample 2,315 middle-aged ( 42-60 years) 
men from Eastern Finland. Baseline examinations 
(Mar 1, 1984 - Dec 31, 1989). 

• Frequency & duration of sauna bathing @ baseline. 

• Median follow-up 20.7 years (IQR 18.1-22.6 years), 
190 SCDs, 281 fatal CHDs, 407 fatal CVDs, and 929 
all-cause mortality events occurred. 



ซาวน่าลดโอกาสตายเฉียบพลันจากโรคหวัใจในผู้ชาย 
Finnish Kuopio Ischemic Heart Disease RF study.2315 male FU 20.7 yr. Laukkanen T. JAMA Intern Med 2015;175:542 

A traditional Finnish sauna has dryair (humidity10%-20%)with a relatively high 
temperature. The recommended temperature for a sauna is usually 80°C to 100°C 
at the level of the bather’s face. Humidity is temporarily increased by throwing 
water onthe hot rocks of the sauna heater 



 



• Arsenic dermal excretion several fold higher in 
arsenic-exposed individuals than in unexposed 
controls.  

• Cadmium was more concentrated in sweat than 
in blood plasma.  

• Sweat lead was associated with high-molecular-
weight molecules, and in an interventional study, 
levels were higher with endurance compared 
with intensive exercise.  

• Mercury levels normalized with repeated saunas 
in a case report. 



AntiMicrobial Peptide 
Gruenheid S. FEMS Microbiol Lett 2012;330: 81–89 

• The 1st line defense against pathogenic 
microorganisms: bacteria, viruses, and fungi. 

• AMPs in phagocytic cells, on body surfaces & 
in sweat, saliva, urine, and breast milk. 

• Microbicidal & also act as immunomodulators 
with chemoattractant and signaling activities. 

• Gram-negative bacteria may sense and resist 
AMP-mediated killing. 

 



AntiMicrobial Peptide 
Gruenheid S. FEMS Microbiol Lett 2012;330: 81–89 



นัง่นวดเฟ้นในเรือนไฟ 
(อาบเหง่ือตา่งน า้ อาบน า้ล้างเหง่ือ) 

ออกก าลงักายให้เหง่ือทว่มตวั  
หรือ  

ปิดแอร์ ปิดพดัลม หม่ผ้าหนา จิบชาร้อน (นอนจมเหง่ือ) 
 

ในเหงื่อมี antimicrobial peptide หลายชนิด 
ช่วยต้านแบคทีเรีย ไวรัส เชือ้รา บางชนิด 



อ.อารมณ์ ออกก าลังใจ 



• 485Four studies, of which 23 included, CBT was 
significantly more effective at reducing depressive 
symptoms (irrespective of whether rated by clinicians or 
participants) than treatment as usual (TAU) or being on 
a waiting list but not than active controls, 6-month FU. 

J Am Geriatr Soc 2012;60:1817–1830 



 
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR),  
Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) 



 



Local 
Knowledge 

Global 
Knowledge 

Universal Knowledge 

Qi gong(ช่ีกง) 
 
Tai chi(ไทเก้ก) 
 
Yoga(โยคะ) 
 
Transcendental 
meditation 

Cognitive, 
 
Behavior, 
+ve thinking, 
Relapse- 
prevention, 
Mindfulness, 
Meditation 

สัมมาทฏิฐิ       
สัมมาสังกัปปะ 
สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ 
สัมมาสต ิ
สัมมาสมาธิ 

อ. ออกก าลังใจ ส าหรับ อ. อารมณ์ 

ปัญญา 

ศีล 

สมาธ ิ

สมถะ 
 
วปัิสสนา 

อานา- 
ปานสต ิ
สมาธ ิ
(กาย- 
คตาสต)ิ 



สะโตวะ กัมมัง อะธิฏฐาต ิ[สยามรัฐ ๒๒/๓๐๐ ] 

กายะคะตาสต ิ(๕๙ พระสตูร) 

อานาปานะสต ิ(๓๒ พระสตูร) 

นาภนัินทะติ (๓๑ พระสตูร) 

ตะถาคะตะภาสิตา (พุทธภาษิต) 



• อ. อร่อยเกนิ 
• อ. อยู่สบายเกนิ 
• อ. เอาแต่ใจเกนิ 
• ส. สูบบุหร่ี 
• ส. สุรา-ยาเสพตดิ 

ละเหตุแห่งทุกข์: 3 อ. 2 ส. 



