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ประเด็นสารวันรณรงคอัมพาตโลกป พ.ศ. 2558 (ปงบประมาณ 2559) 
นิตยา พันธุเวทย และณัฐสุดา แสงสุวรรณโต 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

 โรคหลอดเลือดสมอง เปนปญหาสาธารณสุขสําคัญท่ีทําใหประชากรไทยปวย  พิการ  และเสียชีวิต     

ในอันดับตนๆของประเทศ ผูท่ีรอดชีวิตจากโรคนี้จํานวนมากตองประสบกับความทุกขทรมานจากการอยูใน

สภาพอัมพฤกษ อัมพาต อาจสูญเสียการมองเห็น การพูด  การเคลื่อนไหว และความสามารถทางสมอง1  ทําให

เกิดความสูญเสียทางรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ท้ังระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติ        

โดยปจจัยเสี่ยงหลักตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง 

เบาหวาน การสูบบุหรี่ ภาวะอวน และพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 

 

องคการอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) 

 ไดกําหนดใหวันท่ี 29 ตุลาคมของทุกป เปนวันรณรงคอัมพาตโลก 

 

เหตุผลของการรณรงค2 

 องคการอัมพาตโลก พยายามท่ีจะสรางแคมเปญในการรณรงคเรื่องโรคหลอดเลือดสมองตลอดท้ังป   

เพ่ือจะเพ่ิมการรับรูไปท่ัวโลกในการผลักดันเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง ดังตอไปนี้ 

• โรคหลอดเลือดสมองระบาดไปท่ัวโลก และสงผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรโลก 

• โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคท่ีสามารถปองกัน รักษาและฟนฟูผูท่ีปวยเปนโรคหลอดเลือดสมองแลวได 

• ผูเชี่ยวชาญและสาธารณชนตระหนักรูและใสใจเพ่ือแกปญหาอยางจริงจัง 

 

ประเด็นสารวันรณรงคอัมพาตโลกประจําป พ.ศ. 2557-25592 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของการรณรงควันอัมพาตโลก2 เพ่ือ 

1.  เพ่ิมความรู ความเขาใจในการปองกันโรค มุงเนนการสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ เพ่ือสนับสนุน 

ใหมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

2.  เพ่ิมความตระหนักในเรื่องโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว รวมถึงผูใหการดูแล

ผูปวย ใหสามารถดําเนินชีวิตแมวาจะเปนโรคหลอดเลือดสมองอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

 

 

“I am woman : Stroke affects me.” หรือ 

“ โรคหลอดเลือดสมอง : เพราะฉันเปนผูหญิง...(เสีย่ง) ” 
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มาตรการ/แนวทางการรณรงค 

 การสรางการขับเคล่ือนและการดําเนินงานเพ่ือปองกันควบคุมโรคไปสูการปฏิบัติในระบบบริการ 

•  เพ่ิมความตระหนักและสรางความเขาใจใหผูกําหนดนโยบายและผูท่ีเก่ียวของในการดูแลประชาชน 

กําหนดนโยบาย/ผลักดัน วางแผนและดําเนินงานโรคหลอดเลือดสมองในระดับประเทศ และนานาชาติ  

•  สรางความรวมมือในการปองกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกับผูมีสวนไดสวนเสีย

จากทุกภาคสวนและจากทุกองคกร 

•  โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลศูนยควรจัดหนวยดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke 

unit) หรืออาจจัดมุมดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ (stroke corner)  

•  สถานบริการสาธารณสุข ควรจัดใหมีหนวยงานท่ีเปนระบบและครอบคลุมทุกระดับ ท้ังในบุคคล 

ครอบครัว รวมถึงผูดูแลผูเปนโรคหลอดเลือดสมอง การสรางการขับเคลื่อน และถายทอดความรูไปสูการปฏิบัติ

ในระดับชุมชนและประชาชน 

 การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ สรางความรู ความตระหนัก ใหกับประชาชนและชุมชน 

•  สื่อสารความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแกสาธารณะ ใหตระหนักในเรื่องสาเหตุ อาการ การดูแล 

รักษา รวมท้ังเชิญชวนใหรวมรณรงคปองกันตนเอง และหากพบผูใดมีอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

สามารถสงตอเพ่ือการรักษาไดทันทวงที 

•  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณเรื่องโรคหลอดเลือดสมองจําแนกตามกลุมเสี่ยง โดยแยกกลุม 

ดังนี้ กลุมผูท่ีมีความเสี่ยงสูง, กลุมผูปวยท่ีไมมีความพิการ และกลุมผูปวยท่ีมีความพิการ มีวัตถุประสงค

แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาองคความรูเก่ียวกับการปองกันและการดูแลตนเอง คนหาพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  

สรางกําลังใจในการดูแล รักษา และฟนฟูตนเอง รวมท้ังคนหาแบบอยางท่ีดี (Best Practice) เพ่ือเผยแพรและ

เสนอตนแบบการดูแลตนเองจากโรคหลอดเลือดสมอง 

•  จัดรณรงคหรือนิทรรศการหรือกิจกรรมเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองแกกลุมเปาหมาย ไดแก การให

