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สถานการณ์และความ
สำคัญของการป้องกันโรค



คำจำกัดความ CVD
• Coronary Heart Disease 

• Cerebrovascular Disease (Stroke) 

• Peripheral Arterial Disease 

• CVD Equivalence 

• Chronic Kidney Disease 

• Diabetes



สถานการณ์โรค CVD 2012

CV Death rate 184 /100,000 
M 216 /100,000 
F 157 /100,000

Life expectancy 
1990 : M 66, F 72 
2015 : M 77, F 79







อัตราป่วยในคนไทย ไม่มีแนวโน้ม
ลดลงเหมือนในอเมริกา







– NICE 2016

“A UK national programme reducing 
population CV risk by 1% would prevent 
25 000 CVD cases and generate savings 

of 2 000 million Baht/year.” 



ความเสี่ยงรวมในปัจจุบัน
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ความเสี่ยงหลังการป้องกันโรค
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พวกคุณสามารถช่วยขยับภูเขาลูกนี้ได้
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 
CVD



n ~ 30,000



n ~ 6,000



ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

• ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้

• ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบมากและควบคุมได้ 

• ภาวะความดันโลหิตสูง 

• ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 

• การสูบบุหรี่ 

• ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบรองลงมาและควบคุมได้ 

• โรคเบาหวาน 

• โรคไตเรื้อรัง 

• โรคอ้วนลงพุง 

• การขาดการออกกำลังกาย 

• การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

• ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้

• เพศ 

• อายุ 

• ประวัติการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว



ปัญหา
• มีหลายปัจจัย จำไม่ได้ทั้งหมด 

• คนไม่รู้ว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญ ควรแก้ก่อนหรือหลัง 

• บางปัจจัยไม่สามารถปรับได้ในปัจจุบัน ทำให้ท้อแท้ หลีก
หนีปัญหา 

• เห็นตัวอย่างคนที่มีความเสี่ยงแบบเดียวกัน แต่สบายดี 

• ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหา



Total CV Risk Assessment

(1) Persons with documented CVD, DM, very high levels 
of individual risk factors, CKD are automatically at 
very high or high total CV risk.

(2) For all other people, age > 40 years, the use of a 
risk estimation system is recommended



Recommendation for how to 
estimate CV risk













ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือ 
แบบประเมินความเสี่ยงรวม

• ใช้งานได้ง่าย 

• ทุกคนพูดภาษาเดียวกัน เข้าใจตรงกัน 

• สามารถวัดระดับความเสี่ยงออกมาให้เห็นได้ชัด 

• สามารถให้การดูแล ป้องกัน แนะนำ ได้ทุกๆความเสี่ยงไป
พร้อมกัน 

• ใช้ต่อรองได้ ในกรณีแก้ความเสี่ยงบางอย่างไม่ได้



ESC Guideline 
SCORE chart

รู้แล้วทำอะไรต่อไป



#ThaiCVRisk 

Apple Store 

Google Store 

Website





สรุป

• ทั่วโลกใช้แบบประเมินความเสี่ยงแบบ
องค์รวม เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

• พยายามลดความเสี่ยงรวมลงมาให้ได้มาก
ที่สุด
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การพัฒนาแบบประเมินความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดในคนไทย



Development of Thai risk score

• พัฒนาจากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดโดยตรง เป็นการติดตามคนไทยกลุ่มพนักงาน กฟผ 
เป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี 

• มีผู้เข้าร่วมในโครงการถึง 9000 คน 

• กลุ่มประชากรมีทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด (กาญจนบุรี และ 
ตาก)



EGAT	  study

ศ.นพ.สมชาติ โลจายะ ศ.นพ.วิชัย ตันไพจิตร

• 	  ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงาน กฟผ ตั้งแต่ปี 2528	  

•  แบ่งเป็น 3	  โครงการย่อยคือ EGAT	  1,	  2	  และ 3	  

•  ปัจจุบันมีประชากรในการศึกษา 9,000	  ราย อายุ 25-‐82	  ปี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา





















ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความเสี่ยง

Risk	  score	  in	  Source	  populaAon

เลือกรูปแบบการนำเสนอ

Model	  performance	  measures:	  	  

• DiscriminaAon	  

• CalibraAon	  

• ReclassificaAon

External	  ValidaAon	  
• ทำในกลุ่มประชากรอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อพิสูจน์การนำ
ไปใช้ในประชากรรวม

Model	  UpdaAng	  
• ปรับค่าพื้นฐานให้เข้ากับยุคสมัย

Impact	  EvaluaAon	  
• ศึกษาผลจากการใช้แบบประเมิน



The EGAT Heart Score
Developed in 2005 

Predict 10-year risk of CHD 

Available in - point system and chart system 



The new Thai CV risk score
พยากรณ์การเกิดโรค 

Fatal + Nonfatal 

CHD
Fatal + Nonfatal 

Stroke



อิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่างๆในระยะเวลา 30 ปี

Conventional risks 

Age 

Sex 

Smoking status 

Diabetes 

Systolic blood 
pressure 

Blood Lipids 

Waist circumference

EGAT%Heart%Score% WHO% ACC/AHA% ESC% Thai%CV%risk%Score%

Physician% PCU% Gen%
Pop% Physician% PCU% Physician% Physician% Physician% PCU&Gen%

