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โรคไม่ติดต่อ  NCDs 
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โรคไม่ติดต่อ NCDs คือ อะไร
ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคโดยตรง ทั้งที่เป็นไวรัส หรือ แบคทีเรีย
สาเหตุมาจากปัจจัยหลายด้านที่ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียว ทั้งด้านพันธุกรรม พฤติกรรม และสิ่ง
แวดล้อม 

เป็นโรคที่เกิดจากภาวะผิดปกติที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก และเริ่มมีอาการวัยกลางคน  
เมื่อมีความผิดปกติสะสม ต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความผิดปกติถาวร จะทำให้ความผิดปกติ
คงอยู่ เป็นโรคเรื้อรัง อาการผิดปกติ ไม่หายขาด แต่คุมให้อยู่ในสภาวะที่ไม่แทรกซ้อน 
หรือเพิ่มความพิการได้

ระยะแรกกลับคืนปกติได้  แต่หากไม่แก้ไข จนเกิดความผิดปกติมากขึ้น แบบถาวร 
แล้วจะไม่คืนกลับ และเป็นไปตลอดชีวิต 



ข้อมูลสำคัญ ของ โรค NCDs

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ อายุที่มากขึ้น พฤติกรรมการสูปัจจับบุหรี่ การบริโภคอาหารไม่เหมาะ
สม ไม่สมดุล  มันเกิน หวานเกิน ภาวะอ้วน และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่

  โรค NCDs ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด  
            มะเร็ง     โรคถุงลมปอดโป่งพอง  
          ไขมันสูง น้ำตาลในเลือดสูง โรคอ้วนลงพุง ความดันเลือดสูง

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 2 ใน 3 จากการเสียชีวิตทั้งหมด

เป็นผลให้เกิดความพิการ ค่าใช้จ่ายที่มาก  และนำไปสู่การเป็นสมองเสื่อมในบางส่วนได้



อาหารไม่ดี 
ต่อสุขภาพ บุหรี่

ดื่ม สุรา 
มากเกิน

เคล่ือนไหว ออก
กำลังกายน้อยปัจจัย

เสี่ยง

NCDs และ  
ภาวะผิดปกติ

ถุงลมอุดก้ัน เร้ือรัง

โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด

เบาหวาน

มะเร็ง

สุขภาพจิตผิดปกติ

การบาดเจ็บ

โรค NCD ที'พบบ่อย  และสามารถป้องกันได้ 
ด้วยการลดความเสี'ยงร่วมทสีาํคัญ

ความเครียด



อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ปอดอุดก้ันเร้ือรัง พ.ศ. 2554-2560
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Death rate of  4 NCD group by  age group in Thailand, 2017
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4x4x4 โมเดล 
4 Behavioral risks

4 พฤตกิรรมเสี8ยง 
4 major killers
ฆาตรกรหวัโจก 

(โรคเมตาโบลิก)

ดื8มสรุา Drinking alcohol 

สบูบหุรี8  Smoking

กนิอาหารไมเ่หมาะสม 

ออกกาํลงักาย 
ไมเ่พยีงพอ 

CVDs
โรคหวัใจและ 
หลอดเลอืด 
DM -โรคเบาหวาน 

Cancer โรคมะเร็ง 

COPD
โรคปอดเรือ̀รงั 
ถงุลมโป่งพอง 

4 time bombระเบดิเวลา 

Overweight, Obesity 
นํ1าหนกัเกนิและโรคอว้น 

Hypertension
ความดนัโลหติสูง 
 

High blood sugar
นํ1าตาลในเลอืดสูง 

Dyslipidemia
ไขมนัในเลอืดผดิปกต ิ

อาการแสดง การเปลี.ยนแปลงร่างกาย ก่อนเกดิโรค NCDS  

ปัจจัยเสี(ยง การเกดิโรค NCDs 



ชาย 
  

ลาํดบั หญิง 
สาเหต ุ DALYs 

('000) 
% % DALYs 

('000) 
สาเหต ุ

อบุติัเหตทุางถนน 873 10.1 1 8.4 531 โรคเบาหวาน 
โรคหลอดเลือดสมอง 574 6.6 2 7.3 462 โรคหลอดเลือดสมอง 
การติดเชือเอชไอวี/เอดส ์ 444 5.1 3 4.3 271 โรคหวัใจขาดเลือด 
โรคหวัใจขาดเลือด 425 4.9 4 3.9 244 โรคข้อเสือม 
การเสพติดเครืองดืมทีมี

แอลกอฮอล ์
388 4.5 5 

  
3.6 229 การติดเชือเอชไอวี/เอดส ์

โรคมะเรง็ตบั 383 4.4 6 3.6 225 อบุติัเหตทุางถนน 
โรคเบาหวาน 340 3.9 7 3.1 197 โรคสมองเสือม 
ภาวะตบัแขง็ 312 3.6 8 2.5 160 โรคมะเรง็ตบั 
โรคปอดอดุกนัเรอืรงั 290 3.4 9 2.2 137 โรคไตอกัเสบและไตพิการ 
โรคมะเรง็หลอดลมและ

