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                          ประเด็นรณรงควันหัวใจโลก ป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ศกลวรรณ  แกวกลิ่น และ นิตยา  พันธุเวทย 

สํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค 
 

  โลกปจจุบันนี้ มีความเจริญข้ึนกวาในอดีต  มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงการใชเทคโนโลยีในการ

ติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก แตทามกลางความเจริญกาวหนาท่ีมีการพัฒนาสิ่งใหมๆ เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ประกอบกับ

สภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน เต็มไปดวยการแขงขัน การใชชีวิตอยางเรงรีบ ทําใหเกิดปจจัยเสี่ยง ท่ีสงผลกระทบใหเกิด

การสูญเสียตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ซ่ึงภัยอันตรายท่ีกลาวถึงนี้ ก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเอง 

  โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนกลุมโรคท่ีเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุขของท่ัวโลก เนื่องจากเปน

สาเหตุหลักท่ีทําใหคนท่ัวโลกเสียชีวิตถึงปละกวา ๑๗ ลานคน๑  ดังนั้นในการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลง สามารถทําไดและทําไดงายกวาท่ีจะรอ

ใหปวยเปนโรค และไมสิ้นเปลืองงบประมาณมากเทากับเม่ือปวยแลวตองรักษา ซ่ึงการรักษาทําไดยากกวา ไม

หายขาด ตองเสียท้ังเงิน ท้ังเวลา และสุดทายตองจบลงดวยการเสียชีวิต 
   

สถานการณของโรคหัวใจและหลอดเลือด 

สถานการณท่ัวโลก 

   องคการอนามัยโลก (WHO)   ใหขอมูลวาโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุสวนใหญ ท่ีทําใหคนท่ัวโลก

เสียชีวิตสูงถึงปละ ๑๗.๑ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. 2004)   ซ่ึงคิดเปนรอยละ ๒๙ ของการเสียชีวิตท้ังหมด 

ซ่ึงการเสียชีวิตจากโรคในกลุมนี้ สวนใหญจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ รอยละ ๗.๒ จากหลอดเลือดสมอง 

รอยละ ๕.๗ และเกิดข้ึนในประเทศท่ีมีรายไดต่ําจนถึงปานกลางถึงรอยละ ๘๒ ซ่ึงเกิดในเพศหญิง และเพศชาย

พอๆกัน   คาดวาในป พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. 2030)  การเสียชีวิตจากโรคนี้จะเพ่ิมข้ึนเปน ๒๓.๖ ลานคนท่ัวโลก ๑  

   สมาพันธหัวใจโลก ( World Heart Federation)     ใหขอมูลวาประชากรท่ัวโลกเสียชีวิตดวยโรคหัวใจ

และหลอดเลือด ๑๗.๑ ลานคนตอป โดยอยางนอยท่ีสุดรอยละ ๘๐ ของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรมาจากโรคหัวใจ

และหลอดเลือดสมอง สามารถหลีกเลี่ยงได โดยการควบคุมปจจัยเสี่ยงหลัก อันไดแก การสูบบุหรี่   การรับประทาน

อาหารท่ีไมดีตอสุขภาพ (unhealthy diet) และการขาดกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายอยางกระฉับกระเฉงและ

ขาดการออกกําลังกาย (Physical inactivity) ๒ 

สถานการณของประเทศไทย 

    โรคในกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข ไดแก โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ (อัมพฤกษ อัมพาต) นั้น  เม่ือเปรียบเทียบสาเหตุการเสียชีวิตจาก

รายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ ๑๐ ป พบวา อัตราการเสียชีวิตตอประชากรแสนคน ดวยโรคความดันโลหิตสูงจาก ๕.๕ 

ใน ป ๒๕๔๓ ลดลงเปน ๓.๖๒ ในป ๒๕๕๒   สวนโรคหัวใจขาดเลือดจาก ๑๐.๑ ในป ๒๕๔๓ เพ่ิมเปน ๒๐.๖๘ ในป 

