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รู้จักโรคหัวใจและหลอดเลือด
• เป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวติ อันดับ 1 ทัว่ โลก (WHO) [1]
• ปี ค.ศ. 2015 มีประมาณ 17.7 ล้านคนเสี ยชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด คิดเป็ น 31% ของการ
เสี ยชีวติ ทัว่ โลกทั้งหมด โดยจานวนผูเ้ สี ยชีวิตประมาณ 7.4 ล้านคนเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และ
6.7 ล้านคนเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง (WHO) [1]
• ในปี ค.ศ. 2015 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นจานวนเงิน 656 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็ นจานวนเงิน 182 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ
และโรคหลอดเลือดสมองเป็ นจานวนเงิน 95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2016 อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็ น 32.3 คนต่อแสนประชากร
และโรคหลอดเลือดในสมองเป็ น 48.7 คนต่อแสนประชากร (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุ ข) [2] และในปี ค.ศ. 2013 มูลค่าความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอด
เลือดเป็ น 1.2 แสนล้านบาท (BOD) [3]
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รู้จักโรคหัวใจและหลอดเลือด
• ในปี ค.ศ. 2014 การสู ญเสี ยปี สุ ขภาพดี (Disability adjusted life years; DALY) จากโรคหลอดเลือด
สมองของชายไทยทั้งประเทศเป็ นร้อยละ 6.6 และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็ นร้อยละ ส่ วนในผูห้ ญิง
การสู ญเสี ยปี สุ ขภาพดีจากโรคหลอดเลือดสมองเป็ นร้อยละ 7.3 และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็ น
ร้อยละ 4.3 (BOD) [4]
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด แบ่งเป็ น 6 ประเภท (WHO) [1]:
1)โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ*
2) โรคหลอดเลือดสมอง*
3) โรคหลอดเลือดแดงส่ วนปลายตีบ
4) โรคหัวใจรู ห์มาติค
5) โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
6) ภาวะหลอดเลือดขาและปอดอุดตัน
* มีสาเหตุหลักมาจากการสู บบุหรี่
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สาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจ (Heart Disease) ชนิ ดที่พบบ่อยที่สุดของคือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Heart
Disease; CHD or Coronary Artery Disease; CAD) [5-6] ซึ่ งเป็ นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ
หรื ออุดตัน ส่ งผลต่อการไหลเวียนของเลือดไปสู่ หวั ใจลดลง ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด อาจทา
ให้หวั ใจวายได้ และเป็ นสาเหตุการตายลาดับต้นๆ (CDC definition) [7, 10-12]
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke or Cerebrovascular disease (CVD) or Cerebrovascular accident
(CVA)) โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากการหยุดชะงักของการไหลเวียนเลือดไปยังสมอง เนื่ องจากเส้น
เลื อ ดแตกหรื อ อุ ด ตัน โดยลิ่ ม เลื อ ด ท าให้ ไ ม่ มี ก ารขนส่ ง ออกซิ เ จนและสารอาหารไปยัง สมอง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเนื้อเยือ่ สมอง (WHO definition) [16]
ปัจจัยเสี่ ยง [6, 14-15, 20-29]
ปัจจัยทีป่ รับเปลีย่ นไม่ ได้ : เพศชาย, อายุที่มากขึ้น , พันธุกรรม
ปัจจัยเสี่ ยงทีป่ รับเปลีย่ นได้ : โรคความดันโลหิตสู ง, โรคเบาหวาน, อ้วน, ความเครี ยด, ดื่มเครื่ องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์, ขาดการออกกาลังกาย, ไขมันในเลือดสู ง, ยาคุมกาเนิด, การสู บบุหรี่ , โภชนาการไม่
เหมาะสม และโคเลสเตอรอลสู ง
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บุหรี่กบั การเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอดเลือดสมอง
• ใน ปี พ.ศ. 2557 คนไทยสู บบุหรี่ 11.3 ล้านคน เป็ นชาย 10.7 ล้านคน หญิง 5 แสนคน โดยการสู บบุหรี่ ทาให้
คนไทยเสี ยชีวิตร้อยละ 12 จากการเสี ยชี วิตทั้งหมด ซึ่ งโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุของการ
เสี ยชีวิตของชายไทยมากกว่า 60,000 คน โดยร้อยละ 21 ของการเสี ยชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองที่
มีสาเหตุมากจากการสู บบุหรี่ [30]
• ควันบุหรี่ ยงั มีสารพิษมากกว่า 7,000 ชนิ ด การสู บบุหรี่ ทุกรู ปแบบมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ [28] และโรคหลอดเลือดสมอง [32-33]
• สารนิ โคติ น (nicotine) ทาให้หลอดเลือดแดงหดเกร็ ง ลดความยืดหยุ่นของเส้นเลือด เพิ่มไฟบริ โนเจน
(fibrinogen) ทาให้เลือดแข็งตัวเร็ วขึ้น มีความเหนี ยวตัวและเพิ่มการเกาะตัวของเกล็ด ลดคอเลสเตอรอลชนิ ด
HDL และเพิม่ คอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่ งเป็ นไขมัน HDL มีหน้าที่จบั โคเลสเตอรอลจากเซลล์ของร่ างกายไป
ทาลายที่ตบั เพิ่มการทางานของหัวใจและความดันโลหิ ตมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด [15, 25, 27, 31, 34-36]
• ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) จะขัดขวางการลาเลียงออกซิ เจนของเม็ดเลือด ทาให้ปริ มาณ
ออกซิ เ จนในเลื อดลดลง โดยคาร์ บ อนมอนอกไซด์จ ะจับเฮโมโกลบิ น (hemoglobin) มาแทนที่ ออกซิ เ จน
(oxygen) ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจทางานลดลง แรงบี บตัวลดลง ส่ งผลให้หัวใจเต้นเร็ วขึ้ น เต้นผิดจังหวะและ
ทางานมากขึ้น [25, 27, 31, 33]
• ฟอร์ มาลดีไฮด์ (formaldehyde), อาร์ เซนิ ก (arsenic) และไซยาไนด์ (cyanide) สารเคมีเหล่านี้ เพิ่มความเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง [33]
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การทบทวนวรรณกรรม
• วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ ของการสู บบุหรี่และการรับควันบุหรี่มือสองต่ อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
• ใช้ คาค้ นหา :
“Tobacco, Cigarette, Smoking, Active Smoking, Passive Smoking, Cardiovascular Diseases, Heart
Disease, Coronary Heart Disease, Coronary Artery Disease, Ischaemic Heart Diseases,
Cerebrovascular Disease, Stroke, Relative Risk, and Meta-Analysis”
• ค้ นจาก : Google Scholar databases, PubMed
• ค้ นเมื่อ มกราคม 2018
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างการสู บบุหรี่และโรค
ชื่ อผู้วจิ ยั

