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ค�าน�า

	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 ได้แก่	 โรคหลอดเลือดหัวใจ

และโรคหลอดเลือดสมองตีบ	 (อัมพฤกษ์	 อัมพาต)	 เป็นปัญหา

สาธารณสุขส�าคัญระดับประเทศ	 เป็นสาเหตุการป่วย	พิการและ

เสียชีวิตอันดับต้นๆ	 ของโลกรวมถึงประเทศไทย	 ส่งผลให้เกิด

ภาระและการสูญเสียในทุกมิติทั้งกาย	 จิต	 สังคม	 เศรษฐกิจ	 

ต่อทั้งผู้ป่วย	ครอบครัว	และประเทศชาติ	โดยปัจจัยเสี่ยงหลักต่อ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทยที่ส�าคัญ	 ได้แก่	ภาวะ

ความดันโลหิตสูง	 ภาวะไขมันเลือดสูง	 เบาหวาน	 การสูบบุหรี	่

ภาวะอ้วน	 และการมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอด

เลือดสมองในครอบครัว	 การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

และหลอดเลือดในกลุ่มท่ีมีปัจจัยเสี่ยงหลัก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่

มีโรคประจ�าตัวเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 อย่างสม�่าเสมอ	

ช่วยให้เกิดการรับรู้	 ตระหนัก	 ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น	 เกิดแรง

จูงใจ	เกิดปฏิบัติการจัดการตนเองเพื่อลดความเสี่ยง	

	 คณะท�างานจัดท�าแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	 ในผู้ป่วยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง	 ร่วมกับคณะนักวิจัยจากสหสถาบันอุดมศึกษา	จึงได้จัด

ท�าหนังสือแนวทางฯ	 เล่มนี้ขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร

ทางการแพทย์ได้ใช้แบบการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค



หัวใจและหลอดเลือดในคนไทย	(Thai	CV	risk	score)	ที่พัฒนา

จากข้อมูลที่ได้จากการติดตามศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทย	ภายใต้โครงการศึกษา

พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 เป็นระยะเวลา

ยาวนานกว่า	30	ปี	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแม่นย�า	ความเชื่อถือได้	

ของโอกาสเสี่ยงในคนไทยที่ใกล้เคียงกับอุบัติการณ์ของโรคและ

ปัจจัยเสี่ยงหลัก	 มากกว่าที่พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลกที่ใช้

ข้อมูลในภาพของกลุ่มประเทศ	 และหลังการประเมินมีการจัด

บริการลดความเสี่ยงตามสถานะความเสี่ยง	 ป้องกันการเป็น 
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	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	 ในที่นี้	 หมายถึง	 โรคหลอด

เลือดหัวใจ	 (Coronary	 heart	 disease)	 และ	 โรคหลอดเลือด

สมอง	 (Cerebrovascular	disease)	 เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิด

กับหลอดเลือดแดงใหญ่	 (Macro	 vascular	 complication)	 

ที่ส�าคัญในผู ้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	 และความดันโลหิตสูง	

เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและ

ตีบตันสูงกว่าประชากรทั่วไป	 และมีความรุนแรงขึ้นเมื่อผู้ป่วย

เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาล 

ในเลือด	 ระดับความดันโลหิตได้ตามค่าเป้าหมาย	 หรือมีภาวะ 

ไขมันในเลือดผิดปกติ	 (Dyslipidemia)	 ผู้ป่วยเบาหวานเมื่อเกิด

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย	 จะมีการพยากรณ์โรคเลวร้ายกว่า 

ผู้ไม่เป็นเบาหวาน	ในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	

และความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดเพิ่มสูงขึ้น	
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	 การประเมินโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 รวมทั้ง

การให้ค�าปรึกษาปรับพฤติกรรมสุขภาพ	 ได้รับยา	 ตามความเหมาะสม	

ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ	 เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

ช่วยให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	 ท�าให้มีการจัดการ

ตนเองเพื่อลดความเสี่ยง	และควบคุมผลลัพธ์การรักษาได้ตามเป้าหมาย 
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สถานการณ์ความรุนแรงของโรคหวัใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดนัโลหติสูง 
  โรคหวัใจและหลอดเลือดในท่ีนี ้หมายถึง  โรคหลอดเลือดหวัใจ(Coronary heart disease) และ           
โรคหลอดเลือดสมอง( Cerebrovascular disease) เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดกบัหลอดเลือดแดงใหญ่ ( Macro 
vascular complication) ท่ีสําคญัในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 และความดนัโลหิตสงู  เน่ืองจากมีความเสีย่งตอ่การ
เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตนัสงูกวา่ประชากรทัว่ไป  และมีความรุนแรงขึน้เม่ือผู้ ป่วยเบาหวาน ความ
ดนัโลหิตสงูไมส่ามารถควบคมุระดบันํา้ตาลในเลือด ความดนัโลหิตได้ตามคา่เป้าหมาย หรือมีภาวะไขมนัในเลือด
ผิดปกต ิ(Dyslipidemia) ร่วมด้วย   ผู้ ป่วยเบาหวานเม่ือเกิดภาวะกล้ามเนือ้หวัใจตายจะมีการพยากรณ์โรคเลวร้าย
กวา่ผู้ ไมเ่ป็นเบาหวาน  ในประเทศไทยพบวา่ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี  และความดนัโลหิตสงูมีภาวะแทรกซ้อนของ
โรคหวัใจและหลอดเลือดเพิม่สงูขึน้  
 
           อตัราภาวะแทรกซ้อนในผู้ ป่วยเบาหวาน                     อตัราภาวะแทรกซ้อนในผู้ ป่วยความดนัโลหิตสงู 

               
 

 ท่ีมา ; เครือขา่ยวิจยักลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)  
 
การประเมนิโอกาสเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดในผู้ ป่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสงู

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้การให้คําปรึกษาปรับพฤตกิรรมสขุภาพ ได้รับยา ตามความเหมาะสม ของสถาน
บริการสขุภาพทกุระดบั จงึเป็นสิง่ท่ีสําคญัและจําเป็นอยา่งยิง่ ชว่ยให้เกิดตระหนกั ต่ืนตวั ถึงอนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ เกิดการจดัการตนเองเพ่ือลดความเส่ียง ควบคมุผลลพัธ์การรักษาได้ตามเป้าหมายเพ่ือป้องกนัและชะลอ
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	 อัตราภาวะแทรกซ้อน	 อัตราภาวะแทรกซ้อน

