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โรคหัวัใจและหัลอดเลอืดและ 
โรคหัลอดเลอืดสมอง

โรคหัวัใจและหัลอดเลอืด (Cardiovascular disease, CVD) เป็็นโรคที่่�เกี่่�ยวกี่บัหัวัใจและ 
หัลอดเลอืด โรคหัวัใจและหัลอดเลอืด หัมายรวมถึงึอากี่ารต่า่งๆ ต่ั �งแต่โ่รคหัลอดเลอืดสมอง  

หัวัใจเต่น้ผิดิจังหัวะ ภาวะหัวัใจลม้เหัลว โรคหัลอดเลอืดหัวัใจ (หัวัใจวายและอากี่ารเจ็บหันา้อกี่) และ
ความผิดิป็กี่ต่เิกี่่�ยวกี่บัลิ�นหัวัใจ 

โรคหัวัใจและหัลอดเลอืดเกี่ดิจากี่กี่ารไหัลเวย่นเลอืดไป็ยงัสว่นต่า่งๆ ของรา่งกี่ายถึกูี่จำากี่ดั 
เนื�องดว้ยกี่ารสะสมของไขมนัในหัลอดเลอืด (plaque) โดยเมื�อเกี่ดิสภาพดงักี่ลา่วแลว้ กี่ารโป่็งพอง

และกี่ารอดุต่นัของหัลอดเลอืดสามารถึที่ำาใหัเ้กี่ดิความผิดิป็กี่ต่แิกี่ร่า่งกี่ายได ้

• ชาวฮาวายพื�นเมอืงและชาวเกี่าะแป็ซิฟิิิกี่มโีอกาสมากกวา่ 10% ที่่�จะไดรั้บกี่ารวนิจิฉััยวา่ 
เป็็นโรคหัลอดเลอืดหัวัใจเมื�อเที่ย่บกี่บักี่ลุม่ป็ระชากี่รผิวิขาวที่่�มไิดม้เ่ชื�อสายละต่นิ (Office of 
Minority Health, 2021)

• ชาวเอเชย่ใต่ม้โีอกาสในการเสยีชีวีติมากกวา่ 40% จากี่กี่ารหัวัใจวายเมื�อเที่ย่บกี่บักี่ลุม่
ป็ระชากี่รโดยเฉัล่�ย (Stanford, 2021)

• โรคหัวัใจเป็็นสาเหัตหุัลกัของการเสยีชีวีติของชาวฟิิลปิ็ปิ็นส ์โดยคดิเป็็น 32% ของกี่ารเสย่ชว่ติ่
ที่ั �งหัมดของชาวฟิิลปิ็ปิ็นส ์(U.S. Department of Health and Human Services, 2003)

หัวัใจวายเกี่ดิขึ�น 
เมื�อกี่ารไหัลเวย่นเลอืดสูห่ัวัใจ 

ถึกูี่ปิ็ดกี่ั �น 

โรคหัลอดเลอืดสมองเกี่ดิขึ�น 
เมื�อหัลอดเลอืดที่่�ลำาเลย่งออกี่ซิเิจน 

สูส่มองถึกูี่ปิ็ดกี่ั �น 

ความดนัโลหัติ่สงู (Hypertension)  
เป็็นภาวะที่่�มค่วามดนัสงูภายใน 

หัลอดเลอืดแดง 

ภาวะหัวัใจลม้เหัลวคอืกี่ารขาดเลอืดและ
ออกี่ซิเิจนในรา่งกี่ายจากี่กี่ารที่่� 

หัวัใจสบูฉั่ดเลอืดไดไ้มด่ ่

การป้็องกนัโรคหัวัใจและหัลอดเลอืดและโรคหัลอดเลอืดสมอง
ขอ้มลูจากี่ศูนูยค์วบคมุและป้็องกี่นัโรคแหัง่ชาต่สิหัรัฐฯ

กี่ารมไ่ลฟ์ิสไต่ลเ์พื�อสขุภาพจะชว่ยใหัค้ณุควบคมุความดนัโลหัติ่ คอเลสเต่อรอล และระดบั
นำ�าต่าลในเลอืดใหัอ้ยูใ่นเกี่ณฑ์ป์็กี่ต่แิละลดความเส่�ยงในกี่ารเกี่ดิโรคหัวัใจและหัวัใจวายได ้

