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Topic  Review

ปทิตตา ทรวงโพธิ์

อาจารย์ประจ�า สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ�้า

ในผู้สูงอายุ 

บทคัดย่อ
 โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าในผู้สูง

อายุก่อให้เกิดภาวะทุพลภาพ ภาวะพ่ึงพา และมี

ความรุนแรงต่อชีวิตสูงกว่าคนในวัยอื่น ๆ แต่ถึง

อย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าใน

ผู้สูงอายุ สามารถป้องกันได้ โดยการดูแลตนเอง

อย่างง่ายๆ และถูกต้อง เช่น การรับประทานยา

สมำ่าเสมอ มาตรวจตามแพทย์นัด ออกกำาลังกาย

ต่อเนือ่ง รบัประทานอาหารทีเ่หมาะสมกบัโรค การ

งดสบูบหุรีแ่ละงดดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ การพกั

ผ่อนเพียงพอ และการทำาจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสไม่

เครียด บทความน้ีจึงนำาเสนอเพื่อให้ทราบถึง

แนวทางการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

กลับเป็นซำ้าในผู้สูงอายุ

 ค�ำส�ำคัญ	 :	 การป้องกัน, โรคหลอดเลือด

สมองกลับเป็นซำ้า, ผู้สูงอายุ

คำานำา
 จากการท่ีประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ผลกระทบสำาคัญด้านสุขภาพตามกระบวนการ

ชราภาพ คือ การเกิดโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งถือว่าเป็น

โรคสาเหตทุำาให้ผูส้งูอายไุทยสญูเสยีปีสขุภาวะเป็น

อันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 10.6 และเป็นสาเหตุการ

เสียชีวิตในประชากรไทยสูงเป็นอันดับ 2 รองจาก

โรคมะเร็งด้วย1 อกีทัง้ยงัพบว่าผูส้งูอายุทัว่โลกเสยี

ชวีติด้วยโรคหลอดเลอืดสมองเป็นอนัดบัที ่2 และ

ทุก ๆ 6 นาทีจะมีผู้คนทั่วโลกผู้เสียชีวิตด้วยโรค

หลอดเลือดสมองอย่างน้อย 1 คน2

 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบมากข้ึน

ในคนสงูอายุ3,4 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่ประเทศ

ที่มีรายได้น้อยจนถึงประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง5 

ย่ิงมีอายุมากขึ้นก็จะย่ิงมีโอกาสเกิดโรคหลอด

เลื อดสมองมากขึ้ น  ในต ่ า งประ เทศเรี ยก

ปรากฏการณ์นี้ว่า domino effect6 ซึ่งสาเหตุท่ี

สำาคัญที่สุดของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้

สูงอายุ คือ เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง

ทัว่ร่างกาย (atherosclerosis)7-9  สิง่ทีต้่องเฝ้าระวัง

มากที่สุด คือ ผู้สูงอายุที่เคยเป็นโรคหลอดเลือด

สมองแล้วจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

กลับเป็นซำ้าได้เร็ว10,11และมากกว่าคนวัยอ่ืน 3 

เท่า12,13 ส่งผลให้อตัราการเข้ารบัการรกัษาตวัในโรง

พยาบาลของผู้สูงอายุด้วยโรคหลอดเลือดสมอง

กลับเป็นซำ้ามีมากกว่า 2 ครั้งต่อปี  ซึ่งผู้สูงอายุเพศ
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หญงิมโีอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดสมองกลบัเป็นซำา้

ได้มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป13

 โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้า (recur-

rent stroke) คือ อาการผิดปกติของสมองที่เกิด

ขึ้นใหม่หรือเป็นมากขึ้นกว่าเดิมตามหลังการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองเดิม ซึ่งไม่ได้เกิดจากภาวะ

สมองบวม หรอืภาวะเลอืดออกในสมองส่วนทีข่าด

เลือด (hemorrhagic transformation) หรือการ

เจ็บป่วยอื่น และจะต้องเป็นห่างจากครั้งแรกนาน

มากกว่า 24 ชั่วโมงขึ้นไป  ซึ่งอาการผิดปกติของ

สมองทีเ่กดิขึน้ใหม่ ต้องไม่มสีาเหตจุากผลของการ

รักษาด้วยยา หรืออื่น ๆ และต้องได้รับการยืนยัน

ผลด้วยการตรวจ computed tomography หรือ 

CT scan ว่าเกิดความผิดปกติของสมองจริง14

สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองกลับเป็นซำ้าในผู้สูงอายุ
 1. การรับประทานยาไม่ต่อเนื่อง เช่น 