	 ในผู้ป่วยเบาหวาน	 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ที่มา	:	เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	(MedResNet)
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แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้ตารางสี 
(Color Chart)

วัตถุประสงค์ของการใช้แนวทางการประเมิน
	 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย	 (Thai	 CV	 risk	

score)	 โดยแสดงผลการประเมินเป็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

หรือเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน	 และโรคเส้นเลือด

สมองตีบตันในระยะเวลา	 10	 ปีข้างหน้า	 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก

ได้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 และสามารถน�ามาใช้ใน

ประชากรทั่วไปที่มีอายุ	40-70	ปี	ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจ	

  เป้าหมายของการใช้	เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติการณ์

โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองรายใหม่	 (ระดับ 

ปฐมภูมิ)	 ให้มีการจัดบริการท่ีเหมาะสม	 สอดคล้องกับโอกาส

เสี่ยงรายบุคคล	 เพื่อให้ผู้ที่มีโอกาสเส่ียงสามารถจัดการตนเอง	 

ลดปัจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง	 ส่งผลให ้

น�้าหนักตัว	ระดับความดันโลหิต	ระดับน�้าตาลและไขมันในเลือด

อยู่ในเกณฑ์ปกติ	ตลอดจนได้รับยาในรายที่มีข้อบ่งชี้
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ตารางสีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

		 เป็นการประเมินท�านายโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกล้าม

เนื้อหัวใจตาย	 (myocardial	 infarction)	 และ	 โรคอัมพฤกษ์	

อัมพาต	 (stroke)	 ในระยะเวลา	 10	 ปีข้างหน้า	 โดยใช้ตารางสี	

(color	chart)	ที่ประกอบด้วยข้อมูลปัจจัยเสี่ยงหลัก	ได้แก่	อายุ	

เพศ	 การเป็นเบาหวาน	 การสูบบุหรี่	 ค่าระดับความดันโลหิต 

ตัวบน	(systolic	BP)	ค่าระดับไขมันโคเลสเตอรอล	(cholesterol) 

ในเลือด	อ้วนลงพุง	(การที่เส้นรอบเอว	มากกว่าค่า	ส่วนสูงหาร	2)

		 แปรผลโอกาสเสี่ยงเป็น	5	ระดับ	ดังนี้

	 <10%		 10-	<20	%		 20-<30%

	 ต�่า	 ปานกลาง	 สูง

	 30-<40%		 >40%

		 สูงมาก		 สูงอันตราย
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แนวทางการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดโดยใช้ตารางสี (Color Chart) 
 
วัตถุประสงค์ของการใช้แนวทางการประเมิน 

เพ่ือให้บคุลากรทางการแพทย์ใช้ประเมินโอกาสเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai 
CV risk score) โดยแสดงผลการประเมนิเป็นความเส่ียงตอ่การเสียชีวติหรือเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลอืดหวัใจตีบตนั 
และโรคเส้นเลอืดสมองตีบตนัในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ในกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ผู้ ป่วยเบาหวาน ความดนั
โลหิตสงู และสามารถนํามาใช้ในประชากรทัว่ไปท่ีมีอาย ุ40-70 ปี ท่ียงัไมป่่วยเป็นโรคหวัใจ  

 เป้าหมายของการใช้  เพ่ือป้องกนัและควบคมุอบุตักิารณ์โรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง
รายใหม(่ระดบัปฐมภมูิ)  มีการจดับริการท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัโอกาสเส่ียงรายบคุคล เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีโอกาสเส่ียง
สามารถจดัการตนเอง ลดปัจจยัเส่ียงและปรับพฤตกิรรมสขุภาพให้ถกูต้องเหมาะสม สง่ผลให้นํา้หนกัตวั ระดบั
ความดนัโลหิต ระดบันํา้ตาลและไขมนัในเลือดอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิตลอดจนได้รับยาในรายท่ีมีข้อบง่ชี ้
 
ตารางสีการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
       เป็นการประเมินทํานายโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคกล้ามเนือ้หวัใจตาย (myocardial infarction)  และ          
โรคอมัพฤกษ์ อมัพาต (stroke) ในระยะเวลา 10   ปีข้างหน้า โดยใช้ตารางสี (color chart) ท่ีประกอบด้วยข้อมลู
ปัจจยัเส่ียงหลกัสําคญั ได้แก่ อาย ุเพศ การเป็นเบาหวาน การสบูบหุร่ี คา่ระดบัความดนัโลหิตตวับน(systolic BP)   
คา่ระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด  อ้วนลงพงุ(เส้นรอบเอวมากกวา่คา่ สว่นสงูหาร ) 
       แปรผลโอกาสเส่ียงเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

■    <10%       ■   10- <20 %      ■  20-<30%       ■  30-<40%      ■  >40% 
            ต่ํา                 ปานกลาง                 สงู          สงูมาก               สงูอนัตราย 
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ตารางสีการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
       เป็นการประเมินทํานายโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคกล้ามเนือ้หวัใจตาย (myocardial infarction)  และ          
โรคอมัพฤกษ์ อมัพาต (stroke) ในระยะเวลา 10   ปีข้างหน้า โดยใช้ตารางสี (color chart) ท่ีประกอบด้วยข้อมลู
ปัจจยัเส่ียงหลกัสําคญั ได้แก่ อาย ุเพศ การเป็นเบาหวาน การสบูบหุร่ี คา่ระดบัความดนัโลหิตตวับน(systolic BP)   
คา่ระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด  อ้วนลงพงุ(เส้นรอบเอวมากกวา่คา่ สว่นสงูหาร ) 
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แนวทางการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดโดยใช้ตารางสี (Color Chart) 
 
