
ความรูเรื่องโรคเรื้อรัง 
 

 
 
กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรส่ิงแวดลอม  
ความรูเร่ืองโรคเร้ือรัง 
 
 โรคเรื้อรังหมายถึงโรคที่รักษาไมหาย การรักษาเปนเพียงการพยุงไมใหมีการสูญเสียการทํางานของ
รางกายมากขึ้น โรคเรื้อรังมีหลายประเภท เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจวาย โรคไต
วาย โรคขอเสื่อม เปนตน หนังสือเลมน้ีจะกลาวถึง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน และโรคของหัวใจ
และหลอดเลือดที่มีความสัมพันธกัน โดยหนังสือเลมน้ีจะมีลักษณะพิเศษที่จะกลาวถึงโรคเรื้อรังเหลาน้ีในคนทํางาน 
ซึ่งมีชวงอายุต้ังแต 16 – 60 ป  
 โรคเรื้อรังที่กลาวถึงจะมีลักษณะเฉพาะหลายอยางเชน 

1. โรคเรื้อรังแตละโรคมีความสัมพันธกัน ในทางการแพทยมีช่ือเรียกแยกตางหากออกไปเชนกลุมอาการเม
ตาโบลิค หรือ ซินโดรม X ซึ่งผูปวยจะอวน เปนเบาหวาน และมีความดันโลหิตสูง ดังน้ันจึงพบโรคเรื้อรัง
ไดหลายอยางในคนเดียวกัน 

2. โรคเรื้อรังเหลาน้ี จะมีผลตอหลอดเลือด ในหลายรูปแบบ แตสวนใหญจะทําใหเกิดหลอดเลือดตีบตัน จึง
ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเสนเลือดสมองตีบหรือเสนเลือดสมองแตกทําใหเปนอัมพาต ทําให
เสนเลือดหัวใจตีบเกิดกลามเน้ือหัวใจทํางานไมได เปนไดทั้งหัวใจวาย เจ็บหนาอก หัวใจเตนผิดปกติ เปน
ตน 

3. การรักษาดวยยาในโรคเหลาน้ีมักจะไมไดผลถาไมไดรับความรวมมือจากผูปวย โดยผูปวยจะตองละเวน
อาหารบางอยางที่ทําใหโรคเหลาน้ีมีอาการมากขึ้น รวมทั้งจะตองออกกําลังกาย เน่ืองจากความอวนทําให
โรคเหลาน้ีเปนมากขึ้น หรือเปนสาเหตุของโรคเหลาน้ีเอง 

4. ในคนที่ยังไมเปนโรคสามารถพยากรณโรคไดวาใครจะเปน เชน มีบุคคลในครอบครัวมีอาการของโรค 
อายุของคนทํางานมาก มีนํ้าหนักตัวมาก มีการรับประทานอาหารที่ไมไดคุณภาพ ไมไดออกกําลังกาย ก็
สามารถทํานายไดวาในอนาคตคนทํางานน้ีจะตองมีเปนโรคเหลาน้ันเปนตน 



5. ยาที่ใชรักษาโรคเรื้อรังเหลาน้ี มีผลขางเคียงมาก เชนยารักษาโรคเบาหวาน อาจทําใหนํ้าตาลในเลือดตํ่า
และเปนลมหรือหมดสติเปนครั้งคราว ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอาจทําใหการปรับความดันโลหิตใน
เลือดเสีย ทําใหเวลาลุกน่ังมีอาการหนามืด เปนลม ซึ่งเปนอันตรายสําหรับคนทํางาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขณะทํางานได 

 
โรคเร้ือรังในคนทํางาน 
 
 ในคนทํางานโรคเรื้อรังเหลาน้ีอาจมีผลตอการทํางาน แตไมใชเหตุผลที่จะไมรับบุคคลเหลาน้ีเขาทํางาน
เน่ืองจากถามีการปรับตัว ปรับพฤติกรรม และรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ คนที่เปนโรคเหลาน้ีก็จะเหมือนบุคคล
ปกติ  อยางไรก็ตามคนทํางานท่ีมีโรคเหลาน้ีก็จัดเปนกลุมเสี่ยง  
 การทํางานอาจทําใหอาการของกลุมคนนี้มากขึ้น เชนการทํางานกะ การทํางานท่ีตองชิมอาหารจะทําให
โรคเบาหวานควบคุมยากขึ้น การทํางานในที่อับอากาศ หรือในที่ซึ่งมีตัวทําละลาย หรือ คารบอนมอนออกไซดมาก 
ทําใหคนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง หรือเปนโรคหัวใจมีอาการมากขึ้น คนอวนอาจทํางานในที่ซึ่งมีความรอนมาก
ไมได เปนตน แตในขณะเดียวกันโรคหรือยารักษาโรคก็อาจทําใหเกิดอันตรายตอบุคคลเหลาน้ีขณะทํางาน หรือ ทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดเชนกัน  
 หนังสือเลมน้ีเปนความรูอยางงายๆ 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 นอกจากน้ัน ยังเปนปจจัยสําคัญ ทําใหเกิดโรคของหลอดเลือดตีบตันไดในทุกสวนของรางกาย เชน โรคอัม
พฤกษอัมพาตจากเสนโลหิตสมองตีบ โรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดจากเสนเลือดหัวใจตีบ โรคเสนเลือดที่ไปเล้ียง
ปลายมือปลายเทาอุดตัน และยังเปนสาเหตุของตาบอดจากทั้งเบาหวานขึ้นตา และตอกระจกไดอีกดวย 

โรคเบาหวาน เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตอมที่ตับออน ซึ่งไมสามารถผลิตหรือหลั่งฮอรโมน
อินซูลินออกมาใหมากเพียงพอ หรือจากการด้ือฮอรโมน  ทําใหรางกายไมสามารถนํานํ้าตาลในกระแสเลือดไปใช
เปนพลังงานได จึงมีผลทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดสูงมากกวาปกติ นํ้าตาลสวนเกินก็จะถูกขับออกมาในปสสาวะ
พรอมกับนํ้า ทําใหปสสาวะบอยจํานวนมาก ปสสาวะมีรสหวาน เราจึงเรียกโรคน้ีวา เบาหวาน โรคเบาหวาน
แบงเปนสี่ชนิด แตที่พูดถึงบอยคือชนิดที่หน่ึง และชนิดที่สอง ดังน้ี  

http://www.thaiclinic.com/renalfail.html
http://www.thaiclinic.com/renalfail.html
http://www.thaiclinic.com/cva.html
http://www.thaiclinic.com/cva.html
http://www.thaiclinic.com/mi.html
http://www.thaiclinic.com/dmretinopathy.html
http://www.thaiclinic.com/cataract.html


1. เบาหวานชนิดที่หน่ึง [Type 1 diabetes,immune-mediated ] สวนใหญเกิดอาการกอนอายุ 30 ป ดวยอาการ
หิวนํ้าบอย นํ้าหนักลด เกิด ภาวะเลือดเปนกรดไดงาย เกิดจากมีการทําลายเซลของตับออน ทําใหมีการหล่ัง
อินซูลินนอยลง  

2. เบาหวานชนิดที่สอง [Type 2 diabetes,noinsulin dependent] ความสําคัญคือเมื่อคนพบผูปวยจะมีโรค
แทรกซอนแลวรอยละ 50  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานจะตองตรวจ
เลือดแมวาจะยังไมมีอาการของโรคเบาหวาน ผูปวยสวนใหญจะมีอายุมากกวา 30 ป วินิจฉัยโดยการเจาะ
เลือดตรวจรางกายโดยไมมีอาการ ผูปวยอวนโดยโรคจะคอยๆดําเนินจนเกิดโรคแทรกซอน  

3. เบาหวานในคนต้ังครรภ  [ Gestation diabetes] เบาหวานที่เปนขณะต้ังครรภ  
4. Impaired fasting glucose/impaired glucose tolerance  [IFG/IGT]  

โรคเบาหวานมีอาการอยางไรบาง 
 

อาการท่ีสําคัญของเบาหวานคือปสสาวะบอยขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางคืน หิวนํ้าบอย รับประทานเกง แต
นํ้าหนักลดลง แตบางรายอาจไมมีอาการเปนการตรวจพบโดยบังเอิญ 
แพทยจะวินิจฉัยเบาหวานไดอยางไร 

การวินิจฉัยเบาหวานทําโดยการตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเทาน้ัน โดยใหงดอาหารกอนเจาะเลือด 8 
ช่ัวโมง ถาเจาะพบระดับนํ้าตาลในเลือดสูงกวา 126 มก/ดล ใหทําซ้ําอีกครั้งถายังสูง ใหถือวาเปนเบาหวาน 
นอกจากน้ีถาเจาะเลือดโดยไมอดอาหารพบวานํ้าตาลในเลือดสูงกวา 200 มก/ดล ถือวาเปนเบาหวาน 
 
ใครบางท่ีมีโอกาศเปนโรคเบาหวานไดงาย 

1. คนที่มีบิดา – มารดา หรือญาติพ่ีนองเปนโรคเบาหวานมีโอกาสเปนมากกวาคนอื่น ๆ เพราะเปนโรคที่
ถายทอดทางกรรมพันธุ 

2. คนอวนมีโอกาสเปนเบาหวานมากกวาคนไมอวนเน่ืองจาก 80% ของโรคเบาหวานพบในคนอวน 
3. คนที่ไมคอยออกกําลังกาย 
4. คนที่เครียดเปนประจํา ความเครียดจะมีผลไปกระตุนใหมีการหล่ังของฮอรโมนหลายตัวในรางกายซึ่ง

ขัดขวางการทํางานของอินซูลิน 
5. คนที่เปนโรคที่เกิดจากความเสื่อมของตับออนหรือมีการอักเสบที่ตับออนจากเช้ือไวรัส หรือยาบางชนิด 
6. คนที่ด่ืมสุราเปนประจํา สุราจะทําใหตับออนเสื่อมสมรรถภาพได 
7. เคยคลอดบุตรตัวโต มากกวา 4 กก.  
8. ความดันโลหิตสูง  
9. ไขมันในเลือดชนิด HDL นอยกวา 35 มก./ ดล.   
10. เคยมีประวัติของการตรวจความทนนํ้าตาลกลูโคส แลวผิดปกติ  

แนะนําใหประชาชนท่ัวไป ท่ีมีอายุเกิน 45 ป ควรตรวจระดับน้ําตาลเลือดเพื่อหาความเสี่ยง
ตอโรคเบาหวาน ทุก 3 ป 

 

http://www.siamhealth.net/Disease/endocrine/DM/type1.htm
http://www.siamhealth.net/Disease/endocrine/DM/type_2.htm
http://www.siamhealth.net/Disease/endocrine/DM/gestation.htm


การวินิจฉัยโรคเบาหวาน 

 

วิธีที่จะวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานมีเพียงวิธีเดียวคือการเจาะหานํ้าตาลในเลือด สําหรับคนปกติแนะนําใหคน
ที่มีอายุมากกวา 45 ปควรจะเจาะเลือดทุกปถาหากปกติก็ใหเจาะทุก 3 ป ถามีความเสี่ยงควรเจาะเร็วขึ้นหรือบอยขึ้น  

คนปกติจะมีคานํ้าตาลในเลือดอยูระหวา 80-100 มิลิกรัม/ดล จะวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานเมื่อระดับนํ้าตาล
ในเลือดมากกวา 126 มิลิกรัม/ดล สําหรับผูที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดอยูระ 100-125 มิลิกรัม/ดล เราเรียกความทนตอ
นํ้าตาลกลูโคสผิดปกติ ( Impaired fasing glucose [IFG]) คนกลุมน้ีมีความเสี่ยงในการเปนโรคเบาหวานจําเปนตอง
คุมอาการ รักษานํ้าหนัก ออกกําลังกาย สําหรับการตรวจปสสาวะไมแนะนําเพราะเราจะตรวจพบนํ้าตาลในปสสาวะ
เมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดมากกวา 180 มิลิกรัม/ดล ซึ่งเปนเบาหวานนานแลว 

 

การรักษาเบาหวาน 

จุดประสงคของการรักษาเบาหวาน คือ 
1. แกไขภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันที่เกิดจากระดับนํ้าตาลสูงมาก จนอาจหมดสติ 
2. แกไข อาการของเบาหวาน เชน ปสสาวะบอย นํ้าหนักลด ฯลฯ 
3. ปองกันการเกิดโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากเบาหวาน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดตีบตัน เชน อัมพาต โรคกลามเน้ือ
หัวใจขาดเลือด โรคไตวาย แผลเรื้อรัง การอุดตันของหลอดเลือดแขนขา รวมทั้ง เบาหวานขึ้นตา และตอกระจกดวย 

การควบคุม เบาหวานที่ดี คือ สามารถ ควบคุมระดับนํ้าตาลหลังงดอาหาร ไดนอยกวา 120 มก./ดล. 

การรักษาเบาหวานทําอยางไร 

การรักษาโรคเบาหวาน ผูปวยมีสวนสําคัญในการรักษา มากกวาแพทย การดูแลตนเองที่ถูกตอง จะชวยให
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดดี และไมมีโรคแทรกซอน 

1. ควบคุมนํ้าหนักตัวใหปกติ  
2. การควบคุมอาหาร เลือกทานอาหารที่มีความหวานตํ่า ปรับสัดสวนอาหารใหเหมาะสม จะทําใหการดูดซึม

กลูโคสชาลง ทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดลดลงได รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู ในปริมาณและสัดสวน
พอเหมาะวันละ 3 เวลา โดยควรลดอาหารและเครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาล ทุกชนิด เชน ขนมหวาน นํ้าอัดลม 
นํ้าหวาน และผลไมรสหวานจัด เชน ทุเรียน องุน ขนุน ลําไย นอยหนา ละมุด มะมวงสุก ลูกเกด มะขาม

 



หวาน โดยเฉพาะผลไมกระปอง เชน เงาะ ลิ้นจี่ องุน ลดเนื้อสัตวติดมันตาง ๆ ลดอาหารประเภทไขมันที่
ไดจากสัตว ลดอาหารท่ีมีกะทิ เพ่ิมอาหารประเภทผักใหมากขึ้นโดยเฉพาะผักประเภทใบและผักที่มี
นํ้าหนักมากเกินไดไมจํากัดจํานวน เชน ผักกาด ผักคะนา ผักกวางตุง บวบ ตําลึง ตนหอม กะหลํ่าป ฯลฯ 

3. การใหยารับประทาน ยารับประทาน จะชวยกระตุนการหล่ังอินสุลิน ทําใหมีการใชกลูโคสมากขึ้น ลดการ
สรางกลูโคสใหมในรางกาย และยับยั้งการดูดซึมกลูโคส ทําใหระดับนํ้าตาลตํ่าลงได  

4. การฉีดอินสุลิน เพ่ือทดแทนอินสุลินที่ขาดไป อินสุลินจะพากลูโคสเขาไปใชในเน้ือเยื่อรางกาย ทําให
ระดับนํ้าตาลลดลงได  

5. การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอใหเหมาะสมกับวัย ทําใหมีการใชพลังงาน ระดับนํ้าตาลลดลงได  

6. ผูปวยเปนโรคเบาหวาน ควรดูแลรักษาความสะอาดของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่งเทาและซอกนิ้วเทาถามี
บาดแผลเกิดขึ้นกับสวนใดของรางกาย ควรปรึกษาแพทยโดยเร็ว  

การตรวจเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน 
  

รายการตรวจ ความถี่ในการตรวจ เปาหมายของการตรวจ 

HbA1 c (ฮีโมโกบิน เอ-วัน-ซี)  
เปนคาปริมาณน้ําตาลท่ีจับรวมกับโปรตีนในเม็ด
เลือดแดงมีบทบาทสําคัญในการติดตามการ
ควบคุมโรคเบาหวาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งตามปกติเรามักใชคาของนํ้าตาลใน
เลือดเปนพ้ืนฐานในการติดตามดูแลผูปวย
เบาหวาน แตเน่ืองจากคาของนํ้าตาลในเลือดเปน
คาที่ไมใชคาที่ถูกตองที่สุดในการแปลผลวา การ
ควบคุมโรคเบาหวานดี หรือไมเน่ืองจากเปนคาที่
เราตรวจวัดเฉพาะบางชวงเวลาเทาน้ัน แต
สําหรับฮีโมดกลบิน เอ-วัน-ซี เปนคาที่บงถึง
ระดับนํ้าตาลในเลือด โดยเฉล่ียของชวง
ระยะเวลา 8-12 สัปดาห กอนการตรวจวัด ดังน้ัน
จึงเปนวิธีการตรวจเลือดที่ใชในการติดตามการ
รักษาโรคเบาหวานไดดีกวาการใชคาของนํ้าตาล
ในเลือดเพียงอยางเดียว 

ทุก 3-6 เดือน 
มีคาการตรวจนอยกวา หรือเทากับ 

7% 

LDL-c (Low density lipoprotein cholesterol)  
เปนคาของไขมันที่ไมดี หากคาของ LDL-c มีคา
สูง น่ันหมายความวาคุณมีโอกาสที่เกิดกลามเน้ือ
หัวใจ หรือเน้ือสมองขาดเลือดไปเล้ียงจาก 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
อาหารของทานเพ่ือนําไปใชเปนพลังงานในการ
ทํากิจกรรมในแตละวัน และเมื่อเหลือใชจะเก็บ
สะสมเปนไขมันตามสวนตางๆ ของรางกาย 
(อวน) หากมีคาสูงมากเกินปกติก็จะเพ่ิมความ
เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจแทรกซอนได 

อยางนอยทุก 1 ป มีคาการตรวจนอยกวา 200 mg/dl 

Urinary microlbuminuria  
เปนการตรวจหาโปรตีนในปสสาวะ เพ่ือดูวามี
ภาวะไตเสื่อมจากโรคเบาหวานหรือไม 
  

อยางนอยทุก 1 ป 
มีคาการตรวจนอยกวา 200 mg/dl 

(Negative) 

Cr (creatinine)  
เปนการตรวจดูการทําหนาที่ของไไต หากคา Cr 
สูงกวาปกติ แสดงวาหนาที่ของไตในการกําจัด
ของเสียจากรางกายไดไมดี 

อยางนอยทุก 1 ป มีคาการตรวจนอยกวา 1.5 mg.% 

EKG  
เปนการตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ เพ่ือหาความ
ผิดปกติของหัวใจในเบ้ืองตน 

อยางนอยตองตรวจ 1 ครั้ง 
เมื่อพบวาเปนโรคเบาหวาน
เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ใน
การติดตามการเปล่ียนแปลง
คล่ืนไฟฟาหัวใจในครั้ง

ตอไป 

ผลการตรวจปกติ 

Dilated eye examination  
เปนการตรวจตาโดยการขยายรูมานตาเพ่ือ
ตรวจดูจอประสาทตา ซึ่งชวยใหทําการ
วินิจฉัยโรคเบาหวานขึ้นตาไดอยางแมนยํา 