ออกี่กี่ำาลงักี่าย 30 นาที่ท่ี่กุี่วนั เชน่ เดนิ 
วิ�ง ฮลูา พายเรอื รำาไที่เกี่ก๊ี่ หัรอืครกิี่เกี่็ต่ 
เป็็นต่น้ 

หัากี่ดื�มแอลกี่อฮอล ์ใหัด้ื�มในป็รมิาณที่่�
พอเหัมาะ 

เขา้รับกี่ารต่รวจรา่งกี่ายและกี่ารต่รวจ 
คดักี่รองโดยแพที่ยเ์ป็็นป็ระจำา

รับป็ระที่านผัิกี่และผิลไม ้เชน่  
เผิอืกี่ฮาวาย (kalo), สาเกี่ฮาวาย ('ulu), 
มะมว่ง, มะละกี่อ, ถึั�วเลนที่ลิ และที่เุรย่น 
เป็็นต่น้

หัลก่ี่เล่�ยงกี่ารสบูบหุัร่�และกี่ารไดรั้บ
ควนับหุัร่�มอืสอง  

ลดความเครย่ดและเลอืกี่รับป็ระที่าน
อาหัารที่่�ดต่่อ่สขุภาพเพื�อป้็องกี่นัไมใ่หั ้
นำ�าหันักี่ต่วัเพิ�มแบบไมถ่ึกูี่หัลกัี่อนามยั

สญัญาณบ่ง่ชีี�และอาการของโรคหัวัใจ

สญัญาณบง่ช่�และอากี่ารของโรคหัลอดเลอืดสมอง

โรคหัวัใจอาจเป็็น “ภยัเงย่บ” และไมไ่ดรั้บกี่ารวนิจิฉััยจนกี่ระที่ั�งมส่ญัญาณบง่ช่� 
หัรอือากี่ารหัวัใจวาย ภาวะหัวัใจลม้เหัลว หัรอืหัวัใจเต่น้ผิดิจังหัวะ 

• หัวัใจวาย: เจ็บแน่นหัรอืรูส้กึี่ไมส่บายที่่�หันา้อกี่ ป็วดคอหัรอืหัลงัสว่นบน อาหัารไมย่อ่ย  
อากี่ารแสบรอ้นกี่ลางอกี่ คลื�นไสห้ัรอือาเจย่น เหันื�อยลา้อยา่งมากี่ รูส้กึี่ไมส่บายที่่�ชว่งบนของลำาต่วั 
วงิเวย่นศูร่ษะ และหัายใจถึ่�

• ภาวะหัวัใจลม้เหัลว: หัายใจถึ่� เหันื�อยลา้ มก่ี่ารบวมของหัลอดเลอืดดำาที่่�เที่า้ ขอ้เที่า้ ขา หันา้ที่อ้ง 
หัรอืคอ

• หัวัใจเตน้ผิดิจงัหัวะ: มอ่ากี่ารใจสั�น (palpitation)

• มอ่ากี่ารชาหัรอืออ่นแรงที่่�ใบหันา้ แขน หัรอืขา โดยเฉัพาะที่่�ดา้นใดดา้นหันึ�งของลำาต่วั
• สบัสน พดูลำาบากี่ หัรอืมค่วามลำาบากี่ในกี่ารเขา้ใจคำาพดู
• มปั่็ญหัาดา้นกี่ารมองเห็ันอยา่งฉัับพลนัที่่�ต่าขา้งใดขา้งหันึ�งหัรอืที่ั �งสองขา้ง
• เดนิลำาบากี่ วงิเวย่นศูร่ษะ เสย่กี่ารที่รงต่วั หัรอืขาดกี่ารป็ระสานงานกี่นัระหัวา่งกี่ลา้มเนื�อ
• ป็วดศูร่ษะอยา่งรนุแรงโดยไมท่ี่ราบสาเหัตุ่

โทรแจง้ 9-1-1 ในทนัทหีัากคณุหัรอืผิ้อ้ ื�นมอีาการใดเหัลา่นี�

หัากี่คดิวา่มค่นที่่�กี่ำาลงัเป็็นโรคหัลอดเลอืดสมอง ใหัร้บ่ที่ำากี่าร F.A.S.T. ซิึ�งคอืกี่ารที่ำากี่ารที่ดสอบ 
ดงัต่อ่ไป็น่�:
F—Face (ใบหันา้): ขอใหัค้นนั�นลองยิ�มด ูสงัเกี่ต่วา่มด่า้นใดดา้นหันึ�งของใบหันา้ต่กี่หัรอืไม่
A—Arms (แขน): ขอใหัค้นนั�นลองยกี่แขนที่ั �งสองขา้ง สงัเกี่ต่วา่มแ่ขนขา้งใดต่กี่หัรอืไม่
S—Speech (กี่ารพดู): ขอใหัค้นนั�นพดูที่วนวลห่ัรอืป็ระโยคงา่ยๆ สงัเกี่ต่วา่มก่ี่ารพดูไมช่ดัหัรอื 
แป็ลกี่ไป็หัรอืไม่
T—Time (เวลา): หัากี่พบสญัญาณบง่ช่�ใดขา้งต่น้ ใหัโ้ที่รแจง้ 9-1-1 ในที่นัที่่



สต้รอาหัารที�ดตีอ่หัวัใจ
สตู่รอาหัารจากี่สมาคมโรคหัวัใจแหัง่อเมรกิี่า

โลโค โมโคแบ่บ่สขุภาพ
ป็รมิาณสำาหัรับ 3 ที่่� 

สว่นป็ระกอบ่: 
• ซิกูี่นิส่บัละเอย่ด 1/2 ถึว้ย 
• หัอมใหัญส่บัละเอย่ด 1/3 ถึว้ย 
• ผิงกี่ระเที่ย่ม 1/8 ชอ้นชา หัรอืกี่ระเที่ย่ม 

1 กี่ลบ่สบัละเอย่ด 
• นำ�ามนั 1/2 ชอ้นโต่ะ๊ 
• เนื�อบด 1/2 ป็อนด ์(เนื�อไมต่่ดิมนั 95%) 
• พรกิี่ไที่ยดำาต่ามต่อ้งกี่าร 

• นำ�าเกี่รว่�สตู่รลดโซิเดย่ม (เชน่ 
McCormick 30% Less Sodium 
Brown Gravy Mix) 1 ถึงุ (0.87 ออนซิ)์ 

• ไข ่3 ฟิอง [คอเลสเต่อรอล 184 มกี่.  
ต่อ่หันึ�งฟิอง] 

• ขา้วกี่ลอ้งหัรอืขา้วผิสม (hapa) หังุสกุี่  
3 ถึว้ย 

• ผัิกี่ เชน่ ผัิกี่สลดัหัรอืผัิกี่ป็รงุสกุี่ 3 ถึว้ย 
• ต่น้หัอมซิอย (ใสห่ัรอืไมก่ี่ไ็ด)้

วธิีทีำา:
1. ต่ั �งนำ�ามนัใหัร้อ้นป็านกี่ลางคอ่นขา้งสงูบนกี่ระที่ะขนาดกี่ลาง ใสห่ัวัหัอมแลว้ผัิดเป็็นเวลา 3 นาที่ ่

โดยหัมั�นคนอยูเ่สมอ 
2. ใสซ่ิกูี่นิแ่ละกี่ระเที่ย่ม แลว้ผัิดต่อ่อก่ี่หันึ�งถึงึสองนาที่จ่นกี่ระที่ั�งซิกูี่นิเ่ริ�มนิ�ม ปิ็ดไฟิแลว้นำาไป็พักี่

ใหัเ้ย็น 
3. เมื�อหัวัหัอมและซิกูี่นิท่ี่่�ผัิดไวเ้ย็นลงแลว้ ใหัน้ำาไป็ผิสมกี่บัเนื�อบดในชามผิสม ใสพ่รกิี่ไที่ยดำา  

หัากี่ต่อ้งกี่าร 
4. ปั็�นเนื�อใหัเ้ป็็นแผิน่กี่ลมออกี่เป็็น 3 แผิน่ จากี่นั�นนำาไป็แชตู่่เ้ย็นเป็็นเวลา 1 ชั�วโมง หัากี่มเ่วลา 

ไมม่ากี่ สามารถึขา้มขั �นต่อนน่�ได ้
5. ระหัวา่งนั�น ใหัเ้ต่รย่มสลดัหัรอืผัิดผัิกี่รวมไวเ้พื�อจัดเสริฟ์ิเป็็นเครื�องเคย่ง 
6. ที่ำานำ�าเกี่รว่�โดยดตู่ามคำาแนะนำาที่่�ขา้งซิอง 
7. เมื�อเนื�อบดที่่�ปั็�นไวเ้ริ�มเย็น ใหัต้่ั �งกี่ระที่ะ ใสน่ำ�ามนั และที่อดเนื�อ (ดา้นละป็ระมาณ 4 - 5 นาที่)่
8. ที่ำาไขด่าว โดยจะที่อดแบบกี่ลบัดา้นหัรอืไมก่ี่ไ็ด ้
9. จัดจานโดยวางขา้วไวท้ี่่�ดา้นลา่งต่ามดว้ยเนื�อบดและไขด่าว แลว้ราดดว้ยนำ�าเกี่รว่� ต่กี่แต่ง่ดว้ย