วัตถุประสงค์ของการใช้แนวทางการประเมิน 

เพ่ือให้บคุลากรทางการแพทย์ใช้ประเมินโอกาสเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai 
CV risk score) โดยแสดงผลการประเมนิเป็นความเส่ียงตอ่การเสียชีวติหรือเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลอืดหวัใจตีบตนั 
และโรคเส้นเลอืดสมองตีบตนัในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า ในกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ผู้ ป่วยเบาหวาน ความดนั
โลหิตสงู และสามารถนํามาใช้ในประชากรทัว่ไปท่ีมีอาย ุ40-70 ปี ท่ียงัไมป่่วยเป็นโรคหวัใจ  

 เป้าหมายของการใช้  เพ่ือป้องกนัและควบคมุอบุตักิารณ์โรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง
รายใหม(่ระดบัปฐมภมูิ)  มีการจดับริการท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัโอกาสเส่ียงรายบคุคล เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีโอกาสเส่ียง
สามารถจดัการตนเอง ลดปัจจยัเส่ียงและปรับพฤตกิรรมสขุภาพให้ถกูต้องเหมาะสม สง่ผลให้นํา้หนกัตวั ระดบั
ความดนัโลหิต ระดบันํา้ตาลและไขมนัในเลือดอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิตลอดจนได้รับยาในรายท่ีมีข้อบง่ชี ้
 
ตารางสีการประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 
       เป็นการประเมินทํานายโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นโรคกล้ามเนือ้หวัใจตาย (myocardial infarction)  และ          
โรคอมัพฤกษ์ อมัพาต (stroke) ในระยะเวลา 10   ปีข้างหน้า โดยใช้ตารางสี (color chart) ท่ีประกอบด้วยข้อมลู
ปัจจยัเส่ียงหลกัสําคญั ได้แก่ อาย ุเพศ การเป็นเบาหวาน การสบูบหุร่ี คา่ระดบัความดนัโลหิตตวับน(systolic BP)   
คา่ระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด  อ้วนลงพงุ(เส้นรอบเอวมากกวา่คา่ สว่นสงูหาร ) 
       แปรผลโอกาสเส่ียงเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

■    <10%       ■   10- <20 %      ■  20-<30%       ■  30-<40%      ■  >40% 
            ต่ํา                 ปานกลาง                 สงู          สงูมาก               สงูอนัตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

5

ตารางสีที่	1	กรณีไม่ทราบผลโคเลสเตอรอล	(cholesterol)	ในเลือด

ที่มา	:	 Thai	CV	risk	score	 ,	 โครงการศึกษาระยะยาวเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดลือด	 2528-2558	 (เป็นการปรับตารางสี 
จากเดิมที่ใช้ข้อมูลระดับภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก	 มาใช้ข้อมูลของประเทศไทย 
ที่มีอยู่แทน)	

ส�าหรับ	android	สามารถดาวน์โหลด	application	ได้ที่	Thai	CV	risk	score	(TCVRS)	
ส�าหรับ	i-phone	สามารถดาวน์โหลด	application	ได้ที่	Thai	CV	risk	calculator

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
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ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
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ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
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ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

ตารางสีที่ 1 กรณีไม่ทราบผล cholesterol ในเลือด 
 

                       ผู้ที่เป็นเบาหวาน 

 
 ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิด     
            โรคหวัใจและหลอดลือด 2528-2558 (เป็นการปรับตารางสีจากเดมิท่ีใช้ข้อมลูระดบัภมูิภาคของ 
            องค์การอนามยัโลก มาใช้ข้อมลูของประเทศไทยท่ีมีอยูแ่ทน)  
            สาํหรับ android สามารถดาวน์โหลดapplication ได้ท่ี Thai CV risk score(TCVRS)  
            สาํหรับ i-phone  สามารถดาวน์โหลดapplication ได้ท่ี Thai CV risk  calculator 
         
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ที่เป็นเบาหวาน



การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
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ที่มา	 :	Thai	CV	 risk	 score	 ,	 โครงการศึกษาระยะยาวเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดลือด	2528-2558

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
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ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

ผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน 

 
 

                                                                                                                        
                                             <10%       %-%       %-3%      3%-<4%        >0% 

 
 
ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจ
และหลอดเลือด 2528-2558 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน



การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
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ตารางสีที่	2	กรณีทราบผลโคเลสเตอรอล	(cholesterol)	ในเลือด

ที่มา	:	Thai	CV	risk	score	,	โครงการศึกษาระยะยาวเพื่อหาอิทธิพลของปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดลือด	2528-2558

ตารางสีที่ 2 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 
    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 
 

 

                                                                   
<10%       %-%       %-3%      3%-<4%        >0% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจ
และหลอดเลือด 2528-2558  
    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน



การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

8

ที่มา	 :	Thai	CV	risk	score	,	โครงการศึกษาระยะยาวเพื่อหาอิทธิพลของ

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดลือด	2528-2558

 REV 3/Aug/2015 Jureen 

    

ผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน         

 

 
 

 
 

                                                                   
<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
เลือด 2528-2558  
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ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

 
ตารางสีที่ 1 กรณีทราบผล โคเลสเตอรอล (cholesterol) ในเลือด 

    

ผู้ที่เป็นเบาหวาน         

 

 

 

                                                                   

<10%       %-%       %-%      %-<%        >40% 

ท่ีมา : Thai CV risk score , โครงการศกึษาระยะยาวเพ่ือหาอิทธิพลของปัจจยัเส่ียงตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอด
ลือด 2528-2558 
 
 
 

ผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน



การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
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ขั้นตอนประเมินโอกาสเสี่ยงโดยการใช้ตารางสี
ขั้นตอนที่	1	 สถานบริการมีบริการตรวจหา	cholesterol	ในเลือด 

 หรือไม่ถ้าไม่มีบริการตรวจหา	 cholesterol	 ให้ใช ้

	 ตารางสีที่	1	ถ้ามีใช้ตารางสีที่	2

ขั้นตอนที่	2		เลือกตารางว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

ขั้นตอนที่	3		เลือกเพศชาย	หรือหญิง

ขั้นตอนที่	4		เลือกการสูบบุหรี่	ว่าสูบหรือไม่สูบ	

		 ผู ้ที่ยังคงสูบบุหรี่	 ยาเส้น	 ยาสูบ	 บุหร่ีซิกาแรต	 

	 บุหรี่ซิการ์	 ในปัจจุบัน	 และผู้ที่หยุดสูบไม่เกิน	 1	ปี	 

	 ก่อนการประเมิน	เลือก	ช่องสูบบุหรี่

ขั้นตอนที่	5	 เลือกช่วงอายุ

ช่วงอายุ	(ปี) เลือกช่อง

<40-49 40

50-54 50

55-59 55

60-64 60

65	ปีขึ้นไป 65



การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
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ขั้นตอนที่	6	 เลือกค่า	 systolic	 blood	 pressure	 โดยใช้จาก 