สุขศึกษา/ความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการเตือนท่ีสําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง การปองกัน ควบคุม 

และการรักษา 

 

ขอความสําคัญในการรณรงคเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง คือ ทําทันที (Act now)2 

 ขอมูลสถานการณของโรคหลอดเลือดสมองในป พ.ศ. 2555 พบวา เปนโรคท่ีทําใหคนท่ัวโลกเสียชีวิต

มากกวาโรคเอดส วัณโรคและมาลาเรียรวมกัน จึงนับไดวาโรคหลอดเลือดสมองเปนภัยเงียบ..... ถึงเวลาแลวท่ี

เราจะตองทําทันที (Act now) 

 ทําทันที เพราะโรคหลอดเลือดสมองเปนโรคระบาดท่ัวโลกท่ีคุกคามสุขภาพชีวิตและคุณภาพชีวิต  

 ทําทันที เรามีความรูเพ่ือลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและมีประสิทธิภาพในการรักษาผูปวย  

 ทําทันที เพ่ือปองกัน รักษาและฟนฟูสภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  และเปนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีใหกับผูปวย 

 ทําทันที เพ่ือสรางความเปนมืออาชีพ และสรางความตระหนักของประชาชน เก่ียวกับ                           

โรคหลอดเลือดสมองใหเพ่ิมข้ึน 
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ขอมูลวิชาการสนับสนุน 

 

1.ความหมายของโรคหลอดเลือดสมอง3 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาต คือ ภาวะท่ีสมองขาดเลือดไปเลี้ยงทําให

อาการชาท่ีใบหนา ปากเบี้ยว พูดไมชัด แขน ขา ขางใดขางหนึ่ง ออนแรงเคลื่อนไหวไมไดหรือเคลื่อนไหวลําบาก

อยางทันทีทันใด เปนนาทีหรือเปนชั่วโมง แบงเปน 2 ประเภทตามลักษณะท่ีเกิด คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ

หรือตัน (Ischemic stroke) และโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke)4 

(1) โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic stroke) 

พบประมาณรอยละ 70–75 ของโรคหลอดเลือดสมองท้ังหมด ทําใหเซลลสมองและเซลลเนื้อเยื่ออ่ืนๆ           

ขาดเลือดอยางเฉียบพลัน ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีผนังหลอดเลือด เชน ไขมันและเกล็ดเลือด           

มาเกาะท่ีผนังหลอดเลือดหรือมีการสรางชั้นของผนังเซลลหลอดเลือดท่ีผิดปกติ ทําใหผนังหลอดเลือดหนาและ

เสียความยืดหยุน ทําใหมีการตีบหรืออุดตันของหลอดเลือดได นอกจากนี้ อาจจะเกิดจากลิ่มเลือดท่ีมาจากท่ีอ่ืนๆ 

เชน ลิ่มเลือดจากหัวใจหรือจากหลอดเลือดแดงคาโรติดท่ีคอหลุดลอยมาอุดตันหลอดเลือดในสมอง เปนตน    

ซ่ึงผูปวยจะมีอาการชา ออนแรงของแขนขาซีกใดซีกหนึ่ง ปากเบี้ยว พูดไมชัด อาจเคยมีอาการมากอน 

แลวดีข้ึนเองเปนปกติ ซ่ึงเปนลักษณะอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบชั่วคราว มักมีอาการหลังตื่นนอน 

หรือขณะทํากิจกรรม ผูปวยอาจมีอาการออนแรงมากข้ึนและซึมลงภายใน 3-5 วันหลังมีอาการ เนื่องจากสมองบวม 

(2) โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) 

พบนอยกวาโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตมีความรุนแรงมากกวา พบโรคหลอดเลือดสมองแตกประมาณ

รอยละ 25-30 โดยแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 1) เลือดออกในเนื้อสมอง (Intracerebral hemorrhage) ซ่ึงจะพบ

ลักษณะของลิ่มเลือดในเนื้อสมอง และ 2) เลือดออกใตชั้นเยื่อหุมสมอง (Subarachnoid hemorrhage)  

ผูปวยจะมีเนื้อสมองท่ีบวมข้ึน และกดเบียดเนื้อสมองสวนอ่ืนๆ และทําใหการทํางานของสมองท่ีถูกเบียดเสียไป 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองแตก อาจเกิดจากความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมองโปงพอง เปนตน          

มักมีอาการปวดศีรษะทันที อาเจียน แขนขาออนแรงหรือชาครึ่งซีก พูดไมชัด ปากเบี้ยว ชัก หรือหมดสติได 

 

2.สถานการณและปจจัยเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง 

•  สถานการณระดับโลก 2 

 บทความ WSO applauds new scientific finding in stent thrombectomy for treating acute 

ischemic stroke with large vessel occlusion วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558 ขององคการอัมพาตโลก รายงานวา

ในแตละปมีประชากรท่ีปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองถึง 17 ลานคน โดยพบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุ

การตายอันดับ 2 ในผูท่ีมีอายุมากกวา 60 ป และเปนสาเหตุการตายอันดับท่ี 5 ในผูท่ีมีอายุ 15-59 ป และยังพบ

