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การสร้างเสริมสุขภาพ ในยุค 4.0



ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน
น า้หนักเกิน อ้วน
ไขมันในเลือดสูง
เบาหวาน
ความดันโลหติสูง
โรคหวัใจและหลอดเลือด
มะเร็ง
NCD



















          กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ



อัตรา(%) การเสียชีวิตของก าลังพล ทอ.ภาคพื้น

สาเหตกุารเสยีชวีติ 55 56 57 58

โรคมะเร็ง 37.01 33.33 28.89 22.50

โรคหวัใจ 17.59 22.22 21.11 22.50

โรคความดนัโลหติสงู 6.48 2.56 4.44 7.50

โรคเบาหวาน 0.93 0 0 1.25

โรคตดิเชือ้ 11.11 7.69 8.89 8.75

อบุตัเิหตุ 14.81 17.95 22.22 15.00

อืน่ๆ 12.07 16.25 14.45 22.50

ทีม่า : กองขอ้มลูก าลงัพล กรมก าลงัพลทหารอากาศ

62.01
ก าลงัพลเสยีชวีติ
จาก โรค NCDs
คดิเป็นรอ้ยละ
ของการเสยีชวีติทัง้หมด

58.11 54.44 53.75

          กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ





ภาพรวมสหรัฐอเมริกาใช้เงนิ
ในการดูแลสุขภาพ

5 เท่าของงบกลาโหม

2.2  Trillion dollar/ year





มากกว่า 40% เป็นค่ายา
มากกว่า 70% เป็นโรคที่ป้องกันได้



EUROASPIRE
เป็นงานวจิัยขนาดใหญ่ ใช้คนไข้โรคหัวใจถึง 13,935 คน ท าใน
โรงพยาบาลช้ันดีในยุโรป 67 รพ. ใน 22 ประเทศ และมีระยะ
ติดตามดูนานถึง 12 ปี มีการรักษาตามมาตรฐานปัจจุบันพบว่า
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ไม่มีสุขภาพทีด่ขีึน้ตามเป้าหมาย





มกีารติดตามผู้ป่วยทีรั่บยาเป็นประจ า 5 ปี
พบว่า ไม่มีคนใดเส้นเลอืดทีเ่สียไปดขีึน้



-สถติกิารเจบ็ป่วยไม่ลดลงแม้จะมีวธีิการรักษาที่ดีขึน้
-มียาต่างๆพฒันามากขึน้ตลอด
-ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึน้
-ประเทศที่เจริญแล้วมีคนเจบ็ป่วยมากกว่าประเทศที่ไม่เจริญ
และป่วยด้วยโรคคนละอย่าง
-โรคส่วนใหญ่ที่เป็นสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพ

เรามาผิดทางหรือเปล่า











home

39%

resturant
7%

fast food

43%

school

3%
other
8%

food ratio 2015



อาหารสกัด



น า้ตาลภยัร้ายใกล้ตัว

















อาหารขัดสี







จากงานวจิัยทางการแพทย์
JAMA cardiology 2017
พบวา่ในเมืองท่ีมีการควบคุมการใชไ้ขมนัทรานส์
ในการบริโภค จากการติดตาม 7 ปี พบวา่อุบติัการณ์ของ
หวัใจวายและหลอดเลือดหวัใจตีบตนัลดลงอยา่งชดัเจน
( 6.2% และ 7.8% )



น า้มันพืชผ่านกรรมวิธี











มาเป็นชุด















WHO ประกาศให้เนือ้สัตว์จัดในกลุ่ม 2A
ส่งเสริมให้เกดิมะเร็ง
อย่างน้อยในมะเร็งล าไส้ใหญ่
ทุก 100 กรัมทีท่านในแต่ละวนัเพิม่โอกาส
ของการเกดิมะเร็ง 17%
โดยเฉพาะเนือ้สัตว์ป้ิงย่าง



PROCESS MEAT







WHO ประกาศให้เนือ้สัตว์ผ่านกระบวนการ
(Process meat)
จัดในกลุ่ม 1A   กลุ่มเดยีวกบับุหร่ี
ก่อให้เกดิให้เกดิมะเร็งอย่างมีหลกัฐานชัดเจน
ทุก 50 กรัมที่ทานในแต่ละวนัเพิม่โอกาส
ของการเกดิมะเร็ง 18% เมื่อเทยีบกบัผู้ไม่ทาน







ไก่ในฟาร์มปัจจุบันเลีย้งเพียง 38 วัน

















WE ARE WHAT WE EAT





การสร้างสุขภาพที่ดี
อาหารดี
ออกก าลังกาย
อารมณ์ดี
อากาศดี(สิ่งแวดล้อมดี)







1985



























ผลการวิจัย
อาหารพืชไขมันต ่า
-หยุดการใช้ยาเบาหวานได้ 43%

-ลดน า้หนักได้เฉล่ีย  6.5 กก.
-ลดไขมันรวมและไขมันเลวได้มากกว่าเท่าตัว



อาหารพืชเป็นหลักไม่สกัดไม่ขัดสี
Whole food plant base diet



อาหารพืชเป็นหลักไม่สกัดไม่ขัดสี
-ผัก
-ผลไม้
-ถั่วต่างๆ
-พืชหวัต่างๆ
-ธัญพืชไม่ขัดสี
การปรุง-ทานสดๆ ต้ม น่ึง อบ 
ไม่ทอด ไม่ผัด



















การออกก าลังกาย
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สมาธิ สวดมนต์



นอนให้พอเพียง



ยิม้-หวัเราะ



ตัวอย่างชนชาติที่มีสุขภาพดี



HUNZA













ท าไม “โอกนิาวา” จงึเป็น
แหล่งรวม “คนอายุ 100 ปี” 
มากที่สุดในโลก



1. การกนิอาหารให้ถูกต้อง กนิอาหารที่มีพชื ผักผลไม้ 
เป็นส่วนใหญ่ กนิเนือ้สัตว์ปานกลาง กนิไขมัน แป้ง 
น า้ตาล ให้น้อย
2. ออกก าลังกายให้สม ่าเสมอ
3. ฝึกเทคนิคเพื่อลดความเครียด
4. ให้มสัีงคมอยู่กันแบบกลุ่มเกือ้กูล ไม่อยู่แบบโดดเดี่ยว
5. ให้ปฏบิัตธิรรม เช่น ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไหว้พระ 
สวดมนต์ ไปวัด ฝึกสมาธิ ฝึกการเจริญสต ิเป็นต้น



คนโอกนิาวายดึถือหลักที่เรียกว่า 

“ฮาระ ฮาจ ิบุ” คือ กนิแค่อิ่มก็พอ 
ส่วนใหญ่เขาจะปลูกพชืผักผลไม้กนิเอง ดื่มชา ดื่มสาเก
ผสมสมุนไพร 
อาหารเหล่านีใ้ห้พลังงานต ่า 
เม่ือเจาะเลือดตรวจดูพบว่า คนที่น่ีมีสารอนุมูลอสิระใน
เลือดค่อนข้างต ่า





ในด้านจติใจ 
พบว่า คนโอกินาวามีชีวิตที่เรียบง่าย เชื่องช้า ไม่รีบ
ร้อนไปไหน 
อยู่และท างานที่บ้าน 
คนโอกินาวาเรียกว่า “เทเก” คือ ง่ายๆ สบายๆ





ตัวอย่างบุคคลที่ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมสุขภาพ



James Cameron







































ลดน า้หนัก 9 กก.
ใน 3 เดอืน



14 เม.ย. 59






