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ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ
ຄວາມດັນເລືອດສູງ:
ພະຍາດຫົວໃຈແມ່ນຫຍັງ?
ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈ�ຳເປັນຕ້ອງມີຫົວໃຈທີແ
່ ຂງແຮງ ແລະສົມບູນ ເພື່ອສູບສີດ
ເລືອດຈາກຫົວໃຈໄປຫາອະໄວຍະວະໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຜ່ານທາງເ
ສັນ
້ ເລືອດແດງ (arteries) ແລະຈາກນັ້ນກໍ່ກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈຜ່ານທາງເສັນ
້ ເລືອດ
ດ�ຳ (veins). ຖ້າວ່າ ເສັນ
້ ເລືອດແດງເກີດມີການອຸດຕັນ ຫຼື ບອບບາງແຕກງ່າຍ,
ປະລິມານເລືອດກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈກໍ່ຈະບໍ່ພຽງພໍ, ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ຫົວໃຈອ່ອນແອ;
ແລະຖ້າຫົວໃຈອ່ອນແອເກີນໄປ, ມັນກໍ່ຈະສູບສີດເລືອດບໍໄ່ ດ້ດີ
ແລະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ.
ຍ້ອນວ່າເລືອດເຮັດໜ້າທີ່ລຳ� ລຽງເອົາອົກຊີແຊນ ແລະສານອາຫານຕ່າ
ຫົວໃຈເຮັດວຽກທັງເວັນແລະ
ງໆໄປຫຼໍ່ລຽ້ ງທຸກອະໄວຍະວະໃນທົ່ວຮ່າງກາຍ, ຫາກລະບົບໝູນວຽນເລືອດ
ຄືນເພື່ອສູບສີດເລືອດໄປຫຼໍ່
ແລະຫົວໃຈເກີດບັນຫາຂຶ້ນມາ ມັນກໍ່ສາມາດສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກອະໄວຍະວະໃ
ລ້ຽງທົ່ວຮ່າງກາຍ. ໃຫ້ເອົານິ້
ນທົ່ວຮ່າງກາຍໄດ້. ລະບົບໝູນວຽນເລືອດໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາກໍ່ຄາ້ ຍຄືກັບລະ
ວມືຈັບກວດເບິ່ງ ບາດເຕັ້ນຫົ
ວໃຈທີ່ຕີຢູ່ສະເໝີນັ້ນໄດ້ຢູ່ຂ້
ບົບນ�ຳ້ປະປາ: ຖ້າວ່າເຄື່ອງສູບນ�ຳ້ (ປ�ຳ້ນ�ຳ)້ ເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປມັນກໍ່ຈະໄໝ້;
າງຄໍ ຫຼື ຢູ່ຂໍ້ມຂ
ື ອງເຈົ້າ.
ຖ້າຫາກປ�ຳ້ນ�ຳ້ບແ
ໍ່ ຮງພໍ, ບ້ານເຮືອນຫຼາຍໆຫຼັງ ກໍ່ຈະບໍມ
່ ນ
ີ �ຳໃ້ ຊ້. ຖ້າທໍ່ນ�ຳ້ຕັນ ບັນດາ
ເຮືອນຢູ່ຫຼັງ ທໍ່ທີ່ຕັນນັ້ນນ�ຳ້ກໍ່ຈະບໍ່ອອກ ແລະໃນເຮືອນທີ່ນ�ຳ້ບມ
ໍ່ ານັ້ນກໍ່ມແ
ີ ນວໂນ້
ມທີ່ອາດຈະມີບັນຫາ. ລະບົບໝູນວຽນເລືອດໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍເ່ ຊັ່ນກັນ,
ຫາກເສັນ
້ ເລືອດມີການອຸດຕັນ ອະໄວຍະວະທີເ່ ລືອດໄປຫຼໍ່ລຽ້ ງບໍໄ່ ດ້ກໍ່ອາດຈະເກີດມີ
ບັນຫາການເຈັບປ່ວຍເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ບັນຫາໃນເສັນ
້ ເລືອດແດງ ແລະ ເສັນ
້ ເລືອດດ�ຳ ແລະບັນຫາກ່ຽວກັບລີນ
້ ຫົວໃຈ
(valves) ທັງ ໝົດນີເ້ ອີ້ນວ່າ ພະຍາດຫົວໃຈ. ພະຍາດຫົວໃຈທີ່ມັກພົບເຫັນທົ່ວໄປ
(ເຊິ່ງມັກເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ພະຍາດຫົວໃຈແລະເສັນ
້ ເລືອດ) ແມ່ນລວມມີ:
··ເມື່ອເສັ້ນເລືອດແດງທີ່ສົ່ງເລືອດຈາກຫົວໃຈໄປຫຼໍ່ລ້ຽງທົ່ວຮ່າງກາຍ ເກີດມີສະພາວະແຂງ, ຕີບ ຫຼື ອຸດຕັນ —
ການທີ່ເປັນເຊັ່ນນີ້ຕາມປົກກະຕິແລ້ວກໍ່ເນື່ອງມາຈາກການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍໃນປະລິມານ
ຫຼາຍເກີນໄປ — ເມື່ອເສັ້ນເລືອດແດງແຂງ, ຕີບ ຫຼື ອຸດຕັນແລ້ວກໍ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈບໍ່ພຽງພໍ.
··ໂລກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ (congestive heart failure): ເມື່ອຫົວໃຈບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະສາມາດສູບສີດເລືອດໄດ້
ດີ, ສະພາວະນີ້ເອີ້ນວ່າ ຫົວໃຈຊຸດໂຊມ. ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບເປັນອັນຕະລາຍໄດ້ ເພາະວ່າເລືອດບໍ່ໄປຫຼໍ່ລ້ຽງອ
ະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງພຽງພໍແລະທົ່ວເຖິງ. ດ້ວຍປະລິມານເລືອດໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆໜ້
ອຍ, ຄົນເຈັບກໍ່ເມື່ອຍງ່າຍຂຶ້ນ. ການຂາດການໝູນວຽນເລືອດທີ່ດີກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ເກີດອາການໃຄ່ບວມຕາມ
ຂາ ແລະມີຂອງແຫຼວສະສົມໃນປອດຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

··ໂລກຫົວໃຈວາຍ (heart attack): ເມື່ອເລືອດມາຂັງຢູ່ພາຍໃນຫົວໃຈ, ກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈກໍ່ຈະເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຫົວໃຈກໍ່ຈະຢູ່ໃນພາວະອ່ອນແອເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
ພາວະດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນພາວະສຸກເສີນ (ເບິ່ງໜ້າ 19).
··ເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼືແຕກ (stroke): ເມື່ອເລືອດຂຶ້ນມາຫຼໍ່ລ້ຽງສະໝອງມີການອຸດຕັນ ຫຼື
ເມື່ອເສັ້ນເລືອດຝອຍໃນສະໝອງແຕກ, ເປັນຜົນໃຫ້ສະໝອງເສຍຫາຍ. ພາວະດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນພາວະສຸກເສີນ
(ເບິ່ງໜ້າ 20).
··ໂລກຫົວໃຈຣູມາຕິກ (rheumatic heart disease): ໂລກນີ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ໄຂ້ rheumatic fever ເຮັດ
ໃຫ້ຫົວໃຈເດັກນ້ອຍເກີດຄວາມເສຍຫາຍ (ເບິ່ງໜ້າ 22). ໂລກດ່ັງກ່າວນີ້ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍການໃຫ້ຢາ ຫຼື
ດ້ວຍການຜ່າຕັດ.
··ໂລກຫົວໃຈໃນເດັກແດງ (newborn heart problems): ເມື່ອເດັກເກີດມາ ໂດຍທີ່ຫົວໃຈມີຮູຮົ່ວ ຫຼື
ຫົວໃຈບໍ່ສົມບູນ ມັນອາດຈະພາໃຫ້ເດັກດັ່ງກ່າວນັ້ນມີບັນຫາທາງສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ. ບັນຫາຫົວໃຈບົກຜ່ອງ
ນີ້ແມ່ນແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການຜ່າຕັດເທົ່ານັ້ນ. ບັນຫາຜິດປົກກະຕິທາງຫົວໃຈເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ ຫົວໃຈບໍ່ສົມບູນ ຫຼື
ຫົວໃຈພິການ (ເບິ່ງໜ້າ 23).

ຫົວໃຈສົ່ງເລືອດໄປລ້ຽງທົ່ວຮ່າງກາຍ
ຫົວໃຈຢູ່ໃນເອິກຂ້າງຊ້າຍ. ຫົວໃຈສູບສີດເລືອດໄປຕາ
ມເສັນ
້ ເລືອດຕ່າງໃນທົ່ວຮ່າງກາຍ ແລະກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈ.
ຖ້າຫົວໃຈຢຸດເຮັດວຽກເມື່ອໃດ, ຄົນເຮົາກໍ່ຕາຍ. ການໄຫຼວຽນຂອງ
ເລືອດພາຍໃນຮ່າງກາຍນັ້ນເອີ້ນວ່າ ການໝູນວຽນຂອງເລືອດ.
ບັນດາທໍ່ທີ່ລຳ� ລຽງເລືອດໃນຮ່າງກາຍນັ້ນເອີ້ນວ່າ ເສັນ
້ ເລືອດ
(blood vessels). ໃນຮ່າງກາຍຄົນເຮົາມີເສັນ
້ ເລືອດ 2
ຊະນິດ ຄື: ເສັນ
້ ເລືອດແດງ (arteries) ແລະ ເສັນ
້ ເລືອດດ�ຳ
(veins). ເສັນ
້ ເລືອດແດງນ�ຳເລືອດອອກຈາກຫົວໃຈໄປຫ
າອະໄວຍະວະ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນຮ່າງກາຍ.
ເສັນ
້ ເລືອດດ�ຳນ�ຳເລືອດກັບສູ່ຫົວໃຈ. ເມື່ອເລືອດໄຫຼ ຜ່ານປອດ,
ມັນກໍ່ຈະຮັບເອົາອົກຊີຈາກອາກາດທີ່ຄົນເຮົາຫາຍໃຈເຂົາ
້ ໄປ.

ຫົວໃຈ
ປອດ
ອະໄວຍະວ
ະທຸກຢ່າງໃ
ນຮ່າງກາຍ
ຕ້ອງການເ
ລືອດ

ຫົວໃຈເຈົ້າແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່າກັບກ�ຳປັ້ນຂອງເຈົ້າເ
ທົ່ານັ້ນ. ຫົວໃຈຄົນເຮົາກໍ່ປຽບຄືກັບເຮືອນຫຼັງ ໜຶ່ງເຊິ່ງມີຫຼາຍຫ້
ອງ. ເລືອດກໍ່ຈະໄຫຼຈາກຫ້ອງ (chamber) ໜຶ່ງໄປຫາອີກຫ້ອ
ງໜຶ່ງໂດຍຜ່ານປະຕູຫ້ອງຫົວໃຈ ເອີ້ນວ່າ ລີນ
້ ຫົວໃຈ (valves), ທີ່ ເປີດ -ປິດ ເພື່ອປ່ອຍເລືອດເຂົາ
້ -ອອກ.
ຫາກລີນ
້ ຫົວໃຈເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດວຽກບໍໄ່ ດ້ດີ ກໍ່ສາມາດພາໃຫ້ເກີດໂລກພະຍາດຫົວໃຈຂຶ້ນໄດ້.
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ພະຍາດຫົວໃຈແມ່ນຫຍັງ?

ໃຜແດ່ມຄ
ີ ວາມສ່ຽງທີຈ
່ ະເປັນພະຍາດຫົວໃຈ?
ພະຍາດຫົວໃຈສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຄ່ອຍເປັນຂຶ້ນມາເທື່ອລະໜ້ອຍຜ່ານວັນເວລາດົນນານກ່ອນທີ່ຈະມີອາກາ
ນສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນ. ແຕ່ມນ
ັ ກໍ່ມເີ ງື່ອນໄຂ ຫຼືສາເຫດສະເພາະຂອງມັນໆຈິ່ງ ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈໄດ້,
ສະນັ້ນ ມັນຈິ່ງເປັນການງ່າຍໃນການຄາດການໄດ້ວ່າ ຄົນທີ່ມີ 2 ຫຼື ຫຼາຍເງື່ອນໄຂໃນຂ້າງລຸມ
່ ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສ່
ຽງທີ່ຈະເປັນພະຍາດຫົວໃຈໃນອີກສອງສາມປີຂາ
້ ງໜ້າ:
··ມີຄວາມດັນເລືອດສູງກວ່າ 140/90 ໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ວັດແທກ
··ນຳ້ໜັກຫຼາຍເກີນໄປ
··ເປັນໂລກເບົາຫວານ
··ສູບຢາ
··ຜູ້ຊາຍອາຍຸສູງກວ່າ 55 ປີ ຫຼື ແມ່ຍິງອາຍຸສູງກວ່າ 65 ປີ

ລາວມັກມີສະພາວະຫາຍໃຈຫອບ
(ຫາຍໃຈບໍ່ທັນ) ຢູເ່ ລື້ອຍໆ, ແຕ່ພວ
ກເຮົາກໍ່ ບເໍ່ ຄີຍຄິດເລີຍວ່າມັນເປັນຍ້
ອນຫົວໃຈຂອງລາວ.

ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດກໍ່ສາມາດປຸກລະດົມຂົ
ນຂວາຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ມເີ ງື່ອນໄຂສ່ຽງທີ່ຈະເກີດພະຍາດຫົ
ວໃຈ ໃຫ້ໄປກວດໂລກຄວາມດັນເລືອດ, ເບົາຫວານ ແລະ
ລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດ (cholesterol levels) (ເບິ່ງ ໜ້າ 16).
ເຈົ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂລກຫົວໃຈ
ຫຼຸດລົງໄດ້, ແລະພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນການປັບປຸງໃຫ້ໂລ
ກຫົວໃຈທີເ່ ປັນຢູ່ນັ້ນດີຂຶ້ນ. ສິ່ງ ທີເ່ ຈົ້າເຮັດໄດ້ກໍ່ຄ:ື ເຊົາສູບຢາ,
ປິ່ນປົວໂລກເບົາຫວານ, ໃຫ້ພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງອາຫານເຄັມ
ແລະອາຫານສ�ຳເລັດຮູບທີ່ບເໍ່ ປັນປະໂຫຍດ
ຕໍ່ສຸຂະພາບ, ອອກກ�ຳລັງ ກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ,
ໂລກຫົວໃຈວາຍ ຫຼື
ແລະຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງ ຄຽດ (stress). ບັນດາການ
ພະຍາດເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼແ
ື ຕກ (stroke)
ເບິ່ງ ຄືວ່າມັນເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ, ແຕ່ພະຍາດຫົວໃຈ
ປ່ຽນແປງດັ່ງ ກ່າວນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າແຂງແ
ແມ່ນເລີ່ມເກີດໃນເວລາທີເ່ ຈົ້າຍັງ ໜຸ່ມ ແລະມັນກໍ່ເປັ
ຮງ. ຂໍຄຳ� ແນະນ�ຳຈາກບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຂ
ນໜັກຂຶ້ນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຫຼາຍປີ.
ອງເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ວິທີການໃນການລົດຄວາມດັນເລືອດ
ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈແຂງແຮງ (ເບິ່ງ ໜ້າ 9).

ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ໂລກເບົາຫວານ
ຄົນເຈັບທີເ່ ປັນໂລກເບົາຫວານຫຼາຍຄົນກໍ່ຍັງມີບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຫົວໃຈຕື່ມອີກ. ໂລກເບົາຫວາ
ນມັກຈະມາພ້ອມບັນດາປັດໄຈ (ເງື່ອນໄຂ) ສ່ຽງທີ່ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈຂຶ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ:
ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ລະດັບໄຂມັນ cholesterol ສູງ, ນ�ຳ້ໜັກຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະການຂາດການອອ
ກກ�ຳລັງ ກາຍຢ່າງພຽງພໍ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີ,້ ຄົນເຈັບໂລກເບົາຫວານທຸກຄົນຄວນກວດຄວາມດັນເລືອດ
ສູງ, ແລະຜູ້ທເີ່ ປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ກໍ່ຄວນກວດໂລກເບົາຫວານ. ການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ,
ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ຫຼເື ຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ, ບໍ່ສູບຢາ, ແລະລົດຜ່ອນຄວາມຕຶງ ຄຽດ
ເຮັດໃຫ້ທັງໂລກເບົາຫວານ ແລະໂລກຫົວໃຈດີຂຶ້ນໄດ້. ເບິ່ງຂໍ້ມນ
ູ ລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໃນ ບົດໂລກເບົາຫວານ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ວິທີກວດຫົວໃຈ ແລະລະບົບໝູນວຽນເລືອດ
ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຈະກວດເບິ່ງ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍ
ພຽງໃດ, ລາວກວດໂດຍ:
··ການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດ (ເບິ່ງໜ້າ 6). ການວັດແທກຄວາມດັນນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເ
ຮັດວຽກໜັກເກີນໄປຫຼືບໍ່ໃນການສົ່ງເລືອດໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ. ຫາກຜົນການກວດຄວາມດັນເລືອດໃນແຕ່ລະເທື່
ອອອກມາສູງສະເໝີ, ນີ້ເປັນສັນຍານເຕືອນວ່າເຈົ້າເປັນ ຫຼືອາດກຳລັງຈະເປັນໂລກຫົວໃຈ (ຫຼືຫົວໃຈມີບັນຫາ)
ທີ່ສາມາດນຳໄປສູ່ຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼືແຕກ (stroke).
··ການກວດເລືອດເພື່ອເບິ່ງລະດັບໄຂມັນໂຄເລັດສະເຕີໂຣລ໌ (cholesterol) ໃນເລືອດ. ໂຄເລັດສະເຕີໂຣລ໌
(cholesterol) ແມ່ນສານໄຂມັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຮ່າງກາຍສ້າງຂຶ້ນ (ເບິ່ງໜ້າ 16). ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາຕ້ອ
ງການໂຄເລັດສະເຕີໂຣລ໌ (cholesterol) ຈຳນວນໜຶ່ງ, ແຕ່ຖ້າ ໂຄເລັດສະເຕີໂຣລ໌ (cholesterol)
ມີປະລິມານຫຼາຍເກີນໄປ ແມ່ນເປັນອາການສະແດງອອກເຊິ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໂລກຫົວໃຈກຳລັງຈະມາ.
ອາການສະແດງອອກອື່ນໆທີ່ອາດຊີເ້ ຖິງໂລກຫົວໃຈ (ຫົວໃຈມີບັນຫາ), ໂດຍສະເພາະ ຖ້າເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີອາ
ການນັ້ນເປັນຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ:
··ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວເກີນໄປ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າເກີນໄປ, ຫຼື ບາດເຕັ້ນຫົວໃຈປ່ຽນແປງຢູ່ເລື້ອຍໆ
(ຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດຈັ່ງຫວະ (arrhythmia), ເບິ່ງໜ້າ 17)
··ເຈັບໜ້າເອິກ (angina, ເບິ່ງໜ້າ 18)
··ມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ ຫຼື ຮູ້ສຶກຫາຍໃຈຍາກ
··ມີອາການບວມໃຄ່ຕາມຂາແລະຕີນທັງສອງຂ້າງ
··ມີບັນຫາໃນການນອນຢຽດຊື່ຕາມປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ໃນເວລາກາງຄືນ

ການປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ
ໂລກພະຍາດຫົວໃຈສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກອາຫານການກິນ ແລະ ວິຖີການດ�ຳລົງຊີວິດ. ພວກເຮົາ
ສາມາດຄວບຄຸມສິ່ງ ທີເ່ ຮົາກິນແລະວິຖີການດ�ຳລົງຊີວິດໄດ້ບາງສ່ວນ ແຕ່ສ່ວນທີເ່ ຫຼືອອີກຫຼາຍຢ່າງແມ່ນຢູ່ນອ
ກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ. ມີທີ່ພັກອາໃສທີ່ຖືກສຸກຂະອະນາໄມ ຫຼື ອາຫານການກິນທີ່ມີປະໂຫຍດບໍ
ແລະພໍຈະສາມາດຈັດຫາຊື້ມາໃຊ້ໄດ້ບ?
ໍ ເງິນເດືອນພໍໃຊ້ບ?
ໍ ມີສະຖານທີ່ໆປອດໄພສ�ຳລັບອອກກ�ຳລັງ ກາ
ຍ ແລະໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຫຼິ້ນບໍ? ມີມນ
ົ ລະພິດ ຫຼື ຄວັນຢາສູບຢູ່ທົ່ວທຸກສະຖານທີ່ບ?
ໍ ມີການຈ�ຳແນກຊົນຊັ້ນ,
ຄວາມທຸກຍາກ, ຊີວິດທີ່ຍາກລ�ຳບາກສ�ຳລັບແມ່ຍິງ ບໍ? ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ິດຂອງພວກເຮົາເຄັ່ງ ຄຽດຢູ່
ຕະຫຼອດບໍ? ບົດນີ້ຈະອະທິບາຍເຖິງ ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງພະຍາດຫົວໃຈ, ແລະພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງໄດ້ແບ່ງ ປັນແນ
ວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ບຸກຄົນ ຄອບຄົວ ແລະຊຸມຊົນຈະສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ ເພື່ອໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດທີ່ດແ
ີ
ລະຍືນຍາວຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ.

ເມື່ອເດັກນ້ອຍສາມາດຫຼິ້ນຢ່າງປອດໄພ ແລະໄດ້
ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດໃນແຕ່ລະມື,້ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າກໍ່ຈະບໍມ
່ ີບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍເມື່ອພວກເຂົ
າເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນໄປ.
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ໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງແມ່ນຫຍັງ?

ໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງແມ່ນຫຍັງ?
ການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດຊ່ວຍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫົວໃຈຄົນເຈັບຕ້ອງການກ�ຳລັງແຮງຫຼາຍຊ�ຳໃ່ ດເ
ພື່ອສູບສີດເລືອດໄປຫຼໍ່ລຽ້ ງທົ່ວຮ່າງກາຍ ແລະກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈ. ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ຄວາມດັນເ
ລືອດ ມີການປ່ຽນແປງຂຶ້ນລົງໃນລະຫວ່າງວັນ ການປ່ຽນແປງນີແ
້ ມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບ ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ,
ການກິນອາຫານ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ແລະອື່ນໆ. ແຕ່ວ່າ ການມີຄວາມດັນເລືອດສູງຢູເ່ ກືອບທຸກເວລານັ້ນ
ບໍແ
່ ມ່ນເລື່ອງດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ຄວາມດັນເລືອດສູງ (hypertension) ເປັນອາການສະແດງບອກເຖິງວ່າ ຫົວໃຈຄົ
ນເຮົາກ�ຳລັງເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ.
ເມື່ອຄົນເຮົາເປັນໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ, ການຫຼຸດມັນລົ
ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຊວ
ີ ິດໄດ້ຍືນຍາວຂຶ້ນຕື່ມ. ບາ
ງຄັ້ງ ກໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາເພື່ອລົດຄວາມດັນເລືອດ
ລົງ ແຕ່ ຄວາມດັນເລືອດສູງແມ່ນສາມາດລົດລົງໄດ້ດ້ວ
ຍການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ບໍ່ກິນອາຫານເຄັມ,
ແລະການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ. ການເຊົາສູບຢາ ແລະບໍ່ດື່ມເ
ຄື່ອງດື່ມປະເພດເຫຼົ້າກໍ່ຊວ
່ ຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ການປິ່ນປົວໂລ
ກເບົາຫວານກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຫົວໃຈຂອງພວກເຂົ
າເຈົ້າດີຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ວິທີການລົດຄວາມດັນເລືອດສູງ
ແມ່ນມີຫຼາຍວິທີ (ເບິ່ງ ໜ້າ 9).
ບາງຄັ້ງ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ກໍ່ບມ
ໍ່ ເີ ຫດຜົນຈະແຈ້ງວ່າຍ້ອນຫຍັງ ຄົນເຮົາຈິ່ງມີຄວາມດັນເລືອດສູງ.
ເມື່ອຄົນເຮົາອາຍຸສູງຂຶ້ນ ຄວາມດັນເລືອດກໍ່ຄ່ອຍສູງຂຶ້ນໄປນ�ຳ ຍ້ອນເສັນ
້ ເລືອດແດງເຊືອ
່ ມແລະແຂງໄປຕາມອ
າຍຸໄຂຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ສ�ຳລັບແມ່ຍິງຈ�ຳນວນໜຶ່ງ, ການຖືພາເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນ. ຄວາມດັນເລື
ອດສູງ ກໍ່ສາມາດເປັນໂລກທາງກ�ຳມະພັນ, ນັ້ນກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າພໍແ
່ ມ່ ຫຼື ພີ່ນ້ອງໃກ້ຊດ
ິ ເປັນໂລກຄວາມດັນເ
ລືອດສູງ, ເຈົ້າກໍ່ອາດຈະເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດແມ່ນແທກດ້ວຍ ສາຍຮັດແຂນວັດແທກຄວາມດັນ
(ຫຼື ຄັບ (cuff)) ທີ່ພັນອ້ອມບໍລເິ ວນແຂນສ່ວນເທິງຂໍສ
້ ອກໂດຍໃຫ້ສາຍຮັດຕິດແນບກັບຜິວໜັງແຂນໂ
ດຍກົງ, ໃນຂະນະທີ່ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ (ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກເອງ) ຟັງສຽງກະແສເລືອດໄຫຼ
ສາຍຮັດແຂນຈະຮັດແໜ້ນເຂົາ
້ ແລະມາຍອອກ. ລະດັບຄວາມດັນເລືອດທີແ
່ ທກອອກມາແມ່ນຈະ
ມີສອງຄ່າ ທີ່ຂຽນຕໍ່ຂາ
້ ງກັນ ຫຼືຂຽນຄ່າໜຶ່ງໄວ້ທາງເທິງ ແລະອີກຄ່າໜຶ່ງຢູ່ດ້ານລຸມ
່ . ຕົວເລກທ�ຳອິດ
(ເລກທີ່ຢສ
ູ່ ່ວນເທິງ) ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເລືອດຖືກດັນອອກໄປຈາກຫົວໃຈດ້ວຍກ�ຳລັງແຮງຫຼາຍພຽງໃດ ໃນ
ຂະນະຫົວໃຈບີບຮັດໂຕເຂົາ
້ ເພື່ອສູບສີດເລືອດອອກໄປສູເ່ ສັນ
້ ເລືອດແດງ. ຕົວເລກສ່ວນເທິງນີເ້ ອີ້ນວ່າ
ຄວາມດັນຊິດສະໂຕລິກ (systolic pressure). ເມື່ອຕົວເລກສ່ວນເທິງນີ້ມີຄາ່ ສູງ ຫຼາຍກວ່າ 140, ສະແດ
ງວ່າຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼາຍເກີນໄປ. ຕົວເລກທີສອງ (ເລກຢູ່ທາງລ່ມ
ຸ ) ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເລືອດຖືກດັນອອກ
ມາຈາກຫົວໃຈດ້ວຍກ�ຳລັງແຮງຫຼາຍພຽງໃດໃນຂະນະທີ່ຫົວໃຈຄາຍຕົວອອກ. ຕົວເລກສ່ວນລຸມ
່ ນີເ້ ອີ້ນວ່າ
ຄວາມດັນໄດສະໂຕລິກ (diastolic pressure). ຄວາມດັນເລືອດແມ່ນສູງ ຫຼາຍເກີນໄປ ຖ້າຕົວເລກສ່ວນລຸ່
ມນີ້ມີຄາ່ ສູງ ຫຼາຍກວ່າ 90.
ການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດ (BP) ແມ່ນມີສອງຄ່າ (ຕົວເລກ):
120 ແມ່ນອ່ານເປັນຄ່າຄວາມດັນສ່ວນເທິງ (ຄວາມດັນ
systolic)
80 ແມ່ນອ່ານເປັນຄ່າຄວາມດັນສ່ວນລຸມ
່ (ຄວາມດັນ diastolic)
ການທີ່ຄາ່ ຂອງການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດໃນແຕ່ລະເທື່ອອອກມາແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍນັ້ນແມ່ນເ
ປັນເລື່ອງປົກກະຕິ.
ຄ່າຄວາມດັນເລືອດຂອງຄົນປົກກະຕິສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມສ
ີ ຸຂະພາບແຂງແຮງດີແມ່ນບໍ່ສູງ ກວ່າ 120
ສ�ຳລັບຕົວເລກສ່ວນເທິງ, ແລະບໍ່ສູງ ກວ່າ 80 ສ�ຳລັບຕົວເລກສ່ວນລຸມ
່ . ສ�ຳລັບຜູ້ຄົນທົ່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ ຄ່າຄ
ວາມດັນເລືອດຍິ່ງ ຕ�ຳ່ກວ່າເກນປົກກະຕິນັ້ນຍິ່ງເປັນການດີ, ແຕ່ກໍ່ມີບາງເວລາທີ່ຄວາມດັນເລືອດກໍ່ສາມາດ
ຫຼຸດລົງ ຕ�ຳເ່ ກີນໄປ (ເບິ່ງ ໜ້າ 8).
ຄົນເຈັບອາດຈະຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນໃນເວລາຢູ່ໃນຄລີນິກ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ຄາ່ ວັດແທກຄວາມດັນເລືອດຂ
ອງລາວອອກມາສູງ ກວ່າຕົວຈິງ. ສະນັ້ນ ໃຫ້ລາວພັກ ຜ່ອນຈັກສອງສາມນາທີກ່ອນຈິ່ງແທກ, ໃຫ້ຄົນເ
ຈັບພັກຕີນທັງສອງຢູ່ກັບພື້ນ ແລະບໍໃ່ ຫ້ຊວນຄົນເຈັບເວົ້າລົມຫຍັງ ໃນເວລາແທກຄວາມດັນໃຫ້ຄົນເຈັ
ບດັ່ງ ກ່າວ. ຖ້າຫາກວ່າຄວາມດັນທີແ
່ ທກອອກມານັ້ນເບິ່ງ ຄືວ່າສູງ, ກໍໃ່ ຫ້ວັດແທກຄືນອີກໃນຊ່ວງເວລ
າທີ່ລາວຍັງຢູ່ທີ່ຄລີນິກນັ້ນຢູ.່ ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄ່າວັດແທກຄວ
າມດັນເລືອດອອກມາສູງ ພຽງຄັ້ງ ດຽວ ກໍ່ບໄໍ່ ດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າຄົນເຈັບຈະມີບັນຫາຄວາມດັນເລືອດສູງສະເໝີໄປ. ຫຼັງ
ຈາກກວດວັດແທກຄວາມດັນເລືອດແລ້ວ, ກໍ່ນັດໃຫ້ຄົນເຈັ
ບກັບມາກວດວັດແທກຄວາມດັນເລືອດອີກໃນອີກສອງສ
າມເດືອນຂ້າງໜ້າ, ຫຼື ອາດຈະນັດໃຫ້ມາກວດໄວກວ່ານັ້ນ
ເຊິ່ງມັນກໍ່ຂຶ້ນກັບການກວດ. ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການວັດແທກ
ຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ທຽ່ ງຕົງເທົ່າທີເ່ ປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ເບິ່ງ ບົດ
ທັກສະການປິ່ນປົວຂອງບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ
(ກ�ຳລັງ ພັດທະນາຂຶ້ນມາ).
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ໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງແມ່ນຫຍັງ?

ເມືອ
່ ຄວາມດັນເລືອດສູງເກີນໄປ
ຄ່າຄວາມດັນເລືອດທີ່ວັດແທກຕາມປົກກະຕິອອກມາສູງ ກວ່າ 140/90 ແມ່ນຖືວ່າເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ.
ແຕ່ຖ້າຄົນເຈັບມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆອີກ ລະດັບຄວາມດັນເລືອດສະເພາະຂອງລາວເອງ ອາດຈະສູງ ກວ່າ
ຫຼື ຕ�ຳ່ກວ່າ. ຕົວຢ່າງ: ມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເມື່ອຄົນເຮົາອາຍຸແກ່ຂຶ້ນ ຄວາມດັນເລືອດກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ
, ແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມດັນເລືອດໃນກໍລະນີນີ້ ອາດຈະບໍເ່ ປັນບັນຫາສ�ຳລັບຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປທີ່ບມ
ໍ່ ີບັ
ນຫາສຸຂະພາບຢ່າງອື່ນນ�ຳ. ຖ້າຄວາມດັນເລືອດແທກຕາມປົກກະຕິຫາກສູງ ກວ່າ 130/80 ຫຼື ຄວາມດັນເລືອດ
ສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ໃຫ້ລອງປິ່ນປົວດ້ວຍວິທີການທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນໄປເພື່ອລົດມັນລົງ (ເບິ່ງ ໜ້າ
9) ແລະໃຫ້ສືບຕໍ່ກວດຄວາມດັນເລືອດເພື່ອເບິ່ງວ່າວິທີການໃດທີໄ່ ດ້ຜົນດີ.
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ, ຄົນເຈັບໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນອາການໃດໆສະແດງອອກ ຈົນກວ່າ
ຈະມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼາຍແລ້ວ. ການທີ່ບເໍ່ ຫັນອາການໃດໆສະແດງອອກ ກໍ່ບໄໍ່ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍມ
່ ີອັນ
ຕະລາຍ. ວິທີທາງດຽວທີ່ຈະຮູໄ້ ດ້ວ່າ ເຈົ້າເປັນຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼືບໍ່ນັ້ນກໍ່ຄໄື ປໃຫ້ແພດກວດ.

ຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼາຍ (ສຸກເສີນຄວາມດັນເລືອດສູງ)
ການມີຄາ່ ຄວາມດັນເບື້ອງເທິງ (ຄວາມດັນ systolic) ປະມານ 180 ຫຼື ສູງ ກວ່າ, ຫຼື
ການມີຄາ່ ຄວາມດັນສ່ວນລຸມ
່ (ຄວາມດັນ diastolic) ສູງ ກວ່າ 110 ກໍ່ຖືວ່າເປັນພາວະສຸກເສີນ
ຖ້າຄົນເຈັບຍັງມີໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍອາການສະແດງອອກໃນຂ້າງລຸມ
່ ນີ:້
··ເຈັບຫົວ
··ສາຍຕາຝ້າຟາງ (ເບິ່ງບໍ່ເຫັນແຈ້ງ)
··ເຈັບໜ້າເອິກ
··ຫາຍໃຈຍາກ
··ມີເລືອດໃນນຳ້ຍ່ຽວ, ຫຼື ເຈັບສ້ວງ (ໝາກໄຂ່ຫຼັງ)
··ມີອາການຊັກ
ໃຫ້ພາຄົນເຈັບໄປປິ່ນປົວຢູ່ຄຼີນິກ ຫຼື ໂຮງໝໍ ບ່ອນທີ່ມຢ
ີ າປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ຄ່ອຍໆລົດລົງ ຕາມ
ລ�ຳດັບ. ການເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດລົດລົງໄວເກີນໄປສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຄົນເຈັບໄດ້.

ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະການຖືພາ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ແພ
ດພະດຸງ ຄັນຈະກວດວັດແທກຄວາມດັນເລືອດຂອງແມ່ຍິງຖື
ພາທຸກຄັ້ງ ທີ່ມາກວດ ຫຼື ປິ່ນປົວສຸຂະພາບ. ໃນຊ່ວງເວລາ 6
ເດືອນທ�ຳອິດຂອງການຖືພາ, ແມ່ຍິງຈະມີຄວາມດັນເລືອດຕ�ຳ່ກວ່າປົ
ກກະຕິເລັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງນີ້ກໍ່ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທ�ຳມະດາ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພ
ານັ້ນກໍ່ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ. ຄວາມດັນເລືອດຂອງຄົນທີ່ມສ
ີ ຸຂະພາບ
ແຂງແຮງດີແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 90/60 ແລະ 140/90 ແລະໃນເວລາຖື
ພາກໍ່ຈະບໍເ່ ພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ. ຄວາມດັນເລືອດສູງໃນເວລາຖືພາເຮັດໃຫ້ມີ
ປະລິມານເລືອດໝູນວຽນໃນລະບົບໜ້ອຍລົງ; ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ມີອາຫາ
ນມາຫຼໍ່ລຽ້ ງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງແມ່ໜ້ອຍລົງ, ເພາະເຫດນີ້ ເດັກນ້ອຍໃ
ນທ້ອງແມ່ກໍ່ອາດຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າເກີນໄປ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ຄ່າຄວາມດັນເລືອດທີ່ວັດແທກອອກມາຢູ່ລະຫວ່າງ 140 ແລະ 150 ສ�ຳລັບຕົວເລກຄວາມດັນເບື້ອງເທິງ
ຫຼືຢູ່ລະຫວ່າງ 90 ແລະ 100 ສ�ຳລັບຄ່າຕົວເລກເບື້ອງລຸມ
່ ຄວາມດັນເລືອດສູງໃນລະດັບດັ່ງ ກ່າວນີ້ ອາດປິ່
ນປົວໄດ້ໂດຍບໍຈ
່ �ຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢາ. ການປິ່ນປົວນີແ
້ ມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຫ້ຄົນເຈັບຍິງນັ້ນພັກ ຜ່ອນໃຫ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ລາວນອນສະແຄງຊ້າຍ. ອາການທີ່ສະແດງອອກເຖິງ ບັນຫາສຸຂະພາບຢູ່ໃນພາວະອັນຕະລາຍຮ້
າຍແຮງຫຼາຍກວ່າແມ່ນ ອາການຫາຍໃຈຍາກ, ເຈັບໜ້າເອິກ, ຫຼື ມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼາຍກວ່າ. ການມີຄວ
າມດັນເລືອດສູງໃນເວລາຖືພາອາດເປັນອາການສະແດງອອກຂອງອາການຄັນເປັນພິດ (pre-eclampsia),
ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອາການສຸກເສີນ ທີ່ສາມາດພາໃຫ້ເດັກໃນທ້ອງເກີດກ່ອນກ�ຳນົດ, ຕົກເລືອດ, ມີອາການຊັກ, ແລະ
ອາດຮ້າຍແຮງເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 15 ໃນບົດ ການຖືພາ ແລະການເກີດລູກ).

ເມືອ
່ ໃດທີ່ຄວາມດັນເລືອດຕ�ຳເ່ ກີນໄປ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການມີຄາ່ ຄວາມດັນເລືອດ ຕ�ຳ່ກວ່າ 90/60 (ຄວາມດັນ systolic / ຄວາມດັນ diastolic) ແມ່ນຖືວ່າເປັນຄວາມດັນເລືອດຕ�ຳ.່ ການມີພາວະຄວາມດັນເລືອດຕ�ຳ່ ກໍ່ບເໍ່ ປັນບັນຫາຫຍັງສ�ຳລັບສຸຂ
ະພາບຂອງບາງຄົນ. ແຕ່ຖ້າມີ ອາການວິນວຽນ ຫຼື ເປັນລົມ, ອາການຄວາມດັນເລືອດຕ�ຳ່ດັ່ງ ກ່າວນີ້ອາດ
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວ. ອາການຄວາມດັນເລືອດຕ�ຳ່ອາດສາມາດເປັນອາການສະແດງອອກຂອງພາວະ
ຮ່າງກາຍຂາດນ�ຳ້ ຫຼື ບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆ. ສິ່ງ ທີ່ສຳ
� ຄັນແມ່ນໃຫ້ຊອກຫາຕົ້ນເຫດ (ຫຼືສາເຫດ)
ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລືອດຕ�ຳ່ ເພື່ອປິ່ນປົວມັນທີ່ຕົ້ນເຫດ.
ເມື່ອຄວາມດັນເລືອດຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີອາການອື່ນໆສະແດງອອກມານ�ຳ ເຊັ່ນ: ອາການສັບສົນ,
ໜາວເຫື່ອອອກ, ຫຼື ອ່ອນເພຍ, ກ�ຳມະຈອນເຕັ້ນໄວ, ເຊິ່ງສະພາວະດັ່ງ ກ່າວກໍ່ຖືວ່າເປັນສະພາວະສຸກເສີນ
ທີເ່ ອີ້ນວ່າ ອາການຊ໋ອກ. ເມື່ອອາການຕ່າງໆຂອງພາວະຊ໋ອກໄດ້ເລີມ
່ ສະແດງອອກມາ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວພາ
ວະຊ໋ອກນັ້ນກໍ່ຈະຊຸດໜັກລົງຢ່າງໄວວາ ຈົນຮ່າງກາຍປິດຕົວເອງລົງໃນທີ່ສຸດ. ໃຫ້ປິ່ນປົວສະພາວະຊ໋ອກນັ້ນໂດ
ຍໄວເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຄົນເຈັບໄວ້ (ເບິ່ງ ບົດ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບເບື້ອງຕົ້ນ ໃນຫົວຂໍ້ ຊ໋ອກ, ໜ້າ 11).

ມັນເປັນສິ່ງສ�ຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ກວດຄວາມດັນເລືອດຂອງເຈົ້າ
ຜູໃ້ ດກໍ່ຕາມທີ່ມເີ ຄື່ອງກວດຄວາມດັນເລືອດ ກໍ່ສາມາດກວດຄວາ
ມດັນເລືອດຂອງຕົນເອງໄດ້. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ບຸກຄະລາກອນທາງ
ການແພດກໍ່ຈະກວດຄວາມດັນເລືອດຂອງເຈົ້າທຸກຄັ້ງ ທີເ່ ຈົ້າເຂົາ
້ ມາພົ
ບແພດ, ແຕ່ເຈົ້າກໍ່ອາດຈະສາມາດກວດຄວາມດັນເລືອດຂອງເຈົ້າໄດ້
ຢູ່ຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ຫຼື ຕາມງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທີ່ຈັດໃນຊຸມຊົນ ຫຼື
ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ເມື່ອແທກແລ້ວກໍໃ່ ຫ້ບັນທຶກ ຜົນກວດໃນແຕ່ລ
ະຄັ້ງນັ້ນໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມັນມີການປ່ຽນແປງແນວໃດແດ່ໃນໄລຍະເວ
ລາທີ່ຜ່ານມາ.

ວັນທີ

ຄວາມດັນເລືອດ

8 ກັນຍາ

100/61

12 ຕຸລາ

110/62

15 ພະຈິກ

90/58

10 ທັນວາ

112/61

12 ມັງ ກອນ

110/70

9 ກຸມພາ

108/68

ຖ້າເຈົ້າມີເຄື່ອງແທກຄວາມດັນເລືອດ, ເຈົ້າກໍ່ສາມາດຈະຮຽນຮູ້ວິທໃີ ນການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດຕົວເອ
ງຢູເ່ ຮືອນໄດ້. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມດັນເລືອດອັນໜຶ່ງແມ່ນສາມາດນ�ຳໃຊ້ວັດແທກຮ່ວມກັນໄດ້ຢາ່ ງປອດໄພ.
ຄວາມດັນເລືອດສູງແມ່ນອາການເຕືອນວ່າພະຍາດຫົວໃຈອາດກ�ຳລັງຈະກໍ່ຕົວຂຶ້ນ ຫຼື
ເລີມ
່ ເປັນພະຍາດຫົວໃຈແລ້ວ. ເມື່ອເວລາດົນໄປ, ຄວາມດັນເລືອດທີເ່ ພີ່ມສູງຂຶ້ນນັ້ນເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວ
ະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າເກີດຄວາມເສຍຫາຍ (ຫຼື ຖືກທ�ຳລາຍ) ແລະພາໃຫ້ເປັນໂລກຫົວໃຈວາຍ,
ຫົວໃຈຊຸດໂຊມ, ເສັນ
້ ເລືອດສະໝອງແຕກ ຫຼື ຕີບຕັນ (stroke), ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ
ແລະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບດວງຕາ. ເມື່ອເຈົ້າຮຽນຮູ້ວິທີການໃນການວັດແທກຄວາມດັນເລືອດຂອງຕົນເອ
ງເປັນ, ເຈົ້າກໍ່ຈະສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ແລະການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ ງ
ກາຍຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດສູງໄດ້ແນວໃດ.
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ວິທີການໃນການລົດຄວາມດັນເລືອດ ແລະຊ່ວຍຮັກສ
າສຸຂະພາບຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ
ໃຫ້ກິນຜັກ ໝາກໄມ້ ພືດຕະກຸນໝາກຖົ່ວ
ແລະເມັດທັນຍະພືດຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍໆ ແທນກາ
ນກິນອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດຕໍ່ຮາ່ ງກາຍ ເຊັ່ນ:
ອາຫານສ�ຳເລັດຮູບ, ອາຫານປະເພດທອດ (ມັນ),
ເຄັມ, ຫວານ ຫຼືອາຫານບໍມ
່ ີປະໂຫຍດອື່ນໆ. ໃນບົດ
ອາຫານດີເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ມີລາຍລະອຽດຂໍ້ມນ
ູ ກ່ຽວກັບກາ
ນກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍປະເພດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີກວ່າ ແລະ
ວິທີການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ເມື່ອເຈົ້າມີເງິນໜ້ອຍ.
ບໍໃ່ ຫ້ກິນອາຫານເຄັມຫຼາຍ. ກ່ອນຈະຊື້ອາຫານກະປ໋ອງ ຫຼືອາຫານບັນຈຸໃນຫໍ່ ຫຼື ກ໋ອງ,
ໃຫ້ອ່ານສະຫຼາກຕິດຂ້າງຫໍ່ ຫຼື ກະປ໋ອງເພື່ອເບິ່ງວ່າໃນອາຫານນັ້ນມີສ່ວນປະສົມຂອງເກືອ
(ເກືອໂຊດຽມ (sodium)) ຫຼາຍປານໃດ. ອາຫານສ�ຳເລັດຮູບບັນຈຸໃນກະປ໋ອງ, ຫໍ່ ຫຼື ກ໋ອງ ອາດມີເກື
ອປະສົມໃນອາຫານດັ່ງ ກ່າວນັ້ນຫຼາຍເກີນໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍມ
່ ລ
ີ ົດຊາດເຄັມກໍ່ຕາມ. ໃຫ້ແຕ່ງ
ຫຼື ເຮັດ ອາຫານກິນເອງ ໂດຍໃຊ້ອາຫານສົດ ແລະບໍໃ່ ສ່ເກືອ. ໃຫ້ຕົກແຕ່ງ ກິ່ນແລະລົດຊາດອາຫານ
ດ້ວຍໝາກນາວ, ກະທຽມ ແລະເຄື່ອງເທດອື່ນໆແທນເກືອ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ນ�ຳ້ສະອິ້ວ, ຊຸບ (ໄກ່, ໝູ,່ …)
ກ້ອນ, ແປ້ງນົວ, ນ�ຳ້ຊອ
໋ ດສະເຕັກ, ນ�ຳ້ໝາກເລັນ
່ , ອາຫານດອງຕ່າງໆ, ຜັກບົວ
່ ດອງ ແລະ ກະທຽມດອງ
ແມ່ນມີເກືອຫຼາຍເກີນໄປ ເຊິ່ງມັນເປັນຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບຜູ້ບໍລໂິ ພກ.
ໝີ່ສ�ຳເລັດຮູບ, ແກງ (ຊຸ໋ບ) ສ�ຳເຮັດຮູບ,
ຊຸບນ�ຳໃ້ ສສ�ຳເລັດຮູບ, ແລະ
ຊອງເຄື່ອງປຸງລົດຊະນິດຕ່າງໆ ແມ່ນ
ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານເຄມີຫຼາຍຊະ
ນິດແລະເກືອ (ເອີ້ນວ່າ ໂຊດຽມ (sodium) ຂຽນໃນສະຫຼາກຕ່າງໆ). ສ່ວນ
ປະສົມຕ່າງໆດັ່ງ ກ່າວນັ້ນແມ່ນບໍເ່ ປັນ
ຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າ.