เปนสาเหตุการตายในเด็กและทารกอีกดวย  ซ่ึงในแตละปมีผูเสียชีวิตดวยโรคนี้สูงถึงปละเกือบ 6 ลานคน  

นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมองยังเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความพิการถาวรโดยไมคํานึงถึงอายุ เพศ เชื้อชาติ หรือ

ประเทศใด  ท้ังนี้พบวา 1 คน ใน 6 คนของประชากรท้ังโลกมีโอกาสท่ีจะปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง 
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• สถานการณในประเทศไทย 

ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานวาภาพรวมของ 

ประเทศไทย (รวม กทม.) มีอัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคไมติดตอท่ีสําคัญ (ป พ.ศ.2545 - 2557) นั้น

โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราตายสูงท่ีสุด และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยในป พ.ศ. 2552 มีอัตราตายดวย 

โรคหลอดเลือดสมอง เทากับ 21.04 และในป พ.ศ. 2557 เพ่ิมข้ึนเปน 38.66 ตามภาพท่ี 1  ซ่ึงคิดเปนอัตราตาย

ตอประชากรแสนคน เพ่ิมข้ึน 1.8 เทา ในรอบ 5 ป โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2557 มีจํานวนตายดวยโรคหลอดเลือดสมอง 

25,114 คน คิดโดยเฉลี่ยคือ ในทุกๆ 1 ช่ัวโมง จะมีคนตายดวยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 3 คน5 

ภาพท่ี 1 : อัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคไมติดตอท่ีสําคัญ 

 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 สําหรับขอมูลของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ไดจัดอันดับจํานวนตายของ

ประชากรไทยป พ.ศ. 2554 โดยจําแนกตามเพศและรายโรค พบวา โรคหลอดเลือดสมอง มีจาํนวนตายสูง

เปนอันดับหนึ่งของประเทศ ท้ังในเพศหญิงและเพศชาย ซ่ึงในเพศหญิงคิดเปนรอยละ 14.3 และในเพศชาย

คิดเปนรอยละ 10.6 6 

เม่ือจําแนกขอมูลอัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดสมอง ตามกลุมอายุ และเพศ           

จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2552 กับป พ.ศ. 2555 

พบมีอัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดสมองในกลุมอายุ 15-59 ป และกลุมอายุ 60 ปข้ึนไป 

เพ่ิมข้ึนประมาณ 1.4 เทา ท้ังสองกลุมอายุ 7,8 ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 : อัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดสมอง จําแนกตามกลุมอายุ และเพศ

เปรียบเทียบขอมูลป พ.ศ. 2552 และป พ.ศ. 2555 

กลุมอายุ (ป) พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 

<1 2.7 - 

1-4 0.3 - 

5-14 0.5 0.3 

15-59 12.0 17.1 

>60 112.7 158.1 

รวมทุกกลุมอายุ 21.0 31.7 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ขอมูลอัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีนอนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขป  

พ.ศ. 2550-2556 ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบวาในภาพรวม

ของท้ังประเทศ (ไมรวม กทม.) อัตราปวยตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีนอนในโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นั้นมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป โดยในรอบ 5 ป (ป พ.ศ. 2550–พ.ศ. 2556)          

มีอัตราผูปวยตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีนอนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เพ่ิมข้ึน 1.4 เทา9 ในป พ.ศ. 2550 มีอัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีนอนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข เทากับ 255.85 และในป พ.ศ. 2556 เพ่ิมข้ึนเปน 366.81 และจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ

ของประชากรไทยป พ.ศ. 2554 ของ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ โรคหลอดเลือดสมอง     

มีอัตราการสูญเสียปสุขภาวะปรับฐานสูงสุดในเพศหญิงเกือบทุกภาค ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีสาเหตุ

มาจากโรคเบาหวาน สวนในเพศชายนั้นพบวาการเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอัตราการสูญเสียปสุขภาวะ

ปรับฐานสูงสุดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนในภาคกลางและภาคใตนั้นมีสาเหตุมาจาก

อุบัติเหตุทางถนน10ดังนั้นประเด็นในการรณรงคโรคหลอดเลือดสมองจึงมุงเนนในกลุมของเพศหญิง 

สําหรับขอมูลการสํารวจสถานการณพฤติกรรมเสี่ยง (BRFSS) ของสํานักโรคไมติดตอ ป พ.ศ. 2558 ไดแก 

การรับประทานผักและผลไมไมเพียงพอ การดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่  และภาวะน้ําหนักเกิน(BMI 25-29.9)    

ซ่ึงเปนปจจัยเสียงท่ีนําไปสูการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังรวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง โดยจําแนกตามเขตสุขภาพ ตาม

ภาพท่ี 2 และ 311 

ภาพท่ี 2 : ความชุกของพฤติกรรมเส่ียง (การรับประทานผักและผลไมไมเพียงพอ การดื่มแอลกอฮอล และการสูบหรี่) 

จําแนกตามเขตสุขภาพ 

 

