ข้อมูลสําหรับสื่อมวลชน

ความดันโลหิตสงู กับสมญา “ฆาตรกรเงียบ”
จากโรคที่ดเู หมือนอาการประจําตัวที่มาตามวัย วันนี ้ “ความดันโลหิตสูง” ได้ รับการขนานนามอันน่า
สะพรึงกลัวว่า “ฆาตรกรเงียบ”
สถานะ “ฆาตรกร” นันเข้
้ าได้ ไม่ยาก เพราะความดันโลหิตสูงนําไปสูโ่ รคภัยที่ร้ายแรงและเฉียบพลัน เช่น
โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ฯลฯ ก่อผลพวงสาหัสสากรรจ์ ตังแต่
้ อมั พฤกษ์ อัมพาตชัว่ คราวจนถึง
ถาวร ไปจนกระทัง่ เสียชีวิตได้ ภายในไม่กี่นาที
ทว่า “เงียบ” อีกคําที่แฝงมานันมี
้ ที่มาอย่างไร?
การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2546-2547
เป็ นแหล่งเฉลยคําตอบที่ดีที่สดุ
สืบสาวที่มา
ความดันโลหิตสงู เป็ นอาการที่เกิดขึ ้นอย่างเงียบๆ ในร่างกายของผู้ป่วย อาการที่แสดงออกใน
ระยะแรกๆ ไม่เด่นชัด แต่หากไม่มีการควบคุมหรื อป้องกันความเสี่ยงจะค่อยๆ บัน่ ทอนการทํางานของระบบใน
ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหลเวียนของเลือดจนทําให้ เกิดอันตรายเฉียบพลัน หรื อโรคแทรกซ้ อนได้ โดย
ผู้ป่วยไม่ทนั ตังตั
้ ว
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั แบ่งกลุม่ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงตามการได้ รับการวินิจฉัยและการรักษาด้ วย
ยาลดความดันโลหิต โดยแบ่งเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
• กลุ่มที่ไม่ ได้ รับการวินิจฉัย หมายถึงผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ รับการรับวินิจฉัยความดันโลหิตสูงจาก
แพทย์ (ไม่นบั รวมบุคลากรสาธารณสุขด้ านอื่น ๆ )
• กลุ่มที่ได้ รับการวินิจฉัยแต่ ไม่ ได้ รับการรั กษา หมายถึงผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยความดันโลหิต
สูงจากแพทย์ แต่ไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยาลดความดัน
• กลุ่มที่ได้ รับการรั กษาแต่ ควบคุมไม่ ได้ หมายถึงผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาด้ วยยาลดความดัน
โลหิต แต่จากการตรวจวัดความดันยังพบความดันซิสโตลิก >= 140 มิลลิเมตรปรอท หรื อ ความดันไดแอสโตลิก
>= 90 มิลลิเมตรปรอท
• กลุ่มที่ได้ รับการรั กษาและควบคุมได้ หมายถึงผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาด้ วยยาลดความดันโลหิต
และตรวจวัดความดันโลหิตพบว่า ความดันซิสโตลิก < 140 มิลลิเมตรปรอท และ ความดันไดแอสโตลิก < 90
มิลลิเมตรปรอท
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ความจริงที่น่าตกใจ
การศึกษาครั ง้ นีพ้ บว่ ามีผู้ป่วยความดันโลหิตสงที
ู ่ ไม่ ได้ รับการวินิจฉัยอย่ ใู นสัดส่ วนที่สูง ซึง่
ส่งผลให้ สดั ส่วนของการรักษาด้ วยยาตํ่าไปด้ วย
ในกลุม่ อายุเดียวกันผู้ป่วยชายมีสดั ส่วนที่ไม่ได้ รับการวินิจฉัยและการรักษาสูงกว่าผู้หญิง
ผู้ป่วยอายุน้อยมีสดั ส่วนที่ไม่ได้ รับการวินิจฉัยและการรักษามากกว่าผู้ป่วยที่อายุมากขึ ้น
ถึงแม้ ในกลุม่ ที่อายุมากกว่า 60 ปี ซึง่ มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองมากขึ ้น
แต่กลับพบว่ามากกว่าครึ่งหนึง่ ของผู้ป่วยกลุม่ นี ้ไม่เคยได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ น
ความดันโลหิตสูง ซึง่ ผู้ป่วยกลุม่ นี ้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง การไม่ได้
รับการวินิจฉัยและการรักษาโรคความดันโลหิตสูงทําให้ กลุม่ เสี่ยงนี ้ขาดโอกาสที่จะได้ รับ
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง รวมถึงโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นตามหลังจากการเป็ น
โรคความดันโลหิตสูงอีกด้ วย
หากวิเคราะห์แยกโอกาสของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในการได้ รับการวินิจฉัยและรักษาเป็ น
ชันๆ
้ ลงไป จะพบว่าในกลุม่ ผู้ป่วยที่พบถึง ร้ อยละ 20 ของประชากร มีเพียง ร้ อยละ 21 ใน
ชายและร้ อยละ 36 ในหญิง ที่ได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ นัน่ คือ ทราบว่าตนเองป่ วยด้ วยโรค
นี ้
ในกลุม่ ที่ทราบว่าตนเองป่ วย มี ร้ อยละ 79 ในชาย และร้ อยละ 85 ในหญิง ที่ได้ รับการรักษา
และในกลุม่ ที่ได้ รับการรักษามีเพียง ร้ อยละ 34 ในชาย และ ร้ อยละ 38 ในหญิง ที่สามารถ
ควบคุมโรคได้
เมื่อจําแนกตามภาคพบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยที่ไม่เคยได้ รับการวินิจฉัยในส่วนภูมิภาค จะสูง
กว่าในกรุงเทพฯ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสดั ส่วนของผู้ป่วยที่ไม่ได้ รับการวินิจฉัย
สูงสุด (ร้ อยละ 80) รวมถึงการรักษาด้ วยยาก็ตํ่าที่สดุ เช่นกัน ข้ อมูลดังกล่าวแสดงถึงปั ญหาใ
การวินิจฉัยโรค หรื อการคัดกรองโรค รวมทังปั
้ ญหาในการรักษาเพื่อการควบคุมระดับความ
ดันโลหิต ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ป่ วยหลัก 100 คุมได้ แค่ หลัก 10!
โดยหลักการ ความดันโลหิตสูงเป็ นโรคที่สามารถควบคุมได้ หากดําเนินวิถีชีวิตเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ข้ อเท็จจริงที่เกิดในประเทศไทยที่พบจากการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า หากคํานวณโอกาสในการควบคุมโรคได้ ใน
บรรดาผู้ป่วยทังหมด
้
จะพบว่ามีเพียง ร้ อยละ 5.7 ในชาย และ ร้ อยละ 11.7 ในหญิง เท่านัน้
ด้ วยเหตุนี ้ สมญา “ฆาตรกรเงียบ” จึงไม่ เกินเลยแต่ อย่ างใดสําหรั บโรคที่น่าจะป้องกันได้ โรคนี ้
ที่มา สถานการณ์สขุ ภาพประเทศไทย ปี ที่ 2 ฉบับที่ 16 กันยายน 2549 เรื่ อง ความดันโลหิตสูงในคนไทย โดย
รศ.พญ.เยาวรัตน์ ปรปั กษ์ ขาม , รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ
สืบค้ นได้ จาก http://www.hiso.or.th
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ภาพแสดงให้ เห็นภาพรวมผ้ ูป่วยความดันโลหิตสงและกลุ
่ มที่ได้ รับการตรวจวินิจฉัยและรั กษา
ู

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดตอ่ กติิ มาภรณ์ 081 449 7479
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