ແກງ (ຊຸ໋ບ)

ທອດມັນ ຝະລັ່ງ

ໝີ່/ເຝີ
ຣາເມັງ

ຊອງເຄື່ອງປຸງລົດຊາດ:
ໃນຊຸ໋ບກ້ອນແຕ່ລະກ້
ອນແມ່ນມີເກືອໂຊດຽມ
2000 ມກ, ເຊິ່ງ ຫຼາຍກວ່
າປະລິມານທີ່ຮາ່ ງກາຍຂ
ອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງກ
ານຕໍ່ມ.ື້

ຮັກສານ�ຳ້ໜັກຮ່າງກາຍໃຫ້ພໍດ.ີ ຖ້ານ�ຳ້ໜັກເຈົ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ພຽງແຕ່ລົດນ�ຳ້ໜັກລົງສອງສາມກິໂລ ກໍ່
ສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດລົງໄດ້ແລ້ວ. ບາງຄັ້ງ ການກິນອາຫານຫຼັກປະເພດທາດແປ້ງໃຫ້ໜ້ອ
ຍລົງ (ເຂົາ
້ , ເຂົາ
້ ໂພດ, ມັນຕົ້ນ) ໃນຄາບເຂົາ
້ ແຕ່ລະຄາບ, ແຕ່ງອາຫານໂດຍໃຊ້ນ�ຳ້ມນ
ັ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ, ຫຼື
ເຊົາເຄື່ອງດື່ມປະເພດນ�ຳ້ຫວານ ເຊັ່ນ: Coca-Cola, ແລະເຄື່ອງດື່ມຫວານອື່ນໆ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າລົດນ�ຳ້ໜັ
ກຂອງຕົນເອງລົງໄດ້ເລັກນ້ອຍໂດຍບໍໄ່ ດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຍັງ ຫຼາຍເກີນໄປ. ເຈົ້າກໍ່ຈະຄ່ອຍໆລຶ້ງເຄີຍກັບກ
ານດື່ມຊາ ຫຼື ກາເຟ ທີ່ມນ
ີ �ຳ້ຕານໜ້ອຍລົງ ໂດຍການລົດປະລິມານນ�ຳ້ຕານໃນຊາ ຫຼື ກາເຟນັ້ນລົງ ທິດລະໜ້ອຍ.
ເຊົາສູບຢາ. ການສູບຢາເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນໂລກຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ເສັນ
້ ເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼື
ແຕກ (stroke). ເຖິງວ່າໄດ້ສູບຢາມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວກໍ່ຕາມ, ການເຊົາສູບຢາກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະ
ພາບຂອງເຈົ້າດີຂຶ້ນໄດ້. ສ�ຳລັບຂໍ້ມນ
ູ ລະອຽດຂອງການຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາສູບຢາ, ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດ ຢາເສບຕິດ, ເຫຼົ້າ
ແລະຢາສູບ (ກ�ຳລັງ ພັດທະນາ).
ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼເື ຄື່ອງດື່ມມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າຫຼາຍ. ການດື່ມເຫຼົ້າພາໃຫ້ມໂີ ອກາດທີ່ຈະເປັນໂລກຫົວໃຈຫຼາຍ
ຂຶ້ນ. ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະເພດເຫຼົ້າຫຼາຍກວ່າ 1 ຫຼື 2 ຈອກ ຕໍ່ມື້ ຖືວ່າເປັນການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ — ໃຫ້ຮາ່ ງກາຍໄດ້ອອກກ�ຳລັງ ກາຍໃນແຕ່ລ
ະມື.້ ຍ່າງໄວອອກກ�ຳລັງ ກາຍມືລ
້ ະ 30 ນາທີ ແມ່ນໄດ້ຜົນດີສຳ
� ລັບຫຼາຍຄົນ.
ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ຫຼເື ຮັດກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆກັບຜູ້ອື່ນໆນັ້ນມັນມ່ວນ
ແລະກໍ່ປອດໄພຫຼາຍກວ່າ. ບັນດາກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆທີ່ຄົນເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດ
ເຊັ່ນວ່າ: ການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ, ເຮັດສວນ, ອະນາໄມ ແລະການພາລູກຫຼານໄ
ປຫຼິ້ນຂ້າງນອກບ້ານ ກໍ່ລວ
້ ນແລ້ວແຕ່ເປັນວິທີການທີ່ດີທໃີ່ ຫ້ຮາ່ ງກາຍໄດ້ເຄື່ອ
ນໄຫວ.
ຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງ ຄຽດ. ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍ
ແລະຈິດໃຈຕົນເອງຜ່ອນຄາຍ. ໃຫ້ຊອກຫາວິທີທາງໃນການຜ່ອນຄາຍຮ່າງກ
ຕາມປົກ ກະຕິແລ້ວ ຄົນສູງ ອາຍຸ າຍແລະຈິດໃຈໃຫ້ສະຫງົ ບໂດຍການລອງເບິ່ງ ຫຼາຍໆວິທີ ເພື່ອເບິ່ງວ່າວິທໃີ ດ
ທີ່ຍ່າງໄປມາທຸກມື້ ແລະ ສືບຕໍ່
ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດສ�ຳລັບຕົວເຈົ້າ. ບາງຄົນຜ່ອນຄາຍຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈໃຫ້ສ
ເຮັດກິດຈະກ�ຳປະຈ�ຳວັນຂອງ
ະຫງົ ບໂດຍການນັ່ງສະມາທິ, ຫຼິ້ນໂຍຄະ, ພາວະນາ, ຫຼື ວິທີທາງອື່ນໆຕາມຮີ
ຕົນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້
ນັ້ນ ມັກຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ດຄອງທີເ່ ຄີຍຖືປະຕິບັດກັນມາ. ບາງຄົນຈະຮູ້ສຶກດີພາຍຫຼັງ ການອອກແຮງງ
ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ານ ຫຼື ອອກກ�ຳລັງ ກາຍໜັກ. ຕາມທ�ຳມະດາແລ້ວ ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງສາຍສ�ຳ
ພັນອັນດີກັບບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີເ່ ຈົ້າສາມາດແບ່ງ ປັນຄວາມຮູ້ສຶກນ�ຳກັນໄດ້.
ຮ່ວມມືກັບຄົນອື່ນໆເພື່ອຊ່ວຍສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ. ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຂຶ້ນມາເພື່
ອແບ່ງ ປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ ແລະເຮັດກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆທີເ່ ປັນການປະກອບສ່ວນເຂົາ
້ ໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະພາ
ບທີ່ດໃີ ຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ. ເພື່ອລົດບັນຫາໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈໃນຊຸມຊົນ (ຫຼໃື ນບ້ານ)
ຂອງເຈົ້າ, ໃຫ້ປັບໃຊ້ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບ ການດ�ຳເນີນການຂອງຊຸມຊົນເພື່ອປ້ອງກັນໂລກເບົາຫວານ
(ເບິ່ງ ບົດ ໂລກເບົາຫວານ, ໜ້າ 27). ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດສວນປູກ ຝັງ ຫຼື ການແບ່ງ ປັນວິທີການທີ່ດີກວ່າໃນການ
ແຕ່ງ ກິນຂອງຊຸມຊົນ ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈທີ່ຈະເກີດໃນອະນາຄົດໄດ້ຫຼາຍກໍລະນີ ແລະພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງເ
ປັນການເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນເພື່ອຮ່ວມມືກັນພັດທະນາປັບປຸງຊຸມຊົນໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ບອກໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ຕື່ມແດ່ວາ
່ ຍ້ອນເ
ຫດຜົນອັນໃດ ເຈົ້າຈິ່ງ ຢາກເຮັດບ

ຂ້ອຍຢ້ານວ່າຂ້ອຍຊິເຈັບປ່ວຍໜັກເ

າງສິ່ງ ບາງຢ່າງເພື່ອປິ່ນປົວຄວາ

ກີນໄປ ຫຼື ຢ້ານຕາຍໃນຂະນະທີ່ລູກ

ມດັນເລືອດສູງຂອງເຈົ້າ.

ໆຂອງຂ້ອຍຍັງນ້ອຍຢູ.່ ແຕ່ວາ
່ ການ
ປ່ຽນແປງສິ່ງ ທີເ່ ຮົາກິນຢູ່ນີ້ມນ
ັ ກໍ່ຍາກ.
ແລະບັນດາຜັກຕ່າງໆກໍ່ມີລາຄາແພງ.

ໃນລະຍະເວລາທີ່ຜ່ານ
ມາເຈົ້າສາມາດປ່ຽນແປ
ງຫຍັງໄດ້ແດ່ແລ້ວ?

ເອີຄືວາ
່ … ປະຈຸບັນນີ້
ຂ້ອຍຍ່າງຫຼາຍຂຶນ
້ ຫຼາຍ.

ແທນທີ່ຈະບອກໃຫ້ ພແ
ໍ່ ມ່ປະຊາຊົນວ່າພວ
ກເຂົາເຈົ້າຄວນເຮັດສິ່ງນັ້ນສິ່ງນີ,້ ບຸກຄະ
ລາກອນທາງການແພດສາມາດຖາມພວ
ກເຂົາເຈົ້າວ່າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ແລ
ະຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງຈິ່ງ ຢາກເຮັດສິ່ງນັ້ນ.
ບໍມ
່ ໃີ ຜດອກທີ່ມັກໃຫ້ໝູ່ມາບອກເຮັດອັນ
ນັ້ນ ເຮັດອັນນີ້ຕະຫຼອດເວລາ.
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ວິທີການໃນການລົດຄວາມດັນເລືອດ ແລະຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ

ຖ້າເຈົ້າມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼື ມີບນ
ັ ຫາກ່ຽວກັບຫົວໃຈ
ການພົບວ່າຕົນເອງມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ຫຼື ມີບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວໃຈນັ້ນເປັນສິ່ງ ທີ່ໜ້າວິຕົກກັງວົນໃຈ.
ຫາກເປັນໂລກເບົາຫວານ, ເຈົ້າກໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄຸມ
້ ຄອງບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ແລະຄວາມດັນເລືອດ ເພື່ອບໍ່
ໃຫ້ມນ
ັ ນ�ຳໄປສູ່ການເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ຕົກຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ, ແລະເຈົ້າເອງກໍ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຫຼາ
ຍຂຶ້ນ. ສ�ຳລັບການປິ່ນປົວບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວໃຈນັ້ນ ບໍວ
່ ່າເຈົ້າຈະຈ�ຳເປັນໃຊ້ຢາ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເຈົ້າອາດຈ
ະຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເດີມ ເມື່ອເຈົ້າໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນແປງສິ່ງ ທີເ່ ຈົ້າກິນເປັນອາ
ຫານ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີເ້ ອງ ທີ່ຫຼາຍຄົນຕັດສິນໃຈວ່າ ການກວດພົບຄວາມດັນເລືືອດສູງ, ພະຍາດຫົວໃຈ, ຫຼື
ໂລກເບົາຫວານທີ່ພວກຕົນເປັນ — ແລະໄດ້ປິ່ນປົວມັນ — ມັນຄ້າຍໆກັບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໂອກາດຊີວິດອີ
ກເທື່ອໜຶ່ງ (ເບິ່ງ ບົດ ໂລກເບົາຫວານ, ໜ້າ 26).
ການປັບປ່ຽນຕົນເອງໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບອາຫານການກິນແນວໃໝ່ ແລະວິຖີດ�ຳລົງຊີວິດແບບໃໝ່ນັ້ນ ຈະງ່າຍ
ຂຶ້ນຫຼາຍເມື່ອທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເຮັດການປ່ຽນແປງນັ້ນນ�ຳກັນ. ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ແລະກ
ານເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍນັ້ນຈະເປັນການງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ ຖ້າເຈົ້າມີແຜນເຮັດກິດຈະກ�ຳທີ່ມວ
່ ນຊື່ນເປັນປົກກະຕິ
ຮ່ວມກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະໝູເ່ ພື່ອນ, ເຊັ່ນວ່າ: ການໄປຍ່າງອອກກ�ຳລັງ ກາຍນ�ຳກັນຕາມຈຸດປະສົງຂ
ອງເຈົ້າ ຫຼື ການເຕັ້ນລ�ຳອອກກ�ຳລັງ ກາຍ. ເມື່ອໃດເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຜູ້ອື່ນໆເພື່ອລົດສະ
ພາບຄວາມເຄັ່ງ ຄຽດລົງ.

ຂ້ອຍປູກພືດຜັກຕ່າງໆໃສ່ພື້ນທີ່ວາ
່ ງຂ້າງເຮືອນຂ້ອຍ.

ຂ້ອຍຫຼິ້ນກັບລູກໆຂອງຂ້ອຍທຸກແລງ.

ຄົນເຮົາມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການຄິດຫາວິທີການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອອກກ�ຳລັງ ກາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ
ກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ເຈົ້າເດຈະເຮັດຫຍັງ?
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ການດູແລຜູເ້ ຖົ້າຜູແ
້ ກ່ໃນຊຸມຊົນ (ບ້ານ)
ໃນຊຸມຊົນ (ບ້ານ) ຂອງເຈົ້າ, ອາດມີຜເູ້ ຖົ້າຜູແ
້ ກ່ຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງການໝູເ່ ພື່ອນ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອທາງດ້ານສຸຂະພາບ. ການເຕົ້າໂຮມເອົາຜູເ້ ຖົ້າຜູແ
້ ກ່ມາຫາກັນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ກັບໂ
ລກຫົວໃຈ, ໂລກເບົາຫວານ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົາ້ ຈາກການຢູ່ຜູ້ດຽວໄດ້.
ບາງຄອບຄົວອາໃສຢູ່ໃນເມືອງໂຊເວໂຕ (Soweto) ປະເທດອາຟາຣິກາໃຕ້ ມາເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ.
ແຕ່ຍ້ອນວ່າຄົນໜຸ່ມສາວໄປຊອກວຽກເຮັດຢູ່ບ່ອນອື່ນທີ່ຫ່າງໄກຈາກເມືອງໂຊເວໂຕ, ເຊິ່ງ ບາງຄັ້ງ ຄາວພ
ວກເຂົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະພໍແ
່ ມ່ຜແ
ູ້ ກ່ຊະລາໄວ້ຂາ
້ ງຫຼັງ. ເພື່ອໃຫ້ມລ
ີ າຍຮັບພຽງພໍ
ສ�ຳລັບການລ້ຽງຊີບ, ບັນດາພໍແ
່ ມ່ຊະລາທີ່ຍັງຢູ່ໃນເມືອງໂຊເວໂຕກໍເ່ ອົາຕອນດິນຫວ່າງຂອງຕົນໃຫ້ຄົນມ
າຈາກເຂດນອກເຊົ່າປຸກຫ້ອງພັກຢູ,່ ຫ້ອງລະຄອບຄົວ. ປະຈຸບັນນີເ້ ມືອງໂຊເວໂຕແມ່ນແອອັດຫຼາຍ ແລ
ະບັນດາເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຈີໜ້າກັນອີກ. ບັນດາຜູເ້ ຖົ້າຜູແ
້ ກ່ທີ່ມີບັນຫາສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ:
ເປັນໂລກເບົາຫວານ ແລະຄວາມດັນເລືອດສູງ ກໍ່ມັກຈະເກັບບັນຫາທີ່ຕົນມີນັ້ນໄວ້ກັບຕົວເອງ ເພາະວ່າພ
ວກເຂົາບໍ່ກ້າຈະອອກມາຢູຂ
່ າ
້ ງນອກທ່າມກາງຜູ້ຄົນທີ່ຕົນເອງບໍ່ຄຸ້ນໜ້າຄຸ້ນຕາ.
ຄວາມທຸກຍາກ ຄວາມໂດດດ່ຽວ ແລະຄວາມຢ້ານ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າກິນອາຫານບໍໄ່ ດ້ດີ
ຍ່າງບໍໄ່ ດ້ຫຼາຍ ຫຼືບໄໍ່ ດ້ຮັບການດູແລທາງດ້ານສຸຂະພາບ. ເມື່ອບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ປະຈ�ຳໃນ
ຄຼີນິກທ້ອງຖິ່ນລົງໄປຢ້ຽມຢາມແຕ່ລະເຮືອນກໍ່ໍພົບເຫັນບັນຫາດັ່ງ ກ່າວນີ້ ແລະກໍໄ່ ດ້ເລີມ
່ ເຊີນຊວນບັນດາຜູເ້
ຖົ້າຜູແ
້ ກ່ໃຫ້ອອກມາພົບປະໂອ້ລມ
ົ ນ�ຳກັນເປັນກຸ່ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ອອກມາຫາກັນເອງ
ໂດຍບໍມ
່ ີບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຮ່ວມນ�ຳ, ພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປຍ່າງນ�ຳກັນ, ໂອ້ລມ
ົ ກັນ,
ແຕ່ງ ກິນນ�ຳກັນ ແລະແບ່ງ ປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງນ�ຳກັນ. ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດກໍ່ຍັງນ�ຳເອົ
າຢາປິ່ນປົວມາໃຫ້ ຜູ້ທີ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້, ແຕ່ກໍ່ພົບວ່າດຽວນີ້ ຄວາມຕ້ອງການຢາປິ່ນປົວນັ້ນໜ້ອຍລົງ,
ພວກເຂົາເຈົ້າອອກກ�ຳລັງ ກາຍທຸກມື້ ແລະມ່ວນຊື່ນໃນການດ�ຳລົງຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ຢາສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດລົງໄດ້

ຢາສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດລົງໄດ້
ອາຫານມີປະໂຫຍດ (ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ)
ແລະການອອກກ�ຳລັງ ກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຄົນເຈັບໂລກຄວາ
ມດັນເລືອດສູງເກືອບໝົດທຸກຄົນມີສຸຂະພາບດີ. ແຕ່ຄົນເຈັບຈ�ຳນວນໜຶ່ງ ກໍ່ຍັງຈ�ຳເ
ປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາເພື່ອລົດຄວາມດັນ ແລະຄວບຄຸມລະດັບຄວາມດັນເລືອດຂອງພ
ວກເຂົາ. ຖ້າຄວາມດັນເລືອດຂອງເຈົ້າສູງ ພ້ອມນີເ້ ຈົ້າກໍ່ຍັງມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນ
ໆອີກ, ການກິນຢາເປັນປະຈ�ຳທຸກມື້ກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າບໍໃ່ ຫ້ຕົ
ກຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນໄດ້.
ຢາສ�ຳລັບປິ່ນປົວ ຫຼື ຄວບຄຸມໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ;
ທຸກຊະນິດແມ່ນໃຫ້ ຜົນດີທີ່ສຸດເມື່ອເຈົ້າກິນພວກມັນທຸກມື.້ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ
ຖ້າຫາກເຈົ້າເຊົາກິນຢາເຫຼົ່ານັ້ນ, ໂລກຄວາມດັນເລືອດຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະກັບຄືນມາສູງອີກ. ເມື່ອຢາເຫຼົ່ານີ້ຈ�ຳເປັນ
ຕໍ່ການດ�ຳລົງຊີວິດ (ການມີຊວ
ີ ິດທີ່ດ)ີ , ບັນດາຄົນເຈັບໂລກເບົາຫວານກໍ່ຈະສາມາດຄຸ້ນເຄີຍກັບການກິນຢາເຫຼົ່າ
ນີ້ທຸກໆມື.້
ຢາປົວໂລກຄວາມດັນບາງຊະນິດສາມາດພາໃຫ້ເກີດອາການຂ້າງຄຽງທີ່ລົບກວນການດ�ຳລົງຊີວິດປະຈ�ຳ
ວັນ ເຊັ່ນ: ຍ່ຽວເລື້ອຍ, ຖອກທ້ອງ, ອາການປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ຫຼື ໄອ. ແທນທີ່ຈະຢຸດເຊົາກິນຢາດັ່ງ ກ່າວນັ້
ນໄປຊື່ໆ, ໃຫ້ເຈົ້າສອບຖາມນ�ຳບຸກຄະລາກອນທາງການແພດເບິ່ງວ່າ ມີຢາຊະນິດອື່ນອີກບໍທີ່ຖືກກັບເຈົ້າໂດ
ຍບໍມ
່ ີຜົນຂ້າງຄຽງຫຍັງ (ຫຼືມີໜ້ອຍກວ່າຢາທີໃ່ ຊ້ຢູ່). ແຕ່ຖ້າກິນຢາແລ້ວ, ເຈົ້າເກີດມີຕຸ່ມຜື່ນແດງ ຫຼື ບວມໃຄ່
ໃຫ້ຢຸດຢາດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ ແລະໄປປຶກທ່ານໝໍຂອງເຈົ້າ.
ຄົນເຈັບບາງຄົນອາດຈ�ຳເປັນຕ້ອງກິນຢາປົວຄວາມດັນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ສ�ຳລັບຄົນເຈັບທີ່ກິນຢາຄວາມດັນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຊະນິດນັ້ນ, ມັນອາດຈະເປັນການດີທີ່ ໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າກິນຢາແຕ່ລະຊະນິດໃນເວລາຕ່າງກັນຂອງມື້ (ກິນຄົນລະເວລາໃນແຕ່ລະມື)້ .

ໃຊ້ກັ ບບັນຈຸຢາກິນສ�ຳລັບ 7 ມື້ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ລື
ມກິນຢາຂອງແຕ່ລະມືໃ້ ຫ້ຄົບຖ້ວນ. ເຈົ້າກໍ່ສາມາດເຮັ
ດກັ ບໃສ່ຢາມາໃຊ້ເອງໄດ້. ເອົາຢາໃສ່ໃນກັ ບດັ່ງ ກ່າວ
ນັ້ນທິດລະເທື່ອ.

ຊະນິດຢາປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ ທີ່ມັກໃຊ້ກັນທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ:
··ຢາຂັບຍ່ຽວ (diuretics) (ໜ້າ 29). ຕົວຢ່າງຢາໃນໝວດນີ້ມີ hydrochlorothiazide ແລະ chlorthalidone.
ພວກມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທຽວຍ່ຽວເລື້ອຍ. ການໃຊ້ຢາໝວດນີ້ຈະຊ່ວຍລົດປະລິມານນຳ້ໃນຮ່າງກາຍລົງ
ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຫຼຸດລົງ.
·· ຢາ Calcium channel blockers (ໜ້າ 30). ຢາໃນໝວດຢານີ້ລວມມີ: amlodipine, nifedipine,
diltiazem, ແລະ verapamil. ຢາດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຕີບ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມດັນເລືອ
ດຫຼຸດລົງ.
··ຢາ ACE inhibitors ແລະ ARBs (ໜ້າ 31). ຕົວຢ່າງຢາໃນໝວດນີ້ມີ captopril, enalapril, lisinopril,
ແລະ losartan. ຢາດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນເສັ້ນເລືອດຕີບ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຫຼຸດລົງ. ຢາເ
ຫຼົ່ານີ້ຍັງຊ່ວຍປົກປ້ອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະມັກໃຊ້ກັບຄົນເຈັບໂລກເບົາຫວານ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົດຄວາມດັນເລື
ອດນຳ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

··ຢາ Beta blockers (ໜ້າ 32). ຕົວຢ່າງຢາໃນໝວດຢານີ້ມີ atenolol, metoprolol, bisoprolol,
ແລະ carvedilol. ພວກມັນຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຕີ (ເຕັ້ນ) ຊ້າລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະຫົວໃຈກໍ່ສູບສີດເລື
ອດດ້ວຍກຳລັງທີ່ອ່ອນລົງ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຫຼຸດລົງ. ໃນເວລາໃຊ້ beta blockers
ເພື່ອປິ່ນປົວໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ ແມ່ນຈະໃຊ້ມັນຮ່ວມກັບຢາຂັບຍ່ຽວ (diuretics) ຫຼື
ຢາປົວຄວາມດັນອື່ນໆ.
ມີຢາປິ່ນປົວໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ ຊະນິດອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພົບເຫັນທົ່ວໄປ.

ເມືອ
່ ຢາແອັດສະໄພຣິນ (aspirin) ຊ່ວຍໃນການປິນ
່ ປົວພະຍາດຫົວໃຈ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຢາ aspirin ແມ່ນເປັນຢາລົດໄຂ້ ຫຼື ຢາແກ້ປວດ, ແລະມັນຍັງຊ່ວຍບໍໃ່ ຫ້ເລືອດກ້າມ.
ຄົນເຈັບໂລກກ່ຽວກັບຫົວໃຈບາງຢ່າງ ສາມາດກິນຢາ aspirin ຂະໜາດຢາຕ�ຳ່ ມືລ
້ ະຄັ້ງເພື່ອ
ຫຼີກລ້ຽງໂລກຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ (stroke). ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຢາ aspirin ຂະໜາດຢາຕ�ຳແ
່ ມ່ນເປັນຢາເມັດຂະໜາດ 75 mg ຫຼື 81 mg. ຖ້າຢາ aspirin
ມີແຕ່ຂະໜາດເມັດປົກກະຕິ (300 ຫຼື 325 mg), ເຈົ້າກໍ່ສາມາດໃຊ້ເຄິ່ງ ກ້ອນ (ຫຼື ໃຊ້ 1/4 ກ້ອນ
ຖ້າສາມາດຕັດແບ່ງເປັນ 4 ສ່ວນໄດ້).
ບໍໃ່ ຫ້ກິນຢາແອັດສະໄພຣິນ (aspirin), ຖ້າເຈົ້າມີພາວະເລືອດຈາງ, ເລືອດປົນອອກມານ�ຳອາຈົມ, ຫຼື
ບາດແຜໃນກະເພາະລ�ຳໄສ້ ຫຼື ມີອາການແພ້ຢາແອັດສຼໄພຣິນ.
ຍ້ອນວ່າຢາ aspirin ສາມາດເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານລະຄາຍເຄືອງ ຖ້າເຈົ້າກິນເປັນເວລາຫຼາຍປີ,
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສ�ຳລັບຄົນເຈັບອາຍຸ 50 ປີ ຂຶ້ນເມືອ ແມ່ນຈະໃຫ້ກິນຢາ aspirin ຂະໜາດຢາຕ�ຳ່ ແລະ
ໃຫ້ກິນຢານີ້ກໍ່ຕເໍ່ ມື່ອເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໜ້າຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວໃຈໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນມາແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ການກິນຢາ aspirin ຊະນິດໂດຢາຕ�ຳ່ ມືລ
້ ະຄັ້ງສາມາດຊ່ວຍຄົນເຈັບຜູ້ທ:ີ່
··ເປັນໂລກຫົວໃຈວາຍ ຫຼື ເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບຢູ່ແລ້ວ.
··ເປັນໂລກເບົາຫວານ ແລະມີອາຍຸ 40 ປີ ຂຶ້ນໄປ.
··ມີອາການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຢ່າງໃນບັນຫາສຸຂະພາບຕໍ່ໄປນີ້: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ສູບຢາ,
ໂຄເລັດສະເຕິຣອລ (cholesterol) ສູງ (ເບິ່ງໜ້າ 16), ຫຼື ນຳ້ໜັກຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ.
ອາການເຕືອນ
ໃຫ້ຢຸດການກິນຢາ ຖ້າເຈົ້າສັງເກດເຫັນອາການສະແດງອອກຕໍໄ່ ປນີ:້
··ມີເລືອດປົນອອກມານຳອາຈົມ.
··ອາຈົມມີສີດຳເຂັ້ມ.

ຢາ aspirin

ທີ່ມີຂະໜາດຢາ
300 mg

··ອາການຈືດຊີດ (ເຫຼືອງ) ຫຼື ເມື່ອຍຫຼາຍ (ອ່ອນເພຍ).
··ມີຜື່ນແດງ, ມີອາການໃຄ່ບວມຕາມໃບໜ້າ ຫຼື ຮ່າງກາຍ, ຫຼື
ມີອາການຫາຍໃຈຍາກ. ອາການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອາການແພ້ຢາ
aspirin.
ຖ້າເຈົ້າຫາກມີອາການອັນໃດອັນໜຶ່ງໃນບັນດາອາການເຕືອນເ
ຫຼົ່ານີ,້ ເຈົ້າຈ�ຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ໄປກວດເລືອດ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າມີບັ
ນຫາສຸຂະພາບຢ່າງອື່ນອີກບໍທີ່ຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວ.