การขาดยา หยุดยาเอง

 2. การไม่มาตรวจตามแพทย์นัด

 3. การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม

 4. การขาดการออกก�าลังกาย

 5. ความเครียด

 6. การดื่มสุราและสูบบุหรี่

 7. การควบคมุโรคเรือ้รงัไม่ดี เช่น ความ

ดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง

 8. การดื้อต่อยาแอสไพริน

                       

ตารางแสดงปัจจัยและสาเหตุการเกิด recurrent stroke ในประเทศไทย
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แนวทางการป้องกนัการเกดิโรคหลอด
เลือดสมองกลับเป็นซำ้าในผู้สูงอายุ
 1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม 

  1.1 ปรมิาณอาหารทีเ่หมาะสมในมือ้ 1 

มือ้ ควรมสีดัส่วนดงันี ้คอื ครึง่จานควรเป็นผักและ

ผลไม้สด  1 ส่วน 4 ของจานควรเป็นโปรตีน เช่น 

เนื้อปลา เต้าหู้ ถั่ว โดยควรลดการรับประทานเนื้อ

สัตว์ปีกลง และอีก  1 ส่วน 4 ที่เหลือ คือ ข้าว ข้าว

กล้องหรือขนมปังโฮลวีท ขณะรับประทานอาหาร

ควรดื่มนำ้าเปล่า หรือนมสดไขมันตำ่า (1% low fat) 

1 แก้วขณะรบัประทานอาหาร หลกีเลีย่งการดืม่นำา้

หวานและนำ้าผักผลไม้15 

 ในปัจจบุนัพบว่าอาหารทีช่่วยในการป้องกนั

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุได้ คือ 

อาหารเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงประกอบด้วย ผักสด 

ผลไม้สด เน้ือปลา พืชตระกูลถั่ว ซีเรียล ธัญพืช 

(รวมท้ังขนมปัง พาสต้าและข้าว) ไขมันไม่อิ่มตัว 

(นำ้ามันมะกอก) เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม 

ปริมาณไขมันและไวน์16-20 เมื่อป้องกันการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองได้ ก็จะช่วยป้องกันและลดการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าได้เช่นกัน  

โดยผู้สูงอายุควรรับประทานผักและผลไม้ตาม

ฤดูกาล ธัญพืชและเมล็ดถ่ัวต่าง ๆ เป็นส่วน

ประกอบได้ทุกวัน21 พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วฝักยาว

เป็นแหล่งรวมของไฟเบอร์ สามารถรับประทานได้

มากกว่า 3 ส่วนต่อสัปดาห์18 จะช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ หรือรับ

ประทานผลไม้สดมากกว่า 3 ส่วนต่อสัปดาห์ และ

ผักสดมากกว่า 2 ส่วนต่อสัปดาห์ จะช่วยป้องกัน

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้17,18,22 เน้นการรับ

ประทานผลไม้สดหรือถั่วต่าง ๆ เป็นขนมในชีวิต

ประจำาวัน แทนการรับประทานของหวาน หากใน

ช่วงเทศกาลสำาคัญผู้สูงอายุสามารถรับประทาน

ขนมที่ทำามาจากถ่ัวต่าง ๆ และใช้นำ้าผึ้งทดแทน

ความหวานจากนำา้ตาล  เพิม่การรับประทานอาหาร

ทีใ่ช้นำา้มนัมะกอกเป็นส่วนประกอบ เพราะเป็นกรด

ไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty 

acids : MUFA) ช่วยลดความเสีย่งต่อการเกดิโรค
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หลอดเลือดสมองได้23 โดยสามารถรับประทานได้

มากกว่า 4 ช้อนโต๊ะต่อวัน17 รับประทานอาหารที่มี

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณ

น้อยถึงปานกลาง เช่น โยเกิร์ต เนย ซึ่งถึงแม้จะยัง

ไม่มีงานวิจัยที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าการดื่ม

นมมีส่วนช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลอืดสมอง แต่

ก็พบว่า การดื่มนมที่มีไขมันตำ่า ก็มีความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับตำ่าเช่นกัน17 

รบัประทานไข่ไม่เกนิ 4 ฟองต่อสปัดาห์  ลดการรบั

ประทานเนือ้สตัว์ทีม่สีแีดงให้น้อยลงแต่เพิม่การรบั

ประทานเนื้อปลา21 เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าการ

บริโภคเน้ือสัตว์สีแดงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้ือสัตว์สี

แดงที่ผ่านการแปรรูป มีความเสี่ยงมากกว่าเนื้อ

สัตว์สีแดงท่ัวไป เพราะมีปริมาณโซเดียมที่ปนใน

เนื้อสัตว์มากกว่าน่ันเอง24 ผู ้สูงอายุจึงควรรับ

ประทานเน้ือปลาเป็นประจำาทุกวัน17 ในเนื้อปลามี

กรดไขมันจากปลาซึ่งเป็นแหล่งรวมของโอเมก้า 3 

ที่มีส่วนช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ ช่วยป้องกัน

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้17,25 คือ และ

สามารถด่ืมไวน์ได้ โดยทัว่ไปนยิมให้ดืม่ระหว่างมือ้

อาหาร ซ่ึงควรดื่มในปริมาณตำ่าถึงปานกลาง

เท่านั้น21

  1.2 ลดการรบัประทานอาหารเค็มหรอื

โซเดียมให้น้อยลง และงดอาหารหมักดองทุก

ประเภท เช่น การรบัประทานปลาร้า อาหารกระป๋อง 

อาหารจานด่วน บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ซอสสำาเร็จรูป 

ควรจำากดัการรบัประทานเกลอืให้ได้เพยีงวนัละไม่

เกิน 1,500-2,400 มิลลิกรัม ควรสังเกตฉลาก

อาหารที่มีการระบุว่าเกลือน้อย หรือลดเค็ม หลีก

เล่ียงการรับประทานอาหารเย็นนอกบ้าน หาก

จำาเป็นต้องรับประทานอาหารนอกบ้าน ควรเลือก

รับประทานเมนูอาหารที่ระบุว่าเป็นอาหารเพ่ือ

สขุภาพ เพราะอาหารเหล่านีม้กัจำากดัปรมิาณเกลอื

และไขมนั และงดการเตมิเกลอื ซอสถัว่เหลอืง หรอื

ซอสชนิดต่าง ๆ ในอาหารเพิ่ม15

  1.3 เลือกรับประทานไขมันอย่าง

ชาญฉลาด คือ เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน

ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty 

acids : MUFA) ซึ่งสามารถพบได้ใน นำ้ามัน

มะกอก ปลาและถั่วชนิดต่าง ๆ จำากัดอาหารที่มีไข

มนัอิม่ตวั เช่น เนยแขง็ แฮมเบอร์เกอร์ เนือ้สตัว์ปีก 

หลีกเลี่ยงการรับประทานไขมันทรานส์ ซึ่งมักพบ

ในอาหารแปรรูปทุกชนิด เพื่อช่วยป้องกันการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง1

  1.4 หลกีเลีย่งการรบัประทานอาหารที่

มีนำ้าตาล ควรรับประทานน้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

แคลลอร่ีต่อวัน26 การบริโภคนำ้าตาลเป็นตัวการ

สำาคัญนำาไปสู่การเกิดภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรค

หัวใจและหลอดเลือด และเพิ่มความเสี่ยงต่อการ

เกดิโรคหลอดเลอืดสมอง ซึง่พบว่าการรบัประทาน

นำ้าตาลมากกว่าวันละ 2 ส่วน มีความสัมพันธ์กับ

การเกดิโรคหลอดเลอืดสมองเพิม่ข้ึน27 ดงันัน้ ผูส้งู

อายจุงึควรลดการดืม่นำา้อดัลม นำา้หวาน ขนมหวาน

และเบอเกอรี่ชนิดต่างๆ ให้น้อยกว่า 1 ส่วนต่อ

สัปดาห์17 การออกกำาลังกายเป็นประจำา  

 2. การออกกำาลงักายเป็นประจำาจะมีความ

สมัพนัธ์ กบัความเสีย่งของการเกดิโรคหลอดเลอืด

สมองลดลง เพราะช่วยลดระดบัความดนัโลหติ ลด

ความตงึตวัของเส้นเลอืด และลดการออกฤทธิต้์าน
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การทำางานของอินซูลินในร่างกาย  เพิ่มการไหล

เวียนเลือดในร่างกาย การออกกำาลังกายเปรียบ

เสมือนเป็นใบสั่งยาที่โรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยเพื่อ

ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง28 ควร

ออกกำาลังกายอย่างน้อย 40 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 

3 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์ หากไม่สามารถปฏิบัติได้

ภายใน 40 นาท ีให้แบ่งช่วงออกกำาลงักายเป็นระยะ

สั้นๆ ครั้งละ 10 นาที ควรใช้การออกกำาลังกาย

ระดับปานกลาง เช่น วิ่ง เดินเร็ว ปั ่นจักรยาน 

เป็นต้น29 ดังนั้น การออกกำาลังกายเป็นประจำาจึง

ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองกลับเป็นซำ้าได้30

 3. การงดดื่มสุราและสูบบุหรี่

 คนที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองมากกว่าคนท่ีไม่สูบถึง 2 เท่า 

เนื่องจากนิโคตินมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับ

ความดนัโลหติในร่างกาย รวมทัง้การสบูบหุรีม่ผีล

ให้ลดระดบัออกซเิจนในเลอืด ส่งผลให้เลอืดจบักนั

เป็นก้อนมากขึ้น29 นอกจากนี้บุหรี่มีผลทำาให้เกิด

การทำาลายของผนังเยื่อบุหลอดเลือด31 เกิดการ

สะสมของคราบไขมันต่าง ๆ  ในผนงัหลอดเลอืดได้

ง่ายขึ้น ก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเปราะ

(atherosclerosis) นำามาซ่ึงการเกิดโรคหลอด

เลอืดสมองในผู้สงูอาย ุประกอบกบัคนสงูอายเุป็น

วัยที่มีความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเป็นทุนเดิม

จากกระบวนการชราภาพ จึงยิ่งส่งผลต่อการเกิด

โรคหลอดเลอืดสมองได้ง่ายขึน้ ส่วนการดืม่เครือ่ง

ดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์มากกว่า 2 ชนิดใน 1 วันเพิ่ม

ความเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองร้อยละ 

50 โดยสามารถทำาให้เกิดลิ่มเลือดในร่างกายเพิ่ม

ขึน้ ทำาให้ความดนัโลหติสงูขึน้ ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อ

การเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง29 ดงันัน้ ผูส้งูอายโุรค

หลอดเลือดสมองจึงควรงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่อง

ดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์ เพือ่ป้องกนัการเกดิการเกดิโรค

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าได้ 

 4. การรับประทานยาต่อเนื่องและมา

ตรวจตามนัด การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องใน

ทีน่ีร้วมถงึยาทกุชนดิทีแ่พทย์สัง่ให้รบัประทานเพือ่

ช่วยควบคมุโรคอืน่ ๆ  ร่วมด้วย เช่น ความดนัโลหติ

สูง เบาหวานและไขมันในเลือดสูง ช่วยลดความ

เส่ียงของการเกิดและผลกระทบของโรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซำ้า ซึ่งหากไม่รับประทานยา

อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยเส่ียงสำาคัญที่ทำาให้เกิด 

โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าได้31 ในผู้สูงอายุ

ที่ เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้ว การรับ

ประทานยาต่อเนือ่งมส่ีวนช่วยป้องกนัไม่ให้เกดิโรค

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าได้32,33 ยากลุ่ม anti-

platelets โดยเฉพาะอย่างยิง่ยาแอสไพรนิ สามารถ

ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้า

ในผู้สูงอายุได้ ส่วนผู้สูงอายุที่แพ้ยาแอสไพริน 

สามารถรับประทานยา clopidogel แทนซ่ึง

สามารถป้องกนัการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองกลบั

เป็นซำ้าได้เช่นกัน34 ซ่ึงควรรับประทานตามแพทย ์

สั่งอย่างเคร่งครัด ดังนั้น การหยุดยา ขาดยา หรือ

การรับประทานยาไม่สมำ่าเสมอมีผลทำาให้เกิดโรค

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าในผู้สูงอายุ32,33  การ

มาตรวจตามนดัหรอืการมาตดิตามการรกัษาอย่าง

ต่อเนื่องสามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองกลับเป็นซำ้าได้ เนื่องจากบุคลากรทางการ

