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ค�ำน�ำ
คูม่ อื การดูแลผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงด้วยการแพทย์ผสมผสาน จัดท�ำขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ จัดท�ำโปรแกรมสุขภาพให้ผปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ครอบครัว
และญาติ รวมถึงสถานบริการ ให้ได้รบั ความรู้ มีความเข้าใจในแนวคิดการดูแลสุขภาพ
แบบผสมผสานกับการดูแลแผนปัจจุบัน และเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด
ขึน้ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของตนเอง โดยในคูม่ อื ประกอบด้วยความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การใช้การแพทย์ผสมผสานในการดูแลผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง และการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ เป็นวิธกี ารดูแลสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส�ำนักการแพทย์
ทางเลือก ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ คณะท�ำงาน ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกท่านทีส่ นับสนุนให้ขอ้ มูล และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จนคูม่ อื การดูแลผูป้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูงด้วยการแพทย์ผสมผสานส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
คูม่ อื การดูแลผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงด้วยการแพทย์ผสมผสานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ป่วย ประชาชนและสถานบริการสุขภาพที่สนใจได้เป็นอย่างดี
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บทน�ำ
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ส�ำคัญมาก อย่างหนึ่งของประเทศ ที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้นับเป็นภัยเงียบที่คุกคาม
ชีวิตมนุษย์ เพราะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่แล้วในระยะแรกมักจะไม่มี
อาการแสดง แต่มักจะแสดงอาการเมื่อเป็นมากหรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้ว
ท�ำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจและมักจะไม่รู้ว่าตนเองเป็น การเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูงสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งเกิดจากการด�ำรงชีวิตและ
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ ความเครียด การบริโภคอาหาร
ขาดการออกก�ำลังกาย เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันพบอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มวัยหนุ่มสาว
โดยองค์การอนามัยโลก รายงานว่า ทัว่ โลกมีผปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงถึง 1000 ล้านคน
เสียชีวติ ปีละเกือบ 8 ล้านคน หรือประมาณนาทีละ 15 คน และคาดว่าในปี พ.ศ.2568
ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งโลกจะป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้น 1,560 ล้านคน อีกทั้งโรคความดัน
โลหิตสูงยังเป็นหนึ่งในสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้คนอายุสั้นอีกด้วย
ส�ำหรับแนวทางการป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบัน
นอกจากการใช้ยาลดความดัน และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแล้ว บางครัง้ ผลการรักษา
ก็ไม่ดเี ท่าทีค่ วร ดังนัน้ หากมีการใช้การแพทย์สาขาอืน่ หรือศาสตร์อนื่ ทีม่ คี วามปลอดภัย
และได้ผลดี มาผสมผสานบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและดูแลผูป้ ว่ ยโรคความดัน
โลหิตสูง ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสในการดูแลผู้ป่วย ลดโอกาสเกิด
โรคแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโรคความดันโลหิตสูง เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ
โรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด แต่สงิ่ ส�ำคัญคือการปรับวิถชี วี ติ ใหม่ โดยการสร้างก�ำลังใจ
ให้ตัวเอง การปรับเปลี่ยนการด�ำเนินชีวิต และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม หากสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอแล้ว ก็จะช่วยยืดอายุผู้ป่วย
ให้ยนื นานและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และโรคความดันโลหิตสูงก็จะไม่ใช่ปญ
ั หาอีกต่อไป
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ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงส่วนหนึง่ มีความต้องการแสวงหาการรักษา
อย่างอืน่ ทีน่ อกเหนือจากการรักษาด้วยแผนปัจจุบนั เพียงอย่างเดียว เพือ่ ลดความรุนแรง
ของโรค ลดโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมไปถึงเพือ่ ให้ตนเองมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อายุยืนยาวขึ้น ซึ่งการแพทย์ทางเลือกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงให้การยอมรับ และน�ำมาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองร่วมกับการรักษา
แผนปัจจุบนั ซึง่ ปัจจุบนั ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกได้มกี ารพัฒนามากมาย มีทงั้ ศาสตร์
การแพทย์ดงั้ เดิมของประเทศต่าง ๆ และบางศาสตร์กม็ กี ารพัฒนาขึน้ ใหม่ โดยแนวคิด
ของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกจะมองสุขภาพเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งชีวิต มากกว่า
การเจ็บป่วยหรือส่วนใดส่วนอื่นของร่างกาย เน้นให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงแนวคิดในการดูแล
ตนเองและปฏิบัติด้วตนเอง เพื่อให้เกิดก�ำลังกาย ก�ำลังใจ สามารถดึงพลังบ�ำบัดที่มี
อยู่ในตัวเองมาจัดการกับโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งข้อดีของการแพทย์
ทางเลือก คือ เป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ความยืดหยุ่น ราคาไม่แพง และอาจ
ท�ำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์น้องกว่าการรักษาด้วยยา (Pharmacotherapy)
ซึ่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ก�ำหนดแนวทางใน
การพิจารณาศาสตร์การแพทย์ทางเลือก เพือ่ การน�ำมาใช้ในการดูแลสุขภาพอยู่ 4 ข้อ คือ
1) พิจารณาความน่าเชือ่ ถือ (Rational) โดยพิจารณาจากทฤษฏีพนื้ ฐาน และ
การยอมรับ ของประเทศต้นก�ำเนิด รวมถึงการยอมรับในประเทศอื่น ๆ
2) พิจารณาด้านความปลอดภัย (Safety) ว่ามีผลกับสุขภาพของผูใ้ ช้อย่างไร
มีมากน้อย เพียงใด
3) พิจารณาด้านประสิทธิผล (Efficacy) ว่าได้ผลจริงหรือไม่เพียงใด
4) พิจารณาด้านความคุ้มค่า (Cost effectiveness) โดยประเมินเปรียบ
เทียบค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีนั้น ๆ คุ้มค่ากับผลที่ได้รับหรือไม่
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วยแนวทางการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งก็คือ
การดูแลสุขภาพคูข่ นานและผสมผสานของการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดท�ำคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงด้วยการแพทย์ผสมผสานขึน้ เพือ่ ประกอบการดูแลผูป้ ว่ ย โดยมุง่ หวัง
ให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตใจที่มีพลัง และ
คุณภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างสมบูรณ์แบบปรับตัวให้ดำ� รงชีวติ กับสภาวะแวดล้อมได้อย่างดี อีก
ทั้งปราศจากโรคแทรกซ้อน ตลอดจนให้ความส�ำคัญสนใจใส่ใจดูแลตนเองทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้นตามล�ำดับ
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ส่วนที่ 1

ความรู้พื้นฐานความดันโลหิตสูง (Basic Knowledge Hypertension)
ในสภาวะปัจจุบันความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้สถิติ
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน โดยพบมาก
ในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งองค์การอนามัยโลกรายงานว่า โรคความดันโลหิตสูง
เป็นหนึง่ ในสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ประชาชนอายุสนั้ ทัว่ โลกมีผทู้ เี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง
ถึง 1,000 ล้านคน เสียชีวิตปีละเกือบ 8 ล้านคน เฉลี่ยประมาณนาทีละ 15 คน
โดย 1 ใน 3 พบในวัยผู้ใหญ่ และคาดว่าในปี พ.ศ.2568 ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งโลกจะ
ป่วยเป็นโรคนี้เพิ่ม 1,560 ล้านคน ปี 2556 คนไทยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตเกือบ
11 ล้านคน เสียชีวติ 5,165 คน และพบป่วยรายใหม่เพิม่ เกือบ 1 แสนคน ร้อยละ 50
ไม่รตู้ วั ว่าเป็นโรค มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มที่ป่วยแล้วพบว่ามีเพียง1ใน 4 ที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ ส�ำหรับกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายควบคุมโรคความดันโลหิตสูง1
โดยให้ทุกพื้นที่ตรวจคัดกรองและรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจ�ำปี พบว่า
โรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปี ขึน้ ไป มีจำ� นวน 23 ล้านคนทุกปี แล้วแบ่ง
ความดันโลหิตสูง ออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ คนปกติ กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง และกลุม่ ทีป่ ว่ ย
เหตุผลเพื่อได้รับการดูแลให้เหมาะสม
ซึ่งแพทย์สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา กล่าวว่า การแพทย์แบบทางเลือก
ได้แก่ การบริหารกายจิต และการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิค ท�ำให้ความดันโลหิต
ลดลงได้2 ซึ่งการแพทย์ทางเลือกด้วยการออกก�ำลังกายอยู่ในเรื่องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ หรือ 8อ3 (อโรคยา- ความรู้เรื่องโรค/มูลเหตุก่อโรค อาหารตาม
ธงโภชนาการ สมุนไพรและธาตุเจ้าเรือน อิริยาบถ-ออกก�ำลังกายโดยท่าฤาษีดัดตน
อุเบกขา-อารมณ์ สมาธิ คลายเครียด อากาศ-การจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม
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อาจิณ-การใส่ใจดูแลสุขภาพ การขับถ่าย อุดมปัญญา-การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน
การแก้ไขปัญหา การวางแผน และอาชีพ-การป้องกันความเสีย่ งจากอาชีพ การส่งเสริม
อาชีพ การใช้จ่ายและการท�ำงานที่เหมาะสม ที่สามารถน�ำมาผสมผสานปฏิบัติในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้เป็นอย่างดี
1.

ความหมายของโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง หมายถึง ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (Systolic blood
pressure:SBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 140 มม.ปรอท และหรือความดันโลหิตไดแอส
โตลิก (Diastolic blood pressure,:DBP) มากกว่าหรือเท่ากับ 90 มม.ปรอท
Isolated systolic hypertension (ISH) หมายถึง ระดับความดันโลหิต
ซิสโตลิก (Systolic blood pressure:SBP) ≥ 140 มม.ปรอท แต่ระดับความดันโลหิต
ไดแอสโตลิก (Diastolic blood pressure:DBP) < 90 มม.ปรอท
Isolated office hypertension หรือ White coat hypertension
(WCH) หมายถึง ระดับความดันโลหิตที่วัดในคลินิกโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
สาธารณสุขพบว่าสูง (SBP ≥ 140 มม. ปรอทและ/หรือ DBP ≥ 90 มม.ปรอท) แต่เมือ่
วัดความดันโลหิตที่บ้านจากการวัดด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพบว่าไม่สูง
(SBP <135 มม.ปรอทและ DBP < 85 มม. ปรอท)
Masked hypertension หมายถึง ภาวะที่ความดันโลหิตที่วัดในคลินิก
โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขพบว่าปกติ (SBP < 140 มม.ปรอท และ
DBP < 90 มม.ปรอท) แต่เมื่อวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องวัดอัตโนมัติพบว่าสูง
(SBP ≥ 135 มม.ปรอทและ/หรือ DBP ≥ 85 มม.ปรอท)
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ตารางที่ 1 ระดับความดันโลหิตสูง (มม. ปรอท) จ�ำแนกตามความรุนแรงในผู้ใหญ่
อายุ 18 ปีขึ้นไป
		
Category		 SBP		
Optimal		
<120		 และ
Normal		
120-129		 และ/หรือ
high normal		
130-139		 และ/หรือ
grade 1 hypertension (mild)
140-159		 และ/หรือ
grade 2 hypertension (moderate) 160-179		 และ/หรือ
grade 3 hypertension (severe)
>180		 และ/หรือ
Isolated systolic hypertension
>140		 และ

DBP
<80
80-84
85-89
90-99
100-109
>110
<90

ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการเกิดความดันโลหิตสูง
แต่การศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ ได้แก่ ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ ขาดการออกก�ำลังกาย
การรับประทานเค็ม การดืม่ แอลกอฮอล์แบบหนัก (Heavy drink) ความเครียด เป็นต้น
ดังนัน้ อนุมานว่า นีค่ อื สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ สมาคมความดันโลหิตสูง
แห่งประเทศไทยได้จดั ท�ำตารางการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ ดังตารางที่ 2

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
					ระดับความดันโลหิตสูง (มม. ปรอท)
		
ปกติ
high normal ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
		
ปัจจัยเสี่ยง
(SBP 120- (SBP 130- (SBP 140- (SBP 160-179 (SBP ≥ 180
			
129 หรือ 139 หรือ DBP 159 หรือ
หรือ DBP
หรือ
			
DBP 80-84)
85-98)
DBP 90-99)
100-109) DBP ≥ 110)
1. ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ
2. มี 1-2 ปัจจัยเสี่ยง
3. มีตั้งแต่ 3 ปัจจัยเสี่ยง
		 ขึ้นไป MS หรือ OD
4. เป็นโรคหลอด
		 และหัวใจ หรือโรคไต

หมายเหตุ

2.

ปกติ
ปกติ
เพิ่มเล็กน้อย เพิ่มเล็กน้อย
เพิ่มปานกลาง เพิ่มสูง

เพิ่มเล็กน้อย เพิ่มปานกลาง
เพิ่มปายกลาง เพิม่ ปายกลาง
เพิ่มสูง		
เพิม่ สูง

เพิ่มสูง
เพิ่มสูมาก
เพิ่มสูงมาก

เพิ่มสูงมาก

เพิ่มสูงมาก

เพิ่มสูงมาก

เพิ่มสูงมาก

เพิ่มสูงมาก

MS-metabolic syndrome, OD-organ damage
ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปีข้างหน้า
<15%
ถือว่าความเสี่ยงเพิ่มเล็กน้อย
15-<20%
ถือว่าความเสี่ยงเพิ่มปานกลาง
20-30%
ถือว่าความเสี่ยงเพิ่มสูง
>30%
ถือว่าความเสี่ยงเพิ่มสูงมาก

กลไกก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตของบุคคลจะเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการบีบตัวของ
หัวใจและแรงต้านการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายโดยความดันโลหิตคือ
ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที (Cardiac output) และความต้านทานของ
หลอดเลือดส่วนปลาย การมีระดับความดันโลหิตสูงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่ง หรือทั้งสองปัจจัย หรือจากความล้มเหลวของกลไกการปรับชดเชยปัจจัย
หลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิต ได้แก่ ระบบประสาทซิมพาธิติก
ระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน และระบบการท�ำงานของไต4 โดยมีการเปลีย่ นแปลง ดังนี้
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1. การกระตุ้นประสาทซิมพาธิติกส่วนแอลฟาท�ำให้หลอดเลือดแดงหดตัว
จึงมีความต้านทานของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น การกระตุ้นประสาทซิมพาธิติกจะมีผลต่อ
การท�ำงานของระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (Renin angiotensin system) ท�ำให้ผลิตแอง
จิโอเทนซินทู (Angiotensin II) ส่งผลให้หลอดเลือดแดงหดตัวซึง่ ท�ำให้ความต้านทานของ
หลอดเลือดส่วนปลายเพิม่ ขึน้ และการกระตุน้ ประสาทซิมพาธิตกิ ส่วนเบต้าท�ำให้อตั รา
การเต้นของหัวใจเพิม่ มากขึน้ แรงบีบตัวของหัวใจแรงขึน้ จึงเพิม่ ปริมาณเลือดทีอ่ อกจาก
หัวใจและท�ำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
2. การลดลงของสารเหลวในระบบไหลเวียนท�ำให้ปริมาตรเลือดที่ไหลผ่าน
ไตน้อยลงซึง่ กระตุน้ ระบบเรนิน-แองจิโอเทนซิน (Renin angiotensin system) ท�ำให้
หลอดเลือดหดตัวจึงเกิดแรงต้าน ของหลอดเลือดทั่วร่างกายและแองจิโอเทนซินทู
(Angiotensin II) ในระบบไหลเวียนจะกระตุน้ ให้มกี ารหลัง่ ของฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน
จากต่อมหมวกไตส่วนนอกซึ่งมีผลในการดูดซึมกลับของน�้ำและโซเดียมที่ไตปริมาณ
ของเลือดจึงเพิ่มขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้น5
3. ต่ อ มใต้ ส มองส่ ว นหลั ง มี ก ารหลั่ ง ฮอร์ โ มนแอนตี้ ไ ดยู เ รติ ก ฮอร์ โ มน
(Anti-diuretic hormone) เพื่อตอบสนองต่อการลดลงของสารเหลวในระบบไหล
เวียนและฮอร์โมนดังกล่าว มีผลต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดท�ำให้เลือดที่ไหล
ผ่านต้องถูกบีบให้ผา่ นอย่างแรง จึงท�ำอันตรายต่อเยือ่ บุภายในหลอดเลือดซึง่ จะท�ำให้มี
การหลัง่ สาร ที่มีผลต่อหลอดเลือดท�ำให้หลอดเลือดมีการหดตัวมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูง พบร่วมกับการเสื่อมสภาพ
ของอวัยวะต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ สมองหัวใจไตและตามีรายงานว่าในกลุ่มที่มีระดับ
ความดันโลหิตซิสโตลิคมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท เมื่ออายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึน้ 6 และความดันโลหิตสูงมีการ
จ�ำแนกได้หลากหลายโดยสามารถจ�ำแนกชนิดของความดันโลหิตสูง ได้ดังนี้

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

13

คู่มือการดูแลผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง
ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

3.

ชนิดของความดันโลหิตสูง

1. การแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ได้จ�ำแนกความ
ดันโลหิตสูง ตามสาเหตุการเกิด4 แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
1.1 ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Primary or Essential
hypertension)
พบได้ประมาณร้อยละ 95 ของจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทัง้ หมด
ส่วนใหญ่พบในผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย7 ปัจจุบนั ยัง
ไม่ทราบสาเหตุทแี่ น่ชดั แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการร่วมแห่งชาติดา้ นการประเมิน
และรักษาความดันโลหิตสูงของสหรัฐอเมริกา6 พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และส่งเสริมให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ กรรมพันธุ์ ความอ้วน การมีไขมันใน
เลือดสูงการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด การไม่ออกก�ำลังกาย การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ความเครียดอายุและมีประวัติครอบครัวเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
1.2 ความดันโลหิตสูงชนิดทราบสาเหตุ (Secondary hypertension)
พบได้นอ้ ยประมาณร้อยละ 5-10 ส่วนใหญ่เกิดจากการมีพยาธิสภาพของ
อวัยวะต่างๆในร่างกายโดยจะส่งผลท�ำให้เกิดแรงดันเลือดสูง ส่วนใหญ่อาจเกิดพยาธิ
สภาพทีไ่ ต ต่อมหมวกไต โรคหรือความผิดปกติของระบบประสาท8 ความผิดปกติของ
ฮอร์โมน โรคของต่อมไร้ทอ่ ร่วม โรคครรภ์เป็นพิษ การบาดเจ็บของศีรษะ ยาและสารเคมี
เป็นต้น9
2. ความดันโลหิตสูงจ�ำแนกตามความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูง
โดยจ�ำแนกตามความเสื่อมของอวัยวะต่างๆซึ่งจ�ำแนกได้ 3 ระดับ ดังนี10้
2.1 ความรุนแรงระดับที่ 1 ตรวจไม่พบมีความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ
2.2 ความรุนแรงระดับที่ 2 ตรวจพบความเสื่อมหรือความผิดปกติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังนี้
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		 2.2.1 หัวใจห้องล่างซ้ายโต (Left ventricular hypertrophy) โดย
การตรวจร่างกายเอกซเรย์ทรวงอก หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น
		 2.2.2 หลอดเลือดแดงฝอยของเรตินา (Retina) มีการตีบทั่วไปหมด
หรือเฉพาะบางส่วน
		 2.2.3 พบไข่ขาวในปัสสาวะ (Proteinurie) และ หรือคริอะตินิน
(Creatinine) ในเลือดสูงกว่าปกติ
2.3 ความรุนแรงระดับที่ 3 มีอวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพ โดยเป็นผลมาจาก
ภาวะความดันโลหิตสูง โดยตรวจพบทัง้ อาการและอาการแสดงของอวัยวะทีถ่ กู ท�ำลาย
ได้แก่
		 2.3.1 หัวใจมีอาการเจ็บหน้าอกหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลว
		 2.3.2 ตามีเลือดออกในเรตินาหรืออาจมีประสาทตาบวม (Parpille			 dema)
		 2.3.3 สมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว โรคหลอดเลือดสมอง หรือ
ภาวะสมองบวม (Hypertensive encephalopathy)
3. ความดันโลหิตสูงจ�ำแนกตามระดับความดันโลหิต โดยคณะกรรมการร่วม
แห่งชาติด้านการประเมินและรักษาความดันโลหิตสูงของสหรัฐอเมริกา4 ได้ดังนี้
3.1 ปกติ (Normal) คือมีค่าความดันซิสโตลิก น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร
ปรอทและค่าความดันไดแอสโตลิก น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท
3.2 ระยะก่อนความดันโลหิตสูง (Pre-hypertension) คือมีค่าความดัน
โลหิตซีสโตลิกอยู่ระหว่าง 120139 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันไดแอสโตลิก
อยู่ระหว่าง 80-89 มิลลิเมตรปรอท
3.3 ความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 (Stage 1 hypertension) คือมีค่าความ
ดันโลหิตซิสโตลิก อยูร่ ะหว่าง 140-159 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันไดแอสโตลิก
อยู่ระหว่าง 90-99 มิลลิเมตรปรอท
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3.4 ความดันโลหิตสูงระดับที่ 2 (Stage 2 hypertension) คือมีค่า
ความดันโลหิตซิสโตลิกมากกว่า 160 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันไดแอสโตลิก
มากกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท
4.

อาการและอาการแสดง

ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยหรือปานกลาง มักไม่พบอาการแสดง
เฉพาะเจาะจงทีบ่ ง่ บอกว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่การวินจิ ฉัยมักพบได้จาก
การที่ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด หรือมักพบร่วมกับสาเหตุของอาการอื่นซึ่งไม่ใช่ความ
ดันโลหิตสูง4 ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความดันโลหิตสูงมาก หรือสูงในระดับรุนแรงและ
เป็นมานานโดยเฉพาะในรายทีย่ งั ไม่เคยได้รบั การรักษา หรือรักษาแต่ไม่สม�ำ่ เสมอหรือ
ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมมักพบมีอาการ ดังต่อไปนี12้
1. ปวดศีรษะบริเวณท้ายทอย อาจพบมีอาการคลืน่ ไส้อาเจียนตาพร่ามัวร่วมด้วย
2. เวียนศีรษะ (Dizziness) พบเกิดร่วมกับอาการปวดศีรษะ เลือดก�ำเดาไหล
(Epistaxis)
3. เหนื่อยหอบขณะท�ำงานหรืออาการเหนื่อยหอบนอนราบ
สรุปได้ว่า ภาวะความดันโลหิตสูง เป็นเวลานาน ๆ มีภาวะแทรกซ้อน มีผล
ให้อวัยวะที่ส�ำคัญเสื่อมสภาพและหรือถูกท�ำลาย
5.

ภาวะแทรกซ้อน

พบอาการแสดงจากภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง ได้ดังนี้
1. สมอง การไหลเวียนเลือดไปเลีย้ งสมองลดลงและขาดเลือดไปเลีย้ ง ส่งผล
ให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดไปเลีย้ งชัว่ คราว ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาส
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ได้มากกว่าบุคคลปกติ
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2. หัวใจ ท�ำให้ผนังหลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งหัวใจหนาตัวขึน้ ปริมาณเลือดเลีย้ ง
หัวใจลดลง หัวใจห้องล่างซ้ายท�ำงานหนักมากขึ้นต้อง บีบตัวเพิ่มขึ้นเพื่อต้านแรงดัน
เลือดในหลอดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้การท�ำงานของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพ เกิด
ภาวะหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้
3. ไต เกิดการคั่งของเสีย ไตเสื่อมสภาพและเสียหน้าที่ เกิดภาวะไตวายและ
มีโอกาสเสียชีวติ ได้13 มีการศึกษาพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงประมาณร้อยละ 10
เสียชีวิตด้วยภาวะไตวาย14
4. ตา มีการบวมของจอภาพ นัยย์ตาหรือจอประสาทตาบวม (Papilledema)
ท�ำให้การมองเห็นลดลงมีจุดบอดบางจุดที่ลานสายตา (Scotomata) ตามัวและมี
โอกาสตาบอดได้15
5. หลอดเลือดในร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดหนาและ
ตีบแคบ การไหลเวียนเลือดไปเลีย้ งสมอง หัวใจ ไต และตาลดลง ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
จะเห็นได้ว่า ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ซึ่งมี
ผลต่ออวัยวะเป้าหมายที่ส�ำคัญต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้น การรักษาและการควบคุม
ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในภาวะปกติจึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งของผู้ป่วย เพื่อลด
อุบัติการณ์การสูญเสียชีวิตและความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้
6.

ผลกระทบของโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และต้อง
ใช้ระยะเวลาในการรักษานานอีก ทัง้ ยังพบมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
ต่อสมอง หัวใจ ไต และตา ผลทีเ่ กิดจากอาการและภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว ท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยและครอบครัว ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนี้
1. ผลกระทบด้านร่างกาย เกิดความพิการท�ำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถ
ทางร่างกาย ความสามารถลดลง พึ่งพาผู้อื่นความมีคุณค่าของตนเองลดลง
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2. ผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์ ก่อให้เกิดความเครียดความวิตกกังวล
และความเครียดจากความไม่แน่นอนของโรค กลัวการกลับเป็นซ�้ำ ภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้น และกลัวการเสียชีวิต17
3. ผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจ ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มที่ หรือ
ท�ำงานได้เหมือนเดิม และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้น18,19 ท�ำให้มีผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคมตามมาจาก การศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงต้องเสียค่าใช้จา่ ยเป็นค่ายา เพือ่ ควบคุมระดับความดันโลหิต
และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 1,748 เหรียญต่อปี ถ้าพบมีภาวะแทรกซ้อน
เช่น โรคหัวใจ โรคไต เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เป็น 35,024 และ 40,864 เหรียญต่อปี ตามล�ำดับ
7.

แนวทางในปัจจุบัน

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง เกณฑ์ปกติ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การรักษาโดย
วิธกี ารใช้ยา และการรักษาโดยไม่ใช้ยา หรือวิธกี ารปรับเปลีย่ นแบบแผนการด�ำเนินชีวติ 20,6
1. การรักษาโดยวิธีการใช้ยา (Pharmacologic treatment) เป้าหมายใน
การลดความดันโลหิตโดยการใช้ยา คือการควบคุมระดับความดันโลหิตให้ลดต�่ำกว่า
140/90 มิลลิเมตรปรอท6 โดยลดแรงต้านของหลอดเลือดส่วนปลายและเพิ่มปริมาณ
เลือดที่ออกจากหัวใจ การเลือกใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจึงขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของผูป้ ว่ ยแต่ละราย และควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความรุนแรง
ของระดับความดันโลหิต ปัจจัยเสี่ยงต่ออวัยวะส�ำคัญ โรคที่มีอยู่เดิม ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ
ซึ่งยาที่ใช้ในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงสามารถแบ่งได้เป็น 7 กลุ่มดังนี้
1.1 ยาขับปัสสาวะ (Diuretics) เป็นกลุ่มยาที่นิยมใช้ในผู้ป่วยที่มีการ
ท�ำงานของไตและหัวใจผิดปกติ (Torosoff & Philbin, 2003) ยากลุม่ นี้ ได้แก่ ฟูโรซีมายด์
(Furosemide) สไปโรโนแลคโตน(Spironolactone) เมโทลาโซน (Metolazone)
1.2 ยาต้านเบต้า (ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์โดยรวมกับเบต้าอดรีเนอร์จิกรี
เซฟเตอร์ (Beta adrenergic receptors) ได้แก่ โพรพาโนลอล (Propanolol) หรือ
อะทีโนลอล (Atenolol)
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1.3 ยาทีอ่ อกฤทธิป์ ดิ กัน้ ตัวรับแองจิโอเทนซินทู (Angiotensin II receptor
blockers[ARBs]) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดโดยไม่ท�ำให้ระดับของเบรดดี
ไคนินเพิม่ ขึ้น ยากลุ่มนี้ ได้แก่ แคนเดซาแทน (Candesartan), โลซาแทน (Losartan)
เป็นต้น
1.4 ยาต้านแคลเซียม (Calcium antagonists) ยากลุม่ นีย้ บั ยัง้ การเคลือ่ น
เข้าของประจุแคลเซียมในเซลล์ ได้แก่ เวอราปามิวล์ (Verapamil) หรือเนฟเฟดิปีน
(Nifedipine)
1.5 ยาต้านอัลฟาวันอดรีเนอร์จิก (Alpha I-adrenergic blockers) ได้
แก่พราโซซีน (Prazosin) หรือดอกซาโซซีน (Doxazosin)
1.6 ยาทีย่ งั ยัง้ ไม่ให้มกี ารสร้างแองจิโอเทนซินทู (Angconvertingenzyme
[ACE inhibitors]) ได้แก่อีนาลาพริล (enalapril) อาการข้างเคียงของยา ได้แก่ เบื่อ
อาหาร ไข้ ผื่นคัน อาการรุนแรงอาจพบไข่ขาวในปัสสาวะ เป็นต้น
1.7 ยาขยายหลอดเลือด (Vasodilators) ได้แก่ไฮดราลาซีน (Hydralazine),
ไฮโดรคลอไรด์ (Hydrochloride), ลาเบลทาลอล (Labetalol) เป็นต้น อาการข้าง
เคียงของยากลุ่มนี้ ได้แก่ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นแรง มีอาการบวมน�้ำ
2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา หรือการปรับเปลี่ยนแบบแผนการด�ำเนินชีวิต
(Lifestyle-modification) ควรได้รบั ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นแบบแผนการ
ด�ำเนินชีวิต ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา12 ผู้ป่วยจะต้องมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ที่ดี ดังนี้
2.1 การควบคุมอาหารและควบคุมน�้ำหนักตัว มีความส�ำคัญมาก8
2.2 การจ�ำกัดอาหารที่มีเกลือโซเดียม6
2.3 การออกก�ำลังกาย8
2.4 การงดสูบบุหรี่และการลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์6
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2.5 การจัดการกับความเครียด
ดังนั้นการมีกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายการพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีการ
ควบคุมและจัดการกับความเครียดได้ดี จะช่วยลดการกระตุน้ ต่อระบบประสาทซิมพาธิตกิ
ท�ำให้ลดการหลัง่ อิพเิ นฟริน ( (Epinephrine) ลดการหดรัดตัวของหลอดเลือดมีผลให้
ความดันโลหิตลดลง21,20 ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรมีบทบาทส�ำคัญในการปฏิบัติตนและ
ปรับเปลีย่ นแบบ แผนการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสม เป้าหมาย ภาวะสุขภาพดีและความ
ผาสุกของชีวิต (Pender, 1996)
จะเห็นได้ การแพทย์แผนปัจจุบนั เป็นแนวทางหลักของการซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย ท�ำการรักษาและให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัว ซึ่งอีกหนึ่งมุมมอง คือ การตรวจ
วินิจฉัย และรักษาความดันโลหิตสูงตามแนวทางการแพทย์ผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็น
การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์ดั้งเดิม
ที่มีประสิทธิผลการรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสานได้ดีที่เดียว
8.