	 การวัด	2	ครั้ง	2	ช่วงเวลาห่างกันอย่างน้อย	1	สัปดาห์	 

	 (ไม่ใช่ก่อนการรักษา)

ค่า	systolic	blood	pressure

(มม.ปรอท)

เลือกช่อง

<120	-	139 120

140	-	159 140

160	-	179 160

180	ขึ้นไป 180

ขั้นตอนที่	7 เลือกค่ารอบเอว	:	หน่วย	ซม.	น้อยกว่า	หรือมากกว่า 

 ส่วนสูงหาร	2

ขั้นตอนที่	8	 ค่า	cholesterol	กรณีทราบค่า	cholesterol

ค่า	cholesterol	(มก./ดล.) เลือกช่อง

<160	-	199 160

200	-	239 200

240	-	279 240

280	-	319 280

320	ขึ้นไป 320
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	 ทั้งนี้	 โอกาสเสี่ยงอาจสูงกว่าที่ประเมิน	 ได้	 เน่ืองจาก
ปัจจัยอื่นๆ	ได้แก่
	 1.		รับประทานผัก	ผลไม้น้อย
	 2.		ความอ้วน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้วนลงพุง
	 3.		วิถีชีวิตนั่งๆนอนๆ
		 4.		ประวัติครอบครัวญาติสายตรง	 (first	 degree	 
relative)	 ได้แก่	 พ่อ	 แม่	 พี่หรือน้องท้องเดียวกัน	 การได้รับการ
วินิจฉัย	จากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ	(coronary	heart	
disease)	หรือโรคหลอดเลือดสมอง	(stroke)	ก่อนวัยอันควร	คือ
ก่อนอายุ	55	ปีในชาย	และก่อนอายุ	65	ปีในหญิง	ซึ่งก�าลังรับการ
รักษาอยู่หรือไม่ก็ได้
	 5.		ได้รับยาลดความดันโลหิต
	 6.		ระดับไขมัน	triglycerides	สูง	มากกว่า	180	มก./ดล.
	 7.		ระดับ	HDL	ต�่ากว่า	40	มก./ดล.	ในชาย	หรือต�่ากว่า	
50	มก./ดล.	ในหญิง
	 8.		มีการเพิ่มขึ้นของ	C-reactive	protein,	fibrinogen,	
homocysteine,	apolipoprotein	B,Lp	(a),	fasting	impaired	
glucose	หรือ	impaired	glucose	tolerance
	 9.	 มี	microalbuminuria	 (จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงใน	5	ปี	
อีก	5%	.ในผู้ที่เป็นเบาหวาน)
	 10.	มีระดับน�้าตาลในเลือดสะสม	(HbA1c)	มากกว่า	7%
	 11.	Premature	menopause

	 12.	เศรษฐานะต�่า
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แนวทางการจัดบริการหลังการประเมิน

เป้าหมายผลลัพธ์การบริการและจัดการตนเองเพื่อ
ลดโอกาสเสี่ยง
	 ในการจัดบริการหลังการประเมิน	 เมื่อประเมินโอกาส

เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว	 ได้จัด	 กลุ ่มเส่ียงเป็น	 

3	กลุ่ม	ได้แก่	

 กลุ ่มเส่ียงปานกลาง	 หมายถึงผู ้ที่ผลประเมินโอกาส

เสี่ยงจากตารางสี	<	20	%

  กลุ่มเสี่ยงสูง	 หมายถึงผู้ที่ผลประเมินโอกาสเสี่ยงจาก

ตารางสี	20	-	<	30	%

 กลุ่มเส่ียงสูงมาก	 หมายถึงผู้ท่ีผลประเมินโอกาสเสี่ยง

จากตารางสี	>	30%

	 โดยมีเป้าหมายการให้บริการเพื่อเกิดผลลัพธ์รายบุคคล	

ดังตาราง

เป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิต	(มม.ปรอท) <	140/80 <	140/90

ความดันโลหิตเฉล่ียที่บ้าน 
(มม.ปรอท)

<	135/75 <	135/85
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เป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ระดับน�้าตาลในเลือด 

	FPG	(มก./ดล.)	ตามระดับ
ความควบคุม	*

70	-	110
(เข้มงวดมาก)
90	-	<	130
(เข้มงวด)
<	150

(ไม่เข้มงวด)

70	-	99

	HbA1c	(%) <	7

ไขมันในเลือด

High	Density	
Lipoprotein	(HDL)	
(มก./ดล.)

>	40	(ชาย)

>	50	(หญิง)

 > 40	(ชาย)

>	50	(หญิง)

Triglycerides	(มก./ดล.) <	150

Total	Cholesterol	 (TC)	
(มก./ดล.)

<	280	(ค่าเป้าหมายส�าหรับกลุ่มเสี่ยง
ปานกลาง)

<	200	(ค่าเป้าหมายส�าหรับกลุ่มเสี่ยงสูง
และกลุ่มเสี่ยงสูงมาก)

Low	Density	
Lipoprotein	(LDL)	
(มก./ดล.)