ปอด 
197 2.3 10 2.0 128 โรคมะเรง็เต้านม 

พฤติกรรม 

• บุหรี/ยาสูบ   
• เครอืงดืมแอลกอฮอล ์  
• การไม่สวมหมวกนิรภยั

ของผูใ้ช้รถจกัรยานยนต ์  
• การบริโภคผกัและผลไม้

ไม่เพียงพอ   

เมตาบอลิก  
ความดนัโลหิตสูง   

นําหนักเกินและโรคอ้วน   
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง   

สิงแวดล้อม 
• มลพิษจากฝุ่ น

ละอองในอากาศ 
• การขาดนําสะอาด   

• การใช้สารเสพติดทีผิดกฎหมาย   
• เพศสมัพนัธที์ไม่ปลอดภยั   
• กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ  
• การไม่คาดเขม็ขดันิรภยัของผูใ้ช้รถยนต ์  
• นําหนักตาํกว่าเกณฑใ์นเดก็อายุตาํกว่า 5 ปี   

TOP 10 DALYs 
ปัจจัยเสียง  



ระดบัการสมัผสัปัจจยัเสียง 
ปัจจยัเสียง  ชาย   หญิง   หมายเหต ุ 

บุหรี/ยาสบู  36% 3% 35 ปีขนึไป  
ความดนัโลหิตสงู  13% 13% 40 ปีขนึไป   
คอเลสเตอรอลในเลือดสงู  15% 18% 15 ปีขนึไป   
นําหนักเกินและโรคอ้วน  33% 47% 30 ปีขนึไป   
เครืองดืมแอลกอฮอล ์ 43% 13% 30 ปีขนึไป   
การบริโภคผกัและผลไมไ้มเ่พียงพอ  79% 76% 15 ปีขนึไป   
การไม่สวมหมวกนิรภยัของผู้ใช้รถจกัรยานยนต ์ 58% 58% 
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ  18% 20% 30 ปีขนึไป   
ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ในอากาศ  44 44 (มก./ลบ.ม.)  
การใช้สารเสพติดทีผิดกฎหมาย  1.10% 0.40% 
การไม่คาดเขม็ขดันิรภยัของผู้ใช้รถยนต ์ 46% 46% 
นําหนักตาํกว่าเกณฑใ์นเดก็อายตุาํกว่า 5 ปี  14% 14% 1 - 5 ปี  



ที# ม า: Schoen FJ. The Heart. In: Kumar V, Abbasm AK, Fausto N, editors. Robbin and Cotran Pathologic Basis of Disease. 
7 ed. Philadelphia: Elsevier; 2005. p. 555-618.(14)

กลไกสําคญั ของการเกดิโรคหวัใจ
และหลอดเลอืด และโรคไมต่ดิตอ่

สาเหตุสำคัญ จากภาวะที่ผนังหลอดเลือดแข็ง 
ผนังเลือดหนาขึ้น (atherosclerososis)   

อันเกิดจากไขมันสะสม และผนังหลอดเลือด
อักเสบ 

มีการอุดกั้นหลอดเลือดตีบ หรือพลาคหลุดที่ 
สมอง หัวใจ หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย



ความผิดปกติ ความเสื่อม เสียหายของเลือดกระจาย ไปที่ เส้นเลือดขนาดใหญ่

สมอง

เส้นเลือดเล้ียงส่วนปลาย

หัวใจ
ขาดเลือด



• สาเหตุของสมองเสื่อม ส่วน
หนึ่งเกิดจากคนที่เป็นโรค 
NCDs แล้วคุมไม่ได้ดี  

• สาเหตุจากหลอดเลือดสมอง  
เป็นส่วนที่ป้องกันได้ 

NCDs  กับ สมองเสื่อม
สาเหตุของสมองเสื่อม  เกิดจาก   
1.  เป็นการเสื่อมสลายของเซลสมองโดยตรง  ได้แก่  อัลไซเมอร์   

       พาร์กินสัน   

2.  ความผิดปกติส่วนอื่นๆ  ที่กระทบต่อสมอง  ได้แก่  
•    ปัญหาหลอดเลือดสมอง   
•    การปรวนของระบบในร่างกาย  :  ไทรอยด์  ตับ  ไต  
•    การติดเชื่อในสมอง  
•     การขาดสารอาหาร  :  บี  1 ,  12 
•     ยา  หรือสารที่เป็นพิษ  
•     การติดเชื้อในสมอง   ปัญหากระทบกระเทือนสมอง  
•     ปริมาณส่วนประกอบในสมองเพิ่มมากขึ้น  











บริการตตยิภมู ิ

บริการปฐมภมู ิ

บริการทตุยิภมู ิ

การดแูล 

สุขภาพอนามัย 

การดแูลตนเองเมื7อป่วย 

การพึ7งตนเอง การพึ7งบริการ 

ดุลย์ของการพึ.งตนเอง และพึ.งบริการ 

ทศิทางการพฒันา ทศิทางการพฒันา 

การกิน 
การนอน 
การดาํรงชีพ 
การพกัผ่อน 
การออกกาํลังกาย 

การพกัผ่อน 
การซื @อยากินเอง 
การดแูลทางกายภาพ 
(อาบนํ 'า/เช็ดตวั/นวด) ฯลฯ 

ฯลฯ 

หมอนอกระบบ 

อสม. 