๒๕๕๒   สําหรับโรคหลอดเลือดสมองใหญ (อัมพฤกษ อัมพาต) จาก ๑๓.๔ ในป ๒๕๔๓ เพ่ิมข้ึนเปน ๒๑.๐๔ ในป 

๒๕๕๒ ๓ 



๒ 
 

    สวนสาเหตุการปวยดวยโรคดังกลาวขางตนและเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง

สาธารณสุข     จะพบวาท้ัง ๓ โรคมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกโรคอยางตอเนื่อง เม่ือเปรียบเทียบในรอบ ๑๐ ป จากป 

๒๕๔๓ และป ๒๕๕๒ พบวา อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และ

โรคหลอดเลือดสมองใหญ (อัมพฤกษ อัมพาต) ดังนี้ โรคความดันโลหิตสูงจาก ๒๕๙.๐๒ เปน ๑,๒๓๐.๑๖ , โรคหัวใจ

ขาดเลือดจาก ๙๘.๐๓ เปน ๓๕๙.๓๔ และโรคหลอดเลือดสมองใหญ (อัมพฤกษ อัมพาต) จาก ๑๐๕.๘๑ เปน 

๒๗๗.๖๗ ๓ และเม่ือแบงเปนรายภาค พบผูปวยนอนในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนใน

ทุกภาคของประเทศไทยในแตละโรคอยางตอเนื่องเชนกันรายละเอียด ตามตารางท่ี ๑ ๔ 

ตารางท่ี ๑  อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และ                                                       

               โรคหลอดเลือดสมองใหญจากป ๒๕๔๓ และป ๒๕๕๒ 

 

โรค 

ภาค 

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ 

พ.ศ.๒๕๔๓ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๔๓ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๔๓ พ.ศ.๒๕๕๒ 

ภาคเหนือ ๒๙๘.๐๐ ๑,๒๒๕.๔๗ ๑๑๘.๓๙ ๓๐๒.๔๐ ๑๒๘.๖๕ ๒๘๒.๓๑ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖๖.๖๐ ๖๖๓.๙๔ ๕๖.๔๙ ๑๘๒.๗๕ ๖๖.๖๑ ๑๔๗.๘๕ 

ภาคกลางไมรวม กทม. ๓๔๕.๗๕ ๑,๒๑๑.๐๘ ๑๓๕.๖๕ ๔๑๓.๙๔ ๑๓๕.๐๕ ๒๘๕.๒๒ 

ภาคใต ๒๗๙.๕๘ ๑,๐๑๙.๓๘ ๑๐๕.๔๖ ๓๓๙.๒๕ ๑๑๘.๕๑ ๒๔๓.๓๒ 

ภาพรวมของประเทศ ๒๕๙.๐๒ ๑,๒๓๐.๑๖ ๙๘.๐๓ ๓๕๙.๓๔ ๑๐๕.๘๑ ๒๗๗.๖๗ 

 

ประเด็นสารและคําขวัญวันหัวใจโลก ป พ.ศ.๒๕๕๔ 

สมาพันธหัวใจโลก ไดกําหนดเปลี่ยนแปลง วันรณรงคหัวใจโลกจากเดิม คือ วันอาทิตยสัปดาหสุดทายของ

เดือนกันยายน  เปน วันท่ี ๒๙ กันยายน ของทุกป โดยเริ่มตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนตนไป  สําหรับประเด็นสาร 

(Theme) ในปนี้ (ค.ศ.2011) คือ “One World , One Home, One Heart ” ๒  

ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และ มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จึง

เปลี่ยนแปลงวันรณรงคหัวใจโลก ใหสอดคลองกับสากลเปนวันท่ี ๒๙ กันยายน ของทุกป สําหรับปนี้ (พ.ศ.๒๕๕๔) ใช

ประเด็นวันรณรงคหัวใจโลก คือ    

“หนึ่งเดียวคือหัวใจ หนึ่งตอไปคือบานเรา รวมกันเขาเปนโลกหนึ่งใบใจเดียวกัน” 

“One  World”  โลกหนึ่งใบ  :  โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนสาเหตุการเสียชีวิตถึง รอยละ ๒๙ จาก