<	160	(ค่าเป้าหมายส�าหรับกลุ่มเสี่ยง
ปานกลาง

<	100	(ค่าเป้าหมายส�าหรับกลุ่มเสี่ยงสูง)
<	70	(ค่าเป้าหมายส�าหรับกลุ่มเสี่ยงสูงมาก)
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เป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

การสูบบุหรี่ งดสูบและดมควันบุหรี่

น�้าหนักและรอบเอว ดัชนีมวลกาย	 18.5	 -	 22.9	 กก./ม2	 หรือ

ใกล้เคียง	 รอบเอว	 น้อยกว่าส่วนสูง/2	

(เซนติเมตร)

การออกก�าลังกาย **	หนักระดับปานกลาง	30	นาทีต่อครั้ง	

5	ครั้งต่อสัปดาห์

การบริโภคอาหาร ลดหวาน	มัน	เค็ม	เพิ่มผักและผลไม้

แอลกอฮอล์ หยุดดื่มเครื่อง ด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์***	 

ในรายที่หยุดดื่มไม่ได้	แนะน�าให้ลดการดื่ม

ลง	 (ผู้ชาย	<	2	หน่วยมาตรฐาน	 ;	ผู้หญิง	 

<	1	หน่วยมาตรฐาน)

*	ที่มา	:	แนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับโรคเบาหวาน	2557	

**	หนักระดับปานกลาง	เช่น	เดินเร็วอย่างน้อย	30	นาทีต่อวัน	(หน้า		18)

***	ที่มา	:		Evidence-Based	Guideline	For	the	Management	of	High	Blood	

Pressure	in	Adults	Report		From	The	Panel	Members	Appointed	to	the	

Eighth	Joint	National	Committee,		2014	(JNC8)	
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ขั้นตอนการบริการหลังประเมินในกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง 

 

 REV 3/Aug/2015 Jureen 

 
ขัน้ตอนการบริการหลังประเมินในกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติสูง  

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* แนวทางเวชปฏิบตัสิําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 แนวทางการรักษาโรคความดนัโลหิตสงูในเวชปฏิบตัทิัว่ไป
พ.ศ.2555 

 

กลุม่เส่ียงสงูมาก 
Risk >30% 

. ให้ข้อมลูปัจจยัเส่ียงและอาการเตือนของโรคหลอดเลือดหวัใจและหลอดเลือดสมอง  
2. ประเมินโอกาสเส่ียงตาม Check Life’s Simple 7 ได้แก่  คา่ความดนัโลหิตครัง้สดุท้าย คา่ไขมนัในเส้นเลือด 
ครัง้สดุท้าย คา่ระดบันํา้ตาลในเลือดครัง้สดุท้าย  การสบูบหุร่ี  นํา้หนกั/รอบเอว/ดชันีมวลกาย  การออกกําลงักาย
(สปัดาห์ละก่ีครัง้ ครัง้ละก่ีนาที  การรับประทานอาหาร (หวาน มนั เคม็ ผกั ผลไม้ เคร่ืองดื่มท่ีมีสว่นผสมของแอลกอฮอล์)  

กลุม่เส่ียงสงู 
Risk 20-<30% 

ลงทะเบียนกลุม่เสี่ยงสงูมาก 

.ให้คําปรึกษาปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สขุภาพและการจดัการตนเอง 
2. บนัทกึในแบบบนัทกึ น.ค.ร.สขุภาพ
หรือในบนัทกึรูปแบบอ่ืน 
3. ติดตามประเมินปัจจยัเส่ียง/การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม - เดือน 
4. ให้ยาตามข้อบง่ชี ้* 
5. ติดตามประเมินโอกาสเส่ียงตอ่การ
เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดทกุปี 

.สง่พบแพทย์เพ่ือให้คําแนะนํา/ให้ยาตาม
ความเหมาะสม 
2.บนัทกึในแบบบนัทกึ น.ค.ร.สขุภาพหรือ
ในบนัทกึรูปแบบอ่ืน 
3.ให้คําปรึกษาปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สขุภาพและการจดัการตนเองอยา่งเข้มข้น
และรีบดว่น 
4. ติดตามประเมินปัจจยัเส่ียง/การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม - เดือน 
5.ให้ยาตามข้อบง่ชี*้  
6. ติดตามประเมินโอกาสเส่ียงตอ่การเกิด
โรคหวัใจและหลอดเลือดทกุ  -  เดือน 

. ให้คําปรึกษาปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สขุภาพและการจดัการตนเองอยา่ง
เข้มข้น 
2.บนัทกึในแบบบนัทกึ น.ค.ร.สขุภาพ
หรือในบนัทกึรูปแบบอ่ืน  
3.ติดตามประเมินปัจจยัเส่ียง/การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม -เดือน 
4.ให้ยาตามข้อบง่ชี*้ 
5. ติดตามประเมินโอกาสเส่ียงตอ่การ
เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดทกุ - 
เดือน 
 

ประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหติสูง 

กลุม่เส่ียงปานกลาง 
Risk < 20% 

*	 แนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับโรคเบาหวาน	 พ.ศ.	 2557	 แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

ในเวชปฏิบัติทั่วไปพ.ศ.2555
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แบบบันทึก	น.ค.ร.สุขภาพ

น.น�้าหนัก	ทุกสัปดาห์	(กก.),	ค.	ค่าความดันโลหิตตัวบน	ทุกเดือน	(มม.ปรอท),	

ร.รอบเอว	ทุก	3	เดือน	(ซม.)

ชื่อ............................................................เพศ............	

 REV 2/Aug/2015 Jureen 

แบบบันทกึ น.ค.ร.สุขภาพ 
น.นํา้หนัก ทุกสัปดาห์ (กก.), ค. ค่าความดันโลหติตัวบน ทุกเดือน (มม.ปรอท), ร.รอบเอว ทุก 3 เดือน(ซม.) 

 
ช่ือ............................................................เพศ............  

 
 
 
 



การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

17

ข้อแนะน�าในการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
หลังการประเมินโอกาสเสี่ยง

การหยุดสูบบุหรี่
	 หยุดสูบบุหรี่หรือไม่เริ่มสูบ	 (รวมทั้งยาสูบในรูปแบบอื่น)	

และไม่สูดดมควันบุหรี่เป็นประจ�า	 ไม่แนะน�าให้สูบบุหรี่ไฟฟ้า	

(e-cigarette)	 เพื่อการหยุดสูบบุหรี่	 ในรายท่ีให้ค�าปรึกษาแล้ว 

ไม่ได้ผลอาจพิจารณาให้	 nicotine	 replacement	 และ/หรือ 

ยา	nortriptyline	หรือ	amfebutamone	(bupropion)	

การบริโภคอาหาร
	 1.	 ลดอาหารไขมันสูง

	 	 ลดกินไขมันที่มาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์	 เช่น	

เนื้อ	นม	เนย	ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่กินยาลดไขมันอยู่	ให้กินไข่