ຖ້າເຈົ້າບໍ່ສາມາດຫາຢາ aspirin
ຊະນິດເມັດຂະໜາດຢາຕ�ຳ່ມາໃຊ້ໄດ້,
ກໍໃ່ ຫ້ເອົາຢາ aspirin ທີ່ມຂ
ີ ະໜາດຢາ
300 mg ຫຼື 325 mg ນັ້ນມາຕັດແບ່ງເຄິ່ງ
ຫຼື ແບ່ງເປັນ 4 ສ່ວນເທົ່າກັນ.
ໃຫ້ກິນມື້ລະສ່ວນທຸກມື.້
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ຢາສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດລົງໄດ້

ພືດໄມ້ສະໝູນໄພບາງຊະນິດອາດຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດໄດ້
ພືດໄມ້ສະໝູນໄພທີ່ມໃີ ນຂົງເຂດທີເ່ ຈົ້າອາໄສ ອາດສາມາດນ�ຳມາໃ
ຊ້ເປັນຢາລົດຄວາມດັນເລືອດໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໃບຕ�ຳແຍ (stinging nettle (urtica dioica)), ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຍ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລ
ະຊ່ວຍລົດປະລິມານຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍລົງ, ເຊິ່ງນີ້ກເໍ່ ປັນ
ວິທີທາງອັນໜຶ່ງໃນການລົດຄວາມດັນເລືອດ. ຕົ້ນສົມ
້ ພໍດີ (hibiscus sabdariffa) ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດໄດ້,
ແລະມັນກໍ່ມຢ
ີ ູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດ. ໝາກ ແລະ ດອກຂອງຕົ້ນຮໍທອນເບີຣສ
ີ ໌
(hawthorn berries (crataegus)) ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍລົດ cholesterol ແລະ ລົດຄວາມດັນເລືອດລົງ ໂດຍທີ່ມນ
ັ ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດ
ໝູນວຽນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າ, ບໍ່ຄວນໃຊ້ຕົ້ນ hawthorn
ກັບແມ່ຍິງຖືພາ. ການນ�ຳໃຊ້ຜັກກະທຽມ ແລະ ຂີ້ໝິ້ນ (turmeric)
ເປັນສ່ວນປະສົມໃນອາຫານທີເ່ ຈົ້າກິນ ກໍ່ອາດຈະຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອ
ດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ໃບຕ�ຳແຍມີທາດແຄນຊຽມ (calcium),
ວິຕາມິນເຄ (K), ອາຊິດໂຟລິກ (folic
acid), ແລະສານອາຫານສ�ຳຄັນອື່ນໆ,
ແລະອາດຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດໄດ້.
ປອດໄພສ�ຳລັບໃຊ້ກັ ບແມ່ຍິງຖືພາ.
ແຕ່ໃນເວລາເກັ ບເອົາພວກມັນນັ້ນ
ແມ່ນໃຫ້ປ້ອງກັນມືຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີ ຖ້າບໍ່ດັ່
ງນັ້ນເຈົ້າຈະມີອາການຄັນຄາຍ!

ພືດສະໝູນໄພເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນມັກເອົາມາຕົ້ມດື່ມກິນຄືກັບນ�ຳ້ຊາ
ຫຼື ເອົາມາສະກັດເປັນຢາປົວພະຍາດ. ໃຫ້ສອບຖາມນ�ຳໝໍຕ�ຳແຍ,
ໝໍຢາພື້ນເມືອງ ແລະແມ່ຍິງຊະລາໃນຊຸມຊົນເບິ່ງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຮູຈ
້ ັກພື
ດໄມ້ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະພືດໄມ້ທເີ່ ປັນຢາສະໝູນໄພອັນໃດແ
ດ່, ຫາ ຫຼື ຊືໄ້ ດ້ຢູ່ໃສໃນລາຄາຖືກ, ວິທີການໃນການປຸງແຕ່ງເປັນຢາ ແລະວິທີການນ�ຳໃຊ້ຢາ່ ງປອດໄພໂດຍບໍມ
່ ີອັ
ນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ຄືກັນກັບການໃຊ້ຢາປົວພະຍາດອື່ນໆ ໃນເວລາໃຊ້ພືດໄມ້ຢາສະໝູນໄພນັ້ນກໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະ
ວັງ. ໃຫ້ຊອກຮູ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບພືດຢາສະໝູນໄພນັ້ນວ່າ ປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການກິນຢານັ້ນແມ່ນຫຼາ
ຍພຽງໃດຈິ່ງ ພໍດ,ີ ມັນມີປະຕິກິລິຍາກັບພືດໄມ້ ຫຼື ຢາປົວພະຍາດຊະນິດອື່ນໆບໍທເີ່ ຈົ້າອາດຈະກິນ, ແລະຊອກຮູ້
ວ່າມັນປອດໄພບໍສຳ� ລັບໃຊ້ໃນລະຍະຖືພາ. ພືດໄມ້ສະໝູນໄພບາງຊະນິດທີໃ່ ຊ້ປິ່ນປົວໂລກອື່ນ ຫຼື ອາການອື່ນອ
າດຈະພາໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ໃຫ້ຊອກຮູ້ກຽ່ ວກັບ ພືດໄມ້ສະໝູນໄພ ທີເ່ ຈົ້າກິນຢູ່ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຮູ້
ວ່າ ມັນອາດກ�ຳລັງເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດເຈົ້າສູງຂຶ້ນຫຼືບ.ໍ່
ສ�ຳລັບຄົນທີເ່ ປັນຄວາມດັນເລືອດສູງເກືອບໝົດທຸກຄົນ, ບໍວ
່ ່າຈະເປັນຢາສະໝູນໄພ ຫຼື ຢາສະໄໝໃໝ່ກໍ່ຈະ
ບໍ່ຊວ
່ ຍຫຍັງໄດ້ຫຼາຍ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະອອກກ�ຳລັງ ກາຍໃຫ້ພຽງພໍ.
ອາຫານມີປະໂຫຍດ, ນ�ຳ້ສະອາດ, ຄວາມປອດໄພຂັ້ນພື້ນຖານ, ແລະວິຖີການດ�ຳລົງຊີວິດທີ່ດີ ສິ່ງ ທັງ ໝົດເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນສ�ຳຄັນທີ່ສຸດ.
ມີການນ�ຳໃຊ້ຕົ້ນສົ້ມພໍດີ (hibiscus) ເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ ຢ່າງກວ້າງຂວ
າງໃນທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກຊືສ
່ ົ້ມພໍດແ
ີ ລ້ວ ພືດໄມ້ດອກສີແດງນີ້ກໍ່ຍັງມີຊື່ທເີ່ ປັນທີ່ຮຈ
ູ້ ັກ
ກັນທົ່ວໄປຄື: ຕົ້ນກະຈຽບ (roselle, rosella,…). ກະກຽມເຮັດນ�ຳ້ກະຈຽບ (ສົ້ມພໍດ)ີ
ດື່ມ ໂດຍການເອົາດອກສົ້ມພໍດແ
ີ ຫ້ງລົງແຊ່ໄວ້ໃນຈອກນ�ຳ້ຮ້ອນປະມານ 5 ຫຼື 6 ນາທີ
ແລ້ວຈິ່ງເອົາມາດື່ມ. ໃຫ້ດື່ມນ�ຳ້ສົ້ມພໍດີນີ້ ເທື່ອລະໜຶ່ງຈອກແກ້ວ ດື່ມເວລາມັນອຸ່ນ ຫຼື
ເຢັນກໍໄ່ ດ້, ກິນທຸກມື້ໆລະ 3 ຄັ້ງ, ເປັນເວລາ 5 ຫຼື 6 ອາທິດ. ດື່ມຕໍໄ່ ປເປັນເວລາຫຼາຍກວ່
ານັ້ນກໍ່ ບມ
ໍ່ ີອັນຕະລາຍຫຍັງ. ການດື່ມນ�ຳ້ສົ້ມພໍດໂີ ດຍບໍໃ່ ສ່ນ�ຳ້ຕານ ຫຼໃື ສ່ນ�ຳ້ຕານໜ້ອຍ
ໜຶ່ງແມ່ນດີທີ່ສຸດ, ເພາະວ່ານ�ຳ້ຕານເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເກີດບັນຫາ, ໂລກເບົາຫວານ, ແລະເຮັ
ດໃຫ້ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆທີເ່ ປັນຢູ່ນັ້ນຊຸດໂຊມລົງ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ຄໍເລັດສະເຕີຣອນລ໌ (cholesterol)
ແລະຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ
ຄໍເລັດສະເຕີຣອນລ໌ (cholesterol) ເປັນໄຂມັນຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຮາ່ ງກາຍຕ້ອງການໃນການເຮັດວຽກປະຈ�ຳ
ວັນ. ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າຜະລິດ cholesterol ຈ�ຳນວນໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ແລະໄດ້ຮັບເຂົາ
້ ມາຈາກອາຫານທີເ່ ຈົ້າກິນ.
ແຕ່ຖ້າວ່າ ມີໄຂມັນ cholesterol ຫຼາຍເກີນໄປມັນກໍ່ຈະໄປສະສົມຕາມເສັນ
້ ເລືອດແດງ, ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ເກີດຄ
ວາມດັນເລືອດສູງ, ຫົວໃຈວາຍ, ແລະເສັນ
້ ເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼແ
ື ຕກ (stroke). ໄຂມັນ cholesterol ພາໃ
ຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງ ກ່າວເຫຼົ່ານີໄ້ ດ້ດ້ວຍການປິດກັ້ນການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ, ພາໃຫ້ເລືອດຈັບຕົວກັນເປັນກ້ອນ
ແລະໃຄ່ບວມຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍ.
Cholesterol ແມ່ນວັດແທກໄດ້ດ້ວຍການກວດເລືອດ. Cholesterol ມີ 2 ຊະນິດຫຼັກ ຄື:
··LDL cholesterol ຫຼື cholesterol “ບໍ່ດີ” (ຕໍ່ສຸຂະພາບ). ເມື່ອຄົນເຈັບໄດ້ຮັບແຈ້ງມະຕິວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີລະ
ດັບ cholesterol ໃນເລືອດສູງ, ນີ້ໝາຍເຖິງລະດັບ LDL cholesterol ໃນເລືອດສູງເກີນໄປ.
··HDL cholesterol ຫຼື cholesterol “ດີ” (ຕໍ່ສຸຂະພາບ). HDL cholesterol ປົກປ້ອງເຈົ້າຈາກໂລກຫົວໃຈ,
ຫົວໃຈວາຍ, ແລະໂລກເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ (ຫຼື ແຕກ) ໂດຍການກຳຈັດ LDL cholesterol ຫຼື
cholesterol “ບໍ່ດີ” ນັ້ນອອກຈາກເລືອດຂອງເຈົ້າ.
ມີປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບ cholesterol ໃນເລືອດ. ຕົວຢ່າງ, LDL cholesterol ຫຼື cholesterol “ບໍ່ດີ” ມີລະດັບສູງຂຶ້ນເມື່ອຄົນເຮົາອາຍຸແກ່ຂຶ້ນ. LDL cholesterol ໃນເລືອດສູງນີ້ກໍ່ອາດຈະເປັນນ
ຳກ�ຳມະພັນທີ່ຖ່າຍທອດຈາກຄົນຮຸ່ນໜຶ່ງສູ່ຄົນອີກຮຸ່ນໜຶ່ງ. ຕາມທ�ຳມະດາແລ້ວ ເຈົ້າສາມາດລົດລະດັບ LDL
cholesterol ຫຼື ຄໍເລັດສະເຕີຣອນຊະນິດບໍ່ດີນີ້ ໄດ້ດ້ວຍການ:
··ຈຳກັດປະລິມານ ແລະປະເພດໄຂມັນທີ່ເຈົ້າກິນໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. ປ່ຽນວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານປະເພດຊີ້ນ ແລະ
ຜັກຕ່າງໆ ຈາກການຂົ້ວ ຫຼື ທອດມາເປັນການຕົ້ມ, ປີ້ງ ຫຼືອົບແທນ.
··ການກິນໝາກໄມ້, ຜັກ, ພືດຕະກຸນຖົ່ວ, ແລະ ເມັດທັນຍາພືດຊະນິດຕ່າງໆໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
ກໍ່ສາມາດຊ່ວຍລົດໄຂມັນຄໍເລັດສະເຕີຣອນໄດ້ ເພາະວ່າອາຫານເຫຼົ່ານີ້ມີເສັ້ນໄຍອາຫ
ານທີ່ຮ່າງກາຍຄົນເຮົາສາມາດນຳມາໃຊ້ລົດໄຂມັນຄໍເລັດສະເຕີຣອນຊະນິດບໍ່ດີໄດ້.
··ການລົດນຳ້ໜັກຊ່ວຍປັບລະດັບ cholesterol ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ພໍດີໄດ້.
ການມີນຳ້ໜັກຫຼາຍ ຫຼື ຕຸ້ຍຫຼາຍບໍ່ຊ່ວຍລົດ cholesterol ລົງໄດ້.
··ການອອກກຳລັງກາຍອາດຊ່ວຍປັບລະດັບ cholesterol ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ພໍດີໄດ້.
ການນັ່ງຫຼາຍບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້.
ຍ້ອນວ່າ cholesterol ບໍໄ່ ດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ,
ການກວດເລືອດເພື່ອວັດແທກລະດັບ cholesterol (ແຜ່ນກວດໄຂມັນ (lipid panel))
ເຊິ່ງເປັນວິທີທາງດຽວທີ່ຈະຮູໄ້ ດ້ວ່າເຈົ້າມີບັນຫາຄໍເລັດສະເຕີຣອນລ໌ ສູງ ຫຼືບ.ໍ່ ການມີ cholesterol ໃນເລືອດສູງ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບໂລກເບົາຫວານມີບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນອີກ.

ລະດັບ cholesterol ໃນເລືອດສູງ ແລະວິທີການປິນ
່ ປົວ
ລະດັບ cholesterol ໃນເລືອດສູງ ແມ່ນຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອມັນເກີດຮ່ວມກັບບັນຫາສຸຂ
ະພາບອື່ນໆທີເ່ ປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບຫົວໃຈ, ເຊັ່ນ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ມີຄວາມຕຶງ ຄຽດຫຼາຍໂພດ, ຫຼື
ເປັນໂລກເບົາຫວານ. ເຈົ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຫາສຸຂະພາບເຫຼົ່ານີ້ດີຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍ ການກິນອາຫານທີ່ມີປ
ະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະອອກກ�ຳລັງ ກາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ (ເບິ່ງ ໜ້າ 9). ແຕ່ຖ້າວ່າເຈົ້າໄດ້ປຽ່ ນແປງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້
ແລ້ວ, ລະດັບ cholesterol ຂອງເຈົ້າກໍ່ຍັງສູງຢູ,່ ເຈົ້າອາດຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາລົດໄຂມັນ cholesterol.
ຢາໃນໝວດ (ຫຼື ກຸ່ມ) statins ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍບໍ່ຜະລິດ cholesterol ອອກມາຕື່ມອີກ ແລະພ້ອມນີ້
ພວກມັນກໍເ່ ຮັດໜ້າທີ່ກ�ຳຈັດ LDL cholesterol ຫຼື cholesterol ຊະນິດບໍ່ດີອອກຈາກເລືອດ. ຢາລົດໄຂມັນ
cholesterol ໃນໝວດຢາ statin ທີໃ່ ຊ້ກັນທົ່ວໄປແມ່ນຢາ simvastatin (ເບິ່ງ ໜ້າ 34).
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ບັນຫາອື່ນໆກ່ຽວກັບຫົວໃຈ

ຢາໃນໝວດຢາ statins ກໍ່ຍັງໃຊ້ກັບຄົນເຈັບໂລກເບົາຫວານ ແລະຄົນເຈັບທີເ່ ປັນໂລກຫົວໃຈວາຍ ຫຼື
ໂລກເສັນ
້ ເລືອດສະໝອງຕີບ (ຫຼເື ສັນ
້ ເລືອດສະໝອງແຕກ (stroke)). ສ�ຳລັບການໃຊ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາສຸຂ
ະພາບດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ, ຢາ ໃນໝວດ statins ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ຄົນເຈັບເກີດມີອາການສຸກເສີນທາງຫົວ
ໃຈ.
ເຈົ້າບໍ່ຄວນກິນຢາໃນໝວດ statins ຖ້າເຈົ້າຖືພາ ຫຼື ຄິດວ່າຈະຖືພາໃນເວລາອີກບໍ່ດົນ ເພາະຢາໃນໝວດ
statins ນີເ້ ປັນອັນຕະລາຍຕໍເ່ ດັກໃນທ້ອງ.

ບັນຫາອືນ
່ ໆກ່ຽວກັບຫົວໃຈ
ຫົວໃຈເຕັນ
້ ໄວຜິດປົກກະຕິ (arrhythmia)
ຄົນເຮົາເກືອບໝົດທຸກຄົນສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ ການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈທີໄ່ ວຫຼາຍ, ຫົວໃຈ “ເຕັ້ນລົວຕຶກຕັກຕຶກຕັກ”
ໃນເອິກຂອງຕົນເອງ, ຫຼື ຕື່ນຕົກໃຈ ແລະຄິດວ່າຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຕັ້ນໄວຫຼາຍຈົນ “ຂ້າມບາດເຕັ້ນໄປ”.
ການປ່ຽນແປງຂອງບາດເຕັ້ນຫົວໃນນີເ້ ອີ້ນວ່າ ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ ຫຼື arrhythmia. ການປ່ຽນແປງຂອງ
ບາດເຕັ້ນຫົວໃຈແມ່ນເປັນເລື່ອງທ�ຳມະດາ, ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອຄົນເຮົາອາຍຸແກ່ຂຶ້ນ, ແລະຕາມທ�ຳມະດາແລ້ວ
ການປ່ຽນແປງບາດເຕັ້ນຫົວໃຈດັ່ງ ກ່າວນັ້ນກໍ່ບມ
ໍ່ ີອັນຕະລາຍຫຍັງ. ແຕ່ພາວະຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິບາງຢ່າ
ງເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍຫຼາຍ ແມ່ນອັນຕະລາຍ ແລະຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວ.
ຖ້າການເຕັ້ນຫົວໃຈໄວຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍຫຼາຍເກີນໄປ, ພວກມັນອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຫົວ
ໃຈຂອງເຈົ້າພໍທີ່ຈະພາໃຫ້ມີອາການຜິດປົກກະຕິທາງສຸຂະພາບອື່ນໆສະແດງອອກ. ໃຫ້ໄປພົບແພດຖ້າເ
ຈົ້າຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ ການເຕັ້ນຫົວໃຈສັນ
່ (ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຫົວໃຈ “ເຕັ້ນລົວຕຶກຕັກຕຶກຕັກ” ໃນເອິກ ຫຼື ໃນຄໍ),
ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຈົນຂ້າມຈັງ ຫວະ, ຫຼື ຖ້າການເຕັ້ນຫົວໃຈທີ່ຜິດປົກກະຕິດັ່ງ ກ່າວນີເ້ ກີດຮ່ວມກັບອາການໃດໜຶ່ງໃນ
ຕໍໄ່ ປນີ:້
··ບາດເຕັ້ນຫົວໃຈໄວ ຫຼື ຫົວໃຈຕີແຮງ
··ເມື່ອຍອ່ອນເພຍ
··ວິນວຽນຫົວ, ຮູ້ສຶກວິນຫົວຄ້າຍຈະເປັນລົມ
··ເປັນລົມ ຫຼື ໃກ້ຈະເປັນລົມ
··ຫາຍໃຈຍາກ
··ເຈັບເອິກ
ເຄື່ອງດື່ມບາງຢ່າງ, ຢາປົວພະຍາດບາງຊະນິດ, ຫຼື ຢາເສບຕິດສາມາ
ດພາໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ ຫຼເື ຮັດໃຫ້ຫົວໃຈທີເ່ ຕັ້ນຜິດປົກກະຕິຢູ່
ແລ້ວນັ້ນເປັນໜັກຕື່ມອີກ, ເຄື່ອງດື່ມແລະຢາດັ່ງ ກ່າວນັ້ນລວມມີ:
··ສານຄາເຟອິນ (caffeine), ເຊິ່ງມີໃນກາເຟ, ຊາບາງຊະນິດ, ແລະເຄື່ອງດື່ມຊະນິດຂວດ ຫຼື
ເຄື່ອງດື່ມຊະນິດກະປ໋ອງບາງຊະນິດ
··ສານນີໂກຕິນ (nicotine), ເຊິ່ງມີໃນຢາສູບ ແລະຜະລິດຕະພັນຈາກຢາສູບຊະນິດຕ່າງໆ
··ເຫຼົ້າ (ແອລກໍຮໍ (alcohol))
··ຢາດີຫວັດ ແລະຢາດີໄອ
··ຢາປິ່ນປົວຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ (anti-arrhthmias). ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຄ່ອຍເກີດມີກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບາງຄັ້ງຢາຊະ
ນິດດຽວກັນກັບທີ່ໃຊ້ປິ່ນປົວຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິນັ້ນ ສາມາດພາໃຫ້ເກີດພາວະຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິໄ
ດ້! ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຄົນເຈັບທີ່ກິນຢາດັ່ງກ່າວນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ.
··ຢາເສບຕິດຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຄເຄນ, ກັນຊາ ແລະ ຢາມ້າ (ຢາບ້າ).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ຖ້າເຈົ້າກ�ຳລັງຮັບການປິ່ນປົວອາການຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິຢູ່ ແລະເຈົ້າໄດ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມ
ຫຼໃື ຊ້ຜະລິດຕະພັນ, ຫຼືສານໃດໜຶ່ງ ທີໄ່ ດ້ກ່າວມານີ,້ ແມ່ນໃຫ້ບອກບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ປິ່ນປົວເຈົ້າ
ໃຫ້ຮັບຊາບ. ເພາະວ່າ ພວກມັນອາດພາໃຫ້ເກີດບັນຫາ, ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຢາທີໃ່ ຊ້ປິ່ນປົວຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ
(arrhythmia) ອອກລິດ ຫຼື ໃຫ້ ຜົນໃນທາງກົງ ກັນຂ້າມ.

ເຈັບໜ້າເອິກ (angina)
Angina ແມ່ນຊືຂ
່ ອງອາການເຈັບ ຫຼື ແໜ້ນໜ້າເອິກ. ອາການເຈັບໜ້າເອິກ (angina) ອາດເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່
ເຈົ້າອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ຫຼໃື ຊ້ແຮງງານຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ມີອາລົມຈິດປ່ຽນແປງຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະມັນກໍ່ຈະເຊົາໄປເ
ມື່ອເຈົ້າຜ່ອນຄາຍ ຫຼື ພັກ ຜ່ອນ. ອາການເຈັບໜ້າເອິກດັ່ງ ກ່າວນັ້ນແມ່ນເກີດມາຈາກການຕີບຫຼືຕັນຂອງເສັນ
້ ເລື
ອດທີ່ນ�ຳເລືອດກັບສູ່ຫົວໃຈ.
ອາການເຈັບໜ້າເອິກ (angina) ອາດຮູ້ສຶກຄືກັບຖືກກົດທັບ ຫຼື ບີບແໜ້ນຕາມໜ້າເອິກ ຫຼື ບ່າໄຫຼ,່ ແຂນ,
ຄໍ, ຄາງກະໄຕ, ຫຼື ຫຼັງ. ບາງຄັ້ງ ອາການ angina ອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນກັບອາການປວດແໜ້ນທ້ອງຄືອາ
ຫານບໍ່ຍ່ອຍ. ອາການເຈັບແໜ້ນໜ້າເອິກນີ້ອາດຈະເປັນໜັກຂຶ້ນ ຫຼື ເຈົ້າອາດຈະຮູ້ສຶກຫາຍໃຈຍາກເວລາຍ່າງ,
ໂດຍສະເພາະຍ່າງຂຶ້ນຄ້ອຍ.
ບໍແ
່ ມ່ນການເຈັບໜ້າເອິກທຸກຢ່າງຈະແມ່ນອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດຫົວໃຈ. ມັນອາດເປັນບັນຫາ
ສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ຮາ້ ຍແຮງກໍເ່ ປັນໄດ້, ເຊັ່ນ: ພາວະກົດໄຫຼຍ້ອນ ຫຼື ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ. ໃຫ້ກິນຢາລົດກົດລອງເບິ່ງ, ຖ້
າຢາລົດກົດຊ່ວຍໃຫ້ອາການເຈັບເອິກຫາຍໄປກໍ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ວ່າອາການເຈັບນັ້ນເກີດຈາກບັນຫາໃນຜົ້ງ ທ້
ອງ (ເບິ່ງໃນບົດ ເຈັບທ້ອງ, ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ພະຍາດແມ່ກາຝາກ, ໜ້າ 12).

ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ອາການເຈັບເອິກ
ອາການເຈັບເອິກອາດສາມາດເປັນອາການສະແດງອອກຂອງໂລກຫົວໃຈວາ
ຍກໍ່ອາດເປັນໄດ້ (ເບິ່ງເນື້ອໃນໆຂອບສີແ
່ ຈ, ໜ້າທີ 19), ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍແ
່ ມ່ນ
ໂລກຫົວໃຈວາຍທຸກຄັ້ງສະເໝີໄປທີ່ພາໃຫ້ເຈັບເອິກ. ອາການເຈັບເອິກຍັງສາ
ມາດເປັນອາການສະແດງອອກຂອງໂລກພະຍາດຮ້າຍແຮງຢ່າງອື່ນ ລວມທັງ
ປອດຊຶມເຊືອ
້ , ເສັນ
້ ເລືອດປອດອຸດຕັນ, ຫຼເື ສັນ
້ ເລືອດແດງຫຼັກເກີດການສີກຂ
າດ.
ຍ້ອນວ່າອາການເຈັບເອິກອາດສາມາດເປັນອາການສະແດງອອກຢ່າງໜຶ່ງ
ຂອງໂລກຫົວໃຈ, ການກວດໂລກຫົວໃຈຈິ່ງເປັນສິ່ງ ທີ່ຈ�ຳເປັນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າອາກ
ານທີເ່ ປັນຢູ່ນັ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນສຸກເສີນ (ຮ້າຍແຮງ) ຫຼາຍພຽງໃດ. ການກວດໂລກຫົວ
ໃຈແມ່ນກວດໄດ້ຢູ່ຕາມຄຼີນິກສຸຂະພາບ ເຊິ່ງລວມມີການກວດເລືອດ, ກວດ x-rays ຜົ້ງເອິກ, ຫຼື ກວດ EKG
(ກວດຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ). ໃນການກວດ EKG, ແມ່ນຈະມີສາຍໄຟຕິດແປະຕາມໜ້າເອິກຂອງເຈົ້າເພື່ອວັດແທກເ
ບິ່ງວ່າຫົວໃຈຂອງເຈົ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີພຽງໃດ. ເຊິ່ງ ບັນດາການກວດທີ່ກ່າວມານີ້ ບໍມ
່ ີການກວດອັນໃດທີເ່ ຈັບປວດ.
ການປິ່ນປົວອາການເຈັບເອິກອາດມີທັງ ການປັບປ່ຽນໃນການກິນອາຫານ, ການໃຊ້ຢາປິ່ນປົວ, ຫຼື ການຜ່າຕັດ.
ຖ້າບາງຄັ້ງ ຄາວເຈົ້າເກີດມີອາການເຈັບໜ້າເອິກ ແລະຮັບຮູແ
້ ລ້ວວ່າມັນບໍແ
່ ມ່ນອາການຮຸນແຮງ ຫຼືສຸກເສີນ,
ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ທີ່ມີອາການເຈັບເອິກນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເຈົ້າຈົດບັນທຶກໄວ້. ໃຫ້ເອົາເຈັ້ຍທີເ່ ຈົ້າໄດ້ບັນທຶກໄວ້ນັ້ນໃຫ້ບຸກຄະ
ລາກອນທາງການແພດ ຫຼືທ່ານໝໍຂອງເຈົ້າເບິ່ງ. ຖ້າເຈົ້າກິນຢາປົວໂລກຫົວໃຈຢູແ
່ ລ້ວ, ຂໍ້ມນ
ູ ທີເ່ ຈົ້າຈົດບັນທຶກມ
ານີ້ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໄດ້ຮູ້ວ່າຢາທີໃ່ ຊ້ນັ້ນໄດ້ຜົນດີພຽງໃດ.
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ບັນຫາອື່ນໆກ່ຽວກັບຫົວໃຈ

ເຈັ້ຍບັນທຶກຂອງເຈົ້າແມ່ນໃຫ້ມຂ
ີ ໍ້ມນ
ູ ຕໍໄ່ ປນີ:້
··ວັນທີ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກເຈັບເອິກໃນມື້ນັ້ນ.
··ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້າຈະມີອາການເຈັບເອິກ, ເຊັ່ນ: ການອອກກຳລັງກາຍ, ມີອາລົມຮຸນແຮງ,
ກິນອາຫານຫຼາຍ, ອອກໄປຂ້າງນອກທີ່ມີອາກາດໜາວ.
··ບັນທຶກລັກສະນະຂອງອາການເຈັບເອິກ: ອາການເຈັບຄ່ອຍໆ, ເຈັບຂ້ອນຂ້າງແຮງ, ຫຼື ເຈັບຮຸນແຮງບໍ.
··ອາການເຈັບໆດົນປານໃດ ແລະການພັກຜ່ອນຊ່ວຍໃຫ້ອາການເຈັບນັ້ນທຸເລົາລົງ ຫຼື ເຊົາບໍ.
ການປັບປ່ຽນໃນເລື່ອງອາຫານການກິນ ແລະວິຖີການດ�ຳລົງຊີວິດທີ່ຄືກັນກັບຂອງຄົນເຈັບໂລກຫົວ
ໃຈນັ້ນກໍເ່ ປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນເຈັບທີ່ມີອາການເຈັບເອິກເຊັ່ນກັນ: ເຊົາສູບຢາ, ຫຼີກລ້ຽງການກິນອາຫານ
ປະເພດຈືນຫຼືມນ
ັ ຫຼາຍ, ດື່ມເຫຼົ້າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫຼື ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າເລີຍໄດ້ຍິ່ງ ດີ, ແລະໃຫ້ລົດຄວາມຕຶງ ຄຽດລົງ.
ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍແມ່ນມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ຖ້າເຈົ້າມີອາການເຈັບໜ້າເອິກໃນເວລາອອກກ�ຳລັງ ກາຍ, ແມ່ນໃ
ຫ້ໄປປຶກສານ�ຳບຸກຄະລາກອນທາງການແພດວ່າການອອກກ�ຳລັງ ກາຍແບບໃດ ແລະອອກກ�ຳລັງ ກາຍຫຼາຍປາ
ນໃດທີ່ຖືວ່າປອດໄພສ�ຳລັບເຈົ້າ. ບັນດາຢາສ�ຳລັບໃຊ້ປິ່ນປົວອາການເຈັບເອິກລວມມີ: ຢາ calcium channel
blocker, beta blockers, aspirin, ແລະ ຢາໃນກຸ່ມ nitrates.

ໂລກຫົວໃຈວາຍແມ່ນອາການສຸກເສີນ!
ໂລກຫົວໃຈວາຍເປັນໄດ້ທັງຍິງແລະຊາຍ. ຖ້າວ່າກະແສການໝູນວຽນເລືອດເຂົາ
້ ສູ່ຫົວໃຈເກີດມີການອຸດຕັ
ນເປັນເວລາດົນສົມຄວນ, ກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈບາງສ່ວນກໍ່ຈະເລີມ
່ ຕາຍ.
ອາການ
ໃນເອິກມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມກົດດັນ, ບີບໜ້າເອິກ, ແໜ້ນເອິກ, ຮ້ອນເອິກ, ເຈັບເອິກ
ຫຼືຮູ້ສຶກເຈັບເຕັມໝົດເອິກ
··ອາການເຈັບອາດຈະແຜ່ອອກໄປຫາກ້ານຄໍ, ບ່າໄຫຼ່, ແຂນ, ແຂ້ວ, ຫຼື ຄາງກະໄຕ
··ອາການເຈັບເອິກນີ້ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຄ່ອຍພັດທະນາຂຶ້ນ, ແຕ່ບາງຄັ້ງມັນກໍ່ເ
ກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະຮຸນແຮງ
··ຫາຍໃຈຍາກ
··ມີເຫື່ອອອກ
··ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ
··ຮູ້ສຶກວິນຫົວຄ້າຍຈະເປັນລົມ
ການເຈັບເອິກແມ່ນອາການສະແດງອອກທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກຫົວໃຈວາຍໃນຄົນເຈັບທັ
ງຍິງ ແລະຊາຍ, ແຕ່ຄົນເຈັບເພດຍິງມັກບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບເອິກ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າຫາຍໃຈຍາກ, ເມື່ອຍ,
ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ, ຮາກ, ຫຼເື ຈັບຫຼັງ ຫຼເື ຈັບຄາງກະໄຕ.
ຖ້າເຈົ້າສົງໃສວ່າໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ກ�ຳຈະເປັນຫົວໃຈວາຍ, ເອົາຢາ aspirin 1 ເມັດ (ຂະໜາດ 300 mg ຫາ
325 mg) ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນທັນທີ. ເມື່ອເອົາຢາໃຫ້ຄົນເຈັບແລ້ວກໍ່ບອກໃຫ້ລາວຫຍ�ຳໃ້ ຫ້ມນ
ຸ່ ເສຍກ່ອນ
ແລ້ວຈິ່ງ ກືນລົງ ພ້ອມກັບນ�ຳ.້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າຈະບໍແ
່ ນ່ໃຈວ່າຄົນເຈັບນັ້ນເປັນໂລກຫົວໃຈວາຍແທ້ຫຼືບ,ໍ່ ຢາ
aspirin ກໍ່ຈະບໍເ່ ປັນອັນຕະລາຍຫຍັງ ຕໍ່ຄົນເຈັບ. ຖ້າເຈົ້າມີ, ກໍໃ່ ຫ້ເອົາຢາ nitroglycerin ໃຫ້ຄົນເຈັບ ໂດຍ
ໃຫ້ອົມຢາແລະປ່ອຍໃຫ້ມນ
ັ ລະລາຍຢູ່ກ້ອງລີນ
້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 35).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ພະຍາດເສັນ
້ ເລືອດສະໝອງ (stroke) ແມ່ນອາການສຸກເສີນ!
ເມື່ອກະແສເລືອດທີໄ່ ຫຼ ຜ່ານອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍຖືກອຸດຕັນ ກັບຄືນສູ່ຫົວໃຈບໍໄ່ ດ້,
ມັນເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈເຈັບປວດ ແລະສາມາດພາໃຫ້ເກີດຫົວໃຈວາຍໄດ້ (ເບິ່ງ ໜ້າ 19). ເມື່
ອກະແສເລືອດຖືກອຸດຕັນເຮັດໃຫ້ເລືອດໄປລ້ຽງສະໝອງບໍໄ່ ດ້ ຫຼື ເສັນ
້ ເລືອດໃນສະໝອງແຕກ,
ສະພາວະນີເ້ ອີ້ນວ່າ stroke ຫຼື ພະຍາດເສັນ
້ ເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼື ແຕກ. ເມື່ອເກີດ stroke,
ເລືອດກໍ່ບໍ່ສາມາດນ�ຳສານອາຫານ ແລະ ອົກຊີຂຶ້ນໄປຫຼໍ່ລຽ້ ງສະໝອງໄດ້ ສົ່ງ ຜົນໃຫ້ສະໝອງບາງສ່ວນທີ່ຂ
າດການຫຼໍ່ລຽ້ ງນັ້ນຢຸດເຮັດວຽກ.
ອາການ
··ໜ້າບ້ຽວໄປດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ. ບອກໃຫ້ຄົນເຈັບຍິ້ມ, ແລະສັງເກດເບິ່ງວ່າໃບ
ໜ້າຂ້າງໃດໜຶ່ງບ້ຽວ ຫຼື ບໍ່. ໃບໜ້າຂ້າງໜຶ່ງອາດມີອາການມຶນຊາ, ແລະຮອຍ
ຍິ້ມທີ່ເຫັນເທິງໃບໜ້າຄົນເຈັບກໍ່ບໍ່ສົມດຸນ ຫຼື ບໍ່ພຽງກັນ.
··ແຂນອ່ອນເພຍ (ບໍ່ມີແຮງ). ບອກໃຫ້ຄົນເຈັບຍົກແຂນທັງສອງຂ້າງຂຶ້ນ. ກວດ
ເບິ່ງວ່າແຂນຂອງຄົນເຈັບຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງບໍ່ມີແຮງ ຫຼື ມີອາການມຶນຊາບໍ? ຖ້
າແຂນຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງຫຍ່ອນຫ້ອຍລົງ ນັ້ນແມ່ນອາການສະແດງອອກຂອງແ
ຂນອ່ອນແຮງເນື່ອງຈາກ stroke.
··ມີຄວາມຍາກລຳບາກໃນການເວົ້າຈາ. ຄົນເຈັບ stroke ອາດຈະເວົ້າບໍ່ເປັນຖ້
ອຍເປັນຄຳຈະແຈ້ງ (ຫຼືເວົ້າແບບສຽງລົວຕິດກັນໄປ) ຫຼື ມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຫຼ
າຍໃນການເວົ້າຈາ. ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າຄົນເຈັບມີບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ, ແມ່ນບອ
ກໃຫ້ຄົນເຈັບເວົ້າຄືນປະໂຫຍກງ່າຍໆລອງເບິ່ງ.
ຄົນເຈັບ stroke ອາດຈະສັງເກດເຫັນອາການສະແດງອອກອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອະໄວຍະວະສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງ
ຮ່າງກາຍເປັນອ�ຳມະພຶກ, ມີອາການມຶນຊາ, ມີບັນຫາໃນການຍ່າງໄປມາ, ຕາເບິ່ງ ບໍເ່ ຫັນແຈ້ງ, ວິນວຽນຫົວ,
ເຈັບປວດຫົວຮຸນແຮງ, ກືນກິນອາຫານດ້ວຍຄວາມຍາກລ�ຳບາກ, ຫຼື ການສູນເສຍຄວາມຈ�ຳ.
ເວລາເປັນສິ່ງ ທີ່ສຳ� ຄັນ. ຖ້າເຈົ້າສົງໃສວ່າ ຄົນເຈັບເປັນ stroke, ແມ່ນໃຫ້ນ�ຳຄົນເຈັບໄປໂຮງໝໍທັນທີ.
ທາງໂຮງໝໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການຮັກສາປິ່ນປົວ stroke ໄດ້, ໂດຍສະເພາະ ພາຍໃນເວລາ 3 ຊົວ
່ ໂມງ
ຂອງການເປັນ stroke, ແລະທາງໂຮງໝໍກໍ່ສາມາດບອກເຈົ້າໄດ້ວ່າ stroke ທີເ່ ກີດນັ້ນມີຜົນກະທົບຮ້າຍແ
ຮງຂະໜາດໃດຕໍ່ຄົນເຈັບ.
ຫຼັງຈາກການເປັນ stroke, ການປິ່ນປົວບ�ຳບັດທາງຮ່າງກາຍ
ແລະການປາກເວົ້າ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຟື້ນຟູຮາ່ ງກາຍ
ຫຼືຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າຈາໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.
ການປິ່ນປົວພາຍຫຼັງເປັນ stroke ນີ້ ອາດລວມທັງ ການໃຊ້ຢາປົວຄວາ
ມດັນເລືອດ, ການປິ່ນປົວໂລກເບົາຫວານ, ແລະ ການໃຫ້ຢາ aspirin
ຫຼື ຢາຊະນິດອື່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນເລືອດກ້າມ. ພາຍຫຼັງເປັນ stroke
ທີ່ບແ
ໍ່ ຮງ, ຄົນເຈັບກໍ່ອາດຈະຟື້ນຟູຮາ່ ງກາຍໄດ້ໄວ. ແຕ່ວ່າ ການເປັນ
stroke ທີ່ບແ
ໍ່ ຮງນັ້ນເປັນອາການສັນຍານເຕືອນວ່າ ຄົນເຈັບຈ�ຳເປັນຕ້
ອງໄດ້ປິ່ນປົວເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ເປັນ stroke ອີກໃນຕໍ່ໜ້າ, ເຊິ່ງມັນອາ
ດສາມາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງແລະຍາວນານຕໍ່ຮາ່ ງກ
າຍຂອງຄົນເຈັບໄດ້.
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ໂລກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ (congestive heart failure)
ໂລກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ (congestive heart failure) ແມ່ນສະພາວະກ້າມຊີ້ນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າອ່ອນແອ ແລະມີກ
ຳລັງໃນການສູບສີດເລືອດໄປລ້ຽງຮ່າງກາຍອ່ອນເກີນໄປ. ສະພາວະນີເ້ ຮັດໃຫ້ມຂ
ີ ອງແຫຼວເຫຼືອຄ້າງຢູ່ຕາມປອດ,
ຂາ ແລະຕາມສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ. ສິ່ງນີເ້ ຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີອາການອ່ອນເພຍ ແລະຖ້າບໍໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ກໍ່
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄປໃນທີ່ສຸດ. ແຕ່ການປິ່ນປົວກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຫົວໃຈເຈົ້າກັບມາເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ,
ຮູ້ສຶກແຂງແຮງຂຶ້ນ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດຍືນຍາວຕໍໄ່ ປອີກ.
ອາການ
··ອາການເມື່ອຍ ແລະອ່ອນເພຍຫຼາຍເກີນໄປ. ເມື່ອຫົວໃຈຂອງເຈົ້າບໍ່ມີແ
ຮງພໍໃນການສູບສີດເລືອດ, ກ້າມຊີ້ນຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອົກຊີພຽງພໍ.
ເຈົ້າກໍ່ຈະຮູ້ສຶກເມື່ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
··ຫາຍໃຈຍາກ. ການຫາຍໃຈຍິ່ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອມີຂອງແຫຼວຄ້າງຢູ່ໃ
ນປອດຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າອາດຈະມີອາການຫາຍໃຈຍາກ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນເວລານອນຕອນກາງຄືນ, ແລະອາດຈະໄອຫຼາຍ. ການຫາຍໃຈຂອງເຈົ້າອາດ
ມີສຽງດັງຄືກັບສຽງໝາກຫວີດ.
··ອາການບວມນຳ້ (edema). ການບວມຈາກການມີຂອງແຫຼວຄ້າງໃ
ນຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາສອງສາມມື້, ຫຼື
ບາງເທື່ອກໍ່ຄ່ອຍໆເປັນຂຶ້ນມາ. ເຈົ້າອາດຈະມີອາການບວມຕາມຕີນທັງສອງຂ້
າງ ແລະ ຂໍ້ຕີນ, ແລະເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກວ່າເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼືເກີບທີ່ໃສ່ນັ້ນຄັບຂຶ້ນ. ອາການ
ບວມນີ້ບໍ່ເຊົາຫຼັງຈາກນອນພັກ.
··ທ້ອງໃຄ່. ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດກວດເຫັນວ່າຕັບອາດໃຄ່ບວມແລະຮູ້
ສຶກວ່າມັນໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິ. ທ້ອງອາດມີແຕ່ນຳ້ (ຂອງແຫຼວ) ອັ່ງຢູ່.

ຂາທັງສອງຂ້າງໃຄ່ບວມ,
ເອີ້ນວ່າ: ບວມນ�ຳ້ (edema),
ເຊິ່ງ ອາດເປັນອາການສະແດງ
ອອກຂອງໂລກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ.

··ຍ່ຽວເລື້ອຍ
ການປິ່ນປົວ
··ບໍ່ກິນອາຫານເຄັມ. ແຕ່ງກິນໂດຍບໍ່ໃສ່ເກືອຫຼາຍ, ເມື່ອອາຫານປຸງແຕ່ງແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ເກືອຕື່ມ,
ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງອາຫານກະປ໋ອງ ອາຫານສຳເລັດຮູບ ຫຼືອາຫານກິນຫຼິ້ນບໍ່ມີປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ທອດມັນຝະລັ່ງ. ອາຫ
ານສຳເລັດຮູບຕ່າງໆແມ່ນມັກມີສ່ວນປະສົມຂອງເກືອ (sodium) ຫຼາຍ ເຖິງວ່າພວກມັນມີລົດຊາດບໍ່ເຄັມກໍ່ຕ
າມ.
··ຢາປິ່ນປົວທີ່ຊ່ວຍລະບາຍນຳ້ທີ່ເຫຼືອໃນຮ່າງກາຍອອກມາ ເຊິ່ງລວມມີ: ຢາ “ຂັບຍ່ຽວ” (diuretics). ຄົນເ
ຈັບທີ່ກິນຢາເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກິນກ້ວຍ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ, ຫຼື ໝາກອາໂວຄາໂດ ປະຈຳທຸກມື້
ເພື່ອທົດແທນທາດໂພຕັດຊຽມ (potassium) ທີ່ຢາຂັບຍ່ຽວບາງຊະນິດຂັບອອກໄປຈາກຮ່າງກາຍ.
··ຢາ beta blockers ເຊັ່ນ: ຢາ metoprolol, bisoprolol ແລະ carvedilol
ແມ່ນໃຊ້ປິ່ນປົວໂລກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ. ການໃຊ້ຢາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງເລີ່ມໃຊ້ຢາຂະໜາດຕຳ່ກ່ອນ
ແລ້ວຈິ່ງຄ່ອຍໆເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະຖ້າຄວາມດັນເລືອດຂອງເຈົ້າຕຳ່ຫຼາຍ. ໃຫ້ເຮັດຕາມຄຳແນ
ະນຳຂອງບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຂອງເຈົ້າຢ່າງເຄັ່ງຂັດ.
··ຢາ ACE inhibitors, ເຊັ່ນ: ຢາ captopril, enalapril ຫຼື lisinopril ແມ່ນໃຊ້ປິ່ນປົວໂລກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ. ຄົ
ນເຈັບບາງຄົນເປັນໄອເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຢາເຫຼົ່ານີ້ ແລະຄວນປຶກສານຳບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ເພື່ອເບິ່
ງວ່າມີຢາອື່ນອີກບໍທີ່ໃຊ້ແທນແລະໃຫ້ຜົນດີກວ່າ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ໂລກຫົວໃຈຣູມາຕິກ (rheumatic heart disease)
ໂລກຫົວໃຈຣູມາຕິກ (rheumatic heart disease) ມີຜົນກະທົບຕໍເ່ ດັກນ້ອຍແລະໄວໜຸ່ມເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ເຊິ່ງມັນມີສາເຫດມາຈາກຄໍອັກເສບ (strep throat) ທີ່ບໄໍ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ເຊິ່ງມັນຈະພັດທະນາໄປເປັນໄຂ້
ຣູມາຕິກ (rheumatic fever) (ເບິ່ງໃນບົດ ການດູແລເດັກ, ໜ້າ 21). ໄຂ້ຣູມາຕິກມັກເລີມ
່ ດ້ວຍອາການເຈັບປ
ວດຕາມຂໍຕ
້ ໍ່ຕ່າງໆ, ຫາຍໃຈຍາກ ຫຼື ເຈັບໜ້າເອິກ, ແລະມີການເຄື່ອນໄຫວຜິດປົກກະຕິ. ອາການໄຂ້ຣູມາຕິກນີ້
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊືອ
້ ທັນທີ. ຖ້າບໍໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ໄຂ້ຣູມາຕິກກໍ່ຈະພາໃຫ້ລນ
ີ້ ຫົວໃຈເກີ
ດການຊຶມເຊື້ອ ແລະເປັນບາດແຜ. ສະພາວະດັ່ງ ກ່າວນີໄ້ ປປິດກັ້ນລີນ
້ ຫົວໃຈ ແລະມັນກໍເ່ ຮັດວຽກບໍໄ່ ດ້ດີຄເື ກົ່າ,
ມັນກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງຈາກປະຕູບານນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະເປີດອອກກວ້າງຫຼາຍບໍໄ່ ດ້. ບາດເຕັ້ນຫົວໃຈກໍ່ຄ່ອຍອ່ອນແຮງລົງ
ແລະຄົນເຈັບກໍ່ອ່ອນເພຍລົງເຊັ່ນດຽວກັນ. ຄວາມເສຍຫາຍຖາວອນທີເ່ ກີດຂຶ້ນນີເ້ ອີ້ນວ່າ ໂລກຫົວໃຈຣູມາຕິກ.
ຖ້າລີນ
້ ຫົວໃຈທີເ່ ສຍຫາຍນັ້ນບໍໄ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີ, ຄົນເຈັບກໍ່ສາມາດເສຍຊີວິດໄດ້.
ອາການ
··ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດຍ່າງໃນໄລຍະທາງ 100 ແມັດໄດ້
ໂດຍບໍ່ມີອາການຫາຍໃຈຫອບ.
··ເດັກນ້ອຍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນອນເທີ້ງໂດຍການເອົາໝອນຮອງໃຫ້ສ່ວນຫົວສູງ
ຂຶ້ນ ຫຼືບໍ່ຊັ້ນລາວກໍ່ຫາຍໃຈບໍ່ໄດ້.
··ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຜູ້ຊຳນານໃຊ້ຫູຟັງ stethoscope
ກວດຟັງສຽງເມີເມີ (murmur) ຂອງຫົວໃຈຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງເປັນສຽງ
ຈາກຂອງເລືອດທີ່ໄຫຼຜ່ານລີ້ນຫົວໃຈທີ່ເສຍຫາຍ.
ການປິ່ນປົວ
··ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຈະສັກຢາ benzathine penicillin
G ເດືອນລະຄັ້ງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ບໍ່ໃຫ້ກັບມາເປັນຄືນ
ແລະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເສຍຫາຍຕື່ມອີກ. ໃຫ້ການປິ່ນປົວແບບນີ້ໄປຢ່າງ
ໜ້ອຍສຸດແມ່ນຈົນກວ່າເດັກຈະອາຍຸໄດ້ 18 ປີ.
··ຖ້າຫົວໃຈເສຍຫາຍ, ການຜ່າຕັດເພື່ອເປີດລີ້ນຫົວໃຈແບບທຳມະ
ດາ (valvuloplasty) ໂດຍການສອດທໍ່ນ້ອຍໆບາງເຂົ້າໃນຫຼອດເລື
ອດທີ່ຜ່ານລີ້ນຫົວໃຈທີ່ແຄບຫຼືຕີບນັ້ນ ເພື່ອເປີດຂະຫຍາຍມັນໃຫ້ກວ້
າງອອກໄດ້ໂດຍການສູບລົມເຂົ້າໃຫ້ບັນລູນຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂຶ້ນ.
ຖ້າວ່າ ໂລກຫົວໃຈຣູມາຕິກເປັນໃນຂັ້ນຮຸນແຮງແລ້ວ, ກໍ່ມີແຕ່ການຜ່
າຕັດທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຈິ່ງສາມາດປົວໄດ້.

