จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ

ปีที่ 18

ฉบับที่ 246
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สงกรานต์

ปลอดเหล้า ปลอดภัย
เที่ยวสงกรานต์ปลอดภัยแบบไหนดี
ใครก็อยากมี ที่(น่า)ท�ำงานในฝัน
ไขมันร้าย ท�ำลายได้ไปถึงสมอง
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จากใจผู้จัดการ

สวัสดีครับ

เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
สงกรานต์เป็นเทศกาลสำ�คัญที่สุดเทศกาลหนึ่ง
ของคนไทยและหลาย ๆ ประเทศในอุษาคเนย์
เป็นการขึ้นปีใหม่ ในเดือนที่ร้อนที่สุดของปี ทำ�นองเดียวกับปีใหม่
ของตะวั น ตกที่ เ ลื อ กเดื อ นที่ ห นาวที่ สุ ด ของปี เป็ น หมุ ด หมายสำ � คั ญ
ของเวลาทีค่ รอบครัว ชุมชน จะมารวมตัวกัน จนกล่าวได้วา่ สงกรานต์เป็น
เทศกาลแห่งจิตวิญญาณของคนไทยจากวันปีใหม่ดั้งเดิม เป็นเทศกาล
แห่งประเพณีและการเฉลิมฉลอง วันครอบครัว วันผูส้ งู อายุ วันหยุดราชการ
ที่ยาวที่สุด เทศกาลท่องเที่ยว ฯลฯ
ในยุคสมัยทีผ่ คู้ นต้องออกจากถิน่ ฐานไปทำ�งานไกลบ้านมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
การเดินทางกลับบ้านในเทศกาลแห่งจิตวิญญาณ เป็นหนึ่งในช่วงของ
มหกรรมการสัญจรครัง้ ใหญ่ทส่ี ดุ ของปี ไม่ตา่ งจากเทศกาลเช็งเม้งของจีน
หรือคริสต์มาสของฝรัง่ จนทุกภาคส่วนของประเทศต้องมีการเตรียมการ
จัดการและป้องกันปัญหาในการเดินทางขนส่งครั้งมโหฬาร ไม่ว่าภาครัฐ
ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม รวมถึงระบบสุขภาพและ สสส. ด้วย
ว่าไปแล้ว สงกรานต์สัมพันธ์กับสุขภาวะของคนไทยในหลากหลาย
มิตมิ าก ตัง้ แต่มติ ทิ างจิตวิญญาณ มิตทิ างสังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
มิติทางจิตใจ จนถึงมิติทางกาย
การเดินทางครั้งใหญ่ในรอบปี โดยเฉพาะการดื่มสุรามึนเมาจนก่อ
ให้เกิดอุบตั ภิ ยั ทางถนนหรือเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรง
เป็นปัญหาที่ปรากฏแจ้งชัดต่อเนื่องมานาน สร้างโศกนาฏกรรมและ
ปัญหาสังคมให้กับโอกาสทางสุขภาวะดี ๆ ทั้งหลายที่ตั้งใจกันไว้
ลำ�พังเพียงการรณรงค์ กระตุ้นเตือนคงไม่เพียงพอจะลดทอน
พฤติ ก รรมต้ น เหตุ ปั ญ หา ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พานโยบายและมาตรการตาม
กฎหมาย การมีส่วนร่วมสร้างจิตสำ�นึกและทางเลือก ให้ผู้คนยังคงหัวใจ
ของการเฉลิมฉลองอย่างปลอดปัญหาแทรกซ้อน
บางตัวอย่าง ของพื้นที่ที่ชักชวนกันให้ปรับเปลี่ยนวิถีการเล่นน้ำ�
แบบปลอดภัยขึน้ กระจายไปในพืน้ ทีท่ ว่ั ประเทศ มีการตัง้ ชือ่ เป็น “ถนนข้าว”
ที่นำ�วิธีคิด เล่นน้ำ�ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปใช้ร่วมกับ
งานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและความบันเทิงอื่น ๆ ยิ่งดึงดูด
คนมาร่วมสนุกด้วยกันได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งครอบครัว และนักท่องเที่ยว
การทะเลาะวิวาทและคดีตา่ ง ๆ ลดลง ซึง่ สงกรานต์ปลอดเหล้ายังต่อยอด
ไปถึงประเพณี วัฒนธรรม งานเลี้ยงฉลองอื่นด้วย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

3 ปีหลังมานี้ โควิด-19 ระบาดกระทบต่อ
สุขภาพของทุกคน และยังเปลี่ยนแปลงความปกติ
ของชีวิตไปแบบสิ้นเชิง ไม่เว้นการเข้าร่วมเทศกาล
สงกรานต์ ด้ ว ย ทำ � ให้ ทุ ก คนต้ อ งปรั บ ตั ว เข้ า สู่
“สงกรานต์วิถีใหม่” หรือปีนี้ได้ใช้สารว่า “เที่ยว
สงกรานต์วิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกล
โควิด” ภายใต้แนวคิด SMS (Small Meaningful
and Safe) คือ Small ชวนไปเที่ยวงานพื้นที่เล็ก ๆ
ไม่แออัดภายในชุมชน เน้นสืบสานความเชือ่ ตามพิธกี รรม
และประเพณี Meaningful ทำ�กิจกรรมในสิ่งที่มี
คุณค่าสร้างความหมายกับชีวติ สร้างกิจกรรมเล็ก ๆ
กับครอบครัวในบ้าน เรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ อย่างประณีต
และเงี ย บสงบ และ Safe ให้ ค วามสำ � คั ญ เรื่ อ ง
ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เว้นระยะห่าง ไม่ไป
พื้นที่เสี่ยงหรือมีผู้คนแออัด งดการเข้าร่วมงานที่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ภาชนะของตัวเอง
หลังปีใหม่ไทยนี้ คนไทยร่วมกันตัง้ ความหวัง
และเป้าหมายของการผ่านพ้นภาวะของโรคระบาด
ร้ า ยแรงสู่ ก ารเป็ น โรคประจำ � ถิ่ น ของโควิ ด -19
นอกจากความทุ ก ข์ ย ากลำ � บากแสนสาหั ส แล้ ว
มนุ ษ ย์ เ รายั ง ได้ ผ่ า นการทดสอบและการเรี ย นรู้
ร่วมกันทั้งโลก ที่คงยังมีอีกหลายบททดสอบรออยู่
ในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะปรับตัวสู่สุขภาวะต่อ
ปัญหาใหม่ ๆ และวิถใี หม่ได้เสมอ ด้วยทุนทางสังคม
และปัญญาที่สร้างสรรค์และสะสมไว้ร่วมกัน

จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ

สารบัญ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 246 เมษายน 2565

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรูส
้ ขุ ภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

คนไทย
มีสุขภาวะ

อย่างยั่งยืน

02
04
12

จากใจผู้จัดการ
สุขประจําฉบับ				
ชีวิตวิถีใหม่ สงกรานต์ ปลอดเหล้า ปลอดภัย

สุขสร้างได้				
ที่(น่า)ท�ำงาน ออฟฟิศในฝัน

16

คนสร้างสุข				

18
20
21
22
23

สุขรอบบ้าน				

นักต่อสู้น�้ำเมา รณรงค์ “เปลี่ยน” เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ไขมัน ท�ำร้ายไปถึงสมอง!

