ความรูเรื่องโรคเรื้อรัง

กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสงิ่ แวดลอม
ความรูเรื่องโรคเรื้อรัง
โรคเรื้อรังหมายถึงโรคที่รักษาไมหาย การรักษาเปนเพียงการพยุงไมใหมีการสูญเสียการทํางานของ
รางกายมากขึ้น โรคเรื้อรังมีหลายประเภท เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจวาย โรคไต
วาย โรคขอเสื่อม เปนตน หนังสือเลมนี้จะกลาวถึง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน และโรคของหัวใจ
และหลอดเลือดที่มีความสัมพันธกัน โดยหนังสือเลมนี้จะมีลักษณะพิเศษที่จะกลาวถึงโรคเรื้อรังเหลานี้ในคนทํางาน
ซึ่งมีชวงอายุตั้งแต 16 – 60 ป
โรคเรื้อรังที่กลาวถึงจะมีลักษณะเฉพาะหลายอยางเชน
1. โรคเรื้อรังแตละโรคมีความสัมพันธกัน ในทางการแพทยมีชื่อเรียกแยกตางหากออกไปเชนกลุมอาการเม
ตาโบลิค หรือ ซินโดรม X ซึ่งผูปวยจะอวน เปนเบาหวาน และมีความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงพบโรคเรื้อรัง
ไดหลายอยางในคนเดียวกัน
2. โรคเรื้อรังเหลานี้ จะมีผลตอหลอดเลือด ในหลายรูปแบบ แตสวนใหญจะทําใหเกิดหลอดเลือดตีบตัน จึง
ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเสนเลือดสมองตีบหรือเสนเลือดสมองแตกทําใหเปนอัมพาต ทําให
เสนเลือดหัวใจตีบเกิดกลามเนื้อหัวใจทํางานไมได เปนไดทั้งหัวใจวาย เจ็บหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ เปน
ตน
3. การรักษาดวยยาในโรคเหลานี้มักจะไมไดผลถาไมไดรับความรวมมือจากผูปวย โดยผูปวยจะตองละเวน
อาหารบางอยางที่ทําใหโรคเหลานี้มีอาการมากขึ้น รวมทั้งจะตองออกกําลังกาย เนื่องจากความอวนทําให
โรคเหลานี้เปนมากขึ้น หรือเปนสาเหตุของโรคเหลานี้เอง
4. ในคนที่ยังไมเปนโรคสามารถพยากรณโรคไดวาใครจะเปน เชน มีบุคคลในครอบครัวมีอาการของโรค
อายุของคนทํางานมาก มีน้ําหนักตัวมาก มีการรับประทานอาหารที่ไมไดคุณภาพ ไมไดออกกําลังกาย ก็
สามารถทํานายไดวาในอนาคตคนทํางานนี้จะตองมีเปนโรคเหลานั้นเปนตน

5. ยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรังเหลานี้ มีผลขางเคียงมาก เชนยารักษาโรคเบาหวาน อาจทําใหน้ําตาลในเลือดต่ํา
และเปนลมหรือหมดสติเปนครั้งคราว ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอาจทําใหการปรับความดันโลหิตใน
เลือดเสีย ทําใหเวลาลุกนั่งมีอาการหนามืด เปนลม ซึ่งเปนอันตรายสําหรับคนทํางาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขณะทํางานได

โรคเรื้อรังในคนทํางาน
ในคนทํางานโรคเรื้อรังเหลานี้อาจมีผลตอการทํางาน แตไมใชเหตุผลที่จะไมรับบุคคลเหลานี้เขาทํางาน
เนื่องจากถามีการปรับตัว ปรับพฤติกรรม และรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ คนที่เปนโรคเหลานี้ก็จะเหมือนบุคคล
ปกติ อยางไรก็ตามคนทํางานที่มีโรคเหลานี้ก็จัดเปนกลุมเสี่ยง
การทํางานอาจทําใหอาการของกลุมคนนี้มากขึ้น เชนการทํางานกะ การทํางานที่ตองชิมอาหารจะทําให
โรคเบาหวานควบคุมยากขึ้น การทํางานในที่อับอากาศ หรือในที่ซึ่งมีตัวทําละลาย หรือ คารบอนมอนออกไซดมาก
ทําใหคนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง หรือเปนโรคหัวใจมีอาการมากขึ้น คนอวนอาจทํางานในที่ซึ่งมีความรอนมาก
ไมได เปนตน แตในขณะเดียวกันโรคหรือยารักษาโรคก็อาจทําใหเกิดอันตรายตอบุคคลเหลานี้ขณะทํางาน หรือ ทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดเชนกัน
หนังสือเลมนี้เปนความรูอยางงายๆ สําหรับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน โรคหัวใจ ซึ่ง
การรักษาดวยยาเปนเรื่องยากที่จะพูดถึง แตที่สําคัญกวา คือการปรับพฤติกรรม การออกกําลังกาย ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญในการรักษา

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน
เปนโรคที่พบไดบอยในผูใหญไทย คือประมาณ 2.5-6 % ของประชากร ( ถาคิดจากคนไทย 60 ลานคน ก็
จะมีคนเปนโรคเบาหวานประมาณ 3 ลานคน ) โรคเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญอันดับแรกที่ทําใหเกิดโรคไตวาย
เรื้อรัง นอกจากนั้น ยังเปนปจจัยสําคัญ ทําใหเกิดโรคของหลอดเลือดตีบตันไดในทุกสวนของรางกาย เชน โรคอัม
พฤกษอัมพาตจากเสนโลหิตสมองตีบ โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากเสนเลือดหัวใจตีบ โรคเสนเลือดที่ไปเลี้ยง
ปลายมือปลายเทาอุดตัน และยังเปนสาเหตุของตาบอดจากทั้งเบาหวานขึ้นตา และตอกระจกไดอีกดวย
โรคเบาหวาน เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตอมที่ตับออน ซึ่งไมสามารถผลิตหรือหลั่งฮอรโมน
อินซูลินออกมาใหมากเพียงพอ หรือจากการดื้อฮอรโมน ทําใหรางกายไมสามารถนําน้ําตาลในกระแสเลือดไปใช
เปนพลังงานได จึงมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากกวาปกติ น้ําตาลสวนเกินก็จะถูกขับออกมาในปสสาวะ
พรอมกับน้ํา ทําใหปสสาวะบอยจํานวนมาก ปสสาวะมีรสหวาน เราจึงเรียกโรคนี้วา เบาหวาน โรคเบาหวาน
แบงเปนสี่ชนิด แตที่พูดถึงบอยคือชนิดที่หนึ่ง และชนิดที่สอง ดังนี้

1. เบาหวานชนิดที่หนึ่ง [Type 1 diabetes,immune-mediated ] สวนใหญเกิดอาการกอนอายุ 30 ป ดวยอาการ
หิวน้ําบอย น้ําหนักลด เกิด ภาวะเลือดเปนกรดไดงาย เกิดจากมีการทําลายเซลของตับออน ทําใหมีการหลั่ง
อินซูลินนอยลง
2. เบาหวานชนิดที่สอง [Type 2 diabetes,noinsulin dependent] ความสําคัญคือเมื่อคนพบผูปวยจะมีโรค
แทรกซอนแลวรอยละ 50 จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานจะตองตรวจ
เลือดแมวาจะยังไมมีอาการของโรคเบาหวาน ผูปวยสวนใหญจะมีอายุมากกวา 30 ป วินิจฉัยโดยการเจาะ
เลือดตรวจรางกายโดยไมมีอาการ ผูปวยอวนโดยโรคจะคอยๆดําเนินจนเกิดโรคแทรกซอน
3. เบาหวานในคนตั้งครรภ [ Gestation diabetes] เบาหวานที่เปนขณะตั้งครรภ
4. Impaired fasting glucose/impaired glucose tolerance [IFG/IGT]
โรคเบาหวานมีอาการอยางไรบาง
อาการที่สําคัญของเบาหวานคือปสสาวะบอยขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางคืน หิวน้ําบอย รับประทานเกง แต
น้ําหนักลดลง แตบางรายอาจไมมีอาการเปนการตรวจพบโดยบังเอิญ
แพทยจะวินิจฉัยเบาหวานไดอยางไร
การวินิจฉัยเบาหวานทําโดยการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเทานั้น โดยใหงดอาหารกอนเจาะเลือด 8
ชั่วโมง ถาเจาะพบระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 126 มก/ดล ใหทําซ้ําอีกครั้งถายังสูง ใหถือวาเปนเบาหวาน
นอกจากนี้ถาเจาะเลือดโดยไมอดอาหารพบวาน้ําตาลในเลือดสูงกวา 200 มก/ดล ถือวาเปนเบาหวาน
ใครบางที่มีโอกาศเปนโรคเบาหวานไดงาย
1. คนที่มีบิดา – มารดา หรือญาติพี่นองเปนโรคเบาหวานมีโอกาสเปนมากกวาคนอื่น ๆ เพราะเปนโรคที่
ถายทอดทางกรรมพันธุ
2. คนอวนมีโอกาสเปนเบาหวานมากกวาคนไมอวนเนื่องจาก 80% ของโรคเบาหวานพบในคนอวน
3. คนที่ไมคอยออกกําลังกาย
4. คนที่เครียดเปนประจํา ความเครียดจะมีผลไปกระตุนใหมีการหลั่งของฮอรโมนหลายตัวในรางกายซึ่ง
ขัดขวางการทํางานของอินซูลิน
5. คนที่เปนโรคที่เกิดจากความเสื่อมของตับออนหรือมีการอักเสบที่ตับออนจากเชื้อไวรัส หรือยาบางชนิด
6. คนที่ดื่มสุราเปนประจํา สุราจะทําใหตับออนเสื่อมสมรรถภาพได
7. เคยคลอดบุตรตัวโต มากกวา 4 กก.
8. ความดันโลหิตสูง
9. ไขมันในเลือดชนิด HDL นอยกวา 35 มก./ ดล.
10. เคยมีประวัติของการตรวจความทนน้ําตาลกลูโคส แลวผิดปกติ

แนะนําใหประชาชนทั่วไป ที่มีอายุเกิน 45 ป ควรตรวจระดับน้ําตาลเลือดเพื่อหาความเสี่ยง
ตอโรคเบาหวาน ทุก 3 ป

การวินิจฉัยโรคเบาหวาน

วิธีที่จะวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานมีเพียงวิธีเดียวคือการเจาะหาน้ําตาลในเลือด สําหรับคนปกติแนะนําใหคน
ที่มีอายุมากกวา 45 ปควรจะเจาะเลือดทุกปถาหากปกติก็ใหเจาะทุก 3 ป ถามีความเสี่ยงควรเจาะเร็วขึ้นหรือบอยขึ้น
คนปกติจะมีคาน้ําตาลในเลือดอยูระหวา 80-100 มิลิกรัม/ดล จะวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานเมื่อระดับน้ําตาล
ในเลือดมากกวา 126 มิลิกรัม/ดล สําหรับผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดอยูระ 100-125 มิลิกรัม/ดล เราเรียกความทนตอ
น้ําตาลกลูโคสผิดปกติ ( Impaired fasing glucose [IFG]) คนกลุมนี้มีความเสี่ยงในการเปนโรคเบาหวานจําเปนตอง
คุมอาการ รักษาน้ําหนัก ออกกําลังกาย สําหรับการตรวจปสสาวะไมแนะนําเพราะเราจะตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะ
เมื่อระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 180 มิลิกรัม/ดล ซึ่งเปนเบาหวานนานแลว

การรักษาเบาหวาน
จุดประสงคของการรักษาเบาหวาน คือ
1. แกไขภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันที่เกิดจากระดับน้ําตาลสูงมาก จนอาจหมดสติ
2. แกไข อาการของเบาหวาน เชน ปสสาวะบอย น้ําหนักลด ฯลฯ
3. ปองกันการเกิดโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากเบาหวาน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดตีบตัน เชน อัมพาต โรคกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด โรคไตวาย แผลเรื้อรัง การอุดตันของหลอดเลือดแขนขา รวมทั้ง เบาหวานขึ้นตา และตอกระจกดวย
การควบคุม เบาหวานที่ดี คือ สามารถ ควบคุมระดับน้ําตาลหลังงดอาหาร ไดนอยกวา 120 มก./ดล.
การรักษาเบาหวานทําอยางไร
การรักษาโรคเบาหวาน ผูปวยมีสวนสําคัญในการรักษา มากกวาแพทย การดูแลตนเองที่ถูกตอง จะชวยให
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี และไมมีโรคแทรกซอน
1. ควบคุมน้ําหนักตัวใหปกติ
2. การควบคุมอาหาร เลือกทานอาหารที่มีความหวานต่ํา ปรับสัดสวนอาหารใหเหมาะสม จะทําใหการดูดซึม
กลูโคสชาลง ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลงได รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ในปริมาณและสัดสวน
พอเหมาะวันละ 3 เวลา โดยควรลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ําตาล ทุกชนิด เชน ขนมหวาน น้ําอัดลม
น้ําหวาน และผลไมรสหวานจัด เชน ทุเรียน องุน ขนุน ลําไย นอยหนา ละมุด มะมวงสุก ลูกเกด มะขาม

3.
4.
5.

6.

หวาน โดยเฉพาะผลไมกระปอง เชน เงาะ ลิ้นจี่ องุน ลดเนื้อสัตวติดมันตาง ๆ ลดอาหารประเภทไขมันที่
ไดจากสัตว ลดอาหารที่มีกะทิ เพิ่มอาหารประเภทผักใหมากขึ้นโดยเฉพาะผักประเภทใบและผักที่มี
น้ําหนักมากเกินไดไมจํากัดจํานวน เชน ผักกาด ผักคะนา ผักกวางตุง บวบ ตําลึง ตนหอม กะหล่ําป ฯลฯ
การใหยารับประทาน ยารับประทาน จะชวยกระตุนการหลั่งอินสุลิน ทําใหมีการใชกลูโคสมากขึ้น ลดการ
สรางกลูโคสใหมในรางกาย และยับยั้งการดูดซึมกลูโคส ทําใหระดับน้ําตาลต่ําลงได
การฉีดอินสุลิน เพื่อทดแทนอินสุลินที่ขาดไป อินสุลินจะพากลูโคสเขาไปใชในเนื้อเยื่อรางกาย ทําให
ระดับน้ําตาลลดลงได
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับวัย ทําใหมีการใชพลังงาน ระดับน้ําตาลลดลงได
ผูปวยเปนโรคเบาหวาน ควรดูแลรักษาความสะอาดของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่งเทาและซอกนิ้วเทาถามี
บาดแผลเกิดขึ้นกับสวนใดของรางกาย ควรปรึกษาแพทยโดยเร็ว

การตรวจเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน
รายการตรวจ

ความถี่ในการตรวจ

เปาหมายของการตรวจ

HbA1 c (ฮีโมโกบิน เอ-วัน-ซี)
เปนคาปริมาณน้ําตาลที่จับรวมกับโปรตีนในเม็ด
เลือดแดงมีบทบาทสําคัญในการติดตามการ
ควบคุมโรคเบาหวาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งตามปกติเรามักใชคาของน้ําตาลใน
เลือดเปนพื้นฐานในการติดตามดูแลผูปวย
เบาหวาน แตเนื่องจากคาของน้ําตาลในเลือดเปน
คาที่ไมใชคาที่ถูกตองที่สุดในการแปลผลวา การ
ควบคุมโรคเบาหวานดี หรือไมเนื่องจากเปนคาที่
เราตรวจวัดเฉพาะบางชวงเวลาเทานั้น แต
สําหรับฮีโมดกลบิน เอ-วัน-ซี เปนคาที่บงถึง
ระดับน้ําตาลในเลือด โดยเฉลี่ยของชวง
ระยะเวลา 8-12 สัปดาห กอนการตรวจวัด ดังนั้น
จึงเปนวิธีการตรวจเลือดที่ใชในการติดตามการ
รักษาโรคเบาหวานไดดีกวาการใชคาของน้ําตาล
ในเลือดเพียงอยางเดียว

ทุก 3-6 เดือน

มีคาการตรวจนอยกวา หรือเทากับ
7%

LDL-c (Low density lipoprotein cholesterol)
เปนคาของไขมันที่ไมดี หากคาของ LDL-c มีคา
สูง นั่นหมายความวาคุณมีโอกาสที่เกิดกลามเนื้อ
หัวใจ หรือเนื้อสมองขาดเลือดไปเลี้ยงจาก เกิด
การอุดตันของไขมันในเสนเลือด ทําใหเลือดไม
สามารถไปเลี้ยงอวัยวะสวนที่มีเสนเลือดอุดตัน
ได

อยางนอยทุก 1 ป

มีคาการตรวจนอยกวา 100 mg2dl

รายการตรวจ

ความถี่ในการตรวจ

เปาหมายของการตรวจ

HDL (High density lipoprotein cholesterol)
เปนคาของไขมันความหนาแนนสูง หากมีคาสูง
ก็จะชวยใหลดความเสี่ยงตอการอุดตันของเสน
เลือด

อยางนอยทุก 1 ป

มีคาการตรวจมากกวา 40mg/dl

TG (Triglyceride)
เปนคาของไขมันที่เกิดจากการรับประทาน
อาหารของทานเพื่อนําไปใชเปนพลังงานในการ
ทํากิจกรรมในแตละวัน และเมื่อเหลือใชจะเก็บ
สะสมเปนไขมันตามสวนตางๆ ของรางกาย
(อวน) หากมีคาสูงมากเกินปกติก็จะเพิ่มความ
เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจแทรกซอนได

อยางนอยทุก 1 ป

มีคาการตรวจนอยกวา 200 mg/dl

อยางนอยทุก 1 ป

มีคาการตรวจนอยกวา 200 mg/dl
(Negative)

อยางนอยทุก 1 ป

มีคาการตรวจนอยกวา 1.5 mg.%

EKG
เปนการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เพื่อหาความ
ผิดปกติของหัวใจในเบื้องตน

อยางนอยตองตรวจ 1 ครั้ง
เมื่อพบวาเปนโรคเบาหวาน
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน ใน
การติดตามการเปลี่ยนแปลง
คลื่นไฟฟาหัวใจในครั้ง
ตอไป

ผลการตรวจปกติ

Dilated eye examination
เปนการตรวจตาโดยการขยายรูมานตาเพื่อ
ตรวจดูจอประสาทตา ซึ่งชวยใหทําการ
วินิจฉัยโรคเบาหวานขึ้นตาไดอยางแมนยํา

อยางนอยทุก 1 ป

ผลการตรวจปกติ

Urinary microlbuminuria
เปนการตรวจหาโปรตีนในปสสาวะ เพื่อดูวามี
ภาวะไตเสื่อมจากโรคเบาหวานหรือไม
Cr (creatinine)
เปนการตรวจดูการทําหนาที่ของไไต หากคา Cr
สูงกวาปกติ แสดงวาหนาที่ของไตในการกําจัด
ของเสียจากรางกายไดไมดี

BP (Blood Pressure)
เปนการตรวจวัดความดันโลหิตที่สามารถบอก
อยางเบื้องตนไดวา การทํางานของระบบหัวใจ
และระบบไหลเวียนโลหิตอยูในเกณฑที่
เหมาะสมหรือไม

มีคาความดันโลหิตนอยกวา
อยางนอยทุก 6 เดือน หรือ
130/85 ยกเวนตรวจพบวามี
บอยกวานั้นตามความจําเปน โปรตีนในปสสาวะ ตองมีคาความ
ดันโลหิตนอยกวา 120/75