Pop%

Age% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●%

Sex% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●%

Smoking% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●%

Diabetes% ●% ●% ●% ●% ●% ●% ●%

SBP% ●% ●% ●% Treat% Untreat% ●% ●%

Hypertension% ●% ●% ●%

T.Chol% ●% ●% ●% ●% ●% ●%

HDL% ●% ●% ●%

WC% ●% ●% ●%

WHtR% ●%

Alcohol% ●%



The	  EGAT	  CVD	  Score
• Full	  model

– For	  each	  person,	  define:	  

– FullScore =	  (0.40253 x	  age)	  +	  (0.30042 x	  sex)	  +	  (0.2088 x	  sbp)	  +	  (0.69124 x	  diabetes)	  +	  

(0.0024 x	  tc)	  +	  ((-‐0.02045)	  x	  hdl)	  +	  (0.36023 x	  smoke)	  +	  (0.44413 x	  edu1)	  +	  (0.33169 x	  edu2)

– Predicted	  probability	  of	  an	  event	  using	  model	  with	  education	  is	  

PFullScore=	  1-‐(0.93062)exp(FullScore-‐6.279196)

• Simple	  model
– For	  each	  person,	  define:	  

– SimpleScore =	  (0.357127*age)	  +	  (0.426712*sex)	  +	  (0.659885*hypertension)	  +	  

(0.732477*diabetes)	  +	  (0.401863*smoke)	  +	  (3.565655*whtr)	  +	  (0.432834*edu1)	  +	  

(0.309426*edu2)

– Predicted	  probability	  of	  an	  event	  using	  model	  with	  education	  is	  

PSimpleScore =	  1-‐(0.92915)exp(SimpleScore-‐5.794877)

Example of the risk equations



http://med.mahidol.ac.th/cvmc/th/event/thaiCVriskscore

Common 
Factors
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Option

With blood tests
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Click!
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Thai CV Risk Score
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Factors
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With blood tests

Without blood tests Either WC or WHtR

Click!





เมษายน 2558



จุดแข็งของเครื่องมือชุดใหม่
• มีความแม่นยำสูง 

• มีความยืดหยุ่นสูง 

• สามารถปรับเปลี่ยนใส่ตัวแปรได้ตามแนวนโยบาย 

• สามารถปรับสมการให้ทันสมัยตามกาลเวลาได้ 

• แสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศในการทำวิจัย

สรุป
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ก่อนจะใช้แบบประเมิน
• จำความเสี่ยงทั้งหมดที่มีในตารางให้ได้ 

• แนะนำให้ทุกๆคน รู้ว่าอะไรคือความเสี่ยง และ หลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงเหล่านั้น ไม่ว่าจะยังไม่เกิดความเสี่ยงขึ้นก็ตาม 
โดยการนำแบบประเมินมาใช้เป็นสื่อในการสอนให้เห็น 

• แนะนำให้เขาเฝ้าประเมินความเสี่ยงของตนเองอยู่เสมอ



วิธีใช้แบบประเมินแบบตาราง
• เลือกชุดแบบประเมินว่าเป็นแบบที่ใช้หรือไม่ใช้ผลเลือด 

• ใช้ระดับไขมันในเลือดที่เจาะมาไม่เกินหนึ่งปี 

• ใช้รอบเอว หารด้วยส่วนสูง (อ้วนลงพุง)



วิธีใช้แบบประเมินแบบตาราง
• ในแต่ละชุดแบบประเมิน จะมีแบ่งว่า สำหรับคนเป็นเบา
หวาน หรือไม่เป็นเบาหวานก่อน



วิธีใช้แบบประเมินแบบตาราง





วิธีใช้แบบประเมินแบบโปรแกรม
• ใส่ตัวเลขลงตามช่องที่กำหนด 

• หากไม่มีตัวเลขที่ช่องไหน ให้ปล่อยว่างไว้ได้ คอมพิวเตอร์
จะเลือกสมการที่มีตัวแปรครบถ้วนมาคำนวน



http://med.mahidol.ac.th/cvmc/th/event/thaiCVriskscore
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ปัญหาอื่นๆ 1

• นาง สมหญิง เป็นเพื่อนกับ นาย สมชาย 

• ทั้งสองคนทำ score ได้ความเสี่ยง 5% และ 15%  

• อยู่มาวันหนึ่ง นางสมหญิง เกิดหัวใจวาย เสียชีวิตไป 

• นาย สมชาย สงสัยว่าทำไมเรื่องจึงเกิดกับนาง สมหญิง
ไม่ใช่นาย สมชายที่มีความเสี่ยงมากกว่า