สุขไร้ควัน
สุขเลิกเหล้า
คนดังสุขภาพดี

สุขภาพดี มีสุขได้ด้วย “การเต้น”

สุขลับสมอง

สสส. มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และ ลด ละ เลิก
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำ�ลายสุขภาพ ซึ่งนำ�ไปสู่การมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิต
สมบู ร ณ์ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ถื อ เป็ น พั ฒ นาการด้ า นสุ ข ภาพอี ก ด้ า นหนึ่ ง ซึ่ ง สำ � คั ญ
ไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาพยาบาล

สุขประจ�ำฉบับ

สงกรานต์

ชีวิตวิถีใหม่

ที่คุ้นเคยหายไป
จากคนไทยเป็นปีที่ 3 แล้ว

เพราะสถานการณ์
โควิด-19

สงกรานต์
ปลอดเหล้า

ปลอดภัย

ภาพความสนุก บรรยากาศชืน
่ มืน
่ ต้องระงับไปก่อนด้วยเหตุผลทางสุขภาพ
ของทุกคน แม้ว่าจะไม่มีการสาดน้ำ�ทั่วท้องถนนตามปกติ ถนนตระกูลข้าวที่เคย
รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าอย่างจริงจังจะเงียบเหงา แต่ผู้คนยังคงเดินทาง
กลับไปเยีย
่ มครอบครัว ท่องเทีย
่ วเนือ
่ งจากเป็นวันหยุดยาวประจำ�ปี ทำ�ให้ยง
ั ต้อง
ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจำ�นวนมากในช่วงนี้ของปี
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การเดินทางลดลงจากมาตรการโควิด-19
ทำ�ให้อบุ ตั เิ หตุลดลงบ้าง แต่ยงั พบว่า สาเหตุหลัก
ของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ม าจากการใช้ ค วามเร็ ว
เมาแล้วขับ พฤติกรรมขับขี่ หลับใน ซึง่ เป็นสาเหตุ
เดียวกับหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา แต่พบว่า พฤติกรรม
การใช้ความเร็วน่าเป็นห่วงมากขึ้น เพราะอัตรา
การเสียชีวิตจากการใช้ความเร็วนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์
ทั้งในปี 2561 และ 2562 ที่ยังจัดเทศกาลสงกรานต์
สาเหตุหลัก คือ ขับเร็วเกินกำ�หนด และ ดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนปีที่ไม่มีงานสงกรานต์ตั้งแต่ปี 2563-2564 พบว่า
รถจั ก รยานยนต์ สู ญ เสี ย มากที่ สุ ด จากการใช้ ค วามเร็ ว
ดื่มแอลกอฮอล์ แต่ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
มากที่สุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์เช่นเดิม
น้ำ�เมา จึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุท้ังระหว่างดื่ม
เมื่อดื่มแล้วออกไปขับขี่ และหลังดื่ม ขณะที่พักผ่อนไม่เพียงพอขับรถทางไกลก็เป็นสาเหตุให้
หลับในด้วยเช่นกัน แม้โควิด-19 ระบาด การลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงอย่างเหล้าบุหรี่ จะเป็น
คำ�แนะนำ�เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่ในช่วงเทศกาลแบบนี้ หลายคนยังคงเลือกฉลองด้วยน้ำ�เมา
สสส. และสำ�นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จึงเดินหน้าขยายแนวคิดงานบุญประเพณี
ปลอดเหล้า เพื่อลดปริมาณการดื่มลง
แม้วา่ จะไม่มงี านเทศกาลสงกรานต์แบบทีม่ คี นมารวมตัวกันมาก ๆ แต่สามารถจัดงานเล็ก ๆ
ภายในชุมชน โดยทำ�ตามประเพณีดั้งเดิม เน้นการรดน้ำ� ดำ�หัว ทำ�บุญ ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็น
สิรมิ งคลในช่วงปีใหม่ไทยได้ซง่ึ การกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตา หลายครอบครัวก็มงี านฉลองกัน
			
สสส. จึงอยากชวนผู้คนละเว้นน้ำ�เมา จัดประเพณี
แบบเรียบง่าย สงบ และปลอดภัย เพราะไม่วา่
เทศกาลใด ก็สนุกสนานได้ แม้ว่าจะไม่มี
น้ำ�เมามาเกี่ยวข้อง

นิตยสารสร้างสุข
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สสส.จึงขยายแนวคิด SMS (Small Meaningful and Safe)

SMS

• Small ชวนไปเที่ยวงานพื้นที่เล็ก ๆ ไม่แออัดภายในชุมชน สืบสานความเชื่อ
ตามพิธีกรรม และประเพณี
• Meaningful ทำ�กิจกรรมในสิ่งที่มีคุณค่าสร้างความหมายกับชีวิต
ทำ�กิจกรรมเล็ก ๆ กับครอบครัวในบ้าน เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างประณีตและเงียบสงบ
• Safe ให้ความสำ�คัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เว้นระยะห่าง ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง
หรือมีผู้คนแออัด งดการเข้าร่วมงานที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้ภาชนะของตัวเอง

หากดูจากสถิติจะพบว่า ผู้ด่ืมเหล้ามักเกิดอาการติดลมแล้วเคลื่อนย้าย

ไปจุดอื่นเพื่อดื่มต่อ หรือ ซื้อเพิ่ม ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมา
สสส. ได้รณรงค์การตัง้ ด่านชุมชน ช่วยลดอุบตั เิ หตุ แต่การไม่ดม่ื เหล้า
ในช่วงเทศกาล ซึ่งยังมีโควิด-19 ระบาดแบบนี้ จะเป็นผลดีทั้ง
ไม่เสีย่ งติดเชือ้ หรือ แพร่เชือ้ ให้กบั คนในครอบครัว และยังช่วย
ลดอุบัติเหตุลงได้ด้วย

ให้สงกรานต์นี้

ปลอดภัย
ไปด้วยกัน
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ประเทศไทยมีการเก็บสถิติ

ช่วง 7 วันอันตราย มาอย่างต่อเนื่อง

ทำ�ให้ทราบว่า จุดเสี่ยงอยู่ที่ตรงไหนบ้าง
ไปทบทวนพร้อมกันเพื่อหาทางป้องกัน
ประเภทรถ
ที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด

สาเหตุ
ที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด

บริเวณ
ที่เกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด

จักรยานยนต์ กระบะ
รถเก๋ง รถบรรทุก
รถโดยสาร

ดื่มสุรา ขับรถเร็ว
ตัดหน้ากระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี
สภาพถนน

ทางตรง ทางโค้ง ทางแยก
ทางตรงมีทางแยกร่วม
ทางโค้งมีทางแยกร่วม

ชื่อ : ลำ�บาก

โครงการตั้งสติก่อนสตาร์ท สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย 2565
เพราะเวลา ”เมา” คุณอาจเผลอทำ�สิ่งนี้โดยไม่รู้ตัว และมันอาจส่งผลมากกว่าที่คิด!
ลองดูคลิปนี้สักนิด แล้วคุณจะเข้าใจเหตุผล ว่าทำ�ไมเราอยากให้คุณ ดื่มไม่ขับ

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ
รักษาการผูอ
้ ำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสีย
่ งหลัก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สสส. ได้ท�ำ งานเชิงรุก เพือ่ ทำ�ให้ “น้�ำ เมา” หมดไปจากงานบุญประเพณี
ที่ถูกปลูกฝังค่านิยมมาอย่างยาวนาน ตลอด 16 ปี ในการรณรงค์สงกรานต์
ปลอดภัย ทำ�ให้จุดยืนยังคงแข็งแกร่ง และขยายถนนตระกูลข้าวให้ผู้คนมี
พื้นที่เล่นน้ำ�ปลอดภัยได้จำ�นวนถึง 100 พื้นที่ สร้างค่านิยมการไม่ดื่มในงาน
ประเพณี ลดอุบัติเหตุ ลดการทะเลาะวิวาท ทำ�ให้ครอบครัวมีพื้นที่ปลอดภัย
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
หัวใจของวันสงกรานต์ปี 2565 แม้ยังอยู่ในช่วงโควิด-19 แต่ สสส. ยังมุ่งสร้าง
พื้นที่เล่นน้ำ�ปลอดเหล้าและปลอดภัย ให้ความสำ�คัญกับเด็กและเยาวชนเพิ่ม เพราะเป็น
กลุ่มเสี่ยงอันดับต้น ๆ ที่มีโอกาสเข้าไปในวังวนของน้ำ�เมาได้ง่าย ไฮไลท์ปีนี้จะเน้นการสร้างความเข้าใจ ให้สังคม
ตระหนักว่า งานรื่นเริงไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็มีความสุข สนุกสนาน แม้จะไร้น้ำ�เมาอย่างเหล้าเบียร์ได้

สงกรานต์ ถ้าไม่ดื่มฉลองจะทำ�อะไร?

