
มากกว่าคุณคา่ของเลอืดวธิตี ัง้ครรภข์องเรามมีาต ัง้แต่ศตวรรษทีส่บิแปด: 

"การตรสัรูไ้ดล้ะทิง้ความเชือ่ทางศาสนา โดยเนน้ทีเ่หตุผลของมนุษย ์ตัง้แตน้ั่นมา สุขภาพก็ขึน้อยู่กบัการใชเ้หตุผล 

โดยสง่ตอ่จากของขวญัทีพ่ระเจา้มอบใหเ้ป็นสิง่ทีว่ดัค่าไดแ้ละมอีทิธพิล” ผูเ้ช ีย่วชาญอธบิาย ในขณะน้ัน 

แนวความคดิยงัไดร้บัเหตุผลวา่รฐัควรดูแลสุขภาพของชาวเมอืงและพลเมอืง Brigitte Ruckstuhl  

ยงัเนน้ย า้ถงึความเชือ่มโยงอย่างใกลช้ดิระหว่างทรพัยากรทางการเงนิของบุคคลและสถานะสขุภาพ 

"ไมม่ไีมก้ายสทิธิท์ีจ่ะเอาชนะความเหลือ่มล า้ในพืน้ทีนี่ ้

แต่เราตอ้งท างานอย่างหนักเพือ่พยายามแกปั้ญหา"การออกก าลงักายชว่ยเพิม่ความอดทน – การเดนิเป็นเวลานาน 

มสี่วนช่วยในเร ือ่งนีว้นันีด้ว้ยโรคระบาด  
ประเด็นนีก้ลบักลายเป็นประเด็นเฉพาะอกีคร ัง้ ไม่ใชแ่ค่การขจดัความไม่เท่าเทยีมกนัเท่าน้ัน 

แต่เป็นการเสรมิสรา้งสุขภาพใหแ้ข็งแรง เป็นทีช่ดัเจนว่าสุขภาพไม่ใชจ่ดุจบในตวัมนัเอง 

แต่เป็นทรพัยากรทีช่ว่ยใหเ้ราสามารถเตมิเต็มในชวีติได ้Piet van Spijk  

เชือ่ม ัน่ว่าสุขภาพไม่ไดจ้ ากดัอยู่แค่การไดร้บัผลลพัธท์ีด่เีมือ่คุณเขา้รบัการตรวจเลอืด: 

"คุณตอ้งสามารถใชช้วีติในลกัษณะทีถ่อืว่าชวีติมคี่าพอทีจ่ะด ารงชวีติ 

และน่ีไม่ไดห้มายความว่าจะมสีขุภาพทีไ่รท้ีต่เิสมอไป" ทุกอย่างขึน้อยู่กบัสิง่ทีเ่ราท ากบัชวีติของเรา: 

ถา้มนัท าใหเ้ราพอใจ แสดงว่าเราอยู่บนเสน้ทางทีถู่กตอ้งเพือ่สขุภาพแลว้ ». 

เคล็ดลบัดีๆ   

ทีช่ว่ยใหรู้ส้กึดตีอนนีค้ณุสามารถไดร้บัประโยชนจ์ากประสบการณแ์ละความรูเ้ชงิลกึของทัง้สีบ่รษิทันี ้เร ิม่สปัดาหนี์ ้

คุณจะพบเคล็ดลบัทีด่ทีีส่ดุส าหรบัความเป็นอยู่ทีด่ขีองคุณในความรว่มมอื ในส่วน "สุขภาพ" ใหม่ 

คุณจะพบทุกสิง่ทีคุ่ณจ าเป็นตอ้งรูเ้กีย่วกบัโภชนาการ การออกก าลงักาย การป้องกนั  

และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชนเ์กีย่วกบัการรกัษาบาดแผลเล็กๆ นอ้ยๆ หรอืแมแ้ต่การตัง้ครรภ ์เป้าหมาย:  

รกัษาสุขภาพใหแ้ข็งแรง ในฉบบัแรกคุณสามารถอ่านได ้เชน่ อะไรดตีอ่หวัใจและจะรกัษารูปรา่งอยา่งไร 

และลงิคท์ีเ่ป็นประโยชนส์ าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิในการใหค้ าปรกึษาหวัขอ้ทีเ่กดิซ า้ของคอลมันส์ขุภาพใหม่ของเรา 

ความเป็นอยู่ทีด่ ีCoop Vitality, Update Fitness, บรกิารควบคุมอาหารเฉพาะทางของ Coop และกลุม่ Hirslanden  

1. ชว่ยเราCoop Vitalityในรา้นขายยา 89 แห่งทั่วสวติเซอรแ์ลนด ์Coop Vitality 

มยีาทีต่อ้งสัง่โดยแพทยแ์ละยาทีไ่ม่ตอ้งสัง่โดยแพทยม์ากมาย แต่ขอ้เสนอนีไ้มไ่ดจ้ ากดัอยู่เพยีงเท่านี ้ 