ปี ค.ศ.

Outcome

Hackshaw A.
และคณะ
(Meta-Analysis)
[37]

1946
ถึง
2015

ความเสี่ ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

เพศชายที่สูบบุหรี่ 1 มวนต่อวัน: RR=1.74 เท่า
เพศชายที่สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน RR=2.27 เท่า
เพศหญิงที่สูบบุหรี่ 1 มวนต่อวัน RR=2.19 เท่า
เพศหญิงที่สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน RR=3.95 เท่า

ความเสี่ ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

เพศชายที่สูบบุหรี่ 1 มวนต่อวัน: RR=1.30 เท่า
เพศชายที่สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน RR=1.56 เท่า
เพศหญิงที่สูบบุหรี่ 1 มวนต่อวัน RR=1.46 เท่า
เพศหญิงที่สูบบุหรี่ 20 มวนต่อวัน RR=2.42 เท่า

Ute Mons
และคณะ
(Meta-Analysis)
[38]

2015

ผลการศึกษา

การเสี ย ชี วิ ต ด้ว ยโรคหัว ใจและหลอด Ex-smoker:RR=1.37 เท่า (95%CI=1.25-1.49)
เลือด
Current-smoker:RR=2.07เท่า (95%CI=1.82-2.36)
Pop: สูงอายุ
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างรับควันบุหรี่และโรค
ชื่ อผู้วจิ ยั

ปี ค.ศ.