อยางนอยทุก 1 ป ผลการตรวจปกติ 

BP (Blood Pressure)  
เปนการตรวจวัดความดันโลหิตที่สามารถบอก
อยางเบื้องตนไดวา การทํางานของระบบหัวใจ
และระบบไหลเวียนโลหิตอยูในเกณฑที่
เหมาะสมหรือไม 

อยางนอยทุก 6 เดือน หรือ
บอยกวาน้ันตามความจําเปน 

มีคาความดันโลหิตนอยกวา 
130/85 ยกเวนตรวจพบวามี

โปรตีนในปสสาวะ ตองมีคาความ
ดันโลหิตนอยกวา 120/75 



รายการตรวจ ความถี่ในการตรวจ เปาหมายของการตรวจ 

Foot examination  
เปนการตรวจอวัยวะสวนปลาย (เทา) ที่มีโอกาส
เกิดภาวะเลือดไปเล้ียงนอยรวมกับการเกิดปลาย
ประสาทอักเสบ ทําใหสูญเสียการรับความรูสึก 
จากเพียงแครอยแผลเล็กๆ ที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัว
และไมรูสึกเจ็บกลายเปนแผลติดเช้ือลุกลามจน
อาจทําใหเกิดการติดเช้ือในกระแสเลือด 

อยางนอยทุก 6 เดือน หรือ 
นอยกวาน้ันตามความจําเปน 

ตรวจไมพบความผิดปกติของสีผิว
ที่ปลายเทา ตรวจไมพบอาการชาที่
ปลายเทา และการรับความรูสึก

ปกติ 

  

เปาหมายในการรักษาโรคเบาหวาน 
ในการรักษาเบาหวานเปาหมายเพ่ือใหผูปวยดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข ลดอาการ ซึ่งเก่ียวของกับ ระดับ

นํ้าตาลสูง ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนเฉียบพลัน ลด และชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนเรื้อรัง การควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือด ใหใกลเคียงคนปกติมากที่สุด สามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน เรื้อรังทางตา ไต ระบบ
ประสาทสวนปลาย และยังลดภาวะแทรกซอนทางหัวใจและหลอดเลือด นอกจากการ ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
แลว ควรใหการควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ ตอโรคแทรกซอนทางหลอดเลือด  ดวย เชน ความดันโลหิต ระดับไขมันใน
เลือด ลดนํ้าหนัก และงดสูบบุหรี่ 

การประเมินผลการรักษาเบาหวานมีความสําคัญมาก เพราะจะชวยใหผูปวยทราบสถานะการควบคุม 
เบาหวานของตนเอง ทําใหมีการปรับปรุงแกไขพฤติกรรม เพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑ ปกติ
หรือใกลเคียงปกติ 

แพทยจะกําหนดวาผูปวยแตละคนที่ดูแลรักษาอยูควรจะควบคุมระดับนํ้าตาล ความดันโลหิต ระดับไขมัน 
อยูในเกณฑเทาใดขึ้นอยูกับอายุ โรครวม พฤติกรรมการดํารงชีวิต ฐานะ  ความรวมมือตารางขางลางจะแสดงระดับ
เปาหมายของความดัน นํ้าตาล ไขมัน นํ้าหนัก ดัชนีมวลกายและความถ่ีของการตรวจ 

 
โรคแทรกซอนจากเบาหวาน 

1. โรคแทรกซอนแบบเฉียบพลัน เกิดจากนํ้าตาลในเลือดสูงมาก ทําใหเลือดหนืด มีอาการทางสมองไดหลาย
รูปแบบ เชนไมรูสติ เบลอ มีอาการเหมือนเปนอัมพาต หรือเปนอัมพาต ในโรคเบาหวานแบบท่ีหน่ึงจะมี
อาการกระหายนํ้า หายใจเร็วลึก ปสสาวะบอย อาเจียนมาก ตองรีบสงแพทย 

2. โรคแทรกซอนแบบเฉียบพลันอีกแบบไดแก ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่ามีอาการหิว มือสั่น เวียนnศีรษะ เหง่ือ
ออกมาก ความรูสึกนึกคิดเปล่ียน หมดสติ ชัก เปนภาวะที่ตองระวังในคนที่กําลังรักษาโรคเบาหวานอยู 
การรักษาคือตองไดรับนํ้าตาลเขาสูกระแสเลีอดโดยเร็ว ถาผูปวยมีอาการใหกินนํ้าหวาน 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 และแผลหายไมดีเนื่องจากเลือดไปเล้ียงที่สวนเทาไมดี ทําใหแผล
หายชา และอาจลุกลามถึงตองตัดขา 

 



 
เกณฑการควบคุมเบาหวานที่ด ี 

การตรวจวัด คนปกติ เปาหมาย ระดับที่ตองแกไข ความถ่ีของการตรวจ 
น้ําตาลหลงังดอาหาร 8 ชม.  

Fasting blood sugar 

<110 
(มก%) 80-120 (มก%) <80 หรือ >140 (มก%)  ทุกคร้ังท่ีพบแพทย 

น้ําตาลกอนอาหาร  

Preprandial glucose 

<110 
(มก%) 80-120 (มก%) <80 หรือ >140 (มก%) ตามแพทยส่ัง 

น้ําตาลหลงัอาหาร 1 ชม.  

Post pandrial blood 
sugar 

  100-160 (มก%)
<100 หรือ >160 

(มก%) 

ตามแพทยส่ัง  

ใชในกรณี ควบคุมเต็มท่ี 

น้ําตาลหลงัอาหาร 2 ชม.  

Post pandrial blood 
sugar 

  80-140 มก% <120 หรือ >180 มก%  ตามแพทยส่ัง 

น้ําตาลกอนนอน  

Bedtime glucose 

<120 
(มก%) 100-140 (มก%)

<100 or >160 
(มก%) 

ตามแพทยส่ัง  

ใชในกรณีควบคุมเต็มท่ี 

น้ําตาลกลัยโคไซเลสเต็ด  

HbA1c 
<6% <7% >8% 

เบาหวานควบคุมดีตรวจปละ 2 
คร้ัง   

เบาหวานคุมไมดีตรวจปละ 4 คร้ัง

ความดันโลหิต 120/80 130/85 
mmHg > 130/85 mmHg วัดทุกคร้ังท่ีพบแพทย  

LDL-Cholesterol 
<130 
(มก%) <100 (มก%) > 100 (มก%) 

 ถาปกติปละครั้ง  

ถาผิดปกติตรวจตามแพทยส่ัง 

HDL-Cholesterol >45 (มก%) >45(มก%) <35(มก%) 
 ถาปกติปละครั้ง  

ถาผิดปกติตรวจตามแพทยส่ัง 

Triglyceride <200(มก%) <200 (มก%) >200 (มก%) 
 ถาปกติปละครั้ง  

ถาผิดปกติตรวจตามแพทยส่ัง 
ดัชนีมวลกาย  

Body mass index 
20-25 20-25 <20 or >25 ชั่งน้าํหนักทุกคร้ังท่ีพบแพทย 

 

การดูแลเทา 
1. ลางเทาใหสะอาด หลังอาบน้ําเชา-เย็น ถูดวยสบูออนๆ เช็ดดวยผานุนสะอาดใหแหงโดยเฉพาะซอกนิ้ว 
2. ตรวจเทาทุกวัน ไมควรตัดตาปลาหรือหนังหนาๆ ดวยตนเอง ถาผิดปกติควรพบแพทย 
3. พยายามอยาใหผิวแหง ทาโลช่ัน หลีกเล่ียงการทาบริเวณซอกน้ิวเทา ถาผิวช้ืนเหง่ือออกงาย เช็ดใหแหง ทา

แปงลดความอับช้ืน 
4. สวมถุงเทา โดยทําจากใยฝายหนาพอควร เปลี่ยนทุกวัน ไมรัดแนน อาจกลับตะเข็บไมใหระคายผิว 
5. สวมรองเทาทั้งในและนอกบาน หามเดินเทาเปลา ตองตรวจรองเทากอนใสเสมอ 
6. หามแชเทาในนํ้า โดยเฉพาะนํ้ารอน หามใชกระเปานํ้ารอน 
7. เมื่อมีแผลแมเล็กนอย ควรลางทําความสะอาดดวยนํ้าเกลือ และเบตาดีน เล่ียงการใชแอลกอฮอล ทิงเจอร 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 



8. ตัดเล็บหลังอาบนํ้า ตัดดวยความระมัดระวังใหถูกวิธี คือ ตัดเปนเสนตรง ไมตัดสั้นเกินไป 
9. บริหารเทาเปนประจําสม่ําเสมอ 
10. เพ่ิมเลือดไปยังเทาโดยงดสูบบุหรี่ ลดคลอเลสโตรอล ลดความดันโลหิต ออกกําลังกาย ลดนํ้าหนัก 

 
 
ความเส่ียงท่ีจะถูกตัดเทา 

1. ไมมีความรูสึกในการปองกันเน่ืองจากมีปลายประสาทอักเสบ 
2. เสนเลือดไปเล้ียงสวนปลายเทาไมเพียงพอ 
3. มีความผิดปกติที่เทา มีตุม (cullus) ขึ้นที่เทาทําใหมีจุดที่มีแรงดันตอเนื้อเยื่อเทาสูง 
4. มีเสนประสาทอัตโนมัติผิดปกติ ทําใหการหล่ังเหง่ือลดลง และมีผิวแหง แตกเปนรอง 
5. การเคล่ือนใหวของขอลดลง 
6. อวน 
7. สายตาผิดปกติ 
8. กาดควบคุมนํ้าตาลผิดปกติทําใหการหายของแผลชาลง 
9. รองเทาไมดี ทําใหมีแผล หรือไมสามารถปกปองผิวหนังได 
10. เคยมีประวัติแผลที่เทาหรือเคยตัดเทา/ขา 

 
การควบคุมอาหาร 
งด  ขนม เคก พาย  ขนมหวาน เครื่องด่ืมรสหวาน ผลไมรสหวาน เครื่องปรุงรสหวาน 
หลีกเล่ียง  เน้ือสัตวติดมัน กะทิ แปงขัดขาว อาหารรสหวาน อาหารมันหรืออาหารทอด 
ลด  อาหารรสเค็ม ผงชูรส อาหารหมักดอง อาหารกระปอง อาหารทอด 
เพ่ิม  ผักทุกชนิด ผลไมที่มีนํ้าตาลตํ่าเชน สมเขียวหวาน มะละกอ แคนตาลูป ชมพู 

 
แนวทางปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

1. รับประทานอาหารใหครบสามม้ือ หามงดม้ือใดม้ือหน่ึง 
2. รับประทานอาหารใหตรงเวลา 
3. เค้ียวอาหารชาๆ 
4. ออกกําลังกายใหสมํ่าเสมอ 
5. พักผอนใหเพียงพอ 



โรคเบาหวานกับการประเมินดวยตัวเอง 

เปนที่ทราบกันเปนอยางดีวาการควบคุมเบาหวานใหใกลเคียงปกติมากที่สุดสามารถปองกันหรือชะลอการ
เสื่อมของ ตา ไต เสนประสาทและหลอดเลือด  การจะคุมเบาหวานใหใกลเคียงคาปกติสามารถทําไดโดยการคุม
อาหาร การออกกําลังกาย และยา การเจาะนํ้าตาลในเลือดเมื่อไปพบแพทยเดือนละครั้งหรือ 3-4 เดือนครั้งอาจจะ
ไมเพียงพอสําหรับผูปวยบางราย บางรายที่คุมระดับนํ้าตาลไดไมดีจําเปนตองตรวจหานํ้าตาลดวยตัวเองเพ่ือ
วางแผนปรับอาหาร หรือยาเพ่ือใหไดระดับนํ้าตาลที่เหมาะสมซึ่งสามารถกระทําไดโดย 

• การเจาะน้ําตาลโดยแพทย  
• ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดดวยตัวเอง  
• ตรวจระดับนํ้าตาลในปสสาวะ  
• ตรวจ hemoglobin A1c  

การตรวจนํ้าตาลโดยแพทย 

ปจจุบันเครื่องตรวจนํ้าตาลดวยตัวเองมีความแพรหลายและมีการตรวจคานํ้าตาลเฉล่ียดังน้ันการตรวจนํ้าตาล 3-4 
เดือนครั้งหน่ึงไมเพียงพอที่จะใชในการปรับยา อาจจะใชปรับยาในกรณีที่ใชยารับประทาน หากทานไปพบแพทย
ตามนัดแพทยจะเจาะหาระดับนํ้าตาลในเลือดโดยอาจจะเจาะกอนอาหารเชา หรืออาจจะเจาะหลังอาหารเชา และ
จะเจาะหาน้ําตาลเฉล่ียปละ 2 ครั้ง 

การตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดดวยตัวเอง   

ผูปวยบางทานไมมีความจําเปนที่ตองเจาะเลือดดวยตัวเองที่บาน แตผูปวยบางทานมีความจําเปนตองเจาะเลือดที่
บานวันละ 2-3 ครั้งสัปดาหละ 2-3 วันเพ่ือปองกันโรคแทรกซอน การเจาะเลือดวันละหลายครั้งทําใหทานทราบวา 
เวลาน้ันระดับนํ้าตาลของทานเปนเทาใด หากเจาะวันละหลายเวลาย่ิงทําใหทราบถึง การตอบสนองตอการรักษาทํา
ใหแพทยสามารถปรับแผนการรักษาไดดียิ่งขึ้น ควรท่ีจะมีการเปรียบเทียบระหวางเครื่องที่ใชกับเคร่ืองมาตรฐาน
วาแตกตางกันหรือไม นํ้าตาลใน plasma จะสูงกวานํ้าตาลในเลือดรอยละ10-15 

ใครควรไดรับการตรวจระดับนํ้าตาลดวยตัวเอง 

• ผูปวยเบาหวานท่ีกินหรือฉีดยารักษาเบาหวาน  
• ผูปวยเบาหวานท่ีต้ังครรภ  
• ผูปวยเบาหวานท่ีคุมระดับนํ้าตาลไดยาก  
• ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับนํ้าตาลตํ่ามาก หรือสูงมาก  
• ผูปวยท่ีมีระดับนํ้าตาลตํ่าโดยที่ไมมีอาการของนํ้าตาลตํ่า  
• ผูปายเบาหวานชนิดที่1  
• ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะเจ็บปวย  

 



ควรจะเจาะนํ้าตาลเวลาไหนดี  

• เจาะกอนอาหาร และกอนนอน เปนการตรวจตามมาตรฐาน  

• เจาะหลังอาหาร 1-2 ชม.จะมีผูปวยบางรายที่ระดับนํ้าตาลตอนเชาหรือกอนอาหารปกติแตมีระดับนํ้าตาล
หลังอาหารสูงซึ่งตองปรับเปล่ียนการรักษา  

• เจาะเลือดเมื่อมีอาการผิดปกติเมื่อคุณรูสึกใจสั่นหนามือ เหง่ือออก เปนลม ปสสาวะบอย ออนเพลีย ซึม 
จะตองเจาะเลือดเพื่อประเมินระดับนํ้าตาลในเลือด  

         โดยทั่วไปแนะนําใหเจาะกอนอาหาร 3 มื้อเมื่อสามารถคุมระดับนํ้าตาลไดดีประมาณ 100 มก.%จึงเจาะหา
ระดับนํ้าตาลหลังอาหารเพ่ือปรับอาหาร การออกกําลังกาย และยาเพื่อคุมระดับนํ้าตาลใหไดตามท่ีตองการตาม
ตารางการควบคุมเบาหวานที่ดี 

เจาะเลือดถี่แคไหนถึงจะดี 

• ผูปวยเบาหวานชนิดที่หน่ึงใหเจาะกอนอาหารและกอนนอนวันละ 4 ครั้งหลังจากคุมระดับนํ้าตาลไดดีจึง
ลดความถี่ลงเหลืออาทิตยละ 2-3 ครั้งใหเจาะหลังอาหาร  

• ผูปวยชนิดที่สองใหเจาะอยางนอยวันละครั้ง อาจจะกอนหรือหลังอาหารหรือกอนนอนก็ได  

การตรวจปสสาวะ 

เปนการตรวจอยางคราวๆวาสามารถคุมเบาหวานไดดีเพียงใด ซึงสามารถทําไดงายไมเจ็บ แตไมแมนยําเทาการ
เจาะเลือด ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงกวา 180 มก.%จึงสามารถตรวจพบนํ้าตาลในเลือด ควรจะใชกรณีที่ไมสามารถ
เจาะเลือดดวยตัวเองได การตรวจปสสาวะสามารถตรวจดูระดับนํ้าตาล และคีโตนในปสสาวะ 

ควรตรวจบอยแคไหน 

1. ผูปวยเบาหวานท่ีกินยารักษาเบาหวาน  

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

2. ผูปวยท่ีฉีดอินซูลิน  

• ควรตรวจวันละ 4 ครั้งกอนอาหาร 3 มื้อและกอนนอน อาจสลับตรวจหลังอาหารบาง กอนอาหารบาง  
• ถาทําไมไดใหทําวันละครั้งตามแตชนิดของอินซูลินที่ฉีด  

 

 

 

http://www.siamhealth.net/Disease/endocrine/DM/control.htm
http://www.siamhealth.net/Disease/endocrine/DM/control.htm


การแปลผล 

• ถาตรวจปสสาวะแลวไมพบนํ้าตาล และผูปวยไมมีอาการ ก็ใหถือวาควบคุมไดดี  
• ถาตรวจปสสาวะแลวไมพบนํ้าตาล และผูปวยมีอาการนํ้าตาลตํ่า ก็แสดงวานํ้าตาลตํ่า  
• ถาตรวจแลวพบวามีนํ้าตาลบางไมมีบาง ถือวาพอใชได  
• ถาตรวจพบนํ้าตาลเปนปริมาณมากทุกครั้งแสดงวาควบคุมไมดี  

Hemoglobin A1c 

การตรวจนํ้าตาลในกระแสเลือดเปนการตรวจหานํ้าตาลในขณะนั้นแตการตรวจหา Hemoglobin A1c เปนการตรวจ
คาเฉล่ียของนํ้าตาลในระยะ 2-3 เดือนที่ผานมา คาปกติของคนที่ไมเปนเบาหวานอยูที่ 5 มก.% ผูปวยเบาหวานที่
ควบคุมไดดีควรอยูตํ่ากวา 7 มก.%หากคา Hemoglobin A1c มากกวา 8 จะตองเปล่ียนแปลงการรักษา เชนการ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย ความเครียด 

ควรเจาะถี่แคไหน 

• ผูปวยท่ีใชอินซูลินควรตรวจปละ 4 ครั้ง  
• ผูปวยท่ีใชยากินควรตรวจปละ 2 ครั้ง  

ความสัมพันธระหวางระดับ HbA1c และระดับนํ้าตาลในเลือด  

HbA1c คานํ้าตาล 

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 ระดับนํ้าตาลเฉล่ียในเลือดจะสูงเกิน 170 มิลิกรัม%ซึ่งตองปรับการรักษา 

ดังน้ันในการรักษาเราจะคุมระดับ HbA1c ใหนอยกวา 7 

 



 

สรุป  

 โรคเบาหวานเปนโรคที่อันตราย แตสามารถปองกันไดโดยดูจากประวัติเสี่ยง เมื่อเปนแลวแสดงวามีการ

ทําลายอวัยวะไปมาก การปรับพฤติกรรมเปนการรักษาที่สําคัญพอกับการรับประทานยา 

โรคความดันโลหิตสูง 

 
 
ความดันโลหิตสูงและโรคท่ีเกิดจากความดันโลหิตสูง 

ความดันโลหิตสูงคืออะไร? 

ความดันโลหิตเปนแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเล้ียงทั่วรางกาย จะมีสองคา ไดแกความดัน
ตัวบน หรือแรงดันเลือดขณะที่หัวใจหองซายลางบีบตัวสงเลือดไปเลี้ยงทั่วรางกาย และความดันตัวลางคือความดัน
ขณะที่หัวใจหองซายลางคลายตัว เปนแรงดันเพ่ือรักษาสมดุลในรางกาย ในคนปกติไมควรเกิน 130/85 มม ปรอท 
การวินิจฉัยดูจากแรงดันเลือดทั้งสองคาเชนความดันโลหิต 150/110 มม.ปรอท ความดันตัวบน 150 มม.ปรอท อยูใน
ระดับออน แตความดันตัวลาง 110 มม.ปรอทอยูในระดับรุนแรง ดังน้ันในรางกายหัวใจจะทํางานหนักเปรียบเสมือน
ปมนํ้าที่บีบตัวดวยแรงมากกวาปกติ คือเทากับแรงดันที่วัดได ผนังหัวใจจะหนาข้ึนทําใหบีบเสนเลือดภายในใหตีบ



ลงเกิดกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด และเม็ดเลือดที่ว่ิงดวยแรงดันในทอนํ้าหรือเสนเลือดที่สูงในระดับน้ันจะกระแทก
ผนังหลอดเลือดดวยความเร็วและแรงทําใหเสนเลือดแข็งหนา มีการแตกของผนังเสนเลือด และมีการซอมแซมซ้าํ
แลวซ้ําเลาทําใหเสนเลือดตีบ ทําใหเกิดความผิดปกติ 

บุคคลที่มีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นกวาระดับปกติของคนสวนใหญ  ถือวาเปนสภาวะที่ตอง
ควบคุม    เน่ืองจากความดันโลหิตทําใหเกิดความเสียหายและการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดงท่ัวรางกายนําไปสู
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและอุดตันหรือหลอดเลือดแตก    โรคที่จะเกิดขึ้นจากความดันโลหิตที่สูงผิดปกติมีหลาย
โรค     คือ   โรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือด   โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต  โรคหัวใจวาย 
โรคไตวายเรื้อรัง  โรคสมองเสื่อม  นอกจากนี้การที่ความดันโลหิตสูงไปเกิดรวมกับโรคอื่นจะทําใหมีอาการมากขึ้น 
เชนความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานก็ทําใหมีผลตอหลอดเลือดมากขึ้น เปนตน การรักษาควบคุมความดันโลหิต
ใหลดลงเปนปกติจะสามารถปองกันโรครายแรงตางๆ  ทานจะตองเขาใจวาการรักษาน้ันเพ่ือลดระดับความดันโลหิต
ตลอดเวลา ตองรักษาอยางสมํ่าเสมอเพราะเปนการรักษาที่ปลายเหตุ เน่ืองจากรอยละ 95 ของผูปวยความดันโลหิต
สูงจะเปนชนิดไมทราบสาเหตุ ถามีการติดตามที่ดี มีการบันทึกผลการวัดไว จึงจะเปนการปองกันโรคแทรกซอน
ดังกลาวได 

การวินิจฉัยความดันโลหิตสูง 

 

เริ่มต้ังแตวิธีการวัดความดันโลหิตที่เปนมาตรฐาน  คือ  การวัดโดยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทที่
พบเห็นตามหองตรวจของโรงพยาบาลโดยทั่วไป  วิธีการวัดความดันโดยใชเครื่องแบบอื่นๆ  เชน  เครื่องอัตโนมัติที่
แสดงตัวเลขไมไดเปนวิธีที่ดีกวาวิธีใชเครื่องวัดแบบปรอท และจะตองมีการทดสอบความถูกตองของเครื่องเปน
ประจํา ในการวัดความดันโลหิต 

- ควรพักอยางนอย 5 นาทีกอนทําการวัด 
- หลีกเล่ียงการสูบบุหรี่หรือด่ืมเครื่องด่ืมที่มีคาเฟอีนอยางนอย 30 นาทีกอนทําการวัด 
- น่ังโดยวางเทาใหราบอยูบนพ้ืน หลังพิงพนักแขนวางลงที่รองแขน 
- เลือกขนาดของแถบผาพันแขนใหเหมาะสมกับขนาดแขน 
- ใชเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบมาตรฐาน 



- ควรวัดความดันโลหิตอยางนอย 2 ครั้ง (หางกันอยางนอย 2 นาที) แลวนํามาหาคาเฉล่ีย 
- ในบางกรณีอาจจําเปนที่จะตองวัดความดันโลหิตในทายืนและทานอนหงายตามความจําเปน 

คาที่วัดไดจะออกมา  2  คา  คือ  ตัวเลขคาสูงและคาตํ่า  คาสูง คือ  ระดับความดันโลหิตตอนที่หัวใจบีบ
ตัว  คาตํ่า คือ  ระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว  ตัวเลขทั้งสองคาจะรายงานเปนมิลลิเมตรปรอท ระดับของ
ความดันโลหิตที่ถือวาสูงผิดปกติคือมากกวา 140/90 มม.ปรอท   คือคาสูงต้ังแต  140  มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป  หรือ
คาตํ่าสูงต้ังแต  90  มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป  โดยระดับความดันทั้งสองคาน้ียิ่งสูงมากก็ยิ่งจะมีโอกาสเกิดโรคแทรก
ซอนตางๆไดมากตามลําดับ 

ตารางแสดงความดันโลหิตสูงในระดับตางๆ 

ระดับความดันโลหิต ความดันตัวบน ความดันตัวลาง 
ระดับ 1 ความดันโลหิตสูงอยางออน 140-159 90-99 
ระดับ 2 ความดันโลหิตสูงปานกลาง 160-179 100-109 
ระดับ 3 ความดันโลหิตสูงรุนแรง ต้ังแต 180 ขึ้นไป ต้ังแต 110 ขึ้นไป 
ความดันโลหิตสูงเฉพาะตัวบน ต้ังแต 140 ขึ้นไป นอยกวา 90 
 
อุบัติการณ 
           จากการสํารวจในประชากรไทยอายุต้ังแต  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  ก็ยังมีอีกสวนหน่ึงที่ยังไมสามารถควบคุมใหความ
ดันโลหิตลดลงมาเปนปกติได  จากสถิติของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุขพบวาโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น มีอัตราตายดวยโรคความดันโลหิตสูงถึง 3.3 – 5.1 ตอ
ประชากรแสนคน และอัตราตายดวยโรคหัวใจขาดเลือดถึง 3.6 – 14.4 ตอประชากรแสนคน 
 
การตรวจเพ่ิมเติมทางหองปฎิบัติการ 
1 .ตรวจปสสาวะ เพ่ือดูการทํางานของไต และคนหาโรคอื่นที่อาจพบรวมดวยเชนโรคเบาหวาน 
2. ตรวจเลือด เพ่ือดูการทํางานของไต ระดับเกลือแรในรางกาย  ตลอดจนตรวจปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ตอโรค 
หลอดเลือดหัวใจไปพรอมกัน (เชน ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด) 
3. ตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ เปนการดูการทํางานของหัวใจ ไดแก จังหวะการเตน การนําไฟฟา และภาวะกลามเน้ือ
หัวใจขาดเลือด      
 
การพยากรณโรค 
การพยากรณโรคของผูเปนความดันโลหิตสูงขึ้นอยูกับ 
1.ระดับของความดันโลหิต  ยิ่งสูงมากย่ิงเสี่ยงตอโรคแทรกซอนในอนาคตไดมาก 
2.ปจจัยเสี่ยงตางๆ ตอโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมท้ังโรคเบาหวาน 
3.โรคตางๆ ที่ผูปวยเปนรวมกันอยู  เชน โรคหัวใจ  โรคไต  โรคหลอดเลือดสมอง  เชน  อัมพาต  การมีปจจัยเสี่ยง
มากและมีโรครวมหลายโรคยิ่งทําใหการพยากรณโรคไมดี 



 
หลักการดูแลสุขภาพท่ัวไป 
ผูปวยความดันโลหิตสูงควรจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
1. เลิกสูบบุหรี่ 
2. ควบคุมนํ้าหนักตัวใหพอเหมาะ  ไมอวนเกินไป   
3. ลดการด่ืมสุรา 
4. ลดการรับประทานอาหารท่ีเค็มจัด 
5. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
6. รับประทานอาหารจําพวกผัก  ผลไม  และลดปริมาณไขมันรวมในมื้ออาหาร 
 
การพิจารณาใหยาเพ่ือลดความดันโลหิต 

 
แพทยจะใหยาลดความดันโลหิตแกผูปวยในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงต้ังแตแรก  ลักษณะของผูปวยในกลุมน้ี คือ 
 1. มีความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง 
 2. มีโรคเบาหวาน 
 3. มีโรคตางๆที่เปนรวมกับความดันโลหิตสูง ดังไดกลาวแลว 
 4. มีปจจัยเสี่ยงตางๆ ตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้ังแต 3 ขอขึ้นไป 
(ปจจัยเสี่ยง คือ อายุเกิน 45 ป ในเพศชาย,เกิน 55 ปในเพศหญิง,การสูบบุหรี่,ไขมันในเลือดผิดปกติ,ประวัติโรค
หลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองในครอบครัว) 
           ยาที่ออกฤทธิ์นานครอบคลุมไดตลอด  24  ช่ัวโมง  นาจะปองกันโรคแทรกซอนไดดีกวายาที่ออกฤทธิ์
สั้น  การรักษาควบคุมระดับความดันใหอยูในเกณฑปกติตลอดเวลาอยางตอเนื่อง  สามารถลดอัตราการ
เสียชีวิต  และอัตราเกิดโรคแทรกซอนจากความดันโลหิตสูงไดอยางมาก  และถาหากอยูในความควบคุมของแพทย
อยางสมํ่าเสมอผูปวยจะไมเสี่ยงตอผลขางเคียงของยา  จึงถือวาเปนการรักษาที่คุมคาที่สุด 
      สวนผูปวยท่ีความเสี่ยงยังไมสูงมาก  แพทยอาจแนะนําใหดูแลสุขภาพทั่วไปตามวิธีการขางตนที่กลาว
มาแลวเสียกอน แลวนัดตรวจวัดความดันโลหิตเปนระยะ  ถาหากความดันโลหิตไมลดลงหรือเพ่ิมสูงขึ้นอีก  จึงคอย
ใหยาลดความดัน 
 
 
 
 



ต้ังเปาหมายความดันโลหิตของทาน 

• ความดันโลหิตควรนอยกวาหรือเทากับ 120/80 มม.ปรอท 

• ทานอาจมีความดันโลหิตสูงถามีความดันมากกวา  
140/90 (ถาวัดที่คลินิก) 
135/85 (ถาวัดที่บาน) 
130/80 (ถามีโรคเบาหวานหรือโรคไตรวมดวย) 

ความดันโลหิตสูงปองกันได 

1. ออกกําลังกายอยูเสมอ พยายามเดิน ขี่จักรยาน หรือวายนํ้าวันละ 30 – 60 นาที ใหเกือบทุกวัน 
2. รับประทานผลไมสดและผักใหมาก กินอาหารที่มีไขมันนอย พยายามหลีกเล่ียง fast food 
3. กินเค็มใหนอยลง 
4. ถาด่ืมไมควรด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมากกวาสองแกวตอวัน 
5. รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ 
6. หยุดสูบบุหรี่ 

การปองกันดวยวิธีน้ี ใชไดผลดีเทากับการรับประทานยาในคนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง 

 

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



                  จําไววาโรคความดันโลหิตสูงอาจไมมีอาการแสดงใดๆ ที่ชัดเจน ดังน้ันจึงควรท่ีทานจะตองรับการ
ตรวจวัดความดันโลหิตอยางนอยปละ 1 ครั้ง การควมคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑที่พึงประสงคจะเพ่ิมอายุยืน
ยาวใหแกชีวิตที่เปนสุขได 

สรุป 

โรคความดันโลหิตสูงเปนโรครายแรง  ซึ่งอาจนําไปสูโรคแทรกซอน  ซึ่งอันตรายและอาจนําไปสูความพิการถาวร
หรือควรเสียชีวิตกอนวัยอันควร  โรคน้ีอาจไมมีอาการชัดเจนในระยะเริ่มแรก  ทําใหผูที่เปนโรคละเลยตอการรักษา
ควบคุมใหถูกตองตามวิธีการ 
 

 
โรคอวน 
 

 
 
 
 



โรคอวน และการวินิจฉัย 

 

 WHO ประกาศวานํ้าหนักตัวที่มากเกิน หรือ อวนเปนโรคชนิดหน่ึง ที่นําไปสูผลแทรกซอนหลายอยาง 
ดังน้ันนํ้าหนักตัวที่มากเกินไป อาจเปนโรคอวน ถามีไขมันในรางกายมากกวาความจําเปน เราควรเอาใจใสบาง 
เพราะโรคอวนกอปญหาทางสุขภาพหลายอยาง 

 “คนอวน” หรือคนที่เปนโรคอวนน้ัน หมายถึง ผูที่มีปริมาณไขมันอยูในรางกายมากกวาเกณฑปกติ ซึ่งตาม
หลักสากลกําหนดวา ผูชาย ไมควรมีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา รอยละ 12 – 15 ของนํ้าหนักตัว ผูหญิง ไมควร
มีปริมาณของไขมันในตัวเกินกวา รอยละ 18 – 20 ของนํ้าหนักตัว โรคอวน หมายถึง สภาวะที่รางกายเรามีไขมัน
สะสมไวตามสวนตาง ๆ มากเกินไปน่ันเอง 

 มีวิธีงายๆเชน การเอาสวนสูงเปนเซนติเมตรลบดวย 110 ในผูหญิง จะไดนํ้าหนักที่เหมาะสม เชนสูง 150 
ซม. นํ้าหนักตัวควรจะเทากับ 150 – 110 คือ 40 กก. เปนตน วิธีวัดน้ีหยาบเกินไป จึงมีการคิดคนวิธีใหมไดแก 

 

เกณฑ BMI ที่เหมาะสมควรอยูในชวง 20-25 ก.ก. ตอตารางเมตร บางแหงอาจจะถือวาเขาเกณฑอวนที่ 
BMI มากกวา 27-30 ก.ก. / ตารางเมตร คือมีนํ้าหนักตัวมากกวามาตรฐาน 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  

นํ้าหนักเกินเมื่อคาอยูระหวาง   25 - 29.9  

อวนเมื่อคาน้ีมากกวา  30  

เรียกวาอวนมาก เมื่อมากกวา  40  

 



อยางไรก็ดี BMI สูง อาจพบในคนไมอวน แตมีกลามเน้ือมาก เชน ในพวกใชแรงงานมาก ๆ นักกีฬา นัก
กลาม ซึ่งกลุมน้ีไมพบวามีโรคที่เสี่ยงตออันตรายมากขึ้น จึงมีการวัดสัดสวนประกอบดวย พบวาพวกท่ีนํ้าหนักมาก
จากไขมันที่พุงมีความเสี่ยงมากขึ้น คาที่นิยมใชกันคือ WHR (WAIST – HIP RATIO) หรือสัดสวนระหวางเสนรอบ
เอวกับเสนรอบสะโพก ซึ่งในผูชายไมควรเกิน 1.0 และในผูหญิงไมควรเกิน 0.8 ถึงตรงน้ีคุณก็อาจสํารวจตัวคุณเอง
ไดวา อวนเกินไป จะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพหรือไม 

ตารางแสดงนํ้าหนักและสวนสูงและดัชนีมวลกาย 

  

ตารางขางลางจะแสดงสวนสูง(ซม.), นํ้าหนัก(กก.) และแสดงคาดัชนีมวลกาย body mass index[ BMI] ซึ่ง
คํานวณไดจากสูตร นํ้าหนัก/(สวนสูงเปน ม.)² โดย 

คาปกติอยูระหวาง 18.5-22.9 กก./(ม)²  • 

คาอยูระหวาง 23-24.9 กก./(ม)²จัดวานํ้าหนักเกิน  • 

คามากกวา25กก./(ม)²ใหจัดวาอวนตองรีบลดน้ําหนัก • 

สําหรับทานที่ไมเปนเบาหวานหรือไมมีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานทานอาจจะใหนํ้าหนักของทานอยูที่ดัชนีมวล
กายไมเกิน 25 กก/ตารางเมตร แตสําหรับผูที่เปนเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทานควบคุมนํ้าหนักไมเกินดัชนีมวล
กายไมเกิน 23 กก/ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 



วิธีการใชใหวัดสวนสูงเปน ซม. น้ําหนักเปน กก. ดูชองสวนสูงวาสูงเทาใดไลตัวเลขไปทางขวาจนพบน้ําหนักที่ใกลเคียงนํ้าหนักที่วดั

ไดมากท่ีสุดใหดูชองเดียวกันแถวบนสุด จะไดคา BMI  

ตารางในการหาคาดัชนีมวลกาย สําหรับผูท่ีมีสวนสูง 140-180 ซม 

ดัชนี

มวลกาย 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29.5

สวนสูง 
(ซม.)         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 24 25 26 27 28 29 29.5

สวนสูง 
(ซม.) 