การเสียชีวิตของประชากรท่ัวโลก ทําใหโรคนี้ ไดชื่อวาเปน นักฆาอันดับหนึ่ง  ผูนําระดับโลกเห็นความสําคัญในเรื่อง

นี้ จึงไดจัดลําดับใหการปองกันและควบคุมโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 

และโรคเบาหวาน เขาอยูในวาระการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติ ในเรื่องการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 

ในเดือนกันยายน  ๒๕๕๔ 



๓ 
 

“One  Home”  บานเรา   :   ในวันหัวใจโลกปนี้ ทางสมาพันธหัวใจโลกไดกระตุนและสนับสนุนใหทุก

คนเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจ โดย ๒ ปกอน เนนคนในท่ีทํางาน (Workplace) แตปนี้เนนคนใน

ครอบครัว ซ่ึงมีขอตกลงท่ีทุกคนในครอบครัวสามารถทํารวมกันได ดังนี้ 

๑. ทําใหบาน เปนบานท่ีปลอดบุหรี่  หยุดการสูบบุหรี่เพ่ือหัวใจแข็งแรงของทุกคนในครอบครัว และสราง

กฎในบานข้ึน  ถาใครสูบบุหรี่จะตองทํางานบานท่ีแสนนาเบื่อเพ่ิมข้ึน  

๒. เตรียมอาหารสุขภาพมีพรอมไวท่ีบานเสมอ  เริ่มจากผลไมสักชิ้น หรือทําอาหารกลางวันเอง ไป

รับประทานท่ีทํางานหรือท่ีโรงเรียน 

๓. มีกิจกรรมเคลื่อนไหวรางกายสมํ่าเสมอ   ควรกําหนดเวลาดูโทรทัศน ใหนอยกวา ๒ ชั่วโมงตอวัน  เนน

ใหมีกิจกรรมนอกบาน เชน ข่ีจักรยาน เลนในสวน  ลดการใชรถยนต หันมาใชรถจักรยานหรือเดินแทน 

๔. ตองตรวจสุขภาพเบื้องตน อยางนอยปละครั้ง และทราบคาตัวเลขท่ีเปนความเสี่ยงตอโรคหัวใจและ

หลอดเลือด ไดแก คาความดันโลหิต ระดับไขมันและน้ําตาลในเลือด รวมถึงคารอบเอวและคาดัชนีมวลกายของ

ตนเองและคนในครอบครัว และสามารถพัฒนาปรับปรุงวางแผนการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเองและคนใน

ครอบครัวได โดยเขียนติดไวในท่ีท่ีมองเห็นไดงายท่ีบาน เปนการชวยเตือนความจําอีกดวย 

จากสิ่งท่ีกลาวมานี้ ทุกคนในครอบครัวสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได ไมวาจะอยู

ท่ีไหนในโลก แตอยางไรก็ตาม ควรจะรูวาตองทําอยางไร ถาเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจลมเหลวเกิดข้ึนท่ีบาน 

“One   Heart”  หนึ่งเดียว คือหัวใจ    :     ในทุกๆป โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุใหญ ท่ีทําให

คนท่ัวโลกเสียชีวิตสูงถึงปละ ๑๗.๑ ลานคน และรอยละ ๘๒ ของสาเหตุการเสียชีวิต มาจากประเทศท่ีมีรายไดต่ํา

และปานกลาง ซ่ึงโรคหัวใจและหลอดเลือดนี้สามารถปองกันได โดยเลือกรับประทานอาหารในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

ปริมาณพอดีกับกิจกรรมการใชพลังงานของแตละคน  ออกกําลังกายเพียงพอ  อารมณผอนคลาย ไมสูบบุหรี่  และ

ลดด่ืมสุรา  นอกจากการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคแลว ควรท่ีจะรูวาตองทําอยางไร ถาเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด 

หรือภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน เกิดข้ึนท่ีบาน  ถาคนในครอบครัวมีอาการของหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหลอด

เลือดสมองตีบตัน ตองรีบขอความชวยเหลือจากทีมแพทยอยางทันทวงที  โดยพบวา มากกวารอยละ ๗๐ ของภาวะ

