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ผลงานท่ีเปนผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
 

1. ชื่อผลงานเรื่อง ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของประชากรผูสูงอายุท่ีมารับบริการตรวจ

สุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา โดยใชแบบประเมินความเสี่ยงตารางสี (Color Chart) 

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน – 30 พฤศจกิายน 2558 

3. สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ 100 %   

4. ผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี)     -   

5. บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุท่ีมา
รับบริการตรวจสุขภาพประจําป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา  
กลุมเปาหมายคือผูสูงอายุจํานวน  274 คน ท่ีเขารับบริการตรวจสุขภาพระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 
มิถุนายน 2558 เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลในการศึกษา คือ แบบบันทึกประวัติการรับบริการตรวจสุขภาพ
ประจาํป ตารางสี (color chart) ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด ของสํานักโรคไมติดตอ กรม
ควบคุมโรค วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเพศหญิงมากกวาเพศชาย (รอยละ 54.01) มีอายุเฉลี่ย 67 ป สิทธิ
การรักษาเปนเบิกจายตรงราชการรอยละ 81.39  มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่รอยละ 23.36 เปนโรคเบาหวาน 
รอยละ 22.26 โรคความดันโลหิตสูงรอยละ 50.73 และโรคไขมันในเลือดสูงรอยละ 28.10  ผลการตรวจ
สุขภาพพบวาความดันโลหิตคาบนสวนใหญอยูในเกณฑดี (นอยกวา 120-139 มิลลิเมตรปรอท) รอยละ 89.06  
ระดับโคเลสเตอรอลสวนใหญอยูในเกณฑดี (นอยกวา 160-199 มก./ดล.)รอยละ 53.3 ผลดัชนีมวลกายเฉลี่ย 
24.62 กิโลกรัม/เมตร2 เพศชายและเพศหญิงเฉลี่ย 24.3 และ 24.90 กิโลกรัม/เมตร2 ตามลําดับ  สวนใหญดัชนี
มวลกายอยูในเกณฑปกติรอยละ 34.30 แตเม่ือพิจารณาขอมูลภาวะน้ําหนักเกินและอวนรวมกันพบมากถึงรอย
ละ 63.51 โดยพบในเพศชายรอยละ 65.87 และเพศหญิงรอยละ 61.49  พิจารณาภาวะเสี่ยงท่ีจะเปนโรค
กลามเนื้อหัวใจตายและโรคอัมพฤกษ อัมพาตใน 10 ปขางหนาดวยตารางสี (color chart) พบวาสวนใหญ
โอกาสเสี่ยงต่ํารอยละ 93.8 (257 คน) โอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง รอยละ 5.47 (15 คน) โอกาสเสี่ยง
ระดับสูงรอยละ 0.73 (2 คน) 

จากการศึกษานี้ชวยใหบุคลากรทางการแพทยสามารถคนหาผูสูงอายุท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เพ่ือจัดการความเสี่ยงของผูสูงอายุใหลดปจจัยเสี่ยงตางๆ โดยสามารถนําไปพัฒนา
โปรแกรมเสริมสรางความรู และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้การประเมินยังทําให
ผูปฏิบัติงานสะดวกในการเลือกใชวิธีจัดการความเสี่ยงซ่ึงแตกตางกันไปตามโอกาสเสี่ยงของแตละคน  เชน 
ความเรงดวนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความถ่ีในการติดตามประเมินปจจัยเสี่ยงในครั้งตอไป  
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6.  บทนํา 
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของ

ประชากรท่ัวโลก องคการอนามัยโลกมีรายงานวาในปค.ศ. 2012 มีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
จํานวน 17.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 31 ของการเสียชีวิตท้ังหมดของประชากรโลก โดยจําแนกเปนการ
เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) จํานวน 7.4 ลานคน และโรคหลอดเลือดสมอง 
(Cerebrovascular disease) จํานวน 6.7 ลานคน (World Health Organization, 2015) และมีการ
คาดการณวาในปค.ศ. 2030 จะมีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึนเปน 23.6 ลานคน (World 
Heart Federation, 2012)   