สถานีอนามัย 

คลีนิคเอกชน 

รพ.เอกชน 

รพ.รัฐ 

ฯลฯ 

พฤตกิรรมสุขภาพ การใช้บริการ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ สิ2งแวดล้อม และ 
ความต้องการจําเพาะพื >นที2 และกลุ่มประชากร 



โรคเบาหวาน 

คืออะไร    มีอะไร 

มีอาการอย่างไร

มีปัจจัยเสี่ยง อะไร

โรคเบาหวาน  คือ  อะไร   

โรคเบาหวาน  เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มี
การผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ  หรือมีภาวะ
ต้านอินซูลิน  ร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ระดับน้ำตาลใน
เลือดสูงขึ้น  โดยในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการ
ทำลายหลอดเลือด  และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้น  





อาหารถูกย่อยเป็น 3 ส่วน



ภาวะผิดปกติท่ีเป็นดื้ออินซูลิน  
น้ำตาลเข้าเซลไม่ได้   
ค่ังอยู่ในเลือด

ปกต ิ อินซูลิน ทำหน้าท่ีนำน้ำตาลเข้าสู่เซล





โรคความดันโลหิตสูง

ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสาเหตุหนึ่งของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ	และโรคหลอดเลือดสมองแตก	
เป็นภาระโรคอันดับหนึ่งของโลก		
เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการตาย	ประมาณ	7.5	ล้านคน	หรือประมาณ	12.8	%	ของการตายทั้งหมด		ทำให้เกิดความ
พิการ	ประมาณ	57	ล้าน	DALYs.	(disability	adjusted	life	years)	คิดเป็น	3.7%	ของ	DALYS	ทั้งหมด	

ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง	จากร้อยละ	22.4		ในปีพ.ศ.	2547	เป็น	ร้อยละ	24.7	ในปี	2557	(NHESวิชัย	เอกพลากร,	2557)		

ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุ	และอายุของผู้ที่เริ่มป่วยเริ่มอายุน้อยลงกว่าเดิม	ซึ่งแสดงถึง	สถานการณ์โรคมีความรุนแรง
และมีปริมาณมากขึ้น	และในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูง	ร้อยละ	40				เป็นเพศชาย
ร้อยละ	60	และร้อยละ	40	ในเพศหญิง			

ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา	พบว่ามีเพียง	1	ใน	4	ที่สามารถควบคุมดันโลหิตได้ดี



ระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
การแบ่งกลุ่ม SBP DBP

Optimal < 120 และ < 80

Normal 120-129 และ/หรือ 80/84

High normal 130-139 และ/หรือ 85-89

Grade 1 hypertension(mild) 140-159 และ/หรือ 90-99

Grade 2 hypertension (moderate) 160-179 และ/หรือ 100-109

Grate 3 hypertension (severe) >180 และ/หรือ >110

Isolated systolic hypertension (ISH) >140 และ < 90

การวินิจฉัย และ การจำแนกโรคความดันโลหิตสูงตามความรุนแรงใน
ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ:SBP = systolic blood pressure; DBP = diastolic blood pressure. เมื่อความ
รุนแรงของ SBP และ DBP อยู่ต่างระดับกัน ให้ถือระดับที่รุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์ สำหรับ ISH ก็แบ่ง
ระดับ ความรุนแรงเหมือนกันโดยใช้แต่ SBP

โรคความดันโลหิตสูง	(hypertension)	หมายถึง	
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก	(systolic	blood	
pressure,	SBP)	>	140	มม.ปรอท		

และ/หรือ	ความดันโลหิตไดแอสโตลิก	
(diastolic	blood	pressure,	DBP)	>90	มม.ปรอท		
ซึ่งต้องวัดอย่างน้อย	2	ครั้งในแต่ละครั้ง	และวัดซ้ำ
ห่างกัน	2	สัปดาห์	

ประเภทความดันโลหิตสูง	
Isolated	systolic	hypertension	(ISH)	

			สูงแต่	SBP		
White-coat	hypertension	(WCH)	

		สูงที่หน่วยบริการ	แต่วัดที่บ้านปกติ	
Masked	hypertension	(MH)		

						วัดที่หน่วยบริการปกติ	
							แต่วัดที่บ้าน	แล้วสูงกว่าปกติ



อาการ  และอาการแสดง

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการชัดเจนอะไรเลย  แต่ถ้ามีอาการ อาการที่พบบ่อยคือ อาการ
ปวดศรีษะ เวียนศีรษะ ตาพร่า มึนงง เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่
เฉพาะสำหรับโรคความดันเลือดสูง  