รดน้ำ�ดำ�หัว
ขอพรผู้ใหญ่

เป็นประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิม
ที่เรียบง่าย การกลับบ้านพร้อมหน้า
ได้ทำ�กิจกรรมเล็ก ๆ ในครอบครัว
เกิดความอบอุ่น ความสุขขึ้น
หรืออาจชวนผู้ใหญ่ไปทำ�บุญที่วัด
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อ่านหนังสือ
ดูหนัง ฟังเพลง

ช่วงวันหยุดยาว ได้ใช้เวลา
พักผ่อน อยู่กับตัวเองเป็นสิ่งที่จะทำ�ให้
จิตใจสงบสุข เกิดความผ่อนคลาย
จากความเครียดที่รุมเร้า
และเป็นการตุนพลังสำ�หรับ
การทำ�งาน หรือ เรียนต่อไป

จัดระเบียบบ้าน

การจัดระเบียบที่พักอาศัย
ทำ�ความสะอาด แยกสิ่งของ
ที่ไม่ใช้ไปทิ้ง หรือ บริจาค
ถือเป็นการจัดระเบียบจิตใจ
การได้อยู่อาศัยในห้องที่สะอาด
หรือได้ทำ�เพื่อคนอื่น
จะลดความขุ่นมัวในจิตใจลงได้

HowTo

5 วิธีรอด

ปลอดภัยวันสงกรานต์
1. เช็คสภาพก่อนออกเดินทาง
ทัง้ คน ทัง้ รถ ต้องเตรียมความพร้อม โดยอุปกรณ์
ต่าง ๆ ควรอยู่ในสภาพที่พร้อม ไม่ว่าจะเป็น ยางรถ
ระดับน้ำ�มัน ไฟ เบรก เพราะเสี่ยงทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่าง
ขับขีข่ น้ึ ได้ เมือ่ รถพร้อม คนต้องพร้อมด้วย ก่อนออกเดินทางควรวางแผนให้ดี
และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ หากต้องขับรถขากลับด้วย ไม่ควรดื่ม และพักผ่อนให้พอ
ก่อนเดินทางกลับ
2. ไม่ขับเร็ว ไม่ขับซิ่ง พฤติกรรมขับขี่ที่เป็นอันตรายอันดับแรก ๆ คือ การใช้ความเร็วที่มาก
เกินไป ยิ่งขับเร็วก็จะยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้น โดยพบว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต
เพราะการขับเร็วมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมการใช้ความเร็วเร่งแซงในบางถนน เช่น ทางโค้ง ทางขึ้นเขา
ลงเขา หรือ ถนนเลนเดียว เป็นอีกพฤติกรรมอันตรายที่ต้องหลีกเลี่ยง ทางที่ดีควรปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด และใช้ความเร็วที่เหมาะสม
3. ง่วงต้องไม่ฝืน การหลับในเป็นอีกสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
หรือ ก่อนหน้าจะต้องขับรถหากดื่มมากเกินไป ทำ�ให้หลับในได้ โดยเฉพาะถนนทางตรง เป็นจุดที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากหลับในด้วย จึงควรเตรียมร่างกายให้พร้อม หากรู้สึกง่วง
ให้จอดพักนอน หรือ เดินผ่อนคลาย 15-20 นาที ก่อนเดินทางต่อ เตรียมของเปรี้ยวหรือน้ำ�ผลไม้ไว้
เพื่อทำ�ให้สดชื่นขึ้น
4. เมาห้ามขับเด็ดขาด เป็นเรื่องต้องห้ามอย่างยิ่ง ไม่ว่าระยะทางจะไกล หรือ ใกล้ การดื่ม
แล้วนั่งหลังพวงมาลัย เป็นพฤติกรรมอันตรายที่สุด เพราะนอกจากตนเองจะเสี่ยง ยังทำ�ให้ผู้ร่วม
ถนนตกอยู่ในอันตรายไปด้วย เพราะการดื่มเหล้าทำ�ให้สมองสูญเสียการควบคุมตัวเอง ขาดสติ
และตัดสินใจได้ช้าลง
5. ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎ โดยเฉพาะความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐาน สวมหมวกกันน็อก
คาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ไม่ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ ข ณะขั บ ขี่ ช่ ว ยลดการบาดเจ็ บ รุ น แรง
และเสียชีวิต ขณะที่มีผู้เสียชีวิตจำ�นวนมากเพราะไม่สวมหมวกกันน็อก
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