2. ลูกคา้ของรา้นขายยา Coop Vitality สามารถวางใจไดใ้นค าแนะน าทีค่รอบคลมุ 

"งานป้องกนัและส่งเสรมิสุขภาพของเรามจีดุมุ่งหมายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ลกูคา้ของเราจะฟิตอยู่เสมอ" Virginie 

Pache  



Jeschka ผูอ้ านวยการ Coop Vitality SA อธบิาย ความฟิตยงัหมายถงึการมพีลงังานและความมชีวีติชวีามากขึน้ 

นอกจากนีเ้รายงัพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัสถานการณท์ีล่ะเอยีดอ่อน: รา้นขายยา Coop Vitality 

เสนอการตรวจป้องกนัหลายประเภท เชน่ ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคเบาหวานหรอืปัญหาหวัใจรา้นขายยา Coop Vitality  

มยีาหลากหลายชนิดทีส่ามารถซือ้ 

ไดโ้ดยตอ้งมใีบสัง่ยาจากแพทยห์รอืซือ้ทีเ่คานเ์ตอร ์แบรนดธ์รรมชาตแิละเครือ่งส าอางบ ารุงผวิ 

ผลติภณัฑส์ุขอนามยัส่วนบุคคล และผลติภณัฑย์าธรรมชาตมิากมาย บนเว็บไซต ์Coop Vitality 

คุณจะพบขอ้มลูทัง้หมดนีแ้ละขอ้มลูอืน่ ๆ อกีมากมาย  

เชน่เดยีวกบัรา้นคา้ออนไลนแ์ละบรกิารใหค้ าปรกึษาออนไลนใ์นหวัขอ้ปัจจบุนัอพัเดทฟิตเนสUpdate Fitness 

มแีฟนกฬีามากกว่า 49,000 คนและเป็นผูน้ าในสวติเซอรแ์ลนดท์ีพู่ดภาษาเยอรมนั เปิดใหบ้รกิารเจ็ดวนัต่อสปัดาห ์

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สามารถรวมช ัว่โมงออกก าลงักายเขา้กบัชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างง่ายดาย ขอ้เสนอมคีวามหลากหลายและร 

วมถงึพืน้ทีฝึ่กอบรมขนาดใหญ่และโปรแกรมชัว่โมงแบบกลุ่ม  

Michael Ammann กรรมการผูจ้ดัการกล่าวว่า "กวา่ 20 ปีทีผ่่านมา 

เป้าหมายของเราคอืเป็นผูน้ าในดา้นราคาและประสทิธภิาพ 

ศูนยต์กแตง่ในสไตลเ์มอืงบรกิารเฉพาะทางดา้นโภชนาการเราเป็นสิง่ทีเ่รากนิ แต่การรบัประทานอาหารที ่"ถกูตอ้ง" 

ไม่ใชเ่ร ือ่งง่ายเสมอไป การกนิเพือ่สุขภาพหมายถงึอะไร? 

• อนิเทอรเ์น็ตยงัเป็นอุปสรรคส าหรบัค าแนะน าดา้นโภชนาการ และไม่ใชทุ่กเว็บไซตท์ีน่่าเชือ่ถอื น่ีคอืเหตุผลที ่

Coop มบีรกิารเฉพาะดา้นการควบคุมอาหาร Susanne Stal-der และ Isabel Drössler  

• มุ่งมั่นทีจ่ะน าเสนอผลติภณัฑท์ีอ่รอ่ยและดตีอ่สุขภาพ 

และใหข้อ้มลูบนพืน้ฐานของความรูท้างวทิยาศาสตรท์ีพ่สิูจนแ์ลว้ ดว้ยบรกิารของพวกเขา  

• พวกเขาชว่ยใหลู้กคา้รบัประทานอาหารเพือ่สุขภาพและหลากหลายโดยไม่สญูเสยีความสุขบนโตะ๊อาหารHirsl

anden GroupHirslanden Group ใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาเฉพาะทาง การวนิิจฉัย การรกัษา ความชว่ยเหลอื  

และบรกิารการแพทยท์างไกล ดว้ยศูนยร์งัสวีทิยา การผ่าตดัผูป่้วยนอก การฉายรงัสรีกัษามะเรง็ ตลอดจนคลนิิกใน 10 

ต าบล และพนัธมติรดา้นบรกิารทางการแพทยจ์ านวนมาก 

จงึกอ่ตัง้เครอืข่ายทางการแพทยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดผู์เ้ชีย่วชาญทีม่คีุณสมบตัสิูงประมาณ 2,500 