 ท่ีมา : สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2558 
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ภาพท่ี 3 : ความชุกของภาวะน้ําหนักเกินจําแนกตามเขตสุขภาพ 

 
          ท่ีมา : สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2558 

 

3. ปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง1 

3.1 ปจจัยเสี่ยงปองกันได 

 - ภาวะความดันเลือดสูง เปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่ีสําคัญเปนอันดับ 2 รองจากอายุ 

- โรคหัวใจ ผูท่ีเปนโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะในระยะท่ีมีกลามเนื้อหัวใจตายอยางเฉียบพลัน 

หรือผูท่ีมีหัวใจเตนผิดจังหวะ มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดหลุดไปอุดยังหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้การหนาตัวของ

ผนังหัวใจหองลางซายก็เปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีอัตราการเสี่ยงตอการเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง 2.3 เทา 

- เบาหวาน 

- คอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

- ภาวะหลอดเลือดคาโรติดตีบ (บริเวณคอ) โดยไมมีอาการ (Asymptomatic carotid artery stenosis) 

- การสูบบุหรี่ ในผูท่ีสูบบุหรี่จัดมากกวา 40 มวนตอวัน มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  

สูงถึง 2 เทาของผูท่ีสูบบุหรี่ นอยกวา 10 มวนตอวัน และสูงกวาคนไมสูบบุหรี่ 

- การดื่มสุรา ผูท่ีดื่มปานกลางจนถึงดื่มจัด จะมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาคนปกติ 

- เคยเปนโรคหลอดเลือดสมองมากอน 

3.2 ปจจัยเสี่ยงปองกันไมได 

- อายุ ผูท่ีมีอายุมากกวา 65 ป มีอัตราเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

- เพศ พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง แตเม่ือเขาสูวัยทองโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูหญิงจะเพ่ิมข้ึน 

- เชื้อชาติ เก่ียวของกับอัตราการเกิดโรคและสภาพของการเกิดโรค เชน คนผิวดํามีอัตราการเกิดและ

การเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาคนผิวขาว นอกจากนี้พบวาคนผิวขาวมีหลอดเลือดตีบตันท่ีบริเวณ

หลอดเลือดคาโรติดไดบอย ในขณะท่ีชาวเอเชียพบการตีบตันท่ีหลอดเลือดสมองบอยกวา 

- พันธุกรรม ในผูท่ีมีประวัติครอบครัวเปนโรคหลอดเลือดสมองจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้มากกวา

ประชากรท่ัวไป 
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4. การประเมินความเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease: CVD)12 

การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือใหไดขอมูลในการเฝาระวัง และชี้เปาในเรื่อง

การดําเนินการปองกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ใหผูท่ีมีโอกาสเสี่ยง   

ตอโรคหัวใจและหลอดเลือดและสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตอง และจัดบริการท่ีเหมาะสมสอดคลอง

กับโอกาสเสี่ยงรายบุคคล โดยในรายท่ีมีโอกาสเสี่ยงสูงมากตองไดรับการปรับพฤติกรรมสุขภาพอยางเขมขน

พรอมไดรับยาในรายท่ีมีขอบงชี้ 

 4.1 การประเมินความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือดดวยวาจา (เชิงรุก) 

 สําหรับในประชากรอายุ 15-34 ปข้ึนไป หลังจากคัดกรองความเสี่ยงของเบาหวานดวยวาจา พบวา  

มีปจจัยเสี่ยงตั้งแต 3 ใน 5 ขอข้ึนไป (1. มีภาวะน้ําหนักเกินและอวน รอบเอว ≥ ½ ของสวนสูง (เซนติเมตร)  

หรือ มีดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ม.2 2. มีภาวะความดันโลหิตสูง BP≥140/90 มม.ปรอท หรือมีประวัติเปน HT 

หรือรับประทานยาควบคุม HT 3. มีรอยพับ รอบคอหรือใตรักแรดํา 4. มีประวัติ พอ แม พ่ี หรือนองเปน

เบาหวาน และ 5. สูบบุหรี่) ใหสงตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยการเจาะปลายนิ้วตอ ในรายท่ีพบวาเสี่ยง  

(FCG = 100-125 มก/ดล.) ใหประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดดวยวาจา 9 ขอ 

 สําหรับในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป สงตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยการเจาะปลายนิ้วทุกราย และ 

ตามดวยประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดดวยวาจาท้ังกลุมปกติ (FCG ‹ 100 มก/ดล.) และ 

กลุมเสี่ยง (FCG = 100-125 มก/ดล.) 

