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คำนำ 
 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เปนสถานบริการระดับปฐมภูมิที่มี

บทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยใหบริการ

แบบผสมผสานทั้งดานสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน สงเสริมสุขภาพ 

ปองกันควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพอยางเปนองครวมและตอเนื่อง 

สำนักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค จึงจัดทำคูมือ “รูไว...ชวยกัน ปองกันโรคไม

ติดตอ” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล โดย

เนนเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับความหมายของโรค อาการ ปจจัยเสี่ยง แนวทางการ

คัดกรอง ชองทางการติดตอสื่อสาร ครอบคลุมโรคไมติดตอเรื้อรังที่สำคัญ 5 โรค 

ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ 

อัมพาต) โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็ง หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปน

ประโยชนแกเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในการดำเนินงาน

ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 
 

 โรคเบาหวาน เกิดจากตับออนไมสามารถสรางอินซูลินไดเพียงพอ 

หรือเมื่อรางกายไมสามารถใชอินซูลินที่ผลิตออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทำใหน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอยูเปนเวลานาน ระดับน้ำตาลมากกวาหรือเทากับ 

126 มก./ดล. (ขณะอดอาหาร 8 ชั่วโมง หรือมากกวา) ในกรณีที่ระดับน้ำตาล

ในเลือดขณะอดอาหารอยูในชวง 100-125 มก./ดล. ถือวาเปนกลุมเสี่ยงสูงตอ

เบาหวาน (Pre-diabetes)  

อาการของโรคเบาหวาน  

 ปสสาวะบอยและมาก คอแหง กระหายน้ำ หิวบอย กินจุ น้ำหนักลด 

เปนแผลงายแตหายยาก คนัตามผวิหนงั ตาพรามวั ชาตามปลายมอืปลายเทา และ

ความรูสกึทางเพศลดลง 

การคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ป ขึ้นไป 
 ขอบงชี้ 

1. มีประวัติครอบครัว บิดา มารดา พี่หรือนอง 
คนใดคนหนึ่งเปนโรคเบาหวาน 

2. มีภาวะอวน (BMI ≥23กก. / ม2) และหรือ  
รอบเอว ≥90ซม. ในผูชาย หรือ ≥80 ซม. ในผูหญิง 

3. มีความดันโลหิต ≥ 140/90 มม.ปรอท หรือมี
ประวัติความดันโลหิตสูง หรือกำลังรับประทานยา
ควบคุมความดันโลหิต 

4. มีประวัติผลการตรวจไขมันผิดปกติ  
(ไตรกลีเซอไรด)≥150 มก./ดล. และหรือ HDL 
cholesterol ในผูชาย < 40 มก./ดล. ผูหญิง < 
50 มก./ดล. 

มี ไมมี 

5. มีประวัติเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ หรือเคย
คลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัวแรกคลอด > 4 กิโลกรัม 
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ผลระดับน้ำตาล 
ในเลือด 

ดวยวิธีเจาะปลายนิ้ว 
 

การใหบริการ กลุม 

<100 มก./ดล. ปกติ - ยังไมเปนโรค มีความเสี่ยงนอย 
- ใหคำแนะนำการสงเสริมสุขภาพ 
  และตรวจสุขภาพประจำป 
 
- ใหสงตรวจระดบันำ้ตาลในเลอืด 
  โดยวิธีตรวจพลาสมากลูโคสหลัง 
  อดอาหาร Fasting plasma  
  glucose (FPG)   
- ใหคำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อ 
  ลดความเสี่ยงที่จะเปนเบาหวาน 
- ติดตามตรวจ FCG ซ้ำทุก  
  6 เดือน- 1 ป 
 
 

100-125 มก./ดล. กลุมเสี่ยงตอ
เบาหวาน 

≥126 มก./ดล. สงสัยวาเปน 
โรคเบาหวาน 

- สงตรวจ FPG เพื่อยืนยันกอน 
  การวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน 
- ใหคำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อ 
  ลดความเสี่ยงและภาวะ 
  แทรกซอนจากเบาหวาน 
 

ขอบงชี้ มี ไมมี 

*****ถาคัดกรองแลวพบวามีปจจัยเสี่ยง ตั้งแต 1 ขอขึ้นไป ใหสงตรวจ
ระดับน้ำตาลในเลือดดวยวิธีเจาะปลายนิ้ว (FCG) เพื่อยืนยันกอนการวินิจฉัย
วาเปนโรคเบาหวาน โดยจัดกลุมการสงตอดังนี้ 