ฉุกเฉินของหัวใจหรือทางเดินหายใจลมเหลว มักเกิดข้ึนท่ีบานในขณะท่ีมีสมาชิกในครอบครัวอยูดวย ๕ 

วัตถุประสงคของการรณรงค    เพ่ือสรางกระแสการตื่นตัวในการปองกันโรค  ใหประชาชนตระหนักถึงภัย

อันตรายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และปรับพฤติกรรมสุขภาพไดอยางถูกตอง เหมาะสม ทันการณ เพ่ือลดภาระ

โรค ภัยคุกคามและความรุนแรงของโรค พรอมท้ังรวมกันดูแลสุขภาพหัวใจของคนในครอบครัว และสามารถใหการ

ชวยเหลือไดทันทวงที เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินของโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ประเด็นสาร (theme)               “One World , One Home, One Heart ”  

                 “หนึ่งเดียวคือหัวใจ หนึ่งตอไปคือบานเรา รวมกันเขาเปนโลกหนึ่งใบใจเดียวกัน”  

กลุมเปาหมาย    ประชาชนกลุมเสี่ยง  ประชาชนท่ัวไป  โดยเนนท่ีครอบครัว 

 

 

 



๔ 
 

พฤติกรรมท่ีตองการ    

๑. ประชาชนกลุมเปาหมาย รับรูและตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 

๒. ประชาชนกลุมเปาหมาย มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง ลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือดและชวยปรับสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม       

 ๓.  ประชาชนกลุมเปาหมาย เห็นความสําคัญและรวมกันสงเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจของคนในครอบครัว     

และสามารถใหการชวยเหลือ หรือแกไขปญหาไดทันทวงที เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินของโรคหัวใจและ

หลอดเลือด 

๔.  ประชาชนกลุมเปาหมาย ใหความสําคัญและใหความรวมมือกับหนวยงานดานสุขภาพ ในการตรวจ

สุขภาพ  ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค และเนนถึงแนวทางในการปองกันโรค มากกวาปลอยใหปวย

เปนโรคและตองรักษา 

 แนวทางในการดําเนินงานกิจกรรม 

 ๑. จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ นิทรรศการ เสวนา การพูดในท่ีสาธารณะ การเดิน การวิ่ง แขงขัน

กีฬา การแสดงดนตรี ละคร การฉายภาพยนตร  หรือสันทนาการรูปแบบตางๆ เพ่ือใหความรูและ

สรางกระแสการตื่นตัวในการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  รวมกันดูแลสุขภาพหัวใจของคนใน

ครอบครัว และการใหการชวยเหลือเบื้องตนเม่ือมีอาการผิดปกติของโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใต

คําขวัญวันหัวใจโลกในปนี้  “หนึ่งเดียวคือหัวใจ หนึ่งตอไปคือบานเรา รวมกันเขาเปนโลกหนึ่งใบใจ

เดียวกัน” 

๒. การสรางเครือขายความรวมมือ กับหนวยงานท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และองคกรเอกชน 

ในการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  รวมกันสรางความเขมแข็ง สานตอกิจกรรมตางๆใหมีความ

ตอเนื่อง เขาถึงชุมชน เพ่ือสงเสริมการดูแลสุขภาพใหเกิด ผลสําเร็จและเปนประโยชนตอประชาชน

มากท่ีสุด 

 ๓. หนวยงานสาธารณสุข ใหความสําคัญ ในการรณรงคสงเสริมสุขภาพ รณรงคใหเปนพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ใน

สถานท่ีสาธารณะ   จํากัดการโฆษณาประชาสัมพันธหรือการสนับสนุนของบริษัทผูผลิตและจําหนาย

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลตามสื่อตางๆ 

 ๔.  หนวยงานดานสุขภาพใหความสําคัญ ในการรณรงคสงเสริมสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและการรักษา 

ใหความเทาเทียมกันในการไดรับขอมูลสุขภาพ การใชยาท่ีถูกตอง และมีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บ

ขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕. หนวยงานสาธารณสุข ใหความเทาเทียมกันของประชาชน ในการไดรับขอมูลสุขภาพ การตรวจ    

วินิจฉัยและการรักษา การใชยาท่ีถูกตอง เนนถึงแนวทางในการปองกันโรคมากกวาการรักษา และ

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูล การติดตามดูแลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



๕ 
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๖ 
 

ขอมูลสนับสนุนวิชาการเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 

ประชาชนทุกคน ควรใหความสําคัญและตระหนักถึงภัยอันตรายใกลๆตัว ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตนเองหรือคน

ในครอบครัว  ไมวาจะอยูท่ีไหนในโลก เราสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญเรา

ควรรูถึงปจจัยเสี่ยง อาการแสดงของภาวะหัวใจขาดเลือดและภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน และควรเรียนรูวาจะตอง

ทําอยางไร ถาเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด หรือภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลันเกิดข้ึนท่ีบาน หรือเกิดข้ึนกับคนใน

ครอบครัว  
 

          ปจจัยเส่ียงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก 

       -        ความดันโลหิตสูง 

  -       น้ําหนักเกิน 

  -        ระดับไขมันในเลือดสูง 

  -        สูบบุหรี่ 

  -        ขาดการออกกําลังกาย 

  -        เบาหวาน 
 

          อาการเตือนของภาวะหัวใจขาดเลือด  

 - เจ็บแนนหรือจุกหนาอก หรือปวดบริเวณกลางหนาอกระหวางการหายใจ  

 - ปวดราวไปท่ีแขน หลัง คอ ขากรรไกร หรือท่ีกระเพาะอาหาร 

 - หายใจถ่ีสั้น แมไมมีอาการเจ็บหนาอกรวมดวย 

 อาจมีอาการอ่ืนรวมดวย เชน กลามเนื้อออนแรง กระวนกระวาย แนนทอง เหง่ือออก ตัวเย็น 

คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะเล็กนอย 
 

          อาการเตือนของภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน  

-  กลามเนื้อท่ีหนา แขน ขาออนแรง สวนใหญจะเกิดกับสวนใดสวนหนึ่งของรางกายอยางเฉียบพลัน 

-  สับสน มีปญหาเก่ียวกับการพูดหรือความเขาใจอยางเฉียบพลัน 

-  มีปญหาเก่ียวกับการมองเห็น ท่ีตาขางใดขางหนึ่ง หรือท้ัง ๒ ขางอยางเฉียบพลัน 

-  มีปญหาเก่ียวกับการเดิน เวียนศีรษะ  สูญเสียการทรงตัวหรือไมสมดุลอยางเฉียบพลัน 

-  ปวดศีรษะรุนแรง โดยไมทราบสาเหตุอยางเฉียบพลัน 

   ถาพบอาการเตือนเหลานี้ ใหโทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินทันที หรือนําสงโรงพยาบาลดวนท่ีสุด                           

ภายใน ๓ ชั่วโมง 
 

          การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด          

                    -  การเลือกรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพ มีประโยชนตอรางกาย และไดสัดสวน หลีกเลี่ยง      

          อาหารหวาน มัน เค็ม เพ่ิมผัก ผลไมท่ีหวานนอย และธัญพืช   

        -  เพ่ิมกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกาย และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ๕ วันตอสัปดาห อยางนอย ๓๐  นาที 

        -  อารมณดี จิตใจแจมใส และสามารถจัดการความเครียดไดอยางเหมาะสม 



๗ 
 

-  งดสูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่  

-  หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และลดการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  

-  ควบคุมน้ําหนักตัว รอบเอว คาความดันโลหิต คาน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 

-  ตรวจสุขภาพประจําปสมํ่าเสมอ และสังเกตอาการผิดปกติของรางกาย หากพบสิ่งผิดปกติ หรือ

ความเสี่ยง  จะไดตรวจวินิจฉัย  วางแผนการรักษา และการดูแลท่ีถูกตองทันกาล 

 

ท่ีมา : http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/awareness/world-heart-day/one-heart 
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