การประเมินปจจัยเส่ียง CVD ดวยวาจา 9 ขอ ดังนี้  

 1. การกินผัก ผลไม ไมเพียงพอ (ผัก ผลไม <400 กรัมตอวัน)  

 2. การมีวิถีชีวิตนั่งๆนอนๆ (มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง <150 นาทีตอสัปดาห)  

 3. สูบหรี่ (ยังคงสูบบุหรี่ ยาเสน ยาสูบ บุหรี่ซิกกาแรต บุหรี่ซิการ หรือหยุดสูบไมเกิน 1 ป) 

 4. ดัชนีมวลกาย และ รอบเอวเกิน     

 5. มีอัตราสวนของ Chol. ตอ HDL >5 หรือ ประวัติไขมันผิดปกติ    

 6. มีประวัติ HT  

 7. มีประวัติ DM       

 8. มีประวัติ IHD และ/หรือ Stroke  

 9. ประวัติญาติสายตรง (พอ แม พ่ี หรือนอง) เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทย วาปวยดวย CVD 
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4.2 การประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองในผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

ดวยตารางสีประเมินโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของ Thai CV risk score13 ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจาก

ประชากรไทย แทนตารางสี (color chart) เดิมท่ีเปนขอมูลระดับภูมิภาคขององคการอนามัยโลก 

ตารางสีท่ี 1 กรณีไมทราบผล cholesterol ในเลือดหรือสถานบริการสาธารณสุขไมมีบริการตรวจหา cholesterol ในเลือด 

                 ผูท่ีเปนเบาหวาน 

 
 

                 ผูท่ีไมเปนเบาหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศึกษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 2528-2558  

 (เปนการปรับตารางสจีากเดมิท่ีใชขอมูลระดบัภูมภิาคขององคการอนามัยโลก มาใชขอมูลของประเทศไทยท่ีมีอยูแทน) 

การแปลผลระดับโอกาสเสี่ยง  

          แถบสีจะบอกถึงโอกาสเสีย่งท่ีจะเปนโรคกลามเน้ือหัวใจตาย (myocardial infarction)  และโรคอัมพฤกษ อัมพาต (stroke)   

ในระยะเวลา 10   ปขางหนา 

                                                                                            
<10%       10%-20%         20%-30%          30%-<40          >40% 

 ต่ํา           ปานกลาง            สูง                 สูงมาก             สูงอันตราย 
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ตารางสีท่ี 2 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

ผูท่ีเปนเบาหวาน

 
                                                        ผูท่ีไมเปนเบาหวาน     

 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศึกษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 2528-2558  

(เปนการปรับตารางสีจากเดิมท่ีใชขอมูลระดับภมูิภาคขององคการอนามัยโลก มาใชขอมูลของประเทศไทยท่ีมีอยูแทน)  

การแปลผลระดับโอกาสเสี่ยง  

              แถบสีจะบอกถึงโอกาสเสีย่งท่ีจะเปนโรคกลามเน้ือหัวใจตาย (myocardial infarction)  และโรคอัมพฤกษ อัมพาต (stroke)                       

ในระยะเวลา 10   ปขางหนา 

                                                                                             
                                  <10%       10%-20%          20%-30%         30%-<40%        >40% 

                                      ต่ํา             ปานกลาง            สูง                 สูงมาก            สูงอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย 

1.ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง มีผล fasting glucose ตัง้แต ่126 มก./ดล.หรือระดบันํา้ตาลหลงัรับประทานอาหารประมาณ 2 ชัว่โมง 

มากกวา่ 200 มก./ดล. จากการตรวจ 2 ครัง้ หรือได้รับยา insulin 

2.คา่เฉลีย่ systolic blood pressure  โดยใช้จากการวดั 2 ครัง้ 2 ช่วงเวลาหา่งกนัอยา่งน้อย 1 สปัดาห์  (ไมใ่ช่ก่อนการรักษา) 

3.ผู้ ท่ียงัสบูบหุร่ีในปัจจบุนั รวมถงึผู้ ท่ีหยดุสบูบหุร่ีไมเ่กิน 1 ปี ก่อนการประเมิน 
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ข้ันตอนการประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจและสมอง 

ในผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 และแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติท่ัวไป พ.ศ. 2555 

 

 

ประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

 

กลุมเสี่ยงปานกลาง 

Risk < 20% 

 

กลุมเสี่ยงสูง 

Risk 20-<30% 

 

กลุมเสี่ยงสูงมาก 

Risk >30% 

 

ลงทะเบียนกลุมเสี่ยงสูงมาก 

 1. ใหขอมูลปจจัยเสี่ยงและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง 

2. ประเมินโอกาสเสี่ยงตาม Check Life’s Simple 7 ไดแก คาความดันโลหิตคร้ังสุดทาย คาไขมันในเสนเลือด    

คร้ังสุดทาย คาระดับน้ําตาลในเลือดคร้ังสุดทาย การสูบบุหร่ี น้ําหนัก/รอบเอว/ดัชนีมวลกายการออกกําลัง

กาย(สัปดาหละกี่คร้ัง คร้ังละกี่นาที การรับประทานอาหาร (หวาน มัน เค็ม ผัก ผลไม เคร่ืองด่ืมท่ีมี

สวนผสมของแอลกอฮอล) 

1.ใหคําปรึกษาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพและการ

จัดการตนเอง 

2. บันทึกในแบบบันทึก

น.ค.ร.สุขภาพหรือในบันทึก

รูปแบบอ่ืน 

3. ติดตามประเมินปจจัย

เสี่ยง/การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 6-12 เดือน 

4. ใหยาตามขอบงชี้ * 

5. ติดตามประเมินโอกาส

เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดทุกป 

1. ใหคําปรึกษาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพและการ

จัดการตนเองอยางเขมขน 

2.บันทึกในแบบบันทึกน.ค.ร.