ฉะนั้นการวินิจฉัยหลักของภาวะความดันโลหิตสูงจึงต้อง อาศัยการตรวจวัดความดัน
โลหิตเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดย เฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี   อายุมากขึ้นตั้งแต่ 35 ปี
ขึ้นไป 



• ปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดจากหัวใจ 
• ปริมาณเลือด  
• แรงเสียดทานของเส้นเลือด 
   - ความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด 
   - ขนาดความกว้างของเส้นเลือด 
   - ความหนืดของเลือด
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ความเครียด
สูบบหร่ี  ด่ืมสุรา

โรคไต   
อาหารเค็ม

อาหารแป้ง  ไขมันสูง 
หวานเกิน



การดำเนินโรค

ความดนัโลหิตสูง - ฆาตรกรเงยีบ

ความดนัโลหิตสูงส่งผลให้เกดิโรคต่อไปนี;
สมอง
• Stroke
• Dementia

หลอดเลือดแดง
• Artery	damage	and	narrowing
• Aneurysm
• Leg	amputation

หัวใจ
• Coronary	artery	disease
• Heart	attack
• Congestive	heart	failure

ไต
• Kidney	failure
• Kidney	artery	aneurysm

เป็นการขยายขอบเขตความผิดปกติของเส้นเลือด ที่ส่วนต่างๆของร่างกาย 
และมีผลกระทบต่อเนื่องทำให้อวัยวะที่เกี่ยวข้องทำงานหนักขึ้น มีความผิดปกติ 
เพิ่มขึ้น  หัวใจโต ไตทำงานหนัก เส้นเลือดโป่ง ตีบ หรือแตก



การดูแลตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง



• รู้ความเสี่ยงของตนเอง  

• การแปลค่าความเสี่ยง 

• การจัดการตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง  

• การตั้งค่าเป้าหมาย  

• การดำเนินงานการเพื่อลดความเสี่ยงในแต่ละด้าน 

การดูแลตนเอง เพื่อลดความเสี่ยง



การรู้ค่าตัวเลขสถานะสุขภาพ
การรู้ค่าตัวเลขแสดงสถานะสุขภาพ คือ การทําให้รู้สถานะสุขภาพในปัจจุบัน

ของตน ว่าเป็นเท่าไร อยู่ในเกณฑ์ใด และมีความเส่ียงต่อการป่วยเป็นโรคเบา

หวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดมากน้อยแค่ไหน ซ่ึงการ

ตรวจวัดสถานะสุขภาพท่ีสามารถทําได้ง่ายๆท่ีบ้าน ได้แก่  การวัดเส้นรอบเอว 

การช่ังน้ําหนัก และการวัดความดันโลหิต หรือแม้แต่การวัดระดับน้ําตาลใน

เลือดก็สามารถวัดท่ีบ้านได้ ถ้ามีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 









CARES-THAI: Simple 11(ตัวชีวัด:กายสุขใจสวย) 
ปัจจัย                          ..ของฉัน เป้าหมาย 
น.นําหนกั .........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......ครังตอ่วนั 

สติประกอบงาน ใจระลกึกาย นงัรู้ลมหายใจ....ครังตอ่วนั 
>3 
>3 

ว.วาง วางเฉย แก้เครียด-ฟุ่ งซา่นได้.......ครังตอ่วนั 
�ตืนเช้าสดชืน.....วนั/สปัดาห์ �กิน �ไมกิ่นยานอนหลบั 

ทกุครัง(>1) 
7, ไมกิ่น 

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

ทกุครัง(>1) 
0, ไมกิ่น 



CARES-THAI: Simple 11(พฤตกิรรมสุขภาพ) 
ปัจจัย                                      ..ของฉัน เป้าหมาย 
อ.อาหาร กินผกั(สด).......ฝ่ามือตอ่วนั 

กินผลไม้(สด).......ฝ่ามือตอ่วนั 
กินปลาขนาดกลาง.........ตวัตอ่สปัดาห์ 

กินอาหารสด �มาก �น้อย กวา่อาหารสําเร็จรูป.....เทา่ 

>3 
>2 
>2 

มาก, >2 
อ.อิริยาบถ 

ออกแรง 
ออกแรง >ปานกลาง............นาทีตอ่สปัดาห์ 

นงันิงนอนเฉย(นงักินนอนกิน)................ชวัโมงตอ่วนั 
>150 
<10 

อ.อารมณ์ �เซง็ซมึเศร้า�เครียดฟุง้ซา่นทกุ �วนั �สปัดาห์ �เดือน ไมมี่ 
ส.สบุบหุรี �ไมส่บู  �สบู.........../.........มวนตอ่วนั �ดมควนับหุรี ไมส่บูไมด่ม 
ส.สรุา �ไมดื่มแอลกอฮอล์  �ดืม.........../.........แก้วตอ่วนั ไมดื่ม 



01 การวัดเส้นรอบเอว

02 การช่ังน้ําหนัก

03 การวัดความดันโลหิต

04 การประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินต่างๆ



การวัดเส้นรอบเอว
อัตราส่วนความยาวรอบเอวต่อความสูง เป็นตัวช้ีโอกาสเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด  