รายการตรวจ

ความถี่ในการตรวจ

เปาหมายของการตรวจ

Foot examination
เปนการตรวจอวัยวะสวนปลาย (เทา) ที่มีโอกาส
ตรวจไมพบความผิดปกติของสีผิว
เกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงนอยรวมกับการเกิดปลาย
อยางนอยทุก 6 เดือน หรือ ที่ปลายเทา ตรวจไมพบอาการชาที่
ประสาทอักเสบ ทําใหสูญเสียการรับความรูสึก
นอยกวานั้นตามความจําเปน ปลายเทา และการรับความรูสึก
จากเพียงแครอยแผลเล็กๆ ที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัว
ปกติ
และไมรูสึกเจ็บกลายเปนแผลติดเชื้อลุกลามจน
อาจทําใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด
เปาหมายในการรักษาโรคเบาหวาน
ในการรักษาเบาหวานเปาหมายเพื่อใหผูปวยดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ลดอาการ ซึ่งเกี่ยวของกับ ระดับ
น้ําตาลสูง ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน ลด และชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนเรื้อรัง การควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด ใหใกลเคียงคนปกติมากที่สุด สามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน เรื้อรังทางตา ไต ระบบ
ประสาทสวนปลาย และยังลดภาวะแทรกซอนทางหัวใจและหลอดเลือด นอกจากการ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
แลว ควรใหการควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ ตอโรคแทรกซอนทางหลอดเลือด ดวย เชน ความดันโลหิต ระดับไขมันใน
เลือด ลดน้ําหนัก และงดสูบบุหรี่
การประเมินผลการรักษาเบาหวานมีความสําคัญมาก เพราะจะชวยใหผูปวยทราบสถานะการควบคุม
เบาหวานของตนเอง ทําใหมีการปรับปรุงแกไขพฤติกรรม เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑ ปกติ
หรือใกลเคียงปกติ
แพทยจะกําหนดวาผูปวยแตละคนที่ดูแลรักษาอยูควรจะควบคุมระดับน้ําตาล ความดันโลหิต ระดับไขมัน
อยูในเกณฑเทาใดขึ้นอยูกับอายุ โรครวม พฤติกรรมการดํารงชีวิต ฐานะ ความรวมมือตารางขางลางจะแสดงระดับ
เปาหมายของความดัน น้ําตาล ไขมัน น้ําหนัก ดัชนีมวลกายและความถี่ของการตรวจ
โรคแทรกซอนจากเบาหวาน
1. โรคแทรกซอนแบบเฉียบพลัน เกิดจากน้ําตาลในเลือดสูงมาก ทําใหเลือดหนืด มีอาการทางสมองไดหลาย
รูปแบบ เชนไมรูสติ เบลอ มีอาการเหมือนเปนอัมพาต หรือเปนอัมพาต ในโรคเบาหวานแบบที่หนึ่งจะมี
อาการกระหายน้ํา หายใจเร็วลึก ปสสาวะบอย อาเจียนมาก ตองรีบสงแพทย
2. โรคแทรกซอนแบบเฉียบพลันอีกแบบไดแก ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีอาการหิว มือสั่น เวียนnศีรษะ เหงื่อ
ออกมาก ความรูสึกนึกคิดเปลี่ยน หมดสติ ชัก เปนภาวะที่ตองระวังในคนที่กําลังรักษาโรคเบาหวานอยู
การรักษาคือตองไดรับน้ําตาลเขาสูกระแสเลีอดโดยเร็ว ถาผูปวยมีอาการใหกินน้ําหวาน ถาพบนอนหมด
สติตองรีบนําสงแพทยโดยเร็ว
3. โรคแทรกซอนเรื้อรัง ไดแก โรคของหัวใจและหลอดเลือด ทําใหเปนโรคของหลอดเลือดสมอง เปนอัม
พฤติ อัมพาต มีหัวใจขาดเลือด มีอาการเจ็บหนาอก หัวใจวาย เปนโรคไตวาย และมีความดันโลหิตสูง
4. โรคแทรกซอนทางตา ทําใหจอประสาทตาเสีย มีอาการตามัว ถึงตาบอด
5. โรคแผลที่เทา เกิดจากเปนโรคของระบบประสาทสวนปลายจากเบาหวานทําใหความรูสึกที่ปลายมือปลาย
เทาเสียไป เวลามีแผลที่เทาจะไมรูสึก และแผลหายไมดีเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงที่สวนเทาไมดี ทําใหแผล
หายชา และอาจลุกลามถึงตองตัดขา

การตรวจวัด
น้ําตาลหลังงดอาหาร 8 ชม.
Fasting blood sugar
น้ําตาลกอนอาหาร
Preprandial glucose
น้ําตาลหลังอาหาร 1 ชม.

คนปกติ

เกณฑการควบคุมเบาหวานที่ดี
เปาหมาย
ระดับที่ตองแกไข

<110
(มก%)

80-120 (มก%)

<80 หรือ >140 (มก%)

ทุกครั้งที่พบแพทย

<110
(มก%)

80-120 (มก%)

<80 หรือ >140 (มก%)

ตามแพทยสั่ง

100-160 (มก%)

<100 หรือ >160
(มก%)

Post pandrial blood
sugar
น้ําตาลหลังอาหาร 2 ชม.

80-140 มก%

<120 หรือ >180 มก%

<120
(มก%)

100-140 (มก%)

<100 or >160
(มก%)

<6%

<7%

ความดันโลหิต

120/80

130/85
mmHg

> 130/85 mmHg

LDL-Cholesterol

<130
(มก%)

<100 (มก%)

> 100 (มก%)

>45 (มก%)

>45(มก%)

Post pandrial blood
sugar
น้ําตาลกอนนอน
Bedtime glucose
น้ําตาลกลัยโคไซเลสเต็ด

>8%

HbA1c

HDL-Cholesterol

ความถี่ของการตรวจ

ตามแพทยสั่ง
ใชในกรณี ควบคุมเต็มที่

ตามแพทยสั่ง
ตามแพทยสั่ง
ใชในกรณีควบคุมเต็มที่
เบาหวานควบคุมดีตรวจปละ 2
ครั้ง
เบาหวานคุมไมดีตรวจปละ 4 ครั้ง
วัดทุกครั้งที่พบแพทย
ถาปกติปละครั้ง
ถาผิดปกติตรวจตามแพทยสั่ง
ถาปกติปละครั้ง

<35(มก%)
ถาผิดปกติตรวจตามแพทยสั่ง
ถาปกติปละครั้ง

Triglyceride

<200(มก%)

<200 (มก%)

>200 (มก%)
ถาผิดปกติตรวจตามแพทยสั่ง

ดัชนีมวลกาย
20-25

20-25

<20 or >25

ชั่งน้าํ หนักทุกครัง้ ที่พบแพทย

Body mass index

การดูแลเทา
1. ลางเทาใหสะอาด หลังอาบน้ําเชา-เย็น ถูดวยสบูออนๆ เช็ดดวยผานุนสะอาดใหแหงโดยเฉพาะซอกนิ้ว
2. ตรวจเทาทุกวัน ไมควรตัดตาปลาหรือหนังหนาๆ ดวยตนเอง ถาผิดปกติควรพบแพทย
3. พยายามอยาใหผิวแหง ทาโลชั่น หลีกเลี่ยงการทาบริเวณซอกนิ้วเทา ถาผิวชื้นเหงื่อออกงาย เช็ดใหแหง ทา
แปงลดความอับชื้น
4. สวมถุงเทา โดยทําจากใยฝายหนาพอควร เปลี่ยนทุกวัน ไมรัดแนน อาจกลับตะเข็บไมใหระคายผิว
5. สวมรองเทาทั้งในและนอกบาน หามเดินเทาเปลา ตองตรวจรองเทากอนใสเสมอ
6. หามแชเทาในน้ํา โดยเฉพาะน้ํารอน หามใชกระเปาน้ํารอน
7. เมื่อมีแผลแมเล็กนอย ควรลางทําความสะอาดดวยน้ําเกลือ และเบตาดีน เลี่ยงการใชแอลกอฮอล ทิงเจอร
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด

8. ตัดเล็บหลังอาบน้ํา ตัดดวยความระมัดระวังใหถูกวิธี คือ ตัดเปนเสนตรง ไมตัดสั้นเกินไป
9. บริหารเทาเปนประจําสม่ําเสมอ
10. เพิ่มเลือดไปยังเทาโดยงดสูบบุหรี่ ลดคลอเลสโตรอล ลดความดันโลหิต ออกกําลังกาย ลดน้ําหนัก

ความเสี่ยงที่จะถูกตัดเทา
1. ไมมีความรูสึกในการปองกันเนื่องจากมีปลายประสาทอักเสบ
2. เสนเลือดไปเลี้ยงสวนปลายเทาไมเพียงพอ
3. มีความผิดปกติที่เทา มีตุม (cullus) ขึ้นที่เทาทําใหมีจุดที่มีแรงดันตอเนื้อเยื่อเทาสูง
4. มีเสนประสาทอัตโนมัติผิดปกติ ทําใหการหลั่งเหงื่อลดลง และมีผิวแหง แตกเปนรอง
5. การเคลื่อนใหวของขอลดลง
6. อวน
7. สายตาผิดปกติ
8. กาดควบคุมน้ําตาลผิดปกติทําใหการหายของแผลชาลง
9. รองเทาไมดี ทําใหมีแผล หรือไมสามารถปกปองผิวหนังได
10. เคยมีประวัติแผลที่เทาหรือเคยตัดเทา/ขา
การควบคุมอาหาร
งด
หลีกเลี่ยง
ลด
เพิ่ม

ขนม เคก พาย ขนมหวาน เครื่องดื่มรสหวาน ผลไมรสหวาน เครื่องปรุงรสหวาน
เนื้อสัตวติดมัน กะทิ แปงขัดขาว อาหารรสหวาน อาหารมันหรืออาหารทอด
อาหารรสเค็ม ผงชูรส อาหารหมักดอง อาหารกระปอง อาหารทอด
ผักทุกชนิด ผลไมที่มีน้ําตาลต่ําเชน สมเขียวหวาน มะละกอ แคนตาลูป ชมพู

แนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. รับประทานอาหารใหครบสามมื้อ หามงดมื้อใดมื้อหนึ่ง
2. รับประทานอาหารใหตรงเวลา
3. เคี้ยวอาหารชาๆ
4. ออกกําลังกายใหสม่ําเสมอ
5. พักผอนใหเพียงพอ

โรคเบาหวานกับการประเมินดวยตัวเอง
เปนที่ทราบกันเปนอยางดีวาการควบคุมเบาหวานใหใกลเคียงปกติมากที่สุดสามารถปองกันหรือชะลอการ
เสื่อมของ ตา ไต เสนประสาทและหลอดเลือด การจะคุมเบาหวานใหใกลเคียงคาปกติสามารถทําไดโดยการคุม
อาหาร การออกกําลังกาย และยา การเจาะน้ําตาลในเลือดเมื่อไปพบแพทยเดือนละครั้งหรือ 3-4 เดือนครั้งอาจจะ
ไมเพียงพอสําหรับผูปวยบางราย บางรายที่คุมระดับน้ําตาลไดไมดีจําเปนตองตรวจหาน้ําตาลดวยตัวเองเพื่อ
วางแผนปรับอาหาร หรือยาเพื่อใหไดระดับน้ําตาลที่เหมาะสมซึ่งสามารถกระทําไดโดย
•
•
•
•

การเจาะน้ําตาลโดยแพทย
ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยตัวเอง
ตรวจระดับน้ําตาลในปสสาวะ
ตรวจ hemoglobin A1c

การตรวจน้ําตาลโดยแพทย
ปจจุบันเครื่องตรวจน้ําตาลดวยตัวเองมีความแพรหลายและมีการตรวจคาน้ําตาลเฉลี่ยดังนั้นการตรวจน้ําตาล 3-4
เดือนครั้งหนึ่งไมเพียงพอที่จะใชในการปรับยา อาจจะใชปรับยาในกรณีที่ใชยารับประทาน หากทานไปพบแพทย
ตามนัดแพทยจะเจาะหาระดับน้ําตาลในเลือดโดยอาจจะเจาะกอนอาหารเชา หรืออาจจะเจาะหลังอาหารเชา และ
จะเจาะหาน้ําตาลเฉลี่ยปละ 2 ครั้ง
การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยตัวเอง
ผูปวยบางทานไมมีความจําเปนที่ตองเจาะเลือดดวยตัวเองที่บาน แตผูปวยบางทานมีความจําเปนตองเจาะเลือดที่
บานวันละ 2-3 ครั้งสัปดาหละ 2-3 วันเพื่อปองกันโรคแทรกซอน การเจาะเลือดวันละหลายครั้งทําใหทานทราบวา
เวลานั้นระดับน้ําตาลของทานเปนเทาใด หากเจาะวันละหลายเวลายิ่งทําใหทราบถึง การตอบสนองตอการรักษาทํา
ใหแพทยสามารถปรับแผนการรักษาไดดียิ่งขึ้น ควรที่จะมีการเปรียบเทียบระหวางเครื่องที่ใชกับเครื่องมาตรฐาน
วาแตกตางกันหรือไม น้ําตาลใน plasma จะสูงกวาน้ําตาลในเลือดรอยละ10-15
ใครควรไดรับการตรวจระดับน้ําตาลดวยตัวเอง
•
•
•
•
•
•
•

ผูปวยเบาหวานที่กินหรือฉีดยารักษาเบาหวาน
ผูปวยเบาหวานที่ตั้งครรภ
ผูปวยเบาหวานที่คุมระดับน้ําตาลไดยาก
ผูปวยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาลต่ํามาก หรือสูงมาก
ผูปวยที่มีระดับน้ําตาลต่ําโดยที่ไมมีอาการของน้ําตาลต่ํา
ผูปายเบาหวานชนิดที่1
ผูปวยเบาหวานที่มีภาวะเจ็บปวย

ควรจะเจาะน้ําตาลเวลาไหนดี
• เจาะกอนอาหาร และกอนนอน เปนการตรวจตามมาตรฐาน
• เจาะหลังอาหาร 1-2 ชม.จะมีผูปวยบางรายที่ระดับน้ําตาลตอนเชาหรือกอนอาหารปกติแตมีระดับน้ําตาล
หลังอาหารสูงซึ่งตองปรับเปลี่ยนการรักษา
• เจาะเลือดเมื่อมีอาการผิดปกติเมื่อคุณรูสึกใจสั่นหนามือ เหงื่อออก เปนลม ปสสาวะบอย ออนเพลีย ซึม
จะตองเจาะเลือดเพื่อประเมินระดับน้ําตาลในเลือด
โดยทั่วไปแนะนําใหเจาะกอนอาหาร 3 มื้อเมื่อสามารถคุมระดับน้ําตาลไดดีประมาณ 100 มก.%จึงเจาะหา
ระดับน้ําตาลหลังอาหารเพื่อปรับอาหาร การออกกําลังกาย และยาเพื่อคุมระดับน้ําตาลใหไดตามที่ตองการตาม
ตารางการควบคุมเบาหวานที่ดี
เจาะเลือดถี่แคไหนถึงจะดี
•

•

ผูปวยเบาหวานชนิดที่หนึ่งใหเจาะกอนอาหารและกอนนอนวันละ 4 ครั้งหลังจากคุมระดับน้ําตาลไดดีจึง
ลดความถี่ลงเหลืออาทิตยละ 2-3 ครั้งใหเจาะหลังอาหาร
ผูปวยชนิดที่สองใหเจาะอยางนอยวันละครั้ง อาจจะกอนหรือหลังอาหารหรือกอนนอนก็ได

การตรวจปสสาวะ
เปนการตรวจอยางคราวๆวาสามารถคุมเบาหวานไดดีเพียงใด ซึงสามารถทําไดงายไมเจ็บ แตไมแมนยําเทาการ
เจาะเลือด ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 180 มก.%จึงสามารถตรวจพบน้ําตาลในเลือด ควรจะใชกรณีที่ไมสามารถ
เจาะเลือดดวยตัวเองได การตรวจปสสาวะสามารถตรวจดูระดับน้ําตาล และคีโตนในปสสาวะ
ควรตรวจบอยแคไหน
1. ผูปวยเบาหวานที่กินยารักษาเบาหวาน
•
•
•

ควรตรวจอยางนอยสัปดาหละ 2-3 ครั้งเวลากอนอาหารเชา และกอนอาหารเย็น
เมื่อมีอาการไมสบาย เชนเปนไข ควรตรวจวันละ 4 ครั้งกอนอาหาร และกอนนอน
เมื่อมีอาการสงสัยวา ภาวะน้ําตาลในเลือดจะสูงหรือต่ําผิดปกติ ควรตรวจดูทันที

2. ผูปวยที่ฉีดอินซูลิน
•
•

ควรตรวจวันละ 4 ครั้งกอนอาหาร 3 มื้อและกอนนอน อาจสลับตรวจหลังอาหารบาง กอนอาหารบาง
ถาทําไมไดใหทําวันละครั้งตามแตชนิดของอินซูลินที่ฉีด

การแปลผล
•
•
•
•

ถาตรวจปสสาวะแลวไมพบน้ําตาล และผูปวยไมมีอาการ ก็ใหถือวาควบคุมไดดี
ถาตรวจปสสาวะแลวไมพบน้ําตาล และผูปวยมีอาการน้ําตาลต่ํา ก็แสดงวาน้ําตาลต่ํา
ถาตรวจแลวพบวามีน้ําตาลบางไมมีบาง ถือวาพอใชได
ถาตรวจพบน้ําตาลเปนปริมาณมากทุกครั้งแสดงวาควบคุมไมดี

Hemoglobin A1c
การตรวจน้ําตาลในกระแสเลือดเปนการตรวจหาน้ําตาลในขณะนั้นแตการตรวจหา Hemoglobin A1c เปนการตรวจ
คาเฉลี่ยของน้ําตาลในระยะ 2-3 เดือนที่ผานมา คาปกติของคนที่ไมเปนเบาหวานอยูที่ 5 มก.% ผูปวยเบาหวานที่
ควบคุมไดดีควรอยูต่ํากวา 7 มก.%หากคา Hemoglobin A1c มากกวา 8 จะตองเปลี่ยนแปลงการรักษา เชนการ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย ความเครียด
ควรเจาะถี่แคไหน
•
•

ผูปวยที่ใชอินซูลินควรตรวจปละ 4 ครั้ง
ผูปวยที่ใชยากินควรตรวจปละ 2 ครั้ง

ความสัมพันธระหวางระดับ HbA1c และระดับน้ําตาลในเลือด
HbA1c

คาน้ําตาล

6.0%

135 mg/dl

7.0%

170 mg/dl

8.0%

205 mg/dl

9.0%

240 mg/dl

10.0%

275 mg/dl

11.0%

310 mg/dl

จากตารางจะพบวา HbA1c มากกวา 7 ระดับน้ําตาลเฉลี่ยในเลือดจะสูงเกิน 170 มิลิกรัม%ซึ่งตองปรับการรักษา
ดังนั้นในการรักษาเราจะคุมระดับ HbA1c ใหนอยกวา 7

สรุป
โรคเบาหวานเปนโรคที่อันตราย แตสามารถปองกันไดโดยดูจากประวัติเสี่ยง เมื่อเปนแลวแสดงวามีการ
ทําลายอวัยวะไปมาก การปรับพฤติกรรมเปนการรักษาที่สําคัญพอกับการรับประทานยา

โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงและโรคที่เกิดจากความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูงคืออะไร?
ความดันโลหิตเปนแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วรางกาย จะมีสองคา ไดแกความดัน
ตัวบน หรือแรงดันเลือดขณะที่หัวใจหองซายลางบีบตัวสงเลือดไปเลี้ยงทั่วรางกาย และความดันตัวลางคือความดัน
ขณะที่หัวใจหองซายลางคลายตัว เปนแรงดันเพื่อรักษาสมดุลในรางกาย ในคนปกติไมควรเกิน 130/85 มม ปรอท
การวินิจฉัยดูจากแรงดันเลือดทั้งสองคาเชนความดันโลหิต 150/110 มม.ปรอท ความดันตัวบน 150 มม.ปรอท อยูใน
ระดับออน แตความดันตัวลาง 110 มม.ปรอทอยูในระดับรุนแรง ดังนั้นในรางกายหัวใจจะทํางานหนักเปรียบเสมือน
ปมน้ําที่บีบตัวดวยแรงมากกวาปกติ คือเทากับแรงดันที่วัดได ผนังหัวใจจะหนาขึ้นทําใหบีบเสนเลือดภายในใหตีบ

ลงเกิดกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด และเม็ดเลือดที่วิ่งดวยแรงดันในทอน้ําหรือเสนเลือดที่สูงในระดับนั้นจะกระแทก
ผนังหลอดเลือดดวยความเร็วและแรงทําใหเสนเลือดแข็งหนา มีการแตกของผนังเสนเลือด และมีการซอมแซมซ้าํ
แลวซ้ําเลาทําใหเสนเลือดตีบ ทําใหเกิดความผิดปกติ
บุคคลที่มีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นกวาระดับปกติของคนสวนใหญ ถือวาเปนสภาวะที่ตอง
ควบคุม เนื่องจากความดันโลหิตทําใหเกิดความเสียหายและการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงทั่วรางกายนําไปสู
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและอุดตันหรือหลอดเลือดแตก โรคที่จะเกิดขึ้นจากความดันโลหิตที่สูงผิดปกติมีหลาย
โรค คือ โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต โรคหัวใจวาย
โรคไตวายเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม นอกจากนี้การที่ความดันโลหิตสูงไปเกิดรวมกับโรคอื่นจะทําใหมีอาการมากขึ้น
เชนความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานก็ทําใหมีผลตอหลอดเลือดมากขึ้น เปนตน การรักษาควบคุมความดันโลหิต
ใหลดลงเปนปกติจะสามารถปองกันโรครายแรงตางๆ ทานจะตองเขาใจวาการรักษานั้นเพื่อลดระดับความดันโลหิต
ตลอดเวลา ตองรักษาอยางสม่ําเสมอเพราะเปนการรักษาที่ปลายเหตุ เนื่องจากรอยละ 95 ของผูปวยความดันโลหิต
สูงจะเปนชนิดไมทราบสาเหตุ ถามีการติดตามที่ดี มีการบันทึกผลการวัดไว จึงจะเปนการปองกันโรคแทรกซอน
ดังกลาวได
การวินิจฉัยความดันโลหิตสูง

เริ่มตั้งแตวิธีการวัดความดันโลหิตที่เปนมาตรฐาน คือ การวัดโดยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทที่
พบเห็นตามหองตรวจของโรงพยาบาลโดยทั่วไป วิธีการวัดความดันโดยใชเครื่องแบบอื่นๆ เชน เครื่องอัตโนมัติที่
แสดงตัวเลขไมไดเปนวิธีที่ดีกวาวิธีใชเครื่องวัดแบบปรอท และจะตองมีการทดสอบความถูกตองของเครื่องเปน
ประจํา ในการวัดความดันโลหิต
-

ควรพักอยางนอย 5 นาทีกอนทําการวัด
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอยางนอย 30 นาทีกอนทําการวัด
นั่งโดยวางเทาใหราบอยูบนพื้น หลังพิงพนักแขนวางลงที่รองแขน
เลือกขนาดของแถบผาพันแขนใหเหมาะสมกับขนาดแขน
ใชเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบมาตรฐาน

-

ควรวัดความดันโลหิตอยางนอย 2 ครั้ง (หางกันอยางนอย 2 นาที) แลวนํามาหาคาเฉลี่ย
ในบางกรณีอาจจําเปนที่จะตองวัดความดันโลหิตในทายืนและทานอนหงายตามความจําเปน

คาที่วัดไดจะออกมา 2 คา คือ ตัวเลขคาสูงและคาต่ํา คาสูง คือ ระดับความดันโลหิตตอนที่หัวใจบีบ
ตัว คาต่ํา คือ ระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว ตัวเลขทั้งสองคาจะรายงานเปนมิลลิเมตรปรอท ระดับของ
ความดันโลหิตที่ถือวาสูงผิดปกติคือมากกวา 140/90 มม.ปรอท คือคาสูงตั้งแต 140 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป หรือ
คาต่ําสูงตั้งแต 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป โดยระดับความดันทั้งสองคานี้ยิ่งสูงมากก็ยิ่งจะมีโอกาสเกิดโรคแทรก
ซอนตางๆไดมากตามลําดับ
ตารางแสดงความดันโลหิตสูงในระดับตางๆ
ระดับความดันโลหิต
ระดับ 1 ความดันโลหิตสูงอยางออน
ระดับ 2 ความดันโลหิตสูงปานกลาง
ระดับ 3 ความดันโลหิตสูงรุนแรง
ความดันโลหิตสูงเฉพาะตัวบน

ความดันตัวบน
140-159
160-179
ตั้งแต 180 ขึ้นไป
ตั้งแต 140 ขึ้นไป

ความดันตัวลาง
90-99
100-109
ตั้งแต 110 ขึ้นไป
นอยกวา 90

อุบัติการณ
จากการสํารวจในประชากรไทยอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ในป พ.ศ. 2543 พบวาผูที่มีความดันโลหิตอยูใน
เกณฑสูงมีอยูรอยละ 20 คือมากกวา 5.1 ลานคน โดยประชากรที่มีอายุมากกวา 35 ป เปนโรคเบาหวานถึง 9.6%
หรือ 2.4 ลานคน และประชากรสวนใหญที่เปนความดันโลหิตสูงมักจะไมมีอาการและมักจะไมไดรับประทานยา
รักษาอยางถูกตอง หรือแมจะไดรับยารักษาความดันโลหิตแลว ก็ยังมีอีกสวนหนึ่งที่ยังไมสามารถควบคุมใหความ
ดันโลหิตลดลงมาเปนปกติได จากสถิติของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุขพบวาโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น มีอัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูงถึง 3.3 – 5.1 ตอ
ประชากรแสนคน และอัตราตายดวยโรคหัวใจขาดเลือดถึง 3.6 – 14.4 ตอประชากรแสนคน
การตรวจเพิ่มเติมทางหองปฎิบัติการ
1 .ตรวจปสสาวะ เพื่อดูการทํางานของไต และคนหาโรคอื่นที่อาจพบรวมดวยเชนโรคเบาหวาน
2. ตรวจเลือด เพื่อดูการทํางานของไต ระดับเกลือแรในรางกาย ตลอดจนตรวจปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ตอโรค
หลอดเลือดหัวใจไปพรอมกัน (เชน ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด)
3. ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เปนการดูการทํางานของหัวใจ ไดแก จังหวะการเตน การนําไฟฟา และภาวะกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด
การพยากรณโรค
การพยากรณโรคของผูเปนความดันโลหิตสูงขึ้นอยูกับ
1.ระดับของความดันโลหิต ยิ่งสูงมากยิ่งเสี่ยงตอโรคแทรกซอนในอนาคตไดมาก
2.ปจจัยเสี่ยงตางๆ ตอโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งโรคเบาหวาน
3.โรคตางๆ ที่ผูปวยเปนรวมกันอยู เชน โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง เชน อัมพาต การมีปจจัยเสี่ยง
มากและมีโรครวมหลายโรคยิ่งทําใหการพยากรณโรคไมดี

หลักการดูแลสุขภาพทั่วไป
ผูปวยความดันโลหิตสูงควรจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้
1. เลิกสูบบุหรี่
2. ควบคุมน้ําหนักตัวใหพอเหมาะ ไมอวนเกินไป
3. ลดการดื่มสุรา
4. ลดการรับประทานอาหารที่เค็มจัด
5. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
6. รับประทานอาหารจําพวกผัก ผลไม และลดปริมาณไขมันรวมในมื้ออาหาร
การพิจารณาใหยาเพื่อลดความดันโลหิต

แพทยจะใหยาลดความดันโลหิตแกผูปวยในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแตแรก ลักษณะของผูปวยในกลุมนี้ คือ
1. มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง
2. มีโรคเบาหวาน
3. มีโรคตางๆที่เปนรวมกับความดันโลหิตสูง ดังไดกลาวแลว
4. มีปจจัยเสี่ยงตางๆ ตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตั้งแต 3 ขอขึ้นไป
(ปจจัยเสี่ยง คือ อายุเกิน 45 ป ในเพศชาย,เกิน 55 ปในเพศหญิง,การสูบบุหรี่,ไขมันในเลือดผิดปกติ,ประวัติโรค
หลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองในครอบครัว)
ยาที่ออกฤทธิ์นานครอบคลุมไดตลอด 24 ชั่วโมง นาจะปองกันโรคแทรกซอนไดดีกวายาที่ออกฤทธิ์
สั้น การรักษาควบคุมระดับความดันใหอยูในเกณฑปกติตลอดเวลาอยางตอเนื่อง สามารถลดอัตราการ
เสียชีวิต และอัตราเกิดโรคแทรกซอนจากความดันโลหิตสูงไดอยางมาก และถาหากอยูในความควบคุมของแพทย
อยางสม่ําเสมอผูปวยจะไมเสี่ยงตอผลขางเคียงของยา จึงถือวาเปนการรักษาที่คุมคาที่สุด
สวนผูปวยที่ความเสี่ยงยังไมสูงมาก แพทยอาจแนะนําใหดูแลสุขภาพทั่วไปตามวิธีการขางตนที่กลาว
มาแลวเสียกอน แลวนัดตรวจวัดความดันโลหิตเปนระยะ ถาหากความดันโลหิตไมลดลงหรือเพิ่มสูงขึ้นอีก จึงคอย
ใหยาลดความดัน

ตั้งเปาหมายความดันโลหิตของทาน
• ความดันโลหิตควรนอยกวาหรือเทากับ 120/80 มม.ปรอท
• ทานอาจมีความดันโลหิตสูงถามีความดันมากกวา
140/90 (ถาวัดที่คลินิก)
135/85 (ถาวัดที่บาน)
130/80 (ถามีโรคเบาหวานหรือโรคไตรวมดวย)
ความดันโลหิตสูงปองกันได
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ออกกําลังกายอยูเสมอ พยายามเดิน ขี่จักรยาน หรือวายน้ําวันละ 30 – 60 นาที ใหเกือบทุกวัน
รับประทานผลไมสดและผักใหมาก กินอาหารที่มีไขมันนอย พยายามหลีกเลี่ยง fast food
กินเค็มใหนอยลง
ถาดื่มไมควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวาสองแกวตอวัน
รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ
หยุดสูบบุหรี่
การปองกันดวยวิธีนี้ ใชไดผลดีเทากับการรับประทานยาในคนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง

หากการปรับพฤติกรรมดังกลาวขางตนไมสามารถปองกันหรือควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑที่
ตองการก็มีความจําเปนตองใชยา บอยครั้งตองใชยามากกวา 1 ชนิด การควบคุมความดันโลหิต จะมีผลตอดีสุขภาพ
อยางเห็นไดชัดชวยลดอัตราตายแลวยังชวยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจรอยละ 25 ภาวะหัวใจวายรอยละ 50 และโรค
หลอดเลือดสมองรอยละ 35 นอกจากการควบคุมความดันโลหิตสูง การควบคุมปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ก็มีความสําคัญ
เพราะการสูบบุหรี่ ระดับคลอเลสเตอรอลที่สูงในเลือดและโรคเบาหวานจะเรงใหเกิดการทําลายตอหัวใจและหลอด
เลือดจากความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงตองรักษาและควบคุมปจจัยเสี่ยงเหลานี้ดวย

จําไววาโรคความดันโลหิตสูงอาจไมมีอาการแสดงใดๆ ที่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรที่ทานจะตองรับการ
ตรวจวัดความดันโลหิตอยางนอยปละ 1 ครั้ง การควมคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑที่พึงประสงคจะเพิ่มอายุยืน
ยาวใหแกชีวิตที่เปนสุขได
สรุป
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรครายแรง ซึ่งอาจนําไปสูโรคแทรกซอน ซึ่งอันตรายและอาจนําไปสูความพิการถาวร
หรือควรเสียชีวิตกอนวัยอันควร โรคนี้อาจไมมีอาการชัดเจนในระยะเริ่มแรก ทําใหผูที่เปนโรคละเลยตอการรักษา
ควบคุมใหถูกตองตามวิธีการ

โรคอวน

โรคอวน และการวินิจฉัย

WHO ประกาศวาน้ําหนักตัวที่มากเกิน หรือ อวนเปนโรคชนิดหนึ่ง ที่นําไปสูผลแทรกซอนหลายอยาง
ดังนั้นน้ําหนักตัวที่มากเกินไป อาจเปนโรคอวน ถามีไขมันในรางกายมากกวาความจําเปน เราควรเอาใจใสบาง
เพราะโรคอวนกอปญหาทางสุขภาพหลายอยาง
“คนอวน” หรือคนที่เปนโรคอวนนั้น หมายถึง ผูที่มีปริมาณไขมันอยูในรางกายมากกวาเกณฑปกติ ซึ่งตาม
หลักสากลกําหนดวา ผูชาย ไมควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา รอยละ 12 – 15 ของน้ําหนักตัว ผูหญิง ไมควร
มีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา รอยละ 18 – 20 ของน้ําหนักตัว โรคอวน หมายถึง สภาวะที่รางกายเรามีไขมัน
สะสมไวตามสวนตาง ๆ มากเกินไปนั่นเอง
มีวิธีงายๆเชน การเอาสวนสูงเปนเซนติเมตรลบดวย 110 ในผูหญิง จะไดน้ําหนักที่เหมาะสม เชนสูง 150
ซม. น้ําหนักตัวควรจะเทากับ 150 – 110 คือ 40 กก. เปนตน วิธีวัดนี้หยาบเกินไป จึงมีการคิดคนวิธีใหมไดแก

เกณฑ BMI ที่เหมาะสมควรอยูในชวง 20-25 ก.ก. ตอตารางเมตร บางแหงอาจจะถือวาเขาเกณฑอวนที่
BMI มากกวา 27-30 ก.ก. / ตารางเมตร คือมีน้ําหนักตัวมากกวามาตรฐาน ซึ่งจะพบอัตราการเสี่ยงมากขึ้น เชน ผูหญิง
สูง 160 ซ.ม. หนัก 50 ก.ก. จะมี BMI = 50 ก.ก. / 1.6 เมตร = 19.5 ก.ก./ตารางเมตร
คาที่เรียกวาหุนดี คือประมาณ 18.5 - 24.9
น้ําหนักเกินเมื่อคาอยูระหวาง 25 - 29.9
อวนเมื่อคานี้มากกวา 30
เรียกวาอวนมาก เมื่อมากกวา 40

อยางไรก็ดี BMI สูง อาจพบในคนไมอวน แตมีกลามเนื้อมาก เชน ในพวกใชแรงงานมาก ๆ นักกีฬา นัก
กลาม ซึ่งกลุมนี้ไมพบวามีโรคที่เสี่ยงตออันตรายมากขึ้น จึงมีการวัดสัดสวนประกอบดวย พบวาพวกที่น้ําหนักมาก
จากไขมันที่พุงมีความเสี่ยงมากขึ้น คาที่นิยมใชกันคือ WHR (WAIST – HIP RATIO) หรือสัดสวนระหวางเสนรอบ
เอวกับเสนรอบสะโพก ซึ่งในผูชายไมควรเกิน 1.0 และในผูหญิงไมควรเกิน 0.8 ถึงตรงนี้คุณก็อาจสํารวจตัวคุณเอง
ไดวา อวนเกินไป จะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพหรือไม
ตารางแสดงน้ําหนักและสวนสูงและดัชนีมวลกาย

ตารางขางลางจะแสดงสวนสูง(ซม.), น้ําหนัก(กก.) และแสดงคาดัชนีมวลกาย body mass index[ BMI] ซึ่ง
คํานวณไดจากสูตร น้ําหนัก/(สวนสูงเปน ม.)² โดย
• คาปกติอยูระหวาง 18.5-22.9 กก./(ม)²
• คาอยูระหวาง 23-24.9 กก./(ม)²จัดวาน้ําหนักเกิน
• คามากกวา25กก./(ม)²ใหจัดวาอวนตองรีบลดน้ําหนัก
สําหรับทานที่ไมเปนเบาหวานหรือไมมีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานทานอาจจะใหน้ําหนักของทานอยูที่ดัชนีมวล
กายไมเกิน 25 กก/ตารางเมตร แตสําหรับผูที่เปนเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทานควบคุมน้ําหนักไมเกินดัชนีมวล
กายไมเกิน 23 กก/ตารางเมตร

วิธีการใชใหวัดสวนสูงเปน ซม. น้ําหนักเปน กก. ดูชองสวนสูงวาสูงเทาใดไลตัวเลขไปทางขวาจนพบน้ําหนักที่ใกลเคียงน้ําหนักที่วดั
ไดมากที่สุดใหดูชองเดียวกันแถวบนสุด จะไดคา BMI
ตารางในการหาคาดัชนีมวลกาย สําหรับผูที่มีสวนสูง 140-180 ซม
ดัชนี
มวลกาย

20

21

22

23

สวนสูง
(ซม.)

24

25

26

27

28

29

29.5

น้ําหนัก

140

39.20

41.16

43.12

45.08

47.04

49.00

50.96

52.92

54.88

56.84

57.82

141

39.76

41.75

43.74

45.73

47.71

49.70

51.69

53.68

55.67

57.65

58.65

142

40.33

42.34

44.36

46.38

48.39

50.41

52.43

54.44

56.46

58.48

59.48

143

40.90

42.94

44.99

47.03

49.08

51.12

53.17

55.21

57.26

59.30

60.32

144

41.47

43.55

45.62

47.69

49.77

51.84

53.91

55.99

58.06

60.13

61.17

145

42.05

44.15

46.26

48.36

50.46

52.56

54.67

56.77

58.87

60.97

62.02

146

42.63

44.76

46.90

49.03

51.16

53.29

55.42

57.55

59.68

61.82

62.88

147

43.22

45.38

47.54

49.70

51.86

54.02

56.18

58.34

60.51

62.67

63.75

148

43.81

46.00

48.19

50.38

52.57

54.76

56.95

59.14

61.33

63.52

64.62

149

44.40

46.62

48.84

51.06

53.28

55.50

57.72

59.94

62.16

64.38

65.49

150

45.00

47.25

49.50

51.75

54.00

56.25

58.50

60.75

63.00

65.25

66.38

151

45.60

47.88

50.16

52.44

54.74

57.00

59.28

61.56

63.84

66.12

67.26

152

46.21

48.52

50.83

53.14

55.45

57.76

60.07

62.38

64.69

67.00

68.16

153

46.82

49.16

51.50

53.84

56.18

58.52

60.86

63.20

65.55

67.89

69.06

154

47.43

49.80

52.18

54.55

56.92

59.29

61.66

64.03

66.40

68.78

69.96

155

48.05

50.45

52.86

55.26

57.66

60.06

62.47

64.87

67.27

69.67

70.87

156

48.67

51.11

53.54

55.97

58.41

60.84

63.27

65.71

68.14

70.57

71.79

157

49.30

51.76

54.23

56.69

59.16

61.62

64.09

66.55

69.02

71.48

72.71

158

49.93

52.42

54.92

57.42

59.90

62.41

64.91

67.40

69.90

72.40

73.64

159

50.56

53.09

55.62

58.15

60.07

63.20

65.73

68.26

70.79

73.31

74.58

160

51.20

53.76

56.32

58.88

61.44

64.00

66.56

69.12

71.68

74.24

75.52

161

51.84

54.43

57.03

59.62

62.21

64.80

67.39

69.99

72.58.