นิตยสารสร้างสุข
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สุขสร้างได้

ที(่ น่า)ทำ�งาน
ออฟฟิศในฝัน

ที่ทำ�งาน
เปรียบเสมือน
บ้านหลังที่ 2
ของคนวัยทำ�งาน
ก็ว่าได้

แต่ ละวั น เราใช้เ วลาในที่ทำ�งานไม่ต่ำ�กว่าวันละ 8 ชั่วโมง บางคนต้องใช้เวลา
ในการเดินทางอีก 2-3 ชัว่ โมง/วัน เรียกว่า 2 ใน 3 ของวันหมดไปกับการทำ�งาน ทำ�ให้บางคน
ไม่สามารถจัดสมดุลของชีวิต work-life balance หรือ work-life integration คือ การประสานงานและชีวิตส่วนตัว
เข้าด้วยกันได้ หลายครั้งที่กระทบไปถึงการจัดเวลาคุณภาพให้กับครอบครัวด้วย และมีคนวัยทำ�งานจำ�นวนมากที่ต้อง
ทรมานกับโรคออฟฟิศซินโดรม เพราะทัง้ วันใช้เวลาอยูท่ โ่ี ต๊ะทำ�งาน ไม่มโี อกาสขยับตัวหรือแบ่งเวลาไปยืดเส้นยืดสายได้
บริษัทชั้นนำ�จำ�นวนมาก หันมาให้ความใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อลดปัญหาความเครียด การหยุดงาน
มาสาย ลาออก ซึ่งประสิทธิภาพที่ดีของพนักงานก็จะกลับคืนมาเป็นประสิทธิภาพของงานในท้ายที่สุด จะเห็นได้ว่าบริษัท
ยักษ์ใหญ่ของโลก อย่าง Google ถือเป็นต้นแบบให้อกี หลาย ๆ บริษทั ได้จดั สวัสดิการ และจัดสภาพแวดล้อมของทีท่ �ำ งาน
ให้เอื้อต่อการสร้างประสิทธิภาพในการทำ�งานได้ต่อไป
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ยุคโควิด-19 ทำ�ให้การทำ�งานเปลีย่ นไป คนจำ�นวนมากต้องอยูบ่ า้ นและทำ�งานจากทีบ่ า้ น เพือ่ เว้นระยะห่างทางสังคม
ระหว่างกัน หลายคนเกิดความเครียดมากกว่าการทำ�งานปกติ เพราะไม่สามารถแยกเวลาทำ�งานและเวลาส่วนตัวได้
ซึง่ แนวโน้มการทำ�งานในอนาคตหลายบริษทั เริม่ ปรับตัวตามยุค NEW NORMAL คำ�ว่าทีท่ �ำ งานหรือออฟฟิศจะเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิม ที่ไหนก็กลายเป็นที่ทำ�งานได้ การชี้วัดการทำ�งานจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำ�งานแต่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ
ของงาน ซึ่งคนรุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะเลือกบริษัทที่มีความยืดหยุ่นในการทำ�งานสูง และเลือกการให้ความสำ�คัญกับ
การได้จัดสมดุลชีวิต บริษัทที่ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตพนักงานมากกว่าเงินเดือนเพียงเท่านั้น
สสส. ได้เริม่ ดำ�เนินการศึกษาบทเรียนทีด่ ขี องหน่วยงานทีม่ ี
ความเป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Workplace)
จำ�นวน 17 องค์กร ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กที่ไม่มี
อาคารสำ�นักงานและบริษทั ขนาดใหญ่มพี นักงานกว่า 3 หมืน่ คน
เพื่อหาว่า “สุขภาวะ” หรือ ความสุขของคนวัยทำ�งานนั้น
จะเกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร นางสาวณั ฐ ยา บุ ญ ภั ก ดี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน
และครอบครัว สสส. อธิบายว่า การศึกษาพบจุดที่เหมือนกันคือ ความใส่ใจ
ในชีวติ ครอบครัวของพนักงานกับลูกจ้าง โดยพบว่าพนักงานจะมีความสุขเมือ่ ทีท่ �ำ งาน
มีนโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจน มีกลไกการดำ�เนินงานและการติดตามวัดผล ตลอดจน
การมีสว่ นร่วมของพนักงานเอง องค์กรทัง้ หมดมีนโยบายดูแลพนักงานเกินกว่าทีก่ ฎหมาย
ด้านแรงงานกำ�หนด
สิ่งที่เป็นกุญแจสำ�คัญคือ การออกแบบนโยบายองค์กรที่ไม่กดดันให้
พนักงานต้องเลือกว่างานหรือครอบครัวมาก่อน ซึ่งองค์กรทั้ง 17 แห่ง
ที่ พ บในการศึ ก ษา ได้ ช่ ว ยตอกย้ำ � ให้ เ ห็ น ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด
“ที่ ( น่ า )ทำ � งาน” ในสั ง คมไทย โดยพบว่ า มี น โยบายดู แ ล
พนั ก งานเกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายด้ า นแรงงานกำ � หนด เช่ น
นโยบายการลาดู แ ลภรรยาที่ ค ลอดบุ ต รซึ่ ง กฎหมาย
กำ�หนดให้หน่วยงานราชการต้องดำ�เนินการ แต่ปัจจุบัน
หน่วยงานเอกชนหลายแห่งก็ทำ�นโยบายเช่นเดียวกัน
รวมถึ ง สวั ส ดิ ก ารดู แ ลสมาชิ ก ในครอบครั ว พนั ก งาน
เช่น ศูนย์ดูแลเด็ก ค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาล
บุตรจนอายุถึง 20 ปี การจัดรถรับส่งนักเรียนลูก ๆ
ของพนักงาน หรือแม้แต่ในช่วงเวลาทำ�งานก็อนุญาตให้
ออกกำ � ลั ง กายในห้อ งกีฬ า จัดให้มีห้อ งพักผ่อ นเพื่อให้หลับ
กลางวันที่เรียกว่า power nap ซึ่งมีผลการศึกษามากมายยืนยันว่า
สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีแก่พนักงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ � งานด้ ว ย ฝ่ายบริหารบุคคลขององค์กรเหล่า นี้ต่า งยืนยันว่า นี่คือ
เคล็ดลับที่ทำ�ให้คนทำ�งานมีความรักความผูกพันต่อองค์กร ลดปัญหาขาด ลา
มาสาย ลดปัญหาพนักงานลาออกบ่อย ๆ
... เท่านี้ก็เพียงพอที่จะเป็นที่น่าทำ�งานของใครหลายคน ...
นิตยสารสร้างสุข
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รู้จัก ทักทาย ร่วมเป็นเครือข่าย
สถานประกอบการเป็นมิตรกับครอบครัว
แนะนำ�เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กร
และสถานประกอบการ ที่สนับสนุนคนทำ�งานให้สามารถดูแลครอบครัวได้ดี ไปพร้อมกับการทำ�งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

4 มิติสำ�คัญ

สร้างองค์กรเป็นมิตรต่อครอบครัว
		

จากการที่ สสส. จัดเก็บข้อมูลองค์กร/สถานประกอบการตัวอย่าง พบว่า
แต่ละองค์กรมีการสนับสนุนการดูแลครอบครัวให้กับพนักงานที่หลากหลาย
โดยแบ่งเป็น 4 มิติหลัก ได้แก่
Time Management

การเปิดโอกาสให้พนักงานบริหารจัดการเวลาได้เองมากขึ้น
มีความยืดหยุ่นสูง
Friendly Location

การมีสถานที่ทำ�งาน เอื้อต่อการทำ�งาน
และดูแลครอบครัวไปพร้อมกัน
Family Support

การสนับสนุนการดูแลครอบครัว
ทั้งด้านสถานที่และค่าใช้จ่ายต่างๆ
Family Relationship

เปิดพื้นที่กิจกรรมให้ครอบครัวเข้าร่วม
เพื่อสร้างสัมพันธภาพครอบครัวที่ดี

14
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4 สวัสดิการติดอันดับ ขวัญใจคนทำ�งาน

ลาคลอด แม้ว่ากฎหมายจะกำ�หนดสิทธิเรื่องลาคลอดบุตรเอาไว้ 90 วันสำ�หรับผู้คลอด และเริ่มมีหลายบริษัท

ที่ขยายสิทธิเพิ่มเติมถึงผู้ชาย รวมทั้งมีการผลักดันกฎหมายเพื่อให้ผู้ชายได้ใช้สิทธิลาเพื่อดูแลครอบครัว
และสมาชิกใหม่ บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกบางแห่ง เริ่มมีสวัสดิการให้พนักงาน
ทัง้ ชายและหญิงลาหยุดได้ อย่าง NETFLIX ให้ลาแบบจุใจยาวถึงหนึง่ ปี โดยทีย่ งั สามารถ
ได้รับเงินเดือนเต็มจำ�นวน โดยมองว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่จะให้สวัสดิการนี้
ศูนย์รับดูแลเด็ก ถือเป็นปัญหาหนักใจของพ่อแม่ ซึ่งปัจจุบัน

ครอบครัวทุกวันนี้เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น เมื่อพ้น
ระยะลาคลอด การฝากเลี้ยงทำ�ให้พ่อแม่หนักใจและเพิ่มภาระ
ค่าใช้จ่ายอย่างมาก หลายบริษัทจึงเปิดสถานที่รับเลี้ยงเด็กภายในบริษัทเอง
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายพนักงานบางส่วน นอกเหนือไปจากการจัดมุมนมแม่
ตารางงานยืดหยุ่นได้ การจัดตารางเวลาเพื่อดูแลครอบครัว

