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โรคหัวใจขาดเลือด
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คณะผูจ้ ดั ท�ำ
1. นางนิตยา พั นธุเวทย์
2. นางสาวธาริ ณี พั งจุ นนั ท์
3. นางสาวศกลวรรณ แก้วกลิ่น
4. นายชัยศักดิ์ สุรสิทธิ์
5. นางสาวนุชรี อาบสุวรรณ
6. นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา

รวบรวมและจัดพิมพ์ โดย

ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 3987 โทรสาร 0 2951 0273
www.thaincd.com
พิมพ์ครัง้ ที่ 1 : พฤษภาคม 2555 จ�ำนวน 10,000 เล่ม
จั ดพิมพ์ โดย : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
27/1 หมู่ 5 ถ. สุขาประชาสรรค์ 2 ต. บางพูด
อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2584 2133
ลิขสิทธิ์ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

คำ�นำ�

หัวใจบีบตัว

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นภัยเงียบ
ที่คุกคามต่อสุขภาพท�ำให้เจ็บป่วย พิการหรือเสียชี วิ ตก่อนวัย
อันสมควร ต้องเสียค่าใช้จ่ายและภาระในการดูแลรักษาสูงมาก
เกิดผลกระทบทั ้ งทางร่างกาย จิ ตใจ เศรษฐกิจ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุ มชนและประเทศ
คู่มือ “รู้ทันมหันตภัยโรคไม่ติดต่อ.....ภัยเงียบใกล้ตัว”
ได้จั ดท�ำขึ้นส�ำหรับประชาชนทั ่ วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถดูแลสุขภาพตนเอง
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือลดความรุนแรง
จากภาวะแทรกซ้อนของโรคที่จะเกิดขึ้นได้

		

ส�ำนักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค

หัวใจคลายตัว

รูท้ นั มหันตภัยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง...ภัยเงียบใกล้ตวั

โรคเบาหวาน
หน้า 5-16
โรคความดันโลหิตสูง...
เพชฌฆาตใกล้ตัว

หน้า 17-26

โรคหัวใจขาดเลือด
หน้า 27-38
โรคหลอดเลือดสมอง
หน้า 39-49
เอกสารอ้างอิง หน้า 50

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานป้องกันได้

เพียงรู้และเข้าใจ
เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาส�ำคัญทาง

ด้านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ไปทั ่ วโลก ส่งผลกระทบต่อการพั ฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก
จากข้อมูลสมาพั นธ์เบาหวานนานาชาติ (international
diabetes federation) ได้รายงานว่าในปัจจุ บัน
ทั ่ วโลกมีผู้เสียชี วิ ตด้วยโรคเบาหวาน 4 ล้านคนต่อปี
เฉลี่ย 8 วิ นาที ตาย 1 คน ส�ำหรับผู้เป็นเบาหวานพบมากกว่า
300 ล้านคน และพบว่าคนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต�่ำและ
ปานกลางมีโอกาสเป็นเบาหวานเร็วกว่าคนที่อยู่ในประเทศที่มี
รายได้สูง 10-20 ปี โดยพบมากขึ้นในวัยท�ำงาน และ
คาดการณ์วา่ ในปี 2563 จะมีผเู้ ป็นเบาหวานมากกว่า 450 ล้านคน
ส�ำหรับประเทศไทย มีผู้เสียชี วิ ตจากโรคเบาหวาน
ในปี พ.ศ. 2552 ประมาณวันละ 19 คน และคนไทย (วัย 15 ปีขึ้นไป)
ประมาณ 3.46 ล้านคน ก�ำลังเผชิญกับโรคเบาหวาน
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รู้หรือไม่
ปัจจัยเสี่ยงของเบาหวาน

เบาหวาน

ความเสี่ยงต่อการเป็น
เบาหวาน

อายุระหว่าง 45-49 ปี
อายุมากกว่า 50 ปี

1.3 เท่า

เพศชาย

1.5 เท่าของผู้หญิง

1.8 เท่า

อ้วน ดัชนีมวลกาย 23-27 กก./
........ตารางเมตร

20 เท่าของกลุม่ ดัชนีมวลกาย
<23 กก./ตารางเมตร>

อ้วนลงพุง ชายมากกว่า 90 ซม.
........หญิงมากกว่า 80 ซม.

1.7 เท่า

ความดันโลหิตสูง
ประวัติเบาหวานในพ่อ แม่ พี่น้อง
........สายตรง

1.7 เท่า
1.9 เท่า
2.9 เท่าของผู้ไม่มีประวัติ
เบาหวานในครอบครัว
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สัญญาณเตือนโรคเบาหวาน
กระหายน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ บ่อยๆ
น�ำ้ หนักลด อ่อนเพลีย
หิวบ่อย กินจุกว่าเดิม

แผลหายช้า

ชาปลายมือปลายเท้า

ปัสสาวะบ่อย

คันตามผิวหนัง

8

ส�ำหรับในเด็ก สามารถสังเกต
สัญญาณเตือนต่อการเกิด
โรคเบาหวานได้ เช่น เด็กอ้วน
มีปื้นด�ำที่คอ หรื อใต้รักแร้

สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน

เบาหวาน

น�ำ้ หนักเกินและอ้วน
พันธุกรรม

ขาดการออกก�ำลังกาย
น�ำ้ ตาลใน
เลือดสูงกว่าปกติ

มีประวัติ
เบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ์

โรคเบาหวานที่ป้องกันได้
(ชนิดที่ 2)

รับประทาน
อาหารไม่
ถูกสัดส่วน
หวาน/มัน
/เค็มเกิน

มีสาเหตุหรื อปัจจัยเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคคือ

ไขมันในเลือดสูง

อายุทเี่ พิม่ ขึน้
ความดันโลหิตสูง
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เรียนรู้ที่จะสำ�รวจตนเอง

เมือ่ เรี ยนรูถ้ งึ ปัจจัยเสีย่ งแล้ว ลองมาส�ำรวจตัวเองสิวา่ เราเสีย่ งหรื อไม่

การประเมินปัจจัยเสีย่ งและคะแนนความเสีย่ ง

ปัจจัยเสี่ยง
อายุ

คะแนนความเสี่ยง
Diabetes risk score

34 – 39 ปี
40 – 44 ปี
45 – 49 ปี
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

เพศ

หญิง
ชาย
ดัชนีมวลกาย
ต่ำ�กว่า 23 กก./ตร.ม.
ตั้งแต่ 23 ขึ้นไปแต่ต่ำ�กว่า 27.5 กก./ตร.ม.
ตั้งแต่ 27.5 กก./ตร.ม. ขึ้นไป
เส้นรอบเอว
ผูช้ ายต�ำ่ กว่า 90 ซม. ผูห้ ญิงต�ำ่ กว่า 80 ซม.
ผูช้ ายตัง้ แต่ 90 ซม. ขึน้ ไป, ผูห้ ญิงตัง้ แต่ 80 ซม. ขึน้ ไป
ความดันโลหิตสูง (มากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท)
ไม่มี
มี
ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ หรือน้อง)
ไม่มี
มี

0
0
1
2
0
2
0
3
5
0
2
0
2
0
4

เมื่อนำ�คะแนนแต่ละปัจจัยเสี่ยงมารวมกัน คะแนนจะอยู่ในช่วง 0-17
ดูการแปลผลที่หน้าถัดไป
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การแปลผลคะแนนความเสีย่ งของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และข้อแนะนำ�
ผลรวม
คะแนน

เท่ากับ
หรือ
น้อยกว่า 2

3-5

6-8

มากกว่า 8

ความเสี่ยงต่อ
ระดับ
โอกาสเกิด
เบาหวานใน 12 ปี ความเสี่ยง เบาหวาน

น้อยกว่า
ร้อยละ 5

ร้อยละ 5-10

ร้อยละ 11-20

มากกว่า
ร้อยละ 20

น้อย

เพิ่มขึ้น

สูง

สูงมาก

เบาหวาน
ข้อแนะนำ�

1/20

ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
ควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม
ตรวจวัดความดันโลหิต
ควรประเมินความดันโลหิต
ควรประเมินความเสีย่ งซ�ำ้ ทุก 3 ปี

1/12

ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
ควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม
ตรวจความดันโลหิต
ควรประเมินความเสี่ยงซ้ำ�
ทุก 1-3 ปี

1/7

ควบคุมอาหารและออกกำ�ลังกาย
สม�่ำเสมอ
ควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม
ตรวจความดันโลหิต
ตรวจระดับน�้ำตาลในเลือด
ควรประเมินความเสี่ยงซ�้ำ
ทุก 1-3 ปี

1/3-1/4

ควบคุมอาหารและออกกำ�ลังกาย
สม�่ำเสมอ
ควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ ในเกณฑ์
ที่เหมาะสม
ตรวจความดันโลหิต
ตรวจระดับน�้ำตาลในเลือด
ควรประเมินความเสีย่ งซ�ำ้ ทุก 1 ปี
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ภาวะแทรกซ้อน......
ภาวะน�้ำตาลในเลือดสูงมาก
มักพบในผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับน�้ำตาล
ในเลือดไม่ดี

คนวัยผู้ ใหญ่
คนวัยผู้ ใหญ่
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....ของโรคเบาหวาน

เบาหวาน

โรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน

1. ภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ หมายถึง ภาวะที่มีน�้ำตาล

ในเลือดต�่ำกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
เกิดจากรับประทานอาหารน้อยกว่าปกติ/รับประทาน
อาหารผิ ดเวลา (สายเกินไป)
ฉีดอินซูลิน หรือรับประทานยาเม็ดลดระดับน�้ำตาลมากเกินไป
ผู้ป่วยที่มีภาวะไตหรือตับ เสื่อม ท�ำให้การท�ำลาย
หรือการขับยาออกจากร่างกายน้อยลง ฤทธิ์ของยามากขึ้น
ออกก�ำลังกายหรือท�ำงานมากกว่าปกติ
อาการของภาวะน�้ำตาลต�่ำ หิว ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก
มึนงง หงุดหงิด ถ้าเป็นมากอาจมีอาการชักเกร็ง หมดสติได้
การรักษาโดยให้น�้ำหวาน น�้ำตาลทั นที
อาการจะดี ขึ้นภายใน 5-10 นาที แต่ถ้าอาการมาก
ไม่รู้สึกตัวต้องรีบน�ำส่งโรงพยาบาล

2. ภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูงมาก มักพบในผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดที่ 2 หรือผู้สูงอายุที่ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดไม่ดี
อาการที่พบ เช่น กระหายน�้ำมาก ปัสสาวะมาก อ่อนเพลีย น�้ำหนักลด
บางครั้งมีอาการชักกระตุก ซึมหมดสติ
การรักษาต้องรีบน�ำส่งโรงพยาบาลให้การรักษาด้วยอินซูลิน
จนกว่าระดับน�้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
อาจเปลี่ยนเป็นยาเม็ดลดระดับน�้ำตาลได้

3. การติดเชือ้ ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม

น�้ำตาลไม่ดี มีโอกาสติดเชื ้ อได้ง่าย ที่พบบ่อย ได้แก่ วัณโรคปอด
การติดเชื ้ อระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื ้ อรา เป็นต้น
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การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน...

การรับประทานอาหาร

เลือกอาหารที่เหมาะสม มีความหลากหลายครบ 5 หมู่
เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความสมดุลของสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
เลือกอาหารที่รสไม่จั ด ลดการรับประทานอาหารที่มี
รสชาติหวาน มัน เค็มลง
ปรุงอาหารด้วยวิ ธีต้ม ตุ๋น นึง่ อบ ย�ำ และผัดที่ ไม่มันมากกว่า
อาหารทอด ชิมก่อนเติมเครื่องปรุง
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............โรคเบาหวาน

เบาหวาน

รับประทานผัก 3-5 ส่วน/วัน ได้แก่
ผักสด 3-5 ทั พ พี /วัน หรือผักสุก 9 ช้อนโต๊ะ/วัน
รับประทานผลไม้ 2-4 ส่วน/วัน (ผลไม้ขนาดกลาง เช่น ส้ม กล้วย
แอปเปิ้ล 1 ผล เท่ากับ 1 ส่วน)
เลิกสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงจากการได้รับควันบุหรี่
ลดการดื่มปริ มาณแอลกอฮอล์
(ชาย ไม่เกิน 2 แก้ว/วัน หญิง ไม่เกิน 1 แก้ว/วัน)
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การออกก�ำลังกายหรื อการเคลื่อนไหวร่างกาย
ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที
5 วันต่อสัปดาห์, เดินให้มากขึ้น ไม่อาศัยพาหนะหรือลิฟต์ (ถ้าท�ำได้)
การออกก�ำลังกายทุกวันสามารถ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ร้อยละ 40

การควบคุมน�้ำหนักตัว
ให้เหมาะสม

(ดัชนีมวลกาย ไม่เกิน 23,
รอบเอว ชาย น้อยกว่า 90 ซม. หญิง น้อยกว่า 80 ซม.)

ท�ำจิตใจให้สบาย ผ่อนคลาย
ควรไปรับการตรวจสุขภาพ
โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง
สม�่ำเสมอ

ควบคุมความดันโลหิต

ให้ควรน้อยกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท

การติดตามภาวะแทรกซ้อน
การตรวจเท้าและตา ควบคุม
ความดันโลหิต ควบคุมน�้ำตาลในเลือด

¹éÓµÒÅ
ดัชนีมวลกาย = น�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร)
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โรคความดันโลหิตสูง

น้ำ�ปลา

เกลือ

หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม

ปลาร้า

โรคความดันโลหิตสูง...
140/90
120/80
110/70

หัวใจคลายตวั

หัวใจบบี ตัว

140

90

ความดันโลหิตสูง ถือเป็นโรคที่มีการระบาด
ทั ่ วโลก เป็นเพชฌฆาตเงียบ เนือ่ งจากการด�ำเนินโรค
จะค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานานและ
ในช่วงแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ ท�ำให้
ผู้เป็นโรคไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคแล้ว กว่าจะรู้ว่าเป็นโรค
บางรายก็เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้ว
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มียารักษาให้หายขาด ปัจจุ บันคนทั ่ วโลก
เป็นโรคความดันโลหิตสูง 1.5 พั นล้านคน
และเสียชี วิ ตจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง
7 ล้านคนในแต่ละปี

ปัจจุบันคนไทย วัย 15 ปีขึ้นไป
เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง 10 ล้านคน
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........เพชฌฆาตใกล้ตวั
ความดันโลหิตคืออะไร
ความหมายของความดันโลหิต

ความดันโลหิต คือ แรงดันของเลือดต่อผนังเส้นเลือดแดงที่เกิดจาก

หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งทั ่วร่างกาย ซึง่ มี 2 ค่า คือ ค่าความดันตัวบน
(systolic blood pressure) เป็นความดันขณะที่หวั ใจบี บตัวส่งเลือดออก
จากหัวใจ และค่าความดันตัวล่าง (diastolic blood pressure) เป็นค่า
ความดันขณะหัวใจคลายตัว ความดันโลหิตมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตสูง
ในคนปกติจะมีคา่ ความดันโลหิตไม่เกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท
ถ้าตัวเลขความดันโลหิตขณะพั กมีคา่ สูงกว่าค่าปกติ (ตัง้ แต่ 120/80 –
130/89 มิลลิเมตรปรอท) ถือว่าเป็น กลุม่ เสีย่ ง แต่ถา้ วัดความดันโลหิต
ตัง้ แต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึน้ ไป ให้สงสัยว่ามี
ภาวะความดันโลหิตสูง และไปพบแพทย์ เพือ่ ยืนยันผล
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เกณฑ์ ในการแบ่งค่าระดับความดันโลหิต
(มิลลิเมตรปรอท) ในผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
ระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
หัวใจบีบตัว

หัวใจคลายตัว

<80

<120

น้อยกว่า 120 และ น้อยกว่า 80

วัดครั้งที่ 1 120 / 80
วัดครั้งที่ 2 120-139
หรือ 80-89

140 หรือ
หัวใจบีบตัว

90
หัวใจคลายตัว

>140

>90

โดย ถ้ามีค่าความดันโลหิต

ความหมาย
ปกติ ยังไม่เป็นโรค แต่มี โอกาสเสี่ยง
ให้นัดตรวจซ้ำ�อีก
ควรตรวจวัดความดันทุกปี
1 – 3 ปีข้างหน้า
ถือว่ามีความเสีย่ งสูงต่อการเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงใน 10 ปี และเริม่ มี โอกาสเสีย่ ง
ต่อโรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์
อัมพาต โดยเฉพาะเมือ่ มีปจั จัยเสีย่ งอืน่ ๆ
ร่วมด้วย จึงต้องได้รับการคัดกรองเพือ่
เป็นการเฝ้าระวังโอกาสเสีย่ งต่อกลุม่
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
ควรปรับพฤติกรรมเพือ่ หลีกเลีย่ ง
โรคความดันโลหิตสูง
สงสัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง มี โอกาส
เสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด และ
อัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเฉพาะเมื่อมี
ปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ ร่วมด้วย จึงต้องได้รบั
การคัดกรองโอกาสเสีย่ งต่อกลุม่ โรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง
การตรวจซ้ำ�เพื่อยับยั้ง ณ สถานบริการ
สาธารณสุข
ถือเป็นความดันโลหิตสูง ในระยะที่ 1

140-159 หรือ 90-99
160 ขึ้นไป หรือ 100 ขึ้นไป

ถือเป็นความดันโลหิตสูง ในระยะที่ 2

แพทย์วนิ จิ ฉัยยืนยันว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาด้วยยาอยู่แล้วถือว่า
มี โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย จึงต้องได้รับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง และควรปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและรับประทานยาต่อเนื่อง
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อาการเตือนโรคความดันโลหิตสูง
ภาวะความดันโลหิตสูง ส่วนมากจะไม่แสดงอาการเตือน
แต่มกั ตรวจพบโดยบังเอิญ ขณะไปพบแพทย์เพือ่ ตรวจรักษาจาก
ปัญหาอื่น มีบางรายที่อาจมีอาการเตือน เช่น ปวดมึนท้ายทอย
วิ งเวียน ปวดศีรษะตุบๆ หากเป็นมานานหรือความดันโลหิตสูงมากๆ
อาจมีอาการเลือดก�ำเดาไหล ตามัว ใจสั่น มือเท้าชา เมื่อเกิดอาการ
ผิ ดปกติ จึงควรรีบไปพบแพทย์เพือ่ จะได้รับการรักษาได้ถกู ต้อง
และทั นท่วงที

ปวดมึนท้ายทอย

ปวดศีรษะตุบ

แนะนำ�ว่าผูท้ ม่ี อี ายุ 35 ปีขน้ึ ไป
ควรตรวจวัดความดันโลหิตทุกปี

ใจสั่น
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ความดันโลหิตสูง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้
พันธุกรรม

อายุตงั้ แต่ 35 ปีขนึ้ ไป

บริ โภคอาหาร
ทีม่ รี สเค็ม
หวาน มัน

น้ำ�ปลา

เกลือ

ถ้าลดปัจจัยเสีย่ ง
เหล่านีล้ งมีผลในการ
ป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ได้ถงึ ร้อยละ 80

รับประทาน
ผักและผลไม้นอ้ ย
สูบบุหรี ่และ
ดืม่ เครื ่ องดืม่ ทีม่ ี
แอลกอฮอล์

สุรา
สุรา

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้

ปลาร้า

ความอ้วนและ
การขาดการ
ออกก�ำลังกาย
ความเครี ยดเรื ้ อรัง
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ผลกระทบจากการมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง
ผูท้ ี่เป็นความดันโลหิตสูงจะพั ฒนาไปเป็นหัวใจล้มเหลวเพิม่ ขึน้
และมีแนวโน้มของการเพิม่ การเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย
ความดันตัวบนทุกๆ 20 มิลลิเมตรปรอท หรือ
ความดันตัวล่าง 10 มิลลิเมตรปรอทที่เพิม่ ขึน้ จะเพิม่ อัตราตายเป็น
2 เท่าจากโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง
ความดันระหว่าง 130 – 139/85 – 89 มิลลิเมตรปรอท
สัมพั นธ์กบั การเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ความดันโลหิตที่สงู ขึน้ จะเพิม่ โอกาสเสีย่ งต่อการเป็น
โรคหัวใจขาดเลือด (heart attack), หัวใจล้มเหลว และโรคไต
คนที่มคี วามดันตัวบน 120 – 139 มิลลิเมตรปรอท หรือความดันตัวล่าง
80 – 89 มิลลิเมตรปรอท ให้ถอื ว่าเป็นกลุม่ เสีย่ งและต้องให้ปรับ เปลีย่ น
พฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ความดันตัวบนมากกว่า 115 มิลลิเมตรปรอท มีผลต่อการเป็น
โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 62 (cerebrovascular disease) และ
เกิดโรคหัวใจขาดเลือด (IHD) ร้อยละ 49
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ความดันโลหิตสูง

การปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกัน...
1

ติดตาม ควบคุมน�ำ้ หนัก รอบเอว
และความดันโลหิตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน

2

เรียนรูค้ า่ ตัวเลขของน�ำ้ หนัก รอบเอว และความดันโลหิตของตน
และจั ดการควบคุมให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
น�ำ้ หนักที่เหมาะสมตามวัยผู้ใหญ่ของชาวเอเชี ย ค่าดัชนีมวลกาย ให้อยู่
ระหว่าง 18.5 – 22.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร
รอบเอวที่เหมาะสมตามวัยผู้ใหญ่ เพศชายควรน้อยกว่า 90 เซนติเมตร
(36 นิว้ ) เพศหญิงน้อยกว่า 80 เซนติเมตร (32 นิว้ )
ระดับความดันโลหิตที่ปกติ ควรมีคา่ ความดันตัวบนน้อยกว่า 120
และค่าความดันโลหิตตัวล่างน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท

หยุดสูบบุหรี ่และหลีกเลีย่ งควันบุหรี ่

3

สร้างสุขภาพทีด่ ี จากการบริ โภคอาหารทีเ่ หมาะสม

เพิม่ การรับประทานผัก โดยรับประทานหลากสีและชนิด
ควรทานผักสด 5 ทั พพี /วัน กรณีเป็นผักสุก 9 ช้อนโต๊ะ/วัน
เพิม่ การรับประทานผลไม้สดรสหวานน้อย และถัว่ จากธรรมชาติ
แทนขนมกรุบกรอบ
ลดการบริ โภคอาหารจานด่วนและอาหารไขมันสูง ได้แก่
อาหารทอด ข้าวขาหมู แกงกะทิ เป็นต้น
รับประทานอาหารครบ 3 มือ้ ในปริ มาณพอเหมาะกับ
การใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวัน
รับประทานมังสวิ รัตอิ ย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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.......โรคความดันโลหิตสูง
ลดขนาดของอาหารในแต่ละมือ้ หลีกเลีย่ งการบริ โภคคาร์ โบไฮเดรตเกิน
ลดการบริ โภคอาหารที่มพี ลังงาน (แคลอรี่) ไขมัน และคอเลสเตอรอลสูง
ไม่ควรบริ โภคเกินกว่า 3 มือ้ /สัปดาห์ และบริ โภคผัก ผลไม้ ให้เพี ยงพอทุกมือ้
ลดการบริ โภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ในเพศชาย ดืม่ น้อยกว่า
2 แก้วมาตรฐานต่อวัน เพศหญิง ดืม่ น้อยกว่า 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน
และไม่ควรดืม่ ทุกวัน
ชิมก่อนเติมเครื่องปรุง รับประทานอาหารที่มรี สชาติพอเหมาะ
หวานน้อย เค็มน้อย และมันน้อย
ใส่ใจฉลากโภชนาการให้มากขึน้ โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มเี กลือ
หรือโซเดี ยมที่ตำ�่ ที่สดุ
ลดการบริ โภคเกลือหรือผลิตภัณฑ์ที่มโี ซเดี ยมเป็นส่วนประกอบ
โดยลดการบริ โภคเกลือโดยตรง และจากเครื่องปรุงรสอื่นที่มเี กลือ
ผสมอยู่ โดยรวมทั ้งวันบริ โภคเกลือหรือผลิตภัณฑ์ที่มเี กลือผสม
ให้นอ้ ยกว่า 1 ช้อนชา
หันไปใช้เครื่องเทศและสมุนไพรปรุงอาหารแทนเกลือ เช่น หัวหอม
กระเที ยม ขิง พริ กไทย มะนาว ผงกะหรี่

4

น้ำ�ปลา

ใช้ชวี ติ อย่างกระฉับกระเฉง

เพิม่ กิจกรรมทางกายให้มคี วามกระฉับกระเฉง
ถ้ากรณีทำ� ได้ให้หลีกเลีย่ งสิง่ อ�ำนวยความสะดวก ได้แก่
รีโมตคอนโทรล, ลิฟต์ และควรหาเวลาออกก�ำลังกาย
อย่างน้อยวันละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
กรณีที่ ไม่สะดวกที่จะท�ำอย่างต่อเนือ่ ง สามารถแบ่งท�ำครั้งละ
15 นาที 2 ครั้งต่อวัน และควรท�ำอย่างมีความสุข

ความดันโลหิตสูง

เกลือ
ปลาร้า
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รู้หรื อไม่ว่า

ควบคุมความดันตัวบนและตัวล่างให้นอ้ ยกว่า
140/90 มิลลิเมตรปรอท จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ผูป้ ว่ ยที่เป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคเบาหวานหรือโรคไต
ต้องคุมความดันให้นอ้ ยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท

ผูท้ วี่ ดั ความดันเลือดหลายๆ ครัง้ ได้สงู กว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท
แต่ยงั ไม่เป็นโรคความดันเลือดสูง (ยังไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท)
ควรจะป้องกันการเกิดโรคความดันเลือดสูง โดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
และไม่ตอ้ งกินยา (non-drug lifestyle modifications)
หัวใจบีบตัว

ส่วนผูท้ เี่ ป็นโรคความดันเลือดสูง
ทีก่ นิ ยาลดความดันอยู่ ก็ตอ้ ง
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมร่วมด้วยเสมอ
เพือ่ ลดการใช้ยาลงเหลือเท่าทีจ่ ำ� เป็น และ
ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาขนาดสูงและ
หลายๆ ตัว ผูป้ ว่ ยไม่ควรหยุดยาเอง
เพราะรูส้ กึ สบายดีหรื อตรวจวัดความดันเลือดไม่สงู
หรื อเพราะผลข้างเคียงของยา การหยุดยาเอง
อาจท�ำให้ความดันเลือดสูงขึน้
อย่างรวดเร็วจนเกิดอันตรายได้
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ตัว

หัวใจคลาย

โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด
โรคหัวใจขาดเลือด เป็นโรคทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญทางด้าน
สาธารณสุขทัว่ โลก ทัง้ นี้ องค์การอนามัยโลก (WHO)
ได้กำ� หนดให้โรคหัวใจเป็นภัยร้ายแรงทีค่ ร่าชีวติ มนุษย์ทวั่ โลก
792 คนต่อวัน หรื อชัว่ โมงละ 33 คน ส�ำหรับประเทศไทย
ในปี 2551 – 2552 คนไทยเสียชีวติ เฉลีย่
50 คนต่อวัน หรื อชัว่ โมงละ 2 คน และเจ็บป่วยเข้ารับการ
รักษาเป็นผูป้ ว่ ยในเฉลีย่ 1,185 รายต่อวัน และพบว่าอัตรา
การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการป่วยด้วยโรคหัวใจ
ขาดเลือดในภาพรวมของประเทศเพิม่ ขึน้ จาก 111.1 ต่อแสน
ประชากร ในปี 2544 เป็น 397.2 ต่อแสนประชากร ในปี
2553 หรื อเพิม่ ประมาณ 3.6 เท่า และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง และพบป่วยในคนอายุนอ้ ยลง

ประมาณ 35,050 คน
ต่อ 1 ปี
คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
1 คนในทุกๆ 15 นาที
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โรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากอะไร
โรคหัวใจขาดเลือด

เกิดจากผนังด้านในของหลอดเลือดมีไขมัน
สะสมพอกตัวหนาขึน้ หลอดเลือดจะตีบและแข็งตัวจนกระทั ่งรูสำ� หรับ
การไหลเวียนเลือดตีบตันลงไป เลือดไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ หัวใจลดลง
เป็นผลท�ำให้เกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด และหากหลอดเลือดแดง
ตีบแคบมากจนอุดตัน จะท�ำให้เกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายได้
โรคนีม้ กั จะพบได้มากขึน้ ตามอายุ ส่วนมาก

พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
คนที่กนิ ดี อยูด่ ี คนที่มอี าชี พท�ำงานนัง่ โต๊ะ
และคนในเมืองมีโอกาสเป็นโรคนีม้ ากกว่าคนยากจน
คนที่มอี าชี พใช้แรงงาน และคนชนบท

หัวใจ
หัวใจขาดเลือด

หลอดเลือดตีบตัน
29

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค....
ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ปัจจั ยนีเ้ ป็นปัจจั ยที่สง่ เสริ มให้คนไทยเป็นโรคนีก้ นั มากขึน้ และเกิดในอายุ
ที่ นอ้ ยลง เนือ่ งจากรูปแบบการด�ำเนินชี วิตในสังคมปัจจุ บนั เปลีย่ นแปลงไป
จากอดี ต มีความไม่สมดุลระหว่างการกินกับการออกแรง
ซึง่ ปัจจั ยด้านพฤติกรรมดังกล่าวส่งเสริ มให้เกิดภาวะน�ำ้ หนักเกิน อ้วน
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และส่งผลให้เกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดตามมา

การกินมาก
เกินพอดี ไม่ถูก
สัดส่วน

น้ำ�ปลา

เกลือ
ปลาร้า

กินผักผลไม้น้อย

สุรา

ใช้เครื ่ องอ�ำนวย
ความสะดวกมากขึ้น

สุรา

ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

1
ปัจจัยด้านพฤติกรรม
สามารถปรับเปลี่ยนได้

กินอาหารรสเค็ม
หวานและมันสูง

สูบบุหรี่
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เคลื่อนไหวร่างกาย
น้อยลง

............แบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก
ปัจจัยเสี่ยงที่ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
กรณีทม่ี ปี จั จัยเสีย่ งนีร้ ว่ มด้วยยิง่ ต้อง
พึงระวัง และใส่ใจ
การดำ�เนินชีวติ เพือ่ ลดความเสีย่ ง

ผู้หญิงอายุเกิน 55 ปี
อายุที่เพิ่มขึ้น

พันธุกรรม

2
ปัจจัยเสี่ยงที่
ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้

ชาย หญิง

เพศชายเสี่ยง
กว่าเพศหญิง
หัวใจขาดเลือด

ผู้ชายอายุเกิน 45 ปี

พ่อ

แม่
ลูก
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อาการเตือนของภาวะหัวใจขาดเลือด
มักจะแตกต่างกันในแต่ละคน

1

2

3

บางคนอาจมีอาการ
อาการเจ็บมักร้าว
เจ็บกลางหน้าอก
จุกแน่นลิน้ ปี่
ไปทีค่ อหรื อขากรรไกร
บริ เวณเหนือลิน้ ปี่
เหมือนอาหารไม่ยอ่ ย
หรื อไหล่ซา้ ยมักเป็นมาก
ขึน้ มาเล็กน้อย
คลื่นไส้อาเจียน บางคนอาจ
ขณะออกก�ำลังกาย
เจ็บแบบจุ กแน่น
หรือท�ำงาน เป็นอยูน่ าน มีอาการใจสั่น หอบเหนือ่ ย
คล้ายมีอะไรมาบี บ
ครั้งละ 2-3 นาที อาการจะ กล้ามเนือ้ อ่อนแรงร่วมด้วย
หรือกดทั บไว้
ดี ขนึ้ ถ้าได้หยุดพั ก หรือ
อมยาขยายหลอดเลือด
ที่ ไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ หัวใจ

ถ้าท่านสงสัยหรื อไม่แน่ ใจ ควรไปตรวจที่
สถานบริ การสาธารณสุขได้ทวั่ ประเทศ
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ปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันและ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือด
ท�ำได้โดยการปรับ เปลีย่ นพฤติกรรมให้ถกู ต้องเหมาะสม ได้แก่
การเลือกรับประทานอาหารที่ดีมปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ
ถูกสัดส่วน หลีกเลีย่ งอาหารเค็ม หวาน มัน
เพิม่ ผัก ผลไม้ที่หวานน้อย และธัญพืช
เพิม่ กิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย และออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ
อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ นานครั้งละ 30 นาที
ท�ำจิ ตใจให้แจ่มใส อารมณ์ดีและสามารถจั ดการความเครียดได้
อย่างเหมาะสม เช่น ท�ำสมาธิ รูจ้ ั กปล่อยวาง
งดสูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลีย่ งการสูดดมควันบุหรี่
ลดการบริ โภคเครื่องดืม่ ที่มแี อลกอฮอล์
ควบคุมน�ำ้ หนักตัวไม่ให้อว้ น รวมถึงควบคุมค่ารอบเอว
ค่าความดันโลหิต ค่าน�ำ้ ตาลในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
ควรมีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีสม�ำ่ เสมอ สังเกตอาการผิ ดปกติ
ของร่างกาย หากพบสิง่ ผิ ดปกติ หรือความเสีย่ ง จะได้ไปรับ
การตรวจวิ นจิ ฉัย วางแผนการรักษา และการดูแลที่ถกู ต้องทั นเวลา
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หัวใจขาดเลือด

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและ
ลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจขาดเลือด (ต่อ)
ใส่ ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

อาหาร
อารมณ์

ออกกำ�ลังกาย
34

สุรา

ลดสรุ า

สุรา

ไม่สบู บุหรี่

หมัน่ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากพบ
สิง่ ผิดปกติ ให้รีบปรึ กษาแพทย์ และควรไป
ตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปี ได้ทสี่ ถานบริ การ
สาธารณสุขทัว่ ไป

ความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
โรคหัวใจและหลอดเลือด

1

เกือบครึ ่ งหนึง่ ของการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-69 ปี

69
15

2

น�้ำหนักเกินและความอ้วน น�้ำหนักที่เกิน
จะเพิ่มการท�ำงานของหัวใจ มีผลต่อระดับ
ความดันโลหิต คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์
เพิ่มขึ้น และส่งผลให้เป็นเบาหวาน หัวใจ
และหลอดเลือดตามมา
หัวใจขาดเลือด

3

ความดันโลหิตสูง ท�ำให้หัวใจต้อง
ท�ำงานหนักขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจ
จะหนาขึ้น คนที่มีความดันโลหิตสูงยิ่งสูง
มากเท่าไร ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหัวใจมากขึ้น
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ความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
โรคหัวใจและหลอดเลือด

4

ผู้เป็นเบาหวาน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือด 2-4 เท่า

5

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ผู้ที่มีระดับ
คอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิด
แอลดีแอล (LDL-C) และไตรกลีเซอไรด์สูง และ
ระดับคอเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล (HDL-C) ต�่ำ
จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

6

ประมาณหนึง่ ในสี่ของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดหัวใจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีอาการเตือนใดๆ
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โรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถป้องกันได้
ร้อยละ 80 โดยสามารถตรวจสอบความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
ด้วยตัวเองตามแบบทดสอบความเสี่ยงด้านล่างนี้
รายการความเสี่ยง

ไม่มี

มี

1. มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
2. ปัจจุบันสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่
เป็นประจำ�
3. มีรอบเอวเกินในชาย 90 เซนติเมตร (36นิ้ว)
ขึ้นไป หรือหญิง 80 เซนติเมตร (32 นิ้ว)
ขึ้นไป หรือภาวะอ้วน ดัชนีมวลกาย
25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
4. เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
โรคความดันโลหิตสูง
5. เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
โรคเบาหวาน หรือตรวจระดับน้ำ�ตาลในเลือด
หลังงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย
8 ชัว่ โมง ได้คา่ 126 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป
6. เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะไขมัน
ในเลือดผิดปกติ
7. มีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก) ที่แพทย์
วินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, เคยได้
รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ, ใช้บอลลูน
ขยายหลอดเลือดหัวใจ, อัมพฤกษ์ อัมพาต,
เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ หรือเสียชีวิตจาก
หลอดเลือดหัวใจ ก่อนอายุ 55 ปี ในเพศชาย
หรือก่อนอายุ 65 ปี ในเพศหญิง

หัวใจขาดเลือด
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การแปลผลความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด คือ
หากพบว่ามีรายการความเสีย่ งข้างต้น 1 ข้อ แปลว่า
เสีย่ งน้อย, มีรายการความเสีย่ ง 2-4 ข้อ แปลว่าเสีย่ ง
ปานกลาง และหากมีรายการความเสีย่ ง 5-7 ข้อ แปลว่า
เสีย่ งสูง หากท่านรูว้ า่ เสีย่ งถึงแม้จะเสีย่ งน้อยอยูก่ ค็ วรทีจ่ ะเริ ่ม
ด�ำเนินชีวติ ทีส่ มดุลโดยใช้เคล็ดลับช่วยจ�ำ คือ

ใส่ ใจ 3 อ. บอกลา 2 ส.
ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
ส่วนท่านทีม่ อี ายุ 35 ปีขนึ้ ไป ควรตรวจสุขภาพประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นการ
เฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง หากมีความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อย
จะได้แก้ไขได้ทนั ท่วงที เพียงเท่านีท้ า่ นก็จะป้องกัน ลด
หรื อชะลอการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
การประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้นด้วยตนเอง และการตรวจร่างกาย
เมือ่ จ�ำเป็น ส่งผลต่อตัวท่าน และยังช่วยลดภาระของครอบครัว
รวมไปถึงประเทศชาติดว้ ย
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กำ�ลังใจ

โรคหลอดเลือดสมอง

“ในทุกๆ 6 วินาที จะมี
คนเสียชีวิตจากโรคอัมพาต 1 คน”
“ในคน 6 คน จะมี 1 คนที่เป็น
โรคหลอดเลือดสมอง”
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โรคหลอดเลือดสมอง
โรคร้ายใกล้ตัวคุณ
ทำ�ไมต้องใส่ ใจโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต?

โรคหลอดเลือดสมอง หรือที่รจู้ ั กกันว่า อัมพฤกษ์ อัมพาตนัน้
ปัจจุ บนั เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สำ� คัญของทั ่วโลกและประเทศไทย ในปัจจุ บนั สถานการณ์
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตทั ่วโลกมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึน้
ในแต่ละปีมผี เู้ สียชี วิตด้วยโรคอัมพาต 5.7 ล้านคน หรือกล่าวได้วา่
เป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 3 ในประชากรไทยและมี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยข้อมูลในปี 2552
พบว่ามีผเู้ สียชี วิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จ�ำนวน 176,342 คน
หรือคิดเป็น 3 คน ในทุก 2 ชัว่ โมง และมีแนวโน้มที่สถานการณ์
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในคนไทย
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และในอีก 4 ปีขา้ งหน้า (ปี 2558)
จะมีคนเสียชี วิตด้วยอัมพาตเพิม่ เป็น 6.5 ล้านคน
และผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 ของผูท้ ี่ทนทุกข์ทรมาน
จากการเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตอยูใ่ นประเทศที่มรี ายได้
ปานกลางและรายได้นอ้ ย จึงขาดความสามารถในการดูแลตนเอง
ต้องตกเป็นภาระของครอบครัว ชุ มชน และประเทศชาติ
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หลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร
โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรื อโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) หมายถึง ภาวะทีส่ มองขาดเลือดไปเลีย้ ง

ซึง่ เกิดจากหลอดเลือดที่ ไปเลีย้ งสมองตีบตัน หรื อแตก
จนเกิดการท�ำลาย หรื อตายของเนือ้ สมอง ท�ำให้สมอง
สูญเสียความสามารถในการควบคุมการท�ำงานของอวัยวะ
ในร่างกาย อาการทีเ่ กิดขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่งทีข่ าดเลือดไปเลีย้ ง
และความรุนแรงขึน้ กับการท�ำลายเนือ้ สมอง

ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรื อตัน
(Ischemic Stroke)

มีการอุดตันของหลอดเลือดในสมอง หรืออาจเกิดจากโรคของ
หลอดเลือดสมองเองเกิดการอุดตัน หรือภาวะที่มคี วามผิ ดปกติของ
การแข็งตัวของเลือด
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2

สมอง

โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

โดยส่วนใหญ่มกั เกิดในผูท้ ี่มภี าวะความดันโลหิตสูง ท�ำให้หลอดเลือดใน
สมองโป่งพองมานาน ส่งผลให้เกิดความผิ ดปกติที่หลอดเลือด
ขนาดเล็กในสมองและเกิดการแตกได้
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
140/90
120/80
110/70

ภาวะความดันโลหิตสูง
ภาวะความดันโลหิตสูง คือ มีคา่ ความดันโลหิต
ตัง้ แต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึน้ ไป
200
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
คือ มีคา่ ระดับไขมันในเลือดมากกว่า
200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

คอเลสเตอรอลสูง
โรคเบาหวาน คือ มีคา่ ระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดมากกว่า 126 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
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น้ำ�ตาลในเลือดสูง

ภาวะน�ำ้ หนักเกิน มีคา่
ดัชนีมวลกายมากกว่า
23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

น้ำ�หนักเกิน

บุหรี่

การสูบบุหรี่/ยาสูบ/ยาเส้น

เครือญาติเคยเป็นโรค
มีประวัตญ
ิ าติสายตรงเคยเจ็บป่วย
ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขาดการออกกำ�ลังกาย
ที่เหมาะสม
เล่นหมากเก็บ

ขาดการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
มีวิถีชี วิตที่ นงั่ ๆ นอนๆ
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อาการและสัญญาณเตือน
อาการและสัญญาณเตือน

F(ใบหน้
= Face
า)
A(แขน)
= Arms
S(การออกเสี
= Speech
ยง)
T

เวลายิม้ พบว่ามุมปากข้างหนึง่ ตก
ยกแขนไม่ขนึ้ 1 ข้าง

มีปญ
ั หาด้านการพูดแม้ประโยคง่ายๆ
พูดแล้วคนฟังฟังไม่รเู้ รื ่ อง
= Time ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้รีบไปโรงพยาบาล
(เวลา)
โดยด่วน

เวลาเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากเมือ่ มีอาการเตือนตามทีก่ ล่าวมา
ข้างต้น ควรไปโรงพยาบาลเพือ่ เข้ารับการรักษา
ภายใน 3 ชัว่ โมง จะได้ชว่ ยรักษาชีวติ และ
สามารถฟืน้ ฟูกลับมาปกติหรื อใกล้เคียงปกติมากทีส่ ดุ
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แนวทางการรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

ต้องพิจารณาจากค�ำวิ นจิ ฉัยของแพทย์ก่อนว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตที่
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนั้นเป็นประเภทใด และมีสาเหตุจากอะไร
หากมีสาเหตุจากการอุดตันของหลอดเลือด แพทย์จะให้การรักษาโดยการให้ยา
ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ยาที่น�ำมาใช้ ในการรักษาได้แก่
ยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาระบายลิม่ เลือด นอกจากการใช้ยาแล้ว
ยังต้องแก้ไขปัญหาสมองบวมน�้ำ และการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ
หากมีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองแตก จะเน้นรักษาแบบประคับ
ประคอง แก้ไขปัญหาความดันในกะโหลกศีรษะสูง ป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนของโรค เช่น ปอดอักเสบ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ แผลกดทับ
บางรายอาจรักษาโดยการผ่าตัดเอาก้อนเลือดในสมองออก
กำ�ลังใจ

กำ�ลังใจ

สิ่งส�ำคัญมากในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้
นอกจากการรักษาจากแพทย์แล้ว คือ

“ก�ำลังใจจากญาติพี่น้องและ
ท�ำกายภาพบ�ำบัดอย่างต่อเนือ่ ง
สม�่ำเสมอ”

กำ�ลังใจ

ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น ปกติแล้ว
อาการจากโรคหลอดเลือดสมองต้องใช้เวลา
ในการฟื้นฟูเป็นเดือนหรือบางคนเป็นปี
กำ�ลังใจ

กำ�ลังใจ
กำ�ลังใจ

กำ�ลังใจ

กำ�ลังใจ
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คุณเสีย่ งต่อโรคอัมพาต แค่ไหน? คุณรูห้ รื อไม่

ตรวจสอบด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะไม่ ใช่หนึง่ ในผูป้ ว่ ยด้วยโรคอัมพาต ตารางตรวจสอบ
ในแต่ละช่องสีมคี า่ 1 คะแนน รวบรวมคะแนน แล้วตรวจสอบ ว่า

“คุณเสีย่ งแค่ไหน”

ปัจจัยเสีย่ ง

เสีย่ งสูง		 ควรระวัง		 เสีย่ งต�ำ่

1. ความดันโลหิต
2. คอเลสเตอรอล
3. เบาหวาน
4. สูบบุหรี ่
5. หัวใจเต้นผิดจังหวะ
6. อาหาร
7. ออกก�ำลังกาย
8. มีบุคคลในครอบครัว
เคยเป็นอัมพาต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

140/90 หรื อไม่รู้
240 หรื อไม่รู้
ใช่
ยังคงสูบบุหรี ่
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
น�้ำหนักเกิน อ้วน
ไม่ชอบออกก�ำลังกาย
ใช่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

120-139/80-89
200-239
เสี่ยงเล็กน้อย
พยายามที่จะเลิก
ไม่รู้
ค่อนข้างท้วม
บางเวลา
ไม่แน่ ใจ

1. 120/80
2. 200
3. ไม่ ใช่
4. ไม่สูบบุหรี ่
5. หัวใจเต้นปกติดี
6. น�ำ้ หนักอยู่ในเกณฑ์
7. สม�่ำเสมอ
8. ไม่มี

คุณเสีย่ งต่อโรคอัมพาต แค่ไหน? คุณรูห้ รื อไม่

การปฏิบตั เิ พือ่ ลดปัจจัยเสีย่ ง และป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

1. ควรทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง หากสูงต้องปรับเปลีย่ น
การด�ำเนินชีวติ ให้มพี ฤติกรรมทีส่ ง่ เสริ มสุขภาพ
2. ควรพบแพทย์ หากพบว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ
3. หยุดสูบบุหรี ่
4. ควรดืม่ เครื ่ องดืม่ แอลกอฮอล์ ให้อยู่ ในมาตรฐาน
5. ควบคุมปริ มาณไขมันในเลือด หากสูงควรพบแพทย์
6. ดูแลตนเองในเรื ่ องการเลือกรับประทานอาหาร
ออกก�ำลังกาย เพือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด และ
รับประทานยาตามแผนการรักษา
7. ออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำและสม�ำ่ เสมอ
8. ฝึกนิสยั “ชิมก่อนเติม กินอาหารรสชาติพอดี”
ลดหวาน มัน เค็ม
9. ปรึ กษาแพทย์ เพือ่ เฝ้าระวังการเกิดโรคอัมพาต
10. ศึกษาและรูอ้ าการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
“FAST” ควรไปพบแพทย์ โดยด่วน ภายใน 3 ชัว่ โมง

กำ�ลังใจ
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กำ�ลังใจ

ถ้าคุณได้คะแนน ในส่วนสีแดง
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3 คะแนน
คุณต้องพบแพทย์เพือ่ ปรึ กษา
หาหนทางในการป้องกันการ
เกิดโรค
ถ้าคุณได้คะแนน ในส่วน
สีเหลืองที่ 4-6 คะแนน
คุณต้องพยายามดูแลสุขภาพ
มากขึน้ เพือ่ ห่างไกลอัมพาต
ถ้าคุณได้คะแนน ในส่วนสีเขียว
ที่ 6-8 คะแนน ยินดีดว้ ย !!
คุณดูแลตัวเองดี ห่างไกล
ความเสีย่ งของโรคอัมพาต

กำ�ลังใจ

ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองถึงแม้จะได้รบั การ
รักษาแล้ว แต่พบว่า 1 ใน 4 ของผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมอง มี โอกาสเกิดซ�ำ้ ได้ ใน 5 ปี
ยิง่ กว่านัน้ การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ�ำ้
จะท�ำให้มี โอกาสเกิดภาวะสมองเสือ่ ม
ตามมาในภายหลัง
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจะต้องทานยาอย่างต่อเนือ่ ง
ดูแลตนเองและควบคุมปัจจัยเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น
เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้

กำ�ลังใจ
กำ�ลังใจ
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ค่าความเสี่ยงที่ควรรู้
รอบเอว

หญิง น้อยกว่า
ชาย น้อยกว่า

80 เซนติเมตร

90 เซนติเมตร

น�้ำหนักตัวมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 23 X ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร)
ดัชนีมวลกาย		
18.5-22.9 กก./ตร.เมตร
ความดันโลหิตขณะพั ก
ต�่ำกว่า 120/80 มม.ปรอท
ชี พจรขณะพั ก		
60-80 ครั้ง/นาที
ดัชนีมวลกาย = น�้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร) X ส่วนสูง (เมตร)

ผลเลือด

ระดับน�้ำตาลในเลือด
คอเลสเตอรอล		
LDL คอเลสเตอรอล
HDL คอเลสเตอรอลหญิง
HDL คอเลสเตอรอลชาย
ไตรกลีเซอไรด์		

ต�่ำกว่า 100 มก./ดล.
ต�่ำกว่า 200 มก./ดล.
ต�่ำกว่า 130 มก./ดล.
สูงกว่า 50 มก./ดล.
สูงกว่า 40 มก./ดล.
ต�่ำกว่า 150 มก./ดล.
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