75.17

76.47

162

52.49

55.11

57.74

60.36

62.99

65.61

68.23

70.86

73.48

76.11

77.42

163

53.14

55.79

58.45

61.11

63.77

66.42

69.08

71.74

74.39

77.05

78.38

164

53.79

56.48

59.17

61.86

64.55

67.24

69.93

72.62

75.31

78.00

79.34

165

54.45

57.17

59.90

62.62

65.34

68.06

70.79

73.51

76.23

78.95

80.31

166

55.11

57.87

60.62

63.38

66.13

68.89

71.65

74.40

77.16

79.91

81.29

167

55.78

58.57

61.36

64.14

66.93

69.72

72.51

75.30

78.09

80.88

82.27

168

56.45

59.27

62.09

64.92

67.74

70.56

73.38

76.20

79.03

81.85

83.26

169

57.12

59.98

62.83

65.69

68.55

71.40

74.26

77.11

79.97

82.83

84.25

170

57.80

60.69

63.58

66.47

69.36

72.25

75.14

78.03

80.92

83.81

85.26

ดัชนี
มวลกาย

20

21

22

23

สวนสูง
(ซม.)

24

25

26

27

28

29

29.5

น้ําหนัก

171

58.48

61.41

64.33

67.25

70.18

73.10

76.03

78.95

81.87

84.80

86.26

172

59.17

62.13

65.08

68.04

71.00

73.96

76.92

79.88

82.84

85.79

87.27

173

59.86

62.85

65.84

68.84

71.83

74.82

77.82

80.81

83.80

86.79

88.29

174

60.55

63.58

66.61

69.63

72.66

75.69

78.72

81.57

84.77

87.80

89.31

175

61.25

64031

67.38

70.44

73.50

76.56

79.63

82.69

85.75

88.81

90.34

176

61.95

65.05

68.15

71.24

74.34

77.44

80.54

83.64

86.73

89.83

91.38

177

62.66

65.79

68.92

72.06

75.19

78.32

81.46

84.59

87.72

90.85

92.42

178

63.37

66.54

69.70

72.87

76.04

79.21

82.38

85.55

88.72

91.88

93.47

179

64.08

67.29

70.49

73.69

76.90

80.10

83.31

86.51

89.71

92.92

94.52

180

64.80

68.04

71.28

74.52

77.76

81.00

84.24

87.48

90.72

93.96

95.58

อัตราสวนเสนรอบวงเอวตอเสนรอบวงสะโพก
โดยการวัดเสนรอบวงระดับสะดือ และเสนรอบวงสะโพกสวนที่นูนที่สุดของสะโพก เกณฑการตัดสินวาอวนลง
พุงหรือไมดังนี้
•

•

ในชาย อัตราสวนมากกวา 1.0 หรือเสนรอบวงเอวมากวา 40 นิ้วจัดวาอวนลงพุง มีไขมันในชองทองและ
รางกายมากมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ
ในหญิง อัตราสวนมากกวา 0.8 หรือเสนรอบวงเอวมากวา 35 นิ้วจัดวาอวนลงพุง มีไขมันในชองทองและ
รางกายมากมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ

อันตรายจากโรคอวน
ภาวะอวนทําใหเกิดโรค และความผิดปกติตาง ๆ ไดมาก หรือเร็วกวาคนไมอวน ไดแก

1. ความดันโลหิตสูง : พบวาถาลดน้ําหนักโดยยังมีปริมาณเกลือในอาหารเทาเดิมก็ลดความดัน
โลหิตลงได
2. เบาหวานชนิดไมพึ่งพาอินซูลิน : ความอวนเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานชนิดนี้ที่รุนแรง
สุดกวาปจจัยใด ๆ
3. ไขมันในเลือดผิดปกติ
4. โรคหลอดเลือดตีบ (Atherosclerosis) เชน หลอดเลือดสมองตีบ ทําใหเกิดอัมพฤกษอัมพาต โรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ โดยพบวาความอวนเพิ่มความเสี่ยงตอโรคนี้โดยตรง และยังเพิ่มความเสี่ยง
โดยออมจากภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เบาหวาน และความดันโลหิตสูงดวย
5. นิ่วถุงน้ําดี และถุงน้ําดีอักเสบ
6. โรคขอเสื่อม (Osteoarthritis) โดยเฉพาะอยางยิ่งขอสะโพก ขอเขา และยังเพิ่มโอกาสเกิดโรคขอ
อักเสบจากเกาทดวย
7. มะเร็งบางชนิด พบมากขึ้นในคนอวน และสัตวทดลองที่ถูกทําใหอวน จากการศึกษาของ
American Cancer Society โดยอิงน้ําหนักที่คนไขบอกเองพบวาถาน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน
40% จะมีอัตรารายจากมะเร็งสูงขึ้น 1.33-1.55 เทา ที่สําคัญ คือ มะเร็งเยื่อบุมดลูก เตานม ตอม
ลูกหมาก ลําไสใหญ
นอกจากนี้เมื่อไมสบาย ยังเกิดปญหาในการดูแลรักษามากขึ้น เชน การหาเสนเพื่อใหน้ําเกลือยากขึ้น การ
ดมยาสลบทําไดยากขึ้น การขนยาย หรือพลิกตัวคนไขยากขึ้น การผาตัดก็ยากขึ้น เปนตน
สาเหตุของโรคอวน
สรุปเปนสาเหตุสําคัญไดแก
1. ความอวนที่เกิดจากสาเหตุภายนอก เกิดจากการกินมากเกินความตองการของรางกาย ซึ่งอาหารพวกเนื้อ ไขมัน
หรือแปงเหลานี้จะถูกเก็บสะสมไวในรางกาย ถามีมากเกินไปก็จะกลายเปนไขมัน
พอกพูนตามสวนตาง ๆ ของรางกาย
2. ความอวนที่มาจากสาเหตุภายใน พบไดจากความผิดปกติของตอมไรทอเชน ตอมใตสมอง ตอมไทรอยด ทําใหมี
ไขมันตามบริเวณตนแขน ตนขา และหนาทอง
3. อวน เพราะกรรมพันธุ ถาพอและแมอวนทั้งสองคนลูกจะมีโอกาสอวนไดถึงรอยละ 80 ถาพอหรือแมคนใดคน
หนึ่งอวนลูกจะมีโอกาสอวนไดถึงรอยละ 40 นอกจากนี้จากการสํารวจโดยทั่วไปผูหญิงมักอวนมากกวาผูชาย ใน
อัตราสวน 4 : 1 หญิงและชายที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป มักจะอวนงายเพราะคนวัยนี้ยังอยูในวัยทํางานมาก กินมาก
ขึ้นเพื่อชดเชยกําลังงานที่ถูกใชไป แตออกกําลังนอยลง นี่ก็เปนสาเหตุ
น้ําหนักเกินอาจไมใชโรคอวน นักกลามก็หนักเกินได แตไมมีผลเสียตอสุขภาพดังขางตน ยังมีภาวะ
บางอยางทําใหน้ําหนักเกินได เชน โรคความผิดปกติของฮอรโมน (ตอมธัยรอยดทํางานนอยเกินไป ระดับฮอรโมน
พวกคอรติโคสเตียรอยดมากเกินไป) โรคที่มีการบวมคั่งน้ํามากขึ้นในรางกาย (ไดแกโรคหัวใจ โรคไตบางชนิด โรค
ตับที่อาจมีน้ําในชองทอง) เปนตน

สวนโรคอวนที่มีการสะสมของไขมันในรางกายมากกวาปกติ คือรางกายไดรับพลังงานจากอาหาร
มากกวาพลังงานที่รางกายนําไปใช โดยมีปจจัยในแตละคนเขามาเกี่ยวของ เชน กรรมพันธุ บางคนจึงอวนงาย บาง
คนอวนยาก สารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกายคือโปรตีน (เชน ถั่ว เนื้อสัตว) ไขมัน และคารโบไฮเดรต (เชน แปง
น้ําตาล)
ที่สําคัญมากสุด คือ อาหารกลุมไขมัน ซึ่งนอกจากใหพลังงานมากวากลุมอื่นในปริมาณอาหารที่หนักเทากันแลว ใน
ปริมาณที่คิดเปนพลังงานเทากันอาหารไขมันก็ยังถูกสะสมไวในรางกายมากกวาอาหารกลุมอื่นดวย
ตารางขางลางแสดงพลังงานซึ่งอาจไดจากอาหารชนิดตาง ๆ
(ไขมันใหพลังงาน 9 แคลอรี่ตอกรัม โปรตีน และคารโบไอเดรตใหพลังงาน 4 แคลอรี่ตอกรัม พลังงาน 1 แคลอรี่ ทํา
ใหน้ํา 1 ลิตรรอนขึ้น 1 องศาเซลเซียส)
อาหาร

ปริมาณตอมื้อ

ปริมาณแคลอรี่

ไขไก

1 ฟอง

80

เนย

1 ชอนโตะ

108

แยม

1 ชอนโตะ

55

เนื้อไกยาง

3 ออนซ

180

เนื้อหมูไมติดมัน

3 ออนซ

215

เนื้อวัวไมติดมัน

3 ออนซ

180

มันฝรั่งบด

½ ถวย

94

มันฝรั่งทอด

½ ถวย

228

กะหล่ําปลีสุก

1 ถวย

23

ดอกกะหล่ําสุก

1 ถวย

27

ขาวขาวสุก

1 ถวย

164

ขาวซอมมือสุก

1 ถวย

178

สับปะรด

½ ถวย

52

สม (เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว)

1 ผล

73

กลวยหอม ยาวประมาณ 6 นิ้ว

1 ผล

85

12 ออนซ

124

น้ําอัดลม

อาหาร

ปริมาณตอมื้อ

ปริมาณแคลอรี่

เบียร

12 ออนซ

151

ไวน

3 ½ ออนซ

85

1 ชอนกาแฟ ปาดเรียบ

16

น้ําตาลทรายขาว

และตารางตอไปนี้ แสดงปริมาณพลังงานที่ใชไปในกิจกรรมตาง ๆ (เปนแคลอรี่ตอชั่วโมง)
กิจกรรมที่ทํา

ปริมาณแคลอรี่
ที่ใชตอชั่วโมง

นอนหลับ

75

ลงนอน (ไมหลับ)

85

นั่งดูโทรทัศน

107

นั่งทํางานใชสมอง

110

เย็บผา

115

รีดผา

150

ซักผาดวยมือ

240

ทําสวน

250

เลื่อยไม

515

เดินบนทางราบดวยความเร็ว 3.2 กม./ชม.

180

เดินบนทางราบดวยความเร็ว 4.8 กม./ชม.

260

เดินบนทางราบดวยความเร็ว 5.6 กม./ชม.

300

เดินบนทางราบดวยความเร็ว 6.4 กม./ชม.

350

เดินขึ้นบันไดดวยความเร็ว 3.2 กม./ชม. นาทีละ

10.67

เดินลงบันได นาทีละ

3.58

วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 8.8 กม./ชม.

660

วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 12.8 กม./ชม.

825

วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 18.2 กม./ชม.

1,390

กิจกรรมที่ทํา

ปริมาณแคลอรี่
ที่ใชตอชั่วโมง

วายน้ําดวยความเร็ว 1.12 กม./ชม.

300

วายน้ําดวยความเร็ว 2.00 กม./ชม.

600

วายน้ําดวยความเร็ว 2.56 กม./ชม.

700

วายน้ําดวยความเร็ว 3.00 กม./ชม.

850

ขี่จักรยานดวยความเร็ว 8.8 กม./ชม.

240

ขี่จักรยานดวยความเร็ว 14.4 กม./ชม.

415

ขี่จักรยานดวยความเร็ว 20.0 กม./ชม.

660

กรรเชียงเรือดวยความเร็ว 4.0 กม./ชม.

300

กรรเชียงเรือดวยความเร็ว 5.6 กม./ชม.

660

กรรเชียงเรือดวยความเร็ว 17.6 กม./ชม.

970

วอลเลยบอล, เลนเพื่อสนุก

350

วอลเลยบอล, แขงขัน

600

เทนนิส, เลนเพือ่ สนุก

450

เทนนิส, แขงขัน

600

อาหารวางที่นอกเหนือจากอาหารที่อยากจะแนะนํา
- ประเภทเครื่องดื่มที่ไมใสน้ําตาลหรือน้ําตาลเทียม ประเภทสารใหความหวาน เชน น้ํามะเขือเทศ
น้ํามะขาม น้ํามะยม น้ําแอปเปล น้ําพุทรา น้ําบวย น้ําซุป น้ําแกงจืด ชาจีน กาแฟดํา อื่นๆ
- ประเภทเครื่องดื่มตองหาม เชน น้ําอัดลม น้ําหวานใสขวด ของมึนเมาทุกชนิด ฯลฯ
- ประเภทผักสด แนะนําใหกินทุกชนิดกินมากๆ ยิ่งดี ประเภทผลไมที่ไมเพิ่มแคลอรี่ เชน ฝรั่งดิบ
หรือดอง มะมวงดิบ แตงกวา มะนาว แตงไทย สมโอ มะละกอ แตงโม สตรอเบอรรี่ ชมพู แอปเปล พุทรา ฯลฯ
-ประเภทผลไมที่ตองระวังที่จะทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้น เชน ทุเรียน ลําไย มังคุด ละมุดสัปปะรด มะมวงสุก

3 ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติในการลดน้ําหนัก
1. การควบคุมอาหาร (Diet)
2. การออกกําลังกาย (Exercise)
3. การปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม (Behavior modification)
ขั้นที่ 3 นี้ถือวาสําคัญที่สุด เพราะจากการทดลองแบงคนไขออกเปน 2 กลุม ในระหวางคอรสลดน้ําหนักให
ควบคุมอาหาร รวมกับการออกกําลังกายทั้ง 2 กลุม แตอีกกลุมหนึ่งเพิ่มการปรับปรุงพฤติกรรมดวย พบวา เมื่อจบ
การทดลอง 2 เดือน สามารถลดน้ําหนักไดเทา ๆ กันในคนไชทั้ง 2 กลุม แตหลังจากติดตามการรักษา 6 เดือน พบวา
กลุมที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม จะกลับมาเปนโรคอวนอีกมากกวารอยละ 80 ในขณะที่กลุมที่ไดรับการ
อบรมเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมจะสามารถ ควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑมาตรฐานไดตอไป
การควบคุมอาหาร ไดแก การลดปริมาณอาหาร และการเลือกชนิดของอาหารใหเหมาะสม ตัวอยาง
เชน ผูหญิงอายุ 20-29 ป ทํางานนั่งโตะ จะตองการพลังงานวันละประมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่ หากรับ
ประทานมากกวานี้ก็จะเหลือสะสมไวในรางกาย ถารับประทานนอยลง รางกายก็จะดึงไขมันที่สะสมไวมาใช โดย
ปกติการลดน้ําหนัก 1 กิโลกรัม รางกายจะตองมีการเผาผลาญพลังงานถึง 7,700 กิโลแคลอรี่ ดังนั้นหากผูหญิงอายุ
20-29 ป ตองการลดน้ําหนัก 1 กิโลกรัมใน 10 วัน จะตองลดพลังงานอาหารที่รับประทานใหเหลือเพียง 1,000 กิโล
แคลอรี่ตอวัน การลดน้ําหนักไมใชทํารวดเร็วทันใจ เชน ลด 1 ก.ก. ใน 2 วันไดหากลดเร็วขนาดนี้จริง ๆ แลวไมใช
ไขมันที่สูญเสียไป หากแตเปนการเสียน้ําชั่วคราวเทานั้น
การควบคุมน้ําหนักนั้นตองคอยปนคอยไป วิธีที่ถูกตองคือ รับประทานอาหารประมาณวันละ 3 มื้อ แตเปนมื้อเล็กๆ
อาจมีของวางระหวางมื้อได โดยเนนการเลือกอาหารใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงของมัน อาหารที่ปรุงดวยการทอด
ไขมันจากเนื้อสัตว ใหรับประทานแปง ผักและผลไมใหมากขึ้น เนื้อสัตวก็ควรเปนพวกปลา ปู กุง ซึ่งใหพลังงาน
นอยกวาเนื้อหมูและเนื้อวัว สําหรับผักและผลไมนั้นควร รับประทานใหไดทุกมื้อ เพราะนอกจากจะใหพลังงานต่ํา
แลวยังทําใหอิ่มเร็ว เพราะมีเสนใย หรือ FIBER มาก ทั้งยังอุดมไปดวย เกลือแรและวิตามินอีกดวย การควบคุม
อาหารและการออกกําลังใหมากขึ้นหรือทําทั้งสองอยางควบคูกันไป ก็จะเปนการเผาผลาญหักลางกันได

หลักปฏิบัติในการลดน้ําหนัก
1. ตรวจสุขภาพ
1.1 ชั่งน้ําหนักตัวแลวนําไปเทียบกับน้ําหนักที่ควรเปนวาเหมาะสมกับความสูงของคุณหรือไม
1.2 ดูความฟตของรางกายโดยสังเกตุจากการขึ้น – ลงบันได
2. ความตั้งใจ การลดน้ําหนักแบงเปน 2 ระยะ คือ
1. ระยะที่พยายามลดน้ําหนักอยางจริงจัง ตองการใหน้ําหนักตัวลดลงไปเรื่อย ๆ
2. ระยะคงสภาพเปนระยะที่ลดน้ําหนักไดเพียงพอแลว จะตองควบคุมใหน้ําหนักตัวคงที่ ไมใหน้ําหนัก
เพิ่มขึ้นอีก

3. การเลือกรับประทานอาหาร การจัดอาหารจะตองเลือกใหเหมาะสมกับผูบริโภค แตละบุคคลยอมมีการบริโภค
อาหารไดแตกตางกัน การลดน้ําหนักไมควรใชวิธี “อดอาหาร” หรือใชอาหารที่ดอยคุณคายกเวนในรายที่จําเปน

4. การออกกําลังกาย การออกกําลังกายควบคูไปกับการควบคุมอาหารนั้นจะใหผลที่เร็วกวาและดีกวา เพราะจะชวย
เผาผลาญพลังงานบางสวนที่คุณอาจรับเขาไปเกินกวาที่รางกายตองการ ทําใหรางกายแข็งแรงและยังชวยให
กลามเนื้อกระชับไดสัดสวนที่ดี
การออกกําลังกาย
วิธีที่ถูกตองนั้นควรยึดหลัก 3 ขอดวยกัน
Intensity คือ ความเหมาะสมในการออกกําลังกาย การออกกําลังกายที่จะใหผลในแงเผาผลาญ
พลังงานจากรางกาย นั้นควรออกกําลังกาย โดยใหหัวใจมีอัตราการเตนในเกณฑเปาหมาย
(Target Heart Rate) คือ
อัตราการเตนของหัวใจ = 60%-80% (220 – อายุ)
ตัวอยางเชนคนอายุ 30 ป จะออกกําลังการใหไดผลดี ควรใหมีอัตราการเตนของหัวใจระหวาง = 60% - 80 % ของ 90
(220-30) =114-152 ครั้ง/นาที เปนตน
Duration คือ ระยะเวลาในการออกกําลังกาย หากตองการใหมีการใชไขมันที่สะสม อยูในรางกาย
ควรออกกําลังกายที่ Target Heart นาน 20 นาทีติดตอกัน แตถาหากไมมีเวลาจริง ๆ อาจใชเวลาออกําลังกายตอนเชา
หรือตอนเย็น ครัง้ ละประมาณ 10 นาที เปนตน
Frequency คือ ความบอยในการออกกําลังกายควรใหได 3 ครั้ง/สัปดาห จึงจะไดผลดี การออกกําลัง
กายถาจะใหไดผลดีนั้น ตองทําไดทุกวันจะดีมาก อยางต่ําครั้งละ 30 นาที สําหรับผูที่ไมไดเคยออกกําลังมากอน ควร
จะเริ่มจากนอย ๆ แลวคอย ๆ เพิ่มเวลานานขึ้นเรื่อย ๆ จนได 30 นาที เพราะผูที่ออกกําลังใหม ๆ สภาพรางกายอาจจะ
ยังไมแข็งแรง และยังไมคุนกับการออกกําลังนาน ๆ
การออกกําลังกายจะมากนอยแคไหน วัดจากชีพจร การวัดการเตนของชีพจร เราสามารถวัดไดจาก การจับ
ชีพจรการเตนของเสนเลือดดํา ที่ขอมือดานในทั้งสองขาง เวลาเราอยูเฉย ๆ หัวใจของคนเราจะเตนประมาณ 70 - 80
ครั้ง/นาที แตถาเวลาออกกําลังกายหัวใจก็จะเตนเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ตามความแรงของการออกกําลังกายนั้น ดังนั้นเราจึง
ใชอตั ราการเตนของหัวใจ เปนตัววัดวาควรจะออกกําลัง มากนอยแคไหน การออกกําลังกายที่เหมาะสมนั้นคือ การที่
สามารถบริหารหัวใจ ใหเตนเร็วประมาณ 70 - 80% ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจ ของคนอายุนั้น จึงจะได
ประโยชนในการออกกําลังกาย ประมาณ 75% ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจ คน ๆ นั้น ในระยะแรกของการออ
กําลังกาย ควรจะหยุดจับชีพจรดูถายังต่ํากวา 70% ก็ใหออกกําลังกายใหหนักขึ้นหากเกิน 85% ก็ตองลดลง เพื่อให
ชีพจรลดลงไปหนอย การออกกําลังกายติดตอกัน ประมาณ 1 สัปดาหจะพบวาเราสามารถทําใหหัวใจเตนถึง 70%
ไดแสดงวารางกายฟตขึ้นและแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ

วิธีคิดหาอัตราการเตนของหัวใจ 75% ใชหลักดังนี้
(220 - อายุ) x 75/100 = จํานวน ครั้ง/นาที
สมมุติวา ทานที่จะออกกําลังกายอายุ 30 ป
(220 - 30) x 0.75 = 142.5 ครั้ง/นาที หรือ ประมาณ 142 ครั้ง/นาที
ดังนั้นถาทานจับชีพจรหลังจากการหยุดออกกําลังกายได 142 ครั้ง/นาที
แสดงวาเปนการออกกําลังกายที่เหมาะสมแลว
3. การปรับพฤติกรรม เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนิสัยสวนตัวบางอยาง
อันไดแก การพิจารณาเลือกรับประทานแตอาหารที่มีประโยชน โดยศึกษาใหรูถึงประโยชนและโทษของอาหารแต
ละชนิด เชนการงดรับประทานขาวขาหมู ไมใชเพราะลดน้ําหนัก แตงดรับประทานเพราะเปนอาหารที่มี
คอเลสเตอรอลสูง

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ
หัวใจคือกลามเนื้อที่ทําหนาที่สูบฉีดโลหิต ซึ่งมีออกซิเจนและสารอาหาร ไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย
การทํางานของกลามเนื้อหัวใจ จะเกิดขึ้นอยางสมบูรณก็ตอเมื่อหัวใจ ไดรับออกซิเจนจากหลอดเลือดแเดง หัวใจ
สองเสนหลัก ซึ่งมีเครือขายครอบคลุม พื้นที่ทุกสวนของหัวใจ แตหากหลอดเลือดทั้งสองนี้ผิดปกติไป ก็อาจทําให
เกิดอันตรายถึงชีวิตได
คําวา โรคหัวใจ เปนคําที่กินความกวางๆ ครอบคลุมโรค ภาระ และอาการหลายอยางเกี่ยวกับหัวใจ
รวมทั้งความผิดปกติของโครงสรางหัวใจ ลิ้นหัวใจ และตัวคุมจังหวะซึ่งทําหนาที่ ควบคุมการเตนของหัวใจ ให
สม่ําเสมอเปนปกติดวย โรคหัวใจที่เปนสาเหตุการตายสูงสุด ในกลุมประชากรทางซีกโลกตะวันตก และมี
อุบัติการณสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยคือ โรคของหลอดเลือดแดงใหญและหลอดเลือดแดงฝอยแข็ง ซึ่งเกิดจาก
การมีตะกรันเกราะอยูภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ทําใหรูหลอดเลือดแคบลง ตะกรันนี้ประกอบดวย
คอเลสเตอรอล โปรตีน และเศษเนื้อเยื่อที่ตายแลว เมื่อผนังหลอดเลือดหัวใจมีตะกรันมากขึ้น รูหลอดเลือดจะแคบ
ลง ทําใหหลอดเลือดแข็งและขาดความยืดหยุนผลที่ตามมาคือ ความดันโลหิตจะสูงขึ้น และเกิดการแตกราวที่ผนัง
หลอดเลือด เมื่อผนังหลอดเลือดมีรอยราว ก็อาจทําใหมีลิ่มเลือดมีรอยราว ก็อาจทําใหมลี ิ่มเลือดมาอุดตัน จนทําให
รูหลอดเลือดทั้งหมดอุดตันไดในที่สุด
ปจจัยเสี่ยงตอโรคทอเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็งนั้นมีหลายอยาง โดยการเกิดโรคนั้นเปนผลรวม
ของภาวะที่หลอดเลือดแดงหัวใจ ตีบตันเนื่องจากมีตะกรันอุดตัน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งการเกิดลิ่มเลือด ที่
เรียกวาโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเปนโรคนี้แลว จะทําใหเกิดอาการ เจ็บหนาอกและอาการหัวใจลมตามมา
อาการตางๆของโรคหัวใจ
อาการปวดเคนหัวใจ (อาการเจ็บหนาอก)

อาการปวดเคนหัวใจเปนสัญญาณเตือนแรกของโรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากการมีตะกรัน ไปจับที่ผนัง
หลอดเลือดหัวใจ จนเลือดผานไปเลี้ยงหัวใจไดนอยลง เมื่อรางกาย ตองการออกซิเจนมากขึ้น หัวใจจะเตนเร็วขึ้น
ทําใหผูปวยรูสึกปวดเคนที่หัวใจ เชน เมื่อเดินขึ้นบันได วิ่งขึ้นรถเมล โกรธจัด อารมณเสีย ตื่นเตน เผชิญอากาศ
หนาวเย็น กินมากไป และมีเพศสัมพันธ อาการจะเริ่มจากความรูสึกแนนและปวดเคนที่หนาอก และอาจราวไปที่
คอหรือแขนขางซาย หากไดพักราวสองสามนาทีหรือใชยาแลวก็มักหายปวด แตบางครั้งก็อาจเกิดอาการ ขณะนั่ง

พักหรือพักผอนอยูเฉยๆ เรียกวา อาการปวดเคนหัวใจ แบบไมคงที่ซึ่งเปนอาการบงชี้วา หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
มากขึ้น อาการปวดเคนหัวใจ เปนสัญญาณเตือน ใหทั้งผูปวยและแพทยทราบวาถึงเวลา ที่ตองตรวจหลอดเลือด
หัวใจแลว รวมทั้งตองเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และรักษาดวยยาถาจําเปน
อาการหัวใจลม
อาการหัวใจลม หรือกลามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด เกิดจากการมีลิ่มเลือดหรือตะกรัน ไปอุดหลอด
เลือดแดงของหัวใจจนตีบตัน ทําใหกลามเนื้อหัวใจตายเพราะขาดออกซิเจน อาการอาจรุนแรงขึ้นหากการสง
คลื่นไฟฟา ที่ควบคุมการเตนของหัวใจถูกกระทบกระเทือน ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะหัวใจหองลางเตนแผวระรัว ทํา
ใหจังหวะการเตนของหัวใจ ไมสัมพันธกันจนกระทั่งไมสามารถสูบฉีดโลหิตไดการชวยชีวิตผูปวยอาการหัวใจ
ลมนั้นจําเปนตองใชวิธีกูชีพและช็อคดวยไฟฟา นอกจากนี้ผูปวยจะตองไดรับยาละลายลิ่มเลือดทันทีเพื่อลดความ
เสียหายของกลามเนื้อหัวใจ หลังจากนั้นกลามเนื้อหัวใจ ที่ตายจะกลายเปนแผลเปน หากกลามเนื้อหัวใจตาย ไป
เพียงเล็กนอย ผูปวยจะกลับไปใชชีวิตตามปกติได แตตองลดปจจัยเสี่ยงตางๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดอาการซ้ําอีก
ภาวะหัวใจทํางานลมเหลว
หมายถึง ภาวะที่หัวใจทําหนาที่สูบฉีดเลือดไมได หรือไดไม เต็มที่ ทําใหเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของ
รางกายไมเพียงพอ และมีเลือดคั่งในปอด ตับ แขนขา และอวัยวะตาง ๆ อาการอาจเกิดขึ้นเฉียบพลันทันที หรือ
คอยเปนคอยไปอยางเรื้อรังก็ได แลวแตสาเหตุที่พบ โรคนี้ถือเปนภาวะรายแรง หากรักษาไมทัน อาจตายได ใน
รายที่เปนนาน ๆ จะทําใหมีภาวะแทรกซอนอื่นๆเชนตับแข็ง แทรกได ภาวะนี้เปนอาการปลายเหตุของโรคหัวใจ
หลายชนิด และของโรคอื่นๆไดแกโรคหัวใจ (เชน โรคหัวใจพิการแตกําเนิด, โรคหัวใจรูมาติก, โรคหัวใจขาด
เลือดหรือกลามเนื้อ หัวใจตาย, โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ), ความดันโลหิตสูง, โรคไต, โรคปอดเรื้อรัง (เชน ถุงลม
พอง, หลอดลมพอง, หืด ฯลฯ), เบาหวาน, คอพอกเปนพิษ, โลหิตจางรุนแรง, โรคเหน็บชา, เอสเอลอี, การให
น้ําเกลือเร็วเกินไป เปนตน
สวนภาวะหัวใจเสียจังหวะนั้น อาจเกิดจากความผิดปกติ อาจเกิดจากความผิดปกติในเซลลของตัวคุม
จังหวะหัวใจ ทําใหเซลลกลามเนื้อหัวใจหลายสิบลานเซลลทํางานไมสัมพันธกัน การรักษาโดยการผาตัดฝง
อุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก เพื่อควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ อาจชวยใหผูปวยกลับมาใชชีวิตตามปกติได
ผูปวยที่มีภาวะหัวใจลมเหลวนั้นในระยะแรก มีอาการหอบเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงมากหรือทํางานหนัก
ๆ และอาจมีอาการไอและหายใจลําบาก ในตอนดึก ๆ ชวงหลังเขานอนแลว จนตองลุกขึ้นนั่ง บางคนอาจมีอาการ
หอบคลายเปนหืด ตองลุกนั่งหรือนั่งหลับจึงรูสึกคอยยังชั่ว บางคนอาจรูสึกจุกแนนอึดอัดในทองหรือลิ้นป ปวด
บริเวณชายโครงดานขาว บวมที่ ขอเทาเมื่อเปนมากขึ้น จะมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น แมทํางานเพียงเล็กนอย หรือ
อยูเฉย ๆ ก็รูสึกหายใจลําบาก ออนเพลีย นอนราบไมได ตองนอนหรือนั่งพิงหมอนสูง ๆ (หมอนหลายใบ) ปสสาวะ
ออกนอย หรือบางคนอาจ ปสสาวะบอยตอนกลางคืน เทาบวมขึ้น และอาจมีทองบวม (ทองมาน) โดยมากมักจะไม
บวมที่หนา หรือหนังตา เชนที่พบในผูปวยเปนโรคไต เมื่อเปนรุนแรง อาจมีอาการไอรุนแรง และมีเสมหะเปนฟองสี
แดงเรื่อ ๆ อาจมีอาการ ตัวเขียว ริมฝปากเขียว กระสับกระสาย ใจสั่น และหากไมไดรับการรักษาไดทันทวงที อาจ
ตายได

อาการที่ตรวจพบโดยตนเอง
หอบ เหนื่อยงาย
อาการหอบ เหนื่อยงาย เวลาออกแรง เชน เดิน วิ่ง ทํางาน มีสาเหตุมากมาย เชน โลหิตจาง
(ซีด) โรคอวน ความดันโลหิตสูง โรคปอด ตอมไทรอยดเปนพิษ โรคหัวใจ ภาวะหัวใจลมเหลว (heart
failure) แมแตความวิตกกังวล หรือ โรคแพนิค ก็ทําใหเหนื่อยไดเชนกัน อาการเหนื่อยงายจากโรคหัวใจ
และ ภาวะหัวใจลมเหลวนั้น จะเหนื่อย หอบ หายใจเร็ว โดยเปนเวลาออกแรง แตในรายที่เปนรุนแรง จะ
เหนื่อยในขณะพักบางรายจะเหนื่อยมากจนนอนราบไมได (นอนแลวจะเหนื่อย ไอ) ตองนอนศีรษะสูง
หรือ นั่งหลับคําวาเหนื่อย หอบ ในความหมายของแพทยหมายถึง อัตราการหายใจมากกวาปกติ แตใน
ความหมายของผูปวย อาจรวมไปถึง อาการเหนื่อยเพลีย หมดแรง เหนื่อยใจ
อาการเหนื่อยแบบหมดแรง มือเทาเย็นชา พูดก็เหนื่อย (โดยอัตราการหายใจปกติ) เหลานี้มักจะไมใช
อาการเหนื่อย จากโรคหัวใจ
ใจสั่น
ใจสั่นในความหมายแพทยหมายถึง การที่หัวใจเตนเร็วผิดปกติ ผิดจังหวะ หรือ เตนไม
สม่ําเสมอ เตนๆ หยุดๆ อาการดังกลาวอาจพบ ไดในคนปกติ โรคหัวใจ และโรคอื่นๆที่มีผลตอหัวใจ เชน
ตอมไทรอยดเปนพิษ โรคปอด แพทยจะซักประวัติละเอียดถึงลักษณะของ อาการใจสั่น เพื่อใหแนใจวา
เกิดจากหัวใจเตนผิดจังหวะหรือไม บอยครั้งที่ผูปวยรูสึก"ใจสั่น"โดยหัวใจเตนปกติ
การตรวจวินิจฉัยกลุมอาการใจสั่นเปนเรื่องที่ทําไดไมงายนัก เนื่องจากผูปวยมักมีอาการชั่วขณะ เมื่อมาพบ
แพทย อาการดังกลาว ก็หายไปแลว แพทยจึงไมสามารถใหการวินิจฉัยไดวาเกิดจากหัวใจเตนผิดจังหวะ
หรือไม ดังนั้นทานควรศึกษาวิธีจับชีพจรตัวเอง เมื่อเกิดอาการ วาหัวใจเตนกี่ครั้งในเวลา 1 นาที และ
สม่ําเสมอหรือไม ขอมูลเหลานี้จะชวยใหแพทยใหการวินิจฉัยไดรวดเร็วขึ้น
ขาบวม
อาการขาบวมเกิดจากการที่รางกายมีเกลือ(โซเดียม)และน้ําคั่งอยูในรางกาย โดยอาจเกิด
จากโรคไต(ขับเกลือไมได) โรคหลอด เลือดดําอุดตัน (การไหลเวียนไมสะดวก) ขาดอาหาร โปรตีนใน
เลือดต่ํา โรคตับ ยาและฮอรโมนบางชนิด โรคหัวใจ หรือ ในบางราย ไมพบสาเหตุ (idiopathic
edema) การบวมในผูปวยโรคหัวใจเกิดจากการที่หัวใจดานขวาทํางานลดลง เลือดจากขาไมสามารถ ไหล
เทเขาหัวใจดานขวาไดโดยสะดวก จึงมีเลือดคางอยูที่ขามากขึ้น โรคเยื่อหุมหัวใจอักเสบเรื้อรังก็ใหอาการ
เชนนี้ไดเชนกันดังนั้น เมื่อมีอาการขาบวม แพทยจําเปนตองตรวจหลายระบบ เพื่อหาสาเหตุ จึงใหการ
รักษาไดถูกตอง จะมีอาการขาบวมกดบุม

เปนลม วูบ
คําวา "วูบ" นี้เปนปญหาในการซักประวัติอยางมาก เนื่องจากในภาษาไทยคํานี้มีความหมาย
ตางๆกัน แตในความ หมายของแพทยแลว จะตรงกับภาษาอังกฤษวา syncope หมายถึง การหมดสติ หรือ
เกือบหมดสติ ชั่วขณะ โดยอาจรูสึกหนามืด จะเปนลม ตาลาย มองไมเห็นภาพชัดเจน โดยอาการเปนอยู
ชั่วขณะ ไมรวมถึงอาการเวียนศีรษะ บานหมุน โคลงเครง วูบวาบตามตัว หายใจไมออก อาการดังกลาว
อาจเกิดจาก ความผิดปกติของสมอง เชน ลมชัก (แมจะไมชักใหเห็น) เลือดออกในสมอง ความผิดปกติ
ของหัวใจ เชนหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดรายแรง หรือหยุดเตนชั่วขณะ หรือ ความผิดปกติของระบบ
ประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหัวใจ นอกจากนั้นแลว "วูบ" ยังอาจพบไดในคนปกติที่ขาดน้ํา เสียเลือด
ทองเสีย ไมสบาย ขาดการออกกําลังกาย ยาลดความดันโลหิตอีกดวย
เมื่อไหรควรพบแพทย
อาการของโรคหัวใจมีหลายชนิดและแตละชนิดก็อาจไมมีความเฉพาะเจาะจงตอโรคหัวใจโดยตรง
คืออาจพบอาการเดียวกันนี้กับสาเหตุที่เกิดกับโรคชนิดอื่น เชน โรคทางปอด สมอง เปนตน บางรายอาจจะเปน
อาการเนื่องจากความเครียดแลวใหมีลักษณะเหมือนกับเปนโรคหัวใจก็ได การที่ทานจะทราบวาเมื่อไหรจึงควรพบ
แพทยโรคหัวใจนั้น โดยปกติจะนํ ามาจากสิ่งที่ชวนใหสงสัยวาเปนโรคหัวใจ 3 อยาง คือ อาการที่ทานมี คือ อาการ
ผิดปกติซึ่งอาจบงชี้วาเปนโรคหัวใจ อาการแสดงที่ทานมี อาการแสดงหมายถึง ความผิดปกติที่ทานสังเกตไดจาก
รางกายของทาน เชน ทานพบวาเทาบวม การตรวจพบดวยเครื่องมือพิเศษ หรือการตรวจพบทางหองปฏิบัติการ เชน
ทานไปพบแพทยเพื่อตรวจรางกายประจํ าปแลวพบผลเอ็กซเรยปอดวาหัวใจมีขนาดใหญขึ้นกวาปกติ จะขอกลาว
รายละเอียดทีละหัวขอดังตอไปนี้
1. อาการผิดปกติที่อาจบงชี้วาเปนโรคหัวใจ อาการที่พบบอยจะประกอบไปดวยอาการเหนื่อย เวลาออกกําลังกาย
อาการเจ็บหนาอก แนนหนาอก หรือมีอาการอึดอัดหายใจไมสะดวก โดยเฉพาะเวลาออก
กํ าลังกายแตจะเกิดเวลาที่นั่งพักอยูปกติก็ได อาการหายใจลําบาก อาการนอนราบแลวอึดอัดถานั่งแลวจะสบายขึ้น
อาการลุกขึ้นมากลางดึกหายใจแรงๆ แลวจึงนอนตอไปได อาการใจสั่นมีหัวใจเตนเร็วผิดจังหวะ อาการเปนลมหมด
สติ การออกกําลังกายนั้น ถาเคยทําไดก็จะทําไมไดเนื่องจากมีอาการเหนื่อย
แตก็อาจเปนอาการของโรคจากอวัยวะอื่นได เชน อาการของโรคปอดเนื่องจากการสูบบุหรี่เรื้อรังมา