เปล่ียน “คนเมา” เป็น “คนมี ฯ” 
สตดิี สตางค์มา สตมิา สตางค์มี 

• รถยนต์ 

• จักรยานยนต์ 

• เคร่ืองจักรกล 

 

 



• อ. อร่อยพอเพียง 
• อ. อริยาบถ ออกแรง ออกก าลังเพียงพอ 

• อ. อารมณ์ที่พงึประสงค์ 

• เลิกสูบบุหร่ี 
• งดเสพสุรา ยาเสพตดิ 

แจ้งนิโรธ(Lifetime goals): 3 อ. 2 ส. 

เลิกเหลา้  

คือ ค าตอบ 

ของ  

ปัญหาแห่ง 

ความไมดี่  



ความสุข ๔ ประการของผู้บริโภคกามตามกาลสมัย 

[ฉบบัหลวง ๒๑/๖๒]...ดกูรคฤหบดี สุข ๔ ประการนี ้อันคฤหสัถ์
ผู้บริโภคกามพงึได้รับตามกาลตามสมัย สุข ๔ ประการเป็นไฉน คือ  

สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ ๑  

สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค ๑  

สุขเกิดแต่ความไม่เป็นหนี ้๑  

สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ๑... 



พอเพียง ภูมคุ้ิมกันที่ดี มีเหตุมีผล 
พึ่งตน พึ่งธรรม(ศาสดา) 

Global Knowledge 
Local Knowledge 
Universal Knowledge 



Stage of change พึ่งตน พึ่งธรรม: ศึกษา กริิยา ปฎบิัตติามล าดับ[ฉบบัหลวง ๑๓/๒๓๘] 

Pre-contemplation 
(ยังไม่เช่ือ) 

๐. ไม่มีศรัทธา ไม่เชื่อ(ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมศาสดา)  

Contemplation(เช่ือแล้ว) ๑.ศรัทธา เล่ือมใส เช่ือถือ  
Preparation(เตรียมพร้อม) ๒.เข้าไปหา  ๓. น่ังใกล้ ๆ ๔. เงื่ยหูฟัง (Delivery System) 

๕. ฟังธรรมศาสดา (สุตะ)(Information/Knowledge) 

๖. ทรงจ าธรรมศาสดา (ส่ังสมสุตะ) (Remember) 

๗. พจิารณา ใคร่ครวญ ธรรมศาสดา(Decision Support) 

Action(เปล่ียนพฤตกิรรม) ๘. ธรรมทนต่อการเพ่งพสูิจน์ (เพ่งพนิิจ) 
    (Self- Management) 

Maintenance(ยั่งยืน) ๙. เกดิความพอใจ (ฉันทะ) 
๑๐ ขยัน (อุตสาหะ)          (Informed, Activated Patient) 

๑๑. ท า ปฏิบัต ิพอเพียง (สมดุลแห่งธรรม) 
๑๒. ท า ปฎิบัตจินเป็นนิสัย(ตัง้ตนในธรรม) 



ตัววัด NCD ภาคประชาชน 
กายสุข ใจสวย 

จาก น.ค.ร. สู่ e-check up 
ตรวจสุขภาพ พยากรณ์โรคด้วยตนเอง 

(ไม่ต้องเจาะเลือด) 
สมเกียรต ิแสงวัฒนาโรจน์ พ.บ. 

