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คํานํา

 โรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ               

หรืออัมพฤกษ อัมพาต เปนปญหาสาธารณสุขระดับประเทศ และเปนสาเหตุการปวย/การเสียชีวิต

อันดับตนๆของประชากรไทย เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุการเสียชีวิตจากรายงานสถิติสาธารณสุขใน

รอบ 5 ป (2549-2553) พบวา อัตราการเสียชีวิตตอแสนประชากร ดวยโรคหัวใจขาดเลือดจาก 

19.4 เพิ่มเปน 20.5 และโรคหลอดเลือดสมองใหญ (อัมพฤกษ อัมพาต) จาก 20.6 เพิ่มขึ้นเปน 27.5 

จะเห็นไดวา อัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกลาว มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 สาเหตุของโรคกลุ มนี้ เกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม ถูกตองเหมาะสม               

ไดแก การรับประทานที่มากเกินพอดี ไมสมดุล รับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม รับประทาน

ผักผลไมนอย ใชเครื่องอํานวยความสะดวกมากขึ้น มีกิจกรรมทางกายนอยลง ไมออกกําลังกาย 

เครียด และพักผอนไมเพียงพอ ประกอบกับการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล            

ซึ่งปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมสุขภาพดังกลาวสงผลใหเกิดภาวะนํ้าหนักเกิน อวน ความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และนําไปสูการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 มาตรการเชิงรุกในการปองกันและควบคุมอุบัติการณโรคหัวใจและหลอดเลือด การคนหา          

กลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหผูที่มีโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและ          

หลอดเลือดสามารถจัดการตนเองได เพื่อลดปจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตอง             

เหมาะสม สงผลใหนํา้หนกัตวั ระดบัความดนัโลหติ ระดบันํา้ตาลและไขมนัในเลอืดอยูในเกณฑปกติ 

ตลอดจนไดรับยาในรายที่มีขอบงชี้ 

 สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค จึงไดจัดทําแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือด (Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk) ใน 2 กลุม       

เปาหมาย ไดแก    
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 1. กลุมปวย โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (DM, HT)

 2. กลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT)       

และผูที่มีภาวะอวน 

  เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยใชประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคคล

ที่ไมเคยเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดมากอน (Primary Prevention) และจัดบริการที่เหมาะสม

สอดคลองกับโอกาสเสี่ยงรายบุคคล  

 จึงขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมมา  ณ  โอกาสนี้

           ดร.นพ.ภานุวัฒน  ปานเกตุ

                 สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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 หนา

 วัตถุประสงคของการใชแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด 6

 เปาหมายของการใชแนวทางการประเมินฯ 6

 การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในอีก 10 ป ขางหนา  7

  ในกลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยใชตารางสี (Color Chart)

  ❖ วิธีการประเมินโอกาสเสี่ยง 7

        •  ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด  9

        •  ตารางสีที่ 2 กรณีไมทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 10

       ❖  เปาหมายผลลัพธการบริการและจัดการตนเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยง 13

  ❖ การแปลผลระดับโอกาสเสี่ยง 11

       - ขั้นตอนการบริการหลังการประเมินในกลุมปวยโรคเบาหวานและ 14

    โรคความดันโลหิตสูง

       - ขอแนะนําในการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันการเกิดโรคหัวใจ 15

    และหลอดเลือดหลังการประเมินโอกาสเสี่ยง

        

 การประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุมเสี่ยงสูงตอการเกิด 18

  โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) และผูที่มีภาวะอวน

  ❖ ขั้นตอนการบริการหลังการประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด 20

   ในกลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

   (Pre-DM, Pre-HT) และผูที่มีภาวะอวน

 ภาคผนวก    22

  ❖ การประเมินโอกาสเสี่ยงตาม Risk Healthy (Check Life’s Simple 7)   22

  ❖ แบบบันทึก น.ค.ร.สุขภาพ 23

  ❖ โรคหัวใจ และหลอดเลือด 24

  ❖ เคล็ดลับการปฏิบัติตนลดความเสี่ยง ตามหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย 25

   อารมณ) และ 2 ส. (ไมสูบบุหรี่ และลดการดื่มสุรา)

สารบัญ
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วัตถุประสงคของการใชแนวทางการประเมินโอกาสเสีย่ง
ตอโรคหัวใจและหลอดเลือด

 เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยใชประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด     

ในบคุคลทีไ่มเคยเปนโรคหวัใจและหลอดเลอืดมากอน (Primary Prevention) และจดับรกิาร

ที่เหมาะสมสอดคลองกับโอกาสเสี่ยงรายบุคคล

เปาหมายของการใชแนวทางการประเมินฯ

 เพื่อปองกันและควบคุมอุบัติการณโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยผูที่มีโอกาสเสี่ยง        

ตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถจัดการตนเอง เพื่อลดปจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรม

สุขภาพใหถูกตองเหมาะสม สงผลใหนํ้าหนักตัว ระดับความดันโลหิต ระดับนํ้าตาลและ            

ไขมันในเลือดอยูในเกณฑปกติ ตลอดจนไดรับยาในรายที่มีขอบงชี้

แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด ประกอบดวย 
2 สวน
 1. การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด

  1.1 กลุมปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (DM, HT) โดยใชตารางสี 

    (สามารถใชไดในประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป )

  1.2 กลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, 

    Pre-HT) และผูที่มีภาวะอวน (ดัชนีมวลกาย  ≥ 25 กก./ม.2) ที่มีอายุ 

    35 ปขึ้นไป โดยการคัดกรองดวยวาจา (Verbal screening)

 2. การบริการหลังการประเมินฯ 
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การประเมินโอกาสเสีย่งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในกลุมปวยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูง โดยใชตารางสี (Color Chart)

วิธีการประเมินโอกาสเสีย่ง
 ขัน้ตอนที ่1 สถานบรกิารมบีรกิารตรวจหา cholesterol ในเลอืดหรอืไม ถามใีชตารางสทีี ่ 1   

ถาไมมีบริการตรวจหา cholesterol ใหใชตารางสีที่ 2

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกตารางวาเปนโรคเบาหวานหรือไม

 ขั้นตอนที่ 3  เลือกเพศชาย หรือหญิง

 ขั้นตอนที่ 4 เลือกการสูบบุหรี่ วาสูบหรือไมสูบ

          ขั้นตอนที่ 5 เลือกชวงอายุ 

 

ชวงอายุ (ป) เลือกชอง

<40-49 40

50-59 50

60-69 60

70 ปขึ้นไป 70 
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 ขั้นตอนที่ 6 เลือกคา systolic blood pressure 

คา cholesterol (มก./ดล.) เลือกชอง

<160 - 199 160

200 - 239 200

240 - 279 240

280 - 319 280

320 ขึ้นไป 320

 ขั้นตอนที่ 7 คา cholesterol กรณีทราบคา cholesterol 

คา systolic blood pressure (มม.ปรอท) เลือกชอง

<120 - 139 120

140 - 159 140

160 - 179 160

180 ขึ้นไป 180
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 <10%         10- <20 %       20-<30%        30-<40%       ≥40%

