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TAKE CARE OF YOUR HEALTH
แม้สขุ ภาพจะเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต่างลงความเห็นว่าเป็นสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ในชีวติ แต่เมือ่ ถึงเวลาใช้ชวี ติ จริงๆ การดูแลสุขภาพร่างกายมักจะกลายเป็นเรือ่ งท้ายๆ ทีเ่ รานึกถึง
ตราบใดทีย่ งั ไม่เจ็บป่วย แต่เพือ่ ไม่ให้สขุ ภาพทางการเงินต้องทรุดไปพร้อมกัน เราจึงเฟ้นหาข้อมูลดีๆ มาให้คณ
ุ อ่านเพลินๆ เพือ่ การตัง้ รับอย่างรูท้ นั สุขภาพของตนเอง

เห็นคนรอบตัวหลายคนมักจะเจ็บไข้ ได้ป่วยตอนที่ ไม่ทันตั้งตัว
จริงๆ แล้วเราควรเตรียมตัวรับมือกับโรคภัยอย่างไรดี
โรคภัยไข้เจ็บคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา แถมยังไม่เลือกเพศ วัย และอายุอีกต่างหาก ใครจะรู้ว่า
วันดีคนื ดีเราอาจล้มหมอนนอนเสือ่ เข้าสักวันจากโรคร้ายทีน่ บั วันก็จะยิง่ มากขึน้ ตามจ�านวนประชากรโลก ไม่ใช่แค่
ผูป้ ว่ ยเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากโรคภัย แต่ยงั รวมถึงคนในครอบครัว และสุขภาพทางการเงินด้วย แม้จะไม่รวู้ า่
โรคภัยจะมาเคาะประตูเยีย่ มเมือ่ ไหร่ แต่เราก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพือ่ รับการมาเยือนของมันได้ ด้วยเคล็ดลับ
ดีๆ 3 ข้อ ดังนี้

7 สาเหตุทคี่ ร่าชีวติ คนไทยมากทีส่ ดุ
( หน่วย : รายต่อประชากร 1 ล้านคน )
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โรคหลอดเลือด
ในสมอง

โรคหัวใจ
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โรคปอด

516

121

อุบัติเหตุและการตายจากสารพิษ

โรคเบาหวาน

985

63

โรคมะเร็ง

โรคเอดส์

15,430
พยาบาลเทคนิค 1 คน
ดูแลคนไทย 15,430 คน

รูห้ รือไม่ บุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
ต้องดูแลคนไทยกีค่ น
ที่มา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข (ข้อมูลสำารวจ)
สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

11,233
ทันตแพทย์ 1 คน

ดูแลคนไทย 11,233 คน

6,465
เภสัชกร 1 คน

ดูแลคนไทย 6,465 คน

2,533
แพทย์ 1 คน

ดูแลคนไทย 2,533 คน

ก่ อ นที่โ รคภัย จะมาเยือ น ทางที่ดี
ควรหาวิธปี อ้ งกันไม่ให้มนั มาถึงตัวได้เร็ว
นัก ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการลด ละ เลิก
พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย เช่น ถ้ากลัวจะเป็นมะเร็ง
ก็ต้องหาข้อมูลก่อนว่ามะเร็งส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก
พฤติกรรมการกินอยูแ่ บบไหน จากนัน้ ก็ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของตัวเองเพื่อจะได้พาตัวเองหนีจาก
โรคร้ า ยให้ ไ กลห่ า งที่ สุ ด ทั้ ง การกิ น อาหารที่ ถู ก
สุขลักษณะ ลดการทานของมัน เค็ม เปรีย้ ว และหวาน
จนเกินพอดี งดการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และพักผ่อน
ให้เพียงพอ แม้พฤติกรรมเคยชินบางอย่างอาจจะ
ปรับเปลี่ยนยาก แต่พอท�าไปนานๆ ก็จะรู้สึกคุ้นชิน
แค่นี้ก็รับประกันได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าเราไม่ใช่
กลุ่มเสี่ยงที่โรคร้ายรุมหมายปอง
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7.