Somkiat.s@chula.ac.th 



ตวัชีว้ดัภาคสาธารณสขุ: 4 x 4 x 4 model (WHO) 

 

ใส่ใจ “๓ อ.” บอกลา “๒ ส.” ประเมิน “น. น.ค.ร. ส.ว.ย.” 
(อ.อาหาร อ.อริิยาบถ ออกเรง ออกก าลังกาย อ.ออกก าลังใจ ส. สูบบุหร่ี ส. สุรา  
น.นอนหลับ ขับถ่ายดี น.น า้หนัก ค.ความดันฯ ร.รอบเอว ส.สต ิว.วาง ย.เยน็) 

การบ้านภาคประชาชน 

(อ.อาหาร) 

(อ.อริิยาบถ ออกแรง ออกก าลังฯ) 

(ขาด อ.ออกก าลังใจ) 

(ค. ความดันฯ) 

(ส. สูบบุหร่ี) 

(ส.สุรา) 

(น.น า้หนัก) 

(ร. รอบเอว(แทน)) 

(ร. รอบเอว) 

(ขาด ส.สต ิว.วาง ย.เยน็) 



น.ค.ร.สุขภาพ: ตัวช้ีวดั หวาน มัน เคม็ 

• น. น ้าหนัก (ตัวช้ีวดั หวาน มัน ทอด แป้ง) 
– ดชันีมวลกาย 18.5-25.0 กก./ตารางเมตร 

• ค. ความดันฯ (ตัวช้ีวดั เคม็)  
– 140/90 ที ่รพ., 135/85 ทีบ้่าน 

• ร. รอบเอว (ตัวช้ีวดั หวาน มัน) 
– ส่วนสูง หาร สอง (เครือข่ายคนไทยไร้พงุ+สสส.) 

• ฯลฯ 



ท าไมต้อง น.ค.ร. ๒ ส. ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา 
(น า้หนกั ความดนัฯ รอบเอว สบูบหุร่ี เสพสรุา) 

ปัจจัยเส่ียงที่วัดเองได้ ปัจจัยเส่ียงที่ต้องเจาะเลือด 
ความดนัฯ น า้หนกั รอบเอว ๒ ส. น า้ตาล ไต เอชดีแอล แอลดีแอล 

เบาหวาน1 
     

หัวใจ2 
       

อัมพาต2 
       

ไตวาย3 
      

สมองเส่ือม4 
      

มะเร็งไต5 
   

มะเร็งมดลูก 
/ ตับอ่อน5 

   
1Thai diabetes risk score     2Thai CV risk calculator     3Thai CKD risk score 
4www.uef.fi/en/web/caide/modifiable-factors-in-caide-study  
5www.diseaseriskindex.harvard.edu/update 

Cv risk factors, AgIng & DEmentia 



 



วธีิช่ัง น. น า้หนัก สุขภาพ ทุกสัปดาห์ 

ช่ังหลังตื่นนอนเช้า  

อุจจาระ ปัสสาวะแล้ว 

ยังไม่กนิ ดื่มอะไร 

เสือ้ผ้าชุดเก่า เคร่ืองช่ังเดมิ เวลาเดมิ 

น า้หนัก “ทุกสัปดาห์” 



ความดันฯ “ทุกเดือน” 

• ความดันฯ ที่สถานพยาบาล ไม่ควรเกิน 140 / 90 มม.ปรอท 

• ความดนัฯ ที่บ้านเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 135 / 85 มม.ปรอท 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://decembertown.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%872/&ei=HfqdVZU50LK5BM3cgaAM&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNEslWOLqhTIKdLnIYVk0Fe9Lwe0-w&ust=1436502930807591
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kondoodee.com/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/1061.html&ei=m_qdVc6jLIiJuASks4DADA&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNEslWOLqhTIKdLnIYVk0Fe9Lwe0-w&ust=1436502930807591


 มีสายวัดรอบเอว ชายไทย-หญิงไทย ? 

 วัดรอบเอวระดับสะดือเป็นไหม ? 

 บันทกึรอบเอว ทุก ๓ เดือน อย่างไร ? 

 รอบเอว เกินเกณฑ์ หรือ อยู่ในเกณฑ์ ? 