กี่ารโรยต่น้หัอมที่่�ดา้นบน หัากี่ต่อ้งกี่าร เสริฟ์ิพรอ้มกี่บัผัิกี่ที่่�เต่รย่มไว ้

คณุคา่ทางโภชีนาการตอ่หัน่�งที�: 
แคลอร:่ 480 แคลอร่
ไขมนัที่ั �งหัมด: 14 กี่.

คอเลสเต่อรอล: 235 มกี่.

โซิเดย่ม: 550 มกี่.
คารโ์บไฮเดรต่ที่ั �งหัมด: 58 กี่.

โป็รต่น่: 29 กี่.

ไกท่นัดร้แีละขา้วกลอ้ง
ป็รมิาณสำาหัรับ 4 ที่่�

สว่นป็ระกอบ่: 
• ขา้วกี่ลอ้ง
• อกี่ไกี่ห่ัรอืสนัในไกี่เ่ลาะหันังและกี่ระดกูี่ 

(เลาะไขมนัที่่�มองเห็ันไดท้ี่ั �งหัมดออกี่)  
1 ป็อนด์

• นำ�าเลมอ่นคั �นสด 1/4 ถึว้ย หัรอื
• นำ�ามะนาวขวด 1/4 ถึว้ย
• โยเกี่ริต์่ธรรมชาต่สิตู่รไมม่ไ่ขมนั 1/2 ถึว้ย

• กี่ระเที่ย่บสด 3 กี่ลบ่ (สบัละเอย่ด) หัรอื
กี่ระเที่ย่บสบัสำาเร็จรปู็ 3 ชอ้นชา

• ย่�หัรา่ป่็น 1 ชอ้นชา
• ผิงป็าป็รกิี่า้ 1/2 ชอ้นชา
• ผิงขมิ�น 1/2 ชอ้นชา
• ขงิป่็น 1/2 ชอ้นชา
• พรกิี่ไที่ย 1/4 ชอ้นชา

วธิีทีำา:
1. ต่ั �งเต่าอบไวท้ี่่�อณุหัภมู ิ400 องศูา
2. วางไกี่บ่นถึว้ยสำาหัรับอบขนาด 9x9 แลว้ใชส้อ้มจิ�มชิ�นไกี่ใ่หัท้ี่ั�ว
3. ผิสมนำ�าเลมอ่น โยเกี่ริต์่ กี่ระเที่ย่ม ย่�หัรา่ ป็าป็รกิี่า้ ขมิ�น ขงิ และพรกิี่ไที่ยเขา้ดว้ยกี่นัในชามผิสม
4. นำาสว่นผิสมที่่�ไดร้าดลงบนต่วัไกี่ ่พลกิี่ดา้นเพื�อคลกุี่ใหัท้ี่ั�ว จากี่นั�นป็ลอ่ยที่ิ�งไว ้20 นาที่ ่ 

(หัรอืนำาไป็แชตู่่เ้ย็นขา้มคนื) อบเป็็นเวลา 15 นาที่ ่จากี่นั�นนำาออกี่มากี่ลบัดา้นแลว้นำาไป็อบ 
ต่อ่อก่ี่ 15 นาที่่

5. ระหัวา่งที่่�รอใหัไ้กี่ส่กุี่ ใหัห้ังุขา้วต่ามคำาแนะนำาที่่�ขา้งซิอง
6. จัดเสริฟ์ิโดยวางไกี่บ่นขา้ว

คณุคา่ทางโภชีนาการตอ่หัน่�งที�: 
แคลอร:่ 243 แคลอร่
ไขมนัที่ั �งหัมด: 4 กี่.

คอเลสเต่อรอล: 73 มกี่.

โซิเดย่ม: 162 มกี่.
คารโ์บไฮเดรต่ที่ั �งหัมด: 22 กี่.

โป็รต่น่: 28 กี่.