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
พุงหรือไมดังน้ี 

ในชาย อัตราสวนมากกวา 1.0 หรือเสนรอบวงเอวมากวา 40 น้ิวจัดวาอวนลงพุง มีไขมันในชองทองและ
รางกายมากมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ  

• 

ในหญิง อัตราสวนมากกวา 0.8 หรือเสนรอบวงเอวมากวา 35 น้ิวจัดวาอวนลงพุง มีไขมันในชองทองและ
รางกายมากมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ  

• 

อันตรายจากโรคอวน 

 ภาวะอวนทําใหเกิดโรค และความผิดปกติตาง ๆ ไดมาก หรือเร็วกวาคนไมอวน ไดแก 

 



1. ความดันโลหิตสูง : พบวาถาลดนํ้าหนักโดยยังมีปริมาณเกลือในอาหารเทาเดิมก็ลดความดัน
โลหิตลงได  

2. เบาหวานชนิดไมพ่ึงพาอินซูลิน : ความอวนเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานชนิดน้ีที่รุนแรง
สุดกวาปจจัยใด ๆ  

3. ไขมันในเลือดผิดปกติ  
4. โรคหลอดเลือดตีบ (Atherosclerosis) เชน หลอดเลือดสมองตีบ ทําใหเกิดอัมพฤกษอัมพาต โรค

หลอดเลือดหัวใจตีบ โดยพบวาความอวนเพิ่มความเสี่ยงตอโรคน้ีโดยตรง และยังเพ่ิมความเสี่ยง
โดยออมจากภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เบาหวาน และความดันโลหิตสูงดวย  

5. น่ิวถุงนํ้าดี และถุงนํ้าดีอักเสบ  
6. โรคขอเสื่อม (Osteoarthritis) โดยเฉพาะอยางยิ่งขอสะโพก ขอเขา และยังเพิ่มโอกาสเกิดโรคขอ

อักเสบจากเกาทดวย  
7. มะเร็งบางชนิด พบมากขึ้นในคนอวน และสัตวทดลองที่ถูกทําใหอวน จากการศึกษาของ 

American Cancer Society โดยอิงนํ้าหนักที่คนไขบอกเองพบวาถานํ้าหนักเกินเกณฑมาตรฐาน 
40% จะมีอัตรารายจากมะเร็งสูงขึ้น 1.33-1.55 เทา ที่สําคัญ คือ มะเร็งเยื่อบุมดลูก เตานม ตอม
ลูกหมาก ลําไสใหญ  

นอกจากน้ีเมื่อไมสบาย ยังเกิดปญหาในการดูแลรักษามากขึ้น เชน การหาเสนเพ่ือใหนํ้าเกลือยากขึ้น การ
ดมยาสลบทําไดยากขึ้น การขนยาย หรือพลิกตัวคนไขยากขึ้น การผาตัดก็ยากขึ้น เปนตน 

สาเหตุของโรคอวน 

สรุปเปนสาเหตุสําคัญไดแก 

1. ความอวนที่เกิดจากสาเหตุภายนอก เกิดจากการกินมากเกินความตองการของรางกาย ซึ่งอาหารพวกเน้ือ ไขมัน 
หรือแปงเหลาน้ีจะถูกเก็บสะสมไวในรางกาย ถามีมากเกินไปก็จะกลายเปนไขมัน 
พอกพูนตามสวนตาง ๆ ของรางกาย 
2. ความอวนที่มาจากสาเหตุภายใน พบไดจากความผิดปกติของตอมไรทอเชน ตอมใตสมอง ตอมไทรอยด ทําใหมี
ไขมันตามบริเวณตนแขน ตนขา และหนาทอง 
3. อวน เพราะกรรมพันธุ ถาพอและแมอวนทั้งสองคนลูกจะมีโอกาสอวนไดถึงรอยละ 80 ถาพอหรือแมคนใดคน
หน่ึงอวนลูกจะมีโอกาสอวนไดถึงรอยละ 40 นอกจากน้ีจากการสํารวจโดยทั่วไปผูหญิงมักอวนมากกวาผูชาย ใน
อัตราสวน 4 : 1  หญิงและชายท่ีมีอายุต้ังแต 35 ปขึ้นไป มักจะอวนงายเพราะคนวัยน้ียังอยูในวัยทํางานมาก กินมาก
ขึ้นเพื่อชดเชยกําลังงานท่ีถูกใชไป แตออกกําลังนอยลง น่ีก็เปนสาเหตุ 

นํ้าหนักเกินอาจไมใชโรคอวน นักกลามก็หนักเกินได แตไมมีผลเสียตอสุขภาพดังขางตน ยังมีภาวะ
บางอยางทําใหนํ้าหนักเกินได เชน โรคความผิดปกติของฮอรโมน (ตอมธัยรอยดทํางานนอยเกินไป ระดับฮอรโมน
พวกคอรติโคสเตียรอยดมากเกินไป) โรคที่มีการบวมคั่งนํ้ามากขึ้นในรางกาย (ไดแกโรคหัวใจ โรคไตบางชนิด โรค
ตับที่อาจมีนํ้าในชองทอง) เปนตน 

 



สวนโรคอวนที่มีการสะสมของไขมันในรางกายมากกวาปกติ  คือรางกายไดรับพลังงานจากอาหาร
มากกวาพลังงานที่รางกายนําไปใช โดยมีปจจัยในแตละคนเขามาเก่ียวของ เชน กรรมพันธุ บางคนจึงอวนงาย บาง
คนอวนยาก สารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกายคือโปรตีน (เชน ถั่ว เน้ือสัตว) ไขมัน และคารโบไฮเดรต (เชน แปง 
นํ้าตาล) 

ท่ีสําคัญมากสุด คือ อาหารกลุมไขมัน ซึ่งนอกจากใหพลังงานมากวากลุมอื่นในปริมาณอาหารที่หนักเทากันแลว ใน
ปริมาณที่คิดเปนพลังงานเทากันอาหารไขมันก็ยังถูกสะสมไวในรางกายมากกวาอาหารกลุมอื่นดวย 

ตารางขางลางแสดงพลังงานซึ่งอาจไดจากอาหารชนิดตาง ๆ 

(ไขมันใหพลังงาน 9 แคลอรี่ตอกรัม โปรตีน และคารโบไอเดรตใหพลังงาน 4 แคลอรี่ตอกรัม พลังงาน 1 แคลอรี่ ทํา
ใหนํ้า 1 ลิตรรอนขึ้น 1 องศาเซลเซียส) 

อาหาร ปริมาณตอมื้อ ปริมาณแคลอร่ี 

ไขไก 1 ฟอง 80 

เนย 1 ชอนโตะ 108 

แยม 1 ชอนโตะ 55 

เนื้อไกยาง 3 ออนซ 180 

เนื้อหมูไมติดมัน 3 ออนซ 215 

เนื้อวัวไมติดมัน 3 ออนซ 180 

มันฝร่ังบด ½ ถวย 94 

มันฝร่ังทอด 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 

น้ําอัดลม 12 ออนซ 124 



อาหาร ปริมาณตอมื้อ ปริมาณแคลอร่ี 

เบียร 12 ออนซ 151 

ไวน 3 ½ ออนซ 85 

น้ําตาลทรายขาว 1 ชอนกาแฟ ปาดเรียบ 16 

และตารางตอไปน้ี แสดงปริมาณพลังงานท่ีใชไปในกิจกรรมตาง ๆ (เปนแคลอรี่ตอช่ัวโมง) 

กิจกรรมท่ีทํา ปริมาณแคลอร่ี 
ท่ีใชตอชั่วโมง 

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 นาทลีะ 3.58 

วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 8.8 กม./ชม. 660 

วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 12.8 กม./ชม. 825 

วิ่งบนทางราบดวยความเร็ว 18.2 กม./ชม. 1,390 



กิจกรรมท่ีทํา ปริมาณแคลอร่ี 
ท่ีใชตอชั่วโมง 

วายนํ้าดวยความเร็ว 1.12 กม./ชม. 300 

วายนํ้าดวยความเร็ว 2.00 กม./ชม. 600 

วายนํ้าดวยความเร็ว 2.56 กม./ชม. 700 

วายนํ้าดวยความเร็ว 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, แขงขนั 600 

เทนนิส, เลนเพือ่สนุก 450 

เทนนิส, แขงขัน 600 

อาหารวางท่ีนอกเหนือจากอาหารที่อยากจะแนะนํา 
- ประเภทเครื่องด่ืมที่ไมใสนํ้าตาลหรือน้ําตาลเทียม ประเภทสารใหความหวาน เชน นํ้ามะเขือเทศ  
นํ้ามะขาม นํ้ามะยม นํ้าแอปเปล นํ้าพุทรา นํ้าบวย นํ้าซุป นํ้าแกงจืด ชาจีน  กาแฟดํา  อื่นๆ  
- ประเภทเครื่องด่ืมตองหาม  เชน นํ้าอัดลม  นํ้าหวานใสขวด  ของมึนเมาทุกชนิด ฯลฯ  
- ประเภทผักสด แนะนําใหกินทุกชนิดกินมากๆ ยิ่งดี ประเภทผลไมที่ไมเพ่ิมแคลอรี่ เชน ฝรั่งดิบ 
หรือดอง มะมวงดิบ แตงกวา มะนาว แตงไทย สมโอ มะละกอ แตงโม สตรอเบอรรี่ ชมพู แอปเปล พุทรา ฯลฯ  
-ประเภทผลไมที่ตองระวังที่จะทําใหนํ้าหนักเพ่ิมขึ้น เชน ทุเรียน ลําไย มังคุด ละมุดสัปปะรด มะมวงสุก  

 

 

 

 



3 ขั้นตอนท่ีควรปฏิบัติในการลดนํ้าหนัก 

1. การควบคุมอาหาร (Diet) 

2. การออกกําลังกาย (Exercise) 

3. การปรับพฤติกรรมใหเหมาะสม (Behavior modification) 
             ขั้นที่ 3 น้ีถือวาสําคัญที่สุด เพราะจากการทดลองแบงคนไขออกเปน 2 กลุม ในระหวางคอรสลดน้ําหนักให
ควบคุมอาหาร รวมกับการออกกําลังกายทั้ง 2 กลุม แตอีกกลุมหน่ึงเพ่ิมการปรับปรุงพฤติกรรมดวย พบวา เมื่อจบ
การทดลอง 2 เดือน สามารถลดนํ้าหนักไดเทา ๆ กันในคนไชทั้ง 2 กลุม แตหลังจากติดตามการรักษา 6 เดือน พบวา
กลุมที่ไมมีการเปล่ียนแปลง พฤติกรรม จะกลับมาเปนโรคอวนอีกมากกวารอยละ 80 ในขณะที่กลุมที่ไดรับการ
อบรมเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมจะสามารถ ควบคุมนํ้าหนักใหอยูในเกณฑมาตรฐานไดตอไป  
 
การควบคุมอาหาร ไดแก การลดปริมาณอาหาร และการเลือกชนิดของอาหารใหเหมาะสม ตัวอยาง 
เชน ผูหญิงอายุ 20-29 ป ทํางานน่ังโตะ จะตองการพลังงานวันละประมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่ หากรับ 
ประทานมากกวาน้ีก็จะเหลือสะสมไวในรางกาย ถารับประทานนอยลง รางกายก็จะดึงไขมันที่สะสมไวมาใช โดย
ปกติการลดน้ําหนัก 1 กิโลกรัม รางกายจะตองมีการเผาผลาญพลังงานถึง 7,700 กิโลแคลอรี่ ดังน้ันหากผูหญิงอายุ 
20-29 ป ตองการลดน้ําหนัก 1 กิโลกรัมใน 10 วัน จะตองลดพลังงานอาหารที่รับประทานใหเหลือเพียง 1,000 กิโล
แคลอรี่ตอวัน การลดนํ้าหนักไมใชทํารวดเร็วทันใจ เชน ลด 1 ก.ก. ใน 2 วันไดหากลดเร็วขนาดน้ีจริง ๆ แลวไมใช
ไขมันที่สูญเสียไป หากแตเปนการเสียนํ้าช่ัวคราวเทาน้ัน  
การควบคุมนํ้าหนักน้ันตองคอยปนคอยไป วิธีที่ถูกตองคือ รับประทานอาหารประมาณวันละ 3 มื้อ แตเปนมื้อเล็กๆ 
อาจมีของวางระหวางมื้อได โดยเนนการเลือกอาหารใหเหมาะสม หลีกเล่ียงของมัน อาหารท่ีปรุงดวยการทอด 
ไขมันจากเน้ือสัตว ใหรับประทานแปง ผักและผลไมใหมากขึ้น เน้ือสัตวก็ควรเปนพวกปลา ปู กุง ซึ่งใหพลังงาน
นอยกวาเน้ือหมูและเน้ือวัว สําหรับผักและผลไมน้ันควร รับประทานใหไดทุกมื้อ เพราะนอกจากจะใหพลังงานตํ่า
แลวยังทําใหอิ่มเร็ว เพราะมีเสนใย หรือ FIBER มาก ทั้งยังอุดมไปดวย เกลือแรและวิตามินอีกดวย การควบคุม
อาหารและการออกกําลังใหมากขึ้นหรือทําทั้งสองอยางควบคูกันไป ก็จะเปนการเผาผลาญหักลางกันได  
 

  หลักปฏิบัติในการลดนํ้าหนัก  

1. ตรวจสุขภาพ 
1.1 ช่ังนํ้าหนักตัวแลวนําไปเทียบกับนํ้าหนักที่ควรเปนวาเหมาะสมกับความสูงของคุณหรือไม 
1.2 ดูความฟตของรางกายโดยสังเกตุจากการขึ้น – ลงบันได 

 2. ความต้ังใจ การลดน้ําหนักแบงเปน 2 ระยะ คือ 
1. ระยะที่พยายามลดนํ้าหนักอยางจริงจัง ตองการใหนํ้าหนักตัวลดลงไปเรื่อย ๆ 
2. ระยะคงสภาพเปนระยะที่ลดนํ้าหนักไดเพียงพอแลว จะตองควบคุมใหนํ้าหนักตัวคงที่ ไมใหนํ้าหนัก 
    เพ่ิมขึ้นอีก 



3. การเลือกรับประทานอาหาร การจัดอาหารจะตองเลือกใหเหมาะสมกับผูบริโภค แตละบุคคลยอมมีการบริโภค
อาหารไดแตกตางกัน การลดนํ้าหนักไมควรใชวิธี “อดอาหาร” หรือใชอาหารที่ดอยคุณคายกเวนในรายที่จําเปน 

 
4. การออกกําลังกาย การออกกําลังกายควบคูไปกับการควบคุมอาหารน้ันจะใหผลที่เร็วกวาและดีกวา เพราะจะชวย
เผาผลาญพลังงานบางสวนที่คุณอาจรับเขาไปเกินกวาที่รางกายตองการ ทําใหรางกายแข็งแรงและยังชวยให
กลามเน้ือกระชับไดสัดสวนที่ดี 

การออกกําลังกาย  

วิธีที่ถูกตองน้ันควรยึดหลัก 3 ขอดวยกัน  
Intensity คือ ความเหมาะสมในการออกกําลังกาย การออกกําลังกายที่จะใหผลในแงเผาผลาญ 
พลังงานจากรางกาย น้ันควรออกกําลังกาย 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 ครัง้ละประมาณ 10 นาที เปนตน 
 
Frequency คือ ความบอยในการออกกําลังกายควรใหได 3 ครั้ง/สัปดาห จึงจะไดผลดี การออกกําลัง 
กายถาจะใหไดผลดีน้ัน ตองทําไดทุกวันจะดีมาก อยางตํ่าครั้งละ 30 นาที สําหรับผูที่ไมไดเคยออกกําลังมากอน ควร
จะเริ่มจากนอย ๆ แลวคอย ๆ เพ่ิมเวลานานขึ้นเรื่อย ๆ จนได 30 นาที เพราะผูที่ออกกําลังใหม ๆ สภาพรางกายอาจจะ
ยังไมแข็งแรง และยังไมคุนกับการออกกําลังนาน ๆ  
                การออกกําลังกายจะมากนอยแคไหน วัดจากชีพจร การวัดการเตนของชีพจร เราสามารถวัดไดจาก การจับ
ชีพจรการเตนของเสนเลือดดํา ที่ขอมือดานในท้ังสองขาง เวลาเราอยูเฉย ๆ หัวใจของคนเราจะเตนประมาณ 70 - 80 
ครั้ง/นาที แตถาเวลาออกกําลังกายหัวใจก็จะเตนเร็วขึ้นเรื่อย ๆ ตามความแรงของการออกกําลังกายน้ัน ดังน้ันเราจึง
ใชอตัราการเตนของหัวใจ เปนตัววัดวาควรจะออกกําลัง มากนอยแคไหน การออกกําลังกายที่เหมาะสมน้ันคือ การท่ี
สามารถบริหารหัวใจ ใหเตนเร็วประมาณ 70 - 80% ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจ ของคนอายุน้ัน จึงจะได
ประโยชนในการออกกําลังกาย ประมาณ 75% ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจ คน ๆ น้ัน ในระยะแรกของการออ
กําลังกาย ควรจะหยุดจับชีพจรดูถายังตํ่ากวา 70% ก็ใหออกกําลังกายใหหนักขึ้นหากเกิน 85% ก็ตองลดลง เพ่ือให
ชีพจรลดลงไปหนอย การออกกําลังกายติดตอกัน ประมาณ 1 สัปดาหจะพบวาเราสามารถทําใหหัวใจเตนถึง 70% 
ไดแสดงวารางกายฟตขึ้นและแข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ  
 



วิธีคิดหาอัตราการเตนของหัวใจ 75% ใชหลักดังน้ี  
(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  
ดังน้ันถาทานจับชีพจรหลังจากการหยุดออกกําลังกายได 142 ครั้ง/นาที 
แสดงวาเปนการออกกําลังกายที่เหมาะสมแลว  
 
3. การปรับพฤติกรรม เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะหมายถึงการเปล่ียนแปลงนิสัยสวนตัวบางอยาง  
อันไดแก การพิจารณาเลือกรับประทานแตอาหารที่มีประโยชน โดยศึกษาใหรูถึงประโยชนและโทษของอาหารแต
ละชนิด เชนการงดรับประทานขาวขาหมู ไมใชเพราะลดน้ําหนัก แตงดรับประทานเพราะเปนอาหารที่มี
คอเลสเตอรอลสูง 
 

โรคหัวใจ 

 

 

 

 

 



โรคหัวใจ 

หัวใจคือกลามเน้ือที่ทําหนาท่ีสูบฉีดโลหิต ซึ่งมีออกซิเจนและสารอาหาร ไปเล้ียงสวนตางๆ ของรางกาย 
การทํางานของกลามเน้ือหัวใจ จะเกิดขึ้นอยางสมบูรณก็ตอเมื่อหัวใจ ไดรับออกซิเจนจากหลอดเลือดแเดง หัวใจ
สองเสนหลัก ซึ่งมีเครือขายครอบคลุม พ้ืนที่ทุกสวนของหัวใจ แตหากหลอดเลือดทั้งสองน้ีผิดปกติไป ก็อาจทําให
เกิดอันตรายถึงชีวิตได  