ร. รอบเอว สุขภาพ ทุก ๓ เดือน 



ท าไมต้องวดัรอบเอว ดัชนีมวลกายไม่พอหรือ ? 

สองคนนีส่้วนสูง น า้หนักเท่ากัน 
ดัชนีมวลกายเท่ากัน 

 
ใครจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันฯ 
ไขมันผิดปกต ิโรคหัวใจหลอดเลือด 



ใครเส่ียงฯ กว่ำกัน ? 
ถ้ำ..รอบเอวเท่ำกัน แต่สูงไม่เท่ำกัน 

• โอกำสเส่ียง 
– เบำหวำน 
–ควำมดันฯสูง 
–ไตรกลีเซอไรด์สูง 
–กลุ่มอำกำรอ้วนพีมีพุง 
– โรคหัวใจและหลอดเลือด 

150 
ซม. 

1๗0 
ซม. 



ใครเส่ียงฯ กว่ำกัน ? 
ถ้ำ..รอบเอวเท่ำกัน แต่สูงไม่เท่ำกัน 

• โอกำสเส่ียง 
– เบำหวำน 
–ควำมดันฯสูง 
–ไตรกลีเซอไรด์สูง 
–กลุ่มอำกำรอ้วนพีมีพุง 
– โรคหัวใจและหลอดเลือด 

150 
ซม. 

1๗0 
ซม. 

รอบเอว / ส่วนสูง มำก เส่ียงมำก 





รอบเอว/ส่วนสูง บอกโอกาสโรคหัวใจ/หลอดเลือด ดกีว่า 
Systematic Review.  Ashwell M. Obesity Rev 2012;13:275 

• Cut-off values from 34 analyses in 16 different 
papers: mean of proposed boundary values 
for WHtR, weighted for study size, in men and 
women, respectively, was  
– 0.52 and 0.53 for diabetes,  

– 0.53 and 0.50 for CVD,  

– 0.50 and 0.50 for HT,  

– 0.49 and 0.49 for lipid outcomes, and  

– 0.50 and 0.49 for Met Syndr. outcomes.  

– Mean proposed boundary value = 0.5 





น า้หนัก ไม่เกนิ ส่วนสูงก าลงัสองหารส่ีร้อย 
(ทุก สัปดาห์)  

         (ส่วนสูง)2                 
น า้หนักที่อ้วน >-------  กโิลกรัม                                       

400 

รอบเอว ไม่เกิน ส่วนสูงหารสอง  
(ทุก ๓ เดือน)  



น า้หนักขึน้ 

เข็มขัดคับ 

ความดันฯ ขึน้ 

สัญญาณเตือนภัยเอ็นซีดี(โรคไม่ตดิต่อ) 



Self-check up package 

• Scale (Weight) 

• Semi-auto B.P. 
measurement device 

• Waist Circumference 

• Pedometer 

• Handgrip training 

• Sticker & record 

 



ตัวชีว้ัดเอ็นซีดี ไม่ป่วยอีก ไม่เพิ่มโรค 
ทกุมือ้          ร.รัดพงุ     
ทกุวนั                       น.นบัก้าว    
ทกุสปัดาห์                          น. น า้หนกั 
ทกุเดือน    ค.ความดนัฯ 
ทกุ ๒ เดือน ร.รอบเอว 
ทกุท่ี ทกุเวลา 
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เข็มขัด “ทุกมือ้” 

ไม่ใช่ “เข็มขัดรัดหน้าท้อง” 

ซึ่งไม่ได้ผล 
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เข็มขัดรัดพุง 

หวัเข็มขัดไว้ที่สะดือ  

เวลาน่ังกนิอาหาร “ทุกมือ้” 

๓ เดือนต่อมา 
. 
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รอบเอวที่เพิ่มขึน้ ๑ นิว้ เพิ่มความเส่ียงเป็นเบาหวาน 
ประเมนิความเสี่ยงการเป็นเบาหวานใน 12 ปี (พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติ: EGAT study)  