6. มีประวัติผลการตรวจน้ำตาลในเลือดผิดปกติ
จากการตรวจเลือดโดยการงดอาหาร(FPG) เทากับ 
100-125 มก./ดล. หรือการตรวจน้ำตาลในเลือด 
หลังดื่มกลูโคส 75 กรัม 2 ชั่วโมง (OGTT) เทากับ 
140-199 มก./ดล.  
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โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 
 

 ความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่รางกายมีระดับความดันโลหิตตั้งแต 

140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ภาวะที่รางกายมีระดับความดันโลหิตตั้งแต 

120/80 - 139/89 มิลลิเมตรปรอท ถือเปนกลุมเสี่ยงสูง (Pre Hypertension)  

อาการโรคความดันโลหิตสูง  

 ปวดศีรษะบริเวณทายทอย เหนื่อยงาย ออนแรง มึนงง ใจสั่น วิงเวียน 

หนาแดงรอนวูบวาบ เลือดกำเดาออก ตาพรามัวหรือมองเห็นภาพซอน 

ปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง  

 อายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป มี พอ แม พี่นอง เปนความดันโลหิตสูง 

พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน สูบบุหรี่ รับประทานอาหารรสเค็มจัด 

หวานจัด มันจัด รับประทานผัก-ผลไมนอย ไมออกกำลังกาย อวน/น้ำหนัก

เกิน เครียดเรื้อรัง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลปริมาณมากสม่ำเสมอ หรือ ไขมัน

ในเลือดสูง เปนโรคเบาหวาน 

การวัดความดันโลหิต 

      วัดความดันโลหิตอยางนอย 2 ครั้ง หางกัน 1-2 นาที หากระดับความดัน

โลหิตที่วัดไดตางกันไมเกิน ±5 มม.ปรอท นำสองคาที่วัดไดมาหาคาเฉลี่ย 

หากตางกันเกินกวา 5 มม.ปรอท ตองวัดครั้งที่สาม และนำคาที่ตางกันไมเกิน ± 

5 มม.ปรอทมาเฉลี่ย 
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ที่มา: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป. 2012 โดย
สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย 
 

แนวทางในการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  

ความเสี่ยงอื่นๆ 

1. ไมมปีจจยัเสีย่ง
ใดๆ 

2. ม ี 1-2 ปจจยั
เสีย่ง *** 

4.เปนโรคหลอด
เลือดและหัวใจ 
หรอืโรคไต 

3. มปีจจยัเสีย่งตัง้
แต 3 ขอขึ้นไป 
รวมกับมีภาวะ 
Metabolic 
Syndrome หรือ
มี การทำงานที่
ผิดปกติ ของ
อวัยวะอื่น 
เนื่องจาก ความ
ดันโลหิตสูง หรือ
มีโรคเบาหวาน 

ปรับพฤติกรรม  
2-3 เดอืน ใหเริม่
ยาเมือ่คมุ BP ไมได 

ปรับพฤติกรรม  
2-4 สปัดาห ใหเริม่
ยาเมือ่คมุ BP ไมได 

ปรบัพฤตกิรรมและ 
ใหยาลดความดนั
โลหติ 

ปรบัพฤตกิรรมและ 
ใหยาลดความดนั
โลหติ 

ปรับพฤติกรรม  
2-4 สปัดาห ใหเริม่
ยาเมือ่คมุ BP ไมได 

ปรบัพฤตกิรรมและ 
ใหยาลดความดนั
โลหติ 

ปรบัพฤตกิรรมและ 
ใหยาลดความดนั
โลหติ 

ปรับพฤติกรรม  
2-4 สปัดาห ใหเริม่
ยาเมือ่คมุ BP ไมได 

ปรบัพฤตกิรรมและ 
ใหยาลดความดนั
โลหติ 

ปรบัพฤตกิรรมและ 
ใหยาลดความดนั
โลหติ 

ปรบัพฤตกิรรมและ 
ใหยาลดความดนั
โลหติ 

ปรบัพฤตกิรรมและ 
ใหยาลดความดนั
โลหติ 

ความดันโลหิต (มม.ปรอท) 