ทั้งฟอง	2	ถึง	3	ฟองต่อสัปดาห์	ลดกินของมัน	ของทอด	อาหาร	

เครื่องดื่มที่มีไขมันสูง	งดกินเบเกอรี่	เช่น	คุ๊กกี้	เค้ก	เฟรนช์ฟรายด์	

หรือ	 ของทอดซ�้า	 ซึ่งมีกรดไขมันทรานส์มาก	 ใช้น�้ามันมะกอก	 

น�้ามันร�าข้าว	 ถั่วลิสง	 และ	 กินไขมันจากปลา	 ทั้งปลาทะเลและ

ปลาน�้าจืด
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	 2.		ลดอาหารเค็มหรือมีเกลือโซเดียมสูง

	 	 ลดกินอาหารที่มีรสเค็มลงครึ่งหนึ่ง	และลดเครื่องดื่ม

ที่มีรสเค็มลง	 เช่น	 เครื่องด่ืมผสมเกลือแร่	 ไม่เติมน�้าปลา	 ซีอิ๊ว	

เต้าเจี้ยว	 กะปิ	 ผงชูรส	 ของส�าเร็จรูป	 ในอาหาร	 แต่กินแบบ	

“จิ้ม”แทน	กินอาหาร	ผลไม้สด	แทนอาหาร	เครื่องดื่มส�าเร็จรูป

	 3.		ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน�้าตาลสูง

	 	 หลีกเล่ียงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน	 เช่น	 น�้าอัดลม	 

น�้าหวาน	 เครื่องดื่มชูก�าลัง	 น�้าผลไม้	 ลดกินน�้าตาล	 ไม่เกินวันละ	 

6	ถึง	8	ช้อนชา	(หรือ	24	ถึง	32	กรัม)

	 4.		เพิ่มผักสดและผลไม้ที่ไม่หวานจัด

	 	 รับประทานผักสดมื้อละ	 2	 ฝ่ามือพูน	 หรือ	 ผักสุก 

มื้อละ	 1	 ฝ่ามือพูน	 ผลไม้ไม่หวานจัด	 15	 ค�าต่อวัน	 หรือ 

รับประทาน	ผัก	ผลไม้อย่างน้อย	ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน

การออกก�าลังกาย	(กิจกรรมทางกาย)
	 การเคลื่อนไหวร่างกาย	 ระดับหนักปานกลาง	 เช่น	 

เดินเร็ว	 อย่างน้อย	 30	 นาทีต่อวัน	 การเดิน	 10,000	 ก้าวต่อวัน	

โดยใช้เครื่องนับก้าว	 (pedometer)	 และ	 มีการเคลื่อนไหว

ร่างกายในชีวิตประจ�าวัน	เวลาว่าง	หน้าทีวี	และการท�างาน
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กิจกรรมทางกายที่ป้องกันโรค
	 การออกกก�าลังกาย	 แบบแอโรบิค	 (aerobic)	 จะท�าให้

หัวใจแข็งแรงและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	 และควรออกสม�่าเสมอ	

มากกว่า	 30	 นาทีต่อวัน	 วิธีออกก�าลังกายเพ่ือให้ได้	 aerobic	 

มีได้หลายวิธี	เช่น	การเดิน	การวิ่ง	การวิ่งบนสายพาน	การขึ้นบันได 

การว่ายน�้า	 การออกก�าลังกาย	water	 aerobic	 การขี่จักรยาน	

การเล่นเทนนิส	การเล่นกอล์ฟ	

การควบคุมน�้าหนักตัวให้เหมาะสม
 โดยการลดพลังงานจากอาหารท่ีรับประทาน	 ปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตการรับประทานอาหาร	 และเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกาย	

ดังนี้	

	 1.	 ความตั้งใจ	สร้างก�าลังใจให้ตนเอง	มีความตั้งใจที่จะ

ไปให้ถึงเป้าหมาย	 สร้างภาพพจน์ให้ชัดเจนในใจ	 จินตนาการถึง

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อท�าส�าเร็จ

		 2.	 ไม่ควรอดอาหาร	 การอดอาหารเป็นเวลานาน	 

จะท�าให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานน้อยลง	 และจะกลายเป็น 

คนอ้วนง่าย	 วิธีการควบคุมอาหารที่ถูกต้อง	 คือ	 รับประทาน

อาหารประเภท	 แป้ง	 คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนในสัดส่วน 

ที่พอเหมาะ	 ลดอาหารไขมันสูง	 รับประทานผักและผลไม	้ 

แทนมาก	ๆ	



การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

20

		 3.	 หาเวลาออกก�าลังกาย	 ควรออกก�าลังกายทั้งแบบ 
แอโรบิก	 เพื่อให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน	 และหัวใจได้สูบฉีด
โลหิต	 ควบคู่ไปกับการออกก�าลังกาย	 แบบเพิ่มความแข็งแรง 
ให้กล้ามเนื้อ	จะท�าให้ร่างกายกระชับได้สัดส่วน	อย่างน้อยวันละ	
30	นาที
		 4.		งดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์	 น�้าหวาน	 น�้าอัดลม	 
ให้ดื่มน�้าเปล่า	วันละประมาณ	8	แก้ว	หรือ	ดื่มน�้าผลไม้	100%	 
ที่ไม่มีน�้าตาล
		 5.	 อย่ารับประทานอาหารเร็วเกินไป	 เนื่องจากร่างกาย
มีกลไก	 การรับรู้ความรู้สึกอิ่มจากสารอาหาร	 โดยเฉพาะน�้าตาล 
ที่เข้าสู ่กระแสเลือด	 หากรับประทานเร็วเกินไป	 กว่าร่างกาย 
จะตอบสนองว่าอิ่ม	ก็ได้รับประทานอาหารมากเกินไปแล้ว	เคี้ยว
อาหารให้ช้าลง	
		 6.		ควรรับประทานอาหารให้อิ่ม	 ก่อนที่จะท�ากิจกรรม
อย่างอื่น	ไม่ควรรับประทานอาหารไป	ดูทีวีไป	เพราะจะท�าให้เพลิน 
และรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย
		 7.		ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อดึก	 งดอาหารว่าง
ระหว่างมื้อที่เป็นของขบเคี้ยว	เบเกอรี่	หรือของหวาน	
	 8.		ชั่งน�้าหนักทุกสัปดาห์	และวัดรอบเอวทุก	3	เดือน	
	 9.	 ควบคุมขนาดรอบเอวไม่ให้มากกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม 
(ส่วนสูงหาร	2)	และน�้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ	
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การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
	 ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	โดยชาย	ไม่ควร