สุขภาพหรือในบันทึกรูปแบบ

อ่ืน 

3.ติดตามประเมินปจจัย

เสี่ยง/การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 3-6เดือน 

4.ใหยาตามขอบงชี้* 

5. ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยง

ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือดทุก 6-12 เดือน 

1.สงพบแพทยเพ่ือใหคําแนะนํา/

ใหยาตามความเหมาะสม 

2.บันทึกในแบบบันทึกน.ค.ร.

สุขภาพหรือในบันทึกรูปแบบอ่ืน 

3.ใหคําปรึกษาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพและการ

จัดการตนเองอยางเขมขนและ

รีบดวน 

4. ติดตามประเมินปจจัยเสี่ยง/การ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 1-3 เดือน 

5.ใหยาตามขอบงชี้*  

6. ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยงตอ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทุก 3-6 เดือน 
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5. การปองกันโรคหลอดเลือดสมอง12 

5.1 กลุมปกติ 

 สามารถทําไดโดยการใหความรู รณรงคผานชองทางการสื่อสารไดหลายรปูแบบ เชน แผนพับโปสเตอร   

เสียงตามสาย หอกระจายขาว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล ไดแก เจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม. หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ

ของบุคคลในชุมชน เนื้อหาความรู เนนเก่ียวกับ 3 อ. 2 ส. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ สูบบุหรี่ และสุรา) 

เชน ลดการรับประทานอาหารเค็ม หวาน มัน เพ่ิมผักผลไม ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ผอนคลาย ไมเครียด     

เลิกบุหรี่ ลดสุรา โดยการเรียนรู 6 ข้ันตอน การลดความเสี่ยงและอันตรายตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 

1. รูวาตนเองมีปจจัยเสี่ยงเหลานี้หรือไม ไดแก ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง 

2. มีกิจกรรมทางกายและมีการออกกําลังกายสมํ่าเสมออยางนอย 3-5 วันตอสัปดาห สัปดาหละ 150 นาที 

3. ดูแลสุขภาพดวยการเพ่ิมการกินผกัและผลไม ลดการบริโภคเกลือเพ่ือรักษาสุขภาพและลดระดับความดันโลหิต 

4.  จํากัดการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

5.  หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 

6.  รูจักเรียนรูสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง 

สัญญาณเตือนของอาการสมองขาดเลือดช่ัวคราว อาจพบเพียง 1 อาการ หรือมากกวา 1 อาการ ดังนี้ 

1. การออนแรงของหนา แขน หรือขาซีกเดียว 

2. สับสน พูดลําบาก พูดไมรูเรื่อง มีปญหาการพูด 

3. การมองเห็นลดลง 1 หรือท้ัง 2 ขาง 

4. มีปญหาดานการเดิน มึนงง สูญเสียการสมดุลการเดิน 

หรือใชตัวยอชวยจํา “F.A.S.T.”มาจาก 

F = Face เวลายิ้มพบวามุมปากขางหนึ่งตก 

A = Arms ยกแขนไมข้ึน 1 ขาง 

S = Speech มีปญหาดานการพูดแมประโยคงายๆ พูดแลวคนฟง ฟงไมรูเรื่อง 

T = time ผูมีอาการดังกลาวตองรีบไปโรงพยาบาลหรือโทร 1669 ท่ัวประเทศ 

เพ่ือรับการรักษาโดยเร็วท่ีสุดภายใน 4.5 ชั่วโมงจะไดชวยรักษาชีวิตและสามารถฟนฟูกลับมาได 

เปนปกติหรือใกลเคียงคนปกติมากท่ีสุด14 

5.2 กลุมเส่ียง 

5.2.1 ปรับพฤติกรรมสุขภาพ13 

(1) การบริโภคอาหาร 

 ลดอาหารไขมันสูง 

ลดกินไขมันท่ีมาจากสัตวและผลิตภัณฑสัตว เชน เนื้อ นม เนย ผูปวยเบาหวานหรือผูท่ีกินยาลดไขมันอยู       

ใหกินไขท้ังฟอง 2 ถึง 3 ฟองตอสัปดาห ลดกินของมัน ของทอด อาหาร เครื่องดื่มท่ีมีไขมันสูง งดกินเบเกอรี่ เชน  คุกก้ี 

เคก เฟรนชฟรายด หรือ ของทอดซํ้า ซ่ึงมีกรดไขมันทรานสมาก ใชนํ้ามันมะกอก นํ้ามันรําขาว ถ่ัวลิสง และ กินไขมัน  

จากปลาท้ังปลาทะเลและปลานํ้าจืด 
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 ลดอาหารเค็มหรือมีเกลือโซเดียมสูง 

ลดกินอาหารท่ีมีรสเค็มลงครึ่งหนึ่ง และลดเครื่องดื่มท่ีมีรสเค็มลง เชน เครื่องดื่มผสมเกลือแร ไมเติมนํ้าปลา 