สําหรับสถานการณในประเทศไทยนั้น ในปพ.ศ. 2557 พบวาโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเปน
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประชากรท้ังประเทศ โดยมีผูเสียชีวิตจํานวน 58,681 คน คิดเปน 90.34 ตอ
ประชากร 100,000 คน (กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2558) และยัง
พบวาจํานวนผูเสียชีวิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากขอมูลปพ.ศ. 2550 ท่ีมีจํานวนผูเสียชีวิต 34,742 คน 
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2558) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 68.91 
นอกจากนั้นในปพ.ศ. 2556 มีผูปวยในท่ีนอนรักษาดวยโรคหัวใจขาดเลือดจํานวน 279,109 คน คิดเปน 
431.91 ตอประชากร 100,000 คน และโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 237,039 คน คิดเปน 366.81 ตอ
ประชากร 100,000 คน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาโรคหัวใจและหลอดเลือดเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญท่ีตอง
ดําเนินการปองกันและแกไขอยางเรงดวน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนโรคท่ีเปนปญหาสําคัญในผูสูงอายุ จากผล
การศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2554 สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข พบวา โรคท่ีทําใหผูสูงอายุสูญเสียปสุขภาวะ 3 อันดับแรก ในเพศชาย ไดแก 
โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะปอดอุดก้ันเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดหัวใจ สวนเพศหญิง ไดแก โรคหลอดเลือด
สมอง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจ ตามลําดับ (สํานักงานนโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2557) 
ซ่ึงในปพ.ศ. 2557 มีผูสูงอายุเสียชีวิตดวยโรคนี้ถึง 41,051 คน (กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร, 2558) คิดเปนรอยละ 69.96 ของผูเสียชีวิตท้ังหมดจากโรคนี้ และจากรายงานการ
เฝาระวังโรคไมติดตอเรื้อรัง พ.ศ. 2555 แสดงใหเห็นวาจํานวนผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดรายใหม มีจํานวน 
24,587 คน เปนผูสูงอายุถึง 18,178 คน คิดเปนรอยละ 73.93 สวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหมนั้น มี
จํานวน 20,675 คน เปนผูสูงอายุ 14,176 คน คิดเปนรอยละ 68.57 ของผูปวยรายใหมท้ังหมด (สํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค, 2558) 

แมโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองจะเปนโรคท่ีมีความรุนแรง มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก แตอยางไรก็ตาม 
โรคนี้เปนโรคท่ีสามารถปองกันไดรอยละ 80 (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557) ดังนั้นการปองกัน
ไมใหเกิดโรคจึงเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถปองกันไดโดยการแกไขท่ีปจจัยเสี่ยง เชน การสูบบุหรี่ การ
รับประทานอาหารท่ีไมดีตอสุขภาพ และการขาดการออกกําลังกายทางกายภาพ  

ดังนั้นการประเมินโอกาสเสี่ยงของผูสูงอายุตอโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงมีความสําคัญ เพ่ือใหได
ขอมูลการเฝาระวัง นําไปสูการดําเนินการปองกัน ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงปจจัยเสี่ยงตางๆแกผูท่ีมีโอกาส
เสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด ใหสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตอง และจัดบริการท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับโอกาสเสี่ยงรายบุคคล โดยในรายท่ีมีโอกาสเสี่ยงสูงมากตองไดรับการปรับพฤติกรรมสุขภาพอยาง
เขมขนพรอมไดรับยาในรายท่ีมีขอบงชี ้
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7.  วัตถุประสงค 
เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองใน 10 ปขางหนาของผูสูงอายุท่ีมารับบริการ

ตรวจสุขภาพประจําป 
    
8.  วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
วิธีการดําเนินงาน 

1. เปนการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บขอมูลยอนหลัง (Retrospective descriptive study) 
2. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

3. ประชากร  

ผูสูงอายุท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 

จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 จํานวน 274 คน 

4. กลุมตัวอยาง 

ผูสูงอายุทุกคนท่ีเขารับบริการตรวจสุขภาพประจําปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัย

ท่ี 5  จังหวัดนครราชสีมา และลงขอมูลผลการตรวจสุขภาพครบถวนสมบูรณ ระหวางวันท่ี 1 

ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 จํานวน 274 คน 

5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

5.1 แบบบันทึกประวัติการรับบริการตรวจสุขภาพประจําปซ่ึงประกอบดวยขอมูล 2 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2 ขอมูลผลการตรวจสุขภาพป 

5.2 ตารางสี (Color chart) ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด ซ่ึงใชขอมูลในการ

ประเมิน ไดแก ประวัติโรคเบาหวาน อายุ ระดับโคเลสเตอรอล ความดันโลหิตคาบน เพศ 

และการสูบบุหรี่ (รูปท่ี 1) 

6. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน    

7. สรุปผล และเขียนรายงานการศึกษา 

8. เผยแพรขอมูลทางวิชาการแกบุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของ 

ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา เก็บขอมูลยอนหลัง โดยรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกประวัติ
การรับบริการตรวจสุขภาพของผูสูงอายุท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําป ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 –            
30 มิถุนายน 2558 
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รูปท่ี 1 แบบประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใชตารางสี (color chart) 
กรณีทราบผลโคเลสเตอรอลในเลือด 

 

 
 