วิถีชีวิตส่งผลต่อปัจจัยก่อเกิดโรคและพฤติกรรมสุขภาพที่ก่อเกิดโรค

8.1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม
ผู้ศึกษา พบปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่
1. เพศ มีพฤติกรรมสุขภาพบางอย่างที่มีความแตกต่างระหว่างเพศ
ในปัจจุบันผู้หญิงที่อยู่ในสังคมเมืองมีแนวโน้มสูบบุหรี่มากขึ้น22 และการศึกษาของ
อรอนงค์ สัมพัญญู (2539) พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพศหญิง มีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกับเพศชาย เนื่องจากเมื่อเจ็บป่วยผู้หญิงจะมีการดูแลตนเอง
เป็นส่วนใหญ่ และต้องรับบทบาทความเป็นแม่บา้ นในการดูแลบุคคลอืน่ ในครอบครัว
เมื่อเจ็บป่วยเพศชายจึงได้รับการดูแลสุขภาพจากเพศหญิง และจากการศึกษาของ
Palank (1991) ที่พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกว่าเพศชาย
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2. อายุ พบว่าผูป้ ว่ ยช่วงอายุ 35-60 ปี เป็นวัยผูใ้ หญ่มหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
มากขึน้ ท�ำให้มพี ฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุม่ อายุอนื่ และจากการศึกษาของ หทัยรัตน์
ธิติศักดิ์ (2540) พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีการบริโภคอาหารที่
เหมาะสม
3. ระดับการศึกษา บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความสามารถใน
การดูแลตนเองได้ด26,27
ี และการศึกษาของอรอนงค์ สัมพัญญู (2539) และหทัยรัตน์
ธิติศักดิ์ (2540) ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
และในปัจจุบนั การให้ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีแพร่หลาย
โดยใช้สอื่ มากมาย และสือ่ เหล่านีใ้ ช้ภาษาทีง่ า่ ย มีความเหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ
การศึกษา เช่น โทรทัศน์ วีดีทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับเกี่ยว
กับโรคและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท�ำให้ผปู้ ่วยมีความเข้าใจใน
การปฏิบัติตนใกล้เคียงกันในทุกระดับการศึกษา
4. อาชีพ การศึกษาของ อรอนงค์ สัมพัญญู (2539) พบว่า ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงทีม่ อี าชีพทีม่ กี ำ� หนดเวลาแน่นอน ได้แก่ อาชีพรับราชการ ท�ำงานบริษทั
หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยจะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีกว่ากลุม่ อาชีพทีม่ กี ำ� หนด
เวลาที่ไม่แน่นอน ได้แก่ อาชีพท�ำนา ท�ำไร่ หรือรับจ้างรายวัน เป็นต้น เนื่องจากกลุ่ม
อาชีพที่มีก�ำหนดเวลาที่แน่นอน รู้จักแบ่งเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้
กระทบต่องานประจ�ำ
5. ระยะเวลาการเจ็บป่วย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีระยะเวลา
การเจ็บป่วยแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยผู้ป่วยจะมีการปรับ
แผนการด�ำเนินชีวติ ให้สอดคล้องกับแผนการรักษา ดังการศึกษาของ ปราณี ทองพิลา
(2542) พบว่า ระยะเวลาของการเจ็บป่วยของผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงตัง้ แต่ 5-10 ปี
ขึน้ ไป ผูป้ ว่ ยจะมีระยะเวลาการเรียนรู้ และปรับตัวในการปฏิบตั กิ จิ กรรมเพือ่ ให้สขุ ภาพ
ดีกว่า
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6. สถานภาพสมรส จากการศึกษาของ สมสุข สิงห์ปัญจนที (2540)
พบว่า ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงได้รบั การสนับสนุนจากคูส่ มรสในการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
7. เศรษฐกิจ ผู้ที่มีเศรษฐกิจและรายได้สูง จะมีโอกาสในการแสวงหา
สิ่งที่มีประโยชน์ และเอื้อต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพดีกว่า
8.2 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป่วยเป็นความดันโลหิตสูง ในเชิงการแพทย์
แผนปัจจุบัน มีผู้ให้ความหมายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Health promoting
behaviors) ได้แก่ พาแลงค์ (Palank, 1991), เมอเรย์ และเซนเนอร์ (Murray &Zentner,
1993), เพนเดอร์ (Pender, 1996) กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง
พฤติกรรมทีบ่ คุ คลกระท�ำเป็นปกติสม�ำ่ เสมอ จนกลายเป็นแบบแผนในการด�ำเนินชีวติ
และเป็นนิสัยสุขภาพ (The life style and habit) เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพคงไว้ซงึ่ ภาวะสุขภาพทีด่ ี ยกระดับของภาวะสุขภาพเพือ่ ความผาสุก (Well being)
ในชีวิต
ในเชิงการแพทย์ผสมผสาน ได้มีผู้ให้ความหมาย พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
(Health promoting behaviors) ไว้หลายท่าน ได้แก่ นายแพทย์จกั รกฤษณ์ ภูมสิ วัสดิ์
นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ และทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมการดูแล
ตนเองแบบองค์รวมเป็นพฤติกรรมระดับบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ และประเมินอาการ
ความเจ็บป่วย การตัดสินใจเกีย่ วกับการจัดการกับอาการนัน้ ๆ การแสวงหาค�ำแนะน�ำ
จากผู้อื่น รวมถึงการปรึกษาหารือในเครือข่ายสังคมของผู้ป่วยเอง เครือข่ายบริการ
ของผู้มีวิชาชีพรักษาพยาบาล เครือข่ายทางเลือกบริการรักษาอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ชีวิต มีความเกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ รวมถึงปัจจัยทางสังคม
สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนั้น มากกว่าการเน้นแค่ความเจ็บป่วย หรือ
จัดการกับส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย โดยมีปจั จัยทีส่ ะท้อนถึงการดูแลสุขภาพ ได้แก่
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของบุคคล รวมทั้งการให้ความ
หมายและเจตคติต่อโรคของผู้ป่วยด้วย วิธีการดูแลจึงเป็นไปในรูปแบบของการผสม
ผสานการแพทย์ระบบต่าง ๆ เพื่อเสริมหรือชดเชยส่วนที่ระบบการแพทย์อื่นขาดไป
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หรือไม่สมบูรณ์ ได้แก่ การผสมผสานกันระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบนั กับการแพทย์
ทางเลือกโดยเฉพาะการแพทย์ทางเลือก ซึง่ เป็นวิธกี ารรักษาแบบองค์รวมให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ตัวมนุษย์
มีหลักการว่า ทุกส่วนของร่างกายล้วนสัมพันธ์เชือ่ มโยงกัน ถือว่าสุขภาพจะดีได้ตอ่ เมือ่
มีภาวะสมดุลในร่างกาย และระหว่างร่างกายกับจิต
ส�ำหรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เป็นการ
กระท�ำมีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จนเป็นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
แล้วนั้น จะช่วยลดาวะแทรกซ้อนของโรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรความดันโลหิตสูงตามรูปแบบการส่งเสริมสุข
ภาพของเพนเดอร์ (Pender,1996) มี ดั ง นี้ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพ
(Health responsibility) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรตระหนัก ถึงการปฏิบัติตัว
ตามค�ำแนะน�ำจากบุคลากรทางด้านสุขภาพ และตามแนวทางในการดูแลรักษาโรค
ความดันโลหิตสูงอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรับประทานยา การเคลือ่ นไหวออกก�ำลังกาย
การบริโภคอาหาร การปฏิสมั พันธ์ในสังคม การจัดการความเครียด การเจริญทางด้าน
จิตวิญญาณ
9.

สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความดันโลหิตสูง30

สภาพแวดล้อมในทีน่ รี้ ว่ มทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา อันเป็นสิ่งของซึ่งจะ
มีผลโดยตรง หรือโดยอ้อมที่ท�ำให้เกิดความเครียด สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ คือ
สิง่ มีชวี ติ ทีส่ ามารถท�ำอันตรายกับเราได้ นับตัง้ แต่สตั ว์รา้ ย หรือจนถึงแมลง หรือเชือ้ โรค
สภาพแวดล้อมทางสังคม คือ การปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน่ ๆ อาจเป็นระดับกลุม่ ระดับ
สังคมองค์การ หรือการท�ำงานพบปะผูค้ น อาจจะระยะสัน้ หรืออาจจะระยะยาวเหล่านี้
ล้ ว นเป็ น สภาพทางสั ง คมทั้ ง สิ้ น สภาพแวดล้ อ มนี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาเหตุ ก ารเกิ ด
ความเครียด
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10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

10.1 สมาคมแพทย์ดา้ นโรคหัวใจแห่งอเมริกา (American Heart Association)
กล่าวว่า การแพทย์แบบทางเลือกอย่างการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิคและการบริหาร
กายจิต ท�ำให้ความดันโลหิตลดลงได้
10.2 การแพทย์ทางเลือกด้วยการออกก�ำลังกาย อยู่ในเรื่องการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ หรือ 8อ (อโรคยา-ความรู้เรื่องโรค/มูลเหตุก่อโรค อาหารตามธง
โภชนาการ สมุนไพรและธาตุเจ้าเรือน อิริยาบถ-ออกก�ำลังกายโดยท่าฤาษีดัดตน
อุเบกขา-อารมณ์ สมาธิ คลายเครียด อากาศ-การจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม อาจิณการใส่ใจดูแลสุขภาพ การขับถ่าย อุดมปัญญา-การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน การ
แก้ไขปัญหา การวางแผน และอาชีพ-การป้องกันความเสี่ยงจากอาชีพ การส่งเสริม
อาชีพ การใช้จ่ายและการท�ำงานที่เหมาะสม การแพทย์ทางเลือก เป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่สามารถน�ำมาผสมผสานปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้เป็นอย่างดี
10.3 การศึกษาของ ทัศนีย์ ศรีญาณลักษณ์ และคณะ (2554) เรือ่ ง การดูแล
แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้และ
ผลการใช้การดูแลแบบผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อควบคุมโรคและจัดการอาการ
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่มีผลการใช้อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ โยคะ ชีวจิต และชีก่ ง น�ำรูปแบบทีผ่ ปู้ ว่ ยน�ำมาใช้ในการจัดการอาการ ได้แก่
การนวด สมาธิ อาหารและสมุนไพร แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้ และผลการใช้การดูแล
แบบผสมผสานในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ สามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และจัดระบบการดูแลแบบผสมผสานร่วมกับการดูแลระบบการแพทย์ปัจจุบันแก่
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างเหมาะสม

โชคชัย นกดี.(2557). การบริหารกายจิตและเต้นแอโรบิกลดระดับความดันโลหิต อ้างใน http://www.thaihealth.or.th/partnership/Content/23961.html
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.(2557).คู่มือการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก. อ้างอิง www.dtam.moph.go.th
3
ทัศนีย์ ศรีญาณลักษณ์และคณะ.(2554). การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ 3, 1 (ม.ค.-เม.ย. 2554) : 61-73.
1
2
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ส่วนที่ 2

การใช้การแพทย์ผสมผสานดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
(Using a Complementary and Alternative Medical
for Patients with essential Hypertension)
1.

สมาธิ (Meditation) และการสวดมนต์บ�ำบัดที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตสูง

ความเครียด สาเหตุสำ� คัญส่วนหนึง่ ของโรคความดันโลหิตสูง มีผลท�ำให้อาการ
จากโรครุนแรงเพิ่มขึ้น วิธีการดูแลและบ�ำบัดโรคที่ส�ำคัญ คือ วิธีการสวดมนต์ให้จิต
เป็นสมาธิ (Mantra Meditation) มาใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง31,32
จากการศึกษาของกลุม่ การพยาบาลโรงพยาบาลปัตตานี (2557) ของ สมคิด
ทองมี, มัณฑนา เอื้อละพันธ์ เรื่องผลของการฝึกสมาธิบ�ำบัดต่อระดับความดันโลหิต
ส�ำหรับผูร้ บั บริการในแผนกงานแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน พบว่า ค่าเฉลีย่
ความดันโลหิตหลังสมาธิบ�ำบัดลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .001 สอดคล้อง
กับการศึกษาของธิติสุดา ลินจงและภารดี (2554) ที่ศึกษาผลการปฏิบัติสมาธิ
เคลือ่ นไหวไทยชีก่ งต่อความดันโลหิตในผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง พบว่า หลังการ
ปฏิบตั สิ มาธิเคลือ่ นไหวไทยชีก่ ง ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูงมีความดันโลหิตซิสโตลิก
และความดันโลหิตไดแอสโตลิกต�่ำกว่าก่อนการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001)33
และจากการศึกษาของ แพรวพรรณ ประกายดาว, ศตวรรษ อรอุมา, และ
ณภัสวรรณ แสงปัญญา. (2553) ทีศ่ กึ ษาผลของการฝึกสหจะโยคะสมาธิตอ่ ความดันโลหิต
อัตราการเต้นของหัวใจ และความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบว่า ค่าเฉลี่ย
ความดันซีสโตลิกหลังฝึกสหจะโยคะสมาธิมีค่าลดลงกว่าก่อนฝึกในสัปดาห์ที่ 1,2,3
เช่นเดียวกับการศึกษาของ แอนเดอสัน, หลิวและคริสโซ ที่ศึกษาผลของสมาธิต่อ
ความดันโลหิต:การวิเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ พบว่า การฝึกสมาธิท�ำให้ความ
ดันโลหิตลดลง34
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และจากการสวดมนต์เปรียบเทียบกับการอ่านบทกวีเป็นการรักษาเสริม
เพือ่ ลดระดับความดันโลหิตในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงระดับ 1 ขึน้ ไป ธนากร มณีเจริญ,
พัชรี เพ็งสุพรรณ์, กาญจนา ชั้นสุพัฒน์, กัลยา อัคคะ, ชยันตร์ธร ปทุมานนท์ และ
ชไมพร ทวิชศรี งานผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มมีอายุ (p=0.031) สถานภาพสมรส
(p=0.036) ฐานะทางเศรษฐกิจ (p=0.003) โรคหัวใจ (p=0.039) การปรับยาหลังเข้า
กลุม่ เดือนที่ 5 (p=0.043) การนัง่ สมาธิ (p=0.006) และอ่านบทกวี (p=0.002) แตกต่าง
กันจากข้อมูลระดับความดันโลหิตก่อนและหลังเข้ากลุม่ พบว่า ในกลุม่ สวดมนต์มกี าร
ลดระดับความดันโลหิตไปสู่ระดับ Prehypertension และระดับ Normal มากที่สุด
ในการติดตามครั้งที่ 2 (p=0.038) และครั้งที่ 3 (p=0.014) และเมื่อน�ำมาวิเคราะห์
รายคู่เปรียบเทียบพหุคูณของความดันโลหิตระหว่างกลุ่ม พบว่า กลุ่มสวดมนต์มีการ
ลดลงของระดับความดันโลหิต systolic เหนือกว่ากลุม่ ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p=0.049) และมีแนวโน้มว่าจะมีการลดลงของระดับความดันโลหิต Mean BP เหนือ
กว่ากลุม่ ปกติดว้ ย (p=0.054) ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงสามารถ
น�ำการสวดมนต์มาใช้เป็นการรักษาเสริมช่วยลดความดันโลหิตได้
จากผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ สรุปได้ว่า ส�ำหรับ การท�ำสมาธิมีผล
ต่อระดับความดันโลหิต โดยเฉพาะค่าบนซิสโตลิกและไดแอสโตลิกมีระดับลดลง
หลังจากท�ำสมาธิเคลื่อนไหว ได้แก่ แบบชี่กง แบบโยคะ เป็นต้นการสวดมนต์ มีผลต่อ
ระบบไหลเวียน ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบการไหลเวียน กระแสประสาท โดยเฉพาะ
เมื่อเริ่มสวดมนต์รา่ งกายเริม่ ปรับสมดุลให้ทกุ ๆ ระบบเข้าสูภ่ าวะปกติทเี่ รียกว่า ระดับ
Prehypertension และระดับ Normal ต่อจากนั้น เมื่อการสวดมนต์ด�ำเนินต่อไป
ส่งผลถึงระดับซิสโตลิกและไดแอสโตลิก และระดับความดันโลหิตจะลดลงในที่สุด
ดังนัน้ การสวดมนต์ให้จติ เป็นสมาธิสามารถน�ำมาใช้รกั ษาเสริม หรือรักษาโดยตรงโรค
ความดันโลหิตสูง ได้
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2.

โภชนาการ (Nutrition) ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง

อาหารสุขภาพทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงในปัจจุบนั คือ
อาหาร DASH เป็นลักษณะ อาหารทีม่ เี กลือต�ำ่ ซึง่ ให้ผลดีตอ่ การรักษาความดันโลหิตสูง
และยังป้องกันความดันโลหิตสูง
อาหาร DASH คืออะไร
อาหารและสารอาหารต่อระดับความดันโลหิต เช่น แคลเซี่ยม โปแทสเซียม
เป็นต้น อาหาร DASH มาจากค�ำว่า “Dieatary Approaches to Stop Hypertension”
ซึง่ การศึกษาของ สมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดของประเทศอเมริกา ได้มี
การทดลอง The Approaches Dieatery Stop Hypertention ผลการศึกษาพบว่า
หากผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง รับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัว (Saturated fat) ปริมาณต�ำ่
อาหารไขมันต�ำ่ และผักผลไม้มาก เน้นอาหารพวกธัญพืช ปลา นมไขมันต�ำ่ ถัว่ โดยหลีกเลีย่ ง
เนื้อแดง น�้ำตาล เครื่องดื่มที่มีรสหวาน จะท�ำให้ระดับความดันโลหิตลดลง 1, 2

อาจารย์พนิดา กุลประสูติดิลก.(2548). อาหารส�ำหรับ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (สภาพเก่า). พิมพ์ที่ สุขภาพใจ พิมพ์ปี 2543, 244 หน้า
Marla Heller,Ms, RD. (2013). The DASH Diet Weight Loss Solution, The Dash Diet Weight Loss Solution: 2 Weeks to Drop Pounds, Boost Metabolism, and
Get Healthy (A DASH Diet Book) Kindle Edition ISBN 1455512796, from Grand Central Life&Style.
1
2
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ส่วนประกอบของอาหาร DASH
ชนิดอาหารที่ประกอบกันเป็นอาหาร DASH น�ำเสนอเป็นตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3 สัดส่วนของชนิดอาหารที่มีพลังงานเท่ากับ 2000 กิโลแคลอรี
ชนิดอาหาร ปริมาณ (ส่วน)
ธัญพืช

7-8
(วันหนึ่งจะรับ
ประทาน
ข้าวไม่เกิน 7-8
ทัพพีแบ่ง 3 มื้อ

ผัก

4-5

ผลไม้

4-5

นมไขมันต�่ำ 2-3
เนื้อสัตว์

28

น้อยกว่า 2 ส่วน

ปริมาณอาหาร
(หนึ่งส่วน)
ขนมปัง 1 ชิ้น
corn flag 1 ถ้วยตวง
(ข้าวสุก ครึ่งถ้วย หรือ
1 ทัพพี หรือ
มะหมี่ 1 ก้อน
หรือขนมจีน 1 จับ)
ผักสด 1 ถ้วย
ผักสุก ครึ่งถ้วย
น�้ำผัก 240 มม.

ตัวอย่างอาหาร

ขนมปัง whole
เป็นแหล่งให้พลังงาน
wheat, cereals
และใยอาหาร
crackers, pop corn
(ข้าว มะหมี่ ขนมจีน
วุ้นเส้น)
มะเขือเทศ, มันฝรั่ง,
แครอท
(อาหารไทย ได้แก่ ผัก
ชนิดต่าง ๆ)
ผลไม้ชนิดต่าง ๆ

น�้ำผลไม้ 180 ซีซี
ผลไม้ขนาดกลาง 1 ผล
ผลไม้แห้ง 1/4 ถ้วย
ผลไม้กระป๋อง 1/2 ถ้วย
นม 240 ซีซี โยเกตร์ 1 นมพร่องมันเนย, นม
ถ้วย cheese 11/2 oz ที่ไม่มีมนั
เนื้อสัตว์น้อยกว่า 3 oz เลือกเนือ้ ที่ไม่มีมัน
และเล็บมันออก ให้อบ
เผาแทนการทอด น�ำ
หนังออกจากเนื้อ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แหล่งสารอาหาร

เป็นแหล่งเกลือ
โปแทสเซียม,
แมกนีเซียม,ใยอาหาร
เป็นแหล่งเกลือ
โปแทสเซียม,
แมกนีเซียม,ใยอาหาร
เป็นแหล่งอาหาร
แคลเซียม และโปรตีน
เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีน และ
แมกนีเซียม
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ถั่ว

น�้ำมัน

น�้ำตาล

4-5
ส่วนต่อสัปดาห์

ถั่ว 1/3 ถ้วย เมล็ดพืช
2 ช้ อ นโต๊ ะ ถั ว ลั น เตา
1/2 ถ้วย
2-3
น�้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ
สลัดน�้ำข้น 1 ช้อนโต๊ะ
สลัดน�้ำใส 2 ช้อนโต๊ะ
มาการีน 1 ช้อนโต๊ะ
5 ส่วนต่อสัปดาห์ ตาล 1 ชต
น�้ำมะนาว 240 ซีซี
แยม 1 ชต

ถั่วalmond ถั่วลิสง เป็นแหล่งพลังงาน
มะม่วงหิมพานต์
แมกนีเซียม
เมล็ดทานตะวัน
โปรตีน ใยอาหาร
น�ำ้ มันพืชได้แก่ น�ำ้ มัน
มะกอก น�้ำมันดอก
ทานตะวัน น�้ำมัน
ข้าวโพด
น�้ำน�้ำตาล
แยม ไอสครีม

รายการอาหารทีอ่ ยูใ่ นวงเล็บเป็นการดัดแปลง DASH เพือ่ น�ำมาใช้กบั คนไทย
จะขอน�ำตัวอย่างอาหารส�ำหรับคนไทยตามแนวทางของ DASH แต่ละมือ้ ส่วนประกอบ
ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่าง รายการอาหารส�ำหรับคนไทย ตามแนวทางของ DASH
ชนิดอาหาร
ข้าว (หรือมะหมี่ ก๊วยเตี๋ยว ขนมจีนที่เทียบเท่าปริมาณ 1 ส่วน)
ผัก (อาจจะเป็นผักกาดขาว ผักบุง้ ผักคะน้า แตงกวา มะเขือเทศ ฯลฯ)
ผลไม้ขนาดกลาง (เช่น ส้ม 1 ลูก หรือฝรัง่ 1 ลูกหรือมะม่วงครึง่ ซีกหรือ
สัปรส 6 ชิ้นค�ำหรือมะละกอ 8 ชิ้นค�ำหรือแตงโม 12 ชิ้นค�ำหรือกล้วย
หอมครึง่ ลูก หรือกล้วยน�ำ้ วา 1 ผลหรือชมพู่ 2-3 ผลหรือขนุน 2-3 ยวง
หรือทุเรียนขนาดเล็ก 1 เม็ด ฯลฯ)
เนื้อสัตว์ (ควรจะเป็นพวกปลามากกว่าสัตว์อื่น หากเป็นไก่หรือเป็ด
ต้องลอกหนังออกหมูต้องเป็นหมูเนื้อแดง)
นม (ต้องเป็นชนิดพร่องมันเนย หรือโยเกตร์
ถั่ว (ได้แก่ ถั่วลิสง มะม่วงหิมพานต์ แอลมอนต์ เมล็ดทานตะวัน
เมล็ดแตงโม ถั่วลันเตาถั่วแระ ถั่วเขียว ฯลฯ)
น�้ำมัน (ให้ใช้น�้ำมันมะกอก น�้ำมันถั่วเหลือง น�้ำมันทานตะวัน น�้ำมัน
ข้าวโพดแทนน�้ำมันปาล์ม
น�้ำตาล

ปริมาณ
ไม่เกิน 2 ทัพพีต่อมื้อวันละ 3 มื้อ
มื้อละจาน
มื้อละผล

4-5 ชิ้นค�ำต่อมื้อ
วันละ 2 กล่อง
วันละส่วน
พยายามหลี ก เลี่ ย งอาหารทอด
ผัด ให้ใช้อบ ต้มหรือเผา
หลีกเลี่ยงของหวานทุกชนิด
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การน�ำเอา DASH มาใช้การบริโภคอาหารประจ�ำวันมีหลักการวิเคราะห์
พลังงานทีเ่ ข้าไปแล้วน�ำออกมาใช้ทขี่ นึ้ อยูก่ บั สภาพร่างกายขแงแต่ละบุคคล จากตาราง
เป็นอาหารแต่ละชนิดที่ให้พลังงาน และข้อค�ำนึง รายการชนิดอาหารมิใช่อาหาร
ลดน�้ำหนัก แต่ให้พิจาณาการหรือลดพลังงานจากอาหารเพื่อให้เหมาะสม ได้แก่ หาก
ต้องการลดน�้ำหนักเราลดปริมาณพลังงาน เราต้องเพิ่มผักหรือผลไม้แทนอาหารพวก
เนื้อสัตว์หรือน�้ำมัน ดื่มนมไขมันต�่ำแทนนมปกติ ตัวอย่างปริมาณอาหารที่มีพลังงาน
1600 และ 3100 แคลอรี่ เป็นต้น ตัวอย่าง ตารางชนิดอาหารที่ให้พลังงาน 1600
แคลอรี/วัน (ส่วน) และ 3100 แคลอรี/วัน (ส่วน) ดังนี้
ชนิดอาหาร

1600 แคลอรี/วัน(ส่วน) 3100 แคลอรี/วัน(ส่วน)

ข้าวหรือธัญพืช
ผัก		
ผลไม้		
ขมไขมันต�่ำ		
เนื้อสัตว์		
ถั่ว		
ไขมัน		
น�้ำตาล		

6
3-4
4
2-3
1-2
3/สัปดาห์
2
0

12-13
6
6
3-4
2-3
1
1
2

หากมาพิจารณาเกลือกับในอาหาร DASH จากบทสรุปผลการศึกษาว่า ผูป้ ว่ ย
โรคความดันโลหิตสูงรับประทานอาหารตามแผน DASH จะช่วยลดระดับความดันโลหิต
แต่หลักการอาหารตามแผน DASH หากลดการบริโภคปริมาณเกลือส่งผลให้ระดับลด
ความดันโลหิตได้ ทัง้ ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานอาหารปกติและผูท้ รี่ บั ประทานอาหาร DASH
ส�ำหรับปัจจุบนั นักวิจยั มีศกั ยภาพทัว่ โลก และมีวทิ ยาการเทคโนโลยีการบริโภคเกลือ
ที่มีการศึกษาผลที่มีต่อระดับความดันโลหิตสูงอีกมากมาย ดังนั้น เรายังต้องท�ำการ
ศึกษาอีก ต่อไป
30
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ตัวอย่างข้อมูลเกลือเพือ่ ใช้ในการพิจารณาบริโภค ทีเ่ หมาะสม ดังนี้ (1) เกลือ
1/4 ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 500 มิลลิกรัม (2) เกลือ 1/2 ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 1000
มิลิกรัม (3) เกลือ 2/3 ช้อนชาเท่ากับโซเดียม 1500 มิลิกรัม (4) เกลือ 1 ช้อนชา
เท่ากับโซเดียม 2400 มิลกิ รัม ปัจจุบนั พบว่า อาหารทุกชนิดทีร่ บั ประทานจะมีปริมาณ
เกลือที่เพียงพอส�ำหรับร่างกายตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 5 ชนิดอารหารและปริมาณเกลือที่เพียงพอส�ำหรับร่างกาย
ปริมาณเกลือ
ชนิดอาหาร
ปริมาณเกลือ
(มิลิกรัม)
(มิลิกรัม)
ผัก
ธัญพืชและข้าว
1-70
ผักที่ท�ำสุกครึ่งถ้วยตวง
0-5
ข้าว
140-460
อาหารกระป๋อง ครึ่งถ้วย
อาหารธัญพืช 1 ถ้วย 100-200
860
น�ำ้ มะเขือเทศ 3/4 ถ้วย
110-175
ขนมปัง 1 ชิ้น
ผลไม้
นม
0-5
ผลไม้สดหรือผลไม้กระป๋อง 1/2 ถ้วย
120
นม 1 ถ้วย
ถั่ว เมล็ดพืช
160
โยเกตร์1 ถ้วย
120
ถั่วลิสงคั่วเกลือ 1/3 ถ้วย
600
Cheeses 1 ½ ออนซ์
(oz)*
0-5
ถั่วลิสงไม่ใส่เกลือ 1/3 ถ้วย
หมายเหตุ
30-90
เนื้อสัตว์
* ออนซ์ (ounce) สัญลักษณ์ oz เป็น
35-45
เนื้อสด 3 ออนซ์(oz)*
หน่วยวัดมวลในระบบอังกฤษ 1 ออนซ์
250-350
ปลาทูน่าในน�้ำมัน 3
เท่ากับ 28.3415 กรัม 16 ออนซ์
ออนซ์(oz)*
เท่ากับ 1 ปอนด์ ทองค�ำ 1 ออนซ์
1020
ปลาทูน่าในน�้ำเกลือ
เท่ากับ 31.104 กรัม.
3 ออนซ์ (oz)*
แฮม
ชนิดอาหาร
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เราจะเริม่ ต้นแผนอาหารแบบ DASH ได้อย่างไร เนือ่ งจากอาหารแบบ DASH
องค์ประกอบส�ำคัญคือ ผักและผลไม้ ดังนั้น หลักการ ค่อย ๆ เริ่มต้นอาหารเพื่อให้
ร่างกายปรับตัว ซึ่งมีข้อแนะน�ำ ดังนี้ (1) หากท่านรับประทานผักวันละมื้อ ก็ให้เพิ่ม
ผักจนครบทุกมือ้ (2) หากท่านไม่รบั ประทานผลไม้ แนะน�ำให้ทา่ นเริม่ ดืม่ น�ำ้ ผลไม้หลัง
อาหารเช้าและรับประทานผลไม้ทกุ มือ้ หลังอาหาร (3) ดืม่ นมพร่องมันเนยหลังอาหาร
วันละ 2-3 ครั้ง (4) ให้อ่านสลากอาหารทุกครั้งโดยการลดเกลือและไขมันอิ่มตัว
(5) ให้รับประทานเนื้อสัตว์วันละ 2 มื้อ (6) ให้รับประทานอาหารเจสัปดาห์ละ 2 มื้อ
(7) ใช้ผลไม้เป็นอาหารว่างแทนอาหารที่ให้พลังงานสูง
มาดูตัวอย่าง อาหารที่รับประทานแต่ละมื้อว่าเข้าเกณฑ์ DASH หรือไม่ ต้อง
เพิ่มหรือลดอะไร ดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางส�ำรวจอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อ
อาหาร		 ปริมาณ

ปริมาณที่รับประทาน
เกลือ ธัญพืช ผัก ผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ถั่ว น�้ำมัน น�้ำตาล

อาหารเช้า										
ข้าว
3 ทัพพี
7+140+190 1 ½ แกงจืดผัก ผัก 1 ถ้วย
2 หมูกระเทียม เนื้อหมู10ชิ้น
2
-