ระดบัออน 
(SBP 140-159 หรอื 

DBP 90-99) 

ระดับปานกลาง 
(SBP 160-179 
หรือDBP 100-

109) 

ระดับรุนแรง 
(SBP≥ 180หรือ 

DBP ≥110) 
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*** ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน 10 ป ขางหนา 

1. ระดับของ SBP และ DBP (ระดับออน-รุนแรง) 

2. ระดับของ pulse pressure > 90 มม.ปรอท (ในผูปวยที่มีอายุตั้งแต 60 ป ) 

3. อายุ > 55ป ในเพศชาย หรือ > 65ป ในเพศหญิง 

4. สูบบุหรี่ 

5. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol >200 มก./ดล., LDL-C >  

   130 มก./ดล. และ HDL-C <  40 มก./ดล.ในชาย HDL-C< 50 มก./ดล. 

   ในหญิง หรือระดับ triglyceride >150 มก./ดล. 

6. FPG 100-125 มก./ดล. 

7. Glucose tolerance test ผิดปกติ 

8. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่นองกอนวัยอันควร (ในชาย 

   เกิดกอนอายุ 55 ป และในหญิงเกิดกอนอายุ 65 ป ) 

9. อวนลงพุง เสนรอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย และ  ≥ 80 ซม. ในหญิง 
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โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
 

 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาต คือ ภาวะที่

สมองขาดเลือดไปเลีย้ง ทำใหมอีาการชาทีใ่บหนา ปากเบีย้ว พดูไมชดั แขน ขา 

ขางใดขางหนึ่งออนแรงเคลื่อนไหวไมไดหรือเคลื่อนไหวลำบากอยางทันทีทันใด 

เปนนาทีหรือเปนชั่วโมง แบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะที่เกิดคือ โรค

หลอดเลือดสมองตีบหรือตัน (Ischemic Stroke) และโรคหลอดเลือดสมองแตก 

(Hemorrhagic Stroke) 

 อาการเตือนโรคสมองขาดเลือด ไดแก แขนหรือขาขางใดขางหนึ่ง

ออนแรง ชาทีใ่บหนา ปากเบีย้ว พดูลำบาก สบัสน มองไมชดั ตาพรามัว่ เห็นภาพ

ซอน สูญเสียการทรงตัว อาจพบเพียง 1 อาการ หรือมากกวา 1 อาการ 

ใชตัวยอชวยจำคือ “F.A.S.T.” มาจาก  

 F = Face เวลายิ้มพบวามุมปากขางหนึ่งตก  

 A = Arms ยกแขนไมขึ้น 1 ขาง  

 S = Speech มีปญหาดานการพูด พูดไมออกหรือพูดไมชัด แมประโยค

งายๆ พูดแลวคนฟงไมรูเรื่อง  

 T = Time ผูมีอาการดังกลาวตองรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา

โดยดวน ภายใน 4.5 ชั่วโมง จะไดชวยรักษาชีวิตและสามารถฟนฟูกลับมาได

เปนปกติหรือใกลเคียงคนปกติมากที่สุด 

 กลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง/

โรคเบาหวาน/โรคหัวใจ/ไขมันในเลือดสูง/พอ แม พี่นองที่เปนญาติสายตรงมี

ประวัติเปนโรคหลอดเลือดสมอง 

  นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เชน ผูสูงอายุ อวน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

ภาวะเครียด  
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โรคหัวใจขาดเลือด 
 

 โรคหัวใจขาดเลือด เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกลามเนื้อหัวใจตีบ

หรือตัน โดยมีคราบไขมัน หินปูน กอตัวสะสมที่บริเวณผนังหลอดเลือด ทำให

หลอดเลือดตีบและแข็ง เลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจลดลง เปนผลใหเกิดภาวะ

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้น และภาวะกลามเนื้อหัวใจตายได 

อาการโรคหัวใจขาดเลือด 

 o เจ็บแนนหนาอก คลายมีอะไรมาบีบรัดหรือกดทับ ระยะเวลา

ประมาณ 30 วินาทีถึง 15 นาที 

 o อาการเจ็บมักราวไปที่คอ ขากรรไกรและไหลซาย มักเปนมากขณะ

ออกแรง  

 o  มีอาการหายใจเหนื่อยหรือหอบ หายใจไมออก นอนราบไมได 

 o เวียนศีรษะ หนามืดจะเปนลม หรือหมดสติเนื่องจากเลือดไปเลี้ยง

สมองไมพอ  

กลุมเสี่ยงสูงโรคหัวใจขาดเลือด ไดแก ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเบาหวาน 