ตอบ

• นาง สมหญิง ที่มีความเสี่ยงจากการทำแบบประเมินตำ่กว่า
นาย สมชาย แต่เกิดโรคขึ้นก่อน   เนื่องจากแบบประเมิน 
ไม่ได้บอกว่าใครจะเกิดเรื่องก่อนหรือหลัง บอกแต่ว่ามี
โอกาสเกิดเรื่องมากน้อยเท่าไหร่ในระยะเวลา 10 ปีข้าง
หน้า จึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้



วิธีใช้แบบประเมินแบบตาราง



ตอบ
• ความเสี่ยงที่นำมาใช้ในแบบประเมิน
มีแค่ 7 อย่าง 

• นาง สมหญิง อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสมการที่นำ
มาคำนวน เช่น ระดับ HDL กรรมพันธุ์ หรือความเครียด เป็นต้น 
ทำให้ความเสี่ยงที่แท้จริงอาจจะมากกว่านาย สมชาย





ปัญหาอื่นๆ 2
• นาย แว้น อายุ 40 ปี สูบบุหรี่วันละหนึ่งซอง   ไม่อ้วน   ไม่
ได้ออกกำลังกายเพราะมัวแต่ทำงานเครียด แต่ไม่มีปัญหา
เรื่องความดันหรือไขมันสูงเลย 

• ทำแบบประเมินความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยง 4.5% 

• นายแว้น บอกว่าความเสี่ยงนี้ต่ำมาก เขาจะสูบบุหรี่ต่อ 

• เราจะทำอย่างไรดี



ตอบ
• นาย แว้น มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือการสูบบุหรี่   แต่เนื่องจากอายุของ
นายแว้น ยังเพียงแค่ 40 ปี จึงทำให้ความเสี่ยง(รวม)ที่เกิดจากบุหรี่
อย่างเดียวไม่สูงมากนัก 

• ปัญหานี้เกิดได้กับทุกปัจจัยเสี่ยงในคนอายุน้อย 

• แก้ด้วยการให้เปรียบเทียบกับคนที่มีอายุและเพศเดียวกัน แต่ไม่ได้สูบ
บุหรี่ ว่าความเสี่ยงของเขามากกว่าคนอื่นๆกี่เท่า (relative risk 
approach) 

• หรือแก้ด้วยการใช้ดัชนีความแก่ (heart age)



นาย ไก่ มีไขมันสูง ความดันสูง 
สูบบุหรี่ อายุ 40 ปี

นาย เป็ด ไม่มีไขมันสูง ความดันปกติ ไม่สูบบุหรี่ อายุ 65 ปี 
นายไก่ที่อายุ 40 ปี ความเสี่ยงเท่ากับนายเป็ดที่อายุ 65 ปี

Heart Age





ปัญหาอื่นๆ 3
• นาย แข็งแรง อายุ 65 ปี เป็นเบาหวาน ไม่สูบบุหรี่ ความดัน 

140 ไขมันปกติ 

• ทำแบบประเมินความเสี่ยงพบว่ามีความเสี่ยง 18% 

• นายแข็งแรง กังวลมากว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงถึงเกือบ 
20% ทั้งๆที่มีปัญหาแค่เรื่องเบาหวาน 

• เราจะทำอย่างไรดี





ตอบ
• นาย แข็งแรง มีปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้คือเรื่องของการควบคุมเบา
หวานเพียงอย่างเดียว   แต่เนื่องจากอายุของนายแข็งแรง สูงมากถึง 65 
ปี จึงทำให้ความเสี่ยง(รวม) ดูสูงมาก 

• ปัญหานี้เกิดได้กับทุกปัจจัยเสี่ยงในคนอายุมาก 

• แก้ด้วยการให้เปรียบเทียบกับคนที่มีอายุและเพศเดียวกัน ว่าที่จริงความ
เสี่ยงของเขาไม่ได้สูงไปกว่าคนอื่นๆในรุ่นเดียวกับเขา (relative risk 
approach) 

• และให้การดูแลรักษาแบบองค์รวมไปตามปกติ



สรุป
• การใช้งาน จำเป็นต้องมีการฝึกฝน 

• เราสามารถพลิกแพลงตาราง เพื่อให้เป็นสื่อความรู้ต่างๆได้ 

• คนอายุน้อย แม้ความเสี่ยงต่ำ เราก็ควรจัดการกับความ
เสี่ยงนั้นๆไปเลย 

• คนอายุมาก จะมีความเสี่ยงสูงโดยอายุอยู่แล้ว พยายาม
อย่าให้คนไข้วิตกมาก และจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทุกอันที่
ทำได้



Overview

• สถานการณ์ และความสำคัญของการป้องกันโรค 

• ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค CVD 

• การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง Thai CV Risk score 

• การนำแบบประเมินความเสี่ยงไปใช้งานจริง



ความเสี่ยงรวมในปัจจุบัน
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ความเสี่ยงหลังการป้องกันโรค
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พวกคุณสามารถช่วยขยับภูเขาลูกนี้ได้
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