 
ท่ีมา :  แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด, สํานักโรคไมติดตอ                          
         กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข (หนาท่ี 9 ) 
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คําอธิบายการใชแบบประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใชตารางสี (color chart) 
1. ผูปวยโรคเบาหวาน หมายถึง มีผล fasting glucose ตั้งแต 126 มก./ดล. หรือระดับนํ้าตาลหลัง

รับประทาน อาหารประมาณ 2 ชั่วโมงมากกวา 200 มก./ดล. จากการตรวจ 2 ครั้ง หรือไดรับยา 
insulin หรือผูท่ีมีประวัติปวยเปนโรคเบาหวานและไดรับยารักษาอยู 

2. คาเฉลี่ย systolic blood pressure ในปจจุบัน จากการวัด 2 ครั้ง 2 ชวงเวลาหางกันอยางนอย 1 
สัปดาห (ไมใชกอนการรักษา) แตหากผูปวยมาตรวจท่ีโรงพยาบาลเปนครั้งแรกใหใชผล systolic 
blood pressure ท่ีวัดไดในปจจุบัน 2 ครั้ง หางกัน 15 - 30 นาที 

3. ผูท่ียังสูบบุหรี่ในปจจุบัน รวมถึงผูท่ีหยุดสูบบุหรี่นอยกวา 1 ป กอนการประเมิน 
4. การตรวจโคเลสเตอรอล (cholesterol) ควรอดอาหารอยางนอย 12 ชั่วโมงใชผลการตรวจครั้งลาสุด

กอนการประเมิน 
 

วิธีการประเมินโอกาสเสี่ยง 
 ข้ันตอนท่ี 1 กรณีทราบผล cholesterol ในเลือด ใชตารางสีท่ี 1    
 ข้ันตอนท่ี 2 เลือกตารางวาเปนโรคเบาหวานหรือไม   
 ข้ันตอนท่ี 3 เลือกเพศชาย หรือหญิง   
 ข้ันตอนท่ี 4 เลือกการสูบบุหรี่ วาสูบหรือไมสูบ        
     
 ข้ันตอนท่ี 5 เลือกชวงอายุ 

ชวงอายุ (ป) เลือกชอง 
60 - 69 ป 
70 ปข้ึนไป 

60 
70 

 
 ข้ันตอนท่ี 6 เลือกคา systolic blood pressure 

คา systolic blood pressure 
(มม.ปรอท) 

เลือกชอง 

นอยกวา 120 - 139 
140 - 159 
160 - 179 
180 ข้ึนไป 

120 
140 
160 
180 

 
 ข้ันตอนท่ี 7 เลือกคา cholesterol  

ระดับโคเลสเตอรอล  
(มก./ดล.) 

เลือกชอง 

นอยกวา 160 - 199 
200 - 239 
240 - 279 
280 - 319 

ตั้งแต 320 ข้ึนไป 

160 
200 
240 
280 
320 
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9.  ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

จากการศึกษาผูสูงอายุท่ีมาตรวจสุขภาพประจําป ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 
2558  พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 274 คน เปนเพศชาย 126 คน เพศหญิง 148 คน คิดเปนรอยละ 45.99 และ 
54.01 ตามลําดับ ผูสูงอายุสวนใหญมีอายุอยูในชวง 60 ถึง 69 ป คิดเปนรอยละ 73.72 มีอายุเฉลี่ย 67 ป สิทธิ
การรักษาสวนใหญเปนเบิกจายตรงราชการ รอยละ 81.39 มีผูท่ีสูบบุหรี่ใน 1 ปท่ีผานมาจํานวน 64 คน คิดเปน
รอยละ 23.36 มีประวัติเปนโรคเบาหวานจํานวน 61 คน โรคความดันโลหิตสูงจํานวน 139 คน โรคไขมันใน
เลือดสูงจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 22.26, 50.73, 28.10 ตามลําดับ (ขอมูลแสดงในตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
126 
148 

 
45.99 
54.01 

อายุ 
     60-69 ป 
     70 ปข้ึนไป 

 
202 
72 

 
73.72 
26.28 

สิทธิการรักษา 
     ชําระเงินเอง 
     เบิกตนสังกัดราชการ 
     เบิกรัฐวิสาหกิจ 
     เบิกจายตรงราชการ 
     สวัสดิการพนักงานทองถ่ิน 
     บัตรทองผูพิการ 

 
24 
7 
11 
223 
8 
1 

 
8.76 
2.55 
4.01 
81.39 
2.92 
0.37 

การสูบบุหรี่ 
     ไมสูบบุหรี่ 
     สูบบุหรี ่

 
210 
64 

 
76.64 
23.36 

โรคประจําตัว 
โรคเบาหวาน 
     ไมเปน 
     เปน 
โรคความดันโลหิตสูง 
     ไมเปน 
     เปน 
โรคไขมันในเลือดสูง 
     ไมเปน 
     เปน 

 
 

213 
61 
 

135 
139 

 
197 
77 

 
 