สูบบุหรี่ โรคความดันโลหิตสูง ชายอายุตั้งแต 45 ป หญิงอายุตั้งแต 55 ป 

ประวัตคิรอบครวัทีเ่ปนโรคหวัใจขาดเลอืดกอนวยัอนัควร อวนลงพงุ มคีวามเครียด

หรือกังวลสูง 
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ใหขาวสาร ขอมูล สอนเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและควบคุมปจจัยเสี่ยง 
จัดทำสมุดบันทึกทางสุขภาพประจำตัว 

 
 

หมายเหตุ: ประชาชนที่มีความเสี่ยงตั้งแต 2 ขอขึ้นไป ถือเปนผูมีความเสี่ยงสูงตอการเปน 
   โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 

ติดตามผลการลดเสี่ยงตามแผนการรักษาของแพทย 
 

แนวทางการประเมินปจจัยโอกาสเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
(หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ อัมพาต) 

1. มีญาติสายตรง (พอ แม พี่ นอง) เปนโรคหัวใจและ 
   หลอดเลือดสมอง 
2. สูบบุหรี่  
3. ระดับความดันโลหิต ≥ 140 / ≥ 90 mmHg  
    และ/หรือ เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปน 
    โรคความดันโลหิตสูง 
4. ระดับน้ำตาลในเลือด (FPG) ≥ 110 mg/dl และ/ 
    หรือ เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน  
5. ไดรับการบอกจากแพทยหรือพยาบาลวามีไขมัน 
    ในเลือดผิดปกติ 
6. ขนาดรอบเอว ชาย ≥ 90 ซม. หญิง ≥ 80 ซม.,  
    BMI ≥ 25 กก./ม2 

7. เคยมีอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองหรือ 
   ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA) 
8. เคยเปนโรคหัวใจ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  
   โรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ หัวใจเตนพลิ้วผิดจังหวะ 
 

ประชากรกลุมเสี่ยง 
 1. กลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานและ  
     ความดันโลหิตสูง 
 2. กลุมเสี่ยงสูงตอโรคหัวใจและ 
    หลอดเลือดสมอง 
 
 

ซักถามและประเมินปจจัยโอกาส 
เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
 

ระดับโอกาสเสี่ยงตอการเปน 
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
 

แนะนำ 
ขอปฏิบัติตัว 
กอนกลับบาน 

 

สูงมาก ผิดปกติ > 5 ขอ
หรือ  ประวัติเปนอัมพาตหรือ
โรคหัวใจ หรือ เปนเบาหวาน 
มีปญหาโรคไต หรือ  
ไดรับการวินิจฉัยทางคลินิก 
วาเปนกรรมพันธุไขมันผิดปกติ

สูงปานกลาง ผิดปกติ 3 - 5 ขอ
หรือ ระดับความดันโลหิตสูงมาก    
BP ≥ 170 / ≥ 100 mmHg 
2 ครั้งติดกัน มากกวา 2 
ครั้งรอบการตรวจรักษา

สูง  (ผิดปกติ 2 ขอ)
หรือ  เปนเบาหวาน 
มามากกวาสิบป
หรือ  มีประวัติญาติสายตรง     
เปนอัมพาตหรือหัวใจขาดเลือด
กอนวัยอันควร หรือ เปนเบาหวาน
ที่คุมไมไดดีติดตอกัน

ใช ใช ใช ไมใช

สงแพทยวินิจฉัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยและทีมสหสาขาวิชาชีพ
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โรคมะเร็ง (Cancer) 
 

 มะเร็ง คือ โรคที่เซลลของรางกายมีการเจริญเติบโตผิดปกติ เนื่องจาก

รางกายไดรับสิ่งกอมะเร็ง เชน สารเคมี ไวรัส รังสี การติดเชื้อเรื้อรัง สิ่งเหลานี้จะ

ทำใหเซลลเกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลลปกติก็จะกลายเปนเซลลมะเร็ง 

ถาระบบภมูติานทานของรางกายไมสามารถทำลายเซลลนั้นได 

 กลุมเสี่ยงโรคมะเร็ง ไดแก ผูที่สูบบุหรี่จัด มีพฤติกรรมสำสอนทางเพศ 

ทำงานเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสี และประวัติครอบครัว เชน พอ แม เปน