ເພື່ອປ້ອງກັນໄຂ້ຣູມາຕິກ (rheumatic
fever) ໃຫ້ປິ່ນປົວຄໍອັກເສບ
(strep throat) ດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ.
ຖ້າຫາກເດັກນ້ອຍເປັນໄຂ້ຣູມາຕິກ, ລາວ
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວທຸກໆເດືອນເພື່ອປ້
ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັ ບຫົ
ວໃຈຂອງລາວ.

ການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ. ຖ້າແມ່ຍິງ ຜູ້ທເີ່ ຄີຍເປັນໄຂ້ຣູມາຕິກ ຫຼື
ເປັນພະຍາດຫົວໃຈຣູມາຕິກຖືພາ, ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຜູ້ມີປະສົບການຄວນກວດຫົວໃຈລາວ ເພື່ອເ
ບິ່ງວ່າການຖືພານັ້ນຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລາວຫຼືບ.ໍ່ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງ ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຢາປົວພະຍາ
ດຫົວໃຈທີ່ລາວໃຊ້ນັ້ນບໍເ່ ປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຖືພາຂອງລາວ. ການເກີດລູກຢູໂ
່ ຮງໝໍມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍກ
ວ່າ.
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ບັນຫາອື່ນໆກ່ຽວກັບຫົວໃຈ

ພະຍາດຫົວໃຈຣູມາຕິກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດກັບເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດສານອາຫານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ
ທີ່ທຸກຍາກ, ແລະ ໃນບ່ອນທີ່ມີຜູ້ຄົນອາໃສຢູຢ
່ າ່ ງແອອັດ ບໍ່ສາມາດເຂົາ
້ ເຖິງນ�ຳ້ສະອາດ ຫຼື ສຸຂະອານາໄມ,
ຢາປິ່ນປົວພະຍາດ, ຫຼື ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດໄີ ດ້. ໃນບັນດາປະເທດທີໄ່ ດ້ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງ ກ່າວນີແ
້ ລ້ວ
ເຖິງວ່າແກ້ໄຂໄດ້ບາງສ່ວນກໍ່ຕາມ, ໂລກຫົວໃຈຣູມາຕິກກໍເ່ ກືອບຈະບໍເ່ ກີດມີໃຫ້ເຫັນ.

ເດັກເກີດອອກມາຫົວໃຈພິການ
ເດັກແດງທີເ່ ກີດອອກມາມີຫົວໃຈພິການຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ບາງຄັ້ງ ກໍເ່ ສຍຊີວິດທັນທີທເີ່ ກີດອອກມາ.
ບັນຫາຫົວໃຈອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ມີຮູຮົ່ວນ້ອຍໆຢູ່ລະຫວ່າງຝາກັ້ນຫ້ອງຫົວໃຈ, ບາງຄັ້ງ ກໍ່ອາດຈະເຊົາໄປເອງໂດຍບໍ່
ຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວຫຍັງ. ບັນຫາຫົວໃຈພິການຫຼາຍອັນແມ່ນຮ້າຍແຮງ ແຕ່ກໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍການຜ່າຕັດ
ຫຼໃື ຊ້ຢາປິ່ນປົວ. ໃນບາງປະເທດກໍ່ຈັດໃຫ້ມໂີ ຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດໃນການໃຫ້ບໍລິການຜ່າຕັດຫົວໃຈໃຫ້ເດັກໂ
ດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ.
ອາການສະແດງອອກທີ່ຊີ້ບອກວ່າເດັກອາດຈະມີບັນຫາຫົວໃຈພິການ ຫຼືຫົວໃຈບົກພ່ອງ
··ການຫາຍໃຈໄວຜິດປົກກະຕິ.
··ເດັກບໍ່ກິນອາຫານ ຫຼື ບໍ່ກິນນົມ.
··ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ຫຼື ເຕັ້ນຊ້າເກີນໄປ.
ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃຊ້ຫູຟັງ stethoscope ກວດຟັງສຽງເມີເມີ
(murmur) ຂອງຫົວໃຈ ຫຼື ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວເກີນໄປ. ອາດຈະກວດດ້ວຍການສ່ອງ
x-ray ເພື່ອເບິ່ງຮູບຮ່າງຫົວໃຈເດັກ. ອາດຈ�ຳເປັນກວດວັດແທກເບິ່ງຮູບແບບການເ
ຕັ້ນຂອງຫົວໃຈເດັກ ໂດຍໃຊ້ການກວດຄື້ນໄຟຟ້າຫົວໃຈ EKG.
ບາງຄັ້ງ ບັນຫາຫົວໃຈກໍ່ພົບໃນເດັກໃຫຍ່ ຫຼື ໃນຊາວໜຸ່ມ. ສາເຫດຂອງບັນຫາດັ່
ງກ່າວແມ່ນມັກເກີດຈາກຫົວໃຈພິການ (ຫົວໃຈບໍ່ສມ
ົ ບູນ) ຫຼື ພະຍາດຫົວໃຈຣູມາຕິກ
ທີ່ບໄໍ່ ດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີ (ເບິ່ງ ໜ້າ 22).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມບໍສ
່ ະເໝີພາບພາໃຫ້ເກີດ
ພະຍາດຫົວໃຈ
ພະຍາດຫົວໃຈ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ໂລກເບົາຫວານກ�ຳລັງເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ິດຜູ້ຄົນຍາກລ�ຳບາກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ
ແລະກ�ຳລັງເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດທີເ່ ພີ່ມຂຶ້ນ ທັງໃນປະເທດທີ່ທຸກຍາກແລະປະເທດທີ່ຮງັ່ ມີ. ສະພາບ
ການປ່ຽນແປງດັ່ງ ກ່າວນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນລະບົບເສດຖະກິດທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຫຼາ
ຍຂຶ້ນ, ບີບໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ມຊ
ີ ວ
ີ ິດຢູ່ລອດ, ແລະປ່ອຍໃຫ້ອາຫານທີ່ບມ
ໍ່ ີ
ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະເຄື່ອງດື່ມພວກນ�ຳ້ຫວານທີ່ຜະລິດໂດຍທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົາ
້ ມາວາງຈ�ຳໜ່າ
ຍໃຫ້ຊື້ຫາໄດ້ງ່າຍກວ່າອາຫານທີ່ປູກ ຫຼື ປຸງແຕ່ງເອງໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມທຸກຍາກຍັງ ບີບໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາ
ກຕ້ອງໄດ້ມາໃຊ້ຊວ
ີ ິດຢູ່ໃນສະພາບທີແ
່ ອອັດ, ມີມນ
ົ ລະພິດທາງອາກາດ ຫຼື ມົນລະພິດທາງນ�ຳ,້ ບໍມ
່ ສ
ີ ະຖານທີ່ໆ
ປອດໄພເພື່ອໄປຍ່າງອອກກ�ຳລັງ ກາຍ ຫຼື ຫຼິ້ນ. ໝາກຜົນທັງ ໝົດຂອງສິ່ງ ດັ່ງ ກ່າວນີ້ກໍ່ຄືຜູ້ຄົນເປັນພະຍາດຫົວໃຈ
ແລະ ໂລກເບົາຫວານເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ໂລກພະຍາດເຫຼົ່ານີເ້ ປັນສິ່ງ ທີ່ຮາ້ ຍແຮງຫຼາຍສ�ຳລັບຜູ້ຄົນທຸກຍາກທີ່ບໍ່ສາມ
າດເຂົາ
້ ເຖິງ ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ຫຼື ຢາປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ.
ການບໍໄ່ ດ້ຮັບຄວາມສະເໝີພາບ ຫຼື ໂອກາດໃນການມີຊວ
ີ ິດທີ່ດີກວ່ານັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ບເໍ່ ປັນທ�ຳແຕ່ມນ
ັ ຍັງເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຈົ້ານ�ຳ. ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍໄ່ ດ້ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ມັນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕ້
ອງເລືອກລະຫວ່າງວຽກທີ່ສຽ່ ງອັນຕະລາຍ ຫຼື ບໍມ
່ ວ
ີ ຽກເຮັດເລີຍ, ມັນຍັງ ບີບໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກເຮືອນໄປເ
ຮັດວຽກບ່ອນອື່ນ, ຫຼືປະປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າປ
ໄພອຶດຫ
ິວ
ະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ. ແລະຖ້າເຈົ້າພະຍາຍາມປ່ຽນແປ
າ ຫາ ນ
ິວ
ດສານອ
າ
ຄວາມຫ
ງສະພາບທີ່ບໍ່ພຶງ ປະສົງນັ້ນ ມັນກໍ່ອາດ
ຂ
ນ
າ
ກ
ເກີນຄວາມອາດສາມາດເຈົ້າທີ່ຈະເຮັ
ດໄດ້. ສະພາບຫຍຸ້ງຍາກນີ້ພາໃຫ້ເກີດ
າ ກິ ນ
ມາ ຫ
ິນ ທ�ຳ
ຄວາມຮູ້ສຶກຕຶງ ຄຽດ (ຄວາມກົດດັນ).
ື້ ອ ທີ່ ດ
ບໍ່ມີເ ນ
ຸ ກ ຍາ ກ
ຄວາມກົດດັນ (ຄວາມຕຶງ ຄຽດ)
ຄວາມທ
ແມ່ນໝາຍເຖິງ ທັງ ຄວາມຮູ້ສຶກຂ
ອງພວກເຮົາ — ຄວາມໂສກເສົາ້ ,
ຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຄວາມຢ້ານ —
ແລະວິທີການທີ່ຮາ່ ງກາຍພວກເຮົາມີປ
ະຕິກິລິຍາໃນເວລາຈັດການຮັບມືກັບສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກດັ່ງ ກ່າວນັ້ນ.

(ຂອງຮາ່

ງ ກາຍ)

ບໍ່ມີວຽກເຮັດ

ສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກພາໃຫ້ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດ
ເມື່ອມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະຮູ້ສຶກຕຶງ ຄຽດໄປນ�ຳ. ຄວາມຕຶງ ຄຽດເປັນສາເຫດພາໃຫ້ຮາ່ ງກາ
ຍມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບຂຶ້ນພາຍໃນ ເຊັ່ນ: ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ, ເຫື່ອອອກຕາມຝາມື, ຫຼື ຮູ້ສຶກຄືຊເິ ປັນລົມ.
ການປ່ຽນແປງທາງຮ່າງກາຍເຫຼົ່ານີເ້ ກີດຂຶ້ນຍ້ອນຮ່າງກາຍປ່ອຍສານເຄມີ (ຮໍໂມນ) ອອກມາຕາມທ
ຳມະຊາດເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບບາງສິ່ງ ບາງຢ່າງທີເ່ ປັນຕາຢ້ານກົວ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາວິຕົກກັງວົນໃຈ.
ຖ້າເບິ່ງໃນດ້ານບວກ, ຮໍໂມນທີ່ຮາ່ ງກາຍປ່ອຍອອກມານັ້ນເຕືອນຮ່າງກາຍເຮົາໃຫ້ແລ່ນໜີ ຫຼື ຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ ຫຼື
ສິ່ງ ທີ່ຈະມາທ�ຳຮ້າຍເຮົານັ້ນ. ຮໍໂມນແຫ່ງ ຄວາມຕຶງ ຄຽດ ແລະຜົນກະທົບຂອງພວກມັນຫາຍໄປຢ່າງໄວວາ
ຖ້າສາເຫດຂອງຄວາມຕຶງ ຄຽດໝົດໄປ. ແຕ່ສຳ� ລັບຄົນທີ່ຕຶງ ຄຽດຢູ່ຕະຫຼອດເວລານັ້ນ, ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເ
ຈົ້າບໍມ
່ ໂີ ອກາດໄດ້ຟື້ນຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຕຶງ ຄຽດກໍ່ສະສົມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ແລະພ
ວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະເຈັບປ່ວຍເລື້ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບການດ�ຳລົງຊີວິດໃນສະພາບທີ່ຫຍຸ້ງຍ
າກ ແລະຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມຕຶງ ຄຽດໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ເຖິງ ກະນັ້ນ ມັນກໍ່ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮາ່ ງກາຍພວກເຮົາຢູ.່

22 April 2019

ຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈ

ມັນເບິ່ງ ຄືວ່າຄວາມຕຶງ ຄຽດບໍມ
່ ມ
ີ ື້ໝົດເປັນຈັກເທື່ອ ແລະມີເຕັມໄປໝົດ. ຄວາມຕຶງ ຄຽດທີເ່ ກີດຈາກການ
ມີຊວ
ີ ິດໃນພາວະສົງ ຄາມ, ການຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ທີ່ຕົນບໍ່ຮູ້ພາສາ ຫຼື ຮີດຄອງປະເພນີໃນສະຖານທີໃ່ ໝ່,
ບັນຫາຄອບຄົວ ຫຼື ບັນຫາຄວາມສ�ຳພັນສັນ
່ ຄອນ, ບັນຫາທີ່ພັກອາໃສ ຫຼື ບັນຫາວຽກເຮັດງານທ�ຳ,
ຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ້ານບໍ່ປອດໄພ, ການຈ�ຳແນກເຊືອ
້ ຊາດວັນນະ — ຄວາມຕຶງ ຄຽດຈາກສິ່ງ ທັງ ໝົດເຫຼົ່ານີເ້ ປັ
ນບັນຫາລົບກວນຈິດໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍອ່ອນແອ. ຮ່າງກາຍອ່ອນແອບໍ່ສາມາດຕ້ານທານການຕິດເຊືອ
້
ແລະການເຈັບເປັນໄດ້ດີຄເື ກົ່າ, ແລະມີແນວໂນ້ມຫຼືຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີບັນຫາສຸຂະພາບເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຢ່າງ. ທັງຍິ
ງແລະຊາຍຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕຶງ ຄຽດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດພະຍາດຫົວໃຈ ແລະໂລກເບົາຫວ
ານຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ບມ
ໍ່ ີຄວາມຕຶງ ຄຽດຫຼາຍ.
ຄວາມຕຶງ ຄຽດ — ແລະໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຈາກຄວາມຕຶງ ຄຽດ — ແມ່ນຜົນຂອງຄວາມບໍເ່ ປັນທ�ຳ
ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ. ການປ່ຽນແປງສິ່ງນີແ
້ ມ່ນສ�ຳຄັນສ�ຳລັບການປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ບັນດາຜູ້ຄນ
ົ ເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອນ
ື່ ໆໃຫ້ມຄ
ີ ວາມສຸກແລະສຸ
ຂະພາບທີ່ດີກວ່າ
ການສ້າງຊຸມຊົມທີເ່ ຂັ້ມແຂງເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍແ
່ ມ່ຍິງ, ການໃຫ້ການສຶກສາທີ່ດີກວ່າແກ່
ເດັກນ້ອຍ, ການບໍລິການທີ່ສະເໝີພາບຈາກສ�ຳນັກງານອົງ ການໆຈັດຕັ້ງຂອງລັດໃນແຕ່ລະເຂດແຂວງ ຫຼື
ນະຄອນ, ຫຼື ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສ�ຳຄັນຕ່າງໆທີ່ຊຸມຊົມກ�ຳລັງ ປະເຊີນຢູ;່ ການທີ່ຊຸມຊົນສາມັກຄີກັນແກ້ໄຂບັນ
ຫາຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານີ້ ກໍ່ຈະສາມາດລົດຄວາມຮູ້ສຶກຕຶງ ຄຽດລົງໄດ້. ສິ່ງນີ້ມນ
ັ ບໍແ
່ ມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້.
ແຕ່ ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ແລະຄວາມດຸໝັ່ນບຸກບືນຂອງຊຸມຊົນກໍ່ຈະນ�ຳຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ສາມາດຊ່ວຍ
ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູຂ
່ ອງຜູ້ຄົນໃນຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້. ເບິ່ງ ກິດຈະກ�ຳເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍງິ , ຄູມ
່ ຊ
ື ມ
ຸ ຊົ
ນເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຕໍ່ສຂ
ຸ ະພາບ, ຄູມ
່ ືຜູ້ອອກແຮງງານເພື່ອສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພ ແລະ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອື່ນໆຂອງອົງ ການ Hesperian ທີເ່ ວົ້າເຖິງວິທີການໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບໂດຍການເນັ້
ນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຊຸມຊົມກ�ຳລັງ ປະເຊີນຢູ.່
ແນວຄິດຕ່າງໆທີ່ນ�ຳມາປະຕິບັດ:
ກຸ່ມທີໃ່ ຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນບ້ານ
ໂອ້ລມ
ົ ສົນທະນາກັນເຖິງເລື່ອງຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ
ສະໂມສອນກຸ່ມນັກຍ່າງ
ຮ້ານຂາຍໝາກໄມ້ຢໂ
ູ່ ຮງຮຽນ
ຈົ່ງ ຢ່າລືມວ່າ - ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນຢູ່ນະທີ່ນແ
ີ້ ມ່
ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງ ກັນແລະກັນ!

ການຕໍ່ສູ້ກັ ບຄວາມທຸກຍາກ,
ການຈ�ຳແນກຊົນຊັ້ນວັນນະ,
ຄວາມຮຸນແຮງ,
ແລະຄວາມໂດດດ່ຽວປ່ຽວພອຍ ຊ່ວຍໃຫ້
ສະພາບເງື່ ອນໄຂການດ�ຳລົງຊີວິດດີຂຶ້ນ
ແລະວຽກເຮັດທີ່ມີອັນຕະລາຍໜ້ອຍລົງ.
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັ ບຜູ້ອື່ນໆເພື່ອ
ນ�ຳມາຊຶ່ງ ການປ່ຽນແປງທີ່ດີກວ່າ ເຮັດໃ
ຫ້ ພວກເຮົາຮູ້ສຶກມີພະລັງແລະໝັ້ນໃຈຫຼ
າຍຂຶ້ນ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບາງສິ່ງ ທີໃ່ ຫ
ຍ່ກວ່າ, ແລະມີຄວາມສ�ຳພັນອັນດີກັ ບຜູ້
ອື່ນໆທີເ່ ຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ຄວາມຮູ້ສຶກເ
ຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ຜ່ອນຄາຍຄວາມ
ຕຶງ ຄຽດໄດ້.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ເອົາອາຫານບໍມ
່ ີປະໂຫຍດອອກໄປ ແລ້ວເອົາອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ
ແລະການອອກກ�ຳລັງກາຍເຂົາ້ ມາແທນ
ທັງຊຸມຊົນ ແລະລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງສາເຫດ
ວ່າເປັນຍ້ອນຫຍັງ ປະຊາຊົນຈິ່ງ ບໍໄ່ ດ້ອອກກ�ຳລັງ ກາຍພຽງ
ພໍ, ຍ້ອນສາເຫດໃດການຊອກຊື້ຫາອາຫານສົດແລະມີປະ
ໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບມາກິນຈິ່ງເປັນການຍາກ, ແລະຍ້ອນເ
ຫດໃດຈິ່ງມີອາຫານບໍມ
່ ີປະໂຫຍດ ຈ�ຳໜ່າຍຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ
ແລະມີລາຄາຖືກອີກ. ວິທີທາງບາງຢ່າງທີ່ທາງຊຸມຊົມສາມາດ
ນ�ຳມາໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນ:
··ການຂຶ້ນພາສີຢາສູບ ແລະເຄື່ອງດື່ມປະເພດນຳ້ຫວານ ເຊັ່ນ:
Coca-Cola ເພື່ອປະຊາຊົນຈະຊື້ພວກມັນໜ້ອຍລົງ. ຈາກ
ນັ້ນກໍ່ຈະມີໜ້ອຍຄົນທີ່ເປັນໂລກຕຸ້ຍ, ໂລກເບົາຫວານ ແລະ
ພະຍາດຫົວໃຈ.
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ລາ

ົມຫ
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ນ

ປະຫຍັດເງິນເຈົ້າໄວ້ຊື້ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະ
ພາບ. ອາຫານບາງຢ່າງພາໃຫ້ຮາ່ ງກາຍເຈົ້າແຂງແ
ຮງ, ແຕ່ອາຫານອື່ນໆມີແຕ່ສ້າງຮັງ່ ຄູນມີໃຫ້ບໍລິສັດ
ໃຫຍ່ໆທັງ ຫຼາຍ.

··ເຮັດສວນຄົວຂອງໂຮງຮຽນເພື່ອສະໜອງອາຫານທີ່ມີປະໂຫ
ຍດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ. ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄ້າຂາຍມາຂາຍອາຫານການກິນ
ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນໂຮງຮຽນ. ສິ່ງນີ້ຈະປ່ຽນສິ່ງທີ່ນັກ
ຮຽນກິນເປັນອາຫານ ແລະພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍກິນ.

··ການມີມາດຕະການລົດຜ່ອນການຈໍລະຈອນໃຫ້ເບົາບາງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນໃນ
ການຍ່າງໄປໂຮງຮຽນ, ໄປເຮັດວຽກ, ແລະຕະຫຼາດ. ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະປອດໄພຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ
ໃນການອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
··ພີ່ມໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ເຂົ້າຊົມໃຊ້ສວນສາທາລະນະ ແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ຄົນສາມ
າດຫຼິ້ນກິລາ, ເຕັ້ນລຳ, ຍ່າງ, ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍນຳໝູ່.
ເມື່ອຜູ້ຄົນຮ່ວມມືກັນເຮັດເພື່ອການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍ່ຈະຮູ້ສຶກບໍໂ່ ດດດ່ຽວ
ແລະຮູ້ສຶກຕຶງ ຄຽດໜ້ອຍລົງ. ອັນນີເ້ ປັນຜົນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫົວໃຈ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈແຂງແຮງຂຶ້ນ.
ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທີ່ຄະນະກ�ຳມະກາ
ນບໍລິຫານຊຸມຊົມສ້າງທາງຍ່າງຂຶນ
້
ມາ. ດຽວນີ້ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດຍ່າງອ້
ອມເມືອງ ແລະໄດ້ອອກກ�ຳລັງ ກາຍ.
ມັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫົວໃຈ ແລະ
ຂາຂອງພວກເຮົາ!
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ຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບພາໃຫ້ເກີດພະຍາດຫົວໃຈ

ເກັບພາສີນຳ� ບໍລສ
ິ ັດທີເ່ ປັນຕົນ
້ ເຫດພາໃຫ້ພວກເຮົາເຈັບປ່ວຍ
ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຫຼາຍປະເທດແມ່ນໄດ້ເກັບພາສີເຄື່ອງດື່ມປະເພດນ�ຳ້ຫວານ ເພາະພວກມັນເປັນຕົ້ນເຫ
ດພາໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງ ຫຼເື ຈັບແຂ້ວ, ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄົນມີນ�ຳ້ໜັກຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະເປັນທີ່ມາຂອງບັນຫາສຸ
ຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ໂລກເບົາຫວານ. ເງິນພາສີທເີ່ ກັບມາໄດ້ກໍ່ນ�ຳໃຊ້ເຂົາ
້ ໃນ
ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຫຼື ການສຶກສາ. ໃນປະເທດແມັກຊິໂກ (Mexico), ເຄື່ອງດື່ມນ�ຳ້ຫວານທີ່ຜະ
ລິດໂດຍບໍລສ
ິ ັດ Coca-Cola ແລະ Pepsi ແມ່ນມີຂາຍທົ່ວໄປ ຈົນວ່າເດັກນ້ອຍດື່ມກິນແທນເຂົາ
້ ເຊົາ
້ .
ດຽວນີໃ້ ນປະເທດແມັກຊິໂກ ແມ່ນມີຈ�ຳນວນຄົນທີ່ມນ
ີ �ຳ້ໜັກເກີນ (ຫຼື ຕຸ້ຍ) ຫຼາຍເກີນໄປເຖິງຂັ້ນເປັນອັນຕະ
ລາຍນັ້ນມີຈ�ຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າໝູໃ່ ນໂລກ, ແລະ ຈ�ຳນວນຄົນຜູເ້ ປັນໂລກເບົາຫວານກໍເ່ ພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆ. ແຕ່ວ່ານັບແຕ່ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ໃນແຕ່ລະປີທາງບໍລສ
ິ ັດນ�ຳ້ຫວານຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງພວ
ກຕົນໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແລະປະຊາຊົນແມັກຊິໂກກໍ່ຮັບຮູແ
້ ລະຄ�ຳນຶງເຖິງ ຜົນກະທົບຈາກການໂຄສະນາແລະກາ
ນດ�ຳເນີນທຸລະກິດຕ່າງໆວ່າພວກມັນມີຜົນເສຍແນວໃດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກຕົນ.

ໂຄລາ

ໂຄລາກະປ໋ອງໜຶ່ງມີນ�ຳ້ຕານ 9
ບ່ວງ. ນ�ຳ້ຫວານໂຄລາຕຸກ 2 ລິດ
ຕຸກ ໜຶ່ງມີນ�ຳ້ຕານ 70 ບ່ວງ!