เปนระยะเวลานาน อาการของคนเปนหืดที่มีหลอดลมตีบ ขณะออกกํ าลังกายก็อาจจะเหนื่อยมากยิ่งขึ้น อาการของ
คนที่เปนโรคของหลอดเลือดดํ าที่มีลิ่มเลือดอุดตันที่ขาแลวหลุดออกไปอุดในหลอดเลือดของปอดก็สามารถให
อาการเชนนี้ นอกจากนั้นก็อาจจะพบในผูปวยที่มีไทรอยดเปนพิษหรือมีโลหิตจางอยางมาก หรือแมแตผูปวยที่มี
อาการเครียด เนื่องจากคิดมากก็สามารถทํ าใหมีอาการได เมื่อทานพบแพทยอาจจะตองทํ าการวินิจฉัยโรคดวยการ
ตรวจรางกายและการตรวจชนิดพิเศษอื่นๆ เพื่อยืน
ยันกับทานไดวาทานเปนโรคหัวใจหรือไม
อาการเจ็บหนาอกหรือแนนหนาอก อาการนี้เปนอาการที่พบบอยในผูปวยซึ่งเปนโรคของหลอดเลือดหัวใจ
ตีบหรือตันอันเนื่องจากมีไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ อาการเจ็บหนาอกหรือแนนหนาอกหายใจอึดอัดอัน
เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบนี้ จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ มักจะมีอาการเจ็บหรือแนนบริเวณกลางหนาอก
เหมือนมีอะไรหนักๆ มาทับหรืออะไรมารัดไมใหหนาอกขยายตัวเพิ่มขึ้น อาการนี้มักจะเปนเวลาออกกําลังกาย คือ
เวลาที่หัวใจทํางานมากขึ้นและตองการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แตหลอดโลหิตตีบจึงไมสามารถมีเลือดไปเลี้ยงเซลของ
กลามเนื้อหัวใจมากยิ่งขึ้น ทํ าใหเกิดอาการเจ็บหรือแนนหนาอก อาการเจ็บหรือแนนหนาอกเนื่องจากหลอดเลือด
หัวใจตีบ มีความรุนแรงตางๆ กันบางรายอาการเจ็บ มีการราวขึ้นไปที่คอ ขึ้นไปที่กรามทั้ง 2 ขาง ที่ไหล 2 ขาง หรือ
อาจจะเปนเฉพาะขางซายขางเดียวก็ได และอาจจะราวลงไปที่แขนจนถึงปลายแขนได อาการเหลานี้บางครั้งทํ าให
แพทยวินิจฉัยผิดหรือผูปวยเขาใจวาเนื่องจากมีอาการราวลงไปที่กราม คิดวาเปนโรคฟนผุก็อาจที่จะไปหาหมอฟน
แลวพบฟนผุจริงบริเวณซี่ใดซี่หนึ่งแลวทํ าการถอน แตอาการเหลานี้ก็ไมหายไป เพราะอาการเปนจากโรคหัวใจมิใช
เปนจากฟนผุซึ่งพบรวมกันโดยบังเอิญ นอกจากนั้นอาการแนนหนาอกเนื่องจากโรคหัวใจ เสนเลือดหัวใจตีบนี้ ยังมี
ลักษณะที่ตองแยกโรคไปจากโรคกระเพาะ เพราะบางรายแนนบริเวณลิ้นป ซึ่งเปนตําแหนงอาการเจ็บแนน เนื่องจาก
โรคกระเพาะ อาจจะตองจําแนกแยกไปจากโรคของนิ่วในถุงนํ้าดี หรือทางเดินของถุงนํ้าดี ซึ่งอาจจะมีอาการอึดอัด
หรือแนน บริเวณซี่โครงขวา ราวไปที่ไหล อาจจะตองแยกจากโรคทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ เชนตับออนอักเสบ
อาจจะตองแยกโรคจากโรคปอด เชน โรคถุงลมในปอดแตกทําใหถุงลมรั่ว หรือโรคของลิ่มเลือดหลุดไปอุดใน
หลอดเลือดซึ่งอยูในปอด อาจจะตองแยกโรคจากการอักเสบของกระดูกหรือกระดูกออน บริเวณหนาอก ซึ่งโรคนี้
เมื่อเรากดลงไปบนซี่โครงที่อยูบนหนาอกจะมีอาการเจ็บ ซึ่งไมเหมือนกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กดเทาไหร ก็ไม
สามารถทําใหเกิดอาการเจ็บขึ้นมาได อาจจะตองแยกโรคจากโรคผิวหนังบางอยาง เชน งูสวัด ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
อาการเจ็บหนาอก กอนที่จะมีอาการอื่นๆ หรือมีตุมขึ้น รวมทั้งอาจจะตองแยกจากผูปวยที่มีอาการคิดมากดวย
อยางไรก็ดีอาการเจ็บหนาอกมิไดมีเพียงเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเทานั้น การอักเสบของเยื่อหุมหัวใจ
หรือการที่มีผนังหลอดเลือดแดงใหญเกิดการปริหรือแทรกเซาะที่พบในผูปวยความดันโลหิตสูง ก็อาจจะทําใหมี
อาการเจ็บหนาอกได
อาการของภาวะหัวใจลมเหลวภาวะหัวใจลมเหลวเกิดจากการที่หัวใจทํางานไมเพียงพอตอความ
ตองการออกซิเจน และอาหารพยาธิสภาพอื่นๆ เชนลิ้นหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันระยะ
สุดทาย หรืออาจเกิดจากภาวะตอมไทรอยดเปนพิษ หรืออาจเกิดจากการใหนํ้าทางหลอดเลือดดําอยางรวดเร็วใน
ผูปวยสูงอายุ หรือพบในผูปวยที่มีไตวาย เนื่องจากมีภาวะนํ้าเกินในรางกายขับนํ้ าออกไมไดอาการของผูปวยที่มี
ภาวะหัวใจลมเหลว อาจจะมีความรุนแรงไมเทากัน ตั้งแตลมเหลวนอยไปจนถึงลมเหลวมากอาการจึงอาจจะไม
เหมือนกันในผูปวยแตละราย โดยเริ่มจากอาการเหนื่อยซึ่งอาจจะเปนเหนื่อยขณะออกกําลังกายนิดหนอยหรือเหนื่อย
ในขณะนั่งพักเฉยๆ ก็ได แลวแตความรุนแรง ถาเปนมากก็อาจมีอาการนอนราบไมลง กลาวคือปกตินอนตอน
กลางคืนจะใชหมอนเพียงใบเดียว อาจจะตองเพิ่มปริมาณหมอนมากขึ้นเปน 2 หรือ 3 ใบ เพื่อหนุนใหหัวสูงขึ้น
เพราะในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวถานอนสูงขึ้น อาการเหนื่อยอึดอัดจะนอยกวานอนราบ ถานั่งอาการเหนื่อยจะดี
ขึ้น อาการนี้ก็ไมใชอาการที่เฉพาะเจาะจงวาเปนภาวะหัวใจลมเหลว อาจมีอาการของโรคปอดอยางอื่น หรือโรคจาก

อวัยวะอื่นทําใหมีอาการคลายอยางนี้ก็ได นอกจากนั้นผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว อาจจะพบมีอาการตื่นขึ้นมาหอบ
ตอนกลางคืน สวนมากมักจะใหประวัติวาเมื่อนอนหลับไปแลวซัก 3-4 ชั่วโมง จําเปนตองตื่นขึ้นมากลางดึก
เนื่องจากมีอาการแนนอึดอัดในหนาอกแลวตองลุกขึ้นมานั่งแลวหายใจแรงๆ หลายๆ ทีจากนั้นจึงนอนหลับตอไปได
อาการนี้ก็เปนอาการที่อาจเกิดจากมีนํ้าทวมปอดซึ่งเกิดจากสาเหตุทีเกิดจากภาวะหัวใจลมเหลวนั่นเอง ดังนั้นหาก
ทานมีอาการอยางใดอยางหนึ่งที่บงชี้ไปวาอาจจะเปนภาวะหัวใจลมเหลว จึงควรพบแพทยโดยเร็วเพราะภาวะนี้มี
อันตรายถึงชีวิต หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที

อาการใจสั่น หัวใจเตนรัว เร็วผิดจังหวะปกติหัวใจคนเราจะเตนในจังหวะ 60-100 ครั้ง/นาที ดวย
จังหวะสมํ่าเสมอ กรณีนี้เราจะไมรูสึกถึงความผิดปกติในจังหวะการเตนของหัวใจ ถาหัวใจมีการเตนกระโดด
ไมสมํ่าเสมอหรือเตนมากอนกําหนด เราอาจจะมีอาการเหมือนใจแกวงๆ หรือถาเปรียบเหมือนเครื่องยนตก็คือ
เครื่องยนตเดินไมเรียบ หรือหัวเทียนบอด ทานก็อาจจะรูสึกไดถึงอาการของหัวใจเตนผิดจังหวะ ในผูปวยหลายๆ
รายที่เปนโรคหัวใจเตนผิดจังหวะอาจจะมาดวยอาการใจสั่น เตนรัวเร็วเหมือนกลองหรือเหมือนขณะที่วิ่งมาอยาง
เหนื่อยเต็มที่ ทั้งๆ ที่ความจริงขณะนั้นนั่งพัก มิใชออกกําลังกายอะไร กรณีนี้อาจจะเกิดจากไฟฟาวิ่งลัดวงจรเวียนอยู
ในหัวใจ ซึ่งอาจจะเกิดจากมีทางเดินไฟฟาหัวใจ ผิดปกติแตกําเนิดได เราตองทราบวาการที่หัวใจเตนเปนจังหวะสมํ่า
เสมอ 60-100 ครั้ง/นาที ไดนั้นเนื่องจากมีแหลงกําเนิดใหจังหวะไฟฟาหัวใจที่ทําหนาที่ในการนําไฟฟาจาก
แหลงกําเนิดไฟฟาหัวใจใหไฟฟาที่เกิดขึ้นนั้นเดินทางไปถึงยังกลามเนื้อหัวใจแตละเซลลพรอมๆกันเพื่อใหเกิดการ
บีบตัวของกลามเนื้อหัว ใจแตละเซลลพรอมๆ กัน เพื่อใหไดกําลังในการบีบตัวของหัวใจอยางเต็มที่นั่นเอง เซลล
ของกลามเนื้อหัวใจทําหนาที่นําไฟฟาจากแหลงกําเนิดลงไปยังเซลลของกลามเนื้อหัวใจนี้เปรียบเสมือนสายไฟฟา
ซึ่งโยงจากแหลงผลิตไฟฟา ไปจายใหกับตามบานเรือน สายไฟฟาหรือเซลลที่ทํางานนําไฟฟานี้ถาผิดปกติไป อาจจะ
ทําใหหัวใจเตนเร็วกวาความเปนจริงคือ อาจจะเตนขึ้นไปถึง 150-250/นาที ก็ได หรืออาจจะทําใหหัวใจเตนชากวา
ปกติ คือ เตนเพียง 30-40 ครั้ง/นาที ก็ได เพราะฉะนั้นหากทานมีอาการใจสั่นทานจึงควรพบแพทยโรคหัวใจเพื่อ
ทราบวา ทานมีความผิดปกติในระบบทางเดินจากแหลงกําเนิดไฟฟาภายในหัวใจหรือไม เพราะในปจจุบันมีการ
รักษาซึ่งอาจจะทําใหทานหายขาด กลับเปนคนปกติไดโดยที่ไมตองมาทรมานกับการเตนผิดจังหวะเปนๆ หายๆ โดย
ไมรูวาเมื่อไหรจะเกิดขึ้นอีกตอไป การรักษาที่วานี้ คือ การทําลายวงจรไฟฟาที่ผิดปกติในหัวใจดวยคลื่นวิทยุทาํ ให
วงจรไฟฟาซึ่งอาจวิ่งวนผิดปกติในหัวใจหยุดการวิ่งวนเวียนได แลวทานก็จะไมเปนอาการนี้อีกเลยตลอดชีวิต การ
ใหยาควบคุมจังหวะไฟฟาหัวใจไดผลในผูปวยบางรายแตไมใชการรักษาใหหายขาด เพราะฉะนั้นเราจึงมักใชยาเพื่อ
ควบคุมอาการชั่วคราวเทานั้น ตราบใดที่ทานทานยาทานก็อาจไมมีอาการของหัวใจเตนผิดจังหวะแตเมื่อทานหยุดยา
อาการของหัวใจเตนผิดจังหวะเหลานี้ก็อาจจะโผลมาเมื่อไหรก็ได นอกจากนั้นการใชยายังอาจเกิดเพราะฤทธิ์
ขางเคียงหรือผลแทรกซอนของยา ทําใหทานมีอาการผิดปกติชนิดอื่นๆ หรือตัวยาเองอาจทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ
ชนิดใหมซึ่งรายแรงกวาที่ทานเปนอยูก็ไดอาการใจสั่นนี้อาจจะพบในผูปวยที่มีอาการกังวล มีความเครียด ทั้งๆ ที่
ไมไดเกิดการเตนผิดจังหวะของหัวใจจริงๆ ก็ได เพราะฉะนั้นเมื่อทานพบแพทย แพทยจึงจําเปนจะตองแยกใหไดวา
เปนเรื่องของหัวใจหรือมิใช หากทานไดรับการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ หรือตรวจดวยเครื่องมือพิเศษในขณะที่ทานมี

อาการใจสั่น ก็จะบอกไดวาทานเปนโรคหัวใจเตนผิดจังหวะหรือไม แตจากอาการจะแยกยาก ตามประสบการณของ
ผูเขียนอาการที่มีการเตนผิดจังหวะจริงๆ ของหัวใจอาจมีอาการวาเวลาหัวใจเตนผิดจังหวะเอามือไปคลําหนาอกจะ
รูสึกวาหัวใจเตนตูม ตูม ตูม รัวและเร็วและแรงหรืออาจจะพบวากระเปาเสื้อที่อยูดานซาย มีการกระเพื่อม และจะ
พบวาชายแขนเสื้อดานซายพริ้วตามหัวใจดวย เมื่อทานพบแพทย นอกจากการทําคลื่นไฟฟาหัวใจแลวก็อาจจะมีการ
ตรวจพิเศษอื่นๆ เชน การติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ 24 ชั่วโมง เพื่อใหทราบวาทานเปนโรคหัวใจเตนผิด
จังหวะหรือไม
อาการเปนลมหมดสติอาการเปนลมหมดสติชั่วคราว แลวฟนขึ้นมาไดเองโดยไมตองมีการชวยเหลือ
จากแพทย เปนอาการหนึ่งที่อาจจะเปนอาการของโรคหัวใจได โดยเฉพาะในกรณีที่จังหวะการเตนของหัวใจชา
เกินไปหรือมีจังหวะหยุดนานเกินกวา 3 วินาที อาจจะทําใหทานมีอาการเปนลมหมดสติชั่วคราวแลวฟนกลับขึ้นมา
ใหมไดเอง เมื่อหัวใจเริ่มเตนกลับมาปกติเหมือนเดิม อาการเปน
ลมหมดสติดังกลาวนี้เกิดเนื่องจากหัวใจหยุดชั่วคราวหรือเตนชา ไมเพียงพอที่จะสงเลือดไปเลี้ยงสมอง ใหทานมีสติ
อยูตลอดเวลาเปนปกติได ทานจึงมีอาการดังกลาว ไดกลาวแลววาในคนปกติเมื่อเราเกิดมาจะมีแหลงกําเนิดที่ให
ไฟฟาหัวใจที่เปนจังหวะสมํ่าเสมอ 60-100 ครั้งตอนาทีในผูปวยสูงอายุการทํางานของเซลลใหจังหวะไฟฟาหัวใจ
อาจผิดปกติ โดยอาจจะทํางานไมสมํ่าเสมอคืออาจทําบางหยุดบางเมื่อเซลลเหลานี้เริ่มมีการเสื่อม อาจทําใหทานมี
อาการเปนลม หรืออาจจะเกิดจากทางเดินไฟฟาหัวใจซึ่งนําไฟฟาจากเซลลซึ่งทําหนาที่ใหจังหวะไฟฟาหัวใจไปยัง
สวนตางๆ ของหัวใจเพื่อทํางานใหพรอมกันนี้ เกิดการขาดตอนของทางเดินไฟฟาบางจุด ทําใหหัวใจเตนชาลงอยาง
มากแค 30-40 ครั้ง/นาทีทานก็อาจจะมีอาการเปนลม อาการเปนลมหมดสตินี้จะเกิดในทายืน แตจะเกิดนอยถาทาน
นอนราบอยู อยางไรก็ตามการเปนลมหมดสตินั้น สําคัญ คือ รางกายของทานจะไมสามารถพยุงตัวอยูได ก็จะลม
ลงซึ่งอาจจะทําใหศรีษะฟาดพื้น เกิดการกระทบกระเทือนตอสมอง ฉะนั้นถาทานมีอาการเหลานี้ ทานจึงควรพบ
แพทย เพราะโอกาสที่ถาทานไปพบแพทยอาการเหลานี้มักจะกลับมาใหมมีไดมาก รวมทั้งทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายของทาน เมื่อลมลงในที่ๆ ไมเหมาะสมหรือที่บนพื้นปูนแข็ง หรือเกิดอาการเปนลมในขณะที่ทานอยูในภาวะ
คับขันก็จะทําใหทานมีอันตรายถึงชีวิตได หากอาการเปนลมเกิดจากหัวใจเตนชาลง การใสเครื่องกระตุนหัวใจถาวร
อาจปองกันอาการไมใหกลับมาใหมได แตนั่นก็
หมายความวาทานตองพึ่งเครื่องกระตุนหัวใจของเทียมซึ่งฝงอยูในรางกายของทานไปตลอดชีวิต

อาการหัวใจหยุดเตนกระทันหัน ผูปวยที่มีอาการหัวใจหยุดเตนกระทันหันถาไมไดรับการชวยชีวิต
กูชีวิตขึ้นมาใหม ก็คงถึงแกความตายไปแลวไมปรากฏเปนอาการเมื่อนํามาพบแพทย
แตในผูปวยบางรายที่โชคดีมีผูชวยเหลือไมวาผูนั้นจะเปนภรรยา ญาติสนิทหรือเพื่อนของผูปวยหรือแมแตชวยเหลือ
มาโดยแพทย นําสงโรงพยาบาล และไดรับการชวยชีวิตบําบัดรักษา ฉุกเฉิน จนรอดชีวิตมาได ก็จะปรากฏเปนอาการ
ที่จะตองตรวจคน อยางไรก็ตามผูปวยเหลานี้ก็จะเขาโรงพยาบาลอยูแลว จึงไมตองแนะนํ าวาผูปวยจะตองไป
โรงพยาบาล อาการนี้อาจพบในกลุมผูปวยที่ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจจากการตรวจรางกายหรือการตรวจ