ที่มา :  WHO/ISH Risk Prediction Chart for SEAR B,2007

ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด
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ตารางสีที่ 2 กรณีไมทราบผล cholesterol ในเลือดหรือสถานบริการสาธารณสุข

ไมมีบริการตรวจหา cholesterol ในเลือด

 <10%         10- <20 %       20-<30%        30-<40%       ≥40%
ที่มา :  WHO/ISH Risk Prediction Chart for SEAR B,2007
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การแปลผลระดับโอกาสเสีย่ง
  แถบสีจะบอกถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเปนโรคกลามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction)  

และโรคอัมพฤกษ อัมพาต (stroke: fatal, non–fatal) ใน 10 ปขางหนา

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

          ตํ่า            ปานกลาง               สูง           สูงมาก          สูงอันตราย                                                                                                                               

คําอธิบาย
 1. ผูปวยโรคเบาหวาน หมายถึง มีผล fasting glucose  ตั้งแต 126 มก./ดล. หรือระดับ

นํ้าตาลหลังรับประทานอาหารประมาณ 2 ชั่วโมงมากกวา 200 มก./ดล. จากการ        

ตรวจ 2 ครั้ง หรือไดรับยา insulin

 2. คาเฉลี่ย systolic blood pressure ในปจจุบัน จากการวัด 2 ครั้ง 2 ชวงเวลาหางกัน

อยางนอย 1 สัปดาห (ไมใชกอนการรักษา)

 3. ผูที่ยังสูบบุหรี่ในปจจุบัน รวมถึงผูที่หยุดสูบบุหรี่นอยกวา 1 ป กอนการประเมิน

 4. การตรวจ โคเลสเตอรอล (cholesterol) ควรอดอาหารอยางนอย 12 ชั่วโมง                        

ใชผลการตรวจครั้งลาสุดกอนการประเมิน

หมายเหตุ:
 โอกาสเสี่ยงอาจสูงกวาที่ประเมินได เนื่องจากปจจัยอื่นๆ ไดแก 

 1. ไดรับยาลดความดันโลหิตอยู

 2. Premature menopause 

 3. ความอวน โดยเฉพาะอยางยิ่งอวนลงพุง

 4. วิถีชีวิตนั่งๆนอนๆ

 5. ประวัติครอบครัวญาติสายตรง (first degree relative) เปนโรคหลอดเลือดหัวใจ 

(coronary heart disease) หรือโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) กอนวัยอันควร คือ 

กอนอายุ 55 ปในชาย และกอนอายุ 65 ปในหญิง

 6. ระดับไขมัน triglycerides สูง มากกวา 180 มก./ดล.

 7. ระดับ HDL ตํ่ากวา 40 มก./ดล. ในชาย หรือตํ่ากวา 50 มก./ดล. ในหญิง
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 8.  มกีารเพิม่ขึน้ของ C-reactive protein, fibrinogen, homocysteine, apolipoprotein B, 

Lp(a) , fasting glycemia หรือ impaired glucose tolerance

 9. มี microalbuminuria (จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงใน 5 ป อีก 5% .ในผูที่เปนเบาหวาน)

 10. มีระดับนํ้าตาลในเลือดสะสม (HbA1c) มากกวา 7%

 11. เศรษฐานะตํ่า
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เปาหมายผลลัพธการบริการและจัดการตนเองเพือ่ลดโอกาสเสีย่ง

หมายเหตุ * ตาม Evidence-Based Guideline For the Management of High Blood Pressure in Adults Report 

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

 เปาหมาย ผูปวยเบาหวาน ผูปวยความดันโลหิตสูง ผูที่ไมเปนเบาหวาน

    และความดันโลหิตสูง

 ความดันโลหิต <140/90* <140/90 <140/90 (อายุ < 60 ป)

 (มม.ปรอท)   <150/90 (อายุ  60 ป)

   ระดับนํ้าตาลในเลือด  

 FPG (มก./ดล.) 70-130  60 -100

 HbA1c (%) 6-7  

  ไขมันในเลือด

 Total Cholesterol <280 (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงปานกลาง)

 (TC) (มก./ดล.)  <200 (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงสูงและกลุมเสี่ยงสูงมาก)

 Low Density Lipoprotein <160 (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงปานกลาง)

 (LDL) (มก./ดล.) <100 (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงสูง)

  <70  (คาเปาหมายสําหรับกลุมเสี่ยงสูงมาก)

 High Density Lipoprotein >40 (ชาย)

 (HDL) (มก./ดล.) >50 (หญิง)

 Triglycerides <150

 (มก./ดล.) 

 การสูบบุหรี่ งดสูบและดมควันบุหรี่

 นํ้าหนัก และรอบเอว ดัชนีมวลกาย 18.5 – 24.9 กก./ม2

   รอบเอว นอยกวาสวนสูง/2 (เซนติเมตร)

 การออกกําลังกาย หนักระดับปานกลาง อยางนอย 30 นาทีตอครั้ง 5 ครั้งตอสัปดาห

 การบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม
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แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk

ขั้นตอนการบริการหลังประเมินในกลุมปวยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง (DM, HT)

สถานะความเสี่ยง/ขั้นตอน

โอกาสเสี่ยง 

< 20 %

โอกาสเสี่ยง 

20 - < 30%

โอกาสเสี่ยง

≥ 30%

เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก

ประเมินโอกาสเสี่ยงตาม Risk Healthy 

(Check Life’s Simple 7)

√ √ √

ใหขอมูล ปจจัยเสี่ยงและอาการเตือน

ของโรค

√ √ √

แบบบันทึก น.ค.ร. (นํ้าหนัก ความดันฯ 

รอบเอว) สุขภาพดวยตนเอง

√ √ √

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/

จัดการตนเอง

√ √ √

เรงดวน

ทราบอาการเตือนโรคหัวใจและ

หลอดเลือด

√ √ √

ลงทะเบียนกลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจ

และหลอดเลือดเพื่อติดตาม

+/- √

ติดตามประเมินปจจัยเสี่ยง/

และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

6-12 เดือน 3-6 เดือน 1-3 เดือน

สงพบแพทยเพื่อใหยาตามความ

เหมาะสม เปาหมายเพื่อควบคุม FPG, 

BP ไขมัน ใหอยูในเกณฑปกติ

√ √ √

ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยงตอการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ทุกป 6-12 เดือน 3-6 เดือน
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แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk

ขอแนะนําในการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ปองกันการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหลังการประเมินโอกาสเสีย่ง

การหยุดสูบบุหรี ่
 หยุดสูบบุหรี่หรือไมเริ่มสูบ (รวมทั้งยาสูบในรูปแบบอื่น) และไมสูดดมควันบุหรี่เปนประจํา 