Outcome

ผลการศึกษา

Jiang He
และคณะ
(Meta-Analysis)
[39]

1966
ถึง
1998

ความเสี่ ยงต่อโรคหลอด Second-hand smoke exposure: RR= 1.25 (95%CI=1.17-1.32)
เลือดหัวใจตีบ
1 to 19 cigarettes per day : RR=1.23
20 or more cigarettes per day: RR=1.31

I.P. Oono,
D.F. Mackay
และ J.P. Pell
(Meta-Analysis)
[40]

1984
ถึง
2010

ความเสี่ ยงต่อโรคหลอด Second-hand smoke exposure: RR= 1.25 (95%CI=1.12-1.38)
เลือดสมอง
5 cigarettes per day : RR=1.16 (95%CI=1.06-1.27)
40 cigarettes per day : RR=1.56 (95%CI=1.24-1.96)

Florian Fischer
และ Alexander
Kraemer
(Meta-Analysis)
[41]

1984
ถึง
2014

ความเสี่ ยงต่อโรคหลอด Second-hand smoke exposure:
เลือดหัวใจตีบ
RR=1.27 เท่า (95%CI=1.10-1.48)
ความเสี่ ยงต่อโรคหลอด Second-hand smoke exposure:
เลือดสมอง
RR=1.35 เท่า (95%CI=1.22-1.50)
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างการสู บบุหรี่และโรค (ในประเทศไทย)
เรื่ อง ความสั มพันธ์ และความเสี่ ยงสั มพัทธ์ ของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจจากการสู บบุหรี่ : การศึกษาทบทวนอย่ างเป็ นระบบ
และการวิเคราะห์ เชิงอนุมาน

ชื่ อผู้วจิ ัย

ปี พ.ศ.

จิรบูรณ์ โตสงวน;
สุ ชญ
ั ญา อังกุลา
นนท์; หทัยชนก
สุ มาลี; กนิษฐา บุญ
ธรรมเจริ ญ
(Meta-Analysis)
[42]

2537
ถึง
2554

Outcome

ผลการศึกษา

ความสัมพันธ์ของการเกิ ด ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ :
โรคหลอดเลื อ ดหัว ใจกับ ในผูช้ าย RR= 2.14 (1.76-2.60)
การสู บบุหรี่
ในผูห้ ญิง RR= 2.84 (1.90-4.24)
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มคนเอเชีย :
ในผูช้ าย RR= 2.15 (1.69-2.75)
ในผูห้ ญิง RR= 1.99 (1.18-3.34)
ความสัมพันธ์ของการเกิ ด ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง :
โรคหลอดเลื อ ดสมองกับ ในผูช้ าย RR= 1.66 (1.43-1.93)
การสู บบุหรี่
ในผูห้ ญิง RR= 2.18 (1.67-2.85)
ความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มคนเอเชีย :
ในผูช้ าย RR= 1.31 (1.19-1.44)
ในผูห้ ญิง RR= 1.60 (1.25-2.04)
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สรุปการทบทวนวรรณกรรมแบบ Meta-analysis
การศึกษาวิจยั ในต่างประเทศ พบว่า
• ทั้งในเพศชายและเพศหญิง การสู บบุหรี่ เสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคหลอด
เลือดสมองประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับผูไ้ ม่สูบบุหรี่
• จานวนบุหรี่ ที่สูบมากขึ้ นจะเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหลอดเลื อดหัวใจตีบและโรคหลอด
เลือดสมองเพิ่มขึ้น
• ผูท้ ี่ได้รับควันบุหรี่ มือสองเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็ น 1.25-1.27 เท่า และเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเป็ น 1.25-1.35 เท่า เมื่อเทียบกับผูท้ ี่ไม่ได้รับควันบุหรี่ มือสอง
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สรุปการทบทวนวรรณกรรมแบบ Meta-analysis
การศึกษาวิจยั ในประเทศไทย พบว่า
• เพศชายที่สูบบุหรี่ เสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็ น 1.76-2.60 เท่า และเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองเป็ น 1.43-1.93 เท่า เมื่อเทียบกับผูไ้ ม่สูบบุหรี่
• เพศหญิงที่สูบบุหรี่ เสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็ น 1.90-4.24 เท่า และเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองเป็ น 1.67-2.85 เท่า เมื่อเทียบกับผูไ้ ม่สูบบุหรี่
• กลุ่มคนเอเชียเพศชายเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็ น 1.69-2.75 เท่า และเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเป็ น 1.19-1.44 เท่า เมื่อเทียบกับผูไ้ ม่สูบบุหรี่
• