แพทย์ เตือน “ความดันโลหิตสู ง” เพชฌฆาตเงียบ ทําลายหัวใจ สมอง ไต ตา
และหลอดเลือด
นายแพทย์ ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่าโรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นสาเหตุ
ที่สาํ คัญต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่ งภาวะความดันเลือดสู ง(มากกว่า 140/90 มม.ปรอท) เป็ นอยู่
นานและไม่ได้รับการรักษา จะทําให้เกิดการทําลายอวัยวะสําคัญต่างๆ ในร่ างกายได้ เช่น หัวใจ สมอง ไต ตา
และหลอดเลือด ส่ งผลให้เกิดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง อัมพาต โรคไตวาย หรื อตาบอดได้ สําหรับในประเทศไทยปั ญหาโรคความดันโลหิ ตสู งพบมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูส้ ู งอายุ และมีแนวโน้มสู งขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ทั้งนี้ ความดันโลหิ ตสู งในระยะแรกๆ
อาจไม่มีอาการ แต่ความผิดปกติที่มกั ตรวจพบได้ก่อน คือมีหวั ใจห้องล่างซ้ายโตหรื อมีโปรตีนรั่วใน
ปั สสาวะ ส่ วนอาการที่อาจพบได้กรณี ที่ความดันโลหิ ตสู งมากๆ เช่น เหนื่อยง่าย ปวดศีรษะ ตาพร่ ามัว
คลื่นไส้ เป็ นต้น ภาวะความดันโลหิ ตสู ง จึงมักได้รับการขนานนามว่าเป็ น “เพชฌฆาตเงียบ” สาเหตุเกิดจาก
ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ พันธุ กรรม อายุ เพศ เชื้อชาติ ภาวะอ้วน หรื อนํ้าหนักเกิน ภาวะเครี ยด ขาดการออกกําลัง
กาย รับประทานอาหารเค็ม (เกลือโซเดียมมากเกินไป) เช่น กะปิ นํ้าปลา ของหมักดอง กุง้ แห้ง รับประทาน
อาหารที่มีไขมันสู ง เช่น เนื้อติดมัน หนังสัตว์ ไข่แดง หอยนางรม นํ้ามันหมู อาหารประเภทผัด หรื อทอด
รับประทานอาหารหวานจัด เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง หม้อแกง นํ้าหวาน สู บบุหรี่ จดั ดื่มสุ ราเป็ นประจํา
ความรุ นแรงจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคความดันโลหิ ตสู ง หากไม่สามารถควบคุมระดับ
ความดันโลหิ ตได้จะทําให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสําคัญ ได้แก่ สมอง หัวใจ หลอดเลือด ตา และไต โดย
สังเกตอาการที่เกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ดังนี้ 1.สมอง จะเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรื อหลอด
เลือดในสมองแตก มีเลือดออกในเนื้อสมองส่ งผลให้เกิดอัมพาต อัมพฤกษ์ หากพบอาการปากเบี้ยว พูดไม่
ชัด แขนขาอ่อนแรงต้องรี บมาโรงพยาบาลภายใน 1 ชัว่ โมง เพราะอาจทําให้เสี ยชีวติ หรื อทําให้เลือดออก
ในสมองรุ นแรงได้ 2.หัวใจ ความดันโลหิ ตสู งจะมีผลต่อหัวใจ 2 ทาง คือ ทําให้หวั ใจโต และหลอดเลือด
หัวใจหนาตัวและแข็งตัวขึ้น เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรื ออุดตัน จะมีอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาด
เลือดหรื อหัวใจล้มเหลวเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ หัวใจเต้นผิดปกติ ใจสั่น และอาจเสี ยชีวติ หากมีอาการ
ดังกล่าวแล้วนัง่ พัก 3-5 นาที อาการยังไม่ดีข้ ึนต้องรี บพบแพทย์ทนั ที 3.หลอดเลือด ความดันโลหิ ตสู งจะทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทัว่ ร่ างกาย ทําให้หลอดเลือดแดงตีบแคบ หรื อหลอดเลือดแดงใหญ่
โป่ งพอง อาจเกิดการฉี กขาด เจ็บหน้าอกอย่างรุ นแรง หรื อเสี ยชีวติ เฉี ยบพลันได้ 4.ตา ความดันโลหิ ตสู งมีผล
ต่อหลอดเลือดที่ตา เช่น เลือดออกที่จอประสาทตา หลอดเลือดเล็กที่จอประสาทตาอุดตัน หรื อจอประสาทตา
หลุดลอกออกได้ ทั้งนี้ ผูป้ ่ วยอาจไม่มีอาการใดๆ หรื ออาจมีอาการตามัว จนถึงตาบอดได้
5.ไต ความดัน
โลหิตสู งมีผลต่อหลอดเลือดที่ไต ทําให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ทําให้ไตเสื่ อมสมรรถภาพและอาจทําให้
เกิดไตวายเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยจะมีอาการเริ่ มแรกของภาวะไตวายเรื้ อรัง คือ ปั สสาวะตอนกลางคืน มากกว่า 3 ครั้ง

ต่อคืน ขาบวมตอนเช้าหลังตื่นนอน มีอาการอ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรงจากภาวะซีด มักพบในผูป้ ่ วยไตวาย
เรื้ อรัง หรื อมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ มลงในผูป้ ่ วยไตวายระยะท้ายๆ ปั สสาวะมีสีข่นุ และเป็ นฟองมาก
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความดันโลหิ ตสู งสามารถควบคุมหรื อป้ องกันให้อยูใ่ น
ภาวะปกติได้ดว้ ยการควบคุมอาหารที่มีผลต่อความดันโลหิ ต ซึ่ งอาหารที่มีเกลือ (โซเดียม) สู ง เป็ นปั จจัย
เสี่ ยงสําคัญที่ทาํ ให้เกิดความดันโลหิ ตสู ง จึงควรลดการรับประทานอาหารผ่านกระบวนการอาหารสําเร็ จรู ป
อาหารหมักดอง อาหารกระป๋ องและอาหารขยะ ( junk food) ซึ่ งเป็ นแหล่งอาหารที่มีโซเดียมสู ง เช่น ขนม
ถุง แฮมเบอร์ เกอร์ ไก่ทอด ไส้กรอก เป็ นต้น ลดอาหารที่มีไขมันและนํ้าตาลสู ง เพิ่มการบริ โภคผักและผลไม้
ที่หวานน้อย เช่น พืชตระกูลถัว่ กล้วย ส้ม แตงโม ควรลดการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดการสู บบุหรี่
ทําอารมณ์ให้แจ่มใส ไม่เครี ยด และออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
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