77.74 
22.26 

 
49.27 
50.73 

 
71.90 
28.10 

รวม 274 100.00 
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สวนท่ี 2 ผลการตรวจสุขภาพประจําป 
ผลตรวจสุขภาพพบวา ความดันโลหิตอยูในเกณฑท่ีดี ความดันโลหิตคาบนอยูในชวงนอยกวา 120-

139 มิลลิเมตรปรอท จํานวน 244 คน  ชวงระหวาง 140-159 มิลลิเมตรปรอท จํานวน 25 คน และ ชวง
ระหวาง 160-179 มิลลิเมตรปรอท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 89.06, 9.12 และ 1.82 ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาระดับโคเลสเตอรอลพบวาอยูในชวงนอยกวา 160-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จํานวน     
146 คน ชวงระหวาง 200-239 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จํานวน 82 คน  ชวงระหวาง 240-279 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
จํานวน 34 คน  ชวงระหวาง 280-319 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จํานวน 9 คน และตั้งแต 320 มิลลิกรัม/เดซิลิตรข้ึน
ไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 53.28, 29.93, 12.41, 3.29 และ 1.09 ตามลําดับ (ขอมูลแสดงในตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2  ความดันโลหิตคาบน (systolic blood pressure :SBP) และระดับโคเลสเตอรอลในเลือด 

ขอมูล จํานวน(คน) รอยละ 
ความดันโลหิตคาบน (มิลลิเมตรปรอท) 
     นอยกวา 120 - 139 
     140 - 159 
     160 - 179 

 
244 
25 
5 

 
89.06 
9.12 
1.82 

ระดับโคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 
     นอยกวา 160 - 199 
     200 - 239 
     240 - 279 
     280 - 319 
     ตั้งแต 320 ข้ึนไป 

 
146  
82 
34  
9 
3 

 
53.28 
 29.93 
 12.41 
 3.29 
 1.09 

รวม 274 100.00 
 
การประเมินภาวะอวนของผูสูงอายุโดยใชคาดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) พบวา มี

คาเฉลี่ยอยูท่ี 24.62 กิโลกรัม/เมตร2 เม่ือพิจารณาตามเพศพบวา เพศชายมีคาเฉลี่ย 24.28 กิโลกรัม/เมตร2 
เพศหญิง 24.90 กิโลกรัม/เมตร2 โดยผูสูงอายุสวนใหญจัดอยูในกลุมปกติรอยละ 34.30 (จํานวน 94 คน) 
รองลงมาอยูในกลุมเปนโรคอวนระดับ 1 รอยละ 32.12 (จํานวน 88 คน) ภาวะน้ําหนักเกินรอยละ 23.36 
(จํานวน 64 คน) โรคอวนระดบั 2 รอยละ 8.03 (จํานวน 22 คน) และภาวะน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ รอยละ 2.19 
(จํานวน 6 คน) แมวาผูสูงอายุสวนใหญจะอยูในเกณฑปกติ แตหากพิจารณาขอมูลแลวจะพบวากลุมท่ีภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอวนมีมากถึงรอยละ 63.51 (จํานวน 174 คน) และเม่ือพิจารณาตามเพศพบความชุกของ
ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนรอยละ 65.87 ในเพศชาย และรอยละ 61.49 ในเพศหญิง 

เม่ือนําขอมูลมาประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองโดยใชตารางสี (Color chart) 
พบวา ผูสูงอายุเกือบท้ังหมดมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเปนโรคกลามเนื้อหัวใจตาย และโรคอัมพฤกษ อัมพาต ใน 10 ป
ขางหนา ในระดับต่ํา จํานวน 257 คน ผูมีโอกาสเสี่ยงระดับปานกลาง จํานวน 15 คน และผูมีโอกาสเสี่ยง
ระดับสูง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 93.80, 5.47 และ 0.73 ตามลําดับ  

และเม่ือพิจารณาตามเพศพบวา ผูมีโอกาสเสี่ยงระดับสูง 2 คนเปนเพศหญิงท้ังหมด แตโอกาสเสี่ยง
ระดับต่ําและปานกลาง แทบไมมีความแตกตางกันท้ังในเพศชายและหญิง (ขอมูลแสดงในตารางท่ี 3) 

 

  



-8- 

ตารางท่ี 3  คาดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) และโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
ขอมูล ชาย หญิง รวม 

จํานวน  
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

คาดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2) 
    นอยกวา 18.5 (นอยกวาปกติ) 
    18.5 – 22.9 (ปกติ) 
    23 – 24.9 (น้ําหนักเกิน) 
    25 – 29.9 (โรคอวนระดับ1) 
    ตั้งแต 30 ข้ึนไป (โรคอวนระดับ2) 