ซีอ๋ิว เตาเจี้ยว กะป ผงชูรส ของสําเร็จรูป ในอาหาร กินอาหารและผลไมสด แทนอาหารเครื่องดื่มสําเร็จรูป 

 ลดอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีรสหวานหรือนํ้าตาลสูง 

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน เชน นํ้าอัดลม นํ้าหวาน เครื่องดื่มชูกําลัง นํ้าผลไม ลดกินนํ้าตาล      

ไมเกินวันละ 4 ถึง 6 ชอนชา (หรือ 16 ถึง 24 กรัม) 

 เพ่ิมผักสดและผลไมท่ีไมหวานจัด 

รับประทานผักสดม้ือละ 2 ฝามือพูน หรือ ผักสุกม้ือละ 1 ฝามือพูน ผลไมไมหวานจัด 15 คําตอวัน 

หรือรับประทาน ผัก ผลไมอยางนอยครึ่งกิโลกรัมตอวัน 

(2) การออกกําลังกาย4 

จากการศึกษาในปจจุบันพบวา การมีกิจวัตรประจําวันท่ีไดใชกําลังและการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

ชวยลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ออกกําลังกายหนักระดับปานกลางอยางนอย 30 นาทีตอครั้ง อยางนอย   

5 ครั้งตอสัปดาห การเดินเร็วมากกวา 10,000 กาวตอวัน ชวยทําใหความดันโลหิตลดลง น้ําหนักลดลง                

รางกายไดใชน้ําตาลในกระแสเลือดไดอยางเต็มท่ี ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด  ชวยทําใหสมรรถภาพหัวใจดีข้ึน 

การออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายตามความเหมาะสมของแตละบุคคล และไมเปนอันตราย โดยใหเหง่ือออก 

หัวใจเตนเร็วข้ึนพอสมควร ออกกําลังกายท่ีเหมาะกับวัย เชน ผูสูงอายุควรเลือกวิธีการเดินเร็วอยางตอเนื่อง     

ข่ีจักรยาน วิ่งเหยาะ จี่กง โยคะ เปนตน 

(3) การหยุดสูบบุหรี่13 

หยุดสูบบุหรี่หรือไมเริ่มสูบ (รวมท้ังยาสูบในรูปแบบอ่ืน) และไมสูดดมควันบุหรี่เปนประจําในรายท่ีใหคําปรึกษา

แลวไมไดผลอาจพิจารณาให nicotine replacement และ/หรือยา nortriptyline หรือ amfebutamone (bupropion) 

(4) การควบคุมนํ้าหนักตัวใหเหมาะสม 

รายท่ีอวน/นํ้าหนักเกิน กระตุนใหลดนํ้าหนักโดยลดพลังงานท่ีรับประทาน และเพ่ิมการเคลื่อนไหวรางกาย 

เตือนตนเองไมใหกินมากเกินไปจนอ่ิมอึดอัดดวยการคาดเข็มขัดโดยหัวเข็มขัดอยูท่ีระดับสะดือเวลากินอาหาร

ทุกม้ือ ชั่งน้ําหนักทุกสัปดาห และวัดรอบเอวทุก 3 เดือน 

(5) การบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

แนะนําลดการบริโภครายท่ีดื่มมากกวา 2 หนวยมาตรฐานตอวัน (หนึ่งดื่มมาตรฐานคือเครื่องดื่มท่ีมี

ปริมาณของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 10 กรัมโดยใชปริมาณท่ีเทากันของแอลกอฮอลในเครื่องดื่มเปนมาตรฐานการวัด 

“หนึ่งดื่มมาตรฐาน” แทนขนาดของบรรจุภัณฑหรือประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เบียร ไวน และสุรา) 

ตัวอยางหนวยการวัดปริมาณดื่มมาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทตางๆ 

• เบียร 1 ขวดขนาด 750 มิลลิลิตร ดีกรีของแอลกอฮอล 5% เทากับ 3 ดื่มมาตรฐาน 

• ไวน 1 ขวดขนาด 750 มิลลิลิตร ดีกรีของแอลกอฮอล 13.5% เทากับ 8 ดื่มมาตรฐาน 

• สุรา 1 ขวดขนาด 750 มิลลิลิตร ดีกรีของแอลกอฮอล 40% เทากับ 24 ดื่มมาตรฐาน 

(6) การตรวจสุขภาพเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง4 

         เพ่ือตรวจคัดกรองหาปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง จะไดรับการรักษาและปองกันโรคหลอดเลือดสมอง

ตั้งแตเนิ่น  ๆ
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5.2.2 ข้ันตอนการสงตอผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีสงสัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง13 

1. ซักประวัติถึงอาการเตือนท่ีสําคัญอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา 1 ใน 5 อยางตอไปนี้ 