คําวา โรคหัวใจ เปนคําที่กินความกวางๆ ครอบคลุมโรค ภาระ และอาการหลายอยางเก่ียวกับหัวใจ 
รวมทั้งความผิดปกติของโครงสรางหัวใจ ลิ้นหัวใจ และตัวคุมจังหวะซึ่งทําหนาที่ ควบคุมการเตนของหัวใจ ให
สม่ําเสมอเปนปกติดวย โรคหัวใจที่เปนสาเหตุการตายสูงสุด ในกลุมประชากรทางซีกโลกตะวันตก และมี
อุบัติการณสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยคือ โรคของหลอดเลือดแดงใหญและหลอดเลือดแดงฝอยแข็ง ซึ่งเกิดจาก
การมีตะกรันเกราะอยูภายในผนังหลอดเลือดหัวใจ ทําใหรูหลอดเลือดแคบลง ตะกรันน้ีประกอบดวย
คอเลสเตอรอล โปรตีน และเศษเนื้อเยื่อที่ตายแลว เมื่อผนังหลอดเลือดหัวใจมีตะกรันมากขึ้น รูหลอดเลือดจะแคบ
ลง ทําใหหลอดเลือดแข็งและขาดความยืดหยุนผลที่ตามมาคือ ความดันโลหิตจะสูงขึ้น และเกิดการแตกราวที่ผนัง
หลอดเลือด เมื่อผนังหลอดเลือดมีรอยราว ก็อาจทําใหมีลิ่มเลือดมีรอยราว ก็อาจทําใหมลีิ่มเลือดมาอุดตัน จนทําให
รูหลอดเลือดทั้งหมดอุดตันไดในที่สุด 

ปจจัยเสี่ยงตอโรคทอเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็งน้ันมีหลายอยาง โดยการเกิดโรคน้ันเปนผลรวม 
ของภาวะที่หลอดเลือดแดงหัวใจ ตีบตันเน่ืองจากมีตะกรันอุดตัน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งการเกิดล่ิมเลือด ที่
เรียกวาโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเปนโรคน้ีแลว จะทําใหเกิดอาการ เจ็บหนาอกและอาการหัวใจลมตามมา 

อาการตางๆของโรคหัวใจ 

อาการปวดเคนหัวใจ (อาการเจ็บหนาอก) 

 

อาการปวดเคนหัวใจเปนสัญญาณเตือนแรกของโรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากการมีตะกรัน ไปจับที่ผนัง
หลอดเลือดหัวใจ จนเลือดผานไปเล้ียงหัวใจไดนอยลง เมื่อรางกาย ตองการออกซิเจนมากขึ้น หัวใจจะเตนเร็วขึ้น 
ทําใหผูปวยรูสึกปวดเคนที่หัวใจ เชน เมื่อเดินขึ้นบันได ว่ิงขึ้นรถเมล โกรธจัด อารมณเสีย ต่ืนเตน เผชิญอากาศ
หนาวเย็น กินมากไป และมีเพศสัมพันธ อาการจะเริ่มจากความรูสึกแนนและปวดเคนที่หนาอก และอาจราวไปที่
คอหรือแขนขางซาย หากไดพักราวสองสามนาทีหรือใชยาแลวก็มักหายปวด แตบางครั้งก็อาจเกิดอาการ ขณะนั่ง



พักหรือพักผอนอยูเฉยๆ เรียกวา อาการปวดเคนหัวใจ แบบไมคงที่ซึ่งเปนอาการบงช้ีวา หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
มากขึ้น อาการปวดเคนหัวใจ เปนสัญญาณเตือน ใหทั้งผูปวยและแพทยทราบวาถึงเวลา ที่ตองตรวจหลอดเลือด
หัวใจแลว รวมทั้งตองเริ่มปรับเปล่ียนวิถีชีวิต และรักษาดวยยาถาจําเปน 

อาการหัวใจลม 

อาการหัวใจลม หรือกลามเน้ือหัวใจตายเหตุขาดเลือด เกิดจากการมีลิ่มเลือดหรือตะกรัน ไปอุดหลอด
เลือดแดงของหัวใจจนตีบตัน ทําใหกลามเน้ือหัวใจตายเพราะขาดออกซิเจน อาการอาจรุนแรงขึ้นหากการสง
คล่ืนไฟฟา ที่ควบคุมการเตนของหัวใจถูกกระทบกระเทือน ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะหัวใจหองลางเตนแผวระรัว ทํา
ใหจังหวะการเตนของหัวใจ ไมสัมพันธกันจนกระทั่งไมสามารถสูบฉีดโลหิตไดการชวยชีวิตผูปวยอาการหัวใจ
ลมน้ันจําเปนตองใชวิธีกูชีพและช็อคดวยไฟฟา นอกจากน้ีผูปวยจะตองไดรับยาละลายลิ่มเลือดทันทีเพ่ือลดความ
เสียหายของกลามเนื้อหัวใจ หลังจากน้ันกลามเน้ือหัวใจ ที่ตายจะกลายเปนแผลเปน หากกลามเน้ือหัวใจตาย ไป
เพียงเล็กนอย ผูปวยจะกลับไปใชชีวิตตามปกติได แตตองลดปจจัยเสี่ยงตางๆ เพ่ือปองกันไมใหเกิดอาการซ้ําอีก 

ภาวะหัวใจทํางานลมเหลว 

          หมายถึง ภาวะที่หัวใจทําหนาที่สูบฉีดเลือดไมได หรือไดไม เต็มที่  ทําใหเลือดไปเล้ียงสวนตาง ๆ ของ
รางกายไมเพียงพอ และมีเลือดคั่งในปอด ตับ แขนขา และอวัยวะตาง ๆ อาการอาจเกิดขึ้นเฉียบพลันทันที หรือ
คอยเปนคอยไปอยางเรื้อรังก็ได แลวแตสาเหตุที่พบ โรคน้ีถือเปนภาวะรายแรง หากรักษาไมทัน อาจตายได ใน
รายที่เปนนาน ๆ จะทําใหมีภาวะแทรกซอนอื่นๆเชนตับแข็ง แทรกได ภาวะน้ีเปนอาการปลายเหตุของโรคหัวใจ
หลายชนิด และของโรคอื่นๆไดแกโรคหัวใจ (เชน โรคหัวใจพิการแตกําเนิด, โรคหัวใจรูมาติก, โรคหัวใจขาด
เลือดหรือกลามเนื้อ หัวใจตาย, โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ), ความดันโลหิตสูง, โรคไต, โรคปอดเรื้อรัง (เชน ถุงลม
พอง, หลอดลมพอง,  หืด ฯลฯ), เบาหวาน, คอพอกเปนพิษ, โลหิตจางรุนแรง, โรคเหน็บชา, เอสเอลอี, การให
นํ้าเกลือเร็วเกินไป เปนตน 
          สวนภาวะหัวใจเสียจังหวะน้ัน อาจเกิดจากความผิดปกติ อาจเกิดจากความผิดปกติในเซลลของตัวคุม
จังหวะหัวใจ ทําใหเซลลกลามเน้ือหัวใจหลายสิบลานเซลลทํางานไมสัมพันธกัน การรักษาโดยการผาตัดฝง
อุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก เพ่ือควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ อาจชวยใหผูปวยกลับมาใชชีวิตตามปกติได 

             ผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลวนั้นในระยะแรก มีอาการหอบเหน่ือยเฉพาะเวลาออกแรงมากหรือทํางานหนัก 
ๆ และอาจมีอาการไอและหายใจลําบาก ในตอนดึก ๆ ชวงหลังเขานอนแลว จนตองลุกขึ้นน่ัง บางคนอาจมีอาการ
หอบคลายเปนหืด ตองลุกน่ังหรือน่ังหลับจึงรูสึกคอยยังช่ัว บางคนอาจรูสึกจุกแนนอึดอัดในทองหรือล้ินป ปวด
บริเวณชายโครงดานขาว บวมที่ ขอเทาเมื่อเปนมากขึ้น จะมีอาการหอบเหน่ือยมากขึ้น แมทํางานเพียงเล็กนอย หรือ
อยูเฉย ๆ ก็รูสึกหายใจลําบาก  ออนเพลีย นอนราบไมได ตองนอนหรือน่ังพิงหมอนสูง 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 เหน่ือยงาย 
                       อาการหอบ เหน่ือยงาย เวลาออกแรง เชน เดิน ว่ิง ทํางาน มีสาเหตุมากมาย เชน โลหิตจาง
(ซีด) โรคอวน ความดันโลหิตสูง โรคปอด ตอมไทรอยดเปนพิษ โรคหัวใจ ภาวะหัวใจลมเหลว (heart 
failure) แมแตความวิตกกังวล  หรือ โรคแพนิค ก็ทําใหเหน่ือยไดเชนกัน อาการเหน่ือยงายจากโรคหัวใจ 
และ ภาวะหัวใจลมเหลวนั้น จะเหน่ือย  หอบ หายใจเร็ว โดยเปนเวลาออกแรง แตในรายท่ีเปนรุนแรง จะ
เหน่ือยในขณะพักบางรายจะเหน่ือยมากจนนอนราบไมได (นอนแลวจะเหน่ือย ไอ) ตองนอนศีรษะสูง
หรือ น่ังหลับคําวาเหน่ือย หอบ ในความหมายของแพทยหมายถึง อัตราการหายใจมากกวาปกติ แตใน
ความหมายของผูปวย อาจรวมไปถึง อาการเหน่ือยเพลีย หมดแรง เหน่ือยใจ  
อาการเหน่ือยแบบหมดแรง มือเทาเย็นชา พูดก็เหน่ือย (โดยอัตราการหายใจปกติ) เหลาน้ีมักจะไมใช 
อาการเหน่ือย จากโรคหัวใจ 
 
ใจส่ัน 
                          ใจสั่นในความหมายแพทยหมายถึง การท่ีหัวใจเตนเร็วผิดปกติ ผิดจังหวะ หรือ เตนไม
สม่ําเสมอ เตนๆ หยุดๆ  อาการดังกลาวอาจพบ ไดในคนปกติ โรคหัวใจ และโรคอื่นๆที่มีผลตอหัวใจ เชน 
ตอมไทรอยดเปนพิษ โรคปอด  แพทยจะซักประวัติละเอียดถึงลักษณะของ อาการใจสั่น เพ่ือใหแนใจวา
เกิดจากหัวใจเตนผิดจังหวะหรือไม  บอยครั้งที่ผูปวยรูสึก"ใจสั่น"โดยหัวใจเตนปกติ  
การตรวจวินิจฉัยกลุมอาการใจสั่นเปนเรื่องที่ทําไดไมงายนัก เน่ืองจากผูปวยมักมีอาการช่ัวขณะ เมื่อมาพบ
แพทย  อาการดังกลาว ก็หายไปแลว แพทยจึงไมสามารถใหการวินิจฉัยไดวาเกิดจากหัวใจเตนผิดจังหวะ
หรือไม  ดังน้ันทานควรศึกษาวิธีจับชีพจรตัวเอง เมื่อเกิดอาการ วาหัวใจเตนก่ีครั้งในเวลา 1 นาที และ
สม่ําเสมอหรือไม  ขอมูลเหลาน้ีจะชวยใหแพทยใหการวินิจฉัยไดรวดเร็วขึ้น 
 
ขาบวม 
                        อาการขาบวมเกิดจากการท่ีรางกายมีเกลือ(โซเดียม)และน้ําคั่งอยูในรางกาย โดยอาจเกิด
จากโรคไต(ขับเกลือไมได)  โรคหลอด เลือดดําอุดตัน (การไหลเวียนไมสะดวก) ขาดอาหาร โปรตีนใน
เลือดตํ่า โรคตับ ยาและฮอรโมนบางชนิด  โรคหัวใจ หรือ ในบางราย ไมพบสาเหตุ (idiopathic 
edema)  การบวมในผูปวยโรคหัวใจเกิดจากการท่ีหัวใจดานขวาทํางานลดลง เลือดจากขาไมสามารถ ไหล
เทเขาหัวใจดานขวาไดโดยสะดวก จึงมีเลือดคางอยูที่ขามากขึ้น โรคเยื่อหุมหัวใจอักเสบเรื้อรังก็ใหอาการ
เชนน้ีไดเชนกันดังน้ัน เมื่อมีอาการขาบวม แพทยจําเปนตองตรวจหลายระบบ เพ่ือหาสาเหตุ จึงใหการ
รักษาไดถูกตอง จะมีอาการขาบวมกดบุม 



 

 
 
เปนลม วูบ 
 
                       คําวา "วูบ" น้ีเปนปญหาในการซักประวัติอยางมาก เน่ืองจากในภาษาไทยคําน้ีมีความหมาย
ตางๆกัน แตในความ หมายของแพทยแลว จะตรงกับภาษาอังกฤษวา syncope หมายถึง การหมดสติ หรือ 
เกือบหมดสติ ช่ัวขณะ โดยอาจรูสึกหนามืด จะเปนลม ตาลาย มองไมเห็นภาพชัดเจน โดยอาการเปนอยู
ช่ัวขณะ ไมรวมถึงอาการเวียนศีรษะ  บานหมุน โคลงเครง วูบวาบตามตัว หายใจไมออก อาการดังกลาว
อาจเกิดจาก ความผิดปกติของสมอง เชน ลมชัก  (แมจะไมชักใหเห็น) เลือดออกในสมอง ความผิดปกติ
ของหัวใจ เชนหัวใจเตนผิดจังหวะชนิดรายแรง  หรือหยุดเตนช่ัวขณะ หรือ ความผิดปกติของระบบ
ประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหัวใจ นอกจากน้ันแลว "วูบ" ยังอาจพบไดในคนปกติที่ขาดนํ้า เสียเลือด 
ทองเสีย ไมสบาย ขาดการออกกําลังกาย ยาลดความดันโลหิตอีกดวย 

 
เม่ือไหรควรพบแพทย 
                        อาการของโรคหัวใจมีหลายชนิดและแตละชนิดก็อาจไมมีความเฉพาะเจาะจงตอโรคหัวใจโดยตรง 
คืออาจพบอาการเดียวกันน้ีกับสาเหตุที่เกิดกับโรคชนิดอื่น เชน โรคทางปอด สมอง เปนตน บางรายอาจจะเปน
อาการเน่ืองจากความเครียดแลวใหมีลักษณะเหมือนกับเปนโรคหัวใจก็ได การท่ีทานจะทราบวาเมื่อไหรจึงควรพบ
แพทยโรคหัวใจน้ัน โดยปกติจะนํ ามาจากสิ่งที่ชวนใหสงสัยวาเปนโรคหัวใจ 3 อยาง คือ อาการท่ีทานมี คือ อาการ
ผิดปกติซึ่งอาจบงช้ีวาเปนโรคหัวใจ  อาการแสดงท่ีทานมี อาการแสดงหมายถึง ความผิดปกติที่ทานสังเกตไดจาก
รางกายของทาน เชน ทานพบวาเทาบวม การตรวจพบดวยเครื่องมือพิเศษ หรือการตรวจพบทางหองปฏิบัติการ เชน 
ทานไปพบแพทยเพ่ือตรวจรางกายประจํ าปแลวพบผลเอ็กซเรยปอดวาหัวใจมีขนาดใหญขึ้นกวาปกติ จะขอกลาว
รายละเอียดทีละหัวขอดังตอไปน้ี 
1. อาการผิดปกติท่ีอาจบงชี้วาเปนโรคหัวใจ อาการท่ีพบบอยจะประกอบไปดวยอาการเหน่ือย เวลาออกกําลังกาย 
อาการเจ็บหนาอก แนนหนาอก หรือมีอาการอึดอัดหายใจไมสะดวก โดยเฉพาะเวลาออก 
กํ าลังกายแตจะเกิดเวลาที่น่ังพักอยูปกติก็ได อาการหายใจลําบาก อาการนอนราบแลวอึดอัดถาน่ังแลวจะสบายขึ้น 
อาการลุกขึ้นมากลางดึกหายใจแรงๆ แลวจึงนอนตอไปได อาการใจสั่นมีหัวใจเตนเร็วผิดจังหวะ อาการเปนลมหมด
สติ การออกกําลังกายน้ัน ถาเคยทําไดก็จะทําไมไดเน่ืองจากมีอาการเหนื่อย 
แตก็อาจเปนอาการของโรคจากอวัยวะอื่นได เชน อาการของโรคปอดเน่ืองจากการสูบบุหรี่เรื้อรังมา 



เปนระยะเวลานาน อาการของคนเปนหืดที่มีหลอดลมตีบ ขณะออกกํ าลังกายก็อาจจะเหน่ือยมากย่ิงขึ้น อาการของ
คนที่เปนโรคของหลอดเลือดดํ าที่มีลิ่มเลือดอุดตันที่ขาแลวหลุดออกไปอุดในหลอดเลือดของปอดก็สามารถให
อาการเชนน้ี นอกจากน้ันก็อาจจะพบในผูปวยท่ีมีไทรอยดเปนพิษหรือมีโลหิตจางอยางมาก หรือแมแตผูปวยท่ีมี
อาการเครียด เน่ืองจากคิดมากก็สามารถทํ าใหมีอาการได เมื่อทานพบแพทยอาจจะตองทํ าการวินิจฉัยโรคดวยการ
ตรวจรางกายและการตรวจชนิดพิเศษอื่นๆ เพ่ือยืน 
ยันกับทานไดวาทานเปนโรคหัวใจหรือไม 