ตัวอย่าง การประเมิน  

ตัวแปร รหัส 
Coeffi
cient ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 

อายุ<45ปี ใช่=1,ไม่ใช่=0 -0.1 0 0 0 
อายุ45-49ปี ใช่=1,ไม่ใช่=0 0.24 0 0 0 
อายุ>=50ปี ใช่=1,ไม่ใช่=0 0.58 1 1 1 

BMI>=23-<27.5 ใช่=1,ไม่ใช่=0 0.47 1 1 1 

BMI>=27.5 ใช่=1,ไม่ใช่=0 0.94 0 0 0 

รอบเอว (นิว้) ตัวเลขเป็นนิว้ 0.11 36 37 35 
ความดันโลหติสูง ใช่=1,ไม่ใช่=0 0.63 1 1 1 
ประวัตเิบาหวานในญาตสิายตรง ใช่=1,ไม่ใช่=0 1.05 0 0 0 

constant -6.5 

0.427294 0.476418 0.383236 
1.427294 1.476418 1.383236 

ความเสี่ยงการเป็นเบาหวานใน 12 ปี  30% 32% 28% 



Thai CardioVascular Risk Score 2014 
การประเมนิ โอกาสเส่ียง 

โรคหวัใจและหลอดเลือด ๑๐ ปีข้างหน้าของคนไทย 
 

Google play: Thai CV risk calculator 
App store: Thai CV risk calculator 



เข็มขดัระดบัสะดือยาวขึน้ ๑ นิว้ เพิ่มโอกาสโรคหวัใจและหลอดเลือด 

โอกาสโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ใน ๑๐ ปีข้างหน้า = 14.84% 

โอกาสโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ใน ๑๐ ปีข้างหน้า = 15.01% 



นับก้าว “ทุกวัน” 

Google play/App store: My Act 
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การประเมินกิจกรรมทางกายรายบุคคล ๔ กลุ่ม 
น่ัง(น่ิง)นอน(เฉย)   

(เวลาตื่น) 

>10 
ชม./วัน 

<10 
ชม./วัน 

จ านวน    
ก้าวเดนิ 

<5000 
ก้าว/วัน 

>10000 
ก้าว/วัน 

กจิกรรมทางกาย      
ปานกลาง 

<0.5 
ชม./วัน 

>0.5 
ชม./วัน 

sedentary  
(น่ังนอนมาก) 

Physical 
Inactive  

(ขาดกจิกรรมทางกาย) 

Physical 
active  

(กจิกรรมทางกายพอ) 

sedentary  
(น่ังนอนน้อย) 

ลดเวลาน่ัง  เพิ่มเวลายืน  ยืดเวลาเดนิ  ไม่เพลินน่ังกนินอนกิน 



วธีิช่ัง น. น า้หนัก สุขภาพ ทุกสัปดาห์ 

ช่ังหลังตื่นนอนเช้า  

อุจจาระ ปัสสาวะแล้ว 

ยังไม่กนิ ดื่มอะไร 

เสือ้ผ้าชุดเก่า เคร่ืองช่ังเดมิ เวลาเดมิ 

น า้หนัก “ทุกสัปดาห์” 
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                             น. น า้หนัก ทุกสัปดาห์ (กโิลกรัม) 
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น า้หนัก ไม่เกนิ ส่วนสูงก าลงัสองหารส่ีร้อย 
(ทุก สัปดาห์)  

         (ส่วนสูง)2                 
น า้หนักที่อ้วน >-------  กโิลกรัม                                       

400 

รอบเอว ไม่เกิน ส่วนสูงหารสอง  
(ทุก ๓ เดือน)  



น.ค.ร. สุขภาพ (จากส่วนสูง) 



ความดันฯ “ทุกเดือน” 

• ความดันฯ ที่สถานพยาบาล ไม่ควรเกิน 140 / 90 มม.ปรอท 

• ความดนัฯ ที่บ้านเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 135 / 85 มม.ปรอท 
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รอบเอวฯ “ทุก ๓ เดือน” 