ในรายที่ใหคําปรึกษาแลวไมไดผลอาจพิจารณาให nicotine replacement และ/หรือยา                 

nortriptyline หรือ amfebutamone (bupropion)

การบริโภคอาหาร
 1. ลดอาหารไขมันสูง

   ลดกินไขมันที่มาจากสัตวและผลิตภัณฑสัตว เชน เนื้อ นม เนย ผูปวยเบาหวานหรือ

ผูที่กินยาลดไขมันอยู ใหกินไขทั้งฟอง 2 ถึง 3 ฟองตอสัปดาห 

   ลดกินของมัน ของทอด อาหาร เครื่องดื่มที่มีไขมันสูง 

   งดกินเบเกอรี่ เชน คุกกี เคก เฟรนชฟรายด หรือ ของทอดซํ้า ซึ่งมีกรดไขมัน           

ทรานสมาก 

   ใชนํ้ามันมะกอก นํ้ามันรําขาว ถั่วลิสง และ กินไขมันจากปลาทั้งปลาทะเลและ          

ปลานํ้าจืด 

  2.  ลดอาหารเค็มหรือมีเกลือโซเดียมสูง

   ลดกินอาหารที่มีรสเค็มลงครึ่งหนึ่ง และลดเครื่องดื่มที่มีรสเค็มลง เชน เกลือแร

   ไมเติม นํ้าปลา ซีอิ๋ว เตาเจี้ยว กะป ผงชูรส ของสําเร็จรูป 

   กินอาหาร เครื่องดื่มสด แทนอาหารเครื่องดื่มสําเร็จรูป 

 3. ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือนํ้าตาลสูง

   หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน นํ้าอัดลม นํ้าหวาน เครื่องดื่มชูกําลัง 

   นํ้าผลไม

   ลดกินนํ้าตาลไมเกินวันละ 6 ถึง 8 ชอนชา (หรือ 24 ถึง 32 กรัม) 

 4. เพิ่มผักสดและผลไมที่ไมหวานจัด

   รบัประทานผกัสดมือ้ละ 2 ฝามอืพนู หรอื ผกัสกุมือ้ละ 1 ฝามอืพนู ผลไมไมหวานจดั 

15 คําตอวัน หรือรับประทาน ผัก ผลไมอยางนอยครึ่งกิโลกรัมตอวัน 
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แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk

การออกกําลังกาย
  การเคลื่อนไหวรางกาย ระดับหนักปานกลาง เชน เดินเร็ว อยางนอย 30 นาทีตอวัน               

ในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน เวลาวาง และการทํางาน

การควบคุมนํ้าหนักตัวใหเหมาะสม
  รายที่อวน/นํ้าหนักเกิน กระตุนใหลดนํ้าหนักโดยลดพลังงานที่รับประทานและเพิ่ม               

การเคลื่อนไหวรางกาย

การบริโภคเครือ่งดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล
  แนะนาํลดการบรโิภครายทีด่ืม่มากกวา 3 หนวยมาตรฐานตอวนั (หนึง่ดืม่มาตรฐาน คอื 

เครื่องดื่มที่มีปริมาณของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 10 กรัม โดยใชปริมาณที่เทากันของแอลกอฮอล             

ในเครื่องดื่มเปนมาตรฐานการวัด “หนึ่งดื่มมาตรฐาน” แทนขนาดของบรรจุภัณฑหรือประเภท        

ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เบียร ไวน และสุรา)

 ตัวอยางหนวยการวัดปริมาณดื่มมาตรฐานของเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทตางๆ

 •  เบียร 1 ขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร ดีกรีของแอลกอฮอล 5% เทากับ 3 ดื่มมาตรฐาน 

 •  ไวน 1 ขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร ดีกรีของแอลกอฮอล 13.5% เทากับ 8 ดื่มมาตรฐาน

 • สุรา 1 ขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร ดีกรีของแอลกอฮอล 40% เทากับ 24 ดื่มมาตรฐาน

การไดรับยาตามความเหมาะสม 
1. Antihypertensive drugs

 • กลุมเสี่ยงปานกลาง (risk < 20%) 

  ในรายที่ BP ≥ 140/90 มม.ปรอท ใหคําแนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ                  

ลดระดับความดันโลหิต และติดตามวัดระดับความดันโลหิต 6 เดือน 

 • กลุมเสี่ยงสูง (risk 20 – < 30 %) 

  ในรายที ่BP ≥ 140/90 มม.ปรอท ใหคาํแนะนาํการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยผูเชีย่วชาญ

ประมาณ 3-6 เดือน ถาความดันโลหิตไมลงหรือควบคุมไมได ใหพิจารณาเพื่อรักษาดวยยา               

อยางนอย 1 ตัวจากตัวเลือกดังตอไปนี้ thiazide-like diuretic, ACE inhibitor ,calcium             

channel blocker หรือ beta- blocker โดยแนะนําใหเริ่มยา low dose thiazide-like                    

diuretic, ACE inhibitor หรือcalcium channel blocker กอน
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 • กลุมเสี่ยงสูงมาก (risk ≥30 %) 

  ในรายที่ BP  130/80 มม.ปรอท พิจารณาใชยา thiazide-like diuretic, ACE            

inhibitor ,calcium channel blocker หรือ beta- blocker โดยแนะนําใหเริ่มยา low dose 

thiazide-like diuretic, ACE inhibitor หรือ calcium channel blocker กอน

2. Lipid-lowering drugs (statins) 

 • กลุมเสี่ยงปานกลาง (risk < 20%) 

  แนะนําใหรับประทานอาหารที่มีไขมันตํ่า 

 • กลุมเสี่ยงสูง (risk 20 – < 30 %) 

  ในรายที่คา total cholesterol > (280 มก./ดล.) แนะนําใหรับประทานอาหารที่มี     

ไขมันตํ่า ถาไมดีขึ้นพิจารณาใหยา statins

 • กลุมเสี่ยงสูงมาก (risk ≥30 %) 

  แนะนําใหรับประทานอาหารที่มีไขมันตํ่า ควบคูกับการใหยา statins โดยเปาหมาย 

blood cholesterol < 200 มก./ดล.) LDL- cholesterol < 70 มก./ดล.)

3. Hypoglycemic drugs 

 • ในผูที่ไมเปนเบาหวานและมี persistent fasting blood glucose > 6 มิลลิโมล/ลิตร 

(108 มก./ดล.) ทั้งที่ไดควบคุมอาหารแลว ควรลดนํ้าหนักลง 7% ใน 6 เดือน และ ออกกําลังกาย

หนักระดับปานกลาง 150 นาทีตอสัปดาห ถาไมไดผลพิจารณารับยา metformin 

 • ในผูปวยเบาหวาน ใหการรักษาและปรับพฤติกรรมโดยมีคาเปาหมายคือ FPG 70-130 

มก./ดล.