วันหยุด
ได้ ม ากขึ้ น พร้ อ ม ๆ ไปกั บ ทำ � งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็นเรื่องที่คนยุคใหม่ให้ความสำ�คัญมาก หลายบริษัท
เพื่อดูแลพ่อแม่
จึงปรับให้ตารางงานยืดหยุ่นได้เพื่อลดการเดินทาง เพิ่มวันหยุด
ยิ่งเข้าสู่สังคมสูงอายุ คนวัยทำ�งาน
ของพนักงาน เช่น ไม่ยึดติดเวลาเข้าออกงาน ปรับลดชั่วโมง
มี ห น้ า ที่ ต้ อ งดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว ไม่ ว่ า
การทำ�งาน เพิม่ วัน WFH ใช้การทำ�งานออนไลน์มาแทนที่
จะเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย การนั ด หมอเพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพ
โดยไม่ให้ชั่วโมงทำ�งานมาขวางคุณภาพของงานที่ทำ�
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกท่านต้องการความช่วยเหลือ
ที่มา : Family-Friendly Workplace
เครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อเด็ก
และครอบครัว

ในสหรัฐอเมริกาพบว่า เริม่ มีมาตรการให้พนักงานใช้วนั ลาป่วย
เพื่อดูแลในครอบครัวได้ และบางบริษัทยังมีสวัสดิการสำ�หรับ
ผู้ที่ต้องดูแลคนในครอบครัว รวมทั้งการลดหย่อนภาษีด้วย

20 ปี ภาคีสร้างสุข สู่ทศวรรษที่ 3

สุขภาวะในองค์กร เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี ของ สสส. ที่มุ่งเน้นให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะทั้ง 4 มิติ อย่างยั่งยืน โดยมีพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
หลากหลายกลุม่ ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมสร้าง จนเกิดเป็นผลงานทีส่ ร้างสรรค์ ทัง้ หมดนีม้ จี ดุ มุง่ หมาย
สูงสุดเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน

“ปัญญาความสุข” ในโลกอันผันผวน

E-Book น่าอ่าน

(Spiritual Health for Resilient Society)
เรื่องเล่า 12 องค์กร ขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญาของสังคม ในโอกาสที่ สสส. ได้ขับเคลื่อนงาน
สุขภาวะทางปัญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้แก่ มูลนิธเิ ครือข่ายพุทธิกา, Peaceful
Death, ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ธนาคารจิตอาสา, ชูใจ กะ กัลยาณมิตร, มูลนิธอิ าสาสมัครเพือ่ สังคม, คณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ชีวามิตร, มูลนิธิสหธรรมิกชน และ Free Spirit Thailand ซึ่งการอุทิศตนทำ�งาน
อย่างเข้มแข็งทำ�ให้ผลิดอกออกผลสร้างสุขในทุกมิติในสังคมเป็นวงกว้าง

คนสร้างสุข

นักต่อสู้น้ำ�เมา

รณรงค์ “เปลี่ยน”
เพื่อสิ่งที่ดีกว่า
การทำ�งานรณรงค์

ต้องกล้าที่จะเปิดประตูบานใหม่ ๆ

เปลี่ยนความคิดใหม่

พยายามทำ�ให้เห็นว่าการพูดคุย
อย่างมีน้ำ�ใสใจจริงไม่จำ�เป็น
ต้องเกิดในวงสุราเท่านั้น
วิษณุ ศรีทะวงศ์
นักรณรงค์งดเหล้า
วัฒนธรรมการดื่มในงานประเพณี ทั้งงานบุญ งานบวช
งานศพ พบได้ในกลุ่มประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ผิดกลับซีกโลกตะวันตกทีก
่ ารดืม
่ จะแฝงมากับงานดนตรี หรือ
กีฬา วัฒนธรรมการดืม
่ ทีม
่ ากับประเพณี เหมือนจะฝัง
่ รากลึก
แต่ก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้

เส้ น ทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะในงานบุ ญ ประเพณี
และเทศกาลปลอดเหล้า ทีม่ สี �ำ นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ สคล.
เครือข่ายภาคประชาชน คนกลุ่มเล็ก ๆ ต่อกรกับธุรกิจน้ำ�เมา เคียงบ่า
เคียงไหล่ท�ำ งานขับเคลือ่ นรณรงค์งดเหล้าร่วมกับ สสส. มาอย่างยาวนาน
และวันนี้มีเครือข่ายทั่วประเทศ ส่วนสำ�คัญที่สร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทย วิษณุ ศรีทะวงศ์ หรือ พี่ตุ้ย เป็นอีกคนหนึ่งที่ก้าวเข้าสู่
การเป็น “นักรณรงค์งดเหล้า” จากพื้นฐานที่เป็นนักดื่มมาก่อน โดยใช้
เวลา 5-6 เดือน พิสูจน์ตัวเองจนสามารถเลิกดื่มได้สำ�เร็จ และเป็น
นักรณรงค์เต็มขัน้ ปัจจุบนั พีต่ ยุ้ เป็นผูจ้ ดั การแผนงานนโยบายสาธารณะ
ของสำ�นักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
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“คนทำ�งานรณรงค์สว่ นใหญ่ 60% เคยเป็น
นักดื่ม บางคนเป็นสาวเชียร์เบียร์มาก่อน ทำ�ให้มี
ความเข้าใจถึงธรรมชาติของการดืม่ และมีจดุ เปลีย่ น
ทีห่ กั เหจากการเป็นเสพเป็นผูร้ ณรงค์เพราะมองเห็น
ถึงปัญหา ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท ปัญหา
ต่าง ๆ มากมายทีม่ าจากการดืม่ ทีส่ �ำ คัญการทำ�งาน
รณรงค์ต้องกล้าที่จะเปิดประตูบานใหม่ ๆ เปลี่ยน
ความคิดใหม่ พยายามทำ�ให้เห็นว่าการพูดคุย อย่างมี
น้�ำ ใสใจจริง ไม่จ�ำ เป็นต้องเกิดในวงสุราเท่านัน้ เช่นคุยงาน
อาจทำ�ในวงน้�ำ ชา กาแฟ ก็ได้ โดยตัวเราเองทีต่ อ้ งทำ�ให้เป็น
ตัวอย่าง” พี่ตุ้ย เล่าย้อนตอนเริ่มทำ�งานใหม่ ๆ
ตั้งแต่ปี 2551 จากวันนั้น ถึงวันนี้ก็ผ่านมากว่า 15 ปีแล้ว
การทำ�งานที่ผ่านมา เราใช้งานประเพณีวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ในการสร้างการเปลีย่ นแปลงค่านิยมทางสังคมและการผลักดันนโยบายสาธารณะ
เพือ่ ลดละเลิกการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ ในงานประเพณีวฒ
ั นธรรม
และเทศกาลสำ�คัญ ๆ ของประเทศ อาทิ ถนนตระกูลข้าว ทีจ่ ดั สงกรานต์ปลอดเหล้าได้ เป็นเครือ่ งยืนยันว่า แม้วฒ
ั นธรรมการดืม่
จะฝั่งรากลึก แต่ก็เปลี่ยนได้
“จุดเริ่มต้นสงกรานต์ปลอดเหล้า ก็ถูกผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจต่อต้าน กดดัน แต่ปัญหาทะเลาะวิวาทที่รุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ ในงานสงกรานต์ซึ่งมาจากน้ำ�เมา ทำ�ให้คนโหยหาการมีพื้นที่ปลอดภัย แทนที่เล่นน้ำ� ทุก ๆ ชั่วโมง ต้องพะวงระวัง
การทะเลาะวิวาท ในหมู่นักดื่มที่มาเล่นน้ำ� แต่การเล่นน้ำ�ที่เปิดในพื้นที่โซนนิ่ง แค่ 1 กิโลเมตร ตลอดทั้งวัน เป็นการเล่นน้ำ�
ทีม่ คี วามปลอดภัย และมีความสุข จึงทำ�ให้มคี นขานรับ และเป็นแรงหนุน หรือเป็นทัพเสริมให้กบั แนวคิดทีจ่ ะเดินหน้ารณรงค์
ในกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาที่เปรียบเป็นทัพหลักต่อไป และตอกย้ำ�ว่า งานประเพณี
ไม่จำ�เป็นต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งยัง
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม”
พี่ตุ้ย อธิบาย
จากการรณรงค์ทไ่ี ด้ผลดี นำ�ไปสูน่ โยบาย
ภาครัฐ จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในปี 2554
มีการจัดโซนนิง่ ห้ามจำ�หน่ายและดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ทำ�ให้สงกรานต์ปลอดเหล้า และเมือ่ กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า
ร่วมด้วยก็ทำ�ให้พื้นที่เล่นน้ำ� 3,000 แห่ง มีความปลอดภัย
สงกรานต์ ปี 2565 การเดินหน้ารณรงค์ “เทีย่ วสงกรานต์วถิ ใี หม่
ปลอดเหล้าปลอดภัย ห่างไกลโควิด” พี่ตุ้ย มองว่า ในช่วงที่ยังมีโควิด-19
ยังต้องระวังเรื่องการแพร่ระบาดของโรค จึงต้องกำ�หนดระยะเวลาเล่นน้ำ�
ทีช่ ดั เจน และจัดงานขนาดเล็ก มีคณ
ุ ค่ามากกว่าสนุก และปลอดภัยจากทัง้ เหล้า
และโควิด-19 ซึง่ สังคมไทยตืน่ รูอ้ ย่างมากแล้วว่า การส่งต่อวัฒนธรรมเชิงคุณค่า
จะมีความหมายมากขึ้น พื้นที่ปลอดภัยจะทำ�ให้ทุกคนกลับมามีความสุขในการ
ดื่มด่ำ�ประเพณีได้อีกครั้ง
ติดตาม เฟซบุก๊ แฟนเพจ : คนสร้างสุข