เชือกฟางวัดเอว ไม่เกิน “ส่วนสูงหารสอง” 

YouTube:วิธีการวดัรอบเอวโดยใช้เชือกฟาง (Waist Circumference Measurement) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.raipoong.com/content/detail.php?section%3D%26category%3D%26id%3D223&ei=mvmdVfHSMMOduQS8oqjYCw&bvm=bv.96952980,d.c2E&psig=AFQjCNFHv5iSc78PEFbPVYz8FZAxAazkwA&ust=1436502743414552
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Screening Metabolic syndrome 
1. พงุย่ืน (รอบเอว เกิน สว่นสงู หาร สอง) 
2. วดัความดนัฯ (ความดนัโลหิตตวับน > 135) 
• 1 + 2 เจาะเลือด HDL (ชาย < 40, หญิง < 50) 

 

• Dx: Metabolic syndrome 
• NPO 12 h: เจาะ FBG, Triglyceride 



วิธีแก้ความไม่สบายใจ ๒ ด้าน: 
เซ็ง ซึมเศร้า (หดหู่) 
• สติ(ระลกึได้) 

• ธรรมวิจย(เลือกเฟน้
ใคร่ครวญสทัธรรมความจริง) 

• วิริยะ(เพียรพยายาม) 

• ปีติ(ความอิ่มใจ เมื่อเห็น
ความจริงตามท่ีเป็นจริง) 

เครียด ฟุ้งซ่าน (กังวล) 
• สติ(ระลกึได้) 

• ปัสสทัธิ(สงบกาย-ใจ) 

• สมาธิ(ใจตัง้มัน่) 

• อเุบกขา(ไม่ยินดี ยินร้าย    
ไม่สขุไม่สขุ วางเฉยอยูไ่ด้) 

 

[ฉบบัหลวง ๑๙/๕๖๘] 



ไม่เซ็งไม่ซมึเศร้า ไม่เครียดไม่ฟุง้ซา่น: 
เซ็ง ซึมเศร้า (หดหู่) 
• สต(ิระลกึได้) 
• ธรรมวิจย(เลือกเฟน้
ใคร่ครวญสทัธรรมความจริง) 

• วิริยะ(เพียรพยายาม) 

• ปีติ(ความอิ่มใจ เมื่อเห็น
ความจริงตามท่ีเป็นจริง) 

เครียด ฟุ้งซ่าน (กังวล) 

รู้ ตื่น และ เบิกบาน ส าราญใจสบายอารมณ์ 

• สติ(ระลกึได้) 

• ปัสสทัธิ(สงบกาย-ใจ) 

• สมาธิ(ใจตัง้มัน่) 

• อเุบกขา(ไม่ยินดี ยินร้าย    
ไม่สขุไม่สขุ วางเฉยอยูไ่ด้) 

 

[ฉบบัหลวง ๑๙/๕๖๘] 



ใจ ส.ว.ย. (ไม่เซ็งไม่ซึมเศร้า ไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่าน) 
ส. ว. ย.  วาระจิต 

ส. สต ิ 
 

-สตปิระกอบการงาน -ใจระลึกฐานกาย 
-น่ังรู้ลมหายใจ -ไม่เพลินในอารมณ์ 

ว. วาง(อุเบกขา)  
(วธีิแก้จติฟุ้งซ่าน) 

-สงบกายใจ 
-จติตัง้ม่ันอยู่กับ กาย /ลมหายใจ 
-วางเฉยทุกสิ่ง เพ่งเฉพาะซึ่งจติที่ตัง้มั่น 

ย. เย็น(ปีต)ิ 
(วธีิแก้จติซมึเศร้า) 

-เลือกเฟ้น ใคร่ครวญธรรมด้วยปัญญา 
-ปรารภความเพยีร ท าให้มาก 
-ยนิดีเยน็ใจใน“สุขที่ไม่ต้องบริโภควัตถุเคร่ืองล่อใจ” 

[ฉบบัหลวง ๑๙/๕๖๘] 