4. Antiplatelet drugs 

 • กลุมเสี่ยงปานกลาง (risk < 20%) 

  ไมให low-dose aspirin

 • กลุมเสี่ยงสูง (risk 20 – < 30 %) 

  พิจารณาให low-dose aspirin เฉพาะราย โดยตองคํานึงระหวางผลดีและอันตราย      

จากการไดรับยา aspirin 

 • กลุมเสี่ยงสูงมาก (risk ≥30 %) 

  ควรให low-dose aspirin ทุกราย
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สอบถาม/ประเมินปจจัยเสี่ยง 7 ประเด็น
1. สูบบุหรี่ 
2. ระดบัความดนัโลหติ ตัง้แต 130 / 85 มม.ปรอท (เปนคาความดนัโลหติทีเ่สีย่งตอการเกดิโรคหวัใจ

และหลอดเลือด) และ/หรือ เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง 
3. ระดับนํ้าตาลในเลือด (FPG) ตั้งแต 100 มก./ดล. และ/หรือ เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทย         

วาเปนโรคเบาหวาน 
4. ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยหรือพยาบาลวามีไขมันในเลือดผิดปกติ 
5. ขนาดรอบเอว มากกวา สวนสูง (เซนติเมตร) หาร 2
6. เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาต 
7. มีประวัติญาติในครอบครัวเปนโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาต (ผูชายเปนกอน          

อายุ 55 ป หรือผูหญิงเปนกอนอายุ 65 ป) 
หมายเหตุ : เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจขาดเลือด หรือ             
โรคอัมพฤกษ อัมพาต แตยังไมไดรับการรักษาถือเปนกลุมเสี่ยง)

กลุมเปาหมาย
1. กลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (Pre-HT)
 (มีระดับความดันโลหิต ตั้งแต 120/ 80 ถึง 139/89 มม.ปรอท)
2. กลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเบาหวาน (Pre-DM)
 (มีระดับนํ้าตาลในเลือดเมื่ออดอาหาร 8 ชั่วโมงขึ้นไป ตั้งแต 100 -125 มก./ดล.) 
3. กลุมที่มีดัชนีมวลกาย  ≥ 25 กก./ม.2

การประเมินความเสีย่งตอโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
กลุมเสีย่งสูงตอการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) และผูทีม่ีภาวะอวน

ปจจัยเสี่ยง  ≤ 2 ขอ

เสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง 3 - 4 ขอ

เสี่ยงสูง

ปจจัยเสี่ยง  ≥ 5 ขอ   

เสี่ยงสูงมาก

สถานะความเสี่ยงตอการ

เปนโรคหัวใจและหลอดเลือด
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คําอธิบาย 

 1. การสูบบุหรี่ หมายถึง ยังคงสูบบุหรี่ ยาเสน ยาสูบ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการหรือหยุดสูบ

ไมเกิน 1 ป 

 2. ระดับความดันโลหิตที่วัดได หมายถึง ระดับความดันโลหิตที่วัดไดโดยบุคลากรทางการ

แพทยและสาธารณสุข เชน แพทย พยาบาล เจาพนักงานสาธารณสุข จากกิจกรรมการ

คัดกรองความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานการคัดกรองของประเทศ (ไดแก มีการเตรียม

ตัวกอนวัด นั่งพัก วัดในทานั่งอยางถูกตองโดยเครื่องวัดความดันโลหิตมาตรฐานวัด      

ความดันโลหิตซํ้า 2 ครั้ง วัดหางกัน 5 นาที)

 3. ระดับนํ้าตาลในเลือด หมายถึง  คาระดับนํ้าตาลในเลือด ( FPG/ DTX ) โดยการอด

อาหารอยางนอย 8 ชั่วโมง

 4. ไขมนัในเลอืดผดิปกต ิหมายถงึ ไขมนัโคเลสเตอรอลรวม (TC) สงูกวา 280 มก./ดล.และ/

หรือไขมันแอลดีแอลโคเลสเตอรอล (LDL) สูงกวา 100 มก.ตอดล. และ/หรือ                   

ไขมันไตรกลีเซอไรด (TG) สูงกวา 150 มก./ดล.และ/หรือ เอชดีแอลโคเลสเตอรอล 

(HDL) ตํ่ากวา 40 มก./ดล. ในผูชาย 50 มก./ดล. ในผูหญิง ในกรณีที่แพทยหรือ          

บุคคลากรทางการแพทยเคยบอกแตจําคาไขมันไมไดก็ใหถือวาผิดปกติ ซึ่งอาจจะเคย 

ไดรับการรักษาหรือไมก็ได

 5. ขนาดรอบเอว หมายถึง การวัดรอบเอวผานสะดือขนานกับพื้น 

 6. ประวัติครอบครัว หมายถึง มีญาติสายตรงเปน ไดแก พอ แม พี่หรือนองทองเดียวกัน 

ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาต ซึ่ง

กําลังรับการรักษาอยูหรือไมก็ได
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แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk

    ปจจัยเสี่ยง    2 ขอ ปจจัยเสี่ยง 3-4 ขอ ปจจัยเสี่ยง ≥ 5 ขอ

 สถานะความเสี่ยง เสี่ยง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก

 เปาหมายการบริการ

 ใหขาวสาร สุขศึกษา  √ √ √

 เสริมทักษะ ขอแนะนํา 

 สมุดบันทึก  

 ปรับพฤติกรรมเสี่ยง/  ปรับพฤติกรรมเสี่ยง √ √

 จัดการตนเอง ตอสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงอยางนอย ลดปจจัยเสี่ยงอยางนอย 

   2 ปจจัย 3 ปจจัย

 ทราบอาการเตือนของ +/- √ √

 โรคหัวใจและหลอดเลือด 

 ติดตามการ ทุก 1 ป ทุก 6 เดือน ทุก 2-3 เดือน

 ปรับพฤติกรรมสุขภาพ

1. ความดันโลหิต ตํ่ากวา 130 / 85 มม.ปรอท

2. ระดับนํ้าตาลในเลือด ตํ่ากวา 100 มก./ดล.

3. หยุดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่

4. นํ้าหนักและรอบเอว 

     - ดัชนีมวลกาย 18.5 – 24.9 กก./ม2 

     - รอบเอว นอยกวาสวนสูง (เซนติเมตร) หาร 2 

5. ออกกําลังกาย หนักระดับปานกลาง อยางนอย 30 นาทีวันตอ 5 วัน 

 ตอสัปดาห

6. การบริโภคอาหารที่เหมาะสม เชน ไมรับประทานอาหารที่มีรสหวาน   

มัน เค็ม เพิ่มการรับประทานผักและผลไมรสไมหวาน ลดการดื่ม         

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

7. ระดับไขมันอยูในเกณฑปกติในรายที่มีไขมันผิดปกติ

ขั้นตอนการบริการหลังการประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในกลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) 

และผูที่มีภาวะอวน

การบริการ
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 ขึ้นทะเบียนติดตาม  - +/- √

 โอกาสเสี่ยงเสี่ยงโรค

 หัวใจและหลอดเลือด       

 นัดตรวจประเมินโอกาส 2 ปครั้ง ปละครั้ง 6 เดือนครั้ง

 เสี่ยงโรคหัวใจและ

 หลอดเลือด

ขั้นตอนการบริการหลังการประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในกลุมเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) 

และผูที่มีภาวะอวน (ตอ)

    ปจจัยเสี่ยง    2 ขอ ปจจัยเสี่ยง 3-4 ขอ ปจจัยเสี่ยง ≥ 5 ขอ

 สถานะความเสี่ยง เสี่ยง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก
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ภาคผนวก

การประเมินโอกาสเสี่ยงตาม Risk Healthy (Check Life’s Simple 7)  

 แบบประเมนิ Life’s Simple 7 ไดรบัการออกแบบโดยสมาคมหวัใจอเมรกินั โดยมเีปาหมาย

เพื่อใหประชาชนสามารถประเมินสุขภาพดวยตนเอง มีเพียง 7 ขั้นตอน  ซึ่งจะทําใหเราสามารถรู

ถึงระดับคะแนนหัวใจ (อายุของหัวใจเทียบกับอายุในปจจุบัน) ของเรา เพื่อจะไดปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวได 

     ประเด็นคําถามโอกาสเสี่ยงตาม Risk Healthy (Check Life’s Simple 7)

ประเด็นคําถาม คา/ผลลัพธในปจจุบัน

ความดันโลหิต (คาความดันโลหิตที่วัดครั้งสุดทาย)

ไขมันในเสนเลือด (คาโคเลสเตอรอลในเลือดที่เจาะครั้งสุดทาย)

ระดับนํ้าตาลในเลือด (คานํ้าตาลในเลือดที่เจาะครั้งสุดทาย)

การสูบบุหรี่ (คุณสูบบุหรี่หรือไม)

นํ้าหนัก  

รอบเอว 

ดัชนีมวลกาย

พฤติกรรมการออกกําลังกาย (ออกกําลังกายสัปดาหละกี่ครั้ง 

ครั้งละกี่นาที)

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร (ลดการรับประทานอาหาร 

หวาน มัน เค็ม รับประทานผัก ผลไม ปลา ธัญพืช ลดเครื่องดื่ม

ที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล)

หมายเหตุ  1.  ดัดแปลงมาจาก Life’s Simple 7 American Heart Association

  2. สามารถเขาไปทําแบบประเมิน Life’s Simple 7 ไดทางเว็บไซต 

  http://mylifecheck.heart.org/Default.aspx?NavID=1&CultureCode=en-US
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แบบบันทึก น.ค.ร.สุขภาพ

น.นํ้าหนัก ทุกสัปดาห (กก.), ค. ความดันฯ ทุกเดือน (มม.ปรอท), ร.รอบเอว (ทุก 3 เดือน)

ลงชื่อ............................................................เพศ............

23



แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk

โรคหัวใจ และหลอดเลือด
 โรคหัวใจ และหลอดเลือด เปนกลุมอาการของโรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตัน หรือ            

หลอดเลือดแข็งตัว ซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมัน โปรตีน และแรธาตุในผนังหลอดเลือดจนเกิด      

การตีบตันและแคบ ทําใหมีความตานทานการไหลของเลือด หลอดเลือดขาดความยืดหยุน           

เปราะบางมากขึน้ หากเกดิบรเิวณหลอดเลอืดแดงทีไ่ปเลีย้งหวัใจ จะทาํใหเลอืดไปเลีย้งหวัใจไดนอย 

เกิดโรคหัวใจขาดเลือด หากอุดตันจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไมได จะเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน หรือหัวใจ

ลมเหลว ทําใหกลามเนื้อหัวใจตาย หรือถาเกิดบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จะทําใหเลือด         

ไปเลี้ยงสมองไดนอยเกิดโรคสมองขาดเลือดหรืออัมพฤกษ อัมพาต  

อาการแสดงโรคหัวใจขาดเลือด

 1. แนนหนาอก คลายมขีองหนกัทบัหนาอก บางคนบอกคลายมอีะไรมาบบีรดั เจบ็ใตกระดกู

ดานซาย อาจเจ็บราวถึงขากรรไกรและแขนซาย อาการเจ็บมักจะสัมพันธกับการออกกําลังกาย        

เชน วิ่งตามรถเมล เดินขึ้นสะพานลอย ยกของหนัก ภาวะเครียดจัด เมื่อนั่งพักหรืออมยา                     

Nitroglycerin อาการจะทุเลาลง

 2. เมื่อยลาโดยไมมีสาเหตุ ที่แขน หรือที่มือ หรือที่ขากรรไกร

 3. ปวดทองโดยเฉพาะอาจจะเจ็บหนาอกราวมาบริเวณลิ้นป 

 4. หายใจเหนื่อยหรือหอบ หายใจไมออก เหนื่อย นอนราบไมได เนื่องจากกลามเนื้อหัวใจ

เสียหายมาก ทําใหไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงไดอยางเพียงพอ 

 5. เวียนศีรษะ หนามืดจะเปนลม หรือหมดสติเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ 

 

ลักษณะสําคัญอาการเจ็บหนาอก

 1.  ตําแหนงที่เจ็บ บริเวณหนาอกดานหนา ตั้งแตลิ้นปถึงคอ

 2.  ลักษณะการเจ็บ เจ็บแนนๆ เจ็บตื้อๆ รัดๆ เจ็บรุนแรงในอก

 3.  เจบ็ราวอาจจะมหีรอืไมมกีไ็ด ถาม ีจะมอีาการเจบ็ราวไปทีแ่ขน คาง ฟน คอไหล เปนตน

 4.  อาการเจบ็สมัพนัธกบัการออกแรงหรอืภาวะอารมณ เชน กาํลงัทาํงาน กาํลงัยกของหนกั 

ตื่นเตน โกรธ 

 5. ระยะเวลาที่เจ็บอก นานประมาณ 30 วินาที ถึง 15 นาที

 6. ทาํอยางไรจงึหายเจบ็อก เชน หยดุทาํงาน ทาํงานชาลง ทาํงานเบาลง อมยาใตลิน้ เปนตน

 7. อาการอื่นรวม อาจจะมีหรือไมมีก็ได ถามี จะมีอาการเหนื่อยหอบ ใจสั่น เหงื่อออก  

เวียนหัว หนามืด เปนลม คลื่นไส อาเจียน เปนตน
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อาการเตือนโรคสมองขาดเลือด 