สุขรอบบ้าน

ไขมัน

ทำ�ร้ายไปถึงสมอง!

ทีมวิจัยแคนาดา พบไขมันส่วนเกินในร่างกาย ส่งผลกระทบต่อสมองทำ�ให้สมองของคนอ้วน
มีประสิทธิภาพลดลง ทั้งความจำ� ความสามารถในการเชื่อมโยง และการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ปัญหานี้
เชื่อว่ามาจากผลของไขมันส่วนเกินต่อหลอดเลือดหัวใจและสมอง ที่เข้าไปทำ�ร้ายสมอง

ปัญหาน้ำ�หนักตัวเกินและโรคอ้วน ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างเบาหวาน ความดัน

โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง แต่ข้อมูลล่าสุดที่ได้จากผลการวิจัยที่เพิ่งได้ตีพิมพ์สด ๆ ร้อน ๆ ในวารสาร เจมา เน็ตเวิร์ก โอเพิ่น
(JAMA Network Open) ได้สร้างความตกตะลึงให้กบั คนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งไขมันในร่างกายเกิน หรือคนทีถ่ งึ ขัน้ เป็นโรคอ้วนอย่างมาก
เมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม็คมาสเตอร์ รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ศึกษาพบว่า ภาวะน้ำ�หนักตัวเกิน และโรคอ้วน
มีความสัมพันธ์กับปัญหาเรื่องความเสื่อมทางประสิทธิภาพของสมอง ซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับผลของไขมันส่วนเกินในร่างกาย
ต่อหลอดเลือดสมองและหัวใจ
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ทีมนักวิจัย ได้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่า ยิ่งกลุ่มตัวอย่างที่พวกเขา
ศึกษามีปริมาณไขมันส่วนเกินในร่างกายมากขึ้นเท่าไหร่ ระดับความเสื่อม
ของสมองที่ตรวจพบยิ่งสูงมากขึ้น การตรวจทดสอบทำ�อย่างละเอียด
รวมถึงสแกนด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ เพื่อตรวจไขมันสะสมบริเวณหน้าท้อง
โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงมีไขมันหน้าท้องสะสมมากกว่า โดยกลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 9,200 คน อายุระหว่าง 30 ปี และ 75 ปี ที่เข้าร่วม
การวิจยั นีม้ าร่วม 10 ปี นับตัง้ แต่ปี 2553-2561 ทีม่ ปี ญ
ั หาไขมันส่วนเกิน
สะสมบริเวณหน้าท้องกันทั้งสิ้น แต่มากน้อยต่างกันไป
ขั้นตอนการวิจัย ตรวจวัดไขมันอย่างละเอียด ทดสอบประสิทธิภาพ
สมอง เน้นทดสอบความจำ� การเชือ่ มโยง การเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ ๆ และวิธอี น่ื ๆ
เพือ่ นำ�ผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับไขมันในร่างกาย และสัญญาณความ
เสียหายที่เกิดกับสมอง จนทำ�ให้เห็นว่ายิ่งไขมันมากยิ่งเสี่ยงทำ�ให้สมอง
ถูกทำ�ลายมากขึ้น พบความเสื่อมของสมองที่ชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยอื่น ๆ ที่พบว่า ไขมันเป็นปัจจัยเสี่ยงทำ�ลายหลอดเลือดสมอง
และหัวใจ
“ผลการวิจัยชี้ว่าการป้องกันหรือการลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย
อาจจะสามารถช่วยให้เรารักษาประสิทธิภาพของสมองและความจำ�
ให้ยังคงอยู่ดีดังเดิมได้” ซอเนีย อานันด์ ศาสตราจารย์ ด้านการแพทย์
มหาวิทยาลัย แม็คมาสเตอร์ กล่าว
การวิจัยนี้ นับเป็นการวิจัยเชิงระบาดวิทยาขนาดใหญ่ ที่ใช้เวลา
การศึกษาติดตามผลได้ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากที่สุดของการวิจัยหนึ่ง
และถึงแม้จะเป็นการวิจัยที่ทำ�โดยทีมวิจัยในประเทศแคนาดา แต่เมื่อได้
ตีพิมพ์ผลการศึกษาออกมาให้เป็นที่รับทราบไปทั่วโลกแล้ว นานาชาติ
ต่างได้รบั ประโยชน์ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ทีม่ ปี ญ
ั หาประชากรเกิดโรคอ้วนสูง
มากชาติหนึง่ ในโลก โดยพบว่า ประชากรชาวสหรัฐฯ มากถึง 42.7% มีปญ
ั หา
เรื่องโรคอ้วนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากอ้างอิงจากผลการวิจยั ล่าสุด ประชากรทีม่ ี
ปัญหาเรื่องน้ำ�หนักตัวเกินเกณฑ์ คนเหล่านี้ถือว่ามี
ความเสี่ยงเรื่องประสิทธิภาพสมองเสื่อมด้วยเช่นกัน
โดยก่อนหน้านีเ้ มือ่ ปี 2562 ดร.เมอร์ซดี ซี คาร์เนธอน
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ในสหรัฐฯ
ได้ระบุในคอลัมน์ทต่ี พี มิ พ์ในนิตยสารด้านวิทยาศาสตร์
ชือ่ ดังของสหรัฐฯ ชือ่ ไซแอนติฟคิ อเมริกนั ว่า 1 ใน 3
ของคนวัยผูใ้ หญ่ในอเมริกามีปญ
ั หาเรือ่ งโรคอ้วนกันแล้ว
ในขณะที่อีก 2 ใน 3 ของประชากรกลุ่มเดียวกันนี้
ก็มปี ญ
ั หาเรือ่ งภาวะน้�ำ หนักตัวกิน และกำ�ลังจะพัฒนา
กลายไปเป็นโรคอ้วนในอีกไม่นาน ข้อมูลนี้เป็นภาพ
สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาเรือ่ งน้�ำ หนักตัวเกิน
และโรคอ้วนในสหรัฐฯ
การศึกษาเดียวกันนี้ยังระบุอีกด้วยว่า คนกลุ่ม
ตั ว อย่ า งที่ มี ไขมั นส่ ว นเกิ นในร่ า งกายมากเท่า ไหร่
ยิ่งมีความเสี่ยงในการมีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมองมากขึ้น ตอกย้ำ�ผลการวิจัยก่อนหน้านี้
ทั้งหลายที่ชี้ให้เห็นว่า คนอ้วนและคนที่มีน้ำ�หนักตัว
เกินจะมีความเสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพ ที่เกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองมากกว่าคนทั่วไป

การแก้ปัญหานี้

คงไม่มีวิธีทางอื่น
นอกไปจากการควบคุมน้ำ�หนัก

• บริโภคอาหารแต่พอดี
หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ของทอด
• เพิ่มผักผลไม้ในมื้ออาหารให้เพียงพอ
• ออกกำ�ลังกาย หรือมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอ
หากไม่อยากทำ�ร้ายสมองด้วยการปล่อยให้
ไขมันเกิน

สุขไร้ควัน

ระทึกก่อนบิน

นักบินเมาจนต้องโดนจับคาเครื่อง
“นักบินเมา” หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินก่อนนำ�เครื่อง
ขึน
้ บินนัน
้ มีให้เห็นเป็นระยะ ๆ ลองคิดดูวา่ หากนักบินรายนัน
้ หลุดรอด
การตรวจจับของเจ้าหน้าความปลอดภัยการบินที่สนามบินไปได้
จนได้นำ�เครื่องขึ้นบิน อะไรจะเกิดขึ้น?

กรณีลา่ สุดทีเ่ กิดขึน้ กับสายการบินต้นทุนต่�ำ เจ็ตบลูในสหรัฐฯ
เมื่อนักบินที่ถูกจับได้ว่าเหมือนจะเมา จนมีการจับตรวจร่างกาย
และทำ�ให้ทุกคนก็ต้องอ้าปากค้างไปตาม ๆ กัน เพราะปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดทีต่ รวจได้นน้ั สูงกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ถงึ
4 เท่าตัวเลยทีเดียว
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย การบิ น
ของสนามบินเมืองบัฟฟาโล่ จะแจ้งเหตุความสงสัยว่านักบินชื่อ เจมส์
คลิฟตัน วัย 52 ปีคนนี้ ดูทา่ เหมือนจะเมาจนถูกเชิญตัวไปตรวจ ก็คอื ตอนที่
นักบินรายดังกล่าวเข้าไปประจำ�การในห้องนักบินเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่การตรวจจับได้
ในระหว่างการตรวจความปลอดภัยเหมือนอย่างในกรณีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินเช้าตรู่
มีก�ำ หนดการบินออกจากสนามบินนานาชาติ ไนอาการ่า ในเมืองบัฟฟาโล่ เวลา 06.15 น. ไปทีส่ นามบิน
ฟอร์ต เลาเดอร์เดล ในรัฐฟลอริดา เป็นเครื่องบินแอร์บัส A320 ที่จุผู้โดยสารได้ 140 ถึง 170 คน
แน่นอนว่าเมื่อโดนจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้ นักบินหนุ่มใหญ่ เจมส์ ก็ต้องโดนจับและตั้งข้อหา
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการละเมิดหลักความปลอดภัยทางการบินสหรัฐฯ ทีร่ ะบุไว้วา่ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดตั้งแต่ 0.04 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ถือว่าไม่ปลอดภัยและไม่อนุญาตให้ทำ�หน้าที่ ในขณะที่
กฎหมายของรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองบัฟฟาโล่ ห้ามคนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่
0.08 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปขับรถยนต์
ไม่เพียงแต่กปั ตันเจมส์จะต้องโดนดำ�เนินคดีตามกฎหมายแล้ว ยังต้องตกงาน เนือ่ งจากสายการบิน
ได้ออกมาประกาศในทันทีว่า ได้ดำ�เนินตามมาตรการและจะไม่ทนแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวต่อกรณี
การละเมิดความปลอดภัยการบินสากลด้วยการดื่มน้ำ�เมา
เหตุการณ์นี้ จบลงตรงที่เครื่องดีเลย์ 4 ชั่วโมง แต่หากคิดในทางกลับ หากเครื่องบินลำ�นั้น
ได้ออกบินตรงเวลา อะไรจะเกิดขึ้น?
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สุขเลิกเหล้า

รู้ยัง! สูบบุหรี่ไฟฟ้า

เสี่ยงน้ำ�ตาลสูงถึงขั้นเป็นเบาหวานได้
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง จอห์นส์ ฮอปกินส์ ถึงกับต้องออกมาเตือนกัน
แบบเน้น ๆ ถึงผูท
้ ห
่ี ลงใหลกับการสูดควันจากบุหรีไ่ ฟฟ้า เพราะหากผลการวิจย
ั ทีบ
่ ง
่ ชีถ
้ ง
ึ อันตราย
ของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีออกมากันก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอจะทำ�ให้หยุดคิดได้ การวิจัยล่าสุดชิ้นนี้ควร
ที่จะต้องนำ�ไปชั่งรวมกับหลักฐานทางวิชาการที่ผ่านมาว่า โอกาสเสี่ยง
เกิดขึ้นกี่โรคแล้ว และควรหยุดได้หรือยัง?

ผลการวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านเวชศาสตร์
ป้องกัน อเมริกัน เจอร์นัล ออฟ พรีเวนทีฟ เมดิซีน เมื่อเร็ว ๆ นี้
ระบุวา่ การสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าเป็นประจำ�หรือบ่อย ๆ ทำ�ให้เกิดความเสีย่ ง
ทีท่ างการแพทย์เรียกว่า ภาวะก่อนเป็นเบาหวาน (prediabetes)
ถือว่ายังเป็นภาวะที่สามารถแก้ไขได้ กล่าวคือหากสามารถหยุด
ปัจจัยที่ส่งผลให้พัฒนาต่อไปเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เต็มขั้นได้
ซึง่ แน่นอนว่าในกรณีนกี้ ค็ อื อย่างน้อยก็ตอ้ งหยุดการสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า
เสียก่อน
“ผลการศึกษาของพวกเราแสดงให้เห็นถึงความเชือ่ มโยงกันอย่าง
ชัดเจน ระหว่างความเสี่ยงในการเกิดภาวะก่อนเบาหวาน และพฤติกรรม
การใช้บุหรี่ไฟฟ้าของคนไข้สอดคล้องกัน โดยพบว่า เมื่อเป็นเรื่องความเสี่ยงเป็นเบาหวานแล้ว
การสูบบบุหรีไ่ ฟฟ้านัน้ เป็นปัจจัยเสีย่ งในลักษณะเดียวกันกับการสูบบุหรีจ่ ริง ๆ ตรงนีเ้ องทีค่ นกลุม่ เสีย่ ง
ควรต้องรับรูแ้ ละตระหนักให้มาก” ผูน้ �ำ การวิจยั ชแยม บิสวาล ศาสตราจารย์ดา้ นวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ม.จอห์นส์ ฮอปกินส์ กล่าว
การวิจัยที่น่าสนใจชิ้นนี้ ใช้คนกลุ่มตัวอย่างมากถึง 600,000 คนจากทั่วสหรัฐฯ ในจำ�นวนนี้
กว่า 9% เป็นผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า และให้ข้อมูลด้วยตัวเองในช่วงที่เข้าร่วมการวิจัยว่า ตัวเองมีปัญหาภาวะ
ก่อนเบาหวานแล้ว ซึง่ ในตอนท้ายของการวิจยั ทีมวิจยั สรุปได้วา่ การสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าซึง่ เป็นทีน่ ยิ มอย่างสูง
ในหมูค่ นหนุม่ สาววัยยีส่ บิ กว่า ๆ มีความเชือ่ มโยงกับเปอร์เซ็นต์ความเสีย่ ง ในการเกิดภาวะก่อนเบาหวาน
ที่สูงขึ้นถึง 22% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่สูบเลย ในขณะที่กลุ่มที่สูบบุหรี่จริงมีความเสี่ยงเฉลี่ยที่จะเกิด
ภาวะก่อนเบาหวาน อยู่ที่ 40%
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คนดังสุขภาพดี