อาการเจ็บหนาอกหรือแนนหนาอก อาการน้ีเปนอาการที่พบบอยในผูปวยซึ่งเปนโรคของหลอดเลือดหัวใจ
ตีบหรือตันอันเน่ืองจากมีไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ อาการเจ็บหนาอกหรือแนนหนาอกหายใจอึดอัดอัน
เน่ืองจากหลอดเลือดหัวใจตีบน้ี จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ มักจะมีอาการเจ็บหรือแนนบริเวณกลางหนาอก 
เหมือนมีอะไรหนักๆ มาทับหรืออะไรมารัดไมใหหนาอกขยายตัวเพ่ิมขึ้น อาการน้ีมักจะเปนเวลาออกกําลังกาย คือ 
เวลาที่หัวใจทํางานมากขึ้นและตองการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แตหลอดโลหิตตีบจึงไมสามารถมีเลือดไปเล้ียงเซลของ
กลามเน้ือหัวใจมากยิ่งขึ้น ทํ าใหเกิดอาการเจ็บหรือแนนหนาอก อาการเจ็บหรือแนนหนาอกเน่ืองจากหลอดเลือด
หัวใจตีบ มีความรุนแรงตางๆ กันบางรายอาการเจ็บ มีการราวขึ้นไปที่คอ ขึ้นไปที่กรามทั้ง 2 ขาง ที่ไหล 2 ขาง หรือ
อาจจะเปนเฉพาะขางซายขางเดียวก็ได และอาจจะราวลงไปท่ีแขนจนถึงปลายแขนได อาการเหลาน้ีบางครั้งทํ าให
แพทยวินิจฉัยผิดหรือผูปวยเขาใจวาเน่ืองจากมีอาการราวลงไปท่ีกราม คิดวาเปนโรคฟนผุก็อาจที่จะไปหาหมอฟน 
แลวพบฟนผุจริงบริเวณซี่ใดซี่หน่ึงแลวทํ าการถอน แตอาการเหลาน้ีก็ไมหายไป เพราะอาการเปนจากโรคหัวใจมิใช
เปนจากฟนผุซึ่งพบรวมกันโดยบังเอิญ นอกจากน้ันอาการแนนหนาอกเน่ืองจากโรคหัวใจ เสนเลือดหัวใจตีบน้ี ยังมี
ลักษณะที่ตองแยกโรคไปจากโรคกระเพาะ เพราะบางรายแนนบริเวณล้ินป ซึ่งเปนตําแหนงอาการเจ็บแนน เน่ืองจาก
โรคกระเพาะ อาจจะตองจําแนกแยกไปจากโรคของนิ่วในถุงน้ําดี หรือทางเดินของถุงน้ําดี ซึ่งอาจจะมีอาการอึดอัด
หรือแนน บริเวณซี่โครงขวา ราวไปที่ไหล อาจจะตองแยกจากโรคทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ เชนตับออนอักเสบ 
อาจจะตองแยกโรคจากโรคปอด เชน โรคถุงลมในปอดแตกทําใหถุงลมร่ัว หรือโรคของลิ่มเลือดหลุดไปอุดใน
หลอดเลือดซึ่งอยูในปอด อาจจะตองแยกโรคจากการอักเสบของกระดูกหรือกระดูกออน บริเวณหนาอก ซึ่งโรคน้ี
เมื่อเรากดลงไปบนซี่โครงที่อยูบนหนาอกจะมีอาการเจ็บ ซึ่งไมเหมือนกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กดเทาไหร ก็ไม
สามารถทําใหเกิดอาการเจ็บขึ้นมาได อาจจะตองแยกโรคจากโรคผิวหนังบางอยาง เชน งูสวัด ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
อาการเจ็บหนาอก กอนที่จะมีอาการอื่นๆ หรือมตุีมขึ้น รวมทั้งอาจจะตองแยกจากผูปวยท่ีมีอาการคิดมากดวย
อยางไรก็ดีอาการเจ็บหนาอกมิไดมีเพียงเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเทาน้ัน การอักเสบของเย่ือหุมหัวใจ 
หรือการที่มีผนังหลอดเลือดแดงใหญเกิดการปริหรือแทรกเซาะท่ีพบในผูปวยความดันโลหิตสูง ก็อาจจะทําใหมี
อาการเจ็บหนาอกได 
                    อาการของภาวะหัวใจลมเหลวภาวะหัวใจลมเหลวเกิดจากการท่ีหัวใจทํางานไมเพียงพอตอความ
ตองการออกซิเจน และอาหารพยาธิสภาพอื่นๆ เชนล้ินหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันระยะ
สุดทาย หรืออาจเกิดจากภาวะตอมไทรอยดเปนพิษ หรืออาจเกิดจากการใหน้ําทางหลอดเลือดดําอยางรวดเร็วใน
ผูปวยสูงอายุ หรือพบในผูปวยที่มีไตวาย เน่ืองจากมีภาวะน้ําเกินในรางกายขับน้ํ าออกไมไดอาการของผูปวยท่ีมี
ภาวะหัวใจลมเหลว อาจจะมีความรุนแรงไมเทากัน ต้ังแตลมเหลวนอยไปจนถึงลมเหลวมากอาการจึงอาจจะไม
เหมือนกันในผูปวยแตละราย โดยเริ่มจากอาการเหน่ือยซึ่งอาจจะเปนเหน่ือยขณะออกกําลังกายนิดหนอยหรือเหน่ือย
ในขณะนั่งพักเฉยๆ ก็ได แลวแตความรุนแรง ถาเปนมากก็อาจมีอาการนอนราบไมลง กลาวคือปกตินอนตอน
กลางคืนจะใชหมอนเพียงใบเดียว อาจจะตองเพ่ิมปริมาณหมอนมากขึ้นเปน 2 หรือ 3 ใบ เพ่ือหนุนใหหัวสูงขึ้น 
เพราะในผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวถานอนสูงขึ้น อาการเหน่ือยอึดอัดจะนอยกวานอนราบ ถาน่ังอาการเหน่ือยจะดี
ขึ้น อาการน้ีก็ไมใชอาการท่ีเฉพาะเจาะจงวาเปนภาวะหัวใจลมเหลว อาจมีอาการของโรคปอดอยางอื่น หรือโรคจาก



อวัยวะอื่นทําใหมีอาการคลายอยางน้ีก็ได นอกจากน้ันผูปวยภาวะหัวใจลมเหลว อาจจะพบมีอาการต่ืนขึ้นมาหอบ
ตอนกลางคืน สวนมากมักจะใหประวัติวาเมื่อนอนหลับไปแลวซัก 3-4 ช่ัวโมง จําเปนตองต่ืนขึ้นมากลางดึก
เน่ืองจากมีอาการแนนอึดอัดในหนาอกแลวตองลุกขึ้นมาน่ังแลวหายใจแรงๆ หลายๆ ทีจากน้ันจึงนอนหลับตอไปได
อาการน้ีก็เปนอาการที่อาจเกิดจากมีน้ําทวมปอดซ่ึงเกิดจากสาเหตุทีเกิดจากภาวะหัวใจลมเหลวนั่นเอง ดังน้ันหาก
ทานมีอาการอยางใดอยางหน่ึงที่บงช้ีไปวาอาจจะเปนภาวะหัวใจลมเหลว จึงควรพบแพทยโดยเร็วเพราะภาวะนี้มี
อันตรายถึงชีวิต หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที   

 
อาการใจส่ัน หัวใจเตนรัว เร็วผิดจังหวะปกติหัวใจคนเราจะเตนในจังหวะ 60-100 ครั้ง/นาที ดวย

จังหวะสม่ําเสมอ กรณีน้ีเราจะไมรูสึกถึงความผิดปกติในจังหวะการเตนของหัวใจ ถาหัวใจมีการเตนกระโดด 
ไมสมํ่าเสมอหรือเตนมากอนกําหนด เราอาจจะมีอาการเหมือนใจแกวงๆ หรือถาเปรียบเหมือนเครื่องยนตก็คือ
เครื่องยนตเดินไมเรียบ หรือหัวเทียนบอด ทานก็อาจจะรูสึกไดถึงอาการของหัวใจเตนผิดจังหวะ ในผูปวยหลายๆ 
รายที่เปนโรคหัวใจเตนผิดจังหวะอาจจะมาดวยอาการใจสั่น เตนรัวเร็วเหมือนกลองหรือเหมือนขณะที่ว่ิงมาอยาง
เหน่ือยเต็มที่ ทั้งๆ ที่ความจริงขณะน้ันน่ังพัก มิใชออกกําลังกายอะไร กรณีน้ีอาจจะเกิดจากไฟฟาว่ิงลัดวงจรเวียนอยู
ในหัวใจ ซึ่งอาจจะเกิดจากมีทางเดินไฟฟาหัวใจ ผิดปกติแตกําเนิดได เราตองทราบวาการที่หัวใจเตนเปนจังหวะสม่ํา
เสมอ 60-100 ครั้ง/นาที ไดน้ันเน่ืองจากมีแหลงกําเนิดใหจังหวะไฟฟาหัวใจท่ีทําหนาที่ในการนําไฟฟาจาก
แหลงกําเนิดไฟฟาหัวใจใหไฟฟาที่เกิดขึ้นน้ันเดินทางไปถึงยังกลามเน้ือหัวใจแตละเซลลพรอมๆกันเพ่ือใหเกิดการ
บีบตัวของกลามเน้ือหัว ใจแตละเซลลพรอมๆ กัน เพ่ือใหไดกําลังในการบีบตัวของหัวใจอยางเต็มที่น่ันเอง เซลล
ของกลามเน้ือหัวใจทําหนาที่นําไฟฟาจากแหลงกําเนิดลงไปยังเซลลของกลามเน้ือหัวใจน้ีเปรียบเสมือนสายไฟฟา
ซึ่งโยงจากแหลงผลิตไฟฟา ไปจายใหกับตามบานเรือน สายไฟฟาหรือเซลลที่ทํางานนําไฟฟาน้ีถาผิดปกติไป อาจจะ
ทําใหหัวใจเตนเร็วกวาความเปนจริงคือ อาจจะเตนขึ้นไปถึง 150-250/นาที ก็ได หรืออาจจะทําใหหัวใจเตนชากวา
ปกติ คือ เตนเพียง 30-40 ครั้ง/นาที ก็ได เพราะฉะน้ันหากทานมีอาการใจสั่นทานจึงควรพบแพทยโรคหัวใจเพ่ือ
ทราบวา ทานมีความผิดปกติในระบบทางเดินจากแหลงกําเนิดไฟฟาภายในหัวใจหรือไม เพราะในปจจุบันมีการ
รักษาซึ่งอาจจะทําใหทานหายขาด กลับเปนคนปกติไดโดยที่ไมตองมาทรมานกับการเตนผิดจังหวะเปนๆ หายๆ โดย
ไมรูวาเมื่อไหรจะเกิดขึ้นอีกตอไป การรักษาที่วาน้ี คือ การทําลายวงจรไฟฟาที่ผิดปกติในหัวใจดวยคลื่นวิทยุทาํให
วงจรไฟฟาซึ่งอาจว่ิงวนผิดปกติในหัวใจหยุดการว่ิงวนเวียนได แลวทานก็จะไมเปนอาการน้ีอีกเลยตลอดชีวิต การ
ใหยาควบคุมจังหวะไฟฟาหัวใจไดผลในผูปวยบางรายแตไมใชการรักษาใหหายขาด เพราะฉะน้ันเราจึงมักใชยาเพื่อ
ควบคุมอาการช่ัวคราวเทาน้ัน ตราบใดที่ทานทานยาทานก็อาจไมมีอาการของหัวใจเตนผิดจังหวะแตเมื่อทานหยุดยา
อาการของหัวใจเตนผิดจังหวะเหลาน้ีก็อาจจะโผลมาเมื่อไหรก็ได นอกจากน้ันการใชยายังอาจเกิดเพราะฤทธิ์
ขางเคียงหรือผลแทรกซอนของยา ทําใหทานมีอาการผิดปกติชนิดอื่นๆ หรือตัวยาเองอาจทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ 
ชนิดใหมซึ่งรายแรงกวาที่ทานเปนอยูก็ไดอาการใจสั่นน้ีอาจจะพบในผูปวยที่มีอาการกังวล มีความเครียด ทั้งๆ ที่
ไมไดเกิดการเตนผิดจังหวะของหัวใจจริงๆ ก็ได เพราะฉะน้ันเมื่อทานพบแพทย แพทยจึงจําเปนจะตองแยกใหไดวา 
เปนเรื่องของหัวใจหรือมิใช หากทานไดรับการตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ หรือตรวจดวยเครื่องมือพิเศษในขณะที่ทานมี



อาการใจส่ัน ก็จะบอกไดวาทานเปนโรคหัวใจเตนผิดจังหวะหรือไม แตจากอาการจะแยกยาก ตามประสบการณของ
ผูเขียนอาการท่ีมีการเตนผิดจังหวะจริงๆ ของหัวใจอาจมีอาการวาเวลาหัวใจเตนผิดจังหวะเอามือไปคลําหนาอกจะ
รูสึกวาหัวใจเตนตูม ตูม ตูม รัวและเร็วและแรงหรืออาจจะพบวากระเปาเสื้อที่อยูดานซาย มีการกระเพื่อม และจะ
พบวาชายแขนเสื้อดานซายพริ้วตามหัวใจดวย เมื่อทานพบแพทย นอกจากการทําคล่ืนไฟฟาหัวใจแลวก็อาจจะมีการ
ตรวจพิเศษอ่ืนๆ เชน การติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ 24 ช่ัวโมง เพ่ือใหทราบวาทานเปนโรคหัวใจเตนผิด
จังหวะหรือไม  
                          อาการเปนลมหมดสติอาการเปนลมหมดสติช่ัวคราว แลวฟนขึ้นมาไดเองโดยไมตองมีการชวยเหลือ
จากแพทย เปนอาการหน่ึงที่อาจจะเปนอาการของโรคหัวใจได โดยเฉพาะในกรณีที่จังหวะการเตนของหัวใจชา
เกินไปหรือมีจังหวะหยุดนานเกินกวา 3 วินาที อาจจะทําใหทานมีอาการเปนลมหมดสติช่ัวคราวแลวฟนกลับขึ้นมา
ใหมไดเอง เมื่อหัวใจเริ่มเตนกลับมาปกติเหมือนเดิม อาการเปน 
ลมหมดสติดังกลาวน้ีเกิดเน่ืองจากหัวใจหยุดช่ัวคราวหรือเตนชา ไมเพียงพอที่จะสงเลือดไปเล้ียงสมอง ใหทานมีสติ
อยูตลอดเวลาเปนปกติได ทานจึงมีอาการดังกลาว ไดกลาวแลววาในคนปกติเมื่อเราเกิดมาจะมีแหลงกําเนิดที่ให
ไฟฟาหัวใจท่ีเปนจังหวะสม่ําเสมอ 60-100 ครั้งตอนาทีในผูปวยสูงอายุการทํางานของเซลลใหจังหวะไฟฟาหัวใจ
อาจผิดปกติ โดยอาจจะทํางานไมสมํ่าเสมอคืออาจทําบางหยุดบางเมื่อเซลลเหลาน้ีเริ่มมีการเสื่อม อาจทําใหทานมี
อาการเปนลม หรืออาจจะเกิดจากทางเดินไฟฟาหัวใจซึ่งนําไฟฟาจากเซลลซึ่งทําหนาที่ใหจังหวะไฟฟาหัวใจไปยัง
สวนตางๆ ของหัวใจเพ่ือทํางานใหพรอมกันน้ี เกิดการขาดตอนของทางเดินไฟฟาบางจุด ทําใหหัวใจเตนชาลงอยาง
มากแค 30-40 ครั้ง/นาทีทานก็อาจจะมีอาการเปนลม อาการเปนลมหมดสติน้ีจะเกิดในทายืน แตจะเกิดนอยถาทาน
นอนราบอยู อยางไรก็ตามการเปนลมหมดสติน้ัน สําคัญ คือ รางกายของทานจะไมสามารถพยุงตัวอยูได ก็จะลม 
ลงซึ่งอาจจะทําใหศรีษะฟาดพ้ืน เกิดการกระทบกระเทือนตอสมอง ฉะน้ันถาทานมีอาการเหลาน้ี ทานจึงควรพบ
แพทย เพราะโอกาสท่ีถาทานไปพบแพทยอาการเหลาน้ีมักจะกลับมาใหมมีไดมาก รวมทั้งทําใหเกิดอันตรายตอ
รางกายของทาน เมื่อลมลงในที่ๆ ไมเหมาะสมหรือที่บนพ้ืนปูนแข็ง หรือเกิดอาการเปนลมในขณะท่ีทานอยูในภาวะ
คับขันก็จะทําใหทานมีอันตรายถึงชีวิตได หากอาการเปนลมเกิดจากหัวใจเตนชาลง การใสเครื่องกระตุนหัวใจถาวร
อาจปองกันอาการไมใหกลับมาใหมได แตน่ันก็ 
หมายความวาทานตองพ่ึงเครื่องกระตุนหัวใจของเทียมซึ่งฝงอยูในรางกายของทานไปตลอดชีวิต  

 
                          อาการหัวใจหยุดเตนกระทันหัน ผูปวยท่ีมีอาการหัวใจหยุดเตนกระทันหันถาไมไดรับการชวยชีวิต 
กูชีวิตขึ้นมาใหม ก็คงถึงแกความตายไปแลวไมปรากฏเปนอาการเมื่อนํามาพบแพทย 
แตในผูปวยบางรายที่โชคดีมีผูชวยเหลือไมวาผูน้ันจะเปนภรรยา ญาติสนิทหรือเพ่ือนของผูปวยหรือแมแตชวยเหลือ
มาโดยแพทย นําสงโรงพยาบาล และไดรับการชวยชีวิตบําบัดรักษา ฉุกเฉิน จนรอดชีวิตมาได ก็จะปรากฏเปนอาการ
ที่จะตองตรวจคน อยางไรก็ตามผูปวยเหลาน้ีก็จะเขาโรงพยาบาลอยูแลว จึงไมตองแนะนํ าวาผูปวยจะตองไป
โรงพยาบาล อาการน้ีอาจพบในกลุมผูปวยท่ีตรวจพบความผิดปกติของหัวใจจากการตรวจรางกายหรือการตรวจ



พิเศษทางหองปฏิบัติการหรืออาจจะตรวจพบในผูปวย ที่ไมตรวจพบความผิดปกติจากหัวใจเลยแตเปนความผิดปกติ
ที่อยูในเซลลของหัวใจโดยตรงซึ่งกํ าลังมีผูวิจัยคนควากันอยูวา คณุสมบัติทางไฟฟาบางอยางของเซลลกลามเน้ือ
หัวใจ อาจจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันในแตละช้ันของแตละกลามเนื้อหัวใจ อยางเชน โรคใหลตาย ซึ่งพบมากใน
คนงานทางอีสาน อันที่จริงน้ันมิไดมีเฉพาะในประเทศไทย แตมีพบไดทั้งโลกเพียงแต อุบัติการณของโรคไหลตาย
ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตน้ีซึ่งไดแกมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส จะพบไดมากกวาในสวนอื่นเทาน้ัน 
อาการหัวใจหยุดเตนกระทันหันแลวถูกกูชีวิตฟนขึ้นมาไดเปนสิ่งสํ าคัญมากเพราะโอกาสที่อาการน้ีจะกลับขึ้นมา
ใหมสูงขึ้น หากทานไมปองกันไวหรือทําการวินิจฉัยรักษาหาสาเหตุที่ถูกตองอาจ ท ําใหทานเสียชีวิตในครั้งตอๆไป
ได  
2 การตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจดวยเคร่ืองมือพิเศษ สวนใหญการตรวจทางหองปฏิบัติการหรือการ
ตรวจดวยเครื่องมือพิเศษจะถูกสงโดยแพทย เพราะฉะน้ันทานไดเขาไปพบแพทยแลวแตอาจจะเปนแพทยทั่วไปมิใช
แพทยเฉพาะทางโรคหัวใจ เชน อาจจะไปพบแพทยเพ่ือการตรวจรางกายประจํ 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 การตรวจพบความผิดปกติของคล่ืนไฟฟาหัวใจ ซึ่งทํ าเปนการตรวจประจําปน้ันก็
อาจนําทานพบแพทยโรคหัวใจ ไดถาทานมีความผิดปกติจากการตรวจทางหองปฏิบัติการ  

ชนิดของโรคหัวใจ 

โรคล้ินหัวใจ ล้ินหัวใจพิการ อาจเปนแตกําเนิดหรือมาเปนภายหลังได ที่มาเปนภายหลัง สวนมาก 
เกิดจาก การติดเช้ือคออักเสบ และไมไดรับการรักษา อยางถูกตอง ทําใหรางกายสรางภูมิตานทานตอตานหัวใจ
ตัวเอง เกิดการ อักเสบของลิ้นหัวใจ และ เกิดล้ินหัวใจพิการ (ตีบ รั่ว) ตามมา นอกจากน้ันล้ินหัวใจพิการยังอาจเกิด
จากการติด เช้ือที่หัวใจโดยตรง หรือเกิดจากการเสื่อมของลิ้นหัวใจเองโดยมากแลวเราสามารถผาตัดแกไขได 
 