สาม อ.พอเพียง เล่ียงอบายมุข 
องค์ความรู้ อ.อาหาร  ตัวชีว้ัด 

ธรรมศาสดา 
ศาสดาภาษิต 

ย่อยง่าย ไม่ให้เวทนาใหม่
เกิดขึน้ เว้นกินกลางคืน 

 
เข็มขัด  
นับก้าว  
น า้หนัก 
ความดันฯ  
รอบเอว 

ตะวันออก 
ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

อาหารธรรมชาต ิรสไม่จัดจ้าน 
รับ’ทานแบบจิม้ ชิมได้ไม่เตมิ 

ตะวันตก 
วทิยาศาสตร์ฯ 

พชืสด ลดเกลือ เนือ้น้อย  
ด้อยมัน น า้ตาลต ่า ธรรมชาต ิ

ปราศจากภยั 



สาม อ.พอเพียง เล่ียงอบายมุข 
องค์ความรู้ อ.อิริยาบถ ออกแรง ออกก าลัง  ตัวชีว้ัด 

ธรรมศาสดา 
ศาสดาภาษิต 

จงกรม เรือนไฟ  
ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ.. ฯ 

 
เข็มขัด  
นับก้าว  
น า้หนัก 
ความดันฯ  
รอบเอว 

ตะวันออก 
ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

นวด / ร าไทย ฯ ฤษีดัดตน  
โยคะ ไท้เก้ก ช่ีกง ฯ  

ตะวันตก 
วทิยาศาสตร์ฯ 

ลดเวลาน่ัง เพิ่มเวลายืน 
ยืดเวลาเดนิ ไม่เพลิน

น่ังกินนอนกิน 



สาม อ.พอเพียง เล่ียงอบายมุข 
องค์ความรู้ อ.ออกก าลังใจ  ตัวชีว้ัด 

ธรรมศาสดา 
ศาสดาภาษิต 

สตปิระกอบการงาน  
ใจระลึกฐานกาย น่ังรู้ลมหายใจ 

ไม่เพลินในอารมณ์ 

ไม่เซง็  
ไม่ซมึเศร้า 
ไม่เครียด 
ไม่ฟุ้งซ่าน 
รู้ ตื่น และ 
เบกิบาน 
ส าราญใจ 

สบายอารมณ์ 
(ใจ ส.ว.ย.) 

ตะวันออก 
ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ท าบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ 
โยคะ ไท้เก้ก ชี่กง ฯ 

ตะวันตก 
วทิยาศาสตร์ฯ 

MI, CBT, +ve. Thinking,  
MSR, Meditation 



ตวัชีว้ดัภาคสาธารณสขุ: 4 x 4 x 4 model (WHO) 

 

ใส่ใจ “๓ อ.” บอกลา “๒ ส.” ประเมิน “น. น.ค.ร. ส.ว.ย.” 
(อ.อาหาร อ.อริิยาบถ ออกเรง ออกก าลังกาย อ.ออกก าลังใจ ส. สูบบุหร่ี ส. สุรา  
น.นอนหลับ ขับถ่ายดี น.น า้หนัก ค.ความดันฯ ร.รอบเอว ส.สต ิว.วาง ย.เยน็) 

การบ้านภาคประชาชน 

(อ.อาหาร) 

(อ.อริิยาบถ ออกแรง ออกก าลังฯ) 

(ขาด อ.ออกก าลังใจ) 

(ค. ความดันฯ) 

(ส. สูบบุหร่ี) 

(ส.สุรา) 

(น.น า้หนัก) 

(ร. รอบเอว(แทน)) 

(ร. รอบเอว) 

(ขาด ส.สต ิว.วาง ย.เยน็) 



ทางปฏบิัตเิพื่อความมีโรค(เอ็นซีดี)น้อย 
(ใส่ใจ ๓ อ. บอกลา ๒ ส. ประเมนิ น. น.ค.ร. ส.ว.ย.) 