 
2 
41 
35 
44 
4 

 
1.59 
32.54 
27.78 
34.92 
3.17 

 
4 
53 
29 
44 
18 

 
2.70 
35.81 
19.60 
29.73 
12.16 

 
6 
94 
64 
88 
22 

 
2.19 
34.30 
23.36 
32.12 
8.03 

ระดับโอกาสเส่ียง 
    ต่ํา (นอยกวารอยละ 10) 
    ปานกลาง (รอยละ 10 – นอยกวารอยละ 20) 
    สูง (รอยละ 20 – นอยกวารอยละ 30) 

 
119 
7 
0 

 
94.44 
5.56 
0.00 

 
138 
8 
2 

 
93.24 
5.41 
1.35 

 
257 
15 
2 

 
93.80 
5.47 
0.73 

รวม 126 100.00 148 100.00 274 100.00 
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยงสูงมาก (รอยละ 30 – นอยกวารอยละ 40) และสูงอันตราย (มากกวารอยละ 40)       
              ไมพบผูมีโอกาสเสี่ยงในระดับนี้ 
 

เม่ือพิจารณาขอมูลของผูท่ีมีโอกาสเสี่ยงระดับสูง จํานวน 2 คนท่ีเปนเพศหญิง คนแรกอายุ 71 ป     
ไมสูบบุหรี่ ปวยเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตคาบน 175 มิลลิเมตรปรอท ระดับโคเลสเตอรอล 192 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร  คนท่ี 2 อายุ 62 ป ไมสูบบุหรี่ ปวยเปนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตคาบน 106 มิลลิเมตร
ปรอท ระดับโคเลสเตอรอล 324 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หากนําขอมูลมาประเมินดวยตารางสีจะพบวา คนแรกถา
ลดความดันโลหิตลงมาจนต่ํากวา 160 มิลลิเมตรปรอท จะมีโอกาสเสี่ยงระดับปานกลาง และหากต่ํากวา 140 
มิลลิเมตรปรอท โอกาสเสี่ยงจะเหลือเพียงระดับต่ํา สวนคนท่ี 2 นั้น หากลดระดับโคเลสเตอรอลลงมาต่ํากวา 
320 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะมีโอกาสเสี่ยงระดับปานกลาง  และหากต่ํากวา 280 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โอกาสเสี่ยง
จะเหลือเพียงระดับต่ําเทานั้น 

กรณีของผูท่ีมีโอกาสเสี่ยงระดับปานกลางจํานวน 15 คนนั้น เปนเพศชาย 7 คน เพศหญิง 8 คน     
อายุ 66 ป จํานวน 4 คน อายุ 70 ปข้ึนไปจํานวน 11 คน มีผูสูบบุหรี่จํานวน 6 คน เปนโรคเบาหวานจํานวน 
12 คน ความดันโลหิตคาบนอยูในชวงนอยกวา 120-139 มิลลิเมตรปรอท จํานวน 7 คน, 140-159 มิลลิเมตร
ปรอท จํานวน 7 คน และ 160-179 มิลลิเมตรปรอท จํานวน 1 คน ระดับโคเลสเตอรอลอยูในชวงนอยกวา 
160-199 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จํานวน 7 คน, 200-239 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จํานวน 6 คน, 240-279 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร จํานวน 1 คน และตั้งแต 320 มิลลิกรัม/เดซิลิตรข้ึนไป จํานวน 1 คน (ขอมูลแสดงในตารางท่ี 4) 

หากนําขอมูลผูสูงอายุกลุมนี้มาประเมินดวยตารางสีจะพบวา มีผูท่ีตองลดความดันโลหิตอยางเดียว
จํานวน 2 คน ลดระดับโคเลสเตอรอลอยางเดียวจํานวน 5 คน งดสูบบุหรี่อยางเดียวจํานวน 1 คน ลดความดัน
โลหิตหรือระดับโคเลสเตอรอลจํานวน 1 คน ลดความดันโลหิตและระดับโคเลสเตอรอลจํานวน 1 คน ลดความ
ดันโลหิตหรืองดสูบบุหรี่จํานวน 3 คน ลดความดันโลหิตและงดสูบบุหรี่จํานวน 1 คน ลดระดับโคเลสเตอรอล
และงดสูบบุหรี่จํานวน 1 คน หากผูสูงอายุสามารถลดความเสี่ยงดังกลาวได จะทําใหโอกาสเสี่ยงลดลงเหลือ
เพียงระดับต่ํา  
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ตารางท่ี 4  ขอมูลผูท่ีมีโอกาสเสี่ยงระดับปานกลางและสูง 
ขอมูล โอกาสเสี่ยงปานกลาง โอกาสเสี่ยงสูง 