 ไดแก แขนหรือขาขางใดขางหนึ่งออนแรง ชาที่ใบหนา ปากเบี้ยว พูดลําบาก สับสน มองไม

ชัด ตาพรามั่ว เห็นภาพซอน สูญเสียการทรงตัว อาจพบเพียง 1 อาการ หรือมากกวา 1 อาการ         

ใชตัวยอชวยจําคือ “F.A.S.T.” มาจาก 

 F = Face เวลายิ้มพบวามุมปากขางหนึ่งตก 

 A = Arms ยกแขนไมขึ้น 1 ขาง 

 S = Speech มีปญหาดานการพูด พูดไมออกหรือพูดไมชัด แมประโยคงายๆ พูดแลวคนฟง

ไมรูเรื่อง 

 T = time ผูมีอาการดังกลาวตองรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาโดยดวน ภายใน               

4 ชั่วโมง จะไดชวยรักษาชีวิตและสามารถฟนฟูกลับมาไดเปนปกติหรือใกลเคียงคนปกติมากที่สุด

เคลด็ลบัการปฏบิตัตินลดความเสีย่ง ตามหลกั 3 อ. (อาหาร ออกกาํลงักาย 
อารมณ) และ 2 ส. (ไมสูบบุหรี ่และลดการดืม่สุรา)

1. อ. อาหาร 
 1.  ฝกนิสัย “ชิมกอนเติม กินอาหารรสชาติพอดี” (คือ หวานไมเกินอาหารโรงพยาบาล

สําหรับผู ปวยเบาหวาน มันไมเกินอาหารโรงพยาบาลสําหรับผู ปวยโรคไขมันผิดปกติหรือ                  

โรคหลอดเลือดหัวใจ เค็มไมเกินอาหารโรงพยาบาลสําหรับผูปวยหัวใจลมเหลว) หลีกเลี่ยงอาหาร 

เครื่องดื่มที่มีนํ้าตาล ไขมัน และเกลือโซเดียมปริมาณมาก เชน นํ้าหวาน นํ้าอัดลม ผลไมรสหวานจัด 

เครื่องปรุงรส (นํ้าปลา ซีอิ๋ว เตาเจี้ยว กะป เกลือแกง นํ้าจิ้มที่กินแบบจุม คลุก ราด และ ผงชูรส) 

อาหารสําเร็จรูป ของหมักดอง (นํ้าตาล ไมเกิน  6 ชอนชา/วัน เกลือโซเดียม ไมเกิน 1 ชอนชา/วัน) 

 2. ปรุงอาหารดวยวิธีตม ตุน นึ่ง อบ ยําและผัดที่ไมมันมากกวาอาหารทอด หรืออาหาร       

โรงพยาบาลสําหรับผูปวยโรคไขมันผิดปกติหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ งดอาหารที่มีกรดไขมันชนิด

ทรานส เชน อาหารอบเบเกอรี อาหารทอดซํ้าหลาย ๆ หน เลือกกินเฉพาะผลิตภัณฑที่มีระบุไววา                   

กรดไขมันชนิดทรานส = 0 หลีกเลี่ยงอาหารไขมัน อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เชน เครื่องในสัตว 

กุง ปลาหมึก หนังไก ขาหมู ของทอด นํ้ามันหมู นํ้ามันปาลม นํ้ามันมะพราว กะทิ ควรใชนํ้ามันพืช

ในการประกอบอาหาร เชน นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันดอกทานตะวัน นํ้ามันรําขาว เปนตน

 3. ลดการใชนํ้าปลา เกลือและเครื่องปรุงรส หันมาใชเครื่องเทศและสมุนไพรแทน เชน        

หัวหอม กระเทียม ขิง พริกไทย มะนาว ผงกระหรี่ 
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 4. ไมเติมเครื่องปรุงรสตาง ๆ ลงในอาหาร เครื่องดื่ม โดยไมวางเครื่องปรุงรสตางๆ เชน 

นํ้าปลา ซอส ซีอิ๊วขาว นํ้าตาล กระเทียมเจียว ไวบนโตะอาหาร และกินนํ้าจิ้มดวยวิธี “จิ้ม” ไมใช 

จุม คลุก ราด

 5. เลือกซื้อผัก ผลไมและเนื้อสัตว (ปลา ไกไมติดหนัง ติดมัน) ที่สดใหมมาปรุงอาหาร       

รบัประทานเอง แทนการเลอืกซือ้อาหารกระปอง ผกัดองและอาหารสาํเรจ็รปู เลีย่งการกนิเนือ้แดง 

(เนื้อหมู หรือ เนื้อสัตวใหญกวาหมู) และเนื้อปรุงแตง เชน ไสกรอก เบคอน เซนามิ ฮอดดอก

 6. ควรอานฉลากอาหารทุกครั้งและเลือกซื้ออาหารกระปองหรืออาหารสําเร็จรูปที่มี

เครื่องหมายอาหารรักษหัวใจของมูลนิธิหัวใจฯและคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล        

เปนรูปหัวใจสีขาวและเครื่องหมายขีดถูกสีขาว บนพื้นวงกลมสีแดง ดังรูป

                      

             

 7.  เพิ่มปริมาณการกินผักและผลไมรสไมหวานใหมากขึ้น โดยกินผักสดอยางนอย 2 ฝามือ 

หรือผักสุกอยางนอย 1 ฝามือตอมื้อ เพราะมีกากใยอาหาร ชวยในการขับถายและลดการดูดซึม       

ไขมัน ควรทานผักหลากหลายสีและชนิดผลไม เชน มะละกอ ฝรั่ง ชมพู สม 

2. อ. ออกกําลังกาย 

 1. ออกกําลังกาย หรือมีออกแรงเคลื่อนไหวปานกลาง สมํ่าเสมออยางนอยวันละ 30 นาที 

สัปดาหละ 5 วัน

 2. เริ่มดวยกิจกรรมเบาๆ กอน แลวคอยๆ เพิ่มจนถึงเปาหมาย

 3. เคลือ่นไหวออกแรงใหเปนวถิชีวีติประจาํวนั เชน เดนิมากขึน้ ไมอาศยั พาหนะหรอืลฟิท 

(ถาทําได) หรือออกกําลังกายดวยการเดินเร็ว ปนจักรยาน วายนํ้า รํามวยจีน ฯลฯ

 เปาหมายเพื่อควบคุมใหนํ้าหนักตัวที่เหมาะสม (ดัชนีมวลกาย ไมเกิน 25 กิโลกรัม/            

ตารางเมตร, รอบเอวไมเกินสวนสูงหารสอง  

26



แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk

ขั้นตอนการเคลื่อนไหวออกแรงและออกกําลังกาย

 1. ออกกําลังกาย หรือออกแรงเคลื่อนไหวปานกลางสมํ่าเสมออยางนอยวันละ 30 นาที 

สัปดาหละ 5 วัน

 2. เริ่มดวยกิจกรรมเบาๆ กอน แลวคอยๆ เพิ่มจนถึงเปาหมาย

 3. เคลือ่นไหวออกแรงใหเปนวถิชีวีติประจาํวนั เชน เดนิมากขึน้ ไมอาศยั พาหนะหรอืลฟิท 

(ถาทําได) หรือออกกําลังกายดวยการเดินเร็วปนจักรยาน วายนํ้า รํามวยจีน ฯลฯ

 เปาหมายเพื่อควบคุมใหนํ้าหนักตัวที่เหมาะสม  (ดัชนีมวลกาย ไมเกิน 25 กก./ม2, รอบเอว

ไมเกินสวนสูงหารสอง

ขั้นตอนการเคลื่อนไหวออกแรงและออกกําลังกาย

 1. อบอุนรางกาย และยืดเหยียดกลามเนื้อ (Warm up)  ประมาณ 5 – 10 นาที

 2. เคลื่อนไหวออกแรงปานกลางหรือออกกําลังกายปานกลาง จนหายใจเร็วขึ้น ถี่ขึ้น           

ใหเหนื่อยเกินครึ่งหนึ่งเล็กนอยของความเหนื่อยที่สุดในชีวิต (แตยังไมหอบ) และยังพูดคุยไดจนจบ