1
-

-

เมื่อสามารถรวบรวมอาหารที่รับประทานได้ครบหนึ่งวัน ก็จะท�ำให้ทราบว่า
ควรจะลดหรือเพิ่มชนิดอาหาร หลักส�ำคัญคือ ไม่ว่าการบริโภคอาหารแต่ละมื้อหรือ
มื้อพิเศษซึ่งต้องพบเป็นประจ�ำวัน สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ว่า เราสามารถควบคุมอาหาร ซึ่ง
สุขภาพของเรา เราต้องดูแลด้วยตัวเอง ขั้นตอนในการดูแลควบคุมอาหารตามหลัก
การ DASH มีดังนี้ (1) ส�ำรวจอาหารที่ท่านรับประทานอยู่ว่ามีอะไรที่เกินหรือขาดไป
(2) เติมอาหารทีข่ าด ตัดอาหารทีเ่ ป็นส่วนเกิน (3) เป้าหมายให้ได้อตั ราส่วนของอาหาร
ตามแผนการ DASH35, 36
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กลูตาไธโอน
กลูตาไธโอน (Glutathione: GHS) เป็นสารมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่ร่างกายคน
เราผลิตขึน้ เองโดยธรรมชาติมคี ณ
ุ อนันต์ตอ่ สุขภาพ ผูท้ แี่ ข็งแรงอายุยนื ยาว จะสามารถ
ตรวจพบสารนี้ในร่างกายปริมาณที่สูง ตรงกันข้ามกับคนป่วยไม่สบายหรือสุขภาพไม่
ดี พบในร่างกายปริมาณกลูตาไธโอนต�่ำมาก
สารกลูตาไธโอน คือ โปรตีนชนิดหนึง่ ประกอบด้วยกรดอมิโนทีส่ ำ� คัญ 3 ชนิด
รวมตัวกันอยู่ คือ ซิสเตอิน (Cystein) ไกลซิน (Glycine) และ กลูตาเมท (Glutamate)
เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสามารถผลิตกลูตาไธโอนได้เอง และถูกผลิตมากที่สุดที่ตับ
ปอด ไต ม้าม ตับอ่อน และเลนส์แก้วตา สารมหัศจรรย์นี้เป็นกุญแจส�ำคัญในการช่วย
ให้ร่างกายแข็งแรง หน้าที่ส�ำคัญ 4 ประการคือ
1. สร้างภูมคิ มุ้ กันให้รา่ งกาย โดยกระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดขาวเพือ่ ต่อสูก้ บั
เชือ้ โรค ทัง้ ไวรัส แบคทีเรีย และสิง่ แปลกปลอมอืน่ ๆ ทีเ่ ข้าสูร่ า่ งกาย รวมทัง้ เซลล์มะเร็ง
2. ท�ำหน้าทีก่ ำ� จัดสารพิษทีผ่ า่ นเข้าในร่างกาย โดยจะจับสารพิษทีไ่ ม่ละลาย
น�้ำให้เปลี่ยนเป็นสารที่ละลายน�้ำ และก�ำจัดออกทางไตหรือทางล�ำไส้ ดังนั้น ตับและ
ไต ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีของเสียและสารพิษสะสมมากที่สุด จึงพบ กลูตาไธโอนถูกผลิต
ออกมามากที่สุด เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำจัดของเสียนั่นเอง ในท�ำนองเดียวกัน ปอด ก็พบ
กลูตาไธโอนในปริมาณสูง เพื่อก�ำจัดของเสียจากที่คนเราหายใจเอาฝุ่นละอองและ
ควันพิษเข้าไปที่ปอดนั่นเอง
3. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์แรงที่สุด ผลิตขึ้นเองโดยทุกเซลล์ใน
ร่างกายโดยธรรมชาติ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ปกป้องเซลล์ให้แข็งแรง ช่วยการไหล
เวียนของระบบเลือด รักษาการท�ำงานของหัวใจและปอด ช่วยชะลออายุของเซลล์ทกุ
เซลล์ และชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกายและของอวัยะวะทุกส่วน
4. ช่วยกระตุน้ การสร้างและซ่อมแซม “เซลล์และดีเอนเอทีส่ กึ หรอ” นับเป็น
กุญแจส�ำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนและไขมัน กระตุ้นการท�ำงานของเอ็นไซม์ชนิด
ต่าง ๆ
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กลูตาไธโอน ถูกสร้างและใช้มากทีส่ ดุ ในร่างกาย นับเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ
ทีช่ ว่ ยปกป้องสายตาของคนเรา ช่วยเปลีย่ นแป้งทีส่ ะสมในร่างกายให้เป็นพลังงาน และ
ป้องกันการสะสมของไขมันซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารเป็นโรคหัวใจ กลูตาไธโอนท�ำหน้าทีป่ กป้อง
ทุกเซลล์ของร่างกาย แต่เมือ่ อายุมากขึน้ ปริมาณกลูตาไธโอน ในร่างกายจะลดน้อยลง
หรือถูกผลิตขึน้ ช้าลงและมีปริมาณน้อยลง คนเราเมือ่ ย่างเข้าอายุ 20 ปี ปริมาณกลูตาไธโอน
ในร่างกายจะลดลงเฉลี่ย 8-12% ต่อ 10 ปี
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษา เรือ่ ง The purpose of this study was to analyze glutathione
antioxidant defense system in elderly patients treated for hypertension.
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ระบบการป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระกลูตาไธโอนที่
เกี่ยวข้องกับการได้รับการเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุได้รับการรักษา
ส�ำหรับเงื่อนไขของพวกเขา ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาทที่ส�ำคัญของระบบกลูตาไธโอนใน
การควบคุมความดันโลหิต สังเกตในระหว่างการใช้ยาลดความดันโลหิต
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง Glutathione-related antioxidant defense
system in elderly patients treated for hypertension.ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงลดลง ของเซลล์เม็ดเลือดแดงระดับกลูตาไธโอนลดลง (RBC-GSH)
และระดับทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกลูตาไธโอนออกซิไดซ์ซงึ่ ส่งผลให้ในอัตราส่วนสูงของกลูตาไธโอน
ทีล่ ดลงเมือ่ เทียบกับการควบคุม (P <0.001) และกลุม่ ควบคุมผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
ที่ไม่ได้รับการรักษามีความสัมพันธ์กับภาวะความไม่สมดุลร่างกายส่งผลให้ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับกลูตาไธโอนในเซลล์เม็ดเลือดแดง
สรุปได้ว่า กลูตาไธโอน (Glutathione) มีความสัมพันธ์กับการลดระดับ
ความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากสารประกอบอะมิโนหรือ
กลูตาไธโอน (Glutathione) ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค และไปล้างช�ำระอนุมูลอิสระที่
ก่อตัวบริเวณอวัยวะส�ำคัญของร่างกาย ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ หลอดเลือด เป็นต้น ให้สะอาด
ให้ท�ำหน้าที่ได้ดี ส่งผลให้ การไหลเวียนของเลือด การระบายถ่ายเทออกซิเจนใน
ร่างกายท�ำงานได้ปกติ จึงท�ำให้ความดันโลหิตเป็นปกติ ในทางตรงกันข้ามหากมีการ
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ไหลเวียนเลือดไม่สะดวกที่เกิดจากตะกลั่นสารกลูอตาไธโอน (Glutathione)จะไปท�ำ
ปฏิกริยารีดกั ชัน่ และออกซิเดชัน่ การไหลเวียนของเลือดกลับมาเป็นปกติ หลอดเลือด
แข็งแรงเป็นปกติ แล้วการฟืน้ ตัวสภาพอวัยวะต่าง ๆ กลับมาปกติ ร่างกายของเรากลับ
มาแข็งแรง จิตใจก็แข็งแรง
กรดไขมันโอเมก้า (Omega fatty acid)
คือ โอเมก้า-3, โอเมก้า-6, โอเมก้า-9 ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่ง ที่ร่างกาย
ขาดไม่ได้ และได้จากการบริโภคปลาทะเล พืชบางชนิด และจากจมูกข้าว ซึ่งแตกต่าง
กันไปของแต่ละโอเมก้า มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 (Omega-3 fatty acid)
พบมากในปลาทะเลน�ำ้ ลึก เช่น ปลาแซลมอน และปลาแมคเคอเรล ซึง่ มีไขมัน
“น�้ำมันปลา” เรียกว่า Fish Oil และพบในพืชบางชนิด เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง เมล็ด
ทานตะวัน ร่างกายของเราต้องการกรดไขมันจ�ำเป็น (Essential Fatty Acid) 2 ชนิด
กรดไขมันกลุม่ Omega-3 เป็นหนึง่ ในกรดไขมันทีร่ า่ งกายมนุษย์ขาดไม่ได้ สาระส�ำคัญ
ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ Omega-3 แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ EPA และ DHA ซึง่ ร่างกายไม่สามารถ
ผลิตเองได้
กลไกของกรดไขมันโอเมก้า-3
ซึง่ การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอยูห่ ลายประการ เช่น EPA จะเป็น
สารตั้งต้นในการ สร้าง eicosanoids โดยเฉพาะอย่างยิ่ง series-3 prostaglandins
และseries-5 leucotriene (LTB-5) ซึ่งสารหลาย ๆ ตัวในกลุ่มนี้ จะช่วยลดการจับ
ตัวกันของเกล็ดเลือดท�ำให้เกิดลิม่ เลือดได้ ช้าลง จึงช่วยลดความเสีย่ งของอันตรายจาก
โรคหัวใจ และหลอดเลือด นอกจากนี้กรดไขมันโอเมก้า-3 และยังช่วยเพิ่มความลื่น
ไหลของผนังเซลล์ อาจจะมีผลช่วยสาร Endothelium สารEndothelium Derived
Releasing Factor (EDRF) ในการลดความดันโลหิต และลดการสร้าง Triacylglycerols
และ triglycerides ในตับส่งผลให้ cholesterol และ lipoprotein LDL ลดลง
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ในกรณีของโรคข้ออักเสบ พบว่า EPA ลดการสร้างสารทีก่ อ่ ให้เกิดการอักเสบ
เนือ่ งจากปัจจัยส�ำคัญ อย่างหนึง่ ในกระบวนการทีก่ อ่ ให้เกิดการอักเสบ ได้แก่ series-4
leucotriene (LTB-4) ซึง่ เนือ้ เยือ่ ในร่างกายสามารถสร้างได้จากกรดไขมัน omega-6
แต่ถ้าเป็นกรดไขมัน omega-3 หรือ EPA แล้วร่างกายจะสร้างเป็น LTB-5 แทน ซึ่ง
ไม่มีผลร้ายต่อร่างกาย
EPA จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ การสังเคราะห์ prostaglandin และ
ลดการหลัง่ serotoninของเกร็ดเลือด ท�ำให้การรวมกลุม่ ของเกร็ดเลือดลดลง ในระยะ
ที่มีการบีบตัวของหลอดเลือดในสมอง ดังนั้นการให้ EPA จะสามารถลดอาการของ
ไมเกรนลงได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการใช้กรดไขมันโอเมก้า-3 อาจจะมีปัญหาในผู้ที่
ป่วยด้วยโรคบางประเภท เช่น ในกรณีของผูท้ ปี่ ว่ ยด้วยโรคเบาหวานชนิดไม่พงึ่ Insulin
(NIDDM) พบว่า อาจจะท�ำให้การ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดท�ำไม่ได้ เนือ่ งจากเชือ่
ว่าจะเกิด Glycerol จากการย่อยสลายน�ำ้ มันปลาผ่านเข้าสูก่ ระบวนการสร้าง Glucose
(gluconeogenesis) มากขึน้ ระดับ Glucose จึงสูงขึน้ ถึงระดับทีค่ วบคุมไม่ได้ ส�ำหรับ
ในด้านพัฒนาการของร่างกายมีรายงานว่า พบกรดไขมัน DHA สะสมอยูม่ ากทีบ่ ริเวณสมอง
และเรตินาของดวงตา และยังพบว่าในน�ำ้ นมมารดาก็มี DHA สูงเช่นกัน จึงเชือ่ ว่า DHA
จะมีผลต่อการพัฒนาของสมองและการมองเห็นของทารก จึงมีข้อแนะน�ำให้เสริม
DHA ในนมสูตรที่ใช้เลี้ยงทารกด้วย นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า DHA อาจจะช่วยแก้
โรคความจ�ำเสือ่ มชนิด Alzeimer’s disease ได้และยังจะลดอาการซึมเศร้าในคนชรา
ที่มี cholesterol ต�่ำด้วย
ประโยชน์ ของ กรดไขมันโอเมก้า-3
1. ลดการเกิดลิ่มเลือดในเลือด
2. ช่วยควบคุมไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
3. ช่วยควบคุมความดันโลหิต
4. ช่วยควบคุมอาการอักเสบ ปวด บวม อาการปวดข้อรูมาตอยด์
5. ป้องกันการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ และโรคผิวหนังบางชนิด
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ได้ดีขึ้น

6. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตันเฉียบพลัน
7. ลดความหนืดของเลือด ท�ำให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

8. มีกรดไขมัน DHA ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาสมองและเรตินาของดวงตา
จากการศึกษา Foods Rich in Omega-3 Fatty Acids May Have Blood
Pressure Perk Hypertension อาหารที่มีโอเมก้า-3 ในปริมาณสูง มีแนวโน้มระดับ
ความดันโลหิตลดลง แล้วพบอีกว่า อาหารที่อุดมไปด้วย โอเมก้า-3 เป็นส่วนหนึ่งของ
อาหารสุขภาพ (Healthy diet) มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิต
กรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 (Omega-6 fatty acid)
เราสามารถพบได้ในน�ำ้ มันพืชและถัว่ ชนิดต่างๆ ในขณะทีก่ รดโอเมก้า-3 นัน้
จะพบได้ในปลาต่าง ๆ เช่น ปลาซาร์ดนี ปลาแมคเคอเรล ปลาทูนา่ และในกรดโอเมก้า-6
นั้นยังมีกรดไขมันแบบไม่อิ่มตัวหรือ Polyunsaturated fatty acids (PUFA) ซึ่งมี
ความจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การท�ำงานของสมองและหัวใจ กรดโอเมก้า-6
นั้น ร่างกายของคนเราไม่สามารถผลิตไขมันไม่อิ่มตัวเหล่านี้ขึ้นเองได้ จึงจ�ำเป็นต้อง
รับจากอาหาร นักวิจยั แนะน�ำว่า เมือ่ ประกอบอาหารเราจึงควรใช้ไขมันแบบไม่อมิ่ ตัว
ทดแทนไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็น ไขมันจากสัตว์ เช่น น�้ำมันหมู เนย ครีม เป็นต้น
ผลงานการวิจัยในครั้งนี้ถูกเปิดเผยโดย Dr.William Harris เผยแพร่ใน
วารสาร Journal of the American Heart Association กล่าวว่า การได้รับปริมาณ
กรดโอเมก้า-6 นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละเพศ วัย อายุ และลักษณะกิจกรรมที่ท�ำ
แต่โดยมากจะอยูท่ รี่ ะหว่าง 12-22 กรัมต่อวัน วัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของการวิจยั นี้
ก็เพือ่ ทีจ่ ะออกมาบอกให้คนรับ ทราบว่า การเพิม่ อาหารทีม่ โี อเมก้า-6 เข้าไปในอาหาร
ทีเ่ รารับประทานเป็นประจ�ำนัน้ สามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอด
เลือดหัวใจได้อย่างง่ายดาย แต่จากกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมการทดลอง พิสูจน์ให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างที่รับประทานอาหารโอเมก้า-6 นั้น เป็นโรคหัวใจในระดับที่ต�่ำกว่า และ
ตัวเลขแสดงจ�ำนวนครัง้ ทีเ่ กิดหัวใจวายต�ำ่ กว่า ส่วนในการวิจยั อีกกลุม่ หนึง่ ก็พบว่า กลุม่
ผู้ป่วยโรคหัวใจนั้นมีระดับกรดไขมันโอเมก้า-6 ในเลือดต�่ำกว่าคนปกติที่มีสุขภาพดี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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Dr.William Harris กล่าวว่า เมื่อเราหันมารับประทานอาหารที่มี โอเมก้า-6
แทนไขมันอิ่มตัว ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจะลดลง และนี่เองที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ท�ำให้ผู้บริโภค โอเมก้า-6 มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงกว่า
และจากการศึกษาของ Am J Clin Nutr.(1991) อธิบายไว้ว่า โอเมก้า-6
กรดไขมันเป็นชนิดของไขมันไม่อมิ่ ตัวทีพ่ บในน�ำ้ มันพืชถัว่ และเมล็ดพืช เมือ่ รับประทาน
ในปริมาณที่พอเหมาะ และในสถานที่ของไขมันอิ่มตัวที่พบในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากนม, โอเมก้า-6 กรดไขมันสามารถที่ดีส�ำหรับหัวใจของคุณ เพราะโอเมก้า-6 กรด
ไขมันเผาผลาญในร่างกายของคุณจะกลายเป็นชนิดของกรดไขมันที่สามารถท�ำให้
ความเสียหายของเยื่อบุของหลอดเลือดแดงลดลงจนกระทั่งแข็งแรงท�ำให้ระดับ
ความดันโลหิตเป็นปกติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมาคมหัวใจอเมริกัน (AHA)
แนะน�ำว่า คนกินระหว่าง 5 และร้อยละ 10 ของแคลอรี่ในชีวิตประจ�ำวันของพวกเขา
จากโอเมก้า-6 กรดไขมันในปริมาณที่คนส่วนใหญ่แล้วกิน เปลี่ยนไขมันอิ่มตัวจาก
อาหารเช่นเนื้อสัตว์เนยชีสและขนมอบที่มีอาหารจากพืชที่มีกรดไขมันโอเมก้า-6
รวมทั้งน�้ำมันพืชถั่วและเมล็ดพืชจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลง
จากการศึกษาของ Margolin Gและคณะ.(1991). การศึกษา Blood pressure
lowering in elderly subjects: a double-blind crossover study of omega-3
and omega-6 fatty acids. ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั โอเมก้า3 และโอเมก้า-6
มีระดับความดันโลหิตลดลง ไม่มีความแตกต่างกัน แต่มีผลดีต่อระดับความดันโลหิต
ขีดล่าง(SBP) และความดันโลหิตขีดบน(DBP)
กรดไขมันชนิดโอเมก้า-9 (Omega-9 fatty acid)
กรดไขมันทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับร่างกายมนุษย์ทงั้ 3 ชนิด คือ โอเมก้า-3 โอเมก้า-6
และโอเมก้า-9 อยู่ด้วยกันในน�้ำมันจมูกข้าวเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็กล่าวได้เพราะพืช
ในโลกนี้ นับล้าน ๆ ชนิด จะหากรดไขมันทั้ง 3 ชนิดอยู่รวมกันน้อยมาก แต่ส�ำหรับ
น�้ำมันจมูกข้าวซึ่งสกัดจากจมูกข้าวและร�ำข้าวได้พบกรดไขมันทั้ง 3 ชนิดอยู่ด้วยกัน
ในอัตรา 1:2:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมส�ำหรับร่างกาย ดังนั้นการรับประทาน
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น�ำ้ มันจมูกข้าวจึงได้กรดไขมันทีส่ ำ� คัญทัง้ 3 ชนิดอย่างเพียงพอ ส�ำหรับโอเมก้า-9 หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เลซิติน ที่พบในน�้ำมันจมูกข้าว มีหน้าที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ
ลดคอเลสเตอรอลโดยรวม ท�ำให้เส้นเลือดไม่อุดตัน ไม่เป็นโรคหัวใจ บ�ำรุงสมองช่วย
ให้ความจ�ำดี ไม่เป็น โรคสมองเสือ่ ม ไม่เป็นโรคพากินสันส์ และเลซิตนิ ยังช่วยลดความ
อ้วนได้ดีด้วย(4) (5) (6) (7) (8)
สรุปได้ว่า ทั้งโอเมก้า-3 โอเมก้า-6 โอเมก้า-9 ร่างกายขาดไม่ได้ และไม่
สามารถผลิตเองได้ แต่ตอ้ งได้มาจากพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารไม่วา่ จะเป็น เมล็ดพืชแบบนิม่ ๆ
(flaxseeds) เมล็ดถัว่ และปลาแซมมอล เป็นต้น ซึง่ ท�ำให้รา่ งกายมีการท�ำงานไปช�ำระล้าง
หลอดเลือดแดงทีบ่ ริเวณหัวใจ เพิม่ ความแข็งแรงและฟืน้ ฟูกการท�ำงานของหลอดเลือดแดง
ให้กลับมาท�ำงานการไหลเวียนเลือดแดงได้คล่องตัว ท�ำงานได้ตามปกติสง่ ผลให้ระดับ
ความดันโลหิตขีดบน(SBP)และขีดล่าง(DBP) ลดลงอยู่ในระดับที่เป็นปกติ
3.

สมุนไพรไทย (Thai Herbs) ส�ำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ไม่ว่าจะเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประเทศทั่วโลก ยังมีความต้องการเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ที่ทันสมัย
การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พ้ืนบ้าน (Indegenous medicine) ผลวิจัยที่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบว่าสมุนไพรหลายชนิด เช่น การ
รับประทานกระเทียมร่วมกับหญ้าหวาน อาจช่วยลดความดันโลหิตซิสโตลิก ได้เฉลี่ย
4.9 ม.ม.ปรอท38 และผูเ้ ชีย่ วชาญสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้แนะน�ำ
สมุนไพรไทยทีม่ ผี ลช่วยลดอาการความดันโลหิตสูงทีม่ ใี นท้องถิน่ ไทย ในทีน่ ี้ จะขอกล่าวไว้
13 ชนิด ได้แก่
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กระเจี๊ยบแดง

ความโดดเด่นของกระเจีย๊ บ คือ ไม่วา่ กระเจีย๊ บแดงจะงอกงาม ณ ประเทศไหน
คนในประเทศนัน้ จะมีการใช้กระเจีย๊ บแดงทีเ่ หมือนกัน คือ ใช้เป็นยาลดความดันโลหิต
เป็นยาขับปัสสาวะ และยังเชื่อว่ากระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณในการบ�ำรุงไต และหัวใจ
จากการทดลองในสัตว์และมนุษย์ พบว่า กระเจีย๊ บแดงสามารถลดความดันโลหิต
ขับปัสสาวะ ขับยูรคิ รวมทัง้ ลดการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะภายหลังการผ่าตัด
ในไตได้ นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าการดื่มชากระเจี๊ยบวันละ 2-3 ครั้ง สามารถลด
ความดันโลหิตไดแอสโตลิก ลงตัง้ แต่รอ้ ยละ 7.2 ถึง 13 เลยทีเดียว ดังนัน้ ชากระเจีย๊ บ
จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
นักวิทยาศาสตร์วจิ ยั พบว่า การทีก่ ระเจีย๊ บแดงสามารถลดความดันโลหิตได้
เนื่องมาจากสาร “แอนโธไซยานิน” (Anthocyanins) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน และสร้างความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนั่นเอง
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คึ่นไฉ่

ชาวเอเชียนิยมใช้คนึ่ ไฉ่เป็นยาลดความดันโลหิตมากว่า 2000 ปีแล้ว ชาวจีนและ
ชาวเวียดนามแนะน�ำให้รับประทานคึ่นไฉ่วันละ 4 ต้น เพื่อรักษาความดันให้เป็นปกติ
แพทย์อายุรเวทในอินเดียจะสัง่ จ่ายเมล็ดคึน่ ไฉ่เพือ่ ขับปัสสาวะส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีบ่ วมน�ำ้
ปัจจุบนั มีการศึกษาฤทธิท์ างเภสัชวิทยาพบว่า คึน่ ไฉ่มฤี ทธิล์ ดความดันโลหิต
ขับปัสสาวะ ลดบวม คุมก�ำเนิด ลดจ�ำนวนอสุจิ ลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ ยับยัง้ การเกิดมะเร็ง ยับยัง้ เนือ้ งอก ต้านการอักเสบ ท�ำให้กล้ามเนือ้
เรียบคลายตัว ขับระดู เป็นต้น
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บัวบก

เป็นพืชสมุนไพรทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง เนือ่ งจากบัวบก
ท�ำให้การไหลเวียนของเลือดทัง้ ในหลอดเลือดด�ำและเส้นเลือดฝอยให้มกี ารไหลเวียนดีขนึ้
มีคณ
ุ สมบัตขิ ยายหลอดเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี จึงสามารถลดความดันโลหิตได้
ทัง้ นี้ มีรายงานการวิจยั ทีส่ นับสนุนว่า สารสกัดเอทานอลจากต้นบัวบก มีฤทธิ์
ลดความดันโลหิตในหนูขาวเมือ่ ให้ทางหลอดเลือดด�ำ น�ำ้ คัน้ จากต้น และสารสกัดด้วย
น�้ำมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตในหนูขาวและสุนัข บัวบกยังท�ำให้หลอดเลือดด�ำและ
เส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคนที่มีปัญหาเส้นเลือดขอดและ
ริดสีดวงทวาร นอกจากนีย้ งั มีประโยชน์ตอ่ ระบบประสาท ท�ำให้การเรียนรูด้ ขี นึ้ มีฤทธิ์
คลายความเครียด ซึ่งฤทธิ์คลายความเครียดนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยความดันโลหิต
สูงด้วย
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คาวตองหรือพลคู าว

หมอยาสมุนไพรทั่วไป ทั้งอีสาน ภาคเหนือ หรือไทยใหญ่มีความเชื่อว่าการ
กินคาวตองสด ๆ กับน�้ำพริก ลู่ ลาบ หรือใช้รากต้มกับปลาไหล หรือต�ำเป็นน�้ำพริกกิน
จะเป็นยารักษาโรคได้ เช่น ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง ริดสีดวงทวาร แผลในกระเพาะอาหาร
พลูคาว นับเป็นผักสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยและจดสิทธิบัตรมากตัวหนึ่ง
ซึง่ จากการวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ ต่างพบฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของพลูคาวเช่นเดียว
กับการใช้ประโยชน์ของหมอยาพื้นบ้าน ในประเทศเกาหลีก็ได้มีการใช้พลูคาวเป็นยา
ลดความดันโลหิตสูงภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเนือ่ งจากมีการสะสมของไขมัน (Atherosclerosis) และมะเร็งอีกด้วย
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มะรุม
นับเป็นอาหารสุขภาพที่เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด
โดยจากประสบการณ์การใช้ของชาวบ้านทั้งในไทยและต่างประเทศ และการศึกษา
ทางเภสัชวิทยาพบว่า ส่วนของใบและรากของมะรุม มีฤทธิใ์ นการลดความดันโลหิตได้
รวมทั้งพบสาระส�ำคัญที่ออกฤทธิ์ลดความดันโลหิต เช่น niazinin A, niazinin B,
niazimicin และ niaziminin A and B ส�ำหรับต�ำรับยาแก้ความดันโลหิตสูง ซี่งต้อง
กินอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ต�ำรับที่ 1 น�ำรากมาต้มกินเป็นซุป
ต�ำรับที่ 2 น�ำยอดมาต้มกิน
ต�ำรับที่ 3 น�ำยอดอุ๊ปใส่เนื้อวัวกิน ซึ่งต้องเป็นเนื้อวัวเท่านั้น
ต�ำรับที่ 4 น�ำรากมะรุมต้มกับรากย่านางกิน
ต�ำรับที่ 5 ใช้ยอดมะรุมสด โดยจะเป็นยอดอ่อนหรือยอดแก่ ก็ได้ น�ำมาโขลก
คัน้ เอาน�ำ้ (ถ้าไม่มนี ำ�้ ให้เติมน�ำ้ ลงไปพอให้เหลวข้น) ผสมน�ำ้ ผึง้ พอหวาน กินวันละ 2 ครัง้
ครั้งละครึ่งแก้ว ยานี้จะช่วยลดความดัน เมื่อหยุดกินยาความดันโลหิตก็เพิ่มขึ้นมาอีก
จึงต้องกินอย่างต่อเนื่อง
44
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ใบกระเพรา

ใบกะเพรามีกลิน่ รสฉุนพิเศษ เนือ่ งมาจากมีสารเซสควิเทอร์พนี ชือ่ บีตาคาร์
โยฟิลลีน (ß-caryophyllene) ร้อยละ 30 และบีตาเอลิมีน (ß-elemene) นอกจาก
นี้ยังมีพรีนิลโพรพานอยด์หลายตัว ได้แก่ เมทิลยูจีนอล (Methyl eugenol) ร้อยละ
30 และเมทิลชาวิคอล (Methylchavicol) ร้อยละ 10 การแพทย์อายุรเวทและศาสนา
ฮินดูมีการใช้กะเพรา มากว่า 5,000 ปี
จัดเป็นราชินสี มุนไพร (Queen of Herb) ใช้ทงั้ ด้านร่างกายและจิตวิญญาณ
โดยกล่าวว่ากะเพรามีคณ
ุ สมบัตปิ รับธาตุ ช่วยภาวะสมดุลหลายกระบวนการของร่างกาย
และช่วยให้เผชิญความเครียด ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้นการแพทย์อายุรเวท
เชือ่ ว่ากะเพราเป็นพืชทีช่ ว่ ยให้อายุยนื ใช้บรรเทาอาการหวัด ปวดศีรษะ อาการต่าง ๆ -
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ของกระเพาะอาหาร อาการอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด ปรับสมดุลระบบภูมิต้านทาน บรรเทามาลาเรีย และขับสารพิษต่าง ๆ ปัจจุบันสถาบันวิจัยของกระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ประเทศแคนาดา ได้สนับสนุนข้อมูลเกีย่ วกับคุณสมบัติ
ของกะเพราข้างต้นนี้แล้ว การแพทย์อายุรเวทใช้สารสกัดกะเพราในรูปชาชง ผงแห้ง
ใบสด หรือผสมเนยใส น�้ำมันสกัดจากใบกะเพรา ใช้ท�ำยาและเครื่องส�ำอาง พบมาก
ตามสูตรรักษาผิวหนัง เพราะมีฤทธิต์ า้ นแบคทีเรีย มีการใช้ใบกะเพราแห้งปนกับเมล็ดพันธุ์
เพือ่ ไล่แมลงคนไทยใช้กะเพราประกอบอาหาร จะมีใครบ้างใช้กะเพราเพือ่ เอือ้ ประโยชน์
ต่อสุขภาพ การศึกษาวิจัยเรื่อง กะเพรามีจ�ำนวนมาก เรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
ฤทธิ์ลดความดันเลือด การศึกษาในสุนัขพบว่า Fixed oil จากกะเพรามี
ฤทธิ์ลดความดันเลือด อันอาจมีผลจากฤทธิ์ขยายหลอดเลือดส่วนปลาย และเชื่อว่ามี
คุณสมบัติยับยั้งการเกาะกันของเกล็ดเลือด เพิ่มระยะเวลาแข็งตัวของเลือด
ชากระเพรา (แบบอายุรเวท) เทน�ำ้ เดือดในถ้วยชาทีใ่ ส่ใบกะเพราสด 4-6 ใบ
ทิ้งไว้ 2-5 นาที ถ้าทิ้งไว้ถึง 5 นาทีจะได้ชาแก่ที่มีสรรพคุณเข้มข้นกว่า) เติมสารให้
ความหวานจากธรรมชาติ หรือเติมนมตามต้องการ ใส่น�้ำแข็งถ้าต้องการเป็นชาเย็น
ประดับด้วยใบสะระแหน่เพิ่มกลิ่นหอม ถ้าใส่น�้ำแข็งให้เพิ่มใบกะเพราเป็น 2 เท่า
ชาวอินเดียกล่าวว่าชากะเพรานี้ท�ำให้กระชุ่มกระชวยและคลายเครียดอีกด้วย
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หญ้าหนวดแมว