น.นอนหลับ ขับถ่ายด ี

น.น า้หนัก ค.ความดันฯ  

ร.รอบเอว  

ส.สต ิว.วาง ย.เยน็ 

หายป่วยไว(Rx.) 

ให้เหมือนเดมิ(Rehab.)  

ไม่ป่วยอีก(Prevent.)  

ไม่เพิ่มโรค(H.P.) อ.ออก
ก าลังใจ 

ส.สุรา 

อ.อาหาร 

ส.สูบบุหร่ี 

อ.ออกแรง
ออกก าลัง

กาย 



CARES-THAI: Simple 11(พฤตกิรรมสุขภาพ) 
ปัจจัย                                      ..ของฉัน เป้าหมาย 

อ.อาหาร กินผกั(สด).......ฝ่ามือตอ่วนั 
กินผลไม้(สด).......ฝ่ามือตอ่วนั 

กินปลาขนาดกลาง.........ตวัตอ่สปัดาห์ 
กินอาหารสด มาก น้อย กวา่อาหารส าเร็จรูป.....เทา่ 

>3 
>2 
>2 

มาก, >2 
อ.อิริยาบถ 
ออกแรง 

ออกแรง >ปานกลาง............นาทีตอ่สปัดาห์ 
นัง่น่ิงนอนเฉย(นัง่กินนอนกิน)................ชัว่โมงตอ่วนั 

>150 
<10 

อ.อารมณ์ เซง็ซมึเศร้าเครียดฟุง้ซา่นทกุ วนั สปัดาห์ เดือน ไมมี่ 

ส.สบุบหุร่ี ไมส่บู  สบู.........../.........มวนตอ่วนั ดมควนับหุร่ี ไมส่บูไมด่ม 

ส.สรุา ไมด่ื่มแอลกอฮอล์  ด่ืม.........../.........แก้วตอ่วนั ไมด่ื่ม 



CARES-THAI: Simple 11(ตัวชีว้ัด:กายสุขใจสวย) 
ปัจจัย                          ..ของฉัน เป้าหมาย 

น.น า้หนกั .........ก.ก. / ดชันีมวลกาย...........ก.ก.ตอ่ตารางเมตร <25 

ค.ความดนัฯ ............/...........มม.ปรอท(ไมไ่ด้กินยาลดความดนัฯ) 
............/...........มม.ปรอท(กินยาลดความดนัฯ) 

<120/80 
<140/90 

ร.รอบเอว ระดบัสะดือ................ซ.ม. <Ht. / 2 
ส.สต ิ  รู้ตวัวา่ เซง็ซมึเศร้า เครียดฟุง้ซา่น......ครัง้ตอ่วนั 

สติประกอบงาน ใจระลกึกาย นัง่รู้ลมหายใจ....ครัง้ตอ่วนั 
>3 
>3 

ว.วาง วางเฉย แก้เครียด-ฟุ่ งซา่นได้.......ครัง้ตอ่วนั 
ต่ืนเช้าสดช่ืน.....วนั/สปัดาห์ กิน ไมกิ่นยานอนหลบั 

ทกุครัง้(>1) 
7, ไมกิ่น 

ย.เยน็ เยน็ใจ แก้เซง็-ซมึเศร้าได้......ครัง้ตอ่วนั 
ท้องผกู......วนั/สปัดาห์  กิน ไมกิ่นยาถ่ายฯ 

ทกุครัง้(>1) 
0, ไมกิ่น 



 



LINE ID: อานาปานสต ิLINE ID: อโรคา จุฬา-กาชาด 



วางจ าหน่ายท่ีศนูย์หนงัสือจฬุา(พ.ย. ๕๘)  
           ราคาเลม่ละ ๕๐ บาท                    ราคาเลม่ละ ๑๐๐ บาท 

ต ารา “ธรรมศาสดา” (ยุทธศาสตร์ สุขภาพดี วถิีชีวติไทย) 
ตถาคตภาสิตา (พุทธภาษิต) จาก พระไตรปิฎก (สยามรัฐ/ฉบับหลวง) 
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