พิเศษทางหองปฏิบัติการหรืออาจจะตรวจพบในผูปวย ที่ไมตรวจพบความผิดปกติจากหัวใจเลยแตเปนความผิดปกติ
ที่อยูในเซลลของหัวใจโดยตรงซึ่งกํ าลังมีผูวิจัยคนควากันอยูวา คุณสมบัติทางไฟฟาบางอยางของเซลลกลามเนื้อ
หัวใจ อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันในแตละชั้นของแตละกลามเนื้อหัวใจ อยางเชน โรคใหลตาย ซึ่งพบมากใน
คนงานทางอีสาน อันที่จริงนั้นมิไดมีเฉพาะในประเทศไทย แตมีพบไดทั้งโลกเพียงแต อุบัติการณของโรคไหลตาย
ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตนี้ซึ่งไดแกมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส จะพบไดมากกวาในสวนอื่นเทานั้น
อาการหัวใจหยุดเตนกระทันหันแลวถูกกูชีวิตฟนขึ้นมาไดเปนสิ่งสํ าคัญมากเพราะโอกาสที่อาการนี้จะกลับขึ้นมา
ใหมสูงขึ้น หากทานไมปองกันไวหรือทําการวินิจฉัยรักษาหาสาเหตุที่ถูกตองอาจ ทํ าใหทานเสียชีวิตในครั้งตอๆไป
ได
2 การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจดวยเครื่องมือพิเศษ สวนใหญการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือการ
ตรวจดวยเครื่องมือพิเศษจะถูกสงโดยแพทย เพราะฉะนั้นทานไดเขาไปพบแพทยแลวแตอาจจะเปนแพทยทั่วไปมิใช
แพทยเฉพาะทางโรคหัวใจ เชน อาจจะไปพบแพทยเพื่อการตรวจรางกายประจํ าปเปนตนการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เชน การตรวจเลือด อยางเชนการตรวจพบเปนเบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง ก็จะทําใหทานเปนผู
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน กรณีที่ทานเปนผูมีปจจัยเสี่ยงสูงทานก็อาจจําเปนตองพบแพทย
โรคหัวใจ โดยเฉพาะถาทานมีอาการหรืออาการแสดงที่สงสัยวาจะมีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ การตรวจคนดวย
การตรวจพิเศษจะนํามาซึ่งการวินิจฉัยกอนที่อาการจะปรากฏเดนชัดได เพราะในผูปวยบางรายโดยเฉพาะผูปวย
เบาหวาน อาการเจ็บหนาอกอาจจะไมมีหรือพบบอยหรือพบลักษณะที่ไมตรงไปตรงมา ตามที่กลาวมาแลวจึงจํ าเปน
ตองใชเครื่องมือพิเศษ เชนการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน หรือการตรวจดวยสารกัมมันตรังสี หรือ
แมแตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจโดยตรง เปนเครื่องมือที่ใชวินิจฉัยวาทานเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไมการ
ตรวจพบหัวใจโตจากเอกซเรย การตรวจพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟาหัวใจ ซึ่งทํ าเปนการตรวจประจําปนั้นก็
อาจนําทานพบแพทยโรคหัวใจ ไดถาทานมีความผิดปกติจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ชนิดของโรคหัวใจ
โรคลิ้นหัวใจ ลิ้นหัวใจพิการ อาจเปนแตกําเนิดหรือมาเปนภายหลังได ที่มาเปนภายหลัง สวนมาก
เกิดจาก การติดเชื้อคออักเสบ และไมไดรับการรักษา อยางถูกตอง ทําใหรางกายสรางภูมิตานทานตอตานหัวใจ
ตัวเอง เกิดการ อักเสบของลิ้นหัวใจ และ เกิดลิ้นหัวใจพิการ (ตีบ รั่ว) ตามมา นอกจากนั้นลิ้นหัวใจพิการยังอาจเกิด
จากการติด เชื้อที่หัวใจโดยตรง หรือเกิดจากการเสื่อมของลิ้นหัวใจเองโดยมากแลวเราสามารถผาตัดแกไขได
โรคกลามเนื้อหัวใจ กลามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติไมวาจะบีบ หรือ คลายตัว กลามเนื้อหัวใจหนากวา
ปกติ เปนตน โรคที่พบบอย คือ กลามเนื้อหัวใจเสีย เนื่องจากความดันโลหิตสูงที่ไมไดรับการรักษามา
นาน กลามเนื้อหัวใจ ขาดเลือด หรือ กลามเนื้อหัวใจตาย บางสวน เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน เปนตน ยัง
มีโรคของกลามเนื้อหัวใจบางชนิดที่ไมทราบสาเหตุ (อาจเกิดจากการ ติดเชื้อไวรัส) ทําใหกลามเนื้อหัวใจบาง และ
บีบตัวออนกวาปกติมาก การรักษาโรคของกลามเนื้อหัวใจนี้ อาศัยการแกไขที่สาเหตุ เชนขยายหลอดเลือด
หัวใจ ผาตัดบายพาส สวนหากไมไดผลหรือเปนกลุมที่ไมมีสาเหตุ การรักษาสุดทายคือการผาตัดเปลี่ยนหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด เปนโรคกลุมเดียวกัน เพราะหลอดเลือดหัวใจจะนําเลือด
ไปเลี้ยง กลามเนื้อหัวใจ เมื่อหลอดเลือด ผิดปกติจะทําใหกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด การทํางานจึงผิดปกติ โรคของ
หลอด เลือดหัวใจอาจเกิดจากหลายสาเหตุ แตที่พบบอยที่สุด เกิดจากการสะสม ของไขมันที่ผนัง ทําใหหลอดเลือด
หัวใจ ตีบและตันในที่สุด (ไมใชมีกอนไขมันในเลือดลอย ไปอุดตัน ตามที่เขาใจกัน)

โรคเยื่อหุมหัวใจ เปนโรคที่พบไมบอย สวนใหญเกิดการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส หรือ แบคทีเรีย
หรือ เชื้อ วัณโรค โรคนี้สวนใหญรักษาได ยกเวนกรณีที่มะเร็งแพรกระจายมายังเยื่อหุมหัวใจ
โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ กลุมนี้มีหลายชนิดมาก บางชนิดไมเปนอันตราย บางชนิดอันตรายมาก
(สวนใหญของ กลุมที่รายแรง มักมีความผิดปกติ ของกลามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดหัวใจดวย) สาเหตุเกิด
จากระบบไฟฟาในหัวใจทํางานผิดปกติไป เชน มีจุดกําเนิด ไฟฟาแปลกปลอมขึ้น หรือ เกิดทางลัด (เรียกงายๆวา
ไฟช็อต) ในระบบ เปนตน
การติดเชื้อที่หัวใจ พบไดบอยในผูปวยภูมิตานทานต่ํา หรือ ติดยาเสพติดชนิดฉีด โดยมากเกิดการ
ติดเชื้อที่ ลิ้นหัวใจ ซึ่งจะเปนปญหาในการรักษา อยางมาก โรคหัวใจในผูปวยที่ติดเชื้อ HIV ก็เปนอีกกลุมที่มีลักษณะ
ของโรค หลากหลายมาก
มะเร็งที่หัวใจ คุณคงไดยินขาวคราวเกี่ยวกับมะเร็งตามอวัยวะตางๆบอยๆ เชน ปอด ตับ กระดูก ไต
เตานม มดลูก และ ปากมดลูก รังไข ฯลฯ แตนอยครั้ง มากที่จะไดยิน”มะเร็งหัวใจ” เพราะเนื้องอกที่หัวใจพบได
นอย สวนใหญของมะเร็งหัวใจ เกิดจากมะเร็งอวัยวะขางเคียงลุกลามมายังหัวใจ เชน มะเร็งปอดมะเร็งเตานม เปน
ตน
ปจจัยเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจมีหลายประการ ผูมีปจจัยเสี่ยงมากก็จะเปนโรคงายขึ้น ที่สําคัญที่สุดคือ
กรรมพันธุ การบริโภคอาหารไขมันสูง การสูบบุหรี่ และโรคความดันโลหิตสูง สวนปจจัยอื่นๆ ก็เชน
โรคเบาหวาน การมีน้ําหนักตัวมากเกินไป ไมไดออกกําลังกาย และความเครียด ผูที่มีคนในครอบครัว เชน บิดา
มารดาหรือพี่นองเกิดภาวะหัวใจลมมากอน โดยเฉพาะหากเปนตอนอายุต่ํากวา 55 ป จะเสี่ยงตออาการหัวใจลม
มากกวาปกติ สวนสมาชิกในครอบครัวที่มักมีพฤติกรรมไมดีตามๆ กัน เชน ชอบกินอาหารไขมันสูง ก็อาจทําให
เปนโรคทางกรรมพันธุเหมือนๆ กัน เชน ภาวะมีคอเลสเตอรอลมาก ในครอบครัวซึ่งสงผลให กระบวนการกําจัด
คอเลสเตอรอล ออกจากกระแสโลหิต ไดผลเพียงครึ่งเดียว นอกจากนี้ ระดับคอเลสเตอรอล ในเลือดที่สูงขึ้นยังอาจ
ทําให เกิดอาการปวดเคนหัวใจอาการหัวใจลม และเสียชีวิตตั้งแตยังเปนเด็กหรือหนุมสาว ภาวะมีคอเลสเตอรอล
มากในครอบครัวเชนนี้พบไดราว 1 ใน 500 คน หากพบผูปวยที่เปนโรคนี้ ทุกคนในครอบครัวตองตรวจรางกาย
เพื่อปองกันโรคตางๆ ไวแตเนิ่นๆ เนื่องจากหากไดรับการวินิจฉัยทันทวงที และดูแลตนเอง ดวยการบริโภคอาหาร
ไขมันต่ํา อยางเครงครัด รวมกับใชยาลดระดับคอเลสเตอรอล ก็จะทําใหอายุยืนไดไปจนแกเฒา สาเหตุหลักของ
การบริโภคที่ทําใหระดับ คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนั้น ไมไดเกิดจากการกินอาหาร ที่มีคอเลสเตอรอลสูง แตเกิด
จากการบริโภค ไขมันอิ่มตัวมากเกินไป ในปจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร ยืนยันแลววา การบริโภคอาหาร
ไขมันต่ํา การออกกําลังกาย และการฝกผอนคลายความตึงเครียด จะทําใหโรคหลอดเลือดหัวใจหายไปไดเอง

การดูแลผูปวยที่บาน
ผูปวยโรคเรื้อรังสวนใหญมักจะรูตัวเอง และไมยอมไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะผูที่อยูในระยะสุดทายของโรค ดังนั้น
ครอบครัวจะตองชวยกันดูแลตั้งแต การเฝาระวังการกําเริบของโรค การปองกันโรคแทรกซอน การดูแลขั้นต่ํา
สําหรับผูปวยมีดังนี้
1. ตองมีการบันทึกน้ําหนัก และมีแผนสําหรับการดูแลเมื่อน้ําหนักเพิ่มขึ้น
2. การเตรียมยาสําหรับรับประทานเปนประจํา และยาสําหรับรักษาอาการเจ็บหนาอก อาการหอบเหนื่อย
และน้ําหนักเกิน
3. แผนการดูแลยามฉุกเฉิน เชนการไปหองฉุกเฉิน การอนุญาตใหแพทยทําการกูชีวิตหรือไม
สําหรับขั้นตอนในการดูแลผูปวยมีดังนี้
1. การบันทึกประจําวัน ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับการรักษาของแพทย ขอมูลที่ควรจะบันทึกไดแก
•
•

•
•
•

น้ําหนักประจําวัน
การหายใจ มีอาการหอบเหนื่อยหรือไม หายใจลําบาก ไอโดยเฉพาะเวลานอน แนหนาอกเวลานอนราบจน
ตองตื่นตอนกลางคืน ตองบอกรายละเอียดถึงวันที่เกิดอาการและความรุนแรง
ยาที่รับประทาน ตองรูชื่อยา ขนาด ความถี่ของการรับประทาน และผลขางเคียงของยา
อาหาร และกิจวัตรประจําวันที่ทําไดและทําไมได
อาการอื่นๆ เชนบวม
2. จะตองรูวาเมื่อไรจึงตองปรึกษาหรือไปพบแพทย

•
•
•
•
•
•
•
•
•

น้ําหนักเพิ่มขึ้น 1-2 กก./สัปดาห
มีอาการบวมที่หลังเทา ขอเทา มือ
มีอาการหายใจลําบาก หรือไอเวลานอน
ปสสาวะลดลง
สับสน มึนงง หรือเปนลมหมดสติ
คลื่นไส อาเจียน
มีอาการออนเพลีย
เปนตะคริวหรือออนแรง
มีอาการไมสบายตัว
3. ตองจดเบอรของแพทยหรือโรงพยาบาลที่รักษาอยู และสมาชิกในครอบครัวทราบวาสมุดจดวางไวที่ไหน

•
•
•
•
•

ชื่อแพทย
เบอรโทรของแพทย
เบอรโทรของโรงพยาบาล
ชื่อแพทยสํารอง
เบอรโทรแพทยสํารอง

•

เบอรโทรโรงพยาบาล
4. เตรียมขอมูลที่สําคัญสําหรับการพบแพทยหรือปรึกษากับแพทย
อาการแนนหนาอก
เวลาที่เริ่มเจ็บ
ระยะเวลาที่เจ็บ
ลักษณะที่เจ็บ(เจ็บแปลบๆ เจ็บหนักๆ หายใจแลวเจ็บมากขึ้น
หรือเทาเดิม
ตําแหนงที่เจ็บ
เจ็บเทากันหรือเปนๆหายๆ
น้ําหนักเกิน
น้ําหนักปกติเปนเทาใด
น้ําหนักเพิ่มขึ้นมาเทาใด
ใชเวลากี่วัน
อาการบวม
บวมที่ไหนเปนแหงแรก
บวมบริเวณอื่นอีกหรือไม(มือ ทอง)
บวมนานแคไหน
อาการหายใจลําบากหรือไอกลางคืนหรือหอบเหนื่อย
เริ่มหายใจลําบากเมื่อใด
ปจจัยที่ทําใหหายใจลําบากเพิ่มขึ้น ปจจัยที่ทําใหหายใจดีขึ้น
เริ่มไอกลางคืนตั้งแตเมื่อใด
อาการเปนลมหรือเวียนศีรษะ
เวลาที่เริ่มเกิดอาการ
มีอาการคลื่นไส หรืออาเจียนรวมดวยหรือไม
เปนมานานแคไหน
อาการออนเพลียไมมีแรง
ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการออนเพลีย
ตะคริวและกลามเนื้อออนแรง
กลามเนื้อสวนไหนที่เปนตะคริว
ระยะเวลาที่มีอาการนี้
อาการอื่นๆที่จะปรึกษาแพทย

ไขมันในเลือด

ไขมันเปนปจจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจ
หัวใจกับไขมันในกระแสเลือด
ไขมันในกระแสเลือดอาจแบงไดงาย ๆ เปน 2 ชนิดดวยกัน คือ
1. โคเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol)ซึ่งเปนผลรวมของโคเลสเตอรอล 2 ชนิด
a. แอล ดี แอล (LDL Cholesterol : Low density Lipoprotein) เปนสวนสํ าคัญของ Cholesterol
รวม รางกายสามารถสังเคราะหขึ้นไดจากสารอาหารที่รับประทานเขาไป หรือไดมาจากไขมันสัตว
โดยตรง เปนตัวการสํ าคัญที่ทํ าใหเกิด หลอดเลือดแดงแข็ง มีมากในไขมันสัตวทุกชนิด ไขแดง
และเครื่องในสัตว
b. เอช ดี แอล (HDL-C: High Density Lipoprotein) เปนไขมันที่มีความหนาแนนสูง มีหนาที่จับ
Cholesterol จากเซลของรางกายไปทํ าลายที่ตับ ถาระดับ HDL-C นี้สูงจะมีผลทํ าใหโอกาสที่เปน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดเสื่อมตาง ๆ ลดลง ระดับ HDL-C จะเพิ่มไดจากการ
ออกกํ าลังกาย
2. ไตรกลีเซอรไรด (Triglyceride) ไขมันนี้อาจเกิดจากอาหารที่รับประทานเขาไปและอีกสวนเกิดจากการ
สังเคราะหในรางกายจากนํ้าตาลและแปง ในคนอวนระดับ Triglyceride มักจะสูง ยังไมสามารถระบุได
ชัดเจนวาไขมันตัวนี้เปนตนเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ ถาพบวามีระดับสูงมากหรือสูงในคนที่มี
Cholesterol สูงอยูแลวจะเปนอันตรายได
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ไขมันทํ าใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไดอยางไร
เมื่อมีระดับ LDL-C ในเลือดสูง LDL-C เหลานี้จะซึมผานเซลลชั้นบาง ๆ ที่บุอยูภายในของผนังหลอดเลือด
แดงที่เรียกวา Endothelium เขาไปอยูภายใน โดยจะกระตุนใหเม็ดเลือดขาวเคลื่อนยายตัวเองตามมาอีก เม็ดเลือดขาว
เหลานี้เมื่อกิน LDLC เขาไปก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปนเซลลที่มีขนาดใหญมี Cholesterol สูง เรียกวา foam cell การที่
ยิ่งมีระดับ LDL-C ในเลือดสูง การซึมผานของ Cholesterol เขามาอยูใตชั้นผนังหลอดเลือดแดง ก็จะยิ่งมีปริมาณมาก
ขึ้น ทํ าใหเกิด foam cell ขึ้นจํ านวนมากมาย foam cell เหลานี้เมื่อกิน cholesterol เขาไปในตัวมาก ก็จะแตกตัวปลอย
สารพิษตอผนังหลอดเลือดออกมาทําใหเกิดการอักเสบ เมื่อนานขึ้นผนังหลอดเลือดก็จะมีการหนาตัว ทําใหตีบแคบลง
และหากมีจํานวน foam cell อยูภายในเปนปริมาณมากจะทําใหผนังหลอดเลือดปริแตกไดงาย จากนั้นเกล็ดเลือดซึ่งอยู
ภายในกระแสเลือดจะมาเกาะรวมตัวกันบริเวณผนังหลอดเลือดที่ปริแตก จนเกิดลิ่มเลือดขึ้น ซึ่งลิ่มเลือดนี้เองจะไปอุด
ตันหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ ทําใหเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งนําไปสูการเตนผิดจังหวะ
ของหัวใจ ที่เปนอันตรายทําใหผูปวยเสียชีวิตกะทันหันได