พืชล้มลุกขนาดเล็ก ล�ำต้นกิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม สูง 0.3-0.8 เมตร ใบเดี่ยว
เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปสีเ่ หลีย่ มข้าวหลามตัด ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวเข้ม ดอกช่อ
ออกตรงปลายยอด มี 2 พันธุ์ ชนิดดอกสีขาวอมม่วงอ่อน กับพันธุ์ดอกสีฟ้า บานจาก
ล่างขึน้ ข้างบน เกสรเพศผูเ้ ป็นเส้นยาวยืน่ ออกมานอกกลีบดอก ผล เป็นผลแห้งไม่แตก
ส่วนทีใ่ ช้ คือ ราก ทัง้ ต้น ใบและต้นขนาดกลางไม่แก่ไม่ออ่ นจนเกินไป ราก-ขับปัสสาวะ
ท�ำให้ความดันโลหิตลดลง ทั้งต้น-ขับปัสสาวะท�ำให้ความดันโลหิตลดลง ใบ-ลด
ความดันโลหิต
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วิธีและปริมาณที่ใช้ : ขับปัสสาวะท�ำให้ความดันโลหิตลดลง (1) ใช้กิ่งกับใบ
หญ้าหนวดแมวขนาดกลาง ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ล้างสะอาด น�ำมาผึ่งในที่ร่ม
ให้แห้ง น�ำมา 4 กรัม หรือ 4 หยิบมือ ชงกับน�้ำเดือด 1 ขวดน�้ำปลา (750 ซีซี.) เหมือน
กันชงชา ดืม่ ต่างน�ำ้ ตลอดวัน รับประทานนาน 1-6 เดือน (2) ใช้ตน้ กับใบวันละ 1 กอบมือ
(สด 90- 120 กรัม แห้ง 40- 50 กรัม) ต้มกับน�ำ้ รับประทาน ครัง้ ละ 1 ถ้วยชา (75 ซีซ.ี )
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า หญ้าหนวดแมวมีโปรแตสเซียมสูง
ประมาณร้อยละ 0.7-0.8 มี Glycoside ที่มีรสขม ชื่อ Orthsiphonin นอกจากนี้ก็
พบว่ามี Essential (0.2-0.6%) Saponin alkaloid, organic acid และ Fatty oil
อีกด้วย จากรายงานพบว่ามีสารขับปัสสาวะได้ ยาที่ชงจากใบใช้บ�ำบัดโรคเกี่ยวกับไต
ได้หลายชนิดด้วยกัน ใช้บ�ำบัดโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ เช่น โรคไตอักเสบ
จากรายงานของโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นพ.วีรสิงห์
เมืองมัน่ และคณะ พบว่า ได้ใช้ยาชงจากหญ้าหนวดแมว 4 กรัม ชงกับน�ำ้ เดือด 750 ซีซ.ี
ดื่มต่างน�้ำในคนไข้ 27 คน พบว่าท�ำให้ปัสสาวะคล่องและใส อาการปวดนิ่วลดลงได้
และนิว่ ขนาดเล็กลง และหลุดออกมาได้เอง มีผปู้ ว่ ยร้อยละ 40 ผูป้ ว่ ยหายจากปวดนิว่
ร้อยละ 20 และส�ำนักวิจยั ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานว่า หญ้า
หนวดแมว ไม่มีพิษเฉียบพลัน
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รนารายณ์
แป๊ะต�ำปึงหรือสมุนไพรจัก

42

แปะต�ำปึงหรือสมุนไพรจักรนารายณ์ หรือชื่อในภาษาจีน จินจีเหมาเยี่ย
เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยมาประมาณ 3 ปี ยังไม่ค้นพบที่มา แต่เรียก
ติดปากว่า แปะต�ำปึง ตั้งชื่อเป็นไทยว่าจักรนารายณ์ แต่มีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น
กิมกอยมอเช่า ถิน่ ก�ำเนิดจากประเทศจีน ถูกน�ำเข้ามาปลูกทางภาคเหนือ ประเทศไทย
ลักษณะเป็นพุ่มไม้ขนาดเล็ก สูง 1.5-2.0 เมตร ล�ำต้นเดี่ยว แตกกิ่งก้านสาขาต�่ำ
กิ่งอ่อนเป็นสีเขียว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับเป็นรูปรีแถบรูปไข่สลับหรือรูปรีขอบ
รูปขนาน ปลายใบแหลมโคนใบสอบก้านใบสั้นขอบใบหยักเป็นฟันเลือ่ ยตืน้ ๆ ใบเป็นสี
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เขียวสด ดอกเป็นสีขาวนวล หรือสีขาวอมเหลือง สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักช�ำกิ่ง
หรือตอนกิง่ การปลูกขึน้ ได้ในดินทัว่ ไป ชอบแดดไม่ชอบน�ำ้ ท่วมขัง จะปลูกลงดินกลาง
แจ้งหรือลงกระถางขนาด 10-12 นิ้วฟุต สมุนไพรแปะต�ำปึง มีสรรพคุณที่ทรงคุณค่า
เป็นยาครอบจักรวาลแก้ได้สารพัดโรคซึ่งล้วนเป็นโรคยอดนิยม ส�ำหรับเป็นโรคความ
ดันเลือดสูง จะเห็นผลเร็วมาก หลังจากการกินสมุนไพรแปะต�ำปึงเป็นประจ�ำ
วิธีใช้สมุนไพรแปะต�ำปึง มีวิธีใช้ 3 แบบ คือ วิธีที่ 1 ใช้ใบสด 7 ใบ ต้มกับ
น�ำ้ เปล่า 2 ถ้วย (ถ้วยตราไก่จนี ทีน่ ยิ มใส่ขา้ วรับประทาน) ให้เหลือน�ำ้ 1 ถ้วย กิน 3 ครัง้
ต่อวัน ครั้งละ 1 ส่วน 3 ของถ้วย หรือเอาใบสด 7 ใบล้างให้สะอาดเคี้ยวให้ละเอียด
กลืนลงท้อง กินติดต่อกันเป็นเวลา 12-20 วันโรคที่เป็นจะค่อยๆ หายได้ วิธีที่ 2
ในรายทีป่ ว่ ยหนัก ใช้ใบสด 30 ใบ ล้างให้สะอาด ต้มน�ำ้ 3 ถ้วย เหลือ 6 ส่วนของถ้วยกิน
ตอนบ่าย 2 โมงของทุกวัน และเอาใบสดอีก 3 ใบ หั่นให้ละเอียดคลุก ข้าวสวยกิน
ในช่วงอาหารมือ้ เย็นทุกวัน กินติดต่อกันเป็นเวลา 1 เดือนขึน้ ไปอาการจะดีขนึ้ วิธที ี่ 3
ใช้ใบ 7 ใบล้างให้สะอาด บดละเอียด เติมน�้ำและน�้ำตาลทรายเล็กน้อยผสมให้เข้ากัน
กินติดต่อกันวันละครั้ง เป็นเวลา 15 วันขึ้นไป อาการของโรคที่กล่าว ข้างต้นจะหาย
ได้ ข้อห้ามเมื่อกินยานี้แล้วไม่ควรกินอาหารที่มีส่วนผสมผงชูรสและอาหารกระป๋อง
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ตะไคร้
ตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรทีเ่ รามักจะน�ำไปเป็นเครือ่ งปรุงต้มย�ำ เหตุกเ็ พราะว่า
ตะไคร้มีกลิ่นหอม ซึ่งนอกจากมันจะมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะและขับลมแล้ว
ยังช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วย นอกจากนี้กลิ่นจากน�้ำมันหอมระเหยยังช่วยบรรเทา
อาการปวดหัวที่เนื่องมาจากความเครียดได้อีกด้วย และที่ส�ำคัญตะไคร้ยังเป็นพืช
สมุนไพรที่หาง่ายและสามารถปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้43
วิธีการรับประทานตะไคร้ ก็สามารถท�ำได้ตั้งแต่น�ำมาท�ำย�ำตะไคร้ ใส่เป็น
เครือ่ งปรุงต้มย�ำ หรือแม้แต่นำ� มาต้มน�ำ้ ดืม่ วันละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ถ้วยก่อนอาหาร ทัง้ ต้น
เก็บได้ตลอดปี ล้างให้สะอาด ใช้สดหรือผึ่งให้แห้งในที่ร่ม เก็บไว้ใช้ ขับปัสสาวะ ท�ำให้
ความดันโลหิตลดลง ราก ให้เก็บได้ตลอดปี ล้างให้สะอาด ใช้สด และใบสด มีสรรพคุณ
ช่วยลดความดันโลหิตสูง44
ตะไคร้รสเผ็ดร้อน ช่วยลดความดันโลหิตสูง ขับเหงือ่ แก้หวัดลมเย็น ปวดศีรษะ
แก้อาการขัดเมา ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเป็นเลือด น�้ำมันตะไคร้แต่งกลิ่นใช้เป็น
เครื่องหอมในสบู่ ยาหม่อง45
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร หรือ Andrographis paniculata เป็นสมุนไพรที่มีข้อบ่งใช้
ส�ำหรับบรรเทาอาการท้องเสียชนิดทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ หรือ บรรเทาอาการหวัด เจ็บ
คอ จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า ฟ้าทะลายโจรมีคณ
ุ สมบัตยิ บั ยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์
CYP3A4 และ CYP2D6 ในหลอดทดลอง โดยเอนไซม์ดงั กล่าวมีผลต่อการเปลีย่ นแปลง
ของยาหลายชนิดภายในร่างกาย ในทางทฤษฎีการได้รับยาที่เปลี่ยนแปลงในร่างกาย
ผ่านทาง CYP3A4 และ CYP2D6 ร่วมกับยาทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ เช่น
กรณีของฟ้าทะลายโจร อาจท�ำให้ฤทธิ์ของยาที่ได้รับร่วมกับฟ้าทะลายโจรเพิ่มสูงขึ้น
รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียงด้วย46 ด้วยข้อมูลด้านปฏิกิริยาระหว่าง
ยาที่มีในปัจจุบัน ยาที่ได้รับการเตือนให้ระวังในการใช้ร่วมกับฟ้าทะลายโจร ได้แก่
anticoagulants (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) antiplatelets (ยาต้านการเกาะกลุม่
ของเกล็ ด เลื อ ด) heparin และ thrombolytic agents (ยาสลายลิ่ ม เลื อ ด)
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เพราะในทางทฤษฎีการใช้ยาร่วมกันอาจเพื่อความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้47
ส่วนปฏิกริ ยิ าระหว่างฟ้าทะลายโจรกับยาลดความดัน ปัจจุบนั ยังไม่พบรายงานการเกิด
ปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งยา แต่ เ นื่ อ งจากยาลดความดั น แผนปั จ จุ บั น มี ห ลายชนิ ด มาก
เพือ่ ความถูกต้องและจ�ำเพาะในการสืบค้นข้อมูลผูถ้ ามควรระบุชอื่ ยาลดความดันทีไ่ ด้
รับร่วมกับฟ้าทะลายโจร เพื่อความให้สืบค้นได้อย่างจ�ำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
ด้านฤทธิ์เกี่ยวกับความดันโลหิตของฟ้าทะลายโจร มีข้อมูลว่าฟ้าทะลายโจร
มีสารที่ชื่อว่า 14-deoxy-11,12-didehydroangrographolide (AP3) ซึ่งเป็นสารที่
มีฤทธิ์ท�ำให้เกิดความดันโลหิตต�่ำ (Hypotensive effects) ดังนั้น ฟ้าทะลายโจรที่มี
AP3 ประกอบในระดับสูงอาจท�ำให้ผู้ที่รับประทานเกิดภาวะความดันโลหิตต�่ำได้
(Hypotension)48 สมุนไพรทีม่ รี สชาติขมปีจ๋ นใคร ๆ ต้องหลีกไกลอย่างฟ้าทะลายโจรนี้
เป็นสมุนไพรทีม่ ากสรรพคุณจนคนทีเ่ คยไม่ชอบมันจะต้องเปลีย่ นความคิด โดยเฉพาะ
สรรพคุณในการลดความดันโลหิต นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์เย็น ช่วยบรรเทาอาการร้อน
ในได้อีกด้วย แต่ก็ไม่ต้องรับประทานสด ๆ ให้ต้องรู้สึกล�ำบากใจ เดี๋ยวนี้ฟ้าทะลายโจร
มีการน�ำมาท�ำเป็นแคปซูลและอัดเม็ดให้เลือกรับประทานได้สะดวก ซึ่งสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจรและพบว่า สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
มีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิต ช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือด และลดอัตรการ
เต้นของหัวใจไม่ให้เร็วจนเกินไป49
จากการศึกษาฤทธิ์ในการลดความดันเลือด พบว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจร
และสารส�ำคัญ มีฤทธิ์ในการลดความดันเลือดได้ดี และ AP3 จะเป็นสารที่ให้ฤทธิ์ดี
ทีส่ ดุ ในการขยายหลอดเลือด และลดอัตราการเต้นของหัวใจ (Yoopan et al., 2007)50
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ขิง51
ขิงเป็นสมุนไพรอาหารเป็นยาได้ทั้งต้น มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่น ขิงบ้าน
ขิงป่า ขิงแครง ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง) ขิงแดง ขิงแกลง (จันทบุรี) ขิงเผือก( เชียงใหม่)
เป็นพืชสมุนไพรลักษณะเป็นเหง้า โดยใช้สว่ นของเหง้าขิงสด มาท�ำอาหาร ได้ทงั้ อาหารคาว
และอาหารหวาน มีกลิ่นหอม รสเผ็ด ช่วยขับลมดีมาก หรือท�ำเป็นผงไว้ชงดื่ม หรือใส่
แคปซูลก็ได้เช่นกัน
เหง้า-ขับปัสสาวะลดความดันโลหิต ให้ใช้เหง้าขิงแก่สด มาคั้นน�้ำให้ได้
ครึ่งถ้วย ต้มกับน�้ำ 2 ถ้วย ดื่มวันละ 3 ครั้ง อาจเติมเกลือ มะนาวเพื่อเพิ่มรสชาติ
หรือใช้ผงขิง 1-2 ช้อนชา ชงน�้ำร้อนดื่มบ่อย ๆ หรือ ใช้ขิงสดเอามาฝาน ต้มกับน�้ำ
รับประทานหรือผงแห้งชงกับน�้ำดื่มสามารถลดความดันโลหิตได้

54

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คู่มือการดูแลผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง

ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

มะกรูด52

มะกรูด เป็นสมุนไพรทีม่ ากด้วยสรรพคุณทางยา แถมยังนิยมส่วนของใบ และ
น�้ำของผลมะกรูดมาใช้ในการท�ำอาหารอีกด้วย
เภสัชกรหญิงจุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก เภสัชกร 8 วช. ยังได้แนะน�ำเอาไว้ใน
หนังสือสมุนไพรลดความดันโลหิตสูง ว่า มะกรูดมีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา ช่วยลด
ความดันโลหิต และช่วยต้านเชื้อแบคเรียได้อีกด้วย โดยการน�ำใบมะกรูด 7-10 ใบมา
ต้มน�้ำดื่มเช้าเย็นเป็นประจ�ำทุกวัน ก็จะช่วยให้ความดันโลหิตเป็นปกติ
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มะกรูด ต้นไม้พืชสมุนไพรในครัวที่อาหารไทย ต้องใช้ใบมะกรูด ใบมะกรูด
จากต้นที่ปลูกหรือซื้อมา ล้างน�้ำให้สะอาด ซอยเล็กฝอย ๆ หรือฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
ใส่กาชงชาหรือแก้วใส่นำ�้ ร้อนรอสักพักให้สแี ละกลิน่ ของใบมะกรูดออกมาก่อนค่อยดืม่
สีอ่อนหรือเข้มอยู่ที่ใส่ใบมะกรูดมากหรือน้อย ใบมะกรูด 1 ก�ำมือ ล้างน�้ำให้สะอาด
ต้มในน�้ำประมาณ 3 แก้ว ในน�้ำเดือดประมาณ 15 นาทีใส่น�้ำตาลทรายแดง 1 ช้อน
โต๊ะ ถ้าจะใส่น�้ำแข็งใส่น�้ำตาลเพิ่มแล้วแต่ชอบหวานมากหรือน้อย กรณีที่มีความเสี่ยง
ใกล้หรือเป็นเบาหวานแล้ว ไม่ควรใส่น�้ำตาล เมื่อต้มเสร็จดื่มได้แบบไม่แช่เย็นหรือ
แช่เย็นก่อน การเติมความหวานเมื่อแช่หรือใส่น�้ำแข็งน�้ำสมุนไพรให้เย็น ดื่มแล้วจะ
ท�ำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้อย่างดีมาก คลายความร้อนได้ดีทีเดียว มะกรูด เป็นพืช
ที่ไม่พบพิษ ใบ ลดความดันโลหิตสูง วิธีใช้ลดความดันโลหิตสูง น�ำใบมะกรูด 7-10 ใบ
น�ำมาต้มน�้ำดื่ม เช้า- เย็น ลดความดันโลหิตสูง รายงานผลการทดลอง ในประเทศไทย
ปี 1971 Mokkhasmit M. และคณะ พบสารสกัดจากใบมะกรูดลดความดันโลหิตสูงได้
เภสัชกรหญิงจุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก เภสัชกร 8 วช. ยังได้แนะน�ำเอาไว้ใน
หนังสือสมุนไพรลดความดันโลหิตสูง ว่า มะกรูดมีฤทธิท์ างเภสัชวิทยาช่วยลดความดัน
โลหิด และช่วยต้านเชื่อแบคเรียได้อีกด้วย โดยการน�ำใบมะกรูด 7-10 ใบมาต้มน�้ำดื่ม
เช้าเย็นเป็นประจ�ำทุกวันก็จะช่วยให้ความดันโลหิตเป็นปกติ

56

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คู่มือการดูแลผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง

ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

กระเทียม

กระเทียม สมุนไพรในครัวที่เป็นที่ยอมรับกันส่วนมากว่าเป็นอาหารเป็นยา
รักษาโรคให้หายได้ โรคทีข่ นื้ ชือ่ เมือ่ อายุมากขึน้ แล้วจะเป็นกัน เช่น มีไขมันในเลือดสูง
มีน�้ำตาลในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง53
กระเทียม เป็นสมุนไพร กลิ่นฉุนและเป็นเอกลักษณ์ นิยมน�ำมาเป็นส่วนประกอบ
ของอาหารชนิดต่าง ๆ มีสรรพคุณในการลดความดันโลหิตสูงได้ดี หาได้ง่าย ยืนยัน
โดยนักวิจัยจากออสสเตรเลีย อาจารย์คาริน รีด แห่งมหาวิทยาลัยอเดเลค พบว่า สาร
สกัดกระเทียมสามารถลดความดันโลหิตลงได้ แต่ควรเป็นหัวกระเทียมแก่ กระเทียมอ่อน
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กระเทียมปรุงสุกใช้ไม่ได้ กระเทียมจัดอยู่พืชตระกูล Lily family, Allium genus
ซึ่งมีกระเทียม หัวหอม ต้นหอม โดยมีสารเคมีที่ส�ำคัญ คือ Allicin ซึ่งเป็นสารเคมี
ส�ำหรับรักษาและเกิดกลิ่น ได้มีการน�ำกระเทียมมาใช้ในป้องกันและรักษาโรค ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น และอีกหลาย ๆ โรค กระเทียมมี
ประโยชน์ ในผลการรักษาโรคความดันโลหิตสูง การวิจยั รายงานว่า กระเทียมสามารถ
ลดความดันโลหิตได้ ร้อยละ7-8 โดยกลุม่ ทีร่ กั ษาได้ใช้กระเทียมผง ในหลอดเลือดแดงแข็ง
พบว่า กระเทียมอาจจะมีผลลดการแข็งตัวของหลอดเลือด ขนาดและวิธีใช้ กระเทียม
สกัด (Garlic extract) 600-1200 mg แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง, กระเทียมดอง (Aged
garlic extract) 600 มิลลิกรัม ถึง 7.2 กรัม ต่อวัน รับประทานวันละ 1 ครัง้ (กระเทียมดอง
1 หัว น�้ำหนักประมาณ 4 กรัม)45
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4.

การเคลื่อนไหวออกก�ำลังกาย (Exercise) ที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตสูง

การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ
การออกก�ำลังกาย 5 ประเภท (วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน�้ำ เดิน วิ่งอยู่กับที่) ท�ำติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 10 นาที จึงจะเริ่มเข้าสภาพที่เรียกว่า การออกก�ำลังกายที่ได้ประโยชน์
เต็มที่ หรือทีเ่ รียกว่า การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) ระยะเวลา
ของการออกก�ำลังกายทีจ่ ะเป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพต้องออกก�ำลังกายอย่างน้อยวันละ
20 นาที ความถีข่ องการออกก�ำลังกาย ควรออกก�ำลังกายทุกวัน วันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละ
3 วัน ถ้าออกก�ำลังกายได้น้อยครั้ง ระยะเวลาจะต้องนานขึ้น
ในทางตรงกันข้าม การขาดการออกก�ำลังกายท�ำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือด
ตาบอด หัวใจล้มเหลว หัวใจวาย ไตวาย โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular accident:CVA) โรคอ้วน โรคท้องอืดจากภาวะอาหารไม่ย่อย หรือโรคมาจาก
ความเสื่อมของข้อ (Degenerative joint) และสุขภาพโดยทั่ว ๆ ไปไม่ดี เป็นต้น
หากออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอจะท�ำให้ความดันโลหิตชนิดไม่ทราบสาเหตุลดลง
เส้นเลือดมีขนาดใหญ่ขนึ้ โอกาสจะถูกอุดตันน้อยลง ลดระดับคอเลสเตอรอล ลดระดับ
ไตรกลีเซอไรด์และเพิม่ HDL-C ลดและช่วยแก้ความเครียด ในกรณีทตี่ อ้ งการลดน�ำ้ หนัก
การออกก�ำลังกายควบคู่กับการควบคุมอาหารสามารถช่วยได้ เช่น การเดินเร็วอย่าง
น้อยวันละ 30 นาที ซึ่งพลังงานที่ใช้ใน 3 นาทีแรกจะใช้จากน�้ำตาลร้อยละ 60 และ
จากไขมัน ร้อยละ 40 นาทีที่ 20 ร่างกายจะใช้พลังงานจากน�้ำตาลร้อยละ 50 และ
จากไขมัน ร้อยละ 50 หลังจากนาทีที่30ไขมันจะถูกเผาผลาญมากขึ้นเป็นร้อยละ60
จากการศึกษา ในคนสูงอายุมักจะออกก�ำลังกายน้อย ไม่กระฉับกระเฉง ดังนั้น คนสูง
อายุ 60 ปีขนึ้ ไป ควรออกก�ำลังกายเป็นเวลา 140 นาทีตอ่ สัปดาห์ ไม่ควรออกก�ำลังกาย
แบบไอโสเมตริก (Isometric or Static exercise) เช่น การยก แบก ฉุด ลาก หรือ
ดึงของหนัก เพราะอาจท�ำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นถึงขีดอันตราย
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Beevers และ MacGreger กล่าวว่า ขณะที่ออกก�ำลังกายแบบมีการ
เคลื่อนไหว (Dynamic exercise) จะเพิ่มความดันโลหิต และการออกก�ำลังกายแบบ
ไอโสเมตริกยิง่ เพิม่ ความดันให้สงู ขึน้ ภายหลังการออกก�ำลังกาย ความดันโลหิตจะลดลง
ผู้ที่ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอจะมีระดับความดันโลหิตปกติอยู่เป็นเวลานาน
องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวถึง กลไกของการออกก�ำลังกายทีม่ ตี อ่ ความดัน
โลหิตสูงว่า อาจเป็นผลทางอ้อมโดยการลดน�ำ้ หนัก มีการศึกษาที่แสดงถึงการออก
ก�ำลังกายแล้วมีสว่ น ท�ำให้ความดันโลหิตลดลง กลไกนีย้ งั ไม่ชดั เจนและได้มกี ารศึกษา
กลุม่ ผูป้ ว่ ยด้วย post infarction และเป็น ผูห้ ญิงทีม่ ภี าวะโภชนาการเกิน พบว่าระดับ
อินซูลินลดลงในกลุ่มที่ได้รับการฝึกให้ออกก�ำลังกาย และต่อมาพบความสัมพันธ์
ระหว่างการลดลงของอินซูลนิ ในพลาสมากับการลดลงของความดันโลหิต แสดงว่าการ
เปลี่ยนแปลงของระดับอินซูลินในพลาสมา อาจท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงของโซเดียม
ในไต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่ท�ำให้ความดันโลหิตลดลง ความดันโลหิตที่ต�่ำลง เนื่องจาก
การออกก�ำลังกาย อาจเป็นเพราะความเข้มข้นของพลาสมาลดลง หรือ Noradrenaline
และ adrenaline ลดลงหรืออาจลดความต้านทานของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
จากการศึกษา ความดันโลหิตสูงกับการออกกาลังกายของ (พานทิพย์ แสง
ประเสริฐ, (2557) พบว่า การออกกาลังกายที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพียงพอ
เป็นหนึ่งในการปรับพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตที่สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิต
โดยการช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่ ของเส้นเลือด ลดความต้านทานในหลอดเลือด ปริมาณ
เลือดทีส่ บู ฉีดแต่ละครัง้ เพิม่ ขึน้ และระดับพาสมา นอร์อพิ เิ นพฟินลดลง ผลโดยรวมจึง
ท�ำให้ความดันโลหิตลดลง
หลักการออกก�ำลังกายเบื้องต้นทั่วไปในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 9
เพือ่ ป้องกันเกิดการบาดเจ็บและภาวะแทรกซ้อนจากการออกก�ำลังกาย มีขนั้ ตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการออกก�ำลังกายที่ถูกหลัก
ขั้นตอนที่ 1 ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เตรียมร่างกายให้ตื่นตัว
ปรับสภาพอุณหภูมิร่างกายและการบริหารกล้ามเนื้อ เอ็น กระดูก ข้อต่อ ให้ยืดหยุ่น
คล่องแคล่ว ได้แก่ การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ การลุกนัง่ เข่างอ ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
60

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คู่มือการดูแลผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง

ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

ขั้นตอนที่ 2 ช่วงออกก�ำลังกาย (Exercise) ต่อเนื่องและไม่กลั้นหายใจ
ขณะออกก�ำลังกาย ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ช่วงผ่อนคลาย (Cool down) ปรับร่างกายให้สู่ภาวะปกติ
ผ่อนความหนักลงเรื่อย ๆ ช่วงที่ส�ำคัญของการระบายกรดแลคติกที่เกิดขึ้นขณะออก
ก�ำลังกาย และลดความเจ็บปวด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังจากออกก�ำลังกาย ใช้เวลา
ประมาณ 5-10 นาที
2. หลักการออกก�ำลังกายที่พิ่มประสิทธิภาพต่อระบบหายใจ ระบบหัวใจ
และระบบไหลเวียนเลือด ตาม FITT (ACSM, 2000) คือ
F = frequency คือ ความถี่ ความสม�่ำเสมอการออกก�ำลังกาย
I = intensity คือ ความหนักเบาของการออกก�ำลังกาย
T = time คือ ระยะเวลาต่อเนื่อง ประมาณ 30-60 นาที
T = type คือ ประเภทของการออกก�ำลังกาย ควรเป็นแบบแอโรบิก เป็นหลัก
การออกก�ำลังกาย-การฝึกหายใจ ลดความดันโลหิต
นายแพทย์สุรพงษ์ อ�ำพันวงษ์ ได้กล่าวถึง การออกก�ำลังกาย-การฝึกหายใจ
ไว้ในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง การฝึกหายใจเป็นวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยลดความดันโลหิตสูงอย่างดี
ช่วยเพิ่มขยายตัวบริเวณด้านข้างช่องอก เท่ากับว่าเพิ่มประสิทธิภาพการผ่อนลมออก
จากปอดและกระตุ้นบีบไล่ลมออกจากปอด
1. โดยเริ่มต้นด้วยการนอนหงาย ชันเข่าขึ้น ใช้หมอนรองศีรษะแล้วห่อไหล่
เอาไว้ วตาปล่อยตัวตามสบายหายใจช้า ๆ ลึก ๆ เข้าออกทางจมูกอย่างเดียว จะต้อง
สูดลมเต็มปอดช้า ๆ ปล่อยออกช้า ๆ ประมาณ 4-5 ครั้ง แล้วกลั้นหายใจนิ่งซัก 1-2
วินาที ท�ำอย่างนี้ 10-15 ยก (ครั้ง)
2. อีกวิธคี อื ยืนตรง หายใจทางจมูกเต็มทีพ่ ร้อมกับเอนตัว ไปขวาช้า ๆ มือขวา
ไต่ไปตามขาขวาด้านนอก ท�ำสลับข้างอีก 10 ยก (ครัง้ ) ส่วนมือซ้ายให้ยกตรงสูงเหนือศีรษะ
ท�ำอย่างนี้ 10 ยก (ครั้ง)55
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“กายบริหารแกว่งแขน” ลดความดันโลหิต (เหมาะส�ำหรับผูไ้ ม่มเี วลาออกไปนอกบ้าน)
ประโยชน์: กายบริหารแกว่งแขน สามารถลดความดันโลหิต โรคเรื้อรัง
มากมายหลายชนิดทุเลาได้ ท�ำง่ายหัดง่าย และเป็นเร็ว
เหตุใดการบริหารแกว่งแขนจึงสามารถบ�ำบัดโรคต่างๆได้
เหตุใดการท�ำกายบริหารแกว่งแขนจึงสามารถแก้ไขเลือดลมและเปลีย่ นแปลง
สภาพของร่างกาย โดยพบว่า หากเกิดความเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยล้า อันเนือ่ งมาจากการ
คร�่ำเคร่งปฏิบตั งิ าน ไม่มีโอกาสเปลี่ยนอริยาบถ จนกระทั่งทนต่อไปไม่ไหวแล้วเราก็จะ
ชูแขน เหยียดขายืดตัวจนสุด อย่างที่คนทั่วไปเรียกว่า “บิดขี้เกียจ” ทันทีหลังจากนั้น
เราจะรูส้ กึ สบายตัวกระชุม่ กระชวยขึน้ ซึง่ อาการเหล่านีแ้ ท้จริงแล้วก็คอื “การยืดเส้นเอ็น”
การทีเ่ ส้นเอ็น ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีโอกาสยืดขยายหรือ
ถูกนวดเฟ้นจะท�ำให้เลือดลมภายในสามารถกระจายไหลเวียนได้สะดวก อันเป็นเหตุ
ให้เกิดความผ่อนคลาย หายเหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยล้าเกิดความกระปีก้ ระเปร่าสดชืน่ ทีส่ ำ� คัญ
เลือดลมทีไ่ หลเวียนหล่อเลีย้ งไปทัว่ ร่างกายได้อย่างสะดวก จะช่วยเปลีย่ นสภาพอวัยวะ
ทีแ่ ข็งกระด้าง ซึง่ เป็นความผิดปกติ ให้กลับกลายเป็นอ่อนนิม่ และจากสภาพทีอ่ อ่ นแอ่
ไม่มีประสทธิภาพ ให้กลับคืนมาเป็นแข็งแรงและมีสมรรถภาพดีขึ้น แต่โดยทั่วไปคน
เราได้ละเลยและมองข้ามความส�ำคัญของการบริหารกายเพือ่ ยืดขยายเส้นเอ็น ภายใน
ร่างกาย จึงท�ำให้เลือดลมเดินไม่สะดวกและติดขัด ร่างกายของคนเราก็ เช่นกันหาก
“เลือดลมติดขัด” ก็จะส่งผลให้ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ สุขภาพจะทรุดโทรมย�่ำแย่ลงไป
เรื่อย ๆ การบริหารร่างกายโดยวิธีแกว่งแขนนี้มีเหตุผลและมีหลักฐานการวิจัยรองรับ
ข้อส�ำคัญผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งมีความขยันอดทนต้องยืนหยัดพยายามท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ จึงจะ
บรรลุผลสมความปรารถนา
หลักส�ำคัญพืน้ ฐานของกายบริหารแกว่งแขน และก่อนการท�ำกายบริหาร
แกว่งแขน ควรแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่คบั หรือรัดแน่นเกินไป สะบัดแขน มือ เท้าสักครู่
ให้กล้ามเนือ้ และร่างกายผ่อนคลาย หมุนศีรษะไปมาแล้วจัดลักษณะท่าทางให้ถกู ต้อง
นัน่ คือ ขณะทีแ่ กว่งแขนไปข้างหลังให้ออกแรงมากหน่อย ส่วนแกว่งไปข้างหน้าไม่ตอ้ ง
ออกแรง คือ ใช้แรงเหวี่ยงให้กลับไปเอง ตามขั้นตอนดังนี้
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1. ยืนตรง เท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันให้มีระยะห่างเท่ากับช่วงไหล่
2. ปล่อยมือทั้ง 2 ข้างลงตามธรรมชาติ อย่าเกร็งให้นิ้วมือชิดกัน หันอุ้งมือ
ไปข้างหลัง
3. ท้องน้อยหดเข้า เอวตั้งตรง เหยียบหลัง ผ่อนคลายกระดูกล�ำคอ ศีรษะ
และปากควรปล่อยไปตามสภาพธรรมชาติ
4. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้น ส่วนส้นเท้าก็ให้ออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้
แน่น ให้แรงจนรู้สึกกว่ากล้ามเนื้อที่โคนเท้าและท้องตึง ๆ เป็นใช้ได้
5. สายตาทั้ง 2 ข้าง ควรมองตรงไปยังจุดใดจุดหนึ่งแล้วมองอยู่ที่เป้าหมาย
นั้นจุดเดียว สลัดความกังวลหรือความนึกคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ ออกให้หมด ให้จุดสนใจ
ความรู้สึกมารวมอยู่ที่เท้าเท่านั้น
7. การแกว่งแขน ยกมือแกว่งแขนไปข้างหน้าอย่างเบา ๆ ซึ่งตรงกับค�ำว่า
“ว่างและเบา” แกว่งแขนไปข้างหน้าไม่ต้องออกแรง ความสูงของแขนที่แกว่งไป
พยายามให้อยู่ระดับทีเ่ ป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งฝืนไห้สงู เกินไป คือ ให้ทำ� มุมกับล�ำ
ตัวประมาณ 30 องศา แล้วตั้งสมาธินับหนึ่ง...สอง...ลาม...ไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องระวังอย่าลืมออกแรงส้นเท้าและล�ำแขนด้วย เมื่อมือห้อยตรงแล้ว แกร่งขึ้นไป
ข้างหลังต้องออกแรงหน่อย ตรงกับค�ำที่ “แน่นหรือหนัก” แกว่งจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อ
ไม่ยอมให้มือสูงไปกว่านั้นอีก เวลาแกว่งแขนกลับให้มีความสูงของแขนถึงล�ำตัว
ประมาณ 60 องศา และก่อนการท�ำกายบริหารแกว่งแขน ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่
ไม่คบั หรือรัดแน่นเกินไป สะบัดแขน มือ เท้าสักครู่ ให้กล้ามเนือ้ และร่างกายผ่อนคลาย
หมุนศีรษะไปมาแล้วจัดลักษณะท่าทางให้ถูกต้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พานทิพย์ แสงประเสริฐ. (2550) การออกก�ำลังกายที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง เพียงพอ เป็นหนึง่ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ทีส่ ามารถ
ช่วยควบคุมความดันโลหิต โดยการเพิม่ ความยืดหยุน่ ของเส้นเลือด ลดความต้านทาน
ในหลอดเลือด,ปริมาณเลือดทีส่ บู ฉีดแต่ละครัง้ เพิม่ ขึน้ และระดับพาสมานอร์อพิ เิ นพฟิน
ลดลง ผลโดยรวมจึงท�ำให้ความดันโลหิตลดลง56
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ปิยะนุช รักพานิช. (2548) การเคลือ่ นไหวร่างกายและการออกก�ำลังกายและ
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ มีผลในด้านการป้องกันการเกิดความดันโลหิตสูงได้และสามารถ
ป้องกันการมีน�้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนได้เป็นอย่างดี57
ภัทราวุธ อินทรก�ำแหง. (2546) การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกในคนปกติ
สามารถลดระดับความดันซิสโตลิกต่อไดแอสโตลิกได้ 2.6 และ 1.8 ส่วนในคนที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงจะลดลง 3.4 และ 2.4 ม.ม.ปรอท ตามล�ำดับ58
ยุพา จิ๋วพัฒนกุล. (47:2555). รายงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการ
ออกก�ำลังกายโดยการแกว่งแขนร่วมกับครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกก�ำลังกายของ
ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ผลวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุกลุม่ ทดลอง
มีพฤติกรรมการออกก�ำลังกายดีกว่า กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นด้านของ
ระยะเวลาที่ออกก�ำลังกายต่อวัน (p < .001) จ�ำนวนวันออกก�ำลังกายต่อ สัปดาห์
(p < .05) และ จ�ำนวนครัง้ ของการแกว่งแขนแต่ละท่า (p < .001), และให้ขอ้ เสนอแนะ
ว่าในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกก�ำลังกาย ควรให้สมาชิกของ ครอบครัวได้เข้ามามี
ส่วนร่วมด้วยการให้กำ� ลังใจและสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผสู้ งู อายุ เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรม
ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ59
5.

ความเครียดกับความดันโลหิตสูง

กลไกความสัมพันธ์ระหว่างความดันเลือดสูงกับความเครียด ผ่านการกระตุน้
มาจากระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติก ท�ำให้การเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและ
ความดันเลือดสูงขึน้ ความเครียด คือสภาวะทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ มีสงิ่ เร้าจากภายนอก (รูป รส
กลิ่น เสียง สัมผัส) และภายใน (สิ่งที่ใจนึกคิด) มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
จนเสียสมดุลก่อให้เกิดการปรับตัวเพื่อจัดการกับสิ่งเร้าต่าง ๆ ส่วนความหมายของ
ปัจจัยทางจิตใจสังคมทีม่ ผี ลต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง ความเครียดในชีวติ เรือ้ รัง
ได้แก่ ความเครียดในการท�ำงาน ความเครียดในหน้าทีก่ ารงาน ความไม่สมดุลระหว่าง
ความพยายามกับรางวัลที่ได้รับความ เครียดในชีวิตสมรสและในครอบครัว เป็นต้น
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ได้แก่ ความซึมเศร้าและกังวล บุคลิกภาพ ความมุ่งร้ายผู้อื่น และความโกรธ สถานะ
ทางสังคมเศรษฐกิจ และการสนับสนุนทางสังคม การโดดเดี่ยวทางสังคม
กลไกความสัมพันธ์ระหว่างความดันเลือดสูงกับความเครียดเฉียบพลัน ผ่าน
การกระตุน้ มาจากระบบประสาทอัตโนมัตซิ มิ พาเทติก ระบบประสาทส่วนนีจ้ ะท�ำงาน
มากขึน้ เมือ่ ร่างกายอยูใ่ นภาวะเครียดหรือภาวะทีต่ อ้ งการใช้พลังงานมากท�ำให้การเต้น
ของหัวใจเร็วขึ้นและความดันเลือดสูงขึ้น ซึ่งในระยะยาวความเครียดเรื้อรังจะท�ำให้
เกิดผล 2 อย่างต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
1. ส่งผลต่อพฤติกรรมเสีย่ ง เช่น การกินอาหารทีเ่ สีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
การสูบบุหรี่ เป็นต้น
2. ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) ผ่าน
กลไกเพิม่ การอักเสบ การเกาะตัวของเกล็ดเลือด และท�ำให้เกิดกลุม่ อาการเมตาบอลิก
(Metabolic syndrome) ในผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน ซึ่งท�ำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดได้
การจัดการความเครียดกับโรคความดันเลือดสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมและองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการความเครียด
กับโรคความดันเลือดสูงในช่วง พ.ศ. 2509-2540 โดย Canadian Hypertension
Society, the Canadian Coalition for High Blood Pressure Prevention and
Control, the Laboratory Center for Disease Control at Health Canada
และ the Heart and Stroke Foundation of Canada ได้ข้อสรุปจากการศึกษา
ประชากรที่มีความดันเลือดสูงทั้งหมด 1,264 คน พบว่า การใช้การผสมผสานการจัด
การความเครียดหลาย ๆ วิธี จะเป็นวิธีลดความดันเลือดได้ดีกว่าการใช้วิธีการใด
วิธีการหนึ่งแบบเดี่ยว ๆ และมีค�ำแนะน�ำ คือ
1. ในผู้ป่วยความดันเลือดสูงทุกราย ควรจะพิจารณาปัจจัยความเครียดทาง
อารมณ์เป็นสาเหตุของความดันเลือดสูงด้วย
2. ผูป้ ว่ ยความดันเลือดสูงทีม่ คี วามเครียดเป็นเหตุสำ� คัญ ควรพิจารณาให้ผปู้ ว่ ย
ได้รับมาตรการการจัดการความเครียด โดยเฉพาะ cognitive behavioral therapy
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(การรักษาแบบการรับรู้ถึงพฤติกรรมของตนเอง เป็นวิธีให้ผู้ป่วยแสดงออกต่อสิ่งเร้า
ในวิธีที่แตกต่างออกไป ในขณะที่เสริมให้ผู้ป่วยทราบเท่าทันความคิดที่จะท�ำให้เกิด
ความกลัว หรือวิตก เมือ่ เผชิญกับสิง่ เร้า ผูป้ ว่ ยจะเรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นความคิดความ
รู้สึกไม่ดีต่อสิ่งเร้าในแง่ที่ดีขึ้น) เป็นรายบุคคลจะได้ผลดีกว่าวิธีเดี่ยวอื่น ๆ
ความเครียดทางอารมณ์ทตี่ อ้ งพิจารณาในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่
ความกังวล ความซึมเศร้า ความเครียดในการท�ำงาน (เวลาท�ำงานทีม่ ากเกินปกติ หรือ
เวลาพักผ่อนทีน่ อ้ ยกว่าทีค่ วรจะเป็น) การเร่งรีบเรือ่ งเวลา การรูส้ กึ รอไม่ได้ ความมุง่ ร้าย
ต่อผู้อื่น การเก็บกดอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โกรธ เป็นต้น ส่วนวิธี Cognitive
behavioral therapy เป็นรายบุคคล ได้แก่ Biofeedback (การดูผลที่เกิดขึ้นจาก
ร่างกาย) การเจริญสมาธิ การฝึกผ่อนคลาย การสะกดจิตตัวเอง การสร้างจินตภาพ
เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างการศึกษาของ Johnston DW, 1993; van Montfrans GA,
1990; ได้แสดงให้เห็นว่า ไม่พบการลดลงของความดันโลหิตหลังจากผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงเข้าโปรแกรมการจัดการความเครียดเพียงอย่างเดียว จากการศึกษาแบบ
Meta-analysis (การสังเคราะห์ ข้อมูลจากหลาย ๆ งานวิจัย) ผลของ Biofeedback
ในโรคความดันโลหิตสูง พบว่า สามารถลดความดันโลหิตตัวบน ตั้งแต่ 2.1-6.7 มม.
ปรอท ส�ำหรับความดันเลือด ตัวล่างลดได้ 3.4-4.8 มม.ปรอท ส่วนวิธี Biofeedback
ทีไ่ ด้ผลลดความดันโลหิตตัวบนได้ชดั เจน คือ วิธใี ช้ความร้อนเป็นตัวสะท้อนกลับให้ผปู้ ว่ ย
ลดความดันเลือดตัวบนได้ 5.0 ส่วนความดันเลือดตัวล่างใช้ได้ผลทั้งวิธีใช้ความร้อน
และ การวัดเหงื่อที่ปลายนิ้วมือ (Electro dermal activity)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการใช้ Biofeedback ร่วมกับการฝึกโยคะในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
34 ราย เปรียบเทียบการผ่อนคลายเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ฝึกโยคะ
ความดันโลหิตลดลงต่างจากกลุม่ ผ่อนคลายอย่างชัดเจน และเมือ่ กลุม่ ผ่อนคลายได้ฝกึ
โยคะอีก 6 สัปดาห์ ความดันโลหิตก็ลดลงได้เช่นกัน อีกทั้งการหายใจช้าก็สามารถลด
ความดันโลหิตได้ มีการศึกษาโดยใช้เครือ่ งมือฝึกการหายใจช้าทีม่ ชี อื่ การค้าว่า Resperate
ในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง วันละ 10 ถึง 15 นาที ให้หายใจช้ากว่า 10 ครัง้ ต่อนาทีเป็นเวลา
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8 สัปดาห์เทียบกับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหายใจช้า หรือฟังเพลงผ่อนคลายในเวลาเท่ากัน พบว่า
สามารถลดความดันโลหิต ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งองค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้จำ� หน่ายเครือ่ งมือนีเ้ ป็นอุปกรณ์เสริมในการช่วยลดความดัน
โลหิตได้
การบ�ำบัดด้วยการเจริญสมาธิ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดความดันโลหิต หากยัง
สามารถป้องกันการตีบของหลอดเลือดแดง จากการศึกษาในผูป้ ว่ ยอเมริกนั ผิวด�ำชาย
หญิงที่มีความดันโลหิตสูง และอายุมากกว่า 20 ปี จ�ำนวน 60 คน เปรียบเทียบการ
เจริญสมาธิกบั การให้สขุ ศึกษาเป็นเวลา 6.8-11.3 เดือน โดยดูการหนาตัวขึน้ ของหลอด
เลือดที่คอ (Carotid artery intimal-media thickness : carotid IMT) ด้วย
B-mode ultrasound ก่อนและหลังเข้าโครงการวิจัย พบว่าทั้ง 2 กลุ่มสามารถลด
ความดันโลหิตลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ไม่ต่างกัน โดยกลุ่มที่ฝึกเจริญสมาธิ
สามารถลดความดันโลหิต ได้ 7.7-10.34/3.5-7.6 มม.ปรอท ส่วนกลุม่ สุขศึกษา ลดได้
6.74-12.8/5.9-8.6 มม.ปรอท ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจ ไขมัน โคเลสเตอรอล
ไตรกลีเซอไรด์ น�้ำหนัก การสูบบุหรี่ การออกก�ำลังกาย ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน
แต่ความหนาตัวของหลอดเลือดทีค่ อของกลุม่ ทีฝ่ กึ สมาธิลดลง 0.098 มม. เปรียบเทียบ
กับกลุ่มสุขศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.05 มม. โดยความหนาตัวของหลอดเลือดที่คอ เป็นตัว
ท�ำนายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองทีส่ ำ� คัญ ดังนัน้ การฝึกเจริญ
สมาธิในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นอกจากจะลดความดันโลหิตได้แล้ว ยังป้องกัน
จากโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้อีกด้วย
จากการศึกษางานวิจัยของ เบญจมาศ ถาดแสง และคณะ เรื่อง ผลของ
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง และค่าความดัน
โลหิตของผูส้ งู อายุทมี่ โี รคความดันโลหิตสูง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา ผลของโปรแกรม
สนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผลการวิจัยพบว่า 1. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม ที่เข้าร่วมโปรแกรม
สนับสนุนการจัดการตนเองภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ทางสถิติ (p < 0.001) 2. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม ที่เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 3.
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุม่ ทีเ่ ข้า
ร่วม โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง หลังการทดลองมีคา่ ตํา่ กว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.001) 4. ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวของผูส้ งู
อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุม่ ทีเ่ ข้า ร่วมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
หลังการทดลองมีค่าตํ่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 5.
ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุม่ ทีเ่ ข้าร่วม
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองมีคา่ ตาํ่ กว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 6. ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวของผู้สูงอายุที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มที่เข้าร่วม โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองไม่
แตกต่างกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองส่งผล
ให้ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควบคุมค่า
ความดันโลหิตให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติได้ จึงสมควรให้นำ� ไปใช้ในการควบคุม ความดันโลหิต
ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง60
จากการศึกษา กัญญา แซ่เตียว เรื่อง ประสิทธิผลการใช้อานาปานสติในการ
ลดความเครียดและความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษาศูนย์
สุขภาพชุมชน ต�ำบลทุ่งมนอ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลการใช้อานาปานสติในการลดความเครียดและความดันโลหิตในผูป้ ว่ ยโรค
ความดันโลหิตสูงเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุที่เคยรับการตรวจรักษาที่
ศูนย์สขุ ภาพมชนต�ำบลทุง่ มน จ�ำนวน 10 ราย โดยคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ ระยะเวลาการทดลอง 8 สัปดาห์
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เครือ่ งมือ คือ คูม่ อื การฝึกสมาธิชนิดอานาปานสติแบบผ่อนคลาย แบบวัด คือ เครือ่ งวัด
ความดันโลหิตพร้อมหูฟัง แบบทดสอบข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล แบบทดสอบ
ความเครียด แบบบันทึกการปฏิบัติอานาปานสติและแบบบันทึกความดันโลหิต
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. ภายหลั ง การทดลองฝึ ก สมาธิ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ของ
ความเครียดต�่ำกว่าก่อนการทดลองฝึกสมาธิ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P=0.21)
2. ภายหลังการทดลองฝึกสมาธิ ผุป้ ว่ ยมีระดับความดันโลหิตซีสโตลิกและไดแอสโตลิก
ต�ำ่ กว่าก่อนการทดลองฝึกสมาธิอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P<0.001) 3. ภายหลังการ
ฝึกสมาธิครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยมีระดับความดันโลหิตตัวล่าง
(Diastolic blood pressure ) ต�ำ่ กว่าก่อนการฝึกสมาธิ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P= <
0.005) ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติผ่อนคลายสามารถ
ลดความเครียดและความดันโลหิตได้ และยังลดอาการต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางร่างกาย
จิตใจ และอารมณ์ ท�ำให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงพอใจในการฝึกสมาธิในครั้งนี้
จึงควรน�ำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาของแพทย์กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคไม่ติดเชื้ออื่น ๆ ต่อไป61
6.

การบ�ำบัดด้วยมือ (Manual Therapy) ที่มีผลต่อระดับความดันโลหิต

การบ�ำบัดด้วยมือ (Manual Therapy) เป็นวิธกี ารหนึง่ ในการแพทย์ทางเลือก
(Alternative Medicine) ซึง่ มุง่ เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและสามารถน�ำมาสร้าง
ซ่อมสุขภาพได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การบ�ำบัดด้วยมือไม่เพียงแต่เป็น
การประยุกต์ พลังของมือต่อร่างกายโดยตรงอย่างแม่นย�ำและจ�ำเพาะ ยังเพื่อให้เกิด
การเคลือ่ นไหวในบริเวณที่ ติดขัด เช่น ข้อต่อ เนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน (พังผืด) กล้ามเนือ้ หรือ
เส้นประสาทเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการถ่ายทอดพลังจากผูบ้ ำ� บัดไปสูผ่ ถู้ กู นวดด้วย จึงเป็น
การบ�ำบัดทั้งร่างกายและจิตวิญญาณในเวลาเดียวกัน
การบ�ำบัดด้วยมือ (Manual Therapy) เป็นวิธกี ารหนึง่ ในการ แพทย์ทางเลือก
(Alternative Medicine) ซึ่งมุ่งเน้นการดูแล สุขภาพแบบองค์รวมและสามารถน�ำ
มาสร้างซ่อมสุขภาพได้อย่าง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
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ข้อบ่งชี้ในการนวดทั่วไป เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดอาการบวม
ผ่อนคลาย ความเครียด เสริมความเต่งตึงของผิวหน้า ขับ เสมหะ ลดภาวะเกิดแผลเป็น
หรือการยึดติดของ พังผืดที่ผิวหน้า ป้องกันภาวะข้อติดขัด ลดอาการปวดเมื่อยกล้าม
เนื้อ ลดอาการตะคริว ลดความ เจ็บปวด และช่วยการขับถ่ายอุจจาระ ทั้งนี้ต้องค�ำนึง
ถึงข้อพึงระวังในการนวด ด้วย ซึ่งมีดังนี้ ส�ำหรับผู้เป็นโรคมะเร็ง การนวดอาจท�ำให้
มะเร็งกระจาย ไปทีอ่ นื่ จึงไม่ควรนวดบริเวณทีเ่ ป็นเนือ้ ร้าย แต่นวดเพือ่ บรรเทาอาการ
เจ็บปวดได้ ส�ำหรับผูเ้ ป็นมะเร็งทีม่ เี นือ้ เยือ่ ตาย หรือบริเวณทีเ่ กิดสีดำ� จากเส้น เลือด อุด
ตันหรือเลือดไปเลี้ยงน้อยเพราะการนวดอาจท�ำให้ก้อนเลือดในหลอดเลือดด�ำเคลือ่ น
ไปอุดในปอดหรือสมอง ถ้าจ�ำเป็นต้องนวด ต้องท�ำด้วยความระมัดระวังเส้นเลือด อักเสบ
เมือ่ ผูป้ ว่ ยอยูร่ ะยะมีไข้ครัอ่ นเนือ้ ครัน่ ตัว การนวดเบา ๆ ด้วยน�ำ้ แข็งช่วยลดไข้ได้ อาทิ
เช่น เมื่อนวดผู้ป่วยเบาหวาน: ควรนวดอย่างนิ่มนวล ห้าม นวดกดรุนแรง เพราะอาจ
ท�ำให้เป็นแผลซึ่งหายยาก จนอาจต้องตัดส่วนนั้นออก เมื่อนวดผู้ป่วยโรคหัวใจ: การ
นวดจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราไหลเวียนของเลือด อาจท�ำให้ หัวใจเต้นเร็ว
ขึ้นได้ จึงไม่ควรใช้ท่านวดที่รุนแรง เช่น การเคาะตี
ข้อห้ามในการนวด มีดังนี้ เมื่อนวดผู้ที่มีบาดแผล: การนวดท�ำให้เกิดการ
ติดเชือ้ เจ็บปวดหรือแผลแยกออก ส่งผลให้แผลหายช้าลง แต่การนวดเบารอบ ๆ แผล
อาจลดอาการปวดได้ ส�ำหรับกรณีนี้ให้ใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการนวดทุกครั้ง
เมื่อผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง การนวดท�ำให้เชื้อแพร่ กระจายออกไป เกิดอาการอักเสบ
เฉียบพลัน อาการรุนแรงขึ้น ควรใช้น�้ำแข็งประคบเพื่อลด อาการอักเสบ เมื่อนวดผู้ที่
กระดูกหัก ข้อเคลือ่ น การนวดท�ำให้ เจ็บปวดมาก และกระดูกเคลือ่ นออกจากต�ำแหน่ง
เดิมเส้นประสาทหรือหลอดเลือดอาจฉีกขาด ภาวะเลือดออก การนวดท�ำให้เลือดไหล
ไม่หยุด เมือ่ นวดผูท้ นี่ ำ�้ ร้อนลวกไฟไหม้แผลพุพอง การนวดท�ำให้เกิดแผลและติดเชือ้ ง่าย
เมื่อนวดผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่กระจาย ผู้นวดอาจติด เชื้อจากผู้ถูกนวด เมื่อนวด
ผูป้ ว่ ยโรคติดต่อทุกชนิด ผูน้ วดอาจเป็นพาหะเชือ้ โรคแพร่ไปสูค่ นอืน่ เมือ่ นวดผูป้ ว่ ย
โรคปอดอักเสบระยะเฉียบพลัน การนวดอาจท�ำให้เกิดไข้สงู และรับเชือ้ จากผูถ้ กู นวด
ดังนั้น สถานบริการที่เปิดบริการนวด ต้องมีรายละเอียดแต่ละลักษณะของการนวด
ควรระบุไว้ดว้ ย เพือ่ บรรเทาอาการอะไรบ้าง และควรมีรายละเอียด ควรกล่าวถึงผูถ้ กู นวด
ส่วนทีน่ วด วิธนี วด และจ�ำนวนครัง้ พร้อมทัง้ มีภาพประกอบของการนวดแต่ละลักษณะด้วย
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หากตรวจพบว่า ผู้ป่วยหรือผู้ถูกนวด เป็นโรคความดันโลหิตสูง อาจจะลอง
วิธีการกดนวดใบหู เพื่อลดความดันโลหิตได้ ทางแพทย์จีนถือว่าหูนั้นมีรูปร่างเหมือน
ทารกทีอ่ ยูใ่ นท้องแม่ (ดูรปู ที่ 1-3) การกดนวดหรือการปักเข็มบนจุดใดจุดหนึง่ บนใบหู
สามารถรักษาโรคทีเ่ กิดขึน้ กับอวัยวะนัน้ ๆ ได้ นอกจากนีจ้ ดุ กดเจ็บบนใบหูยงั สามารถ
ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อีกด้วย เช่น ถ้าปวดท้องโรคกระเพาะ เมื่อกดบนกระเพาะ
อาหารบนใบหูก็จะมีการสะท้อนเจ็บตรงจุดนั้น ดังรูป

ภาพใบหูด้านหน้า

ภาพใบหูด้านหลัง

การกดนวดใบหู ต�ำแหน่ง : ร่องส�ำหรับลดความดันโลหิตซึ่งอยู่ที่หลังหู
ร่องส�ำหรับ
ลดความดันโลหิต

ภาพแสดงการใช้นิ้วกดหู
ภาพแสดงร่องหลังใบหู
บนส�ำหรับลดความดันโลหิต

วิธีกด :
ใช้หัวแม่มือทั้งสองข้างกดลงบนร่องส�ำหรับลดความดันหลังหู (พร้อม ๆ กับ
ก�ำนิว้ ทัง้ สีท่ เี่ หลือ) แล้วใช้ขอ้ ด้านข้างของนิว้ ชีท้ กี่ ำ� กับไว้กดบนใบหูดา้ นหน้า ใช้นว้ิ หัวแม่
มือกดและถูนวดเบา ๆ ประมาณ 2-3 นาที (อาจท�ำซ�้ำ 2-3 ครั้งติดต่อกันก็ได้ จนกว่า
อาการจะดีขึ้น)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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หมายเหตุ : หลังจากท�ำเช่นนี้แล้ว ถ้ามีเครื่องวัดความดัน ควรวัดความดันโลหิตดูด้วย เพราะถ้าความดัน
โลหิตไม่ลดลงเป็นปกติละก็ จะต้องกินยาลดความดันโลหิตประกอบด้วย อย่าใช้วธิ กี ดนวดหูเพียงอย่างเดียว

ความจริงการรักษาโรคด้วยวิธนี ี้ มีบนั ทึกไว้ในหนังสือ “หวงตีเ้ น่ยจิงซูเ่ วิน่ ”
ซึง่ เป็นต�ำราแพทย์จีนที่เขียนมานานกว่า 2 พันปีแล้ว สมัยต่อมาก็มีการรักษาโรคด้วย
วิธีนี้เช่นกัน แต่ก็ไม่ค่อยเป็นแพร่หลาย และเมื่อประมาณ 20 ปีนี้เอง จีนได้ฟื้นฟูและ
ท�ำการศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจัง จนเป็นที่แพร่หลายในประเทศ
ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูง อาจจะลองวิธกี ารกดนวดใบหู เพือ่ ลดความดัน
เลือดดูก็ได้ ทางแพทย์จีนถือว่าหูนั้นมีรูปร่างเหมือนทารกที่อยู่ในท้องแม่ การกดนวด
หรือปักเข็มหรือลนยา* บนจุดใดจุดหนึง่ บนใบหู สามารถรักษาโรคทีเ่ กิดขึน้ กับอวัยวะ
นัน้ ๆ ได้ นอกจากนีจ้ ดุ กดเจ็บบนใบหูยงั สามารถช่วยในการวินจิ ฉัยโรคได้อกี ด้วย เช่น
ถ้าปวดท้องโรคกระเพาะ เมื่อกดบนดกระเพาะอาหารบนใบหูก็จะมีการสะท้อนเจ็บ
ตรงจุดนั้น

72

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คู่มือการดูแลผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง

ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

7.