ประโยคอยางนอย 10 นาทีตอครั้ง โดยรวมแลวมากกวา 30 นาทีตอวัน

 3. ยืดเหยียดกลามเนื้อ (warm down) ประมาณ 5-10 นาที 

เคล็ดลับในการเริ่มตนออกกําลังกาย คือ 

 การแตงกาย สวมรองเทาพื้นหนารองรับแรงกระแทกยืดหยุนได สวมใสเสื้อผาที่สบาย          

และแหง ดูดซับเหงื่อไดดี เริ่มตนดวยการเดิน 5 นาที (หรือออกกําลังกายอยางอื่นที่คุณชอบ)          

เกือบทุกวันของสัปดาห อยางชาๆ เพิ่มเวลามากขึ้นจนกระทั่งสามารถทําได 30 นาทีตอวัน              

อยางนอย 5 วันตอสัปดาห ถาตองการลดนํ้าหนักควรออกกําลังกายตอเนื่องวันละ 45 นาทีขึ้นไป 

 การเดิน เปนวิธีออกกําลังกายที่งาย และปลอดภัยที่สุด เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย             

ทําไดทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาส โดยการเดินเร็ววันละ 30 – 45 นาที อยางนอย 5 วันตอสัปดาห       

ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได 35 – 50% 

 การออกกําลังกายระดับปานกลางเหมาะสมกับคนทั่วไป โดยหัวใจควรเตน 60 – 70%        

ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด โดยคํานวณจากสูตร 

 อัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ = 220 – อายุ (ป) 

  เชน นาย ก มีอายุ 40 ป ความหนักของการออกกําลังกายที่ตองการ คือ 60 %                

ของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ อัตราการเตนสูงสุดของหัวใจของคนอายุ 40 ป เทากับ                    

220 – 40 = 180 ดังนั้น 60 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดของนาย ก. เทากับ                        
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60/100 x 180 = 108 ครั้งตอนาที กรณีที่ไมไดจับชีพจร ใหสังเกตอาการขณะออกกําลังกาย คือ 

ขณะที่ออกกําลังกาย หัวใจเตนเร็วขึ้น หายใจเร็วขึ้นกวาปกติเล็กนอย แตสามารถพูดคุยกับผูอื่นได

จนจบประโยคโดยไมตองหยุดเพื่อหายใจ รองเปนเพลงได แตไมไพเราะ 

ขอควรระวัง 

หากมีอาการดังตอไปนี้ใหหยุดการออกกําลังกายและไปพบแพทย เพื่อตรวจหาสาเหตุ 

 • ใจสั่น 

 • แนนหนาอก และปวดราวไปที่แขนไหลและคอซีกซาย 

 • หายใจลําบาก หรือเวลาหายใจมีเสียงดังวี๊ดๆ 

 • หายใจตื้น เร็ว อยางรุนแรง 

 • วิงเวียน รูสึกเหมือนจะเปนลม หรือรูสึกพะอืดพะอม 

 • เหงื่อออกมาผิดปกติ 

 • เปนตะคริว มีอาการปวดกลามเนื้อยางรุนแรง 

 • คลื่นไส 

3.อ. อารมณ 

วิธีการบรรเทาความเครียด (Stress reduction or management)

 เมือ่รูสกึเครยีด คนเราจะมวีธิผีอนคลายความเครยีดทีแ่ตกตางกนัออกไป สวนใหญจะเลอืก

วิธีที่ตนเองเคยชิน ถนัด ชอบหรือสนใจทําแลวเพลิดเพลินมีความสุขซึ่งวิธีคลายเครียดโดยทั่วไป        

มีดังนี้ คือ 

 • นอนหลับพักผอน 

 • ออกกําลังกาย ยืดเสนยืดสาย เตนแอโรบิค รํามวยจีน โยคะ 

 • ฟงเพลง รองเพลง เลนดนตรี ดูโทรทัศน ดูภาพยนตร อานหนังสือ แตงกลอน 

 • ทํางานศิลปะ งานฝมือ งานประดิษฐตางๆ สะสมแสตมป สะสมเครื่องประดับ ถายรูป 

  จัดอัลบั้ม ปลูกตนไม ทําสวน จัดหอง ตกแตงบาน เลนกับสัตวเลี้ยง 

 • เลนเกมคอมพิวเตอร ทองอินเตอรเน็ต 

 • พูดคุย พบปะสังสรรคกับเพื่อนฝูง 

 • ไปเสริมสวย ทําผม ทําเล็บ ไปซื้อของ ทองเที่ยว 

 สิ่งสําคัญ เมื่อเกิดความเครียด อยาทําสิ่งที่ไมเหมาะสม เชน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใชสารเสพติด 

เลนการพนัน เที่ยวกลางคืน กินจุบจิบ ฯลฯ 
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เทคนิคการผอนคลาย (Relaxation technique )

 เปนการฝกปฏิบัติใหเกิดภาวะผอนคลาย (Relaxation) หรือลดการตื่นตัว (Hypoarousal) 

ของ Psychophysiological state สิ่งที่เปนเปาหมายของการผอนคลายอาจเปนความตึง                

ของกลามเนื้อ (เชน กรณีของ Progressive muscle relaxation ซึ่งผูฝกจะบังคับใหกลามเนื้อเกร็ง

และคลายสลับกัน) หรือภาวะMetabolism หรือ Sympathetic arousal 

วัตถุประสงคของการผอนคลาย คือ การทําจิตใหวางจากการคิด

 วิธีผอนคลายมีหลายวิธี เชน

 1. ทําสมาธิ (meditation) 

 2. การหายใจดวยทอง (relaxation or abdominal breathing) 

 3. การคลายกลามเนือ้ [progressive(muscle) relaxation or Jacobson’s progressive 

relaxation] 

 4. นอนหลับ (sleep)

 5. การหยุดพักระหวางการเรียนหรือการทํางานและการใชเวลาวาง (time-out and    

leisure)

 6. คาดหวังในสิ่งที่เปนจริงได (realistic expectation)        

 7. เปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนมุมมอง (reflaming) 

 8. ระบบความเชื่อ (belief system) 

 9. สรางอารมณขัน (humor) 