สุขภาพดี

นับเป็นดาราวัยรุ่นที่กำ�ลังมาแรงอีกคน
สำ�หรับ “สมาร์ท ชิษณุพงศ์ พวงมณี”
หนุ่มน้อยหน้าใส ผู้มีรอยยิ้มหวานละมุน
วันนี้เราลองมาทำ�ความรู้จักกับเขา
ในมุมของไลฟ์สไตล์การดูแล
รักษาสุขภาพกันบ้างดีกว่า

มีสุขได้ด้วย “การเต้น”

“สมาร์ท” เล่าให้ฟังว่า ปกติเป็นคนชอบออกกำ�ลังกายอยู่แล้ว และค้นพบว่าตัวเองเป็นคนรักการเต้นมาก เรียกได้ว่ามีความสุข
ทุกครั้งที่ได้เต้น โดยแนวการเต้นที่ชอบเป็นพิเศษ คือ K-POP กับ HIPHOP ซึ่งฝึกฝนมานานกว่า 2-3 ปีแล้ว ที่ชอบเพราะได้ทั้ง
ความสนุกและเรือ่ งของสุขภาพ นอกจากนี้ การเต้นยังช่วยทำ�ให้เรารูส้ กึ เหนือ่ ยยากขึน้ ได้ฝกึ การหายใจ เพือ่ ช่วยในการทำ�งานของปอด
กล้ามเนื้อก็แข็งแรง
หนุ่มน้อยหน้าใส เล่าต่อว่า จะจัดตารางออกกำ�ลังกายของตัวเอง เช่น วันไหน
ที่ไม่ได้ออกไปฟิตเนส ก็จะออกกำ�ลังกายที่ห้องวันละ 2-3 ชั่วโมง อีกทั้งเขายังมีกีฬา
ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ อย่างฟุตบอลและฟุตซอล โดยจะออกไปเตะกับเพื่อน ๆ เป็นประจำ�
และเล่นมาตั้งแต่สมัยเรียนประถม นอกจากนี้ ยังมีกีฬาอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้ามีเวลาว่าง
เมื่อไหร่ก็มักจะเล่นกับเพื่อนและครอบครัวอยู่เสมอ นั่นก็คือ แบดมินตัน ซึ่งเป็นกีฬาที่สนุก
ใช้อุปกรณ์น้อยแถมได้เหงื่อดีอีกด้วย
ในเรื่องของการรับประทานอาหาร สมาร์ท บอกว่า ปกติเป็นคนไม่ชอบกินผัก แต่จะเน้น
ที่ผลไม้แทน และการออกกำ�ลังกายทุกวัน วันละ 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล
“ปกติจะเป็นคนชอบหาอะไรมาขบเคีย้ วอยูต่ ลอด ก็จะพยายามเลือกกินผลไม้มากกว่า
ขนมกรุบกรอบ หรือขนมหวานต่าง ๆ ซึง่ มีน�ำ้ ตาลค่อนข้างมาก ถ้าเรากินเยอะไปอาจส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพในระยะยาวได้” สมาร์ท กล่าว
เช่นเดียวกับเรื่องของการดื่มน้ำ� ดาราหนุ่มอารมณ์ดี เล่าต่อว่า ในแต่ละวันจะดื่มน้ำ�
ในปริมาณค่อนข้างเยอะ อย่างน้อย ๆ ก็ 1 ขวดใหญ่ ซึ่งผลจากการดื่มน้ำ� คือ ผิวพรรณ หน้าตา
ดูสดใสขึ้น ขณะที่เครื่องดื่มที่มีน้ำ�ตาล มีดื่มบ้างเป็นบางครั้ง แต่เลือกหวานน้อย หรือไม่ใส่
น้ำ�ตาลเลย
ส่ ว นชี วิ ต ในวั น หยุ ด สบาย ๆ นั ก แสดงหนุ่ ม บอกว่ า ในตอนกลางวั น ก็ จ ะพั ก ผ่ อ น
ทำ�กิจกรรมที่อยากจะทำ�ทั่วไป เช่น นั่งเล่นเกม ดูคลิปในยูทูบ หรือเล่นเฟซบุ๊ก อัปเดต
ความเคลื่อนไหว ส่วนตอนเย็นจะเป็นช่วงที่เราจะต้องออกกำ�ลังกาย ก็จะซ้อมเต้นไปตาม
จังหวะเพลง ซึ่งตอนที่เต้นก็จะมีเหงื่อออกมาก แล้วพอเต้นเสร็จไปอาบน้ำ� เพื่อที่จะเข้านอน
ก็จะรู้สึกสดชื่นดีมาก ๆ
ในส่วนของเคล็ดลับในการดูแลจิตใจให้แจ่มใสอยูเ่ สมอนัน้ สมาร์ท บอกว่า การเต้นสามารถ
ช่วยแก้เครียดได้จริง ๆ เหมือนที่มักพูดกันว่ากีฬานอกจากจะได้สุขภาพแล้ว ยังช่วยคลายความเครียด
ได้อีกด้วย ส่วนใครที่กำ�ลังเผชิญความเครียดอยู่ ก็อยากให้ลองมองหากิจกรรมที่ช่วยทำ�ให้เราดีข้ึน
อย่างเช่น การออกกำ�ลังกาย เป็นต้น
เคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่สมาร์ทบอกเล่ามาทั้งหมด ล้วนเป็นสิ่งที่ สสส. สนับสนุนให้คนไทย
ร่วมกันดูแลตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ
และเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งออกกำ�ลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดหวาน มัน เค็ม
พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง
อยู่เสมอ
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สุขลับสมอง

สุขลับสมอง
ประจำ�ฉบับนี้

		อยากชวนคุ ณ ผู้ อ่ า น มาทบทวนว่ า เส้ น ทางแบบไหนกั น

ที่เสี่ยงอันตราย มักเกิดอุบัติเหตุ
ทางตรง 			

ทางโค้ง 			 ทางแยก

ร่วมสนุก
ส่งคำ�ตอบ
พร้อมรับของรางวัล
ได้ที่ช่องทางใหม่
Line Bot สสส. สร้างสุข

ทุกข้อ

ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ผู้โชคดีที่ร่วมสนุก 10 ท่าน
จะได้รับ “เสื้อตั้งสติก่อนสตาร์ท”
จาก สสส.

ติดตามเฉลยย้อนหลัง และรายชื่อผู้โชคดีจากเกมลับสมองได้ที่
www.thaihealth.or.th
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