การนวด (Massage) ที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตสูง

การนวดกดจุด (Acupressure)
การนวดกดจุดเองก็มอี ยูห่ ลายจุดทีส่ ามารถช่วยลดความดันโลหิตให้ตำ�่ ลงได้
หากเป็นไปได้คุณควรศึกษาให้ถ่องแท้ ซึ่งการนวดลักษณะนี้ แม้จะละเอียดอ่อนแต่ก็
ไม่มากเท่ากับการฝังเข็ม แต่ทว่าการนวด ถ้านวดไม่เป็นก็อาจท�ำให้คณ
ุ ต้องปวดเมือ่ ย
หรือเจ็บกว่าเดิม ข้อควรระวังอีกประการคือ ส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามดันโลหิตเกิน 200/100
มม.ปรอท ห้ามใช้การนวดกดจุดเพื่อลดความดันโลหิตโดยเด็ดขาด
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หากคุณต้องการนวดกดจุดเอง ก็มีจุดต่าง ๆ ที่สามารถกดหรือนวดเพื่อลด
ความดันโลหิตได้ด้วยตนเองอยู่บ้าง โดยจุดที่ผู้เขียนต้องการน�ำเสนอให้ไปทดลอง
ท�ำง่าย ๆ คือจุดหลังศีรษะในระนาบเดียวกันกับหู เพราะเป็นจุดที่จะสามารถช่วยลด
ความดันโลหิตได้ดมี าก ถ้าอย่างนัน้ เรามาดูกนั ดีกว่าว่าเราจะนวดกดจุดง่าย ๆ เพือ่ ช่วย
ลดความดันโลหิตได้อย่างไรบ้าง
จุดหลังศีรษะในระนาบเดียวกันกับหู
• เอานิ้วโป้งจับหูส่วนล่างเอาไว้
• ค่อย ๆ เลือ่ นนิว้ ไปทีต่ รงกลางด้านหลังคอ ให้นวิ้ อยูเ่ หนือแนวท้ายทอย
		 ราว 1 นิ้ว
• หากคุณลองก้มหัวลง และเงยหน้าขึน้ ช้า ๆ จะสัมผัสได้ถงึ ส่วนทีย่ บุ ตัว
		 ตรงรอยยุ บ ระหว่ า งกระดู ก ลั น หลั ง ที่ บ ริ เ วณคอ และฐานของ
		 กะโหลกศีรษะ ซึ่งนั่นจะเป็นจุดที่นิ้วโป้งทั้งสองข้างของคุณจะกด
		 ลงไปนั่นเอง
• ออกแรงปานกลาง หรือถึงขั้นแน่นๆ ลงบนจุดทั้งสองด้วยนิ้วโป้ง
• กดทิ้งไว้นาน 1 นาที หรือมากกว่านั้นหน่อย
• หายใจเข้าและออกให้ลึก ๆ และอาจเพิ่มหรือลดแรงกดตาม
		 ความเหมาะสม
การกดทีจ่ ดุ นีส้ ามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหัว ซึง่ เป็นอาการหนึง่ ในบรรดา
หลาย ๆ อาการที่สามารถเกิดได้กับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
นอกจากนีก้ ารกดจุดนิย้ งั สามารถช่วยบรรเทาอาการหวัด คอเคล็ด และช่วย
ควบคุมการไหลเวียนของพลังงานภายในร่างกายให้ดยี งิ ขึน้ เมือ่ พลังงานไหลเวียนดี ก็
จะช่วยให้รา่ งกายมีสมดุล และช่วยฟืน้ ฟูรา่ งกายจากภาวะความดันโลหิตสูงได้ดยี งิ่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม ในบางทีก่ ม็ กี ารนวดต้นคอควบคูก่ บั การกดจุดทีไ่ ด้กล่าว บทนีค้ วบคูก่ นั
ไปด้วย ชึ่งก็มีการนวดเพื่อวัตถุประสงค์การผ่อนคลาย ให้เลือดลมไหลเวียนดี และลด
ความดันโลหิตสูงเช่นกัน
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ทีผ่ เู้ ขียนกล่าวถึง คือการนวดกดจุด แต่นอกเหนือจากการกดจุดแล้วก็มกี ารนวด
เพือ่ สุขภาพต่าง ๆ เพือ่ ให้เลือดลมไหลเวียนดี ซึง่ ก็มกี ารนวดเฉพาะทางเพือ่ การบ�ำบัด
และรักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู่เช่นเดียวกัน
แต่ที่จะมีชื่อเสียงไม่แพ้กันก็คงจะเป็นการกดจุดตามจุดต่าง ๆ ที่มือ และที่
เท้านัน่ เอง การกดชุดตามจุดต่าง ๆ ทีม่ อื และทีเ่ ท้า การกดจุดต่าง ๆ ตามมือและทีเ่ ท้า
ตามต�ำราแพทย์แผนโบราณ เชื่อกันว่ามือและเท้าเป็นศูนย์รวมประสาทที่จะสื่อไปถึง
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้ ดังนัน้ หากต้องการบรรเทาอาการผิดปกติทอี วัยวะใดก็สามารถ
กดจุด หรือนวดที่มือและเท้าได้ด้วย เพราะมีประสาทเชื่อมถึงกัน
ดังนัน้ หากต้องการนวดมือหรือเท้าเพือ่ ผลในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
แล้วจุดที่เน้น ๆ ก็คงไม่พ้น จุดที่จะล่งไปยังหัวใจ สมอง ระบบไหลเวียนโลหิต และไต
ซึ่งเป็นอวัยวะส�ำคัญส�ำหรับโรคนี้นั่นเอง
ข้อส�ำคัญเพื่อสุขอนามัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเข้ารับการนวดกดจุดมือหรือเท้า
หรือจะนวดด้วยตัวเอง หรือนวดให้กบั ผูอ้ นื่ ก็ตาม สิง่ ส�ำคัญคือ อย่าลืมล้างมือ และเท้า
ให้สะอาดก่อนการนวด และหลังนวดทุกครั้ง
ดังนั้น หากจะเลือกทางเลือกในการนวด ไม่ว่าจะเป็นการนวดกดจุด หรือ
นวดมือ นวดเท้า หรือนวดอะไรก็ตามแต่ ก็ต้องเลือกหมอนวด หรือนักบ�ำบัดที่ได้รับ
การฝึกฝนมาอย่างดี และมีมาตรฐาน ดูดี น่าเชือ่ ถือ หรือได้รบั การรับรอง เพราะการนวด
แบบสุมสีส่ มุ ห้า อาจไม่ได้ทำ� ให้รสู้ กึ สบายขึน้ แต่กลับท�ำให้รสู้ กึ แย่ลง หรือยิง่ ปวดเมือ่ ย
ขึ้นไปอีก ถ้าไปกดผิดจุดเข้า ก็จะท�ำให้การรักษาไม่ได้ผล การนวดทุกรูปแบบที่กล่าว
มาหากได้รับการนวด หรือการกดจุดจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้องแล้ว ไม่เพียงแต่ให้
ผลดีทางด้านการรักษาโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคอืน่ ๆ ทีก่ ารนวดกดจุดต่าง ๆ จะ
เอื้ออ�ำนวยผลการรักษาให้แล้ว ยังท�ำให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลายจากความ
ตึงเครียดได้เป็นอย่างดี
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จากการเช็คตรวจสุขภาพตามเขตสะท้อนและจุดลมปราณ 2 ข้างฝ่าเท้าของ
นายแพทย์มรกตพบว่าเขตสะท้อนและจุดลมปราณเกี่ยวพันธ์กับอวัยวะของระบบไต
(ต่อมหมวกไต ไต ท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะ) ระบบย่อยและขับถ่าย รวมทั้ง
เกี่ยวข้องกับสมองศีรษะมีอาการเจ็บปวดมากสะท้อนถึงอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
ประสิทธิภาพงานไม่ดี เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดซึ่งหล่อเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ
เหล่านี้ การไหลเวียนติดขัดส่งผลท�ำให้ทั่วทั้งร่างกายสูญเสียความสมดุล ท�ำให้หัวใจ
ต้องท�ำงานหนักขึ้นความดันโลหิตสูงจึงเกิดตามมา
8.

การผ่อนคลาย (Relaxation) ที่มีผลต่อระดับความดันโลหิตสูง

การบริหารกายคลายเครียด คื คือ การบริหารกาย เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย
โดยใช้วธิ กี ารผ่อนคลายต่าง ๆ ซึง่ จัดเป็นวิธกี ารดูแลสุขภาพแบบการแพทย์เสริม และ
การแพทย์ทางเลือกทีน่ ยิ มเป็นอันดับหนึง่ ในอเมริกา โดยมี ความหลากหลายมากหลัก
การของวิธี การผ่อนคลายโดยทั่วไปอาศัยความสัมพันธ์ ระหว่างจิตและกาย ซึ่งเชื่อ
ว่าจิตมีอทิ ธิพลต่อกาย และในทางกลับกันกายก็สง่ ผลต่อจิตด้วย จึงอาศัยวิธกี ารต่าง ๆ
ทัง้ ทางกายและทางจิตเพือ่ หวังผลให้ เกิดความผ่อนคลาย สบายกาย สบายใจ และส่ง
ผลให้สงั คมรอบข้างมีความสุขด้วยแตกต่างจากการออกกําลังกายแบบอืน่ อย่างไร และ
จะได้ประโยชน์อย่างไร
ถ้าเราพูดถึงการออกกําลังกาย โดยทั่วไปหมายถึง การออกกําลังกายเพื่อ
ความแข็งแรงขณะทีอ่ อกกําลังกาย ต้องมีการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ร่างกายค่อนข้างเร็ว
หรือแรง ใช้กําลังของกล้ามเนื้อมากพอควร และหลังออกกําลังกายใหม่ ๆ เราจะรู้สึก
เหนื่ อ ยเพลี ย กล้ า มเนื้ อ มี ค วามตึ ง ตั ว ถ้ า คนที่ ไ ม่ เ คยออกกํ า ลั ง กายเลยแล้ ว มา
ออกกาํ ลังกาย หนัก ๆ ก็อาจจะมีอาการปวดเมือ่ ยตามแขน ขา และลาํ ตัวได้ดว้ ย แต่การ
ออกกาํ ลังกาย คลายเครียด ขณะทีท่ าํ การผ่อนคลายร่างกายจะเคลือ่ นไหวช้า ๆ หรือไม่
เคลื่อนไหวเลย เพียงแต่เกร็งกล้ามเนื้อบางส่วน และหลังผ่อนคลายเสร็จแล้ว จะไม่รู้
สึกเหนื่อย แต่กลับรู้สึกสดชื่น มีพลังงาน โดยจะส่งผลให้ลดอาการปวด ลดความตึง
ของกล้ามเนื้อ และช่วยลดภาวะความผิดปกติทางกาย จิตใจ ความรู้สึกนึกคิดและ
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พฤติกรรมได้แต่ในทางกลับกัน ก็ไม่ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเหมือนวิธีการออกกําลัง
กายทั่วไปซึ่งสามารถแสดงผลในด้านต่าง ๆ จากการผ่อนคลาย ดังนี้
ด้านร่างกาย
• ลดอัตราการเต้นของหัวใจ
• ลดความดันโลหิต
• ลดอัตราการหายใจ
• ลดการเผาผลาญพลังงาน
• ลดความต้องการใช้ออกซิเจน
• ลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์
• ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
• หลอดเลือดส่วนปลายขยายตัว
ด้านความคิดและจิตใจ
• ทําให้รู้สึกสงบ และมีสมาธิมากขึ้น
• ยอมรับคําแนะนําที่ดีง่ายขึ้น
ด้านพฤติกรรม
• ไม่ถูกเร้าด้วยสิ่งกระตุ้นจากภายนอกได้ง่าย
• สงบเสงี่ยมขึ้น ไม่พูดมาก ไม่หลุกหลิกง่าย
การเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มบริหารกายคลายเครียด
1. สภาพแวดล้อมที่ สงบเงียบ โดยอาจจะจัดห้องที่สงบ ไม่ให้มีเสียง
รบกวนจากภายนอก ปิดสัญญาณเครือ่ งมือสือ่ สารแขวนป้าย “ห้ามรบกวน” หน้าห้อง
หรือหาสถานที่ ใกล้ชิดธรรมชาติมีเสียงจากธรรมชาติ เช่น นกร้อง น�้ำไหล คลื่นซัด
หาดทราย เป็นต้น หรือใช้ เทป ซีดี เสียงเพลงผ่อนคลายก็ได้
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2. กลวิธีทางจิตที่ช่วยให้ผ่อนคลายเร็วขึ้นคือการภาวนาคําหรือวลี
ซ�้ำ ๆ เช่น พุทโธ สัมมาอะระหัง เข้าหนอออกหนอยุบหนอพองหนอ เป็นต้น
3. ทาํ จิตสงบไม่คดิ ถึงภาวะรอบตัว หรือภาวะภายนอก เช่น ไม่สนใจ
เสียงต่าง ๆ ทีแ่ ว่วมาไกล ๆ เป็นต้น จิตใจจดจอต่อการผ่อนคลายทีก่ าํ ลังปฏิบตั อิ ยูเ่ ท่านัน้
4. ท่าทางที่สบาย เช่น นั่งขัดสมาธิ นั่งบนเก้าอี้มีที่เท้าแขนและเท้า
วางพอดี บนพืน้ นอนท่ากึง่ นัง่ กึง่ นอนให้ตะโพก และเข่างอพอรูส้ กึ สบาย นอนราบบน
ทีน่ อนนุม่ สบายหรือบนเสือ่ ทีป่ ู อยูบ่ นสนามหญ้า เป็นต้น การบริหารกายคลายเครียด
มีกี่วิธี อะไรบ้างและมีข้อจํากัดของแต่ละบุคคลอย่างไร
การบริหารกายคลายเครียด เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายด้วยตนเองแบ่งออก
เป็นวิธี หลัก ๆ ดังต่อไปนี้
1. เทคนิคการคลายกล้ามเนื้อด้วยตนเอง (Active Inhibition
Techniques) มี 3 วิธี
วิธีที่ 1 เทคนิคการเกร็งแล้วคลายกล้ามเนื้อ (Contract-relax
technique) เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด โดยวิธีเกร็งกล้ามเนื้อแบบไม่เคลื่อนไหว
(Isometric contraction หรือ Prestretching contraction) คือ ก่อนจะผ่อนคลาย
หรือยืดกล้ามเนื้อมัดใดถ้าให้เกร็งกล้ามเนื้อมัดนั้นก่อน จะสามารถผ่อนคลายหรือยืด
กล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น เพราะหลังจากเกร็งแล้วกล้ามเนื้อมัดนั้นจะล้า (Fatigue) แล้ว
สามารถยืดหรือคลายตัวเองจึงมีผลทําให้รู้สึกผ่อนคลาย
ข้อควรระวัง
- ไม่ควรทําในกล้ามเนือ้ ทีม่ อี าการเกร็งจนปวด เช่น เพิง่ บาดเจ็บใหม่ ๆ
เพราะถ้าให้เกร็งเพิ่มขึ้นจะยิ่งทําให้ปวดมากขึ้นอีก
- ไม่ควรให้เกร็งนานมากจนถึงขั้นสูงสุด เพราะจะทําให้หลอดเลือด
บริเวณนัน้ หดตัวมากขึน้ ส่งผลให้รา่ งกายมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองคือ เพิม่ ความดันโลหิต
และเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจได้
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วิธีที่ 2 เทคนิคการเกร็งคลายแล้วเกร็งกล้ามเนื้อซ�้ำ (Contractrelax-contract technique)
โดยการให้กล้ามเนื้อมัดที่ต้องการผ่อนคลายเกร็งกล้ามเนื้อแบบไม่
เคลือ่ นไหว หลังจากนั้ นก็คลายกล้ามเนือ้ เหมือนข้อแรกแต่เพิม่ การเกร็งของกล้ามเนือ้
ฝัง่ ตรงข้าม การทาํ เช่นนี้ นอกจากจะเกิดการยับยัง้ การตึงตัวของกล้ามเนือ้ เองแล้ว ยัง
จะได้ผลการยับยั้งความตึงตัวที่ส่งมาจากการเกร็งฝั่งตรงข้ามอีกด้วย พูดง่าย ๆ ก็คือ
เมือ่ เกร็งกล้ามเนือ้ ฝัง่ ตรงข้ามจะทํ าให้ กล้ามเนือ้ ทีต่ อ้ งการผ่อนคลายมี การหย่อนตัว
มากขึ้นอีกจึงได้ผลการผ่อนคลายถึง 2 ทาง
วิธีที่ 3 การเกร็งกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้าม (Agonist contraction)
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเกร็ ง กล้ า มเนื้ อ ฝั ่ ง ตรงข้ า มกั บ มั ด ที่ ต ้ อ งการผ่ อ นคลาย
โดยอาศัยหลักการของการยับยั้งความตึงตัวที่ส่งมาจากการเกร็งฝั่งตรงข้าม เราจะ
เลือกใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อที่ต้องการผ่อนคลายตึงและปวดมาก จึงต้องเกร็ง
ฝัง่ ตรงข้ามแทน หรือในระยะแรกของการบําบัดข้อควรระวัง ไม่ออกแรงต้านมากเกิน
ไปจนทําให้มีอาการปวดมากขึ้น
2. การผ่อนคลายเฉพาะที่ (Local Relaxation)
การตอบสนองทางชีวะ (Biofeedback) เป้าหมายของการท�ำการ
ตอบสนองทางชีวะ เพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้การผ่อนคลายโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยให้
เห็นผลของการผ่อนคลายมากขึ้น และผู้ป่วยสามารถจดจ�ำวิธีการผ่อนคลายไปใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่อุปกรณ์ที่ให้สัญญาณเสียง หรือสัญญาณภาพ
ถ้าผูป้ ว่ ยมีอาการเกร็งก็จะมีสญั ญาณเสียงดังขึน้ หรือเห็นกราฟตัวสูง และถีข่ นึ้ เมือ่ ผ่อนคลาย
สัญญาณเสียงก็จะเบาลง กราฟก็จะเล็กลง ความถีล่ ดลง นอกจากนีอ้ ปุ กรณ์ทหี่ าง่าย ๆ
ภายในบ้าน คือ กระจกเงา ส่องดูหน้าตัวเอง เช่น สีหน้า การขมวดคิ้ว หน้าผากย่น
เมื่อมีอาการเครียด เป็นต้น แล้วฝึกผ่อนคลายว่ามีสีหน้า ท่าทางอย่างไร โดยต้องฝึก
บ่อย ๆ จนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ว่าจะผ่อนคลายอย่างไร เมื่อรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาก็จะ
ได้ผ่อนคลายตนเองเป็น
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3. การผ่อนคลายทั้งร่างกาย (General Relaxation)
วิธีที่นิยมคือ การคลายกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นทีละส่วน (Progressive
Muscle Relaxation) โดย Jacobson ได้เริ่มใช้ครั้งแรกในปี 1938 ซึ่งคล้ายคลึงกับ
วิธกี ารของโยคะทีจ่ ะให้เกร็งกล้ามเนือ้ ก่อนแล้วจึงปล่อยคลาย ซึง่ โยคะจะให้เกร็งพร้อมกัน
ทั้งตัว ในขณะที่วิธีการของ Jacobson ให้เกร็งแล้วคลายทีละส่วน โดยเริ่มจากเกร็ง
จิกเท้าให้เต็มที่ก่อนจนทนไม่ไหวแล้วจึงปล่อยให้ผ่อนคลาย ต่อมาก็ท�ำเช่นเดียวกันที่
ขาโดยให้เกร็งเหยียดเข่าแล้วปล่อยให้ผอ่ นคลาย ท�ำเช่นนีข้ นึ้ มาเรือ่ ย ๆ ทีต่ ะโพก ช่องท้อง
อก แขน ไหล่ คอ จนถึงใบหน้า โดยเชื่อว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะส่งผลให้ภาวะ
จิตผ่อนคลายด้วย และในทางกลับกันจิตใจทีผ่ อ่ นคลายก็สง่ ผลย้อนกลับให้มกี ารคลาย
กล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้ เช่นกัน ซึง่ ท�ำให้ผฝู้ กึ รูส้ กึ สดชืน่ ขึน้ มีพลังงานมากขึน้ และกลับไปท�ำงาน
ได้ดีขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
สามารถประยุกต์การบริหารกายคลายเครียดต่างๆมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
เช่น ผู้ที่ต้องนั่งโต๊ะตลอดเวลาก็มักจะเมื่อยคอ ผู้ที่นั่งขับรถนาน หรืออยู่ในกรุงเทพที่
รถติดเป็นชั่วโมงก็มักจะมีอาการปวดหลัง ก็ต้องรู้จักวิธีการบริหารกายคลายเครียด
เป็นช่วง ๆ โดยใช้สูตร “ครึ่งชั่วโมง ครึ่งนาที” คืออะไร ครึ่งชั่วโมงก็คือการท�ำงานต่อ
เนื่ อ งนานครึ่ ง ชั่ ว โมง ครึ่ ง นาที ก็ คื อ เวลาเพี ย งเล็ ก น้ อ ยที่ จ ะหยุ ด พั ก บริ ห ารกาย
คลายเครียดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น แล้วกลับไปท�ำงานต่อครึ่งชั่วโมง พักครึ่งนาที
ท�ำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะช่วยคลายเครียดขณะท�ำงานได้
นอกจากวิธีการออกก�ำลังกายคลายเครียดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีการ
ผ่อนคลายด้วยวิธอี นื่ อีกหลายวิธี วิธกี ารผ่อนคลายดังกล่าวมา ถ้าเลือกใช้ให้เหมาะสม
ในกาลเทศะกับแต่ละคนก็จะช่วยเสริมการรักษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
อาการปวดกล้ามเนื้อ บางวิธียังให้ผลมากกว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และหลายวิธี
ทีส่ ามารถปฏิบตั เิ องทีบ่ า้ นและทีท่ ำ� งานได้เป็นประจ�ำ ก็จะช่วยให้เราคลายเครียดทางกาย
และส่งผลถึงทางใจ ท�ำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น
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1. การท�ำซาวน่า คือ การใช้ความร้อนเฉพาะที่ เช่น กระเป๋าน�ำ้ ร้อน เครือ่ งมือ
ให้ความร้อนลึกทางกายภาพบ�ำบัด ลูกประคบ เป็นต้น หรือการใช้ความร้อนทั้งตัว
เช่น อบซาวน่า อบสมุนไพร เป็นต้น
2. การนวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า นวดน�้ำมัน หรือ
นวดแบบต่างๆก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้
3. ดนตรีบ�ำบัด
4. จินตภาพบ�ำบัด(Emagination Therapy)
5. สุคนธบ�ำบัด (Aromatherapy)
6. พฤติกรรมบ�ำบัด (Behavior Therapy)
7. ศิลปบ�ำบัด (Art therapy)
8. ดนตรีบ�ำบัด (Music Therapy)
9. การฝึกจิต เช่น การท�ำสมาธิ การบริหารลมหายใจ เป็นต้น
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ส่วนที่ 3

การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะเสีย่ งในผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูง
กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มผู้มีแนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
			 หรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในระยะเริ่มต้น
		 2. กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน
วันที่ 1
(ช่วงเช้า)
1. ผูป้ ว่ ยใหม่ ลงทะเบียน ซักประวัติ บันทึกข้อมูลสุขภาพ ทดสอบความเครียด
ตรวจร่างกาย วัดสัญญาณชีพ ปฐมนิเทศ
2. รับฟังบรรยาย สุขภาพองค์รวมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
3. น�ำ้ ดืม่ สมุนไพร บ�ำรุงหลอดเลือด ลดความดันโลหิต/อาหารว่าง (น�ำ้ เสาวรส
น�ำ้ ย่านาง น�ำ้ ขมิน้ ชัน น�ำ้ มะม่วงหาวมะนาวโห่ น�ำ้ ตรีผลา)
(ช่วงเที่ยง)
พักรับประทานอาหารกลางวันส�ำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
(ช่วงบ่าย)
1. บรรยาย ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
2. ฝึกเทคนิคการสวดมนต์บ�ำบัด สมาธิบ�ำบัด โยคะ ฤาษีดัดตน ฯลฯ
3. บรรยาย การคิดเชิงบวก การผ่อนคลายความเครียด สันทนาการ
4. อบสมุนไพรผ่อนคลาย
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(ช่วงเย็น)
1. อาหารเย็นมังสวิรัติ แมคโครไบโอติกส์ อาหารสุขภาพ
2. สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ
3. เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
4. เข้านอน
วันที่ 2
(ช่วงเช้า)
1. ออกก�ำลังกายยามเช้า รับแสงแดด เหยียบใบหญ้า
2. รับประทานอาหารเช้า มังสวิรัต แมคโครไบโอติกส์ อาหารสุขภาพ
3. วัดความดันโลหิต เอ็กซ์เรย์ปอด ตรวจคลื่นหัวใจ
4. เทคนิคการฝึกสั่งจิตใต้ส�ำนึก การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
5. สอนการนวดเพื่อการผ่อนคลาย การนวดแบบสวีดิช การนวดตนเอง
6. พักผ่อนตามอัธยาศัย ชื่นชมธรรมชาติ ต้นไม้ใบหญ้า กิจกรรมกลุ่มย่อย
(ช่วงเที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ/แมคโครไบโอติกส์/อาหารสุขภาพ
(ช่วงบ่าย)
1. บรรยาย การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพลดความดันโลหิต
2. น�้ำเอนไซม์เพื่อสุขภาพ (น�้ำผลไม้คั้นสด)
3. นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายลดความดันโลหิต
4. ออกก�ำลังกายแบบเบา ๆ
(ช่วงเย็น)
1. อาหารเพื่อสุขภาพ มังสวิรัติ แมคโครไบโอติกส์
2. สวดมนต์บ�ำบัด ปฏิบัติสมาธิ SKT แบบง่าย
3. ฝึกเกร็งกล้ามเนื้อทีละส่วนอย่างรู้สติ
4. เข้านอน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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วันที่ 3
(ช่วงเช้า)
1. ออกก�ำลังกายยามเช้า โยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
2. อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ มังสวิรัต แมคโครไบโอติกส์
3. รับฟังการบรรยาย กินเพือ่ สุขภาพ ลดน�ำ้ ตาล ลดพุง ลดความดันโลหิตสูง
4. น�้ำสมุนไพร น�้ำเอ็นไซม์ อาหารว่าง แมคโครไบโอติกส์ มังสวิรัติ
5. รับประทานอาหารน�้ำตาลต�่ำ แป้งน้อย (มังสวิรัติ แมคโครไบโอติกส์)
(ช่วงบ่าย)
1. สาธิตการปรุงอาหารสุขภาพลดความดันโลหิตสูง ตามแนวทางของ
การแพทย์ทางเลือก
2. กิจกรรมกลุม่ หลังฝึกสาธิตการปรุงอาหาร ชิมอาหารร่วมกัน ฝึกท�ำน�ำ้ ผลไม้
แมคโครไบโอติกส์ น�้ำผักเพื่อสุขภาพ
3. นวดฝ่าเท้า/นวดกดจุดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ ลดความดันโลหิตสูง
4. รับประทานอาหารไขมันต�ำ่ แป้งน้อย มังสวิรตั ิ แมคโครไบโอติกส์
5. สันทนาการ พักผ่อน พูดคุยตามอัธยาศัย ปลูกต้นไม้ รดน�้ำต้นไม้
6. วัดสัญญาณชีพ วัดระดับความเครียด
(ช่วงเย็น)
1. อาหารเย็น มังสวิรัติ แมคโครไบโอติกส์
2. ฝึกเกร็ง และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ก�ำหนดจิต
3. สวดมนต์บ�ำบัด ปฏิบัติสมาธิ SKT
4. เข้านอนพักผ่อน
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วันที่ 4
(ช่วงเช้า)
1. ออกก�ำลังกายยามเช้า สูดโอโซน ฝึกการหายใจ โยคะ
2. อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ
3. อธิบายผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ให้คำ� ปรึกษาการปฏิบตั ติ วั ในการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน
4. การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฝึกปฏิบัติหายใจแบบโยคะ
(ช่วงเที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ/แมคโครไบโอติกส์/อาหารสุขภาพ
(ช่วงบ่าย)
1. วัดสัญญาณชีพ
2. กิจกรรมกลุม่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ความดันโลหิตสูง การเข้าร่วมโปรแกรม
สุขภาพและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
3. ท�ำแบบประเมินตนเอง/การประเมินการจัดโปรแกรม (ประเมินคุณภาพชีวติ )
4. รับประทานอาหารว่าง แมคโครไบโอติกส์ น�ำ้ ผลไม้แมคโครไบโอติกส์
5. มอบใบประกาศเกียรติคุณ
6. รับประทานอาหารว่างแมคโครไบโอติกส์ น�ำ้ ผลไม้คนั้ สดแมคโครไบโอติกส์
7. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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1. ตัวอย่างเมนูอาหารแมคโครไบโอติกส์

1. ย�ำมะเขือยาว
		 ส่วนประกอบ
			 1. มะเขือยาว 3 ลูก
			 2. หอมแดง 5 หัว
			 3. พริกขี้หนู 7-8 เม็ด
			 4. ซีอิ๊วขาว 1 ½ ช้อนโต๊ะ
			 5. น�้ำตาลทรายแดง 1/2 ช้อนชา
		 วิธีท�ำ
			 1. เผามะเขือยาวให้สุกนิ่ม ลอกเปลือกออก ตัดเป็นชิ้นพอค�ำ
				 เรียงใส่จานให้สวยงาม
			 2. ซอยหอมแดง พริก น�ำไปโรยหน้ามะเขือมะเขือยาวให้ทั่ว
			 3. ปรุงน�ำ้ ย�ำโดยผสม ซีอวิ๊ ขาว น�ำ้ ตาลทรายแดง คนให้ละลายเข้ากันดี
				 แล้วเทราดบนมะเขือ ให้ทั่ว
			 4. กินกับไข่ต้มเพิ่มความอร่อย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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2. ซุป 5 พลัง
		 ส่วนประกอบ
			 1. แครอท 1/2 ถ้วยตวง
			 2. หอมหัวใหญ่ 1/2 ถ้วยตวง
			 3. กระหล�่ำปลี 1/2 ถ้วยตวง
			 4. ฟักทอง 1/2 ถ้วยตวง
			 5. ราดิส (หัวผักกาดแดง) 1/2 ถ้วยตวง
			 6. ขึ้นฉ่าย 1/4 ถ้วยตวง
			 7. สาหร่ายวากาเม่/คอมบุ 1 ชิ้น ยาว 2 นิ้ว
			 8. กะปิ เจหรือ Miso 2 ช้อนโต๊ะ
			 9. เกลือทะเล 1/3 ช้อนชา
		 วิธีท�ำ
			 1. หั่นผักที่เตรียมไว้ตามขนาดที่ต้องการ
			 2. ล้างสาหร่ายวากาเม่ อย่างเร็ว ๆ ด้วยการใช้นำ�้ เทผ่านแผ่นสาหร่าย
				 แล้วแช่น�้ำไว้ให้นุ่ม
			 3. ต้มน�ำ้ ไว้พอประมาณ พอน�ำ้ เดือด น�ำสาหร่ายทีแ่ ช่นำ�้ ไว้จนนิม่ หัน่
				 เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในหม้อน�้ำที่แช่
			 4. สาหร่ายให้ใส่ในหม้อซุปด้วย
			 5. ใส่ผักทั้งหมดที่เตรียมไว้ลงในหม้อ ปิดฝาหม้อ
			 6. เมื่อน�้ำเดือดอีกครั้ง ลดไฟลง ควรเปิดฝาหม้อให้น้อยที่สุด ต้มให้
				 เดือดต่อไปจนผักสุก นิ่มดีแล้วแล้วปิดไฟ
			 7. ผสมกะปิเจ (Miso) กับน�ำ้ เล็กน้อย เทลงในหม้อซุป คนพอเข้ากัน
				 หากรสชาติยังไม่ได้ที่ เดิมเกลือเล็กน้อย
88

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คู่มือการดูแลผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง

ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

3. ต้มย�ำผัก
		 ส่วนประกอบ
			 1. แครอท 1/2 ถ้วยตวง
			 2. หอมแดง 1/3 ถ้วยตวง
			 3. กระหล�่ำปลี 1/2 ถ้วยตวง
			 4. ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด 1/2 ถ้วยตวง
			 5. ต้นหอม ผักชี 1/4 ถ้วยตวง
			 6. มะนาว 1-2 ช้อนชา
			 7. ซอสซีอิ๊ว 1 ช้อนชา
			 8. เกลือทะเล 1/3 ช้อนชา
วิธีท�ำ
			 1. หั่นผักที่เตรียมไว้ตามขนาดที่ต้องการ
			 2. ต้มน�้ำไว้พอประมาณ พอน�้ำเดือด ใส่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด
			 3. ใส่ผักทั้งหมดที่เตรียมไว้ลงในหม้อ ปิดฝาหม้อ
			 4. เมือ่ น�ำ้ เดือดอีกครัง้ ลดไฟลง ควรเปิดฝาหม้อให้นอ้ ยทีส่ ดุ ต้มให้เดือด
				 ต่อไปจนผักสุก นิ่มดีแล้ว จึงปิดไฟ
			 5. ใส่ต้นหอม ผักชี ซอส มะนาว ปรุงรสตามชอบ
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4. ลูกเดือยคลุกผัก
ส่วนประกอบ
			 1. ลูกเดือย 2 ถ้วยตวง
			 2. น�้ำ 6 ถ้วยตวง
			 3. เกลือธรรมชาติ 1/5 ช้อนชา
			 4. แครอทหั่น 1/2 ถ้วยตวง		
			 5. หอมหัวใหญ่ 1/2 ถ้วยตวง
			 6. งาคั่ว 1/3 ถ้วยตวง
			 7. ซอสซีอิ้ว (ทามาริ) 1 ช้อนโต๊ะ
วิธีท�ำ
			 1. ล้างลูกเดือยให้สะอาดแล้วเติมน�ำ้ (อัตราส่วน ลูกเดือย : น�ำ้ 3 ถ้วย)
			 2. ยกตัง้ ไฟแรง พอเดือด แล้วหลีไ่ ฟลงใช้ไฟอ่อน ๆ จับเวลาหลังจาก
				 แรงดันขึ้น 50 นาที
			 3. หัน่ แครอท หอมใหญ่ เป็นลูกเต๋า แล้วใส่หม้อตัง้ ไฟเติมน�ำ้ นิดหน่อย
				 ตัง้ ไฟปานกลางจนผักสุก ถ้าน�ำ้ แห้งให้เติมน�ำ้ อุน่ ได้จนกว่าผักจะสุก
			 4. น�ำลูกเดือยที่หุงเตรียมไว้และแครอท หอมใหญ่ที่อบสุกแล้วคลุก
				 รวมกันแล้วยกตั้งไฟอ่อน ๆ คนให้เข้ากัน แล้วเติมทามาริงาที่คั่ว
				 สุกแล้วปรุสรสตามชอบ
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5. น�้ำพริกปลา
		 ส่วนประกอบ
			 1. ปลาทูหรือปลาอินทรีย์
			 2. หอมหัวใหญ่
			 3. ขึ้นฉ่าย
			 4. แครอท
			 5. ต้นหอม
			 6. ผักชีฝรั่ง
			 7. ตะไคร้ ขิง มะนาว
			 8. ซีอิ้ว
วิธีท�ำ
			 1. น�ำปลาไปล้างเอาไส้ออก
			 2. ต้มน�้ำให้เดือดใส่หอมใหญ่, ขึ้นฉ่าย, ใบมะกรูด, เกลือ, แครอท
			 3. พอน�้ำเดือดลวกปลา 7-10 นาที (ปลาอินทรีย์ หรือปลาทู 5นาที)
			 4. น�ำปลาขึ้นรอให้เย็นลอกเนื้อออกน�ำไปสับรวมกับผักที่ลวกน�ำใส่
				 ในถ้วย
			 5. สับต้นหอม,ตะไคร้, ผักชีฝรั่ง เติมซีอิ้ว, มะนาว
			 6. สามารถเก็บในขวดได้ 3-7 วัน (ถ้าเก็บในตูเ้ ย็นอย่าเพิง่ ใส่มะนาว)
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6. ห่อหมกปลา
ส่วนประกอบ
			 1. ปลา
			 2. ตะไคร้
			 3. ใบมะกรูด
			 4. กระชาย
			 5. ขมิ้น
			 6. หอมหัวใหญ่
			 7. แครอท
			 8 กะหล�่ำ
			 9. ผักกาดขาว
			 10. ใบยอ
			 11. ใบแมงลัก
			 12. แป้งข้าวจ้าว
วิธีท�ำ
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1. น�ำเครื่องเทศไปบด หรือ ต�ำรวมกัน
2. น�ำเครื่องเทศที่ต�ำเสร็จแล้วไปผสมกับปลาที่หั่นเป็นชิ้นและผัก
3. ผสมแป้งข้าวจ้าวกับน�้ำ คลุกรวมกันทั้งหมดใส่ซีอิ้ว
4. ในกระทงใส่ใบยอและใบแมงลัก
5. หยอดแป้งข้าวจ้าว (และน�้ำมันนิดหนึ่ง) แล้วน�ำไปนึ่ง
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7. ซุป
		 ส่วนประกอบ
			 1. ผัก (แครอท หอมใหญ่ กะหล�่ำ เรดิส ผักใบเขียว)
			 2. สาหร่ายวากาแม่
			 3. กะปิเจ (Miso)
			 4. ชีอิ้ว (Tamari)
วิธีท�ำ
			 1. หั่นผักที่เตรียมไว้ตามที่ต้องการพร้อมด้วยสาหร่ายที่แช่น�้ำไว้
			 2. เติมน�้ำ ปิดฝายกหม้อขึ้นตั้งไฟอ่อน ๆ จนได้ยินเสียงความดันขึ้น
				 เพิ่มไฟ ปล่อยอิสระ ประมาณ 10 นาที
			 3. เปิดฝาแล้วน�ำผักไปบดผักบดน�ำไปตั้งไฟแล้วใส่ธัญพืช (ข้าวโอ๊ต
				 หรืออื่น ๆ) ตามต้องการ
			 4. ปรุงรสด้วยกะปิเจ (Miso) หรือชีอิ้วขาว (Tamari)

8. แกงเลียง
		 ส่วนประกอบ
			 1. ผักต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น ฟักทอง บวบเหลี่ยม ข้าวโพดอ่อน
				 ข้าวโพดหวาน ต�ำลึง ใบแมงลัก ซีอิ้วขาว
			 2. เครือ่ งแกง (กุง้ แห้ง หอมใหญ่ กะปิเคย (หรือไม่กไ็ ด้)) โขลกให้เข้ากัน
		 วิธีท�ำ
			 1. ต้มน�้ำให้เดือด
			 2. เติมเครือ่ งแกง และผักลงตามผักทีส่ กุ ก่อนและหลัง ปรุงรสอีกครัง้
				 ด้วยซีอิ้วขาว

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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9. ผักสุก 3 สีน�้ำมันงา
		 ส่วนประกอบ
			 1. แครอท
			 2. ผักกวางตุ้ง
			 3. กะหล�่ำปลี
		 วิธีท�ำ
			 1. ต้มน�้ำให้เดือด
			 2. น�ำแครอท กวางตุ้ง กะหล�่ำปลีลง ปิดฝาพอน�้ำเดือดอีกครั้งเปิด
				 ฝาใช้นิ้วทดสอบว่าผัก นิ่มหรือยัง
			 3. ตักผักขึ้นจากน�้ำ แล้วน�ำมาปรุงรสด้วยน�้ำมันงากับซีอิ้ว

10. แกงจืดหัวไชเท้า
ส่วนประกอบ
			 1. หัวไซเท้า
			 2. แครอท
			 3. หอมใหญ่
			 4. สาหร่าย
			 5. ขึ้นฉ่าย
			 6. ซีอิ๊ว
วิธีท�ำ
			 1. หั่นหัวไซเท้า แครอท หอมใหญ่ เป็น 4 ซีก และน�ำสาหร่ายแช่น�้ำ
			 2. เติมน�้ำน�ำตั้งไฟปานกลางให้เดือด 30 นาที
			 3. เติมฟองเต้าฮู้ ขึ้นฉ่าย ปรุงรสด้วยซีอิ้ว
94

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คู่มือการดูแลผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง

ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

11. ผัดแครอท ผักบุ้งน�้ำมันงา
			
			
			
			
			
			

ส่วนประกอบ
1. แครอท
2. หอมใหญ่
3. ผักบุ้ง
4. น�้ำมันงา
5. เกลือ
6. ซีอิ๊ว

		 วิธีท�ำ
			 1. หั่นแครอท หอมใหญ่ ผักบุ้ง เป็นแบบไม้ขีดไฟ
			 2. น�ำกระทะตั้งไฟอ่อนถึงปานกลาง น�ำแครอทลงผัด
			 3. เติมน�้ำมันงา เกลือเล็กน้อย ผัดไปเรื่อย ๆ จนนิ่ม เติมผักบุ้ง
			 4. ปรุงรสด้วยซีอิ้วตามชอบ

12. ปลาทูอบ
		 ส่วนประกอบ
			 1. ปลาทู
			 2. ตะไคร้
			 3. มะกรูด
			 4. ข่า
วิธีท�ำ
			 1. วางตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า ลงก้นหม้อก้นหนา
			 2. น�ำปลาทูลงวางข้างบน เติมน�้ำเล็กน้อย ปิดฝา
			 3. รอประมาณ 15 นาที หรือจะอบในเตาอบก็ได้
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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2. ตัวอย่างเมนูอาหารมังสวิรัติ

1. ซุปงาด�ำและธัญพืช
		 ส่วนประกอบ
			 1. ลูกเดือย 1 ถ้วยตวงแช่น�้ำธรรมดา 5 ชั่วโมง
			 2. ถั่วแดง 1 ถ้วยตวงแช่น�้ำธรรมดา 5 ชั่วโมง
			 3. เม็ดบัว 1 ถ้วยตวงแช่น�้ำธรรมดา 3 ชั่วโมง
			 4. ข้าวกล้อง 2 ถ้วยตวง แช่น�้ำธรรมดา 2 ชั่วโมง
			 5. ข้าวโอ๊ต 1 ½ ถ้วยตวง
			 6. จมูกข้าว 1 ถ้วยตวง
			 7. งาด�ำป่น 2 ถ้วยตวง
			 8. เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ
วิธีท�ำ
			 1. น�ำลูกเดือย ถั่วแดง เม็ดบัว และข้าวกล้อง มาต้มรวมกันจนสุก
				 โดยใส่น�้ำ ประมาณ 8 ถ้วย
			 2. น�ำมาปัน่ กรองกาก แล้วน�ำกากมาปัน่ รวมกับทีจ่ ะปัน่ อีกครัง้ หนึง่
				 ใส่น�้ำพอประมาณ
			 3. น�ำข้าวโอ๊ต จมูกข้าว งาด�ำป่น มารวมกัน และน�ำเกลือผสมลงไป
				 ชิมรสตามชอบ
			 4. น�ำมาตุ๋น ประมาณ 1/2 ชั่วโมง
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2. ผัดพริกขิง
ส่วนประกอบ
			 1. โปรตีนเกษตรอย่างหยาบ 2 ถ้วยตวง
			 2. โปรตีนเกษตรอย่างละเอียด (เบอร์ 7 ฮานามิ) 1 ½ ถ้วยตวง
			 3. ซีอิ้วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
			 4. น�้ำมัน 1/4 ถ้วย
			 5. น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
			 6. ใบมะกรูด หั่นฝอย 2 ช้อนโต๊ะ
			 7. เครื่องแกงเผ็ด - พริกแห้ง 3 เม็ด - กระเทียม 3 กลีบ
				 - ข่าซอย 1 ช้อนชา - ลูกผักชี 1/2 ช้อนชา
				 - รากผักชี 1/2 ช้อนชา - หอมแดงซอย 1 ช้อนโต๊ะ
				 - ตะไคร้ซอย 2 ช้อนโต๊ะ - ผิวมะกรูด 1/2 ช้อนชา
				 - เกลือ 1 ช้อนชา
วิธีท�ำ
			 1. โขลกพริกแห้ง ข่า ผิวมะกรูด และเกลือ เข้าด้วยกัน จนละเอียด
				 แล้วจึงใส่ เครื่องแกงที่เหลือโขลกรวมเข้าด้วยกัน
			 2. ทอดโปรตีนเกษตร ทั้งหยาบและละเอียด ให้กรอบ
			 3. ตั้งกะทะใส่น�้ำมัน ผัดเครื่องแกง ให้แห้งและหอม ใส่น�้ำตาล และ
				 ซีอิ้วขาว ชิมรส เค็ม หวาน เผ็ด เมื่อได้ที่แล้ว น�ำโปรตีน ที่ทอด
				 เตรียมไว้ ลงคลุกเคล้า ให้เข้ากันดี ยกลง ทิ้งไว้สักพัก จึงน�ำ
				 ใบมะกรูดหั่นฝอย เคล้ารวมกัน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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3. น�้ำพริกกะปิ
		 ส่วนประกอบ
			 1. เห็ดฟาง
			 2. กะเทียมสด
			 3. มะเขือพวง
			 4. มะนาว
			 5. ซีอิ้วขาว
			 6. เต้าหู้ยี้ห่อใบไผ่พร้อมน�้ำ
			 7. น�้ำตาลปี๊บ
			 8. พริกขี้หนู
วิธีท�ำ
			 1. น�ำเห็ดมานึ่ง
			 2. สุกแล้วเอามาโขลก และเติมน�้ำเต้าหู้ยี้ ตักพักไว้
			 3. ใส่กระเทียมสด พริกขี้หนู ใส่น�้ำตาลปี๊บ มะนาว ซีอิ้ว
			 4. น�ำเห็ดที่โขลกแล้วมาใส่ พร้อมมะเขือพวง ต�ำพอบุบ

4. แกงจืดเต้าหู้
		 ส่วนประกอบ
			 1. เต้าหู้หลอด ตรานางพยาบาล
			 2.เห็ดหอม แช่น�้ำให้นิ่ม
			 3. ฟองเต้าหู้ (แช่น�้ำให้นิ่ม)
			 4. กระเทียมสับ
			 5. ผักชี ต้นหอม หั่นเป็นท่อน
วิธีท�ำ
			 1. เจียวกระเทียมกับเห็ดหอม ใส่ซีอิ้ว
			 2. ตั้งน�้ำพอเดือด ใส่เต้าหู้หลอด และฟองเต้าหู้ กระเทียมเจียวกับ
				 เห็ดหอม
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5. มะระยัดไส้
ส่วนประกอบ
			 1. มะระ 3 ลูก
			 2. เห็ดหอม 1 ขีด
			 3. แป้งหมี่กึน 1/2 กก.
			 4. เห็ดฟาง 2 ขีด
			 5. ผักชี มีรากด้วย 1 ขีด
			 6. กระเทียมใหญ่ 5 ขีด
			 7. พริกไทย 20 เม็ด
			 8. เกลือ 1 ช้อนชา
			 9. ซีอิ้วขาว พอประมาณ
วิธีท�ำ
			 1. เตรียมมะระ ล้างด้วยน�้ำเกลือ (แช่ไว้ 2 นาที) พักไว้
			 2. เตรียมเห็ดฟาง ให้สะอาดดีแล้ว ต้มให้สุก
			 3. โขลกกระเทียม พริกไทย รากผักชี เสร็จแล้ว เอามา รวมกันกับ
				 แป้งหมีก่ นึ เคล้าให้เข้ากัน แล้วจึงยัดใส่มะระ เอาไม้จมิ้ ฟัน กลัดไว้
				 ไม่ให้หลุด เวลาต้ม (น�ำ้ ทีเ่ หลือ จากต้มเห็ดฟาง เอามาต้มให้เดือด
				 ท�ำน�้ำซุปต่อไป) พอเดือดแล้ว ก็เผยอปากหม้อไว้ จนกว่า มะระ
				 จะนุ่ม จึงตักเสิร์ฟ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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7. ย�ำดอกโสน
ส่วนประกอบ
			 1. ดอกโสน
			 2. พริกขี้หนูสด
			 3. มะนาว
			 4. น�้ำตาลทราย
			 5. ซีอิ้วขาว
			 6. เห็ดหูหนูขาว
			 7. โปรตีนเกษตร
			 8. เม็ดมะม่วงหิมพานต์
วิธีท�ำ
			 1. ล้างดอกโสนให้สะอาด พักไว้
			 2. พริกขีห้ นูซอย บีบมะนาว ซีอวิ้ ขาว น�ำ้ ตาลทราย ปรุงรสตามชอบ
			 3. ลวกเห็ดหูหนูขาว ในน�้ำเดือด พักไว้
			 4. ต้มโปรตีนเกษตร ให้บานล่อนดีแล้ว พักไว้
			 5. ทอดมะม่วงหิมพานต์ พักไว้
			 6. น�ำส่วนผสมทั้งหมด คลุกเคล้า ให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ
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8. ผัดวุ้นเส้น
		 ส่วนประกอบ
			 1. เห็ดหอม
			 2. หอมใหญ่
			 3. เห็ดฟาง
			 4. วุ้นเส้น
			 5. ข้าวโพดอ่อน
			 6. มะเขือเทศ
			 7. ซีอิ้วขาว
			 8. น�้ำมันพืช
วิธีท�ำ
			 1. ใส่น�้ำมันพืช เจียวกระเทียมกับเห็ดหอม
			 2. ใส่ข้าวโพดอ่อน เห็ดฟาง หอมใหญ่ มะเขือเทศ เติมซีอิ้ว ผัดจน
				 ได้รสดีแล้ว ใส่วุ้นเส้น คลุกเคล้า ให้เข้ากัน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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9. ย�ำใหญ่
ส่วนประกอบ
			 1. เห็ดนางฟ้า 500 กรัม
			 2. ผักสลัด หรือ ผักกาดดอง 500 กรัม
			 3. แครอท 500 กรัม
			 4. มะเขือเทศ 500 กรัม
			 5. น�้ำตาลทราย 300 กรัม
			 6. หอมหัวใหญ่ 500 กรัม
			 7. มะนาว ประมาณ 10 ลูก
			 8. พริกขี้หนู ประมาณ 10 ลูก
			 9. แตงกวา 500 กรัม
			 11. พริกขี้หนูป่น พอประมาณ
			 12. เกลือป่น พอประมาณ
			 13. คึ่นช่าย และ ต้นหอม อย่างละ100 กรัม
			 14. เต้าหู้แข็ง 3 ก้อน
		 วิธีท�ำ
			 1. ทอดเต้าหู้แข็งให้สุก พักไว้
			 2. ผัดเห็ดนางฟ้า กับเกลือป่นเล็กน้อย พักไว้
			 3. ล้างผักทั้งหมด และน�ำมาหั่น เตรียมไว้ให้พร้อม หั่นเต้าหู้ทอด
				 หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ หอมใหญ่หั่นเป็นซีก
			 4. น�ำเครื่องปรุงทั้งหมด คนให้เข้ากัน ปรุงรสตามชอบ
			 5. น�ำผักที่เตรียมไว้ ลงไปคลุกเคล้า คนโหย่ง ๆ อย่าคนแรง เพราะ
				 ผักจะช�้ำ โรยหน้าด้วยเต้าหู้
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10. ลาบมังสวิรัติ
ส่วนประกอบ
			 1. เห็ดฟาง 2 ขีด
			 2. เห็ดนางฟ้า 1 ขีด
			 3. เห็ดหูหนู 1 ขีด
			 4.โปรตีนหมูสับเจ 1 ขีด
			 5. น�้ำมันพืช 2 ช้อนแกง
			 6. น�้ำเปล่า 2 แก้ว
			 7. เกลือ 1/2 ช้อนชา
			 8. ซีอิ๊วขาว 3 ช้อนโต๊ะ
			 9. หอมแดง 10 หัว
			 10. ต้นหอม 5 ต้น
			 11. หอมเป (ผักชีฝรั่ง) 1 ต้น
			 12. สะระแหน่ 10 ยอด
			 13. ข้าวคั่ว 3 ช้อนโต๊ะ
			 14. พริกป่น 1 ช้อนโต๊ะ
			 15. พริกสด 5 เม็ด
			 16. มะนาว 2 ลูก
วิธีท�ำ
			 1. ต้มเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู ที่สับแล้ว ให้เดือด ใส่โปรตีน
				 เกษตร ต้มจนน�้ำงวดแห้ง
			 2. ผัดเห็ดและโปรตีนเกษตร ด้วยน�้ำมันพืช แล้วปล่อยให้เย็น
			 3. ปรุงรส โดยใส่เกลือ ซีอิ๊วขาว มะนาว พริกป่น หอมแดง เคล้าให้
				 เข้ากัน ลองชิมรสดูก่อน
			 4. ใส่พริกสดหั่นฝอย ต้นหอมซอย สะระแหน่ หอมเป และ ข้าวคั่ว
				 เป็นอันเสร็จ จึงตักใส่จาน โรยหน้าด้วย สะระแหน่ กินกับ
				 ข้าวเหนียว ร้อน ๆ และผักสดต่าง ๆ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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3. ตัวอย่างเมนูอาหารพร่องแป้ง (Low Carb)

1. ถั่วงอกผัดเต้าหู้
ส่วนประกอบ
			 1. ถั่วงอกเด็ดหาง 200 กรัม
			 2. กระเทียมกลีบเล็กทุบ 4 กลีบ
			 3. เต้าหู้ชนิดใดก็ได้ตามชอบ 6 ชิ้น
			 4. ต้นหอมหั่นท่อน 2 ต้น
			 5. ซีอิ้วขาว 1½ ช้อนโต๊ะ
			 5. ซอสหอย 1 ช้อนโต๊ะ
			 6. น�้ำมันพืช 1½ ช้อนโต๊ะ
			 7. พริกไทยปริมาณตามชอบ
		 วิธีท�ำ
			 1. ล้างถั่วงอกให้สะอาดใส่ตะแกรงพักให้สะเด็ดน�้ำ
			 2. ตั้งกระทะน�้ำมันบนไฟกลางจนร้อนใส่กระเทียมทุบลงไปเจียว
				 พอเหลือง ใส่เต้าหูล้ งไป ผัดด้วยกัน ตามด้วยซอสหอยและซีอวิ้ ขาว
				 ผัดพอเข้ากัน ใส่นำ�้ ซุปลงไปผัดพอน�ำ้ เดือด ใส่ถวั่ งอกลงไป ผัดให้
				 เข้ากัน
			 3. ปิดไฟ ใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปคนอีกครั้ง
			 4. ตักใส่จาน เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อน ๆ
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2. ส้มต�ำ
		 ส่วนประกอบ
			 1. มะละกอดิบหั่นฝอย 2 ถ้วยตวง
			 2. แครอทหั่นฝอย 1/2 ถ้วยตวง
			 3. ถั่วฝักยาว 1/2 ถ้วยตวง (หั่นความยาวประมาณ 1นิ้ว)
			 4. น�้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
			 5. น�ำ้ ตาลปีบ๊ 1 ½ ช้อนโต๊ะ (ถ้าไม่มสี ามารถใช้นำ�้ ตาลทรายแทนได้)
			 6. น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
			 7. มะเขือเทศ 1/2 ถ้วยตวง (หั่นครึ่ง)
			 8. พริกขี้หนู 10 เม็ด (ปรับเพิ่ม/ลด ตามความต้องการ)
			 9. กระเทียมสด 5 กลีบ
วิธีท�ำ
			 1. ใส่กระเทียมและพริกลงในครก ใช้สากต�ำพอแหลก จึงใส่กุ้งแห้ง
				 และต�ำต่อไปอีกสักพัก
			 2. ใส่นำ�้ ตาลปีบ๊ ต�ำต่อจนน�ำ้ ตาลละลาย จึงใส่มะละกอฝอย, แครอท
				 ฝอย, ถั่วฝักยาว, มะเขือเทศ
			 3. ปรุงรสด้วย น�้ำตาล, น�้ำปลา หรือน�้ำมะนาวเพิ่ม ตามชอบ
			 4. ตักใส่จาน เสิร์ฟพร้อมผักสด (กะหล�่ำปลี, ถั่วฝักยาว, ผักบุ้งไทย,
				 อื่น ๆ)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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3. ปลาลวก
		 ส่วนประกอบ
			 1. เนื้อปลาหั่นชิ้นพอค�ำ 1/2 กิโลกรัม
			 2. ขึ้นฉ่ายหั่นท่อน 1/2 ถ้วย
			 3. ขิงซอย 1/2 ถ้วย
			 4. ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
			 5. น�้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ (ถ้ามี)
			 6. กระเทียมเจียวส�ำหรับโรยหน้าตามชอบ
			 7. ตะไคร้บุบหั่นท่อน 2 ต้น
			 8. ใบมะกรูดฉีก 3-5 ใบ
วิธีท�ำ
			 1. ต้มน�้ำส�ำหรับใช้ลวกปลา พอน�้ำเริ่มเดือด ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลง
				 ไปต้ม เพื่อใช้ดับกลิ่นคาวของปลา
			 2. ใส่เนือ้ ปลาลงไป โดยห้ามคนเพราะจะท�ำให้มกี ลิน่ คาวและเนือ้ ปลา
				 อาจเละได้
			 3. พอเนื้อปลาสุกน�ำขึ้นสะเด็ดน�้ำไว้ ผสมน�้ำมันงา และซีอิ๊วขาวเข้า
				 ด้วยกันไว้น�ำไปคลุกกับ เนื้อปลา
			 4. จัดใส่จานพร้อมขิงซอย ขึน้ ฉ่ายและกระเทียมเจียวโรยหน้าตามขอบ
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4. ลาบเป็ด
		 ส่วนประกอบ
			 1. เนื้อเป็ดแล่หนังเป็ดออกเครื่องในเป็ด 1 ชุด
			 2. ผักชี ต้นหอม ข่า ใบสระแหน่ หั่น 1 ถ้วย
			 3. ข้าวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
			 4. พริกป่น 1 ช้อนชา
			 5. กระเทียมเจียว 2 ช้อนชา
			 6. น�้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
			 7. น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
วิธีท�ำ
			 1. หั่นเนื้อเป็ดลงต้มด้วยจนสุกพร้อมกันหมดพักไว้
			 2. ตักเนือ้ เป็ดต้มใส่ชามใส่ผกั ชีตน้ หอมข่าใบสระแหน่ขา้ วคัว่ พริกป่น
			 4. เคล้าให้เครือ่ งเข้ากับเนือ้ เป็ดจึงใส่กระเทียมน�ำ้ ปลาน�ำ้ มะนาวลาบ
				 ให้เข้ากันปรุงรสตามชอบ
			 5. โรยด้วยใบมะกรูดทอดพริกทอด แล้วตักเสิร์ฟ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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5. แกงเห็ด
		 ส่วนประกอบ
			 1. เห็ด (เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง)
			 2. น�้ำปลา
			 3. น�้ำปลาร้า
			 4. พริก
			 5. ตะไคร้
			 6. หอมแดงบุบพอแตก
			 7. ใบแมงลัก
		 วิธีท�ำ
			 1. ล้างเห็ด แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอค�ำ
			 2. ตั้งน�้ำให้เดือด ใส่ตะไคร้หั่น หัวหอม พริก เห็ด
			 3. ปรุงรสด้วยน�้ำปลา น�้ำปลาร้า ชิมให้ได้รส
			 4. ใส่ใบแมงลัก ปิดไฟ ตักเสิร์ฟ
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6. เกาเหลาปลา
		 ส่วนประกอบ
			 1. เนื้อปลา 150 กรัม (ใช้ปลาอะไรก็ได้)
			 2. ผักสด 10-150 กรัม (เพิ่มลดได้ ใช้ผักอะไรก็ได้)
			 3. ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
			 4. ข่าป่น 1/2 ช้อนชา (ถ้าแบบสดก็โขลกให้ละเอียด)
			 5.ตั้งฉ่าย (ถ้ามี)
			 6. น�้ำสะอาด 1 ¼ ถ้วยตวง (เพิ่มมากกว่านี้ได้)
			 7. ใบคึ่นช่ายหั่นหยาบ ๆ 2 ก้าน
			 8. กระเทียมสับ 5-6 กลีบ (ส�ำหรับเจียวผัดและแบ่งไว้โรยหน้า)
			 9. น�้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ
			 10. เต้าเจี้ยวด�ำ ตามชอบ
		 วิธีท�ำ
			 1. หั่นปลาเป็นชิ้นพอค�ำ แล้วพักไว้
			 2. เทน�้ำมันใส่กระทะ ตั้งไฟปานกลาง ใส่กระเทียมสับลงไปเจียว
			 3. เจียวจนเหลืองหอม ตักแบ่งใส่ถว้ ยเล็ก ๆ ไว้โรยหน้า ส่วนทีเ่ หลือ
				 ใส่ปลาลงไป
			 4. ผัดพอให้ปลาเริ่มสุก เติมซีอิ๊วขาวลงไป เติมน�้ำสะอาดลงไป 1/4
				 ถ้วยตวง เมื่อปลาสุกดี แล้วใส่ผักลงไป ปรุงรสตามใจชอบ
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7. อ่อมหมู
		 ส่วนประกอบ
			 1. เนื้อหมู 300 กรัม
			 2. ข่าอ่อนซอย 7 แว่น
			 3. ตะไคร้ซอย 1 ต้น
			 4. ใบมะกรูดฉีก 5 ใบ
			 5. รากผักชี 3 ราก
			 6. ผักชีฝรั่งหั่นหยาบ 2 ช้อนโต๊ะ
			 7. ผักชีซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ
			 8. ต้นหอมซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ
			 9. น�้ำมันพืช 1/2 ถ้วย
			 10. เครื่องแกง - พริกแห้ง 7 เม็ด - พริกขี้หนูแห้ง 4 เม็ด
		
- หอมแดง 3 หัว - กระเทียม 20 กลีบ - ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ
		