เส้นรอบพุงมากกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนสูง = อ้วนลงพุง



วิธีการวัดเส้นรอบเอว

ผูกปมท่ีปลายเชือกฟางด้านหน่ึง จากน้ันใช้เท้าขวา เหยียบปมท่ีผูกไว้ โดยให้ปมอยู่ท่ีขอบ

ส้นเท้าด้านนอกพอดี โดยเท้าท้ังสองข้างแยกกัน 25-30 เซนติเมตร1

2

3

4

5

จับปลายเชือกอีกด้านด้วยมือขวา แล้วชูมือขวาเหนือศีรษะ ให้เชือกตึง และ

ต้ังฉากกับพื้น ขนานไปกับข้างลําตัว

ใช้กรรไกรตัดเชือกฟางให้พอดีกับความสูง หรือมัดปมให้พอดีกับความสูง

ของท่าน จะได้เชือกท่ีมีความยาวเท่ากับความสูงของท่าน

จับปมท้ังสองด้าน นํามาทบคร่ึงจะได้เชือกท่ีเท่ากับคร่ึงหน่ึงของความสูงท่าน 

นําเชือกมาวัดรอบเอวท่าน ในระดับก่ึงกลางกระดูกสะโพกส่วนบนสุด และขอบล่าง

ของกระดูกซ่ีโครง ให้ขนานกับพื้น และวัดขณะหายใจออก จะได้รอบเอวท่ีควรจะเป็น 

หากไม่พอดี ให้มัดปมแล้วนําไม้บรรทัดมาวัด จะรู้ว่ารอบเอวท่านเกินมาเท่าไหร่ 



BMI

BMI = Body Mass Index คือดัชนีมวลกาย ใช้ใน

การประเมินภาวะน้ําหนักเกินและอ้วน โดยค่าดัชนี

มวลกายจะมีค่าเท่ากับน้ําหนักหารด้วยความสูงเป็น

เมตรยกกําลังสอง



การคํานวณ BMI

น้ําหนักมาตรฐาน คํานวณอย่างง่าย  = 23 x ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร) 

และน้ําหนักไม่ควรเกิน                      = 25 x ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร) 

เม่ือทราบค่าน้ําหนักท่ีเหมาะสม ก็จะทราบว่าน้ําหนักเป้าหมายท่ีควรต้ังเป้า ลด หรือ

เพิ่มควรเป็นเท่าใด



เริ่มต้นจาก  สำรวจตนเองว่า  ตอนนี้ตนเองอยู่ตรงไหน    
น้ำหนักพอดี  หรือเกินไปกี่ก.ก.    เส้นรอบเอวพอดี  ขาด  หรือเกินไป  กี่ซม.

นํ #าหนักมาตรฐาน คาํนวณอย่างง่าย   (BMI 23)

= 23 x ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร) 

และนํ #าหนักไม่ควรเกนิ (BMI ไมเ่กิน 25 )                 

= 25 x ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง (เมตร)

เมื1อทราบคา่นํ 9าหนกัที1เหมาะสม ก็จะทราบวา่นํ 9าหนกั

เปา้หมายที1ควรตั 9งเปา้ ลด หรือเพิ1มควรเป็นเทา่ใด

ค่าน้ำหนักท่ีเหมาะสม ของแต่ละคน 



การวัดความดันโลหิต

วิธีการอ่านค่าจากเคร่ืองวัดความดันฯ  

ค่าตัวบน คือ ความดันโลหิตเม่ือหัวใจบีบตัว (ความดันซิสโตลิก : systolic) 

ค่าตัวล่าง คือ ความดันโลหิตเม่ือหัวใจคลายตัว (ความดันไดแอสโตลิก : diastolic) 

ค่าความดันโลหิต หากค่าตัวบน มากกว่าหรือเท่ากับ 140 มิลลิเมตรปรอท จัดอยู่ใน

กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง



การวัดความดันโลหิตท่ีถูกต้อง
ก่อนวัดความดันฯ  

• ไม่ควรด่ืมชาหรือกาแฟ และไม่สูบบุหร่ี อย่าง

น้อย 30 นาที  

• ให้น่ังพักในห้องเงียบสงบประมาณ 5 นาที  

• ขณะวัดให้น่ังหลังพิงพนัก ไม่เกร็งหลัง เท้า 

2 ข้างวางราบกับพื้น ห้ามน่ังไขว่ห้าง  

• ไม่พูดคุยท้ังก่อนหน้า และขณะวัดความดันฯ  

• วางแขนบนโต๊ะ โดยให้บริเวณท่ีจะพัน arm 

cuff อยู่ระดับเดียวกับระดับหัวใจ และไม่





“
พลังงานเข้า - ออก



พลังงานเข้า - ออก



IN

OUT

ความเข้ม x ปริมาณ X ความถี่ ความหนัก x ช่วงเวลา X ความถี่

Calorie

Calorie

ความอยาก   ความชอบ   ความเคยชิน  จิตสำนึก 
โอกาส        สภาพแวดล้อม

ความรู้ ความเข้าใจ



○ BMR ย่อมาจาก Basal Metabolic Rate  

○ สูตรคํานวณอัตราการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจําวันคือ 