เราจะควบคุมระดับไขมันในเลือดไดอยางไร?
เมื่อตรวจพบวาระดับโคเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) ในเลือดสูง ควรตรวจวิเคราะหเพิ่มเติมวามี
ระดับ LDL-C หรือ HDL-C เทาไร ถาระดับ LDL-C สูง ควรพยายามลดระดับ LDL-C ดังนี้
1. การควบคุมอาหาร
1.1 หลีกเลี่ยงอาหารพวกไขแดง เครื่องในสัตว เนื้อสัตวสวนที่ติดมันทุกชนิด สมองสัตว อาหารทะเลบาง ชนิด เชน
หอยนางรม ปลาหมึก
1.2 หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงดวยนํ้ามัน อาหารทอด เจียว ควรใชนํ้ามันพืชแทนนํ้ามันสัตว เชน เนย หรือ นํ้ามันหมูนํ้ ามัน
พืชที่สกัดจากเมล็ดพืชจะมีกรด Linoleic acid ที่เปนตัวนํา Cholesterol ไปเผาผลาญไดดี
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1.3 ควรหลีกเลี่ยงนํ้ามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เชน นํ้ามันมะพราว หรือ กะทิ
1.4 ควรดื่มนมพรองมันเนยแทนนมที่มีไขมันเต็มสวน
1.5 พยายามเปลี่ยนแปลงการปรุงอาหารเปน นึ่ง ตม ยาง อบ แทนการทอดหรือผัด
1.6 พยายามลดนํ้าหนักตัวในกรณีที่มีนํ้าหนักเกิน
1.7 ควรเพิ่มอาหารพวกผักใบตาง ๆ และผลไมบางชนิดที่มีกากใย เชน ผักคะนา ผักกาด ฝรั่ง สม ซึ่งจะชวยใหรางกาย
ดูดซึมไขมันนอยลง
2. การออกกําลังกาย จะทําใหระดับ LDL-C ในเลือดลดลง ขณะเดียวกันระดับ HDL-C จะสูงขึ้นมีผลทําใหหลอดเลือด
แดงจะเสื่อมชาลงและปองกันการอุดตันอยางเฉียบพลันไดดวย
3. การใชยาลดระดับไขมันในเลือด ควรอยูในดุลยพินิจของแพทยเทานั้น ซึ่งเหมาะสํ าหรับผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ เพราะจําเปนตองตรวจเช็ครางกายสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันผลแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได
จากการใชยา
การปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
เพื่อหลีกเลี่ยงใหหางจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่สุดคุณควร.....
1. หยุดสูบบุหรี่
2. ควบคุมอาหารที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูง
3. ควบคุมนํ้ าหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ
4. ออกกํ าลังกายสมํ่ าเสมอ สัปดาหละ 2-3 ครั้ง
5. ตรวจรางกาย เพื่อวัดความดันโลหิต ตรวจเลือดหาโรคเบาหวาน เพื่อการปองกันและรักษาตอไป
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การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
คนเรามีชีวิตอยูไดเพราะหัวใจเตนและมีการหายใจ
คนปกติมีชีวิตอยูไดดวยระบบสําคัญ 2 ระบบ คือระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ซึ่งมีปอดเปน
อวัยวะสําคัญ จะทํางานโดยหายใจเอาอากาศดีที่มีออกซิเจนสูงจากอากาศภายนอก ผานจมูก และ หลอดลมเขาไปใน
ปอด แลวหายใจเอาอากาศเสียที่มีคารบอนไดออกไซดจากในปอดผานหลอดลม และ จมูกออกมาสูภายนอก
ระบบไหลเวียนเลือดมีหัวใจเปนอวัยวะสําคัญ ทํางานโดยหัวใจจะสูบฉีดเลือดที่รับออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยง เซลล
ตางๆ ของรางกาย เชน สมอง ลําตัว แขนขา แลวรับคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนของเสียจากการทํางาน ของเซลลมา
ที่ปอด เพื่อใหระบบหายใจพาออกไปทิ้งยังอากาศนอกตัวเรา
สาเหตุที่ทําใหหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน
ภาวะหยุดหายใจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน จมน้ํา, เปนอัมพาต, สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน ลมหายใจ,สูดดม
ควันเขาไปมาก, ไดรับยาเกินขนาด, ไฟฟาดูด , อยูในที่ไมมีอากาศหายใจ, บาดเจ็บ, กลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
,ฟาผา และสมองเสียการทํางานจนโคมาจากสาเหตุตางๆ
ภาวะหัวใจหยุดเตนหมายถึงการไหลเวียนเลือดหยุดลงอยางสิ้นเชิง ซึ่งทราบไดจากการหมดสติไมมีการเคลื่อนไหว
ไมมีอาการไอ คลําชีพจรไมได ไมมีการหายใจอยางที่เปนตามปกติ ภาวะหัวใจหยุดเตน เกิดขึ้นจากสาเหตุหลาย
อยาง เชน ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือที่เรียกกันวาหัวใจวาย หรืออาจเกิดขึ้น
ตามหลังภาวะหยุดหายใจ
คนที่หยุดการหายใจและหัวใจหยุดเตนไปแลว ยังมีโอกาสฟนได
เมื่อใครก็ตามหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน หากมีใครสักคนรีบทําการชวยชีวิต ขั้นพื้นฐาน (Basic Life
Support- BLS) ตามวิธีที่ไดบรรยายไวในหนังสือเลมนี้ ก็จะทําใหมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอดและมีเลือด
ไหลเวียนเอาออกซิเจนไปเลี้ยง สมองเพียงพอที่จะทําใหสมองยังทํางานไดโดยไมเกิดสมองตาย คนผูนั้นจึงยังมี
โอกาส ที่จะกลับฟนขึ้นมามีชีวิตปกติได
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1. การชวยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนทั่วไป
ขั้นที่1. เรียกดูวารูตัวหรือไม
ควรมองดูรอบตัวที่ผูหมดสตินอนอยูวาปลอดภัยกอน แลวจึงเขาไปยังขางตัวผูหมดสติ
สะกิดหรือเขยาผูหมดสติเบาๆ พรอมกับตะโกนถามวา “คุณ…เปนอยางไรบาง?”
หมายเหตุ ในกรณีที่สงสัยวาจะมีการบาดเจ็บของศีรษะและคอ ใหพยายามขยับตัวผูหมดสติใหนอยที่สุด เพราะ
การโยกหรือขยับตัวมากอาจจะทําใหผูหมดสติที่มีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง อยูแลวเปนอัมพาตได
ขั้นที่ 2. เรียกหาความชวยเหลือ
หากหมดสติ ใหรองขอความชวยเหลือจากผูที่อยูในบริเวณนั้น และ ขอใหคนใดคนหนึ่ง โทรศัพทหมายเลข 1669
ซึ่งเรียกรถพยาบาล ไดทุกจังหวัด หรือ หมายเลข 191 เรียกตํารวจใหไปแจงรถพยาบาล อีกตอหนึ่ง
หรืออาจเรียกรถพยาบาล หรือ ทีมงานของโรงพยาบาล ที่เคยใชอยูประจําก็ได
หมายเหตุ ผูที่ทําหนาที่โทรศัพทเรียกรถพยาบาล เตรียมขอมูลใหครบถวนดังนี้
-เหตุเกิดที่ไหน เชน บอกชื่อบริษัท ชื่อถนน
-หมายเลขโทรศัพทที่กําลังพูดอยู
-เกิดอะไรขึ้น อุบัติเหตุ รถยนต, หัวใจวาย, จมน้ํา, เปนตน
-มีคนตองการความชวยเหลือกี่คน
-สภาพของผูหมดสติเปนอยางไรบาง
-มีการใหความชวยเหลืออะไรอยูบาง มีเครื่องชอกไฟฟาอัตโนมัติอยูหรือไม
-ขอมูลอื่นๆ ที่คิดวาจําเปน
อยาวางหูโทรศัพทจนกวาพนักงานชวยชีวิตที่รับโทรศัพทจะบอกใหเลิกการติดตอกอน
ใหโทรศัพทเรียกความชวยเหลือทันทีกอนลงมือปฏิบัติการชวยชีวิต (call first) ถาผูหมดสติเปนผูใหญ เพราะ
ผูใหญที่หมดสติมักเกิดจากหัวใจเตนรัว (VF) ซึ่งมี โอกาสรอดชีวิตมากที่สุดหากไดรับการช็อกไฟฟาจากทีมงาน
ชวยชีวิตขั้นสูงโดยเร็ว แตถาหากหมดสติจากอุบัติเหตุ,จมน้ําหรือพิษของยาหรือสารพิษ ควรลงมือปฏิบัติการ
ชวยชีวิตกอนไปโทรศัพท เพราะสาเหตุการตายมักเกิดจากทางเดินลมหายใจถูกอุดกั้น ใหลงมือชวยชีวิตไปกอน
แลวคอยไปโทรศัพทภายหลัง (call fast) ถาผูหมดสติเปนเด็ก อายุต่ํากวา 8 ปี เพราะสาเหตุการหมดสติในเด็กมัก
เกิดจากทางเดินลมหายใจถูกอุดกั้น ซึ่งแกไดโดยการลงมือปฏิบัติการชวยชีวิตทันทีทั้งนี้มีขอยกเวนกรณีที่รูแนชัด
อยูกอนแลววาเด็ก ผูหมดสติเปนโรคหัวใจ ซึ่งในกรณีเชนนี้ควรรีบโทรศัพทกอน เพราะผูหมดสติจะมีโอกาส
รอดชีวิตมากกวาถารีบช็อกไฟฟา
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ขั้นที่ 3. จัดทาใหผูหมดสตินอนหงาย
ถาผูหมดสติอยูในทานอนคว่ํา ใหพลิกผูหมดสติมาอยูในทานอนหงายบนพื้นราบและแข็ง
แขนสองขางเหยียดอยูขางลําตัว
หมายเหตุ: กรณีผูปวยอุบัติเหตุหรือสงสัยการบาดเจ็บที่คอและหลัง การจัดทาตองระมัดระวังอยางที่สุด โดยใหศีรษะ
คอ ไหล และลําคอตัวตรึงเปนแนวเดียวกันไมบิดงอ มิฉะนั้นผูหมดสติอาจกลายเปนอัมพาต เพราะกระดูกสันหลังที่
หักอยูแลวกดทับแกนประสาทสันหลังได
ขั้นที่ 4. เปดทางเดินลมหายใจ
ในคนที่หมดสติ กลามเนื้อจะคลายตัวทําใหลิ้นตกลงไปอุดทางเดินลมหายใจ นอกจากนี้ในกรณีที่ผูหมดสติยังหายใจ
ได ในจังหวะหายใจเขาจะเกิดแรงดูดเอา ลิ้นลงไปอุดกั้นทางเดินลมหายใจมากกวาเดิม ตองชวยยกกระดูกกรรไกร
ลางขึ้น ลิ้นซึ่งอยูติดกับกระดูก ขากรรไกรลางจะถูกยกขึ้นทําใหทางเดินลมหายใจเปดโลงการเปดทางเดินลมหายใจ
มีสองวิธี คือ

วิธีดันหนาผากและดึงคาง (head tilt-chin lift)
ใชไดกับผูหมดสติทั่วไปที่ไมมีการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอ โดยการเอาฝามือขางหนึ่งดันหนาผาก เอานิ้วชี้และ
นิ้วกลางของมืออีกขางหนึ่งดึงคางขึ้น ใชนิ้วมือดึงเฉพาะกระดูกขากรรไกรลาง โดยไมกดเนื้อออนใตคาง ใหหนา
ผูปวยเงยขึ้นจนฟนลางถูกดึงขึ้นมาจนเกือบชนกับฟนบน

วิธียกขากรรไกรลาง (jaw thrust)
ใชไดกับผูปวยทุกกรณี แตเนื่องจากเปนวิธีที่ทํายากและเมื่อยลาเร็ว จึงแนะนําใหใชวิธีนี้กับกรณี ที่สงสัยวาจะมีการ
บาดเจ็บที่ศีรษะและคอเทานั้น ผูปฎิบัติการชวยชีวิตตองไปอยูทางศีรษะของผูหมดสติ วางมือทั้งสองขางไวที่บริเวณ
แกมซายและขวาของผูหมดสติใหนิ้วหัวแมมือกดยันที่กระดูกขากรรไกรลาง ตรงใตมุมปากทั้งสองขางนิ้วที่เหลือ
ทั้งหมดเกี่ยวกระดูกขากรรไกรลาง เอาขอศอกยันบนพื้นที่ ผูหมดสตินอนอยูแลวดึงกระดูกขากรรไกรลางขึ้นมา
หมายเหตุ : ประชาชนทั่วไปควรฝกหัดการเปดทางเดินลมหายใจทั้งสองวิธี
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ขั้นที่ 5. ตรวจดูวาหายใจหรือไม
โดยเอียงหูลงไปแนบใกลปากและจมูกของผูหมดสติเพื่อฟงเสียงหายใจ ใชแกมเปนตัวรับสัมผัสลมหายใจที่อาจจะ
ออกมาจากจมูกหรือปากของผูหมดสติ ขณะที่ตาจองดูการเคลื่อนไหวหนาอกของผูหมดสติวากระเพื่อมขึ้นลงเปน
จังหวะหรือไม (ตาดู หูฟง แกมสัมผัส) โดยมือยังคงเปดทางเดินลมหายใจอยู ใชเวลาตรวจไมเกิน 10 วินาที
หมายเหตุ:
1.ถาผูหมดสติหายใจไดและไมใชการหมดสติจากอุบัติเหตุหรือไมสงสัยวามี การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังใหจัดทาผู
หมดสติไวในทาพักฟน
2. ถาสงสัยวาจะมีการบาดเจ็บของศีรษะหรือคอ ไมควรขยับ หรือ จัดทา ใหผูหมดสติเวนเสียแตวาหากไมขยับ ทางเดิน
ลมหายใจจะไมเปดโลงเทานั้น
ขั้นที่ 6 เปาลมเขาปอด
ใหทําการเปาลมเขาปอด 2 ครั้ง เมื่อเห็นวาผูหมดสติไมหายใจหรือไมมั่นใจวาหายใจไดเองอยางเพียงพอ ทั้งนี้ให
เลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้

วิธีที่ 1. เปาแบบปากตอปากพรอมกับดันหนาผากและดึงคาง
ใหเลื่อนหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือที่ดันหนาผากอยูมาบีบที่จมูกผูหมดสติใหรูจมูกปดสนิท สูดลมหายใจเขาใหเต็ม
ปอด เพื่อใหไดความเขมขนของออกซิเจนในลมหายใจมากขึ้น ประกบปากเขากับปาก ตามองหนาอกผูหมดสติ และ
เปาลมเขาไปจนหนาอกของผู หมดสติกระเพื่อมขึ้นเปานาน 2 วินาที แลวถอนปากออกมาใหลมหายใจออก ผานกลับ
ออกมาทางปาก

วิธีที่ 2. เปาแบบปากตอปากขณะยกขากรรไกรลาง
ใหใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองขางดันขากรรไกรลางใหปากผูหมดสติเผยอเปดออก กมลงเอาแกมปดรูจมูกทั้งสองรู ไวให
แนน ประกบปากเขากับปาก ตามองหนาอกผูหมดสติแลวเปาลมเขาไปจนหนาอกของผูหมดสติกระเพื่อมขึ้น เปานาน
2 วินาที แลวถอนปากออกมาใหลมหายใจออกผานกลับออกมาทางปาก
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ขั้นที่ 7. หาตําแหนงวางมือบนหนาอก
ถาผูหมดสติไมไอ ไมหายใจ ไมขยับสวนใดๆ ของรางกาย ใหถือวา ระบบไหลเวียนเลือดไมทํางาน ตองชวยกด
หนาอก ใหหาตําแหนง ครึ่งลางของกระดูกหนาอกเพื่อวางมือเตรียมพรอมสําหรับการกดหนาอก โดยใชนิ้วชี้กับ
นิ้วกลางคลําขอบชายโครงดานใกลตัวผูปฏิบัติ แลว ลากขึ้นไปตามขอบกระดูกชายโครงดานหนาจนถึงจุดที่กระดูก
ชายโครง สองขางมาพบกันซึ่งเปนปลายลางของกระดูกหนาอกพอดี วางนิ้วมือ ทั้งสองถัดจากจุดนั้นขึ้นไปทางกระดูก
หนาอกเพื่อใชเปนที่หมาย แลวเอาสันมือของอีกมือหนึ่งวางลงบนกระดูก หนาอกตามแนวกลางตัวถัดจากนิ้วมือที่วาง
ไวเปนที่หมาย ยกนิ้วมือที่วางเปนที่หมายออกไปวางทาบ หรือ ประสานกับมือที่วางอยูบนกระดูกหนาอก เตรียมพรอม
ที่จะกดหนาอก อีกวิธีหนึ่งคือวางสันมือของมือหนึ่งไวตรงกลางหนาอกระหวางหัวนมทั้งสองขาง แลวเอาอีกมือหนึ่ง
ไปวางทาบ หรือ ประสานกับมือแรกกะประมาณใหแรงกดลงตรงกึ่งกลางระหวางหัวนมสองขาง
หมายเหตุ: ปจจุบันนี้ไมแนะนําใหประชาชนทั่วไปคลําชีพจรกอนทําการกดหนาอก เพราะมีความผิดพลาดสูง
คงแนะนําใหใชวิธีคลําชีพจรเฉพาะสําหรับบุคลากรทางการแพทยและผูมีหนาที่ชวยชีวิตโดยตรงเทานั้น

ขั้นที่ 8. กดหนาอก 15 ครั้ง
กดหนาอกแลวปลอย กดแลวปลอย ทําติดตอกันไป 15 ครั้ง ใหไดความถี่ของการกดประมาณ 100 ครั้ง/นาที โดยนับ
หนึ่งและสอง และสาม และสี่ และหา และหก และเจ็ด และแปด และเกา และสิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบหา
ในการกดใหใชเทคนิคดังนี้
วางมือหนึ่งทาบบนอีกมือหนึ่งโดยไมประสาน หรือจะประสานนิ้วมือทั้งสองขางเขาดวยกันก็ได เพียงแตตองคอย
ระวังใหน้ําหนักผานสนมือลางลงบนกระดูกหนาอก ไมใชลงบนกระดูกซี่โครง เพราะจะเปนตนเหตุใหซี่โครงหักได
ตรึงขอศอกใหนิ่ง อยางอแขน ใหแขนเหยียดตรง โนมตัวใหหัวไหลอยูเหนือผูหมดสติ ใหทิศทางของแรงกดดิ่งลงสู
กระดูกหนาอก ถาแรงกดมีทิศทางเฉียงไปดานใดดานหนึ่ง แรงจะถูกแตกไปเปนสองสวนทําใหแรงที่จะกดหนาอกใน
แนวดิ่งไมมีประสิทธิภาพ
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กดหนาอกใหยุบลงไปหนึ่งนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วหรือ 4 -5 ซม. ถายุบมากกวานี้จะมีความเสี่ยงตอภาวะกระดูกหักยกเวนถา
ผูปวยตัวใหญมาก อาจตองกดใหหนาอกยุบลงไปมากกวานี้ได
ในจังหวะปลอยตองคลายมือขึ้นมาใหสุด อยาคาน้ําหนักไวเพราะจะทําใหหัวใจคลายตัวไดไมเต็มที่ แตอยาใหถึงกับ
มือหลุดจากหนาอกเพราะจําทําใหตําแหนงมือถูกเปลี่ยนไป
ขั้นที่ 9 เปาลมเขาปอด 2 ครั้ง สลับกับกดหนาอก 15 ครั้ง
เปาลมเขาปอด 2 ครั้งสลับกับกดหนาอก 15 ครั้งไปอยางนอยสี่รอบแลวหยุดประเมินผูหมดสติอีกครั้ง ถายังไมรูตัว ไม
หายใจ ไมเคลื่อนไหว ก็เปาลมเขาปอดสลับกับกดหนาอกตอไปอีกคราวละ 4 รอบ จนกวาผูหมดสติจะรูตัว หรือ
จนกวาความชวยเหลือที่เรียกไปจะมาถึง
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผูปฏิบัติการชวยชีวิตไมตองการจะเปาปากผูหมดสติ หรือทําไมได ควรชวยชีวิตดวยการ เปด
ทางเดินลมหายใจแลวกดหนาอกอยางเดียวขณะรอความชวยเหลืออยู เพราะจะมีประโยชนตอผูหมดสติ มากกวาการ
ไมชวยอะไรเลย

ขั้นที่ 10. เมื่อผูหมดสติรูตัวแลว จัดใหอยูในทาพักฟน
จัดใหนอนตะแคงเอามือรองแกมไมใหหนาคว่ํามากเกินไป เพราะถาตะแคง คว่ํามากเกินไปกะบังลมจะขยับไดนอย ทํา
ใหหายใจเขา-ออกไดนอย การจัดทาพักฟน (recovery) นี้ทําไดหลายแบบ แตมีหลักโดยรวมวา ควรเปนทาตะแคงตั้ง
ฉากกับพื้นใหมากที่สุด ใหศีรษะอยูต่ําเพื่อระบายของ เหลวออกมาจากทางเดินลมหายใจได เปนทาที่มั่นคงไมลมงาย
ไมมีแรงกดตอทรวงอกซึ่งจะทําใหหายใจไดนอย จัดทากลับมา นอนหงายโดยไมทําใหคอและศีรษะบิดไดงาย
มองเห็น และ เขาถึงปากและจมูกไดงาย เปนทาที่ไมกอนใหเกิดการบาดเจ็บแกผูปวย
หมายเหตุ : ในกรณีที่สงสัยวามีการบาดเจ็บของศีรษะหรือคอ ไมควรขยับหรือจัดทาใดๆ ใหผูหมดสติเวนเสีย แตวา
หากไปไมขยับทางเดินลมหายใจจะไมเปดโลงเทานั้น
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