โรคกลามเน้ือหัวใจ กลามเน้ือหัวใจทํางานผิดปกติไมวาจะบีบ หรือ คลายตัว กลามเนื้อหัวใจหนากวา 
ปกติ  เปนตน โรคที่พบบอย คือ กลามเน้ือหัวใจเสีย เน่ืองจากความดันโลหิตสูงที่ไมไดรับการรักษามา
นาน กลามเน้ือหัวใจ ขาดเลือด หรือ กลามเน้ือหัวใจตาย บางสวน เน่ืองจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน เปนตน ยัง
มโีรคของกลามเน้ือหัวใจบางชนิดที่ไมทราบสาเหตุ (อาจเกิดจากการ ติดเช้ือไวรัส)   ทําใหกลามเน้ือหัวใจบาง และ
บีบตัวออนกวาปกติมาก การรักษาโรคของกลามเนื้อหัวใจน้ี อาศัยการแกไขที่สาเหตุ เชนขยายหลอดเลือด
หัวใจ  ผาตัดบายพาส สวนหากไมไดผลหรือเปนกลุมที่ไมมีสาเหตุ การรักษาสุดทายคือการผาตัดเปล่ียนหัวใจ 
 
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือด เปนโรคกลุมเดียวกัน เพราะหลอดเลือดหัวใจจะนําเลือด 
ไปเล้ียง กลามเน้ือหัวใจ เมื่อหลอดเลือด ผิดปกติจะทําใหกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด การทํางานจึงผิดปกติ โรคของ
หลอด เลือดหัวใจอาจเกิดจากหลายสาเหตุ แตที่พบบอยที่สุด เกิดจากการสะสม ของไขมันที่ผนัง ทําใหหลอดเลือด
หัวใจ ตีบและตันในที่สุด (ไมใชมีกอนไขมันในเลือดลอย ไปอุดตัน ตามท่ีเขาใจกัน) 

http://www.thailabonline.com/sec31heartvalves.htm
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โรคเย่ือหุมหัวใจ เปนโรคที่พบไมบอย สวนใหญเกิดการอักเสบจากการติดเช้ือไวรัส หรือ แบคทีเรีย  
หรือ เช้ือ วัณโรค โรคน้ีสวนใหญรักษาได ยกเวนกรณีที่มะเร็งแพรกระจายมายังเย่ือหุมหัวใจ 
 
โรคหัวใจเตนผิดจังหวะ กลุมน้ีมีหลายชนิดมาก บางชนิดไมเปนอันตราย บางชนิดอันตรายมาก  
(สวนใหญของ กลุมที่รายแรง มักมีความผิดปกติ ของกลามเน้ือหัวใจ หลอดเลือดหัวใจดวย) สาเหตุเกิด 
จากระบบไฟฟาในหัวใจทํางานผิดปกติไป เชน มีจุดกําเนิด ไฟฟาแปลกปลอมขึ้น หรือ เกิดทางลัด  (เรียกงายๆวา 
ไฟช็อต) ในระบบ เปนตน 
 
การติดเชื้อท่ีหัวใจ พบไดบอยในผูปวยภูมิตานทานตํ่า หรือ ติดยาเสพติดชนิดฉีด โดยมากเกิดการ 
ติดเช้ือที่ ลิ้นหัวใจ ซึ่งจะเปนปญหาในการรักษา อยางมาก โรคหัวใจในผูปวยที่ติดเช้ือ HIV ก็เปนอีกกลุมที่มีลักษณะ
ของโรค หลากหลายมาก 
 
มะเร็งท่ีหัวใจ คุณคงไดยินขาวคราวเกี่ยวกับมะเร็งตามอวัยวะตางๆบอยๆ เชน ปอด ตับ กระดูก ไต  
เตานม  มดลูก และ ปากมดลูก รังไข ฯลฯ แตนอยครั้ง มากที่จะไดยิน”มะเร็งหัวใจ” เพราะเน้ืองอกที่หัวใจพบได
นอย  สวนใหญของมะเร็งหัวใจ เกิดจากมะเร็งอวัยวะขางเคียงลุกลามมายังหัวใจ เชน มะเร็งปอดมะเร็งเตานม เปน
ตน 

ปจจัยเสี่ยง 

               ปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจมีหลายประการ ผูมีปจจัยเสี่ยงมากก็จะเปนโรคงายขึ้น ที่สําคัญที่สุดคือ
กรรมพันธุ การบริโภคอาหารไขมันสูง การสูบบุหรี่ และโรคความดันโลหิตสูง สวนปจจัยอื่นๆ ก็เชน 
โรคเบาหวาน การมีนํ้าหนักตัวมากเกินไป ไมไดออกกําลังกาย และความเครียด ผูที่มีคนในครอบครัว เชน บิดา
มารดาหรือพ่ีนองเกิดภาวะหัวใจลมมากอน โดยเฉพาะหากเปนตอนอายุตํ่ากวา 55 ป จะเสี่ยงตออาการหัวใจลม
มากกวาปกติ สวนสมาชิกในครอบครัวที่มักมีพฤติกรรมไมดีตามๆ กัน เชน ชอบกินอาหารไขมันสูง ก็อาจทําให
เปนโรคทางกรรมพันธุเหมือนๆ กัน เชน ภาวะมีคอเลสเตอรอลมาก ในครอบครัวซึ่งสงผลให กระบวนการกําจัด
คอเลสเตอรอล ออกจากกระแสโลหิต ไดผลเพียงครึ่งเดียว นอกจากน้ี ระดับคอเลสเตอรอล ในเลือดที่สูงขึ้นยังอาจ
ทําให เกิดอาการปวดเคนหัวใจอาการหัวใจลม และเสียชีวิตต้ังแตยังเปนเด็กหรือหนุมสาว ภาวะมีคอเลสเตอรอล
มากในครอบครัวเชนน้ีพบไดราว 1 ใน 500 คน หากพบผูปวยที่เปนโรคน้ี ทุกคนในครอบครัวตองตรวจรางกาย
เพ่ือปองกันโรคตางๆ ไวแตเน่ินๆ เน่ืองจากหากไดรับการวินิจฉัยทันทวงที และดูแลตนเอง ดวยการบริโภคอาหาร
ไขมันตํ่า อยางเครงครัด รวมกับใชยาลดระดับคอเลสเตอรอล ก็จะทําใหอายุยืนไดไปจนแกเฒา สาเหตุหลักของ
การบริโภคที่ทําใหระดับ คอเลสเตอรอลในเลือดสูงน้ัน ไมไดเกิดจากการกินอาหาร ที่มีคอเลสเตอรอลสูง แตเกิด
จากการบริโภค ไขมันอิ่มตัวมากเกินไป ในปจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร ยืนยันแลววา การบริโภคอาหาร
ไขมันตํ่า การออกกําลังกาย และการฝกผอนคลายความตึงเครียด จะทําใหโรคหลอดเลือดหัวใจหายไปไดเอง 
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การดูแลผูปวยท่ีบาน 

ผูปวยโรคเรื้อรังสวนใหญมักจะรูตัวเอง และไมยอมไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะผูที่อยูในระยะสุดทายของโรค ดังน้ัน
ครอบครัวจะตองชวยกันดูแลต้ังแต การเฝาระวังการกําเริบของโรค การปองกันโรคแทรกซอน การดูแลขั้นตํ่า
สําหรับผูปวยมีดังน้ี 

1. ตองมีการบันทึกนํ้าหนัก และมีแผนสําหรับการดูแลเมื่อนํ้าหนักเพ่ิมขึ้น  
2. การเตรียมยาสําหรับรับประทานเปนประจํา และยาสําหรับรักษาอาการเจ็บหนาอก อาการหอบเหน่ือย 

และน้ําหนักเกิน  
3. แผนการดูแลยามฉุกเฉิน เชนการไปหองฉุกเฉิน การอนุญาตใหแพทยทําการกูชีวิตหรือไม  

สําหรับขั้นตอนในการดูแลผูปวยมีดังน้ี 

1. การบันทึกประจําวัน ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับการรักษาของแพทย ขอมูลที่ควรจะบันทึกไดแก  

• นํ้าหนักประจําวัน  
• การหายใจ มีอาการหอบเหน่ือยหรือไม หายใจลําบาก ไอโดยเฉพาะเวลานอน แนหนาอกเวลานอนราบจน

ตองต่ืนตอนกลางคืน ตองบอกรายละเอียดถึงวันที่เกิดอาการและความรุนแรง  
• ยาที่รับประทาน ตองรูช่ือยา ขนาด ความถ่ีของการรับประทาน และผลขางเคียงของยา  
• อาหาร และกิจวัตรประจําวันที่ทําไดและทําไมได  
• อาการอ่ืนๆ เชนบวม  

2. จะตองรูวาเมื่อไรจึงตองปรึกษาหรือไปพบแพทย  

• นํ้าหนักเพ่ิมขึ้น 1-2 กก./สัปดาห  
• มีอาการบวมที่หลังเทา ขอเทา มือ  
• มีอาการหายใจลําบาก หรือไอเวลานอน  
• ปสสาวะลดลง  
• สับสน มึนงง หรือเปนลมหมดสติ  
• คล่ืนไส อาเจียน  
• มีอาการออนเพลีย  
• เปนตะคริวหรือออนแรง  
• มีอาการไมสบายตัว  

3. ตองจดเบอรของแพทยหรือโรงพยาบาลท่ีรักษาอยู และสมาชิกในครอบครัวทราบวาสมุดจดวางไวที่ไหน  

• ช่ือแพทย  
• เบอรโทรของแพทย  
• เบอรโทรของโรงพยาบาล  
• ช่ือแพทยสํารอง  
• เบอรโทรแพทยสํารอง  



เบอรโทรโรงพยาบาล  • 

4. เตรียมขอมูลที่สําคัญสําหรับการพบแพทยหรือปรึกษากับแพทย  

อาการแนนหนาอก 

  เวลาที่เริ่มเจ็บ 

  ระยะเวลาที่เจ็บ 

  
ลักษณะที่เจ็บ(เจ็บแปลบๆ เจ็บหนักๆ หายใจแลวเจ็บมากขึ้น

หรือเทาเดิม 

  ตําแหนงที่เจ็บ 

  เจ็บเทากันหรือเปนๆหายๆ 

 นํ้าหนักเกิน 

  นํ้าหนักปกติเปนเทาใด 
  นํ้าหนักเพ่ิมขึ้นมาเทาใด 

  ใชเวลาก่ีวัน 

 อาการบวม 

  บวมที่ไหนเปนแหงแรก 

  บวมบริเวณอื่นอีกหรือไม(มือ ทอง) 

  บวมนานแคไหน 

อาการหายใจลําบากหรือไอกลางคืนหรือหอบเหน่ือย 

  เริ่มหายใจลําบากเมื่อใด 

  ปจจัยที่ทําใหหายใจลําบากเพ่ิมขึ้น ปจจัยที่ทําใหหายใจดีขึ้น 
  เริ่มไอกลางคืนต้ังแตเมื่อใด 

 อาการเปนลมหรือเวียนศีรษะ 

  เวลาที่เริ่มเกิดอาการ 

 มีอาการคลื่นไส หรืออาเจียนรวมดวยหรือไม 

  เปนมานานแคไหน 

 อาการออนเพลียไมมีแรง 

  ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการออนเพลีย 

 ตะคริวและกลามเน้ือออนแรง 

  กลามเน้ือสวนไหนที่เปนตะคริว 

  ระยะเวลาที่มีอาการนี้ 

 อาการอ่ืนๆท่ีจะปรึกษาแพทย 
 



ไขมันในเลอืด 

 
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 ด ีแอล (HDL-C: High Density Lipoprotein) เปนไขมันที่มีความหนาแนนสูง มีหนาที่จับ 
Cholesterol จากเซลของรางกายไปทํ าลายที่ตับ ถาระดับ HDL-C น้ีสูงจะมีผลทํ าใหโอกาสท่ีเปน
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดเสื่อมตาง ๆ ลดลง ระดับ HDL-C จะเพ่ิมไดจากการ
ออกกํ าลังกาย 

2. ไตรกลีเซอรไรด (Triglyceride) ไขมันน้ีอาจเกิดจากอาหารที่รับประทานเขาไปและอีกสวนเกิดจากการ
สังเคราะหในรางกายจากน้ําตาลและแปง ในคนอวนระดับ Triglyceride มักจะสูง ยังไมสามารถระบุได
ชัดเจนวาไขมันตัวน้ีเปนตนเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ ถาพบวามีระดับสูงมากหรือสูงในคนท่ีมี 
Cholesterol สูงอยูแลวจะเปนอันตรายได 
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ไขมันทํ าใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไดอยางไร 
 

เมื่อมีระดับ LDL-C ในเลือดสูง LDL-C เหลาน้ีจะซึมผานเซลลช้ันบาง ๆ ที่บุอยูภายในของผนังหลอดเลือด
แดงที่เรียกวา Endothelium เขาไปอยูภายใน โดยจะกระตุนใหเม็ดเลือดขาวเคล่ือนยายตัวเองตามมาอีก เม็ดเลือดขาว
เหลาน้ีเมื่อกิน LDLC เขาไปก็จะเปล่ียนแปลงตัวเอง เปนเซลลที่มีขนาดใหญมี Cholesterol สูง เรียกวา foam cell การท่ี
ยิ่งมีระดับ LDL-C ในเลือดสูง การซึมผานของ Cholesterol เขามาอยูใตช้ันผนังหลอดเลือดแดง ก็จะยิ่งมีปริมาณมาก
ขึ้น ทํ าใหเกิด foam cell ขึ้นจํ านวนมากมาย foam cell เหลาน้ีเมื่อกิน cholesterol เขาไปในตัวมาก ก็จะแตกตัวปลอย
สารพิษตอผนังหลอดเลือดออกมาทําใหเกิดการอักเสบ เมื่อนานขึ้นผนังหลอดเลือดก็จะมีการหนาตัว ทําใหตีบแคบลง 
และหากมีจํานวน foam cell อยูภายในเปนปริมาณมากจะทําใหผนังหลอดเลือดปริแตกไดงาย จากน้ันเกล็ดเลือดซึ่งอยู
ภายในกระแสเลือดจะมาเกาะรวมตัวกันบริเวณผนังหลอดเลือดที่ปริแตก จนเกิดล่ิมเลือดขึ้น ซึ่งล่ิมเลือดน้ีเองจะไปอุด
ตันหลอดเลือดแดงที่ไปเล้ียงกลามเนื้อหัวใจ ทําใหเกิดภาวะกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งนําไปสูการเตนผิดจังหวะ
ของหัวใจ ที่เปนอันตรายทําใหผูปวยเสียชีวิตกะทันหันได 

 

 
เราจะควบคุมระดับไขมันในเลือดไดอยางไร? 

เมื่อตรวจพบวาระดับโคเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) ในเลือดสูง ควรตรวจวิเคราะหเพ่ิมเติมวามี
ระดับ LDL-C หรือ HDL-C เทาไร ถาระดับ LDL-C สูง ควรพยายามลดระดับ LDL-C ดังน้ี 
1. การควบคุมอาหาร 
1.1 หลีกเล่ียงอาหารพวกไขแดง เครื่องในสัตว เน้ือสัตวสวนที่ติดมันทุกชนิด สมองสัตว อาหารทะเลบาง ชนิด เชน 
หอยนางรม ปลาหมึก 
1.2 หลีกเล่ียงอาหารที่ปรุงดวยน้ํามัน อาหารทอด เจียว ควรใชน้ํามันพืชแทนน้ํามันสัตว เชน เนย หรือ น้ํามันหมูน้ํ ามัน
พืชที่สกัดจากเมล็ดพืชจะมีกรด Linoleic acid ที่เปนตัวนํา Cholesterol ไปเผาผลาญไดดี 
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1.3 ควรหลีกเล่ียงน้ํามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เชน น้ํามันมะพราว หรือ กะทิ 
1.4 ควรด่ืมนมพรองมันเนยแทนนมท่ีมีไขมันเต็มสวน 
1.5 พยายามเปลี่ยนแปลงการปรุงอาหารเปน น่ึง ตม ยาง อบ แทนการทอดหรือผัด 
1.6 พยายามลดนํ้าหนักตัวในกรณีที่มีน้ําหนักเกิน 
1.7 ควรเพ่ิมอาหารพวกผักใบตาง ๆ และผลไมบางชนิดที่มีกากใย เชน ผักคะนา ผักกาด ฝรั่ง สม ซึ่งจะชวยใหรางกาย
ดูดซึมไขมันนอยลง 
2. การออกกําลังกาย จะทําใหระดับ LDL-C ในเลือดลดลง ขณะเดียวกันระดับ HDL-C จะสูงขึ้นมีผลทําใหหลอดเลือด
แดงจะเสื่อมชาลงและปองกันการอุดตันอยางเฉียบพลันไดดวย 
3. การใชยาลดระดับไขมันในเลือด ควรอยูในดุลยพินิจของแพทยเทาน้ัน ซึ่งเหมาะสํ าหรับผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ เพราะจําเปนตองตรวจเช็ครางกายสม่ําเสมอ เพ่ือปองกันผลแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได
จากการใชยา 
 
การปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 
เพ่ือหลีกเล่ียงใหหางจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่สุดคุณควร..... 
1. หยุดสูบบุหรี่ 
2. ควบคุมอาหารที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูง 
3. ควบคุมน้ํ าหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ 
4. ออกกํ าลังกายสม่ํ าเสมอ สัปดาหละ 2-3 ครั้ง 
5. ตรวจรางกาย เพ่ือวัดความดันโลหิต ตรวจเลือดหาโรคเบาหวาน เพ่ือการปองกันและรักษาตอไป 
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การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน 
คนเรามีชีวิตอยูไดเพราะหัวใจเตนและมีการหายใจ 

คนปกติมีชีวิตอยูไดดวยระบบสําคัญ 2 ระบบ คือระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ซึ่งมีปอดเปน
อวัยวะสําคัญ จะทํางานโดยหายใจเอาอากาศดีที่มีออกซิเจนสูงจากอากาศภายนอก ผานจมูก และ หลอดลมเขาไปใน
ปอด แลวหายใจเอาอากาศเสียที่มีคารบอนไดออกไซดจากในปอดผานหลอดลม และ จมูกออกมาสูภายนอก 
 
ระบบไหลเวียนเลือดมีหัวใจเปนอวัยวะสําคัญ ทํางานโดยหัวใจจะสูบฉีดเลือดที่รับออกซิเจนจากปอดไปเล้ียง เซลล
ตางๆ ของรางกาย เชน สมอง ลําตัว แขนขา แลวรับคารบอนไดออกไซดซึ่งเปนของเสียจากการทํางาน ของเซลลมา
ที่ปอด เพ่ือใหระบบหายใจพาออกไปทิ้งยังอากาศนอกตัวเรา 

