ปจจัยเสี่ยงที่กอให
เกิดโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง!

ภัยเงียบที่คนสวนใหญมองขาม

ความดั น โลหิ ต สู ง หมายถึ ง ภาวะที่ แ รงดั น ของเลื อ ดที่ อ ยู ใ น
หลอดเลื อ ดมี ค า สู ง เกิ น ปกติ (ค า ความดั น โลหิ ต ปกติ ควรน อ ยกว า
120/80 มิลลิเมตรปรอท) หากมีคาตั้งแต 120/80 มิลลิเมตรปรอท ถือวา
มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เปนสภาวะที่ตองทําการ
ควบคุม แตถาวัดความดันโลหิต ไดคาตั้งแต 140/90 มิลลิเมตรปรอท
ขึ้นไปถือมีภาวะความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง ทําใหเกิดความเสียหายและการเสื่อมสภาพของ
หลอดเลือดแดงทั่วรางกายซึ่งจะนําไปสูภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและ
อุดตันหรือหลอดเลือดแตก
โรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของโรคหลอดเลือดสมอง
(อัมพฤกษ อัมพาต) ไตวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจขาดเลือด หัวใจ
ลมเหลว ซึ่งสวนใหญเปนสาเหตุแหงการเสียชีวิตที่สําคัญของคนไทย
เปนภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเนื่องจากสวนใหญไมมีอาการเตือน
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ปจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไมได ไดแก ดานกรรมพันธุ เชน มีพอ แม
พี่นอง เปนความดันโลหิตสูง และอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป
ปจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได ไดแก รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด
หวานจัด มันจัด ไขมันในเลือดสูง ภาวะเบาหวาน ขาดการออกกําลังกาย
อวนหรือ มีนําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เครียดเรื้อรัง สูบบุหรี่ และดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

อาการเตือน!!!
โรคความดั น โลหิ ต สู ง ส ว นมากจะไม
แสดงอาการเตื อ นแต มั ก ตรวจพบ
โดยบังเอิญขณะไปพบแพทยเพื่อตรวจ
รั ก ษาจากป ญ หาอื่ น มี บ างรายที่ อ าจ
มี อ าการเตื อ นเช น ปวดมึ น ท า ยทอย
วิงเวียน ปวดศีรษะตุบๆ หากเปนมานาน
หรือความดันโลหิตสูงมากๆอาจมีอาการเลือดกําเดาไหล ตามัว ใจสั่น
มือเทาชา เมื่อเกิดอาการผิดปกติ จึงควรรีบไปพบแพทยเพื่อจะไดรับ
การรักษาไดถูกตองและทันทวงที

ภาวะแทรกซอนอะไรบาง
เกิดจากความดันโลหิตสูง
หัวใจ

อาจเกิดหัวใจโต และหลอดเลือดหัวใจหนาตัวและ
แข็งขึน้ ทําใหเกิดหัวใจขาดเลือด หรือหัวใจลมเหลว

สมอง

การบริโภคอาหารหมักดอง ขนมกรุบกรอบ และความคุน เคย
ในการเติมเครื่องปรุงในอาหารอาจทําใหทานไดรับปริมาณของเกลือ
เกินความตองการของรางกายได โดยปกติควรบริโภคเกลือไมเกิน
1 ชอนชาหรือ 2,400 มิลลิกรัมตอวัน เพราะจะทําใหมีความเสี่ยงตอ
การเปนโรคความดันโลหิตสูง

อาจเกิดเสนเลือดในสมองอุดตันหรือแตกได เกิดอัมพฤกษ
อัมพาตหรือเสียชีวิตทันที

ไต

อาจเกิดภาวะไตวายเรือ้ รัง ซึง่ นําไปสูก ารคัง่ ของสารพิษ
ในรางกาย อาจถึงตายได

ตา

อาจเกิดเลือดออกที่ตา ตามัวจนถึงตาบอดได

เกลือ

หลอดเลือด

อาจทําใหหลอดเลือดตีบแคบ หรือโปงพอง มีผล
ใหเลือดไปเลี้ยงแขนขา และอวัยวะภายในนอยลง
จนเดินไมไดไกล เพราะปวดขาจากการขาดเลือด
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โรคความดันโลหิตสูง!

ปฏิบัติการ ลดเค็ม เพิ่มสารพัดผัก
ปองกันความดันโลหิตสูง!!!
1. ชิมอาหารกอนรับประทาน ฝกการรับประทานอาหารทีม่ รี สชาติ
พอเหมาะ ไมเค็ม
2. ลดการใชนํา้ ปลา เกลือและเครื่องปรุงรส หันมาใชเครื่องเทศ
และสมุนไพรแทน เชน หัวหอม กระเทียม ขิง พริกไทย มะนาว
ผงกระหรี่
3. ไมวางเครื่องปรุงรสตางๆ เชน นํ า ปลา ซอส ซีอิ๊วขาว ไวบน
โตะอาหาร
4. เลื อ กซื้ อ ผั ก ผลไม และเนื้อ สัต วที่ สดใหม ม าปรุ ง อาหารรั บ
ประทานเอง แทนการเลือกซื้ออาหารกระปอง ผักดองและ
อาหารสําเร็จรูป
5. ควรอานฉลากอาหารทุกครั้งและเลือกซื้ออาหารกระปองหรือ
อาหารสําเร็จรูปที่มีปริมาณเกลือ (โซเดี่ยม) ตําหรือนอย
6. เพิ่มปริมาณการกินผักและผลไมรสไมหวานใหมากขึ้น ควรทาน
ผักสด 5 ทัพพี/วัน กรณีเปนผักสุก 9 ชอนโตะ/วัน
7. ออกกําลังกายประมาณวันละ 30 นาทีขึ้นไป 5 วัน/สัปดาห หรือ
ทํากิจกรรมที่มีการเคลือ่ นไหวของรางกายอยางกระฉับกระเฉง
8. ทําจิตใจใหสบาย ควบคุมความดันโลหิตใหตํากวา 120/80
มิลลิเมตรปรอท
9. จํากัดปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่ม ไมควรดื่มเกินวันละ 1 แกว
สําหรับผูหญิง หรือ 2 แกวสําหรับผูชาย และไมควรดื่มทุกวัน
10. งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสถานที่มีควันบุหรี่
11. สังเกตอาการเตือน และรูคาความดันโลหิตของตัวเอง คนที่มี
อายุ 35 ปขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพโดยเฉพาะความดันโลหิต
อยางนอยปละครั้ง
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โปรดทราบ! โรคความดันโลหิตสูงอาจไมมอี าการ
แสดงใดๆ ที่ชัดเจน ทานควรรับการตรวจ
วัดความดันโลหิต อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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สํานักโรคไมติดตอ รวมสรางสุขภาพอนามัย
ตามวิถีชีวิตของคนไทย ใหหางไกลโรคไมติดตอเรื้อรัง
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