ดื่มเกิน	2	หน่วยมาตรฐานต่อวัน	และหญิง	ไม่ควรดื่มเกิน	1	หน่วย

มาตรฐานต่อวัน	

 หนึ่งดื่มมาตรฐาน	คือ	เครื่องดื่มที่มีปริมาณของแอลกอฮอล์

บริสุทธิ์	 10	 กรัม	 โดยใช้ปริมาณที่เท่ากันของแอลกอฮอล์ใน

เครื่องดื่มเป็นมาตรฐานการวัด	ตัวอย่าง	หนึ่งดื่มมาตรฐาน	ได้แก่	

เบียร์ไม่เกิน	360	ml	ไวน์ไม่เกิน	150	ml	สุราอื่นไม่เกิน	45	ml
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แนวทางการส่งต่อในระบบบริการสุขภาพ

บทบาทการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด 
ในสถานบริการแต่ละระดับ 

กิจกรรม
ศสม./
รพ.สต.

F3 F2 F1 M2 M1 S A

1.	รณรงค์ส่ือสารสัญญาณ
เตือนของโรคหลอดเลือด
หัวใจและหลอดเลือดสมอง

√ √ √ √ √ √ √ √

2.	ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมระดับบุคคล
และชุมชน

√ √ √ √ √ √ √ √

3.	ประเมินโอกาสเสี่ยงโรค
หัวใจและ	 หลอดเลือดใน 
ผู้ป่วย	DM	HT	ปีละครั้ง

√ √ √ √ √ √ √ √

4.	แจ ้ ง โอกาส เสี่ ย งและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ต า ม ค ว า ม เ สี่ ย ง เ พื่ อ
ป ้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด โ ร ค 
หลอดเลือดหัว ใจและ
ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง	 
(primary	 prevention)	
ในรูปแบบต ่างๆ	 ตาม
ความเหมาะสม	 เช ่น	 
c l a s s 	 g roup 	 และ	 
รายบุคคล	

√ √ √ √ √ √ √ √
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กิจกรรม
ศสม./
รพ.สต.

F3 F2 F1 M2 M1 S A

5.	ลงทะเบียนผู ้ที่ มี 	 CVD	

Risk	 >30	%	 ใน	 10	 ปี 

ข้างหน้า	 และติดตามผล

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

√ √ √ √ √ √ √ √

6.	ส ่งต ่อ	 ผู ้ที่มีอาการโรค

หลอดเลือดหัวใจ	 หรือ	

หลอดเลือดสมอง	 เพื่อ

การวินิจฉัย

√ *

*	ตามศักยภาพ	√	สามารถท�าได้
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ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ      

	 1.	 ประเมินอาการน�าที่ส�าคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ		
ดังนี้
	 	 •	 กลุ ่มอาการเจ็บเค้นอก	 เช่น	 อาการเจ็บแน่น 
หรืออึดอัดบริเวณหน้าอก	หรือปวดเมื่อย	 หัวไหล่หรือปวดกราม	
หรือจุกบริเวณลิ้นปี่	 เป็นมากขณะออกก�าลัง	 เป็นนานครั้งละ	 
2-3	นาที
	 	 •	 เหนื่อยง่ายขณะออกแรง	เช่น		อาการเหนื่อยขณะ
ออกก�าลังที่เกิดขึ้นเฉียบพลันภายใน	 1-2	 สัปดาห์	 หรือ	 อาการ
เหนื่อยขณะออกก�าลังที่เกิดขึ้นเรื้อรังเกินกว่า	3	สัปดาห์	ขึ้นไป
	 	 •	 กลุ่มอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวท้ังชนิดเฉียบพลัน
และเรื้อรัง	เช่น	หายใจหอบ	นอนราบไม่ได้แน่นอึดอัด	หายใจเข้า
ไม่เต็มปอดอาจมีอาการเจ็บเค้นอกร่วมด้วย
	 	 •	 อาการเนื่องจากความดันโลหิตเฉียบพลัน	 เช่น		
หน้ามืด	เวียนศีรษะ	เป็นลม	ร่วมกับอาการแน่นหน้าอก
	 	 •	 อาการหมดสติหรือหัวใจหยุดเต้น	
	 2.	 แพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ประเมินภาวะ
เร่งด่วนที่ต้องให้การบ�าบัดภาวะฉุกเฉิน	
	 	 (หัวใจหยุดเต้น,	 ความดันโลหิตต�่าอยู่ในภาวะช็อก	

และภาวะหัวใจล้มเหลว)
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	 3.	 ให้การบ�าบัดภาวะฉุกเฉินตามความจ�าเป็น

	 4.	 สถานบริการสาธารณสุข	ชุมชน	ศูนย์บริการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก

ให้ส่งต่อผู้ป่วยท่ีสงสัยภาวะหัวใจขาดเลือดทุกราย	สถานพยาบาล

ระดับอื่น	ให้การวินิจฉัยและรักษาขึ้นกับระดับของสถานพยาบาล

	 (ศึกษาแนวทางการวินิจฉัย	 รักษาและส่งต่อ	 เพิ่มเติม	

จากแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 

ในประเทศไทย	 ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2557	 และ	 Service	 Plan	 

สาขาโรคหัวใจ)
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ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

	 1.	 ซักประวัติถึงอาการเตือนที่ส�าคัญอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือมากกว่า	1	ใน	5	อย่างต่อไปนี้