 10. เลือกวิธีลดความเครียดที่ใหผลดีตอสุขภาพ (good health-good choiceness) 

 

การปองกันความเครียดอยางยั่งยืน 

“ลดความอยาก อรอยเกิน สบายเกิน เอาแตใจเกิน ดวยการออกกําลังใจ ใหใจมีกําลังแข็งแรง”

 1. การให (เชน การใหความชวยเหลือ ใหสิ่งของ ใหเงิน ทํางานจิตอาสา เปนตน สวนการ

ใหธรรมศาสดาดีกวาการใหทั้งหลาย เพื่อลดความตระหนี่ ลดความอยาก ลดการเอาแตใจตนเอง

 2. วินัย (ผู มีศีลหา มีวินัยยอมไมเดือดเนื้อรอนใจ อยู ในสังคมไดอยางมีความสุข                        

ไมตองระแวงวาใครจะมาทําใหเราเดือดรอน ทําใหเราเครียด)

 3. นัง่รูลม (เวลาทาํงาน กม็สีต ิระลกึรูอยูกบัการทาํงาน เวลายนื เดนิ นัง่ นอน กม็สีตริะลกึ

รูอยูกับอิริยาบถนั้น ๆ แตเวลานั่ง นอกเวลาทํางาน ก็ระลึกรูอยูกับลมหายใจเขาออก เกิดคิดอดีต 
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คิดอนาคตหรือรูสึกชอบ ไมชอบขึ้นมา ก็ใหละ ใหวางความเผลอความเพลินนั้นเสีย แลวกลับมา  

ระลึกรูที่ลมหายใจเขาออก เพื่อไมใหเผลออรอยเกิน อยูสบายเกินจนเพลิน หรือ เผลอเพลิน           

เอาแตใจเกิน)

 4. เดินจงกรม (เวลาเดิน ก็ระลึกรูอยูในอิริยาบถนั้น เกิดคิดอดีต คิดอนาคตหรือรูสึกชอบ 

ไมชอบขึ้นมา ก็ใหละ ใหวางความเผลอความเพลินนั้นเสีย แลวกลับมาระลึกรูที่ทาเดินอีก คือ           

การเดินอยางมีสติ แบบไมคิด ไมรูสึก จะชวยใหมีความอดทน ลดความเครียด ซึมเศรา ฟุงซาน)

 5. อุดมปญญา (หมั่นละความอยากที่มากเกินไป ละความพยาบาทมาดรายผู อื่น                    

ละการเบียดเบียนผูอื่น พิจารณาในใจอยูบอยๆ วา อะไรควร อะไรไมควร คิด พูด ทํา อะไรที่ไมถูก 

ไมควร ก็ควรละทิ้งไปเสีย หมั่นสะสม การคิด พูด ทํา ที่ถูกตอง ดีงาม มีประโยชนตอสุขภาพ)

1 ส. ลดดืม่สุรา

 ใหคําแนะนําถึงผลเสียของสุรา : ผู ดื่มประจําทุกวันในปริมาณ 20.0 – 39.9 กรัม                  

ของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ หรือเทียบเทาปริมาณเบียร ประมาณ 1 -2 ขวดตอวัน จะมีความเสี่ยง       

ตอโรคตบัแขง็ มะเรง็ตบั มะเรง็หลอดอาหาร มะเรง็ปาก และชองปาก ความดนัโลหติสงู สมรรถภาพ

ทางเพศลดลงจากการสรางฮอรโมนเพศหญิงสูง (Estrogen) ฯลฯ มากกวาผูที่ไมดื่ม 

 เคล็ดลับในการเลิกสุรา :

 1. ตั้งใจจริงที่จะเลิกสุรา

 2. ตั้งใจวาจะเลิกเพื่อใคร เพราะอะไร

 3. ลดปริมาณการดื่มทีละนอย โดยตั้งเปาลดการดื่มลงใหนอยลง

 4. เลือกวันที่จะลด หรือเลิกสุรา

 5. หลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่เคยดื่ม และเพื่อนๆ ที่รวมดื่ม

 6. ทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพ เชน ออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือดนตรี

 7. หยุดความคิดที่จะดื่มเพื่อเขาสังคม

 8. ฝกพูดปฏิเสธการดื่มสุรา

 9. พึ่งตน พึ่งธรรม(ศาสดา) ออกกําลังใจ สรางความสุขใหกับตัวเอง ทดแทน “ความสุข

  ที่คุณดื่มได” หาที่พึ่งทางใจ กําลังใจจากคนรอบขาง

 10. อยาทอแทแมวาครั้งแรกไมประสบความสําเร็จ ใหพยายามตอไป และอาจปรึกษา      

หนวยงานชวยเหลือ เชน สายดวนยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ โทร. 1165                   

สายดวนเลิกเหลา 0 2379 1020 และโรงพยาบาลทั่วประเทศ
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2 ส. ไมสูบบุหรี่

 ใหคําแนะนําถึงผลเสียของบุหรี่กับสุขภาพ :

 1. ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ไดแก หลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือด

 2. ผลตอระบบทางเดินหายใจ ไดแก มะเร็งปอด มะเร็งกลองเสียง ปอดอุดตันเรื้อรัง

 3. ผลตอระบบทางเดินอาหาร ไดแก มะเร็งหลอดอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร                

และลําไสเล็ก

 4. โรคในชองปาก ไดแก มีคราบหินปูนฝงแนนที่ฟน เกิดกลิ่นปาก ฟนเหลือง

 5. มีความสัมพันธกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

 6. ผลตอทารกในครรภ

 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่

 1. ตั้งใจจริงที่จะเลิกบุหรี่

 2. ตั้งเปาวาจะเลิกเพื่อใคร เพราะอะไร

 3. เลือกวันที่จะเลิกสูบบุหรี่

 4. ทิ้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ใหหมด เชน บุหรี่ และไฟเช็ค

 5. ตั้งสติใหมั่น เขมแข็ง เมื่อมีอาการหงุดหงิด

 6. ตัดความเคยชิน หรือกิจกรรมวาง ที่มักจะทํารวมกับการสูบบุหรี่

 7. คุมอาหารดวยการเลือกกินอาหารจําพวกผัก ผลไม ใหมากกวาเดิม

 8. พึ่งตน พึ่งธรรม (ศาสดา) ออกกําลังใจ สรางความสุขใหกับตัวเอง ทดแทน “ความสุข       

ที่คุณสูบได” หาที่พึ่งทางใจ กําลังใจจากคนรอบขาง หรือใหรางวัลตนเองเมื่อสามารถ

ทําได

 9. เตือนตนเองอยูเสมอวา “คุณไมสูบบุหรี่แลว”

 10. อยาทอถอยเมื่อทําไมสําเร็จใหพยายามตอไป และปรึกษาหนวยงานชวยเหลือ เชน       

ศูนยบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท 1600
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แนวทางการประเมินโอกาสเสีย่งตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Guidelines for Assessment of Cardiovascular Risk
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