คนซึง่มปีระสบการณห์ลายปีเป็นผูต้ดิต่อและพนัธมติรมอือาชพีของคุณในทุกสถานการณ ์Hirslanden Healthline  

เป็นชอ่งทางการตดิต่อเพือ่ขอรบัค าปรกึษาและการรกัษาทางการแพทยต์ลอด  

24 ช ัว่โมง ในขณะทีแ่อป Hirslanden ใหม่ใหก้ารเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยค์ุณภาพสงูทางออนไลน ์

ไมส่ าคญัว่าคณุอยู่ทีไ่หนจะท าอย่างไรเพือ่ดูแลสุขภาพจติของคุณ?การดูแลสุขภาพจติของคุณมคีวามส าคญัเท่ากบักา

รดูแลสุขภาพรา่งกายของคุณ  

นิสยัประจ าวนับางอย่างอาจสง่ผลตอ่การบ ารุงหรอืปรบัปรุง 

ความเป็นอยู่ทีด่ขีองจติใจมนัเกีย่วกบัการน าทศันคตเิชงิบวกแล 

ะการมสี่วนรว่มในกจิกรรมทีส่่งเสรมิสุขภาพจติ 

การเสรมิสรา้งทรพัยากรทางจติส่วนบุคคล (= จดุแข็งและสิง่ทีท่ าใหเ้รารูส้กึด)ี  

เตรยีมเราใหพ้รอ้มเผชญิชว่งเวลาวกิฤตทิี ่

อาจเกดิขึน้ระหว่างชวีติไดด้ขีึน้รายก ารต่อไปนีไ้ม่ใช ่"สูตรวเิศษ" 



เพือ่ความรูส้กึด ีน่ีเป็นเพยีงขอ้ควรระว ังบางประการทีส่ามารถน าไปสู่สุขภาพจติ ทีด่ไีดต้ระหนักถงึจดุแข็ง 

ของคุณและเคารพขดีจ ากดัของคุณใ นสงัคมสมยัใหม ่ผลงานและความเป็นเลศิมมีลูค่าสูง  

ทว่ามนุษยย์งัไม่สมบูรณแ์บบและเปราะบางได ้เป็นเร ือ่งปกตทิีจ่ะไมม่ปีระสทิธภิาพ  

มคีวามสุขหรอืยอดเยีย่มเสมอไปการใชเ้วลาท าความรูจ้กัตวัเองใหด้ขีึน้เป็นสิง่ส าคญั (เชน่ ผ่านการอา่นหนังสอื 

พูดคุยกบัสมาชกิในครอบครวั หรอืกบัผูเ้ชีย่วชาญ) 

วธินีีช้ว่ยใหคุ้ณระบุความสามารถและยอมรบัขอ้จ ากดัของคณุไดก้ารท างานผ่านเหตุการณใ์นชวีติในระดบัอารมณเ์ป็น 

• กระบวนการปกตทิีจ่ าเป็น และไม่จ าเป็นตอ้งเป็นอาการของโรค กระบวนการนีอ้าจใชเ้วลาพอสมควร  

• ดว้ยเหตุนีจ้งึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะตามใจตวัเอง เมือ่คณุรูส้กึวา่จ าเป็น  

• คุณสามารถขอความชว่ยเหลอืจากผูต้ดิตามของคุณหรอืจากผูเ้ชีย่วชาญได ้(ดูเพิม่เตมิที ่

«การพูดคุยเกีย่วกบัมนั») 

ดูแลตวัเองและรา่งกายการดูแลตวัเองเป็นเร ือ่งส่วนตวัมาก 

วธิกีารทีม่อียู่มมีากมายและแตล่ะวธิตีอ้งอา้งองิถงึวธิทีีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

การออกก าลงักายเป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชนใ์นการต่อสูก้บัความตงึเครยีด  

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกเล่นกฬีาหรอืการเดนิสูดอากาศบรสุิทธิ ์

ทีส่ าคญัตอ้งเคลือ่นไหวบา้ง  

ออกจากบา้น เปลีย่นแอรข์ัน้ตอนกจิกรรมสามารถตามดว้ยชว่งพกัได ้

ชว่งเวลาแหง่การพกัผอ่นท าใหคุ้ณสามารถ "ปิดสวติช"์ ได ้

ดงัน้ันจงึสะทอ้นออกมาอย่างสงบและซาบซึง้กบัเหตุการณใ์นวนัน้ัน แมว้่าการนอนจะมคีวามส าคญั 

แมก้ารออกไปคนเดยีวหรอือยู่กบัเพือ่นๆ ก็ชว่ยส่งเสรมิการผอ่นคลายได ้ชวีติทางเพศทีเ่ตมิเต็มหรอืจติวญิญาณทีม่ ี

ชวีติทีด่กีอ็าจเป็นประโยชนต์่อสุขภาพจติไดเ้ชน่กนั 