จํานวน (ราย) จํานวน (ราย) 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
การสูบบุหรี่ 
     ไมสูบ 
     สูบ 
โรคเบาหวาน 
     ไมเปน 
     เปน 
ความดันโลหิตคาบน (มิลลิเมตรปรอท) 
     นอยกวา 120 - 139 
     140 - 159 
     160 – 179 
ระดับโคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 
     นอยกวา 160 - 199 
     200 - 239 
     240 - 279 
     280 - 319 
     ตั้งแต 320 ข้ึนไป 

 
7 
8 
 
9 
6 
 
3 
12 
 
7 
7 
1 
 
7 
6 
1 
0 
1 

 
0 
2 
 
2 
0 
 
0 
2 
 
1 
0 
1 
 
1 
0 
0 
0 
1 

รวม 15 2 
 

10.  การนําไปใชประโยชน 
1. ชวยใหบุคลากรทางการแพทยสามารถคนหาผูสูงอายุท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด เพ่ือจัดการความเสี่ยงของผูสูงอายุใหลดปจจัยเสี่ยงตางๆและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหถูกตองเหมาะสม  

2. บุคลากรทางการแพทยสามารถนําระดับโอกาสเสี่ยงท่ีประเมินได มาใชในการจัดการความเสี่ยงใน
ระดับท่ีแตกตางกัน เชน ความเรงดวนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความถ่ีในการติดตาม
ประเมินปจจัยเสี่ยงในครั้งตอไป 

3. การนํามาพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความรูใหแกผูสูงอายุท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 

 
11.  ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 

1. การประเมินโดยวิธีใชตารางสีเหมาะสําหรับขอมูลจํานวนนอย เนื่องจากตองประเมินและลงขอมูล
ตามตารางสีทีละคน ตารางมีความถ่ีหลายชอง หลายสี ทําใหลงตารางสีผิดพลาดได จึงตองมีการ
ทวนซํ้าหลายรอบเพ่ือความถูกตองของขอมูล 
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2. ผูสูงอายุบางคนท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเปนประจํา ผลตรวจระดับความดันโลหิตและระดับ

โคเลสเตอรอลสวนใหญเกินจากเกณฑปกติ แตวันท่ีมาตรวจสุขภาพประจําปผลตรวจระดับความ
ดันโลหิตและระดับโคเลสเตอรอลอยูในเกณฑท่ีดี ก็ทําใหระดับโอกาสเสี่ยงท่ีประเมินไดต่ํากวาความ
เปนจริง 

 
12.  ขอเสนอแนะ/วิจารณ 

1. วิธีการประเมินความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในปจจุบันมีหลายวิธี การใชตารางสีนี้ใช
ขอมูลในการประเมินเพียง 6 คา ซ่ึงเปนแคการประเมินเบื้องตนเทานั้น หากตองการระดับความ
เสี่ยงท่ีแมนยํามากข้ึนควรใชการประเมินหลายวิธีรวมกันและใชการซักประวัติครอบครัว พฤติกรรม
สุขภาพ รวมถึงคาผลเลือดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

2. ควรสนับสนุนใหมีคัดกรองผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโคเลสเตอรอลสูงในผูสูงอายุทุก
คน ซ่ึงจะทําใหประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองไดเร็วข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยง
และความสูญเสียจากการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 

 

13.  กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ นายแพทยนิธิรัตน บุญตานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัย

ท่ี 5 นครราชสีมา ท่ีอนุญาตใหดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ดร.สินศักดิ์ชนม อุนพรมมี, นางสาว
นาตยานี เซียงหนู, นางสาวสันธนี ชโลปถัมภ และนายกองเกียรติ ขอดผักแวน ท่ีใหความชวยเหลือในการวิจัย
เปนอยางดี 
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ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
       ลงชื่อ          
                  (  นายสิทธิชัย  จําปาศิลป   ) 

        ผูเสนอผลงาน 
                   /            / 

 

   ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริง 
ทุกประการ 
 

ลงชื่อ      ลงชื่อ   
   (                                      )      (                                       ) 

 ตําแหนง                                          ผูอํานวยการสํานัก/กอง    
       /         /      /        / 

 (ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุมดูแลการดําเนินการ     
  ระดับหัวหนากลุมงาน/ฝาย) 
 
 
หมายเหตุ  1. หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงาน 
                  อาจสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก็ได 
     2. จํานวนไมเกิน 15 หนา 
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ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
1. ชื่อผลงานเรื่อง การจัดการความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุท่ีมารับบริการตรวจ

สุขภาพประจําป ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  

2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    1 เมษายน 2559 – 30 มีนาคม 2560 