• การออนแรงของกลามเนื้อ เชน มีอาการชาหรือออนแรงแขนขาหรือใบหนาสวนใหญมักเปนท่ี

รางกายเพียงซีกใดซีกหนึ่ง 

• การมองเห็นผิดปกติ เชน ตามัว มองเห็นภาพซอน หรือตาขางใดขางหนึ่งมองไมเห็นทันที 

• การพูดผิดปกติ เชน พูดลําบาก พูดตะกุกตะกักหรือพูดไมได หรือไมเขาใจคําพูด 

• มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงทันทีโดยไมมีสาเหตุชัดเจน 

• เวียนศีรษะ มีอาการมึนงง บานหมุน หรือเดินเซ เสียการทรงตัว 

2. ประเมินอาการและซักประวัติเพ่ิมเติมดังนี้ ระยะเวลาท่ีเริ่มเปนการตรวจรางกายสัญญาณชีพ 

และความผิดปกติทางระบบประสาท 

3. สงตอผูปวยไปสถานบริการท่ีมีศักยภาพสูงกวา ตามระบบเครือขายโรคหลอดเลือดสมองของจังหวัด  

(ศึกษาแนวทางการวินิจฉัย รักษาและสงตอ เพ่ิมเติม จากแนวทางการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

สําหรับพยาบาลท่ัวไปพ.ศ. 2550 แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุตัน สําหรับแพทย พ.ศ. 2550 

และ Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง) 

5.2.3 การเฝาระวังกลุมเส่ียง  

ในการจัดบริการหลังการประเมิน เม่ือประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดแลว ไดจัด             

กลุมเสี่ยงเปน 3 กลุมไดแก 

กลุมเสี่ยงปานกลาง   หมายถึงผูท่ีผลประเมินโอกาสเสี่ยงจากตารางสี  < 20 % 

กลุมเสี่ยงสูง            หมายถึงผูท่ีผลประเมินโอกาสเสี่ยงจากตารางสี  20  - < 30 % 

กลุมเสี่ยงสูงมาก       หมายถึงผูท่ีผลประเมินโอกาสเสี่ยงจากตารางสี  > 30% 

โดยมีเปาหมายการใหบริการเพ่ือเกิดผลลัพธรายบุคคล ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2: แนวทางการจัดบริการหลังการประเมินเปาหมายผลลัพธการบริการและจัดการตนเองเพ่ือ

ลดโอกาสเสี่ยง 

* ท่ีมา :แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน 2557  

**ท่ีมา :หนักระดับปานกลาง เชน เดนิเร็วอยางนอย 30 นาที ตอวัน  

***ท่ีมา :  Evidence-Based Guideline For the Management of High Blood Pressure in Adults Report  From 

The Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee,  2014 (JNC8) 

หมายเหตุ: เม่ือสงสัยวาผูปวยเปนโรคหลอดเลือดสมองควรสงตอโรงพยาบาลแมขายหรือโรงพยาบาลท่ีมี

ศักยภาพสูงกวาโดยดวน ปฏิบัติตามแนวทางการสงตอ กรณีเรงดวน เนื่องจากผูปวยตองไดรับการรักษาอยางทันที 

ภายใน 4.5 ช่ัวโมง ย่ิงสงเร็วย่ิงกลับมาเปนปกติหรือใกลเคียงปกติมากท่ีสุด 

เปาหมาย ผูปวยเบาหวาน ผูปวยความดันโลหิตสูง 

ความดันโลหิต (มม.ปรอท) < 140/80 < 140/90 

ความดันโลหิตเฉล่ียท่ีบาน(มม.ปรอท) < 135/75 < 135/85 

ระดับน้ําตาลในเลือด 

FPG (มก./ดล.) ตามระดับความควบคุม * 70 - 110 (เขมงวดมาก) 

90 - <130 (เขมงวด) 

< 150   (ไมเขมงวด) 

70 -99 

HbA1c (%) < 7  

ไขมันในเลือด 

  High Density Lipoprotein (HDL) 

(มก./ดล.) 

≥ 40 (ชาย) 

≥ 50 (หญิง) 

≥ 40 (ชาย) 

≥ 50 (หญิง) 

Triglycerides (มก./ดล.) <150 

  Total Cholesterol (TC) (มก./ดล.)      < 280 (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงปานกลาง) 

< 200(คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงสูงและกลุมเสี่ยงสูงมาก) 

Low Density Lipoprotein  (LDL) 

(มก./ดล.)  

     < 160  (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงปานกลาง) 

     < 100  (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงสูง) 

     < 70    (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงสูงมาก) 

การสูบบุหรี่ งดสูบและดมควันบุหรี่ 

น้ําหนักและรอบเอว ดัชนีมวลกาย 18.5 – 22.9 กก./ม2หรือใกลเคียง 

รอบเอว นอยกวาสวนสูง/2 (เซนติเมตร) 

การออกกําลังกาย หนักระดับปานกลาง** 30 นาทีตอครั้ง 5 ครั้งตอสัปดาห 

การบริโภคอาหาร  ลดหวาน มัน เค็ม เพ่ิมผักและผลไม  

แอลกอฮอล หยุดดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล***ในรายท่ีหยุดดื่มไมได  

แนะนําใหลดการดื่มลง (ผูชาย < 2 หนวยมาตรฐาน ; 

ผูหญิง <1 หนวยมาตรฐาน) 
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