สาเหตุท่ีทําใหหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน 

ภาวะหยุดหายใจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน จมนํ้า, เปนอัมพาต, สิ่งแปลกปลอมอุดก้ันทางเดิน ลมหายใจ,สูดดม
ควันเขาไปมาก, ไดรับยาเกินขนาด, ไฟฟาดูด , อยูในที่ไมมีอากาศหายใจ, บาดเจ็บ, กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน
,ฟาผา และสมองเสียการทํางานจนโคมาจากสาเหตุตางๆ 
 
ภาวะหัวใจหยุดเตนหมายถึงการไหลเวียนเลือดหยุดลงอยางสิ้นเชิง ซึ่งทราบไดจากการหมดสติไมมีการเคล่ือนไหว 
ไมมีอาการไอ คลําชีพจรไมได ไมมีการหายใจอยางที่เปนตามปกติ ภาวะหัวใจหยุดเตน เกิดขึ้นจากสาเหตุหลาย 
อยาง เชน ภาวะกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือที่เรียกกันวาหัวใจวาย หรืออาจเกิดขึ้น 
ตามหลังภาวะหยุดหายใจ 

คนท่ีหยุดการหายใจและหัวใจหยุดเตนไปแลว ยังมีโอกาสฟนได 

เมื่อใครก็ตามหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน หากมีใครสักคนรีบทําการชวยชีวิต ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Life 
Support- BLS) ตามวิธีที่ไดบรรยายไวในหนังสือเลมน้ี ก็จะทําใหมีการแลกเปล่ียนออกซิเจนที่ปอดและมีเลือด
ไหลเวียนเอาออกซิเจนไปเล้ียง สมองเพียงพอที่จะทําใหสมองยังทํางานไดโดยไมเกิดสมองตาย คนผูน้ันจึงยังมี
โอกาส ที่จะกลับฟนขึ้นมามีชีวิตปกติได  
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1. การชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐานสําหรับประชาชนท่ัวไป 
 
ขั้นท่ี1. เรียกดูวารูตัวหรือไม 
ควรมองดูรอบตัวที่ผูหมดสตินอนอยูวาปลอดภัยกอน แลวจึงเขาไปยังขางตัวผูหมดสติ  
สะกิดหรือเขยาผูหมดสติเบาๆ พรอมกับตะโกนถามวา “คุณ…เปนอยางไรบาง?” 
หมายเหต ุ ในกรณีที่สงสัยวาจะมีการบาดเจ็บของศีรษะและคอ ใหพยายามขยับตัวผูหมดสติใหนอยที่สุด เพราะ
การโยกหรือขยับตัวมากอาจจะทําใหผูหมดสติที่มีการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง อยูแลวเปนอัมพาตได  
 
ขั้นท่ี 2. เรียกหาความชวยเหลือ 
หากหมดสติ ใหรองขอความชวยเหลือจากผูที่อยูในบริเวณนั้น และ ขอใหคนใดคนหน่ึง โทรศัพทหมายเลข 1669 
ซึ่งเรียกรถพยาบาล ไดทุกจังหวัด หรือ หมายเลข 191 เรียกตํารวจใหไปแจงรถพยาบาล อีกตอหน่ึง  
หรืออาจเรียกรถพยาบาล หรือ ทีมงานของโรงพยาบาล ที่เคยใชอยูประจําก็ได 
หมายเหต ุ ผูที่ทําหนาที่โทรศัพทเรียกรถพยาบาล เตรียมขอมูลใหครบถวนดังน้ี 
-เหตุเกิดที่ไหน เชน บอกชื่อบริษัท ช่ือถนน  
-หมายเลขโทรศัพทที่กําลังพูดอยู 
-เกิดอะไรข้ึน อุบัติเหตุ รถยนต, หัวใจวาย, จมนํ้า, เปนตน 
-มีคนตองการความชวยเหลือก่ีคน 
-สภาพของผูหมดสติเปนอยางไรบาง 
-มีการใหความชวยเหลืออะไรอยูบาง มีเครื่องชอกไฟฟาอัตโนมัติอยูหรือไม 
-ขอมูลอื่นๆ ที่คิดวาจําเปน 
อยาวางหูโทรศัพทจนกวาพนักงานชวยชีวิตท่ีรับโทรศัพทจะบอกใหเลิกการติดตอกอน 
ใหโทรศัพทเรียกความชวยเหลือทันทีกอนลงมือปฏิบัติการชวยชีวิต (call first) ถาผูหมดสติเปนผูใหญ  เพราะ
ผูใหญที่หมดสติมักเกิดจากหัวใจเตนรัว (VF) ซึ่งมี โอกาสรอดชีวิตมากท่ีสุดหากไดรับการช็อกไฟฟาจากทีมงาน
ชวยชีวิตขั้นสูงโดยเร็ว แตถาหากหมดสติจากอุบัติเหตุ,จมนํ้าหรือพิษของยาหรือสารพิษ ควรลงมือปฏิบัติการ 
ชวยชีวิตกอนไปโทรศัพท เพราะสาเหตุการตายมักเกิดจากทางเดินลมหายใจถูกอุดก้ัน ใหลงมือชวยชีวิตไปกอน
แลวคอยไปโทรศัพทภายหลัง (call fast) ถาผูหมดสติเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 8 ป ี เพราะสาเหตุการหมดสติในเด็กมัก
เกิดจากทางเดินลมหายใจถูกอุดก้ัน ซึ่งแกไดโดยการลงมือปฏิบัติการชวยชีวิตทันทีทั้งน้ีมีขอยกเวนกรณีที่รูแนชัด
อยูกอนแลววาเด็ก ผูหมดสติเปนโรคหัวใจ ซึ่งในกรณีเชนน้ีควรรีบโทรศัพทกอน เพราะผูหมดสติจะมีโอกาส 
รอดชีวิตมากกวาถารีบช็อกไฟฟา 
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ขั้นท่ี 3. จัดทาใหผูหมดสตินอนหงาย 
ถาผูหมดสติอยูในทานอนควํ่า ใหพลิกผูหมดสติมาอยูในทานอนหงายบนพ้ืนราบและแข็ง  
แขนสองขางเหยียดอยูขางลําตัว 
หมายเหตุ: กรณีผูปวยอุบัติเหตุหรือสงสัยการบาดเจ็บที่คอและหลัง การจัดทาตองระมัดระวังอยางที่สุด โดยใหศีรษะ 
คอ ไหล และลําคอตัวตรึงเปนแนวเดียวกันไมบิดงอ มิฉะน้ันผูหมดสติอาจกลายเปนอัมพาต เพราะกระดูกสันหลังที่
หักอยูแลวกดทับแกนประสาทสันหลังได 

ขั้นท่ี 4. เปดทางเดินลมหายใจ 
ในคนที่หมดสติ กลามเน้ือจะคลายตัวทําใหลิ้นตกลงไปอุดทางเดินลมหายใจ นอกจากน้ีในกรณีที่ผูหมดสติยังหายใจ
ได ในจังหวะหายใจเขาจะเกิดแรงดูดเอา ลิ้นลงไปอุดก้ันทางเดินลมหายใจมากกวาเดิม ตองชวยยกกระดูกกรรไกร
ลางขึ้น ลิ้นซึ่งอยูติดกับกระดูก ขากรรไกรลางจะถูกยกขึ้นทําใหทางเดินลมหายใจเปดโลงการเปดทางเดินลมหายใจ
มีสองวิธี คือ 
 

 

วิธีดันหนาผากและดึงคาง (head tilt-chin lift) 
ใชไดกับผูหมดสติทั่วไปท่ีไมมีการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอ โดยการเอาฝามือขางหน่ึงดันหนาผาก เอานิ้วช้ีและ
น้ิวกลางของมืออีกขางหน่ึงดึงคางขึ้น ใชน้ิวมือดึงเฉพาะกระดูกขากรรไกรลาง โดยไมกดเน้ือออนใตคาง ใหหนา
ผูปวยเงยข้ึนจนฟนลางถูกดึงขึ้นมาจนเกือบชนกับฟนบน 
 

 

วิธียกขากรรไกรลาง (jaw thrust) 
ใชไดกับผูปวยทุกกรณี แตเน่ืองจากเปนวิธีที่ทํายากและเมื่อยลาเร็ว จึงแนะนําใหใชวิธีน้ีกับกรณี ที่สงสัยวาจะมีการ
บาดเจ็บที่ศีรษะและคอเทาน้ัน ผูปฎิบัติการชวยชีวิตตองไปอยูทางศีรษะของผูหมดสติ วางมือทั้งสองขางไวที่บริเวณ
แกมซายและขวาของผูหมดสติใหน้ิวหัวแมมือกดยันที่กระดูกขากรรไกรลาง ตรงใตมุมปากทั้งสองขางน้ิวที่เหลือ
ทั้งหมดเก่ียวกระดูกขากรรไกรลาง เอาขอศอกยันบนพ้ืนที่ ผูหมดสตินอนอยูแลวดึงกระดูกขากรรไกรลางขึ้นมา  
หมายเหตุ : ประชาชนทั่วไปควรฝกหัดการเปดทางเดินลมหายใจทั้งสองวิธี 
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ขั้นท่ี 5. ตรวจดูวาหายใจหรือไม 
โดยเอียงหูลงไปแนบใกลปากและจมูกของผูหมดสติเพ่ือฟงเสียงหายใจ ใชแกมเปนตัวรับสัมผัสลมหายใจที่อาจจะ
ออกมาจากจมูกหรือปากของผูหมดสติ ขณะที่ตาจองดูการเคล่ือนไหวหนาอกของผูหมดสติวากระเพื่อมขึ้นลงเปน
จังหวะหรือไม (ตาดู หูฟง แกมสัมผัส) โดยมือยังคงเปดทางเดินลมหายใจอยู ใชเวลาตรวจไมเกิน 10 วินาที 
หมายเหตุ:  
1.ถาผูหมดสติหายใจไดและไมใชการหมดสติจากอุบัติเหตุหรือไมสงสัยวามี การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังใหจัดทาผู
หมดสติไวในทาพักฟน 
2. ถาสงสัยวาจะมีการบาดเจ็บของศีรษะหรือคอ ไมควรขยับ หรือ จัดทา ใหผูหมดสติเวนเสียแตวาหากไมขยับ ทางเดิน
ลมหายใจจะไมเปดโลงเทาน้ัน  

ขั้นท่ี 6 เปาลมเขาปอด 
ใหทําการเปาลมเขาปอด 2 ครั้ง เมื่อเห็นวาผูหมดสติไมหายใจหรือไมมั่นใจวาหายใจไดเองอยางเพียงพอ ทั้งน้ีให
เลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี 

 

วิธีท่ี 1. เปาแบบปากตอปากพรอมกับดันหนาผากและดึงคาง 
ใหเล่ือนหัวแมมือและน้ิวช้ีของมือที่ดันหนาผากอยูมาบีบที่จมูกผูหมดสติใหรูจมูกปดสนิท สูดลมหายใจเขาใหเต็ม
ปอด เพ่ือใหไดความเขมขนของออกซิเจนในลมหายใจมากขึ้น ประกบปากเขากับปาก ตามองหนาอกผูหมดสติ และ
เปาลมเขาไปจนหนาอกของผู หมดสติกระเพ่ือมขึ้นเปานาน 2 วินาที แลวถอนปากออกมาใหลมหายใจออก ผานกลับ 
ออกมาทางปาก 

 

วิธีท่ี 2. เปาแบบปากตอปากขณะยกขากรรไกรลาง 
ใหใชน้ิวหัวแมมือทั้งสองขางดันขากรรไกรลางใหปากผูหมดสติเผยอเปดออก กมลงเอาแกมปดรูจมูกทั้งสองรู ไวให
แนน ประกบปากเขากับปาก ตามองหนาอกผูหมดสติแลวเปาลมเขาไปจนหนาอกของผูหมดสติกระเพ่ือมขึ้น เปานาน 
2 วินาที แลวถอนปากออกมาใหลมหายใจออกผานกลับออกมาทางปาก 

คูมือโรคเร้ือรัง โดยนายแพทยอดุลย บณัฑุกุล กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตรฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 7



 

ขั้นท่ี 7. หาตําแหนงวางมือบนหนาอก 

ถาผูหมดสติไมไอ ไมหายใจ ไมขยับสวนใดๆ ของรางกาย ใหถือวา ระบบไหลเวียนเลือดไมทํางาน ตองชวยกด
หนาอก ใหหาตําแหนง ครึ่งลางของกระดูกหนาอกเพื่อวางมือเตรียมพรอมสําหรับการกดหนาอก โดยใชน้ิวช้ีกับ
น้ิวกลางคลําขอบชายโครงดานใกลตัวผูปฏิบัติ แลว ลากขึ้นไปตามขอบกระดูกชายโครงดานหนาจนถึงจุดที่กระดูก
ชายโครง สองขางมาพบกันซึ่งเปนปลายลางของกระดูกหนาอกพอดี วางนิ้วมือ ทั้งสองถัดจากจุดน้ันขึ้นไปทางกระดูก
หนาอกเพื่อใชเปนที่หมาย แลวเอาสันมือของอีกมือหน่ึงวางลงบนกระดูก หนาอกตามแนวกลางตัวถัดจากน้ิวมือที่วาง
ไวเปนที่หมาย ยกน้ิวมือที่วางเปนที่หมายออกไปวางทาบ หรือ ประสานกับมือที่วางอยูบนกระดูกหนาอก เตรียมพรอม
ที่จะกดหนาอก อีกวิธีหน่ึงคือวางสันมือของมือหน่ึงไวตรงกลางหนาอกระหวางหัวนมท้ังสองขาง แลวเอาอีกมือหน่ึง
ไปวางทาบ หรือ ประสานกับมือแรกกะประมาณใหแรงกดลงตรงก่ึงกลางระหวางหัวนมสองขาง 
หมายเหตุ: ปจจบุันน้ีไมแนะนําใหประชาชนทั่วไปคลําชีพจรกอนทําการกดหนาอก เพราะมีความผิดพลาดสูง  
คงแนะนําใหใชวิธีคลําชีพจรเฉพาะสําหรับบุคลากรทางการแพทยและผูมีหนาที่ชวยชีวิตโดยตรงเทาน้ัน 

 

ขั้นท่ี 8. กดหนาอก 15 คร้ัง 
กดหนาอกแลวปลอย กดแลวปลอย ทําติดตอกันไป 15 ครั้ง ใหไดความถ่ีของการกดประมาณ 100 ครั้ง/นาที โดยนับ 
หน่ึงและสอง และสาม และสี่ และหา และหก และเจ็ด และแปด และเกา และสิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบหา 
ในการกดใหใชเทคนิคดังน้ี 

วางมือหน่ึงทาบบนอีกมอืหน่ึงโดยไมประสาน หรือจะประสานน้ิวมือทั้งสองขางเขาดวยกันก็ได เพียงแตตองคอย
ระวังใหนํ้าหนักผานสนมือลางลงบนกระดูกหนาอก ไมใชลงบนกระดูกซี่โครง เพราะจะเปนตนเหตุใหซี่โครงหักได 

ตรึงขอศอกใหน่ิง อยางอแขน ใหแขนเหยียดตรง โนมตัวใหหัวไหลอยูเหนือผูหมดสติ ใหทิศทางของแรงกดด่ิงลงสู
กระดูกหนาอก ถาแรงกดมีทิศทางเฉียงไปดานใดดานหน่ึง แรงจะถูกแตกไปเปนสองสวนทําใหแรงที่จะกดหนาอกใน
แนวดิ่งไมมีประสิทธิภาพ 
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กดหนาอกใหยุบลงไปหน่ึงน้ิวครึ่งถึงสองน้ิวหรือ 4 -5 ซม. ถายุบมากกวาน้ีจะมีความเสี่ยงตอภาวะกระดูกหักยกเวนถา
ผูปวยตัวใหญมาก อาจตองกดใหหนาอกยุบลงไปมากกวาน้ีได 

ในจังหวะปลอยตองคลายมือขึ้นมาใหสุด อยาคานํ้าหนักไวเพราะจะทําใหหัวใจคลายตัวไดไมเต็มที่ แตอยาใหถึงกับ
มือหลุดจากหนาอกเพราะจําทําใหตําแหนงมือถูกเปลี่ยนไป 

ขั้นท่ี 9 เปาลมเขาปอด 2 คร้ัง สลับกับกดหนาอก 15 คร้ัง 
เปาลมเขาปอด 2 ครั้งสลับกับกดหนาอก 15 ครั้งไปอยางนอยสี่รอบแลวหยุดประเมินผูหมดสติอีกครั้ง ถายังไมรูตัว ไม
หายใจ ไมเคล่ือนไหว ก็เปาลมเขาปอดสลับกับกดหนาอกตอไปอีกคราวละ 4 รอบ จนกวาผูหมดสติจะรูตัว หรือ 
จนกวาความชวยเหลือที่เรียกไปจะมาถึง 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผูปฏิบัติการชวยชีวิตไมตองการจะเปาปากผูหมดสติ หรือทําไมได ควรชวยชีวิตดวยการ เปด
ทางเดินลมหายใจแลวกดหนาอกอยางเดียวขณะรอความชวยเหลืออยู เพราะจะมีประโยชนตอผูหมดสติ มากกวาการ
ไมชวยอะไรเลย 

 

ขั้นท่ี 10. เม่ือผูหมดสติรูตัวแลว จัดใหอยูในทาพักฟน 
จัดใหนอนตะแคงเอามือรองแกมไมใหหนาควํ่ามากเกินไป เพราะถาตะแคง ควํ่ามากเกินไปกะบังลมจะขยับไดนอย ทํา
ใหหายใจเขา-ออกไดนอย การจัดทาพักฟน (recovery) น้ีทําไดหลายแบบ แตมีหลักโดยรวมวา ควรเปนทาตะแคงต้ัง
ฉากกับพ้ืนใหมากที่สุด ใหศีรษะอยูตํ่าเพ่ือระบายของ เหลวออกมาจากทางเดินลมหายใจได เปนทาที่มั่นคงไมลมงาย 
ไมมีแรงกดตอทรวงอกซึ่งจะทําใหหายใจไดนอย จัดทากลับมา นอนหงายโดยไมทําใหคอและศีรษะบิดไดงาย 
มองเห็น และ เขาถึงปากและจมูกไดงาย เปนทาที่ไมกอนใหเกิดการบาดเจ็บแกผูปวย  
หมายเหตุ : ในกรณีที่สงสัยวามีการบาดเจ็บของศีรษะหรือคอ ไมควรขยับหรือจัดทาใดๆ ใหผูหมดสติเวนเสีย แตวา
หากไปไมขยับทางเดินลมหายใจจะไมเปดโลงเทาน้ัน 
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