3. สรุปเคาโครงเรื่อง 

 3.1 หลักการและเหตุผล 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของ
ประชากรท่ัวโลก องคการอนามัยโลกมีรายงานวาในปค.ศ. 2012 มีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
จํานวน 17.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 31 ของการเสียชีวิตท้ังหมดของประชากรโลก โดยจําแนกเปนการ
เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) จํานวน 7.4 ลานคน และโรคหลอดเลือดสมอง 
(Cerebrovascular disease) จํานวน 6.7 ลานคน (World Health Organization, 2015) และมีการ
คาดการณวาในปค.ศ. 2030 จะมีผูเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึนเปน 23.6 ลานคน (World 
Heart Federation, 2012)   

สําหรับสถานการณในประเทศไทยนั้น ในปพ.ศ. 2557 พบวาโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเปน
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประชากรท้ังประเทศ โดยมีผูเสียชีวิตจํานวน 58,681 คน คิดเปน 90.34 ตอ
ประชากร 100,000 คน (กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2558) โดยใน
จํานวนนี้เปนผูสูงอายุถึง 41,051 คน คิดเปนรอยละ 69.96  ในรายงานการเฝาระวังโรคไมติดตอเรื้อรัง พ.ศ. 
2555 แสดงใหเห็นวาจํานวนผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดรายใหม เปนผูสูงอายุถึง 18,178 คน คิดเปนรอยละ 
73.93  สวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหมนั้นเปนผูสูงอายุ 14,176 คน คิดเปนรอยละ 68.57 และจาก
การศึกษาแนวโนมการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุ ท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําป 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558 

พบวาผูสูงอายุสวนใหญโอกาสเสี่ยงต่ํารอยละ 93.8 (257 ราย) โอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลางรอยละ 5.47 
(15 ราย) และโอกาสเสี่ยงระดับสูงรอยละ 0.73 (2 ราย) 

แมโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองจะเปนโรคท่ีมีความรุนแรง มีผูเสียชีวิตจํานวนมาก แตอยางไรก็
ตาม โรคนี้เปนโรคท่ีสามารถปองกันไดรอยละ 80 (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557) เนื่องจากสาเหตุ
ของโรคกลุมนี้เกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม เชน การรับประทานท่ีมากเกินพอดี ไมออก
กําลังกาย เครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮออล ซ่ึงปจจัยเสี่ยงดังกลาวสงผลใหเกิดภาวะ
นํ้าหนักเกิน อวน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน และนําไปสูการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะปองกันการเกิดโรค โดยการจัดการปจจัยเสี่ยงของผูสูงอายุ ใหสามารถปรับ
พฤติกรรมสุขภาพใหถูกตองเหมาะสมตอไป 
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3.2 บทวิเคราะห / แนวความคิด / ขอเสนอ 

เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเปนโรคท่ีสามารถปองกันไดโดยการแกไขท่ีปจจัยเสี่ยง      
ดังนั้นเม่ือผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวโนมการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุท่ีมารับบริการตรวจ
สุขภาพประจําป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา โดยใชแบบประเมินความเสี่ยง
ตารางสี (Color chart) จํานวน 274 คน แลวพบวามีผูสูงอายุท่ีมีโอกาสเสี่ยงระดับปานกลาง 15 คน และ
โอกาสเสี่ยงระดับสูง 2 คน จึงมีแนวคิดท่ีจะนําผูสูงอายุในกลุมดังกลาว มาประเมินรายบุคคลวามีวิถี
ชีวิตประจําวันและพฤติกรรมสุขภาพใดท่ีเปนปจจัยเสี่ยงทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง หลังจากนั้น
จึงจะไดใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงเหลานั้น ไดแก การหยุดสูบบุหรี่ 
การรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพ การออกกําลังกาย การผอนคลายอารมณลดความเครียด การควบคุม
น้ําหนักตัวใหเหมาะสม การบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในประมาณท่ีเหมาะสม  รวมถึงการสงพบแพทย
เพ่ือพิจารณาใหยารักษาตามความเหมาะสม  

และจากขอมูลของผูสูงอายุท่ีใชประเมินความเสี่ยงในตารางสี (Color chart) ท้ัง 17 คน มีผูท่ีปวยเปน
โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง จํานวนมากถึง 15 คน โดยแบงเปนโรคเบาหวาน จํานวน 3 คน, 
ความดันโลหิตสูง จํานวน 1 คน และเบาหวานรวมกับความดันโลหิตสูง จํานวน 11 คน ซ่ึงท้ังหมดเปนผูปวยท่ี
ไดรับการรักษาดวยยา กอนท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงแลวท้ังสิ้น แตมีเพียง 1 คนเทานั้นท่ีมีผลการรักษา
อยูในเกณฑท่ีเหมาะสม ท้ังคาความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด และระดับโคเลสเตอรอลในเลือด   