498
พยาบาล 1 คน

ดูแลคนไทย 498 คน

เปลี่ยนพฤติกรรมหนีโรคภัย

เสริมภูมิป้องกันโรคภัย

แค่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งอาจยัง
ไม่ เ พี ย งพอ เพราะนั บ วั น โรคร้ า ยก็ ยิ่ ง
หาวิธีเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น ทางที่ดีควรสร้างเกราะ
ป้องกันให้ตวั เองอีกหนึง่ ชัน้ เพือ่ ให้โรคท�าร้ายเราได้
ยากขึ้น ซึ่งเกราะป้องกันตัวที่ว่านี้ไม่สามารถหาซื้อ
ได้จากที่ไหน แต่ต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเอง เช่น
การออกก� า ลั ง กายอย่ า งสม�่ า เสมอ อย่ า งน้ อ ย
สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 30 นาที การนอน
พักผ่อนให้เพียงพอ คืนละประมาณ 6- 8 ชั่วโมง
โดยต้องนอนในห้องที่มีออกซิเจนถ่ายเทสะดวก
ไม่นอนในห้องที่อับชื้น ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ส่วนเรื่องจิตใจก็ต้องไม่เครียดหรือหมกมุ่นในเรื่อง
บางเรือ่ งจนเกิดเป็นความกังวล เศร้าหมอง ทีส่ า� คัญ
ควรหมั่นตรวจร่างกายเป็นประจ�า เพราะหากเกิด
ความผิดปกติขึ้น จะได้เข้ารับการรักษาได้อย่างทัน
ท่วงทีตง้ั แต่โรคยังไม่อยูใ่ นระยะลุกลาม เมือ่ ร่างกาย
และจิตใจแข็งแรง โรคร้ายก็ทา� อะไรไม่ได้ นอกจากนี้
ยังสามารถเสริมเกราะป้องกันให้ตวั เองรอดพ้นจาก
อุบัติเหตุต่างๆ ได้อีกหลากหลายวิธี ทั้งการตรวจ
สภาพรถยนต์ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นสภาพปลอดภั ย อยู ่ เ สมอ
การขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมหมวกกันน็อกเวลาขับขีจ่ กั รยานยนต์ หรือคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกครั้งเวลาขับรถ
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โอนภาระความเสีย่ งทางการเงิน
จากโรคภัย

โรคภัยมาเยือนเมื่อไหร่ นอกจาก
สุขภาพร่างกายจะอ่อนแอแล้ว สุขภาพทางการเงิน
ก็อาจถึงขั้นวิกฤตได้ เมื่อพยายามป้องกันทุกทาง
แล้ว ก็ต้องหาทางโอนความเสี่ยงทางการเงินให้
บริษัทประกันช่วยรับเอาไว้แทน ซึ่งประกันที่เรา
ควรมี ติ ด ตั ว ก็ มี ทั้ ง ประกั น ชี วิ ต ประกั น สุ ข ภาพ
ประกันโรคร้ายแรง และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ซึ่งประกันชีวิตจะช่วยดูแลภาระทางการเงินของผู้ที่
อยู่ในอุปการะเมื่อเราจากไป โดยทายาทจะได้รับ
เงินก้อนจากทุนประกันเพือ่ ให้สามารถด�ารงชีวติ ต่อ
ไปได้ ส่วนประกันสุขภาพจะช่วยจ่ายค่าห้องพักใน
โรงพยาบาล ค่ายารักษาโรค ค่าหมอ และค่าผ่าตัด
แทนเรา ส่วนประกันโรคร้ายแรงก็มกั จะให้เงินเป็นก้อน
หากตรวจพบเจอโรค เช่น ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง
ระยะลุกลาม ประกันก็จะจ่ายเงินตามทุนประกันทีท่ า�
เอาไว้ทั้งจ�านวนหรือทยอยจ่ายเป็นก้อนๆ ให้น�าไป
ใช้รักษาตัว และสุดท้ายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
จะให้ความคุม้ ครองทัง้ การเสียชีวติ และทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ โดยทายาทจะรับเงินจาก
ทุนประกันเพือ่ น�าไปใช้ในการด�ารงชีพได้ นอกจากนี้
ประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลยังให้ความคุม้ ครองในกรณี
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุด้วยวงเงินจ�านวนหนึ่ง โดย
ไม่จ�าเป็นต้องเข้าไปเป็นผู้ป่วยในเหมือนประกัน
สุขภาพทัว่ ๆ ไป แม้การท�าประกันจะลดทอนรายรับ
ของเราในแต่ละเดือนไปบ้าง แต่ลองคิดดูวา่ ระหว่าง
การจ่ายเงินท�าประกันเมือ่ เรามีความพร้อม กับต้อง
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเมือ่ เราไม่ทนั ตัง้ ตัว แบบไหน
จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากัน

ปรึกษาได้ทุกความต้องการเพื่อทุกฝันที่เป็นจริง
ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ติดตามฉบับอื่นๆ ได้ที่
www.askkbank.com/k-expert