ນ�ຳ້ຕ
າ

ໂຄລາ

ນ

ປ່ຽນແປງຂໍຄ
້ ວາມ!
ໃຫ້ມນ
ັ ມີລັກສະນະສ້າງສັນໃນການໃຫ້ ຜູ້ຄົນໂອ້ລມ
ົ ສົນທະນາ
ແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ ອັນຕະລາຍ (ຫຼື ຜົນຮ້າຍ) ຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ບມ
ໍ່ ີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະໃຜໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ
ດຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນດັ່ງ ກ່າວ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເຮັດໃຫ້ ຜູ້ຄົ
ນຫັນມາໃສ່ໃຈແລະຄ�ຳນຶງເຖິງໄພອັນຕະລາຍຈາກຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່າ
ນັ້ນ ໂດຍການນ�ຳເອົາໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນດັ່ງ ກ່າວ ຈາກໜັງສືພິມ
ຫຼື ຈາກແຜ່ນປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດໃຫຍ່ (billboard) ນັ້ນມາ, ແລະ
ປ່ຽນແປງຂໍຄ
້ ວາມໃນໂຄສະນານັ້ນ ເພື່ອຊີໃ້ ຫ້ຮູ້ຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກັບ
ຜົນອັນບໍ່ພຶງ ປາດຖະໜາຈາກຜະລິດຕະພັນດັ່ງ ກ່າວ ຫຼເື ຮັດໃຫ້ ຜເູ້ ບິ່ງ
ໂລກມະເຮັງແມ
່ນ
ຫຼືອ່ານໂຄສະນານັ້ນມີຄວາມຮູ້ສຶກກົງ ກັນຂ້າມກັບສິ່ງ ທີ່ທາງບໍລສ
ິ ັດຜູ້
ຂ້ອຍນີ້ຍອດຢ້ຽມ
.
ຜະລິດສິນຄ້ານັ້ນຕັ້ງໃຈໄວ້. ສິ່ງງ່າຍໆທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອດຶງ ຄວາມ
ສົນໃຈຜູ້ຄົນໃຫ້ຄຳ� ນຶງເຖິງ ຜົນຮ້າຍຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ມີຕໍ່ສຸຂ
ະພາບ ຄືການເອົາຂໍຄ
້ ວາມໃໝ່ມາຕິດປ່ຽນຄ�ຳບັນຍາຍໃນໃບເຈັ້ຍໂຄສ
ະນານັ້ນ. ຈາກນັ້ນກໍ່ຖ່າຍຮູບໃບໂຄສະນານັ້ນໄປໃຫ້ໝູ່ ຜູ້ອື່ນໆເບິ່ງ ຫຼື
ແບ່ງ ປັນໃຫ້ໝເູ່ ບິ່ງ ທາງອອນລາຍ (online). ຫຼື ເຮັດພາບອິນເຕີເນັດ
ຫຼື ອິນເຕີເນັດມີມ (internet meme) ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
ແລະຄວາມເປັນທ�ຳໃນສັງ ຄົມ. ໃນປຶມ
້ ຄູມ
່ ຂ
ື ອງທາງອົງ ການ Hesperian: ກິດຈະກ�ຳເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ຍງິ
(Health Action for Women) ແມ່ນໄດ້ນ�ຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບກິດຈະກ�ຳຕ່າງໆທີເ່ ຮັດເປັນກຸ່ມເພື່
ອແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບໃນຫຼາຍປະເທດ, ເຊິ່ງເຈົ້າສາມາດນ�ຳມາປະຍຸກໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບອັນສ
ຳຄັນໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງເຈົ້າ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ
ຄວາມດັນເລືອດສູງ:
ຢາປິນ
່ ປົວ
ຊະນິດຢາປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ

ຢາປົວຄວາມດັນເລືອດສູງໃຫ້ ຜົນຮັບທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍໃນຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນ ແລະບັນຫາກ່ຽວກັ ບຫົວໃຈຂ
ອງຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນກໍ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ. ໃນເວລາທີ່ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໃຊ້ຢາເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມດັນ
ເລືອດສູງ ແລະໂລກກ່ຽວກັ ບຫົວໃຈອື່ນໆ, ຕາມທ�ຳມະດາແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂດຢາຕ�ຳ່ກ່ອນ. ມັນກໍ່ຂຶ້
ນກັ ບວ່າຢາທີໃ່ ຊ້ນັ້ນໃຫ້ ຜົນໃນການປິ່ນປົວອາການຄົນເຈັບໄດ້ດີພຽງໃດ, ແລະຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດລົງໄດ້ພໍດີ
ບໍ, ແລ້ວກໍ່ມີການປັບໂດຢາຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ມນ
ັ ພໍດີກັ ບຄົນເຈັບນັ້ນໆ. ຢາຊະນິດອື່ນກໍ່ອາດຈະໃຫ້ເພີ່ມຕື່
ມກັ ບຢາທີໃ່ ຫ້ກ່ອນນັ້ນໄດ້, ຫຼື ໃຊ້ແທນຢາທີໃ່ ຫ້ກ່ອນນັ້ນ. ເມື່ອ ຜົນກວດຄວາມດັນເລືອດອອກມາຢູ່ໃນລະດັບປົກ ກະ
ຕິ, ສະແດງວ່າ ເຈົ້າກິນຢາຖືກຊະນິດ ແລະ ຖືກໂດ (ຂະໜາດ) ສ�ຳລັບປິ່ນປົວອາການຄວາມດັນເລືອດສູງຂອງເຈົ້າ;
ນີເ້ ອີ້ນວ່າ ຄວາມດັນເລືອດສູງຂອງເຈົ້າຢູ່ໃຕ້ການຄວບຄຸມ ຫຼື ປິ່ນປົວໄດ້ແລ້ວ. ເມື່ອເລີ່ມການປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ,
ໃຫ້ກວດຄວາມດັນເລືອດໃນທຸກໆສອງ ຫຼື ສາມອາທິດ.
ພ້ອມນີ້ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດກໍ່ຍັງ ຕິດຕາມເບິ່ງ ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາທີໃ່ ຊ້ກັ ບຄົນເຈັບນັ້ນນ�ຳ, ຖ້າມີ, ແລະຮູ້ວ່າຢ
າທີໃ່ ຊ້ປິ່ນປົວນັ້ນສາມາດຫາໄດ້ທົ່ວໄປບໍ ແລະ ລາຄາພໍຊື້ຫາມາໃຊ້ໄດ້ບໍ ຫຼືບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. ຖ້າຫາກຄົນເຈັບຢຸ
ດກິນຢາປົວຄວາມດັນຍ້ອນຜົນຂ້າງຄຽງຂອງມັນ ຫຼື ຍ້ອນລາຄາຢາແພງ, ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ກຽ່ ວຂ້ອງສາມ
າດຫາທາງຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນໃຫ້ຄົນເຈັບ.
ຢາປົວຄວາມດັນເລືອດສູງສ�ຳລັບຜູໃ້ ຫຍ່ທີ່ມັກໃຊ້ກັນທົ່ວໄປລວມມີ:
1. ຢາ hydrochlorothiazide (HCTZ) ຫຼື ຢາຂັບຍ່ຽວຊະນິດອື່ນໆ (“ຢາຂັບນຳ້”)
2. ຫຼື ຢາ calcium channel blocker ອື່ນໆ (ຊື່ຢາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມັກລົງທ້າຍດ້ວຍ -dipine)
3. ຢາ captopril, enalaril ຫຼື ຢາ ACE inhibitor ອື່ນໆ (ຊື່ຢາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມັກລົງທ້າຍດ້ວຍ -pril)
4. ຢາ losartan ຫຼື ຢາ ARB ອື່ນໆ (ຊື່ຢາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມັກລົງທ້າຍດ້ວຍ -sarten)
5. ຢາ atenolol ຫຼື ຢາ beta blocker ອື່ນໆ (ຊື່ຢາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມັກລົງທ້າຍດ້ວຍ -lol). ເມື່ອໃຊ້ຢາ beta blockers
ເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພວກມັນຈະໃຊ້ຮ່ວມກັບຢາອື່ນໆນຳ.
ນອກນີ້ກໍ່ຍັງມີຢາຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ລວມຢາປົວຫົວໃຈສອງຢ່າງໄວ້ໃນເມັດດຽວ. ຢາເຫຼົ່ານີ້ອາດມີລາຄາແພງກວ່າຊືແ
້ ຍກຢ່າງ
ລະເມັດ, ແຕ່ມນ
ັ ອາດສະດວກສະບາຍກວ່າ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ໃຫ້ຮຽນຮູຈ
້ າກບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຜູ້ມີປະສົບການ ວ່າຢາຊະນິດໃດແດ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້.
ຮຽນຮູ້ວ່າຢາຊະນິດໃດມີຂະໜາດ (ຫຼື ໂດ) ຢາເລີ່ມຕົ້ນສ�ຳໃ່ ດຈິ່ງຈະໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ໃນເວລາຄົນເຈັບມີຄວາມດັນເລືອດສູ
ງຮ່ວມກັ ບບັນຫາສຸຂະພາບອັນອື່ນນ�ຳ ເຊັ່ນ: ຫົວໃຈຊຸດໂຊມ (congestive heart failure), ໄຂມັນ cholesterol ສູງ,
ໂລກເບົາຫວານ, ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງມີບັນຫາ.
ສ�ຳລັບຄົນເຈັບ ອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ທີເ່ ລີ່ມກິນຢາລົດຄວາມດັນເລືອດສູງເທື່ອທ�ຳອິດ, ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມຈາກຂະໜາດຢາທີ່ຕ�ຳ່
ທີ່ສຸດ.
ຖ້າເຫັນວ່າຢາທີໃ່ ຊ້ນັ້ນຄືຈະບໍໄ່ ດ້ຜົນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າ ຄົນເຈັບເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ບໍ,
ມີບັນຫາການກິນຢາບໍ່ຖືກຂະໜາດ (ໂດ) ບໍ, ມີຢາຕົວອື່ນອີກ ບໍທີ່ຄົນເຈັບກິນ, ຫຼືມີບັນຫາກ່ຽວກັ ບຕ່ອມໄທຣອຍບໍ.
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ຢາປິ່ນປົວ ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ: Medicines

ຢາຂັບຍ່ຽວ (“ຢາຂັບນ�ຳ້”)
ຢາ hydrochlorothiazide (HCTZ), chlorthalidone, spironolactone, bendroflumethazide, triamterene
ແລະ ຢາ furosemide ແມ່ນຢາຂັບຍ່ຽວ (“ຢາຂັບນ�ຳ້”).
ຢາຂັບຍ່ຽວຊ່ວຍໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຂັບສານນ�ຳ້ສ່ວນເກີນ ແລະ ໂຊດຽມ (sodium) ອອກຈາກຮ່າງກາຍໂດຍການເຮັດໃຫ້ຄົນ
ເຈັບຍ່ຽວເລື້ອຍຂຶ້ນ. ເມື່ອສານນ�ຳໃ້ ນຮ່າງກາຍໜ້ອຍລົງ, ຄວາມດັນເລືອດກໍ່ລົດລົງ. ຢາຂັບຍ່ຽວບາງຊະນິດຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນເ
ລືອດຂະຫຍາຍກວ້າງອອກເພື່ອຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດລົງ.
ບາງຄັ້ງ ກໍໃ່ ຊ້ ຢາຂັບຍ່ຽວ ເພື່ອປິ່ນປົວອາການໃຄ່ບວມນ�ຳເ້ ນື່ອງມາຈາກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ (congestive heart failure) ຖ້
າບຸກຄະລາກອນທາງການແພດສາມາດຕິດຕາມຜົນຂອງຢາທີໃ່ ຊ້ວ່າໄດ້ຜົນດີຫຼືບໂໍ່ ດຍການເບິ່ງຈາກຜົນກວດຈາກຫ້ອງແ
ລັບ (lab).

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ມີອາການ ວິນວຽນຫົວ, ຍ່ຽວເລື້ອຍ, ເຈັບຫົວ, ຮູ້ສຶກ ຫິວນ�ຳ້, ກ້າມຊີ້ນປັ້ນ, ແລະເຈັບປວດທ້ອງ. ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼວງຫຼາຍມັ
ກຈະກິນຢາຂັບຍ່ຽວໃນເວລາຕອນເຊົ້າ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການທຽວຍ່ຽວເລື້ອຍໃນເວລາກາງຄືນ.
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ແມ່ຍິງຖືພາບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາຂັບຍ່ຽວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ຢາຊະນິດອື່ນໆບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດລາວໃຫ້ລົ
ດລົງໄດ້.
ອາການສັນຍານອັນຕະລາຍ: ຜື່ນແດງຢ່າງຮຸນແຮງ, ຫາຍໃຈຍາກ, ມີບັນຫາໃນການກືນອາຫານ,
ແລະເຈັບປວດຕາມຂໍ້ຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະໃນຕີນ. ໃຫ້ໄປຫາແພດໝໍເພື່ອປິ່ນປົວທັນທີ ເມື່ອມີອາການອັນຕະລາຍດັ່ງ ທີ່
ກ່າວມານີ.້

ວິທີການໃຊ້ຢາ
ຢາຂັບຍ່ຽວ ເຊັ່ນ: ຢາ HCTZ, chlorthalidone, ແລະ furosemide ເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍສູນເສຍທາດໂພຕັດຊຽມ
(potassium). ໃຫ້ກິນກ້ວຍ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ ຫຼື ໝາກອາໂວຄາໂດເລື້ອຍໆເພື່ອທົດແທນທາດໂພຕັດຊຽມທີ່ສູນເ
ສຍໄປ. ຖ້າ ຜົນກວດເລືອດຊີ້ວ່າລະດັບ potassium ຕ�ຳ່, ຄົນເຈັບບາງຄົນຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ກິນຢາ potassium ຕື່ມ. ຢາ
spironolactone ແລະ triamterene ຮັກສາທາດ potassium ໃນຮ່າງກາຍໄວ້. ບາງຄັ້ງ ກໍໃ່ ຊ້ຢາສອງຊະນິດນີ້ຮ່ວມກັ
ບຢາຂັບຍ່ຽວອື່ນໆ ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ ທາດ potassium ຢູ່ໃນລະດັບປົກ ກະຕິ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລະວັງຖ້າໃຊ້ຮ່ວມກັ ບ ຢາ ACE
inhibitor ຫຼື ຢາ ARBs.
ພ້ອມນີ້ ຢາຂັບຍ່ຽວກໍ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຮາ່ ງກາຍສູນເສຍທາດແມັກນີຊ ຽມ (magnesium). ໃຫ້ກິນ ຜັກຂຽວ, ນົມສົ້ມ (yogurt),
ແລະແກ່ນໝາກອຶເພື່ອທົດແທນທາດແມັກເນຊຽມທີ່ສູນເສຍໄປນັ້ນ.
ຄວນກວດລະດັບທາດ potassium ແລະການເຮັດວຽກຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ໃນຫ້ອງແລັບ ພາຍຫຼັງເລີ່ມໃຊ້ຢາຂັບຍ່ຽວ
ມາໄດ້ສອງສາມອາທິດ ແລະຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດໃນທຸກ 6 - 12 ເດືອນ ຖ້າເຈົ້າກິນຢາ hydroclorothiazide,
ແລະໃຫ້ກວດຖີ່ຂຶ້ນກວ່ານັ້ນ ຖ້າເຈົ້າກ�ຳລັງ ກິນຢາ furosemide. ເພາະຢາ furosemide ເປັນຢາຂັບຍ່ຽວທີແ
່ ຮງກວ່າໝູ່
ແລະຄົນເຈັບທີໃ່ ຊ້ມນ
ັ ກໍ່ຈ�ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມອາການຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ .

ຢາ HYDROCHLOROTHIAZIDE (HCTZ)
ຢາ hydrochlorothiazide (HCTZ) ແມ່ນມີທັງເມັດຂະໜາດ 25 mg ແລະ 50 mg.
ສ�ຳລັບປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ


ຜູໃ້ ຫຍ່: ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນປົກ ກະຕິແມ່ນ 12.5 mg, ກິນ 1 ຄັ້ງ /ມື,້ ກິນໃນເວລາຕອນເຊົ້າ.

ຖ້າຫາກຄວາມດັນເລືອດຍັງ ບໍ່ລົງ ພາຍຫຼັງໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດຕ�ຳ່ມາໄດ້ສອງສາມອາທິດແລ້ວ,
ກໍ່ສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນມາເປັນ 25 mg ໂດຍໃຫ້ກິນມື້ລະຄັ້ງ.
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 25 mg ຕໍ່ມ.ື້ ການກິນຢາຫຼາຍເກີນນີ້ ແມ່ນບໍເ່ ຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຂອງເຈົ້າລົດລົງ, ມັນມີແຕ່ຈະພາ
ໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ຢາໃນໝວດ calcium channel blockers
ຢາ amlodipine, nifedipine, diltiazem, ແລະ verapamil ແມ່ນຢາໃນໝວດ calcium channel blockers.
ຢາໃນໝວດ calcium channel blockers ປ້ອງກັນບໍໃ່ ຫ້ ທາດແຄນຊຽມເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະຫົວໃຈ.
ສິ່ງນີເ້ ຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຜ່ອນຄາຍ ເຊິ່ງ ກໍ່ເປັນການຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດລົງ.
ຢາໃນໝວດ calcium channel blockers ກໍ່ຍັງໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວອາການເຈັບເອິກນ�ຳ (angina).
ຄົນເຈັບໂລກເບົາຫວານກໍ່ສາມາດກິນ ຢາໃນໝວດ calcium channel blockers ໄດ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ຢາ amlodipine ແລະ nifedipine ສາມາດພາໃຫ້ຂໍ້ຕີນໃຄ່ບວມໄດ້. ປ້ອງກັນອາການໃຄ່ບວມດັ່ງ ກ່າວດ້ວຍກ
ານຫຼີກລ້ຽງອາຫານເຄັມ, ການອອກກ�ຳລັງ ກາຍ, ແລະເວລານັ່ງ ບໍ່ນັ່ງ ຫຍ່ອນຂາລົງ (ຮັກສາຂາໄວ້ໃນລະດັບສູງ).
ຖ້າຫາກອາການບວມຍັງສືບຕໍເ່ ປັນຢູ,່ ເຈົ້າອາດຕ້ອງໄດ້ປຽ່ ນໄປໃຊ້ຢາໃໝ່.
ຜົນຂ້າງຄຽງເລັກນ້ອຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວບໍແ
່ ຮງ, ຮູ້ສຶກງ່ວງຊຶມ, ຫຼື ເຈັບປວດທ້ອງ ເຊິ່ງ ບາງຄັ້ງ ກໍ່ເຊົາໄປເອງພາຍຫຼັງເລີ່
ມໃຊ້ຢາດັ່ງ ກ່າວໄປໄດ້ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງອາທິດ. ຖ້າຫາກຜົນຂ້າງຄຽງຂອງມັນຍັງສືບຕໍ່ມີຢ,ູ່ ໃຫ້ປຶກສານ�ຳບຸກຄະລາກອນທາງ
ການແພດເພື່ອປ່ຽນໄປໃຊ້ຢາໃໝ່.
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ຢາບາງຊະນິດ ໃນໝວດ calcium channel blockers ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັ ບແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ (ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ,
ບໍແ
່ ມ່ນວ່າ ຢາທຸກຊະນິດໃນໝວດ calcium channel blockers ຈະສາມາດໃຊ້ກັ ບແມ່ຍິງຖືພາໄດ້).
ຄົນເຈັບເປັນໂລກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈອື່ນໆ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາໃນໝວດ calcium channel blockers.
ຄົນເຈັບທີ່ກິນຢາໃນໝວດ calcium channel blockers ແລະຍັງ ກິນຢາໃນໝວດ statins (ເບິ່ງ ໜ້າ 34) ໄປພ້ອມນັ້ນ
ຈ�ຳເປັນຕ້ອງກິນຢາໃນໝວດ statins ໃນຂະໜາດ (ໂດ) ທີ່ຕ�ຳ່ກວ່າ.
ອາການສັນຍານອັນຕະລາຍ: ອາການຜື່ນແດງຮຸນແຮງ, ເຈັບເອິກ, ເປັນວິນ, ຫົວໃຈເຕັ້ນ ຜິດປົກ ກະຕິ,
ມີອາການໃຄ່ບວມຕາມໃບໜ້າ, ປາກ, ແຂນ, ຫຼືຂາ. ໃຫ້ໄປພົບແພດເພື່ອປິ່ນປົວທັນທີ.

ວິທີການໃຊ້ຢາ
Amlodipine
ຢາ amlodipine ແມ່ນມີສອງຂະໜາດຄື: ເມັດຂະໜາດ 5 mg ແລະ ເມັດຂະໜາດ 10 mg.
ໃຊ້ສ�ຳລັບປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ
ຜູໃ້ ຫຍ່: ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນຕາມປົກ ກະຕິແມ່ນ 5 mg, ກິນມື້ລະຄັ້ງ.
ພາຍຫຼັງ ກິນຢາໄດ້ສອງສາມອາທິດແລ້ວ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ ຄວາມດັນເລືອດວ່າຢູ່ໃນລະດັບປົກ ກະຕິແລ້ວບໍ. ຖ້າຈ�ຳເປັນ,
ກໍ່ສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນເປັນ 10 mg ໄດ້.


ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ10 mg ຕໍ່ມ.ື້
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ຢາປິ່ນປົວ ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ: Medicines

ຢາລົດຄວາມດັນເລືອດໃນໝວດ ACE inhibitors ແລະ ARBs
ຕົວຢັບຢັ້ງແອງຈິໂອເທນຊິນ ຄອນເວີ້ດຕິ້ງເອັນໄຊມ໌ (angiotensin-Converting Enzyme (ACE) inhibitors) ແລະ
ແອງຈິໂອເທນຊິນ ຣີເຊັບເຕີ້ ບລ໋ອກເກີ້ (Angiotensin Receptor Blockers (ARBs)) ແມ່ນຢາສອງໝວດທີໃ່ ຫ້ ຜົນ
ຄ້າຍຄືກັນໃນການລົດຄວາມດັນເລືອດ. ຢາທັງສອງໝວດນີແ
້ ມ່ນໃຊ້ລົດຄວາມດັນເລືອດໃນຄົນເຈັບໂລກຫົວໃຈຊຸດໂຊມ
(congestive heart failure) ແລະຄົນເຈັບພະຍາດຫົວໃຈອື່ນໆ, ແລະກໍ່ຍັງໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍປົກ ປ້ອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງຄົນເຈັ
ບໂລກເບົາຫວານນ�ຳອີກ.
ຢາໃນໝວດ ACE inhibitors ແລະ ARBs ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງສານໃນເລືອດທີເ່ ຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດຕົວ ແລະ ຕີບເຂົ້າ.
ເມື່ອເສັ້ນເລືອດຄາຍຕົວອອກ, ຄວາມດັນເລືອດກໍ່ລົດລົງ.
ຢາ captopril, enalapril ແລະ lisinopril ແມ່ນຢາໃນໝວດ ACE inhibitors. ຢາ losartan ແມ່ນຢາໃນໝວດ
ARB.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ຢາໃນໝວດ ACE inhibitors ສາມາດພາໃຫ້ເກີດມີອາການໄອແຫ້ງໄດ້. ຖ້າເຈົ້າເປັນໄອແຫ້ງ, ໃຫ້ປຽ່ ນໄປໃຊ້ຢາໃນໝວດ
ARBs ແທນ, ເຊັ່ນວ່າ: ຢາ losartan, ເຊິ່ງເປັັນຢາທີ່ບໍ່ພາໃຫ້ມີອາການໄອ.
ຜົນຂ້າງຄຽງອື່ນໆທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ: ຜື່ນແດງ, ວິນວຽນຫົວ, ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ, ມີບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບ, ຫຼື
ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກ ກະຕິ.

ຂໍຄ
້ ວນລະວັງ

!

ບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຢາສອງໝວດນີ້ກັ ບແມ່ຍິງຖືພາ ຫຼື ແມ່ຍິງ ທີ່ອາດກ�ຳລັງຈະຖືພາ. ເພາະວ່າ ຢາໃນໝວດ ACE inhibitors ແລະ
ARBs ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການພັດທະນາຂອງເດັກໃນທ້ອງ.
ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢາໃນໝວດ ACE inhibitors ແລະ ARBs ກັ ບຄົນເຈັບທີເ່ ປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຮຸນແຮງ.
ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢາ ibuprofen ແລະຢາຕ້ານການອັກເສບຊະນິດອື່ນໆ ໃນເວລາທີ່ກິນຢາໃນໝວດ ACE inhibitors
ແລະ ARBs ນີ້ຢ.ູ່
ອາການສັນຍານອັນຕະລາຍ: ເຈັບເອິກ, ຫາຍໃຈຍາກ, ກືນອາຫານຍາກ, ມີອາການໃຄ່ບວມຕາມໃບໜ້າ, ປາກ, ຫຼືຂາ.
ໃຫ້ໄປພົບແພດເພື່ອປິ່ນປົວທັນທີ.

ວິທີການໃຊ້ຢາ
ຢາໃນໝວດ ACE inhibitors ແລະ ARBs ເຮັດໃຫ້ລະດັບທາດໂພຕັດຊຽມ (potassium) ໃນເລືອດສູງຂຶ້ນ.
ຄວນມີການກວດເລືອດຫຼັງຈາກເລີ່ມກິນຢາໃນໝວດ ACE inhibitors ໄດ້ສອງສາມອາທິດແລ້ວ
ເພື່ອຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ລະດັບ potassium ໃນເລືອດ. ສິ່ງນີແ
້ ມ່ນສ�ຳຄັນເປັນພິເສດໂດຍສະເພ
າະ ຖ້າຄົນເຈັບເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງ ບໍແ
່ ຮງ. ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ລະວັງເປັນພິເສດຕໍ່ກັ ບລະດັບ potassium ໃນເລືອດ ແລ
ະໃຫ້ກວດເລືອດເພື່ອຕິດຕາມມັນຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ຖ້າຄົນເຈັບຍັງ ກິນຢາຂັບຍ່ຽວຊະນິດໃດໜຶ່ງ ຕໍໄ່ ປນີ:້ spironolactone ຫຼື
triamterene.