ดังนั้น นอกจากการแกไขปจจัยเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูสูงอายุ เพ่ือใหมีโอกาสเสี่ยง
ในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองลดลงแลว ผูสูงอายุท่ีปวยเปนโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 
ควรไดรับการประเมินผลการรักษาวาอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมหรือไม  ซ่ึงคาเปาหมายจะแตกตางกันไปตามโรค
และโอกาสเสี่ยงท่ีประเมินไดจากตารางสี  ผู ท่ีมีโอกาสเสี่ยงสูงกวาจะมีคาเปาหมายท่ีเขมงวดมากกวา         
ตามคูมือแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของกรมควบคุมโรค ไดกําหนดคา
เปาหมายไวดังนี้ คาความดันโลหิตในผูปวยเบาหวานและ/หรือผูปวยความดันโลหิตสูง ไมควรเกิน 140/90 
มิลลิเมตรปรอท, ระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารมากกวา 8 ชั่วโมง ในผูปวยเบาหวานควรอยูระหวาง 70-
130 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ในผูปวยความดันโลหิตสูงอยูระหวาง 60-100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร และระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดในกลุมเสี่ยงปานกลางควรนอยกวา 280 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ในกลุมเสี่ยงสูงควรนอย
กวา 200 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร  

เม่ือใหขอมูลเรื่องโรค ปจจัยเสี่ยง และคําแนะนําในการปรับพฤติกรรมสุขภาพแกผูสูงอายุแลว จะมี
การติดตามประเมินปจจัยเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงการประเมินผลการรักษาในผูท่ีปวยเปน
โรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง อยางนอย 1 ครั้ง โดยผูท่ีมีโอกาสเสี่ยงระดับปานกลาง นัดติดตามทุก 
6-12 เดือน  สวนผูท่ีมีโอกาสเสี่ยงระดับสูง นัดติดตามทุก 3-6 เดือน และจะประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองโดยใชแบบประเมินความเสี่ยงตารางสี (Color chart) ในผูท่ีมีโอกาสเสี่ยงระดับ
ปานกลางทุก 1 ป ผูท่ีมีโอกาสเสี่ยงระดับสูงทุก 6-12 เดือน (ณัฐธิวรรณ พันธมุง และคณะ, 2555) 
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  วัตถุประสงค   เพ่ือจัดการความเสี่ยงของผูสูงอายุท่ีไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดอยูในระดับเสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง ใหมีการปรับพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสม 

 
วิธีการดําเนินงาน 

1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

2. ประชากร / กลุมตัวอยาง 

ผูสูงอายุท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจําป โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 

นครราชสีมา ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558  และไดรับการประเมินโอกาส

เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยูในระดับเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง จํานวน 17 คน 

3. เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนางาน 

3.1 ขอมูลผลการตรวจสุขภาพประจําป และผลการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือดโดยใชตารางสี 

3.2 คูมือประเมินและจัดการความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด ของสํานักโรคไมติดตอ  

กรมควบคุมโรค เพ่ือใชสําหรับใหความรูเรื่องการปฏิบัติตัวและปรับพฤติกรรมสุขภาพ

เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง 5 เรื่อง ไดแก การกินอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ การไมสูบ

บุหรี่ และลดการดื่มสุรา 

3.3 แบบบันทึกความกาวหนาลดความเสี่ยง อางอิงจากคูมือประเมินและจัดการความเสี่ยงตอ

โรคหัวใจและหลอดเลือด ของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค เพ่ือใหผูสูงอายุใช

บันทึกการกินอาหารและการออกแรงในแตละวัน 

4. ดําเนินงานจัดการความเสี่ยงของผูสูงอายุ  

5. ประเมินปจจัยเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

6. ประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

7. รวบรวมขอมูล วิเคราะหผล และสรุปผลการพัฒนางาน 

3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูสูงอายุสามารถลดปจจัยเสี่ยงและปรับพฤติกรรมสุขภาพใหถูกตองเหมาะสม สงผลให      
น้ําหนักตัว ระดับความดันโลหิต ระดับน้ําตาล และไขมันในเลือดอยูในเกณฑปกติ 

2. ผูสูงอายุมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง จึงชวยลดจํานวนผูปวยราย
ใหมท่ีจะเกิดข้ึน ทําใหรัฐบาลประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยกลุมนี้ได 

3. การพิจารณาใหยารักษาตามระดับโอกาสเสี่ยงท่ีประเมินไดนั้น ทําใหเกิดการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล และไมทําใหผูปวยมีอาการแทรกซอนจากการท่ีไดรับยาอยางไมสมเหตุสมผล 
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3.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ผูสูงอายุท่ีสามารถลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไดหนึ่งระดับ ในการติดตาม
ประเมินครั้งตอไป มากกวารอยละ 60 

 

        ลงชื่อ                                  
                            (  นายสิทธิชัย  จําปาศิลป  ) 

        ผูเสนอแนวคิด 
                     /           / 
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