แพทย์จะสามารถให้คำาแนะนำาและเฝ้าระวงัตดิตาม
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อาการแก่ผู้สูงอายุต่อเน่ือง เพื่อป้องกันการเกิด

การกลับเป็นซำ้านั่นเอง35

 5. การผ่อนคลายความเครียด 

 ความเครียดทางจิตสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นมี

ความสมัพนัธ์กบัความเสีย่งของการเกดิโรคหลอด

เลือดสมองในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค

หลอดเลอืดสมองแตก การผ่อนคลายความเครยีด 

จงึมส่ีวนช่วยป้องกนัการเกิดโรคหลอดเลอืดสมอง

ในผู้สูงอายุ36 เมื่อผู้สูงอายุไม่เกิดโรคหลอดเลือด

สมอง โอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับ

เป็นซำา้ได้ กล็ดลงตามมา นอกจากนีย้งัมรีายงานว่า

ภาวะซมึเศร้าในผูส้งูอายนุำามาซึง่การเกดิโรคหลอด

เลือดสมองและภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยง

ชั่วคราวในผู้สูงอายุได้เช่นกัน ทั้งนี้มีการกล่าวว่า 

ความรู้สึกว่าในทางลบ ถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นโกรธ 

อารมณ์ท้ังสองอย่างนี้นำามาซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ

ของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ และพบว่า

ความเครียดทางจิตใจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองไม่น้อยไปกว่าระดับ

ความดันโลหิตสูง เบาหวานและไขมันในเลือดสูง 

เนื่องจากความเครียดและอารมณ์ความรู้สึกทาง

ลบในผู้สูงอายุจะกระตุ ้นให้ต่อมใต้สมองส่วน 

hypothalamic-pituitary-adrenal ทำางานมาก

ขึน้ ส่งผลต่อศนูย์ควบคมุความเครยีดในสมองให้

ทำางานมากขึ้น เกิดการเกาะกลุ่มของลิ่มเลือดใน

สมอง จนนำามาสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน

ผู้สูงอายุ รวมทั้งความเครียดหรืออารมณ์ทางลบ

ส่งผลต่อการมพีฤตกิรรมสขุภาพไม่ด ีเช่น สบูบหุรี่ 

ด่ืมสุรา การออกกำาลังกาย นำามาซึ่งการเกิดภาวะ

อ้วน ความดนัโลหติสงูตามมา ซึง่ส่งผลโดยตรงต่อ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ37ดังนั้น 

การผ่อนคลายความเครียดและการทำาจิตใจให้

ผ่อนคลายสดชื่นแจ่มใส จึงมีส่วนช่วยป้องกันการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้าได้ 

 6. การพักผ่อนอย่างเพียงพอ

 ผู้สูงอายุที่มีการนอนหลับน้อยกว่าวันละ 6 

ชั่วโมงจะเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองมากกว่าคนท่ีได้นอนหลับวันละ 7-8 

ชั่วโมงถึง 4 เท่า การนอนหลับไม่เพียงพอทำาให้มี

การหล่ังฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) หรือ

ฮอร์โมนความเครียดเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อการ

หยุดเต้นของหัวใจและภาวะหัวใจวาย38 และผู้สูง

อายุเพศชายทีม่ปัีญหานอนไม่หลบั มคีวามสีย่งต่อ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้39 และผู้ที่มีการ

นอนหลบัผดิปกตจิะเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิโรค

หลอดเลอืดสมองกลบัเป็นซำา้ได้เช่นกัน40 การนอน

หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอในผู้สูงอายุ จึงควรอยู่

ระหว่าง 7-8 ชัว่โมงต่อวัน เพือ่ช่วยป้องกนัการเกดิ

โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้า

สรุป
 แม้ว่าโรคหลอดเลอืดสมองกลบัเป็นซำา้ในผู้

สูงอายุจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้สูงอายุ

สามารถดแูลและป้องกนัได้ด้วยวธิกีารดแูลตนเอง

อย่างง่ายสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำาวันในทุก

วนัตามแนวทางทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น ไม่มวีธิใีดทีจ่ะ

ป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองกลบัเป็นซำา้ได้ดทีีส่ดุ

เท่ากับการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี เท่านี้ ก็จะ

สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชีวิตยืนยาวอย่าง

มีคุณภาพต่อไป
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