ຢາ Captopril
ຢາ captopril ມີເມັດຂະໜາດ 25 mg ແລະ 50 mg.
ສ�ຳລັບປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ
ຜ
 ໃ
ູ້ ຫຍ່:

ເມື່ອໃຊ້ຢາ captopril ຢ່າງດຽວ, ໂດຍບໍໄ່ ດ້ໃຊ້ຢາປິ່ນປົວຫົວໃຈອື່ນນ�ຳ,
ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນຕາມປົກ ກະຕິແມ່ນ 25 mg ຕໍ່ມ,ື້ ແບ່ງເຄິ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ (12.5 mg/ຄັ້ງ).

ຫຼັງຈາກກິນຢາໄດ້ສອງສາມທິດແລ້ວ, ວັດແທກຄວາມດັນເລືອດເບິ່ງວ່າຢູ່ໃນເກນປົກ ກະຕິແລ້ວບໍ. ຖ້າຈ�ຳເປັນ, ກໍ່ສາມາ
ດເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນຕື່ມອີກໄດ້. ຂະໜາດຢາທີ່ຈະລອງໃຫ້ໃນຄັ້ງ ຕໍໄ່ ປ 50 mg/ມື,້ ແບ່ງເຄິ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ (25 mg/ຄັ້ງ).
ຖ້າຈ�ຳເປັນ, ຢານີ້ກໍ່ສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນຕື່ມເປັນ 100 mg/ມື,້ ແບ່ງເຄິ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ (50 mg/ຄັ້ງ).
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:
ຖ້າໃຊ້ຢາ captopril ຮ່ວມກັ ບຢາຂັບຍ່ຽວ ຫຼື ໃຊ້ກັ ບຄົນເຈັບອາຍຸ 60 ປີ ຂຶ້ນເມືອ, ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 12.5 mg
ຕໍ່ມ.ື້ ແບ່ງເຄິ່ງ, ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ (6.25 mg/ຄັ້ງ).
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 100 mg ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ Enalapril
ຢາ Enalapril ມີເມັດຂະໜາດ 2.5 mg, 5 mg, 10 mg ແລະ 20 mg.
ສ�ຳລັບປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ


 ໃູ້ ຫຍ່: ເມື່ອໃຊ້ຢາ enalapril ພຽງຢ່າງດຽວ, ໂດຍບໍໄ່ ດ້ໃຊ້ຢາປິ່ນປົວຫົວໃຈອື່ນນ�ຳ,
ຜ
ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນຕາມປົກ ກະຕິແມ່ນ 5 mg ຕໍ່ມ.ື້

ຫຼັງຈາກກິນຢາໄດ້ສອງສາມທິດແລ້ວ, ວັດແທກຄວາມດັນເລືອດເບິ່ງວ່າຢູ່ໃນເກນປົກ ກະຕິແລ້ວບໍ. ຖ້າຈ�ຳເປັນ, ກໍ່ສາມາ
ດເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນຕື່ມອີກໄດ້. ຂະໜາດຢາທີ່ພໍດີສ�ຳລັບຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 10 mg ຫາ 20 mg ຕໍ່ມ.ື້
ເມື່ອໃຊ້ຢາໃນຂະໜາດຢາ 10 mg ຫຼື ໃຊ້ຂະໜາດສູງ ກວ່ານີ,້ ມັນຈະໃຫ້ ຜົນທີ່ດີກວ່າ ຖ້າແບ່ງເຄິ່ງ ແລະໃຫ້ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື.້
ຖ້າຢາ enalapril ໃຊ້ຮ່ວມກັ ບຢາຂັບຍ່ຽວ, ຄົນເຈັບອາຍຸ 60 ປີ ຂຶ້ນເມືອ, ຫຼືຄົນເຈັບເປັນໂລກໝາກໄຂ່ຫຼັງ ບໍແ
່ ຮງ,
ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຢາຂະໜາດຢາ 2.5 mg ຕໍ່ມ.ື້
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 40 mg ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ Losartan
ຢາ Losartan ມີເມັດຂະໜາດ 25 mg, 50 mg ແລະ 100 mg.
ສ�ຳລັບປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ


ຜໃູ້ ຫຍ່: ເມື່ອໃຊ້ຢາ losartan ພຽງຢ່າງດຽວ, ໂດຍບໍໄ່ ດ້ໃຊ້ຢາປິ່ນປົວຫົວໃຈອື່ນນ�ຳ,
ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນຕາມປົກ ກະຕິແມ່ນ 50 mg ຕໍ່ມ,ື້ ກິນຄັ້ງ ດຽວ ຫຼື ແບ່ງເຄິ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ກໍໄ່ ດ້ (25 mg/ຄັ້ງ).

ຫຼັງຈາກກິນຢາໄດ້ສອງສາມທິດແລ້ວ, ວັດແທກຄວາມດັນເລືອດເບິ່ງວ່າຢູ່ໃນເກນປົກ ກະຕິແລ້ວບໍ. ຖ້າຈ�ຳເປັນ,
ກໍ່ສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນເປັນ 100 mg/ມື,້ ກິນຄັ້ງ ດຽວ/ມື,້ ຫຼື ແບ່ງເຄິ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ ກໍໄ່ ດ້ (50 mg/ຄັ້ງ).
ຖ້າຢາ losartan ໃຊ້ຮ່ວມກັ ບຢາຂັບຍ່ຽວ, ໃຫ້ຢາເລີ່ມຕົ້ນຂະໜາດທັງ ໝົດແມ່ນ 25 mg/ມື.້
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 100 mg ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ beta blocker
ຢາ beta blocker ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າລົງ ສະນັ້ນ ຫົວໃຈກໍ່ຈະສູບສີດເລືອດດ້ວຍກ�ຳລັງ ທີ່ຄ່ອຍລົງ,
ແລະພາໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຫຼຸດລົງ. ຖ້າກິນຢາ beta blocker ທຸກມື,້ ມັນກໍ່ຈະຊ່ວຍລົດຄວາມດັນເລືອດ
ແລະຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບເອິກໄດ້. ຕາມປົກ ກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຊ້ ຢາ beta blocker ຮ່ວມກັ ບຢາຂັບຍ່ຽວ ຫຼືຢາອື່ນ
ເພື່ອລົດຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ຫຼຸດລົງ. ຢາ beta blocker ບາງຊະນິດແມ່ນໃຊ້ປິ່ນປົວພະຍາດຫົວໃຈຊຸດໂຊມ.
ຢາໃນໝວດ beta blockers ລວມມີ ຢາ atenolol, metoprolol, bisoprolol, ແລະ carvedilol.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ, ເຈັບປວດທ້ອງ, ເຈັບຫົວ, ວິນວຽນຫົວ, ທ້ອງຜູກ, ຖອກທ້ອງ, ຮູ້ສຶກວິນຫົວຄ້າຍຈະເປັນລົມ.
ຖ້າອາການເຫຼົ່ານີ້ບແ
ໍ່ ຮງ, ພວກມັນກໍ່ຈະເຊົາໄປ ຫຼັງຈາກກິນຢາໄດ້ ສອງສາມອາທິດ.
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ຢາປິ່ນປົວ ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ: Medicines

ຂໍຄ
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!

ຢາບາງຊະນິດໃນໝວດ beta blockers ອາດໃຊ້ກັ ບແມ່ຍິງຖືພາບໍໄ່ ດ້.
ຖ້າຄົນເຈັບໂລກເບົາຫວານກ�ຳລັງ ຢູ່ຊ່ວງນ�ຳ້ຕານໃນເລືອດຕ�ຳ່ ຄວນໃຊ້ຢາໃນໝວດ beta blockers ດ້ວຍຄວາມລະວັງ.
ຢາໃນໝວດ beta blockers ສາມາດພາໃຫ້ໂລກຫອບຫືດເປັນແຮງຂຶ້ນໄດ້, ສະນັ້ນ ຄົນເຈັບທີເ່ ປັນໂລກຫອບຫືດ ຄວນໃ
ຊ້ຢາໃນໝວດດັ່ງ ກ່າວນີ້ດ້ວຍຄວາມລະວັງ. ນອກນີ້ ຢາໃນໝວດ beta blockers ກໍ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ກ�ຳມະຈອນເຕັ້ນ
ຊ້າລົງໄດ້. ໃຫ້ລົດຂະໜາດຢາລົງ ຖ້າຫາກວ່າ ກ�ຳມະຈອນເຕັ້ນໜ້ອຍກວ່າ 60 ຄັ້ງ /ນາທີ.
ອາການສັນຍານອັນຕະລາຍ: ເຈັບເອິກ, ມີບັນຫາຫາຍໃຈຍາກ, ຫົວໃຈເຕັ້ນຊ້າ, ມີອາການບວມໃຄ່ຕາມ ຕີນ ມື ຫຼື ຂາ.

ວິທີການໃຊ້ຢາ
ຢາໃນໝວດ beta blockers ນີ້ ຄວນເລີ່ມໃຊ້ໂດຍເລີ່ມດ້ວຍຂະໜາດຕ�ຳ່ ແລະຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນໃນທຸກໆ 1 ອາທິດ ຫຼື 2
ອາທິດ. ຖ້າເຈົ້າກິນຢາໃນໝວດນີໃ້ ນຂະໜາດສູງ ແລະຈ�ຳເປັນຕ້ອງຢຸດຢາທີ່ກິນຢູ່ນັ້ນ, ໃຫ້ຄ່ອຍໆລົດຂະໜາດຢາທີ່ກິນຢູ່
ນັ້ນລົງເທື່ອລະໜ້ອຍໃນຊ່ວງເວລາສອງສາມອາທິດຕໍ່ມາ.

ຢາ Atenolol
ຢາ atenolol ມີເມັດຂະໜາດ 25 mg ແລະ 50 mg.
ສ�ຳລັບປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ


ຜໃູ້ ຫຍ່: ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນຕາມປົກ ກະຕິແມ່ນ 25 mg, ກິນຄັ້ງ ດຽວ/ມື.້

ຫຼັງຈາກກິນຢາໄດ້ສອງສາມທິດແລ້ວ, ວັດແທກຄວາມດັນເລືອດເບິ່ງວ່າຢູ່ໃນເກນປົກ ກະຕິແລ້ວບໍ. ຖ້າຈ�ຳເປັນ,
ກໍ່ສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍຕື່ມອີກ 25 mg ໃຫ້ເປັນຂະໜາດທັງ ໝົດ 50 mg/ມື.້ ຫຼັງຈາກ 2 ອາທິດ ຫຼື
ຫຼາຍກວ່າ, ວັດແທກເບິ່ງ ຄວາມດັນເລືອດອີກ ແລະເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນ ຖ້າເຫັນວ່າຈ�ຳເປັນ (ເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ 75 mg
ຕໍ່ມ,ື້ ກິນຄັ້ງ ດຽວ), ແລະໃນອີກ 4 ອາທິດ ໃຫ້ກວດຄວາມດັນເລືອດອີກ ແລະເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນອີກ, ຖ້າເຫັນວ່າຈ�ຳເປັນ
(ເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ 100 mg ຕໍ່ມ,ື້ ກິນຄັ້ງ ດຽວ).
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 100 mg ຕໍ່ມ.ື້

ຢາ Metoprolol Tartrate
ຢາ Metoprolol Tartrate ເປັນຢາຊະນິດອອກລິດໄລຍະສັ້ນ ເຊິ່ງໃຫ້ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື.້ ມັນເປັນຢາທີແ
່ ຕກຕ່າງຈາກຢາ
metoprolol succinate ເຊິ່ງເປັນຢາຊະນິດທີ່ອອກລິດໄລຍະຍາວ.
ຢາ Metoprolol Tartrate ມີເມັດຂະໜາດ 50 mg ແລະ 100 mg.
ສ�ຳລັບປິ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສູງ


 ໃູ້ ຫຍ່: ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນຕາມປົກ ກະຕິແມ່ນ 50 mg ຫາ 100 mg ຕໍ່ມ,ື້ ຫຼື ແບ່ງເຄິ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ (25 mg/ຄັ້ງ ຫຼື
ຜ
50 mg/ຄັ້ງ).

ຫຼັງຈາກກິນຢາໄດ້ສອງສາມທິດແລ້ວ, ວັດແທກຄວາມດັນເລືອດເບິ່ງວ່າຢູ່ໃນເກນປົກ ກະຕິແລ້ວບໍ. ຖ້າຈ�ຳເປັນ,
ກໍ່ສາມາດເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນໄດ້ ໂດຍຕື່ມອີກ 50 mg ໃສ່ຂະໜາດຢາທີ່ກິນຢູ່ຕໍ່ມນ
ື້ ັ້ນ. ຫຼັງຈາກ 2 ອາທິດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ,
ໃຫ້ວັດແທກເບິ່ງ ຄວາມດັນເລືອດອີກ ແລະເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນອີກ ຖ້າເຫັນວ່າຈ�ຳເປັນ. ຂະໜາດຢາທີໃ່ ຫ້ກິນຕາມປົກ ກ
ະຕິໃນແຕ່ລະມື້ ແມ່ນ 200 mg ຫາ 400 mg, ແບ່ງເຄິ່ງ ກິນ 2 ຄັ້ງ /ມື້ (ຄັ້ງລະ 100 mg ຫາ 200 mg).
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 400 mg ຕໍ່ມ.ື້
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ປື້ມຮ່າງໄກແພດເຫຼັ້ມໃໝ່: ບົດກ່ຽວກັບຮອບປະຈ�ຳເດືອນຂອງແມ່ຍິງ
ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ:

ໝວດຢາ statins
ຢາໃນໝວດ statins ລວມມີ ຢາ simvastatin, lovastatin, atorvastatin, ແລະ ຢາ pravastatin.
ຢາໃນໝວດ statins ອອກລິດເຮັດໃຫ້ຕັບຄົນເຮົາ ຜະລິດໄຂມັນ cholesterol ໜ້ອຍລົງ. ຫາກມີ cholesterol
ຫຼາຍເກີນໄປ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ການໝູນວຽນຂອງເລືອດບໍ່ສະດວກ ແລະຫົວໃຈກໍ່ສູບສີດເລືອດໄດ້ຍາກຂຶ້ນ.
ຢາໃນໝວດ statins ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈວາຍ ແລະໂລກພະຍາດເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼແ
ື ຕກ
(stroke) ໃນຄົນເຈັບທີໄ່ ດ້ເປັນໂລກດັ່ງ ກ່າວນີ້ມາແລ້ວ. ນອກນີ້ ກໍ່ຍັງໃຊ້ຢາໝວດນີເ້ ພື່ອປ້ອງກັນພາວະສຸກເສີນກ່
ຽວກັ ບຫົວໃຈ ໃນຄົນເຈັບໂລກເບົາຫວານ ຫຼື ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຫົວໃຈວາຍ ຫຼື
ໂລກເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ ຫຼື ແຕກ.
ຢາໃນໝວດ statins ເປັນຢາທີເ່ ປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສ�ຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາຫົວໃຈວາຍ ແລະເສັ້ນເລືອດສະໝອງຕີບ
ຮຸນແຮງ. ນອກນີ້ ກໍ່ຍັງໃຊ້ ຢາໃນໝວດ statins ເພື່ອລົດລະດັບ cholesterol ທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບລົງ.
ຢາໃນໝວດ statins ແມ່ນມີທັງ ຢາແຮງພໍປານກາງ (ເຊັ່ນ: ຢາ simvastatin) ແລະ ຢາແຮງຫຼາຍ (ເຊັ່ນ: ຢາ atorvastatin) ເຊິ່ງໃຊ້ກັ ບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະເກີດເປັນຫົວໃຈວາຍ.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ຢາໃນໝວດ statins ສາມາດພາໃຫ້ເກີດອາການເຈັບປວດກ້າມຊີ້ນ. ເມື່ອອາການປວດກ້າມຊີ້ນບໍແ
່ ຮງ
ແລະບໍເ່ ປັນໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ, ກໍ່ສາມາດລົດຂະໜາດຢາລົງໄດ້ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບສະບາຍຕົວຂຶ້ນ. ແຕ່ຖ້າວ່າອາການເຈັ
ບປວດກ້າມຊີ້ນນັ້ນຮຸນແຮງ ຫຼື ຮູ້ສຶກເຈັບປວດໄປທົ່ວຕົນຕົວ (ຄືກັ ບອາການປວດຕົນໂຕໃນເວລາເປັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່),
ໃຫ້ຢຸດຢາໃນໝວດ statin ແລະໄປພົບແພດ (ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ).
ຜົນຂ້າງຄຽງເລັກນ້ອຍຂອງຢາໃນໝວດນີແ
້ ມ່ນ: ເຈັບຫົວ, ເຈັບປວດທ້ອງ ຫຼື ທ້ອງຜູກ; ອາການເຫຼົ່ານີແ
້ ມ່ນ ຜົນຂ້າງຄຽງທີເ່
ກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະອາການເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຈະຫາຍໄປເມື່ອຮ່າງກາຍເລີ່ມຄຸ້ນເຄີຍກັ ບຢາໃນໝວດນີ.້
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ຢາໃນໝວດ statins ແມ່ນບໍ່ຄວນໃຊ້ກັ ບແມ່ຍິງ ກ�ຳລັງຖືພາ ແລະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ກັ ບແມ່ຍິງ ທີ່ອາດກ�ຳລັງຈະຕັ້ງ ທ້ອງ.
ຢາບາງຊະນິດໃນໝວດ statins ແມ່ນບໍ່ຄວນໃຊ້ປົນກັ ບຢາອື່ນ. ບາງຄັ້ງ ການໃຊ້ຢາປົນກັນກໍ່ ປຽ່ ນແປງຂະໜາດຂອງຢາ
ໃດໜຶ່ງ ຫຼືທັງສອງຊະນິດໄດ້. ຕົວຢ່າງ, ຄົນເຈັບທີ່ກິນຢາ amlodipine ແມ່ນບໍ່ສາມາດກິນຢາ simvastatin ເກີນ 20
mg. ຢ່າລືມບອກໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໄດ້ຮູ້ວ່າ ຢາທັງ ໝົດທີເ່ ຈົ້າກ�ຳລັງ ກິນຢູ່ນັ້ນມີຫຍັງແດ່ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄະລ
າກອນທາງການແພດກວດເບິ່ງວ່າມີຢາໃດແດ່ທີ່ມີປະຕິກິລິຍາກັ ບຢາໃນໝວດ statin.
ອາການສັນຍານອັນຕະລາຍ: ອາການເຈັບປວດກ້າມຊີ້ນຮຸນແຮງ ຫຼືການເຈັບປວດກ້າມຊີ້ນທີ່ສົ່ງ ຜົນກະທົບໄປທົ່ວຮ່າງກ
າຍ. ໃຫ້ຢຸດຢາໃນໝວດ statin ແລະໄປພົບແພດ (ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ).

ວິທີການໃຊ້ຢາ
ການໃຫ້ ຢາໃນໝວດ statin ຕາມປົກ ກະຕິແລ້ວ ແມ່ນເລີ່ມໃຫ້ໃນຂະໜາດກາງກ່ອນ ແລະຈະຫຼຸດຂະໜາດຢາລົ
ງຖ້າມີຜົນຂ້າງຄຽງເກີດຂຶ້ນ. ການໃຫ້ຢາໃນໝວດນີແ
້ ມ່ນແຕກຕ່າງໄປຈາກຢາປົວຄວາມດັນເລືອດສູງຈ�ຳນວນໜຶ່ງ
ເຊິ່ງລອງໃຫ້ຢາໃນຂະໜາດຕ�ຳ່ກ່ອນ ແລະຄ່ອຍໆເພີ່ມຂະໜາດຢາຂຶ້ນ.
ການໃຊ້ຢາໃນໝວດ statin ຈະໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ຖ້າກິນຢາ ກ່ອນນອນ.

ຢາ Simvastatin
ຢາ simvastatin ມີເມັດຂະໜາດ 5 mg, 10 mg, 20 mg ແລະ 40 mg.
ໃຊ້ລົດໄຂມັນ cholesterol ສ�ຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະເປັນຫົວໃຈວາຍ.


ຜູໃ້ ຫຍ່: ຂະໜາດຢາເລີ່ມຕົ້ນຕາມປົກ ກະຕິແມ່ນ 20 mg, ກິນມື້ລະ 1 ຄັ້ງ.

ຄົນເຈັບສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະໃຊ້ຢາທີ່ມໂີ ດຢາ 10 mg ຫາ 40 mg. ເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັ ບຢາຊະນິດອື່ນ, ກໍ່ຈະໃຊ້ຢາ simvastatin
ນີໃ້ ນຂະໜາດທີ່ໜ້ອຍລົງ. ການຮູ້ຢາທັງ ໝົດທີ່ຄົນເຈັບກ�ຳລັງ ກິນຢູ່ກ່ອນເລີ່ມກິນຢາ simvastatin ນັ້ນເປັນສິ່ງສ�ຳຄັນ.
ບໍໃ່ ຫ້ກິນເກີນ 40 mg ຕໍ່ມ.ື້

22 April 2019

ຢາປິ່ນປົວ ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງ: Medicines

ຢາປິນ
່ ປົວໂລກຫົວໃຈວາຍ
ຖ້າເຈົ້າສົງໃສວ່າຄົນເຈັບກ�ຳລັງມີອາການຫົວໃຈວາຍ, ເອົາຢາ aspirin ໜຶ່ງເມັດ (ເມັດຂະໜາດ 300 ຫາ 325 mg)
ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນທັນທີ. ບອກໃຫ້ຄົນເຈັບຫຍ�ຳ້ຢາເມັດນັ້ນໃຫ້ແຫຼກດີ ແລ້ວກືນລົງ ພ້ອມນ�ຳ.້ ເຖິງເຈົ້າບໍແ
່ ນ່ໃຈວ່າ ຄົນເຈັບກ�ຳ
ລັງມີອາການຫົວໃຈວາຍຫຼືບໍ່ກໍ່ຕາມ, ຢາ aspirin ກໍ່ຈະບໍ່ກໃໍ່ ຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຫຍັງ ກັ ບຄົນເຈັບ. ໃນລະຫວ່າງທາງທີ່ພາຄົ
ນເຈັບໄປໂຮງໝໍນັ້ນ, ໃຫ້ເອົາຢາ nitroglycerin ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນ, ຖ້າເຈົ້າມີ.
ເຈົ້າຍັງສາມາດໃຫ້ຢາມໍພີນ (morphine) ແກ່ຄົນເຈັບເພື່ອຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ແລະຄວາມຢ້ານ, ແລະຊ່ວຍໃ
ຫ້ຫົວໃຈສູດສີດເລືອດໄດ້ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ. ຂໍ້ມນ
ູ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັ ບຢາມໍພີນ (morphine) ແມ່ນຢູ່ໃນບົດການປິ່ນປົວຄົ
ນເຈັບເບື້ອງຕົ້ນ ຢູ່ໜ້າ 85.

ຢາ nitroglycerin (Glyceryl trinitrate)
ຢາ nitroglycerin ໃຊ້ປິ່ນປົວອາການເຈັບເອິກເນື່ອງຈາກໂລກຫົວໃຈວາຍ. ມັນຊ່ວຍຂະຫາຍຫຼອດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈ
ສູບສີດເລືອດໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ.
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ບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຢາ nitroglycerin ກັ ບຄົນເຈັບທີເ່ ປັນໂລກຄວາມດັນເລືອດຕ�ຳ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກິນຢາ sildenafil (Viagra)
ໃນລະຍະເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ. ການໃຊ້ຢາທັງສອງຊະນິດນີ້ຮ່ວມກັນສາມາດພາໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດຫຼຸດລົງ ຕ�ຳ່ຫຼາ
ຍເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍ, ແລະ ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້.

ຜົນຂ້າງຄຽງ
ຢາ nitroglycerin ອາດພາໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວຢ່າງຮຸນແຮງ, ຮູ້ສຶກຮ້ອນ, ຫຼື ວິນວຽນ.

ວິທີການໃຊ້ຢາ
ໃນກໍລະນີຄົນເຈັບມີອາການວິນວຽນຫົວ ຕາລາຍ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄວນນັ່ງ ຫຼື ນອນຢູ,່ ບໍໃ່ ຫ້ຢືນ.


ເ ອົາຢາ nitroglycerin 1/2 mg (0.5 mg) ໃຫ້ຄົນເຈັບອົມໄວ້ຢູ່ກ້ອງລີນ
້ ແລະປ່ອຍໃຫ້ຢາລະລາຍ, ໃຫ້ຢານີ້ບໃໍ່ ຫ້ເກີນ
3 ຄັ້ງ, ການໃຫ້ແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນໃຫ້ຫ່າງກັນ 5 ນາທີ. ຖ້າອາການເຈັບໜ້າເອິກ ແລະອາການອື່ນໆຫາຍດີ,
ກໍ່ ບໍ່ຈ�ຳເປັນໃຫ້ຢາຕື່ມອີກ.

ສ�ຳລັບຢາ ນີແ
້ ມ່ນບໍໃ່ ຫ້ຫຍ�ຳ້ ຫຼື ກືນລົງໄປເລີຍ. ໃນຂະນະທີ່ຢາລະລາຍຢູ່ກ້ອງລີນ
້ ນັ້ນ, ມັນຈະຮູ້ສຶກມຶນ ຫຼື ຮ້ອນໜ້ອຍໜຶ່ງ.
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