- ข่าซอย 1 ช้อนโต๊ะ - ขมิ้นซอย 1 ช้อนชา - เกลือ 1 ช้อนชา
		
- กะปิ 1/2 ช้อนโต๊ะ
		 วิธีท�ำ
			 1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด
			 2. หั่นเนื้อหมู ขนาดชิ้นพอค�ำ
			 3. ผัดเครื่องแกงกับน�้ำมัน จนมีกลิ่นหอม
			 4. ใส่เนือ้ หมูและเครือ่ งในลงผัด ใส่ขา่ ตะไคร้ รากผักชี ผัดให้เข้ากัน
			 5. เติมน�้ำ เคี่ยวต่อจนเนื้อและเครื่องในนุ่ม ปิดไฟ โรยใบมะรูด ผักชี
				 ต้นหอม ผักชีฝรั่ง
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8. ปลานึ่งซีอิ๊ว
		 ส่วนประกอบ
			 1. ปลาหนึ่งตัว 400-500 กรัม (ปลากระพง, ปลาทับทิม, อื่น ๆ หรือ
				 จะใช้เนื้อปลาก็ได้)
			 2. กระเทียม 3 กลีบ (หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ)
			 3. ต้นหอมซอยละเอียด 3 ต้น
			 4. คึ่นช่ายหั่น 3 ต้น
			 5. ขิงสดปอกผิวและหั่นฝอย 1 ช้อนโต๊ะ
			 6. พริกชี้ฟ้าหั่นเฉียง 2-4 เม็ด
			 7. น�้ำมันงา 1/2 ช้อนโต๊ะ
			 8. ซีอิ๊วขาว 2 ช้อนโต๊ะ
			 9. น�้ำตาล 1 ช้อนชา
			 10. น�้ำซุป 1/2 ถ้วยตวง
		 วิธีท�ำ
			 1. ท�ำความสะอาดและบั้งตัวปลาจนถึงกระดูก (บั้งทั้งสองข้าง)
				 เพื่อช่วยให้เนื้อปลาสุกเร็ว และสุกทั่วทั้งตัว
			 2. จากนัน้ น�ำปลาไปใส่จานชนิดทนความร้อน (จานแก้วหรือจานเซรามิก)
				 โดยรองพื้นด้วยกระเทียมก่อนน�ำปลาลงไปวางในจาน และโรย
				 คึน่ ไฉ่, ต้นหอมและขิงซอยบนตัวปลา เสร็จแล้วน�ำไปไว้ในหม้อนึง่
			 3. ในชามขนาดกลาง, ใส่นำ�้ มันงา, น�ำ้ ซุป, ซิอวิ๊ ขาวและน�ำ้ ตาลลงไป
				 คนจนส่วนผสม ทั้งหมดเข้ากัน แล้วจึงน�ำไปราดบนตัวปลา
			 4. ใส่นำ�้ สะอาดลงในหม้อนึง่ และน�ำไปตัง้ ไฟ รอจนน�ำ้ เดือดจึงน�ำปลา
				 ไปใส่ในหม้อนึง่ ทิง้ ไว้ 10-15 นาที (ต้องรอจนน�ำ้ เดือดแล้วค่อยน�ำ
				 ปลาไปนึ่ง เพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวปลา)
			 5. น�ำปลาออกจากหม้อนึ่ง แต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นเฉียง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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4. เมนูน�้ำเสาวรส62
เสาวรส หรือ กะทกรกฝรั่ง หรือ กะทกรกสีดา หรือ กะทกรกยักษ์ เป็นไม้
เถาเลื้ อย มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด อยู่ใ นทวีป อเมริก าใต้ บริเ วณประเทศบราซิล ปารากวัย
อาร์เจนตินาผลเป็นรูปกลม ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกจะมีหลายสีแล้วแต่พันธุ์ ทั้งสีม่วง
เหลือง ส้ม เสาวรสมีสารแคโรทีนอยด์ และวิตามินเองสูงจึงช่วยบ�ำรุงสายตา ผิวพรรณ
และยังช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง อีกทั้งยังช่วยรักษาโรคอื่น ๆ ดังนี้
1. ช่วยให้นอนหลับสบายมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย
		 ในระหว่างวัน
2. ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกเสื่อมและกระดูกหัก
3. ช่วยส่งเสริมสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรง
4. ช่วยให้มสี ติปญ
ั ญา จิตใจร่าเริงแจ่มใส ด้วยการส่งออกซิเจนไปเลีย้ งทีส่ มอง
5. ช่วยในการเผาผลาญไขมันและเปลี่ยนเป็นพลังงาน
6. ช่วยปรับสมดุลในร่างกายและลดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน
7. ช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ช่วยในการบ�ำรุงปอด
		 ฟื้นฟูตับและไตให้แข็งแรง
8. ช่วยในการก�ำจัดสารพิษในเลือด และช่วยลดไขมันในเส้นเลือด
9. ช่วยรักษาอาการหอบหืด
วิธีท�ำ
น�ำลูกเสาวรสมาผ่าครึ่ง ใช้ช้อนตักจากลูกใส่ในกระชอนหรือตระแกรงแล้ว
ใช้ชอ้ นคนยีให้เนือ้ น�ำ้ ออกมา ก็จะเหลือแต่เมล็ดน�ำน�ำ้ ในภาชนะใส่แก้วดืม่ ได้ทนั ที หรือ
ผสมน�้ำก่อนดื่ม จะแช่เย็นหรือไม่แล้วแต่ชอบ
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5. เมนูน�้ำใบย่านาง63
ย่านาง เป็นสมุนไพรทีถ่ กู น�ำมาใช้ตงั้ แต่โบราณในการรักษาโรคต่าง ๆ รวมถึง
การน�ำมาท�ำอาหารหลากหลายชนิด ใบย่านาง คือเป็นส่วนทีม่ ปี ระโยชน์และถูกน�ำมา
ใช้ในการรักษาโรคมากที่สุด เพราะเป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็น และมีสารต้านอนุมูลอิสระใน
ปริมาณสูง นอกจากนี้ถูกจัดเอาไว้ในต�ำราสมุนไพรว่าเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วย
ซึง่ ประโยชน์ของใบย่านางในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงโรค อีกทัง้ ยังสามารถช่วย
รักษาโรคอื่น ๆ ได้ดังนี้
1. ช่วยป้องกันและบ�ำบัดการเกิดโรคหัวใจ
2. ช่วยป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งได้
3. ส�ำหรับผู้ที่เป็นมะเร็ง หากดื่มน�้ำใบย่านางเป็นประจ�ำ จะท�ำให้ก้อนเนื้อ
		 มะเร็งจะฝ่อและเล็กลง
4. ช่วยป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้ ไอจาม มีน�้ำมูกและเสมหะ
5. ช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวาน โดยไปลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือดให้ลดลง
6. มีส่วนช่วยช่วยอาการปวดตึง ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดชาบริเวณต่าง ๆ
7. มีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย
8. ช่วยรักษาอาการเกร็ง ชัก หรือเป็นตะคริวบ่อย ๆ
9. ช่วยรักษาโรคตับอักเสบ
10. ช่วยรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ
11. ช่วยป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวาร
12. ช่วยป้องกันการเกิดโรคเกาต์
วิธีท�ำ
เป็นการใช้ใบย่านางในการเพิม่ คลอโรฟิลล์ คุม้ ครองเซลล์ ฟืน้ ฟูเซลล์ ปรับสมดุล
บ�ำบัดหรือบรรเทาอาการที่เกิดจากภาวะไม่สมดุลของร่างกาย ซึ่งมีส่วนผสม ดังนี้
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ใบย่านาง
		
เด็ก ใช้ใบย่านาง 1-5 ใบ ต่อน�้ำ 1-3 แก้ว 200-600 ซีซี
ผูใ้ หญ่ ทีร่ ปู ร่างผอม บางเล็ก ท�ำงานไม่ทน ใช้ 5-7 ใบ ต่อน�ำ้ 1-3 แก้ว
ผูใ้ หญ่ทรี่ ปู ร่างผอม บาง เล็ก ท�ำงานทน ใช้ 7-10 ใบ ต่อน�ำ้ 1-3 แก้ว
ผู้ใหญ่ที่รูปร่างสมส่วน ตัวโต ใช้ 10-20 ใบ ต่อน�้ำ 1-3 แก้ว
1. ใช้ใบย่านางสด มาล้างท�ำความสะอาดโขลกให้ละเอียดแล้วเติมน�ำ้ หรือขยี้
ใบย่านางกับน�ำ้ หรือปัน่ ในเครือ่ งปัน่ (แต่การปัน่ ในเครือ่ งปัน่ ไฟฟ้า จะท�ำให้ประสิทธิภาพ
ลดลงบ้าง เนื่องจากความร้อนจะไปท�ำลายความเย็นของย่านาง)
2. กรองน�้ำใบย่านางที่ได้ผ่านกระชอนเอาแต่น�้ำ
3. ดื่มครั้งละ 1/2-1 แก้ว วันละ 2-3 เวลา ก่อนอาหาร หรือตอนท้องว่าง
หรือผสมเจือจางดื่มแทนน�้ำ เพราะถ้าเกิน 4 ชม. มักจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวไม่เหมาะที่
จะดื่ม แต่ถ้าแช่ในตู้เย็น ควรใช้ภายใน 3-7 วัน โดยให้สังเกตที่กลิ่นเปรี้ยวเป็นหลัก
** สามารถน�ำผักฤทธิ์เย็นคั้นร่วมกับย่านางก็ได้ เช่น ผักบุ้ง ต�ำลึง ใบ
บัวบก ใบเตย
6. เมนูน�้ำตรีผลา
ตรีผลา (Triphala) หมายถึงผลไม้ 3 อย่าง คือ ลูกสมอพิเภก ลูกสมอไทย
และลูกมะขามป้อม เมื่อน�ำผลไม้ทั้ง 3 อย่างนี้มารวมกันจะมีสรรพคุณทางยาที่ช่วย
ควบคุมและก�ำจัดสารพิษในร่างกาย อีกทัง้ ยังช่วยกระตุน้ การไหลเวียนโลหิต ซึง่ จะส่ง
เสริมสรรพคุณซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
วิธีท�ำ
1. จัดเตรียมสมุนไพร ทัง้ 3 ชนิด ทีไ่ ด้ลา้ งสะอาดแล้ว น�ำมา ตวง ในอัตราส่วน
		 - สมอไทย 200 กรัม - สมอพิเภก 100 กรัม - มะขามป้อม 400 กรัม
2. น�ำสมุนไพร ทัง้ 3 ชนิด ใส่หม้อผสมน�ำ้ ประมาณ 6 ลิตร ตัง้ ไฟ ต้มให้เดือด
		 ประมาณ 30 นาที
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3. เติมน�้ำตาลทราย 600 กรัม, เติมเกลือ 1 ช้อนชา หากมีรสเข้มข้น
		 ให้เติมน�้ำสุกเพิ่มได้ ปรุงรสชาติตามชอบ
4. กรองผ่านผ้ากรอง หรือ กะชอน ใส่ภาชนะ ส�ำหรับเตรียมดื่ม
5. สามารถดื่มได้ ทั้งร้อนและเย็น แทนเครื่องดื่มทั่วไป เช้า กลางวัน เย็น
ข้อควรระวัง : ส�ำหรับสตรีในช่วงมีประจ�ำเดือนควรงดการรับประทานตรีผลา
เพราะอาจจะท�ำให้เลือดออกมามากกว่าปกติ และส�ำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจไม่แนะน�ำ
ให้รับประทาน
7. เมนูออกก�ำลังกายแบบโยคะ64
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบบ่อย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ในการ
รักษานอกจากการกินยาแล้ว การปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ก็เป็นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องท�ำตามล�ำดับ ดังนี้
ท่าที่ 1 ท่าศวาสนะ

นอนราบในท่าผ่อนคลายหายใจเข้าและออก ท�ำสติระลึกรู้ที่หน้าท้องเวลา
หายใจเข้า หน้าท้องพองออก เวลาหายใจออก หน้าท้องยุบลง ฝึก 2-5 นาที
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ท่าที่ 2 ท่าพวันมุกตาสนะ

1) นอนหงายราบกับพืน้ กางแขนทัง้ สองออกระดับไหล่ ฝ่ามือคว�ำ่ ยกขาขวา
ตัง้ ขึน้ ให้ฝา่ เท้าวางบนเข่าซ้าย หายใจเข้าก่อน หายใจออกเข่าขวาวางลงแนบพืน้ ด้านซ้าย
ใบหน้าหันมาทางด้านขวา ค้างไว้ในท่านี้ หายใจเข้าและออกปกติ
2) ต่อมาพลิกตัวกลับมาท่าเดิม ตั้งเข่าซ้ายขึ้นบ้าง ฝ่าเท้าวางลงบนเข่าขวา
หายใจเข้า ต่อมาหายใจออก วางเข่าซ้ายลงบนพื้นด้านขวา ใบหน้าหันไปทางซ้าย
หายใจเข้าออกปกติ ค้างไว้ซักครู่
3) ท�ำสลับข้างกันไปมา 3 ครั้ง

ท่าที่ 3 ท่าสะพาน

นอนหงายราบกับพืน้ ชันเข่าขึน้ ยกเอวและสะโพกขึน้ เอามือยันเอวไว้ แอ่น
ล�ำตัวค้างอยู่ในท่านี้ หายใจเข้าและออกตามปกติ
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ท่าที่ 4 ท่าอูฐ

1) ยืนบนเข่าหลังเท้าแนบกับพื้นเข่าชิดกัน หายใจเข้า ยกแขนข้างซ้ายขึ้น
เหนือศีรษะหายใจออก เอนตัวไปด้านหลัง มือขวายันส้นเท้าไว้ ศีรษะทิ้งน�ำ้ หนักไป
ทางด้านหลัง ค้างอยู่ในท่านี้ 10 วินาที หายใจเข้าและออกในช่วงที่ค้าง หลังจากนี้ท�ำ
สลับข้างกัน ในลักษณะเดียวกันนี้ ท�ำซ�้ำ 2-3 ครั้ง
2) หลังจากนั้น หายใจเข้า ยกตัวขึ้นตั้งตรง หายใจออก เอนล�ำตัวไปด้าน
หลัง มือทั้งสองข้างยันส้นเท้าไว้ แอ่นล�ำตัวไปทางด้านหน้า ศีรษะทิ้งน�้ำหนักไปทาง
ด้านหลัง ค้างอยู่ในท่านี้ 10 วินาที

ท่าที่ 5 ท่าบิดตัว

1) นัง่ ตัวตรงงอเข่าขวา ขาซ้ายเหยียดตรง เท้าขวาวางลงด้านข้างของเข่าด้วย
ข้อศอกซ้ายขัดเข่าไว้มือจับข้อเท้าขวาหรือฝ่าเท้าไว้

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ท่าที่ 6 ท่าชานุศีรษะอาสนะ

นัง่ เหยียดเท้าตรงทัง้ สองข้าง ต่อมาพับขาข้างหนึง่ เข้ามา ฝ่าเท้ายันไว้กบั ต้นขา
หายใจเข้ายกแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะค้างไว้สักครู่ ต่อมาหายใจออก ค่อย ๆ ก้มตัว
ลงหน้าผากแตะเข่า มือทั้งสองจับข้อเท้าไว้ ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำซ�้ำ 3 ครั้ง แล้วเปลี่ยน
ข้างฝึกในลักษณะเดียวกันอีก 3 ครั้ง

ท่าที่ 7 ท่ายืดส่วนหลัง

นัง่ เหยียดเท้าทัง้ สองตรงไปข้างหน้า หายใจเข้ายกแขนทัง้ สองขึน้ เหนือศีรษะ
ต่อไปหายใจออก ค่อยๆก้มตัวลงหน้าผากแตะเข่า มือทัง้ สองจับข้อเท้าหรือหัวแม่เท้าไว้
ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำซ�้ำ 3 ครั้ง
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ท่าที่ 8 ท่าเด็ก

นัง่ บนส้นเท้าแบบวัชระอาสนะ ก้มลงหน้าผากแตะขึน้ หน้าอกวางบนต้นขา
แขนทัง้ สองวางข้างขาทัง้ สองบนพืน้ มือหงายขึน้ หายใจเข้าออกตลอดเวลา สติกำ� หนด
รู้อาการพองยุบของท้อง ที่กระทบต้นขา
เมือ่ สิน้ สุดการฝึกท่านี้ ซึง่ เป็นการฝึกท่าสุดท้าย ให้นอนพักยาว ใช้เวลา 1 ใน
4 ของเวลาทีใ่ ช้ฝกึ ทัง้ หมด เช่น ฝึก 1 ชัว่ โมง ก็พกั 15 นาที เป็นการพักเพือ่ ให้กล้ามเนือ้
ผ่อนคลายเต็มที่ การไหลเวียนโลหิตและฮอร์โมนอยู่ในสภาพสมดุล หลังจากพักแล้ว
เราจะรู้สึกผ่อนคลายมาก

ท่าที่ 9 ท่างู

นอนคว�ำ่ กับพืน้ เท้าชิดกัน มือทัง้ สองวางลงใต้ไหล่ หายใจเข้า ค่อย ๆ ใช้แขน
ดันล�ำตัวขึน้ คอแหงนขึน้ ตามองเพดาน ค้างอยูใ่ นท่านี้ 10 วินาที หายใจออก ค่อย ๆ
วางตัวลง ท�ำซ�้ำ 2-3 ครั้ง ท่านี้ใช้กล้ามเนื้อหลังเป็นตัวช่วยดึงให้ล�ำตัวแอ่นขึ้น
ผู้ที่ช�ำนาญแล้ว เวลายกล�ำตัวขึ้นเรียบร้อยแล้ว อาจจะยกมือทั้งสองลอยเหนือพื้น
แล้วค้างไว้
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ท่าที่ 10 ท่าตั๊กแตน

1) นอนคว�ำ่ เท้าชิดกันคางชิดพืน้ ฝ่ามือทัง้ สองวางไว้ขา้ งล�ำตัว ไหล่ทงั้ สองข้าง
วางแนบกับพืน้ หายใจเข้า ค่อย ๆ ยกเท้าซ้ายขึน้ เข่าเหยียดตึงไม่งอ ค้างไว้ 10 วินาที
หายใจออกวางเท้าลงหายใจเข้า ยกเท้าขวาขึ้น ในลักษณะเดียวกัน หายใจออกวาง
เท้าขวาลง ท�ำซ�้ำ 3 ครั้ง

ท่าที่ 11 ท่าจระเข้ยิ้ม

นอนคว�่ำกับพื้น มือทั้งข้างน�ำมาชอนใต้คางแล้วตั้งศอกไว้กับพื้น ใบหน้ายิ้ม
นิด ๆ ตั้งเข้าทั้งสองข้างแล้วปล่อยตามสบาย ผ่อนคลายแผ่นหลัง
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ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรฝึกท่ายากเกินไป ออกแรงมาก
เกินไป แต่ให้เน้น ท่าที่ท�ำให้เกิดความผ่อนคลาย ซึ่งจะช่วยให้ความดันโลหิตลดลงได้
นอกจากนัน้ อาจจะใช้การเดินเร็ว 2-3 ก.ม./ช.ม. เป็นเวลา 30 นาทีทกุ วัน ร่วมกับการ
ฝึกโยคะ ก็จะช่วยลดความดันโลหิตได้มาก และใช้ยาลดลง
8. เมนูผ่อนคลายความเครียด65,66
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ อย่างเฉียบพลันได้ ในขณะทีเ่ กิดความเครียด กล้ามเนือ้
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะหดเกร็งและจิตใจจะวุน่ วายสับสน ดังนัน้ เทคนิคการผ่อนคลาย
ความเครียดส่วนใหญ่จงึ เน้นการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ และการท�ำจิตใจให้สงบเป็นหลัก
ซึง่ มีวธิ กี ารผ่อนคลายความเครียดหลากหลายวิธี เช่น การหายใจลึก ๆ การออกก�ำลังกาย
การนวด การพักผ่อน การรับประทานอาหาร การอาบน�ำ้ อุน่ การลดความ ตึงเครียด
ทางจิตใจ เช่น การสร้างอารมณ์ขัน การคิดในทางบวก การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง
การหัวเราะ การหายใจลึกๆ การท�ำสมาธิ การใช้เทคนิคความเงียบ เพือ่ หยุดความคิด
ของตัวเอง ในเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เครียด ซึง่ ในทีน่ จ้ี ำ� น�ำเสนอมีวธิ ผี อ่ นคลายความเครียดง่าย ๆ
ที่สามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง ดังนี้
1. การฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ คือ
		 1. แขนขวา
		 2. แขนซ้าย
		 3. หน้าผาก
		 4. ตา แก้มและจมูก
		 5. ขากรรไกร ริมฝีปากและลิ้น
		 6. คอ
		 7. อก หลัง และไหล่
		 8. หน้าท้อง และก้น
		 9. ขาขวา
		 10. ขาซ้าย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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วิธีฝึก
		 1. นั่งในท่าสบาย
		 2. เกร็งกล้ามเนือ้ ไปทีละกลุม่ ค้างไว้สกั 10 วินาที แล้วคลายออก จากนัน้
ก็เกร็งใหม่สลับกันไปประมาณ 10 ครั้ง ค่อย ๆ ท�ำไปจนครบทั้ง 10 กลุ่ม
		 3. เริ่มจากการก�ำมือ และเกร็งแขนทั้งซ้ายขวาแล้วปล่อย
		 4. บริเวณหน้าผาก ใช้วิธีเลิกคิ้วให้สูง หรือขมวดคิ้วจนชิดแล้วคลาย
		 5. ตา แก้ม และจมูก ใช้วิธีหลับตาปี๋ ย่นจมูกแล้วคลาย
		 6. ขากรรไกร ริมฝีปากและลิ้น ใช้วิธีกัดฟัน เม้มปากแน่นและใช้ลิ้นดัน
เพดานโดยหุบปากไว้แล้วคลาย
		 7. คอ โดยการก้มหน้าให้คางจรดคอ เงยหน้าให้มากทีส่ ดุ แล้วกลับสูท่ า่ ปกติ
		 8. อก หลัง และไหล่ โดยหายใจเข้าลึก ๆ แล้วเกร็งไว้ ยกไหล่ให้สูงที่สุด
แล้วคลาย
		 9. หน้าท้องและก้น ใช้วิธีแขม่วท้อง ขมิบกันแล้วคลาย
		 10. งอนิว้ เท้าเข้าหากัน กระดกปลายเท้าขึน้ สูง เกร็งขาซ้ายและขวาแล้วปล่อย
การฝึกเช่นนี้จะท�ำให้รับรู้ถึงความเครียดจากการเกร็งกล้ามเนื้อกลุ่มต่าง ๆ
และรูส้ กึ สบายเมือ่ คลายกล้ามเนือ้ ออกแล้ว ดังนัน้ ครัง้ ต่อไปเมือ่ เครียดและกล้ามเนือ้
เกร็งจะได้รู้ตัว และรีบผ่อนคลายโดยเร็ว ก็จะช่วยได้มาก
2. เทคนิคการใช้จินตนาการ (Visualization)
วิธีฝึก
		 หลังจากทีเ่ ราได้ทำ� การฝึกเกร็งและคลายกล้ามเนือ้ ดังในข้อ 1 แล้ว เราอาจ
จะใช้วิธีการจินตนาการร่วมด้วย ดังนี้ หายใจเข้าช้า ๆ จินตนาการว่า เราหายใจเอา
ความสดชื่น ความเย็นความสบาย เข้าไปในปอดเต็มที่ ต่อไปหายใจเข้าออกช้า ๆ
จินตนาการว่า ลมหายใจพาเอาความเครียด ความเมื่อยล้า ไหลออกไปทางรูที่อยู่
ข้างหลังเรา ลงพื้นไป รูน้ีเป็นรูที่เราคิด หรือจินตนาการขึ้นเอง (Imaginary hole)
เพือ่ เป็นทางให้ความเครียดไหลออกไปจากตัวเรา ให้ทำ� ซ�ำ้ อีกหลาย ๆ ครัง้ เราจะรูส้ กึ
ผ่อนคลายมากขึ้น เราอาจจะจินตนาการเรื่องอะไรก็ได้ที่ท�ำให้เรารู้สึกดีใจ สบายใจ
เช่น บรรยากาศชายทะเล ไปเที่ยวป่า เป็นต้น
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3. การฝึกการหายใจ
วิธีฝึก
		 ฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนือ้ กระบังลมบริเวณหน้าท้องแทนการหายใจ
โดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอกเมื่อหายใจเข้า หน้าท้องจะพองออก และเมื่อหายใจออก
หน้าท้องจะยุบลง ซึง่ จะรูไ้ ด้โดยเอามือวางไว้ทหี่ น้าท้องแล้วคอยสังเกตเวลาหายใจเข้า
และหายใจออก หายใจเข้าลึก ๆ และช้า ๆ กลั้นไว้ชั่วครู่แล้วจึงหายใจออกลองฝึก
เป็นประจ�ำทุกวัน จนสามารถท�ำได้โดยอัตโนมัติ
การหายใจแบบนีจ้ ะช่วยให้รา่ งกายได้รบั ออกซิเจนมากขึน้ ท�ำให้สมองแจ่มใส
ร่างกาย กระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน พร้อมเสมอส�ำหรับภารกิจต่าง ๆ ใน
แต่ละวัน
4. การท�ำสมาธิเบื้องต้น
วิธีฝึก
		 1. เลือกสถานที่ที่เงียบสงบ ไม่มีใครรบกวน เช่น ห้องพระ ห้องนอน
ห้องท�ำงานที่ไม่มีคนพลุกพล่าน หรือมุมสงบในบ้าน
		 2. นัง่ ขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือชนกันหรือมือขวาทับมือซ้ายตัง้ ตัวตรง
หรือจะนั่งพับเพียบก็ได้ตามแต่จะถนัด
		 3. ก�ำหนดลมหายใจเข้าออก โดยสังเกตลมที่มากระทบปลายจมูก หรือ
ริมฝีปากบน ให้รวู้ า่ ขณะนัน้ หายใจเข้าหรือออก (หายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบ)
		 4. หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1 นับไปเรื่อย ๆ จนถึง 5 เริ่มนับใหม่
จาก 1-6 แล้วพอ
			 กลับมานับใหม่จาก 1-7 แล้วพอ
			 กลับมานับใหม่จาก 1-8 แล้วพอ
			 กลับมานับใหม่จาก 1-9 แล้วพอ
			 กลับมานับใหม่จาก 1-10 แล้วพอ
			 ย้อนกลับมาเริ่ม 1-5 ใหม่ วนไปเรื่อย ๆ
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ขอเพียงจิตใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้น อย่าคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่น
เมือ่ จิตใจแน่วแน่จะช่วยขจัดความเครียด ความวิตกกังวล ความเศร้าหมอง เกิดปัญญา
ที่จะคิดแก้ไขปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างมีสติ มีเหตุมีผล และ
ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วย
5. เทคนิคการแผ่เมตตา (Loving Kindness Meditation)
อารมณ์แผ่เมตตาเป็นอารมณ์ที่นุ่มนวล อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก
ความเยื่อใยในสัตว์ทั้งหลาย ช่วยให้ผ่อนคลายอย่างมาก
วิธีฝึก
		 โดยให้เราน้อมใจไปในสัตว์ทงั้ หลายโดยไม่เจาะจง พร้อมกับกล่าวในใจว่า
		 “สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งหมด ทั้งสิ้น
		 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
		 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มคี วามพยาบาทเบียดเบียนซึง่ กันและกันเลย
		 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
		 จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด”
		 หรือจะกล่าวสั้น ๆ ว่า “ขอให้สัตว์โลกทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด”
ซึง่ อาจจะพูดในใจ หรืออัดใส่เทปไว้แล้วเปิดฟัง และพูดในใจตามไปก็จะท�ำให้
ง่ายขึ้น ท�ำให้รักษาอารมณ์เมตตาไว้ได้ติดต่อกันนาน ไม่คิดนึกไปเรื่องอื่น ๆ จะท�ำให้
เกิดความผ่อนคลายได้มาก ถ้าฝึกบ่อย ๆ จะช่วยให้ใจเย็น จิตมีความผ่อนคลาย
จิตเป็นสมาธิได้ไว
6. การใช้เทคนิคความเงียบ
วิธีฝึก
		 1. เลือกสถานที่ที่สงบเงียบ มีความเป็นส่วนตัว และควรบอกผู้ใกล้ชิดว่า
อย่าเพิ่งรบกวนสัก 15 นาที
		 2. เลือกเวลาทีเ่ หมาะสม เช่น หลังตืน่ นอน เวลาพักกลางวัน ก่อนเข้านอน ฯลฯ
		 3. นั่งหรือนอนในท่าที่สบาย ถ้านั่งควรเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะอย่า
ไขว่ห้างหรือกอดอก
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		 4. หลับตา เพื่อตัดสิ่งรบกวนจากภายนอก
		 5. หายใจเข้าออกช้า ๆ ลึก ๆ
		 6. ท�ำใจให้เป็นสมาธิ โดยท่องคาถาบทสัน้ ๆ ซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา เช่น พุทโธ พุทโธ
หรือจะสวดมนต์บทยาว ๆ ต่อเนือ่ งกันไปเรือ่ ย ๆ เช่น สวดพระคาถาชินบัญชร 3-5 จบ
เป็นต้น
ฝึกครัง้ ละ 10-15 นาที ทุกวัน วันละ 2 ครัง้ แรก ๆ ให้เอานาฬิกามาวางตรงหน้า
และลืมตาดูเวลาเป็นระยะ ๆ เมื่อฝึกบ่อยเข้าจะกะเวลาได้อย่างแม่นย�ำ ไม่ควรใช้
นาฬิกาปลุก เพราะเสียงจากนาฬิกาจะท�ำให้ตกใจเสียสมาธิ และรู้สึกหงุดหงิดแทนที่
จะสงบ
9. เมนูการคิดเชิงบวก (Positive thinking)67,68
เทคนิคการคิดเชิงบวก หมายถึง การคิดถึงสิ่งที่ดี เพื่อเอาชนะความเครียด
และความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี า่ ง ๆ เช่น ความไม่พงึ พอใจ ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ฯลฯ
หลักการพื้นฐาน
เทคนิคการคิดเชิงบวกสามารถช่วยให้ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหรือความเครียด
ของบุคคลบรรเทาลง เนื่องจากความเชื่อว่า
1. ความคิดเป็นกระบวนการซึง่ เกิดขึน้ ตลอดเวลา ดังนัน้ การพยายามเตือน
หรือบอกบุคคลให้หยุดคิดถึงความเครียด ความทุกข์ ความเจ็บปวด ฯลฯ จึงเป็นวิธีที่
ไม่สามารถบรรเทาความทุกข์ทรมานของบุคคล
2. บุคคลจะเป็นอย่างทีต่ นคิด เช่น ผูป้ ว่ ยมะเร็งกังวลเกีย่ วกับความเจ็บปวด
ของบาดแผลหลังการผ่าตัด จะคอยคิดและจินตนาการว่าตนเองจะเจ็บปวดมากเพิม่ ขึน้
เรื่อย ๆ ภายหลังจากปวดมากจนทุรนทุราย
วิธีปฏิบัติ

1. เปิดโอกาสให้บคุ คลระบายสิง่ ทีค่ ดิ อยูใ่ นใจอย่างเต็มที่ เพือ่ ประเมินข้อเท็จจริง
จากความคิดทัง้ เชิงบวกและลบ เนือ่ งจากบุคคลแต่ละคนแม้จะเผชิญเหตุการณ์เดียวกัน
ก็มักจะมีความคิดและความรู้สึกที่ต่างกัน
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2. ให้ขอ้ มูลเชิงบวกให้บคุ คลรับทราบ และเน้นให้คดิ ในใจซ�ำ้ ๆ ว่าสถานการณ์
เชิงบวกนัน้ จะเกิดขึน้ แทนภาพสิง่ ทีน่ า่ กลัวเดิมทีเ่ คยคิดไว้ เช่น ผ่าตัดแผลจะค่อย ๆ หาย
พร้อมกับความปวดที่จะทุเลาลงทุกวัน วันที่ 2 จะดีกว่าวันแรก วันที่ 3 จะดีเพิ่มขึ้น
จากนั้นอาการจะดีเพิ่มขึ้นทุกวันสุดท้ายก็จะหาย ได้ออกจากโรงพยาบาล
อีกทัง้ การพูดกับตัวเองในทางบวกอย่างสม�ำ่ เสมอจะท�ำให้จติ ใต้สำ� นึกจดจ�ำ
และบันทึกไว้ ท�ำให้ทา่ นมีความคิดคลายลง สงบและผ่อนคลายมากขึน้ ซึง่ หลักส�ำคัญ
ของการพูดกับตนเองทางบวก มีดังต่อไปนี้
1. การก�ำหนดทิศทางความคิดให้ถูกต้อง เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคได้
2. คนที่มีความสุขใจจะฟื้นจากโรคได้เร็วกว่าคนที่มีความทุกข์ เพราะจิตใจ
ของคนเรามีอิทธิพลอย่างมากต่อการรักษาสมดุลของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การนั่งเงียบ ๆ และการสวดมนต์ไหว้พระ หรือนั่งสมาธิ อย่างน้อยวันละ
10 นาที จะช่วยให้คุณมีความสงบและผ่อนคลาย เพราะจิตใจของคนเรามีอิทธิพล
อย่างมากต่อการรักษาสมดุลของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การส่องกระจกและยิม้ อย่างมีความสุขให้กบั ตนเองในกระจก บอกกับตนเอง
ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะต่อสู้กับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ
5. หาเวลาให้กับตนเองที่จะหัวเราะ ลองหาข�ำขันเรื่องตลก การแสดงตลก
มาดูบ้าง เพราะการหัวเราะเป็นยาวิเศษในการปลดปล่อยความทุกข์ การหัวเราท�ำให้
ร่างกายสงบและผ่อนคลาย
6. การผ่อนคลายจะช่วยให้สภาพร่างกายและจิตใจของเราดีขึ้น ท�ำให้รู้สึก
ผ่อนคลายและกระปรี้กระเปร่ายิ่งขึ้น
การคิดและพูดกับตัวเองทางบวกในภาวะที่เจ็บป่วยแท้จะท�ำได้ยาก ผู้ป่วย
สามารถฝึกหัดได้ พยายามคิดถึงเหตุการณ์และสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ และพยายามหาส่วนดี
หรือด้านบวกของเหตุการณ์นนั้ ให้ได้ การคิดด้านบวกนีจ้ ะช่วยบรรเทาความรูส้ กึ ทุกข์
ไม่พอใจ เศร้าเสียที่จะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงได้
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