○ ผู้ชาย : BMR = 66 + (13.75 x นํ้าหนัก(กก.)) + (5 x ส่วนสูง(ซ.ม.)) – (6.8 x อายุ(ปี))  

○ ผู้หญิง : BMR = 665.1 + (9.6 x นํ้าหนัก(กก.)) + (1.7 x ส่วนสูง(ซ.ม.)) – (4.7 x อายุ(ปี))  

○ เท่ากับการเผาผลาญพลังงานโดยไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยเท่าไร แต่หากเรามีกิจกรรมมีการเผาผลาญพลังงาน

โดยคํานวณได้ดังนี้ 

○ การเผาผลาญพลังงานโดยปกติ  = BMR x ตัวแปร โดยตัวแปรของเราจะขึ้นอยู่กับการออกกําลังของเราดังนี้ 

○ นั่งทํางานอยู่กับที่ ไม่ได้ออกกําลังกายเลย     = BMR x 1.2 

○ ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย ประมาณอาทิตย์ละ  1-3 วัน  = BMR x 1.375 

○ ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาปานกลาง ประมาณอาทิตย์ละ  3-5 วัน  = BMR x 1.55 

○ ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก ประมาณอาทิตย์ละ  6-7 วัน  = BMR x 1.725 

○ ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนักทุกวันเช้าเย็น    = BMR x 1.9

อัตราการเผาผลาญของร่างกาย







ข้าว/แป้ง (80 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 ทัพพี) ทัพพี

ผัก (25 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 ทัพพี) ทัพพี

ผลไม้ (60 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 ส่วน) ส่วน

เนื้อสัตว์ (35/75/100 กิโลแคลอรี่ต่อ 2 ช้อน) ช้อน

นม (150 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 แก้ว) แก้ว

นํ้ามัน (45 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 ช้อนชา) ช้อนชา

นํ้าตาล (16 กิโลแคลอรี่ต่อ 1 ช้อนชา) ช้อนชา



กลุ่มอาหาร อาหารที่รับประทาน

ปริมาณ x พลังงาน (1 หน่วยวัด)

พลังงานรวมจํานวน/ปริมาณ พลังงาน (1 หน่วย
วัด)

1) ข้าว แป้ง ข้าว 2 ทัพพี 2 ทัพพี 80 160
2) นํ้าตาล น้ําหวาน มีน้ําตาล 6 ช้อนชา 16 96
3) ผัก ผักสุก 2 ทัพพี 25 50
4) โปรตีน หมูติดมัน 

เน้ือไก่ติดหนัง
3 ช้อนโต๊ะ 
4 ช้อนโต๊ะ

100 
100

150 
200

5) ไขมัน/นํ้ามัน น้ํามันในหมูทอด 2 ช้อนชา 45 90
6) นํ้ากะทิ - - - -
7) ไข่ - - - -
8) นม - - - -
9) แอลกอฮอล์ - - - -
10) ผลไม้ ลําไย 12 เม็ด (6 เม็ด =1 ส่วน) 2 ส่วน 60 120

รวมพลังงาน (กิโลแคลอร่ี) 1 ม้ืออาหาร 866



○ MET ย่อมาจาก Metabolic Equivalent of Task คือ จํานวนเท่าของพลังงานที่

ร่างกายใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆ เทียบกับพลังงานที่ใช้ในขณะพัก โดยพลังงานที่

ใช้ในขณะพัก มีค่าเท่ากับ 1 MET = ประมาณ 1 แคลอร่ีต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อ 

1 ชั่วโมง  เช่น ทํางานนั่งโต๊ะ ใช้พลังงานเป็น  1.5 เท่าของขณะพัก ดังนั้นความหนัก

เท่ากับ 1.5 METs 

 ระดับเบา  < 3.0 METs 

 ระดับปานกลาง 3.0-5.9 METs 

 ระดับหนัก  ≥ 6.0METs 

○  

Metabolic Equivalent of task: MET







นํ้าหนัก 0.5 กก. = พลังงาน 3,500 กิโลแคลอร่ี 

นํ้าหนัก 1 กก. = พลังงาน 7,000 กิโลแคลอร่ี



กิโลแคลอร่ี  = 0.0175  x นํ้าหนักตัว (ก.ก.) x เวลาที่ทํากิจกรรม (นาที) x 
MET



ตัวช่วยต่างๆ
○ เครื่องนับก้าว/นาฬิกานับก้าว
○ Application ในมือถือ



FoodiEat มี concept ว่า eat = burn คือ กินเท่าไหร่ ออกกำลังกายเท่าน้ัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้

สามารถบันทึกและรับคำแนะนำการบริโภคอาหารและออกกำลังกายในแต่ละวัน สำหรับใช้
เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเอง

My Act+ เป็น application ท่ีผสมระหว่างการ

สำรวจการมีกิจกรรมทางกายใน 4 กิจกรรม คือ 
การนอน การพักผ่อน การเดิน และการวิ่ง กับการ
บริโภคอาหาร โดยเปรียบเทียบพลังงานท่ีบริโภค
เข้าไป และพลังงานท่ีใช้ในแต่ละวัน  

แคลอรี่ ไดอารี่ บันทึกปริมาณแคลอรี่ท่ีบริโภคในแต่ละวันจากรายการอาหาร และการ

ออกกำลังกายในแต่ละวัน ช่วยในการไดเอท โดยคำนวน BMI BMR และปริมาณแคลอรี่ท่ีควร

บริโภคต่อวัน มีกราฟแสดงผลแคลอรี่ และน้ำหนัก ตรวจสอบความก้าวหน้าได้

FoodChoice เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ เม่ือสแกนบาร์โค้ดจาก

ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลบนฉลากโภชนาการจะถูกแสดงในรูปแบบท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อใช้เป็น
ส่วนหน่ึงในการประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับสุขภาพของผู้ใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว

Myfitnesspal บันทึกปริมาณแคลอรี่ท่ีบริโภคในแต่ละ

วันจากรายการอาหาร โดยสามารถดูแยกหมวดหมู่ และ
เชื่อมต่อการเดิน/การออกกำลังกายในแต่ละวัน โดยคำ

นวน BMI BMR และปริมาณแคลอรี่ท่ีควรบริโภคต่อวัน 
มีกราฟแสดงความก้าวหน้าได้



กิโลแคลอรี่  = 0.0175  x น้ำหนักตัว (ก.ก.) x 
เวลาท่ีทำกิจกรรม (นาที) x MET

BMR 
ผู้ชาย  = 66 + (13.75 x น้ำหนัก) + (5 x ส่วนสูง(ซ.ม.)) – (6.8 x อายุ)  
ผู้หญิง = 665.1 + (9.6 x น้ำหนัก) + (1.7 x ส่วนสูง(ซ.ม.)) – (4.7 x อายุ)



การออกกำลังกายสำหรับผู้
สูงอายุ



ประเภท

1. การออกกําลังกายเพ่ือความสมบูรณ์แข็งแรงของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด (แอโรบิค) 

 เป็นการออกกําลังกายท่ีมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเน้ือมัดใหญ่ ๆ เป็น
จังหวะซํ้า ๆ กันอย่างต่อเน่ือง 

2. การออกกําลังกายเพ่ือความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อ 

 เป็นวิธีการออกกําลังกายท่ีสามารถช่วยในการป้องกันและควบคุมภาวะ
ไขมันในร่างกาย  

3. การออกกําลังกายเพ่ือความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ 

 เป็นการเหยียดกล้ามเน้ือ เอ็น ข้อต่อเพื่อเสริมสร้างความอ่อนตัวทําให้
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยลดการบาดเจ็บท่ี
เกิดกับกล้ามเน้ือและข้อต่อ 
 



Maintain 
Health 

Condition 

Weight Control

Healthy 
Behavior 
/ Lifestyle
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                                           (โรคมวลกล้ามเนื้อน้อย)Sarcopenia
โดยปกติ มวลกล้ามเน้ือ ของคนจะโตเต็มท่ีช่วง 30-35 ปี 
หลังจาก 40 ปี จะลดลง 1-2%ต่อปี หลังจาก 60 ปี จะลด
มากกว่า 2 - 4% ต่อปี



การป้องกันและรักษาภาวะมวลกล้ามเน้ือน้อย ต้องประกอบด้วย 3 ส่ิงต่อไปน้ี ควบคู่กัน 

ออกกําลังกายชนิดเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ (Resistive Exercise) ควรทําอย่างน้อย 2-3 
ครั้งต่อสัปดาห์ ร่วมกับการออกกําลังชนิดเพิ่มความทนทาน (Aerobic Exercise) จะช่วยให้มีการ
สร้างโปรตีนของกล้ามเน้ือ และช่วยให้ไขมันในกล้ามเน้ือลดลง 
  
อาหาร ควรได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอาหารท่ีมีกรดอะมิโนจําเป็นชนิดลิวซีนสูง เช่น 
ถั่วเหลือง เน้ือปลา เน้ือวัว เพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเน้ือและเพิ่มเส้นใยของกล้ามเน้ือ 
  
ปรับเปลี่ยน Lifestyle ท่ีเป็นปัจจัยเส่ียง ได้แก่ หยุดสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รักษาโรคเรื้อรังท่ีเป็นสาเหตุ 

 “ป้องกันสำคัญกว่ารักษา”







ทดสอบสมอง

1. จงวาดหน้าปัทม์
นาฬิกา

เข็ม

2. วาดเข็มนาฬิกาเพ่ือ

บอกเวลา 11.10 น

ทดสอบ:   ในส่วนการรับรู้-การสังเกต-ความจํา-การแยกแยะ



ทดสอบสมอง

ปกติ

เริ่มบกพร่อง 
การบอกตำแหน่งเข็มเวลา บกพร่องปานกลาง 

การกำหนดตัวเลข 
การบอกตำแหน่งเข็มเวลา

บกพร่องมาก 
ผิดหมด

แปลผล:  การรับรู้-การสังเกต-ความจํา-การแยกแยะ
72



ฉลากโภชนาการ
มีไว้เพื่อระบุชนิดและปริมาณสารอาหารท่ีจะได้จาก

ผลิตภัณฑ์  ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ 



ฉลากโภชนาการแบบเต็ม จะแสดงปริมาณสารอาหารที่ผู้บริโภคควรทราบ 15 รายการ



ฉลากโภชนาการแบบย่อ ใช้ในกรณีที่สารอาหารตั้งแต่ 8 รายการจาก 15 รายการข้างต้นมี
ปริมาณน้อยหรือเท่ากับ 0 จึงไม่จำเป็นต้องแสดงในรูปแบบเต็ม แต่ต้องแสดง 6 รายการที่บังคับ ได้แก่ พลังงานทั้งหมด, 
ไขมันทั้งหมด, โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, น้ำตาล, โซเดียม



ฉลากโภชนาการแบบ Guideline Daily Amounts 
(GDA) 
หรือ ฉลากหวานมันเค็ม ฉลากที่ใช้สัญลักษณ์ทรงกระบอกติดกัน 4 รูป แสดงข้อมูล
พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม บังคับใช้กับอาหาร กลุ่มได้แก่ อาหารขบเคี้ยว, ช็อกโกแลต, ผลิตภัณฑ์
ขนมอบ, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียวที่อยู่ในตู้แช่แข็ง
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วิธีการอ่านฉลากโภชนาการ
หน่วยบริโภค ควรอ่านเป็นลําดับแรก หมายถึง ปริมาณท่ีผู้ผลิตแนะนําให้ผู้บริโภคกินในแต่ละครั้ง เพื่อ

ท่ีจะได้รับสารอาหารในปริมาณท่ีระบุไว้ในส่วนต่อไป โดยจะพ่วงมาด้วย “จํานวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะ

บรรจุ” อย่างขวด กระป๋อง ห่อ ท่ีอาจจะมีการแบ่งรับประทานได้หลายครั้ง ซึ่งหากตรงน้ีระบุตัวเลข 3 

แสดงว่าแบ่งได้ 3 ครั้ง และหากรับประทานหมดในครั้งเดียวคุณค่าทางโภชนาการท่ีจะได้รับก็จะเพิ่มข้ึน

เป็น 3 เท่าตัว 

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค คือข้อมูลสารอาหารท่ีเราจะได้รับและปริมาณน้ีคิดเป็น

ร้อยละเท่าไรของปริมาณสารอาหารท่ีควรบริโภคในแต่ละวัน 

ร้อยละปริมาณสารอาหารที่ควรบริโภคต่อวัน หมายถึง สารอาหารท่ีได้รับจากการบริโภคแต่ละครั้ง

น้ันคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของปริมาณสารอาหารท่ีแนะนําให้บริโภคต่อวัน เช่น ให้คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 

10 ของปริมาณท่ีแนะนําต่อวัน เราต้องกินจากอาหารอื่นท่ีให้ คาร์โบไฮเดรตอีกร้อยละ 90 เพื่อให้

ร่างกายได้รับสารอาหารครบตามจํานวนท่ีต้องการ 

 



78Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) ปริมาณสารอาหารท่ี
แนะนําให้บริโภคต่อวัน สําหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป โดยคิดจากความต้องการ

พลังงานวันละ 2,000 แคลอรี ได้แก่

• คาร์โบไฮเดรต 300 กรัม 

• โปรตีน 50 กรัม 

• ไขมัน (fat) ท้ังหมด น้อยกว่า 65 กรัม 

• กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) น้อยกว่า 20 กรัม 

• คอเลสเตอรอล น้อยกว่า 300 มิลลิกรัม 

• ใยอาหาร 25 กรัม 

• โซเดียม น้อยกว่า 2,400 มิลลิกรัม



สรุป 
เนื้อหา

○ โรค NCDs  เบาหวาน ความดัน   เป็นโรคของ
เส้นเลือด ความเสื่อม ชลอได้ ป้องกันได้

○  สาเหตุ มาจากพันธุกรรม และพฤติกรรม 
○  ปัจจัยเสี่ยง  ความไม่สมดุลย์ 
◦  อาหาร หวานเกิน มันเกิน เค็มเกิน กินเกิน
◦  ออกแรงไม่พอ  เคลื่อนไหวน้อย 
◦ เครียด สุรา ยาสูบ 
○ การแก้ไข  
◦  รู้ความเสี่ยง รู้ตัวเลขสำคัญ  รู้พฤติกรรมตนเอง 
◦  เริ่มจากที่ทำได้ ไม่ยากเกิน หาจุดพอดีของตนเอง
◦  หาจุดยึดเหนี่ยว จูงใจ ในการเปลี่ยนแปลง