	 	 •	 การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ	 เช่น	 มีอาการชาหรือ

อ่อนแรงแขนขาหรือใบหน้า	 ส่วนใหญ่มักเป็นที่ร่างกายเพียง 

ซีกใดซีกหนึ่ง	

	 	 •	 การมองเห็นผิดปกติ	เช่น	ตามัว	มองเห็นภาพซ้อน	

หรือตาข้างใดข้างหนึ่งมองไม่เห็นทันที	

	 	 •	 การพูดผิดปกติ	 เช่น	 พูดล�าบาก	 พูดตะกุกตะกัก

หรือพูดไม่ได้หรือไม่เข้าใจค�าพูด	

	 	 •	 มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงทันที	 โดยไม่มี

สาเหตุชัดเจน

	 	 •	 เวียนศีรษะ	 มีอาการมึนงง	 บ้านหมุน	 หรือเดินเซ	

เสียการทรงตัว

	 2.	 ประเมินอาการและซักประวัติเพิ่มเติม	 ดังน้ี	 ระยะ

เวลาที่เริ่มเป็น	การตรวจร่างกาย	สัญญาณชีพ	และความผิดปกติ

ทางระบบประสาท

	 3.	 ส่งต่อผู้ป่วยไปสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าตาม

ระบบเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองของจังหวัด	
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	 (ศึกษาแนวทางการวินิจฉัย	 รักษาและส่งต่อ	 เพิ่มเติม	

จากแนวทางการพยาบาล	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	 ส�าหรับ

พยาบาลทั่วไป	 พ.ศ.	 2250	 	 แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือด

สมองตีบหรืออุตัน	 ส�าหรับแพทย์	 พ.ศ.	 2250	 	 และ	 Service	

Plan	สาขาโรคหลอดเลือดสมอง)
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เอกสารอ้างอิง

•	 รายงานผลการด�าเนินงานการประเมินผลการดูแลผู ้ป่วย 
โรคเบาหวานชนิดที่	2	และความดันโลหิตสูง	ของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 และโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร	 ประจ�าปี	 2555.	 เครือข่ายวิจัยกลุ ่ม 
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.	 สืบค้นข้อมูลจาก	 
www.thaimedresnet.org	เข้าถึงเมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2558

•	 รายงานผลการด�าเนินงานการประเมินผลการดูแลผู ้ป่วย 
โรคเบาหวานชนิดที่	2	และความดันโลหิตสูง	ของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 และสถานพยาบาลในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร	 ประจ�าปี	 2557.	 	 เครือข่ายวิจัยกลุ่ม 
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย.	 สืบค้นข้อมูลจาก	
www.thaimedresnet.org	เข้าถึงเมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2558

•	 แบบประเมินต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด	 ในระยะ
เวลา	10	ปี

•	 แนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับโรคเบาหวาน	 2557.	 โดยสมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย	สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย	
กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุขและส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ.	พิมพ์ครั้งที่	1.	มิถุนายน	2557

•	 แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด.	โดยส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	กระทรวง
สาธารณสุข.	พิมพ์ครั้งที่	3.	ธันวาคม	2557
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•	 แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู ้ป ่วยโรคหัวใจขาดเลือด 
ในประเทศไทย	 ฉบับปรับปรุง	 ปี	 2557.	 โดยสมาคมแพทย ์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 สมาคม 
โรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย	 สมาคมศัลยแพทย์
ทรวงอกแห่งประเทศไทย	 ชมรมคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ 
แห่งประเทศไทย	 ชมรมช่างไฟฟ้าหัวใจแห่งประเทศไทย	 
ชมรมคาร์ดิแอคอิมเมจจิงแห่งประเทศไทย	 ชมรมมัณฑนากร
หลอดเลือดหัวใจแห่งประเทศไทย	 (2551)	 ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	แพทยสภา	กระทรวงสาธารณสุข. 
สืบค้นข้อมูลจาก	 http://www.thaiheart.org/	 เข้าถึง 
เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2558

•	 แนวทางการพยาบาลผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส�าหรับ
พยาบาลทั่วไป	 2550.	 โดยสถาบันประสาทวิทยา	 ชมรม
พยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย.	 สืบค้นข้อมูล

จาก	http://pni.go.th/cpg/	เข้าถึงเมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2558
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คณะท�างานเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์สมเกียรติ	โพธิสัตย์		 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

	 บริการสุขภาพ	(Service	plan)	

	 สาขาโรคไม่ติดต่อ	 	

แพทย์หญิงจุรีพร	คงประเสริฐ	 รองผู้อ�านวยการ	

	 ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค

นายแพทย์เกรียงไกร	เฮงรัศมี		 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	

	 สถาบันโรคทรวงอก	กรมการแพทย์

นายแพทย์สมชาย	โตวณบุตร		 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ		

	 สถาบันประสาทวิทยา	กรมการแพทย์

นายแพทย์สุชาติ	หาญไชยพิบูลย์กุล	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ		

	 สถาบันประสาทวิทยา	กรมการแพทย์

ผศ.นพ.สมเกียรติ	แสงวัฒนาโรจน์		อาจารย์ประจ�า

	 สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด

	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	

	 คณะแพทยศาสตร์	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 		

ศ.นพ.พีระ	บูรณะกิจเจริญ		 นายกสมาคมโรคความดัน	

	 โลหิตสูงแห่งประเทศไทย	
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ศ.นพ.ชัชลิต	รัตรสาร	 กรรมการ	สมาคมโรคเบาหวาน

	 แห่งประเทศไทย 

พลตรี	นพ.ชุมพล	เปี่ยมสมบูรณ์	 นายกสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	

พอ.รศ.นพ.สามารถ	นิธินันทน์		 นายกสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย	

นางกนกพร	แจ่มสมบูรณ์		 รองผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ	

	 สถาบันโรคทรวงอก	กรมการแพทย์	

แพทย์หญิงสุมนี	วัชรสินธุ์		 นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ  

	 ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค

นางนิตยา	พันธุเวทย์		 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	

	 ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	

นางณัฐธิวรรณ	พันธ์มุง		 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	

	 ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	

นางสาวธิดารัตน์	อภิญญา	 นักวิชาการสาธารณสุข		

	 ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค

นางสาวณัฐสุดา	แสงสุวรรณโต		 นักวิชาการสาธารณสุข		 	

	 ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	
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คณะนักวิจัยจากสหสถาบันอุดมศึกษา
นายแพทย์ปริญญ์	วาทีสาธกกิจ		อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
	 และหลอดเลือด	
	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.นายแพทย์ปิยะมิตร	ศรีธรา	 อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
	 และหลอดเลือด	
	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี
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