มะเร็ง 

 

อาการเตือน/สัญญาณอันตราย 8 ประการ ที่ตองพบแพทย 

 1. มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถายอุจจาระ และปสสาวะ เชน ถาย

อุจจาระเปนสีดำ หรือปสสาวะเปนเลือด  

 2. กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียด แนนทองเปนเวลานาน  

 3. มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง  

 4. มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เชน มีกลิ่นเหม็น 

 5. แผลเรื้อรังซึ่งรักษาแลวไมยอมหาย  

 6. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามรางกาย 

 7. มกีอนหรอืตุม เกดิขึน้ทีใ่ดทีห่นึ่งของรางกายและกอนนัน้โตเรว็ผิดปกติ 

เชน ที่เตานม รักแร หรือสวนตาง ๆ ของรางกาย  

 8. หูอื้อหรือมีเลือดกำเดาไหล  
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แผนภูมิแสดงแนวทางการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งในระดับ รพ.สต. 
และการสงตอเพื่อการวินิจฉัยและรักษา 

ประเมินโอกาสเสี่ยง 

ซักประวัติอาการของมะเร็งในระยะเริ่มแรก ไดแก  
      1.  การเปนแผลที่ไมรูจักหาย ปกติแผลควรจะหายภายใน 2 สัปดาห  
      2.  การมีตุม ไต กอนแข็ง เกิดขึ้นในที่ซึ่งปกติไมควรมี โดยเฉพาะบริเวณเตานม 
ในชองทองบริเวณคอ รักแร ขาหนีบ  
      3.  มีอาการผิดปกติเรื้อรังของระบบทางเดินอาหาร เชน ทองอืด ทองเฟอ 
กลืนอาหารลำบาก 
 4.  มีอาการผิดปกติเรื้อรังของการขับถายอุจจาระหรือปสสาวะ เชน 
ทองผูกสลับทองเสียอยูเรื่อย ถายอุจจาระเปนมูกปนเลือดเรื้อรัง  ปวดเวลาปสสาวะ 
มีปสสาวะมีเลือดปน  การถี่ของการขับปสสาวะผิดปกติจากเดิม 
      5.  มีอาการไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบแหงเปนเวลานาน  
      6.  มีการเปลี่ยนแปลงของ หูด ไฝ ปาน  
     7.  มีอาการผิดปกติของประจำเดือนในหญิง เชน มีประจำเดือนกะปริบกะปรอย 
ตกขาวมีกลิ่นผิดปกติ 
      8.  มีเลือดหรือน้ำเหลืองออกจากชองตาง ๆ ของรางกาย เชน เตานม ชองคลอด 
หู จมูก  

มีอาการ ≥  1 อาการ 

สงสัยวาเปนโรคและมีความเสี่ยง 
 

 ตรวจรางกายโดยละเอียด และ ซักประวัติปจจัยเสี่ยงตอการเปน
โรคมะเร็ง ทั้งประวัติสวนตัว เชน การสูบบุหรี่จัด มีพฤติกรรมสำสอนทางเพศ 
ทำงานเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสี และประวัติครอบครัว เชน พอ แม 
เปนมะเร็ง เปนตน 

ตรวจทางหองทดลองหรือตรวจพิเศษที่ทำได และสงตอเพื่อรับการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแตระยะเริ่มแรก 

แจงผลโอกาสเสี่ยงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 

ใช

ใช

ไมใช

ไมใช
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คนขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

สำนักโรคไมติดตอ  www.thaincd.com 

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย www.thaineurology.org/stroke/index.php 

สมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย  www.neurothai.com   

สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย ฯ www.thaiheart.org 

สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  www.diabassocthai.org 

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแหงประเทศไทย  www.thaiathero.org 

สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย www.thaihypertension.org 

 

เบอรโทรนารู 

โทร. 1669    ขอรถพยาบาลฉุกเฉิน/ศูนยนเรนทร  

โทร. 1600    สายดวนเลิกบุหรี่ 

โทร. 1668    สายดวนโรคหัวใจ/โรคมะเร็ง 

โทร. 02-590-3987, 02-590-3988  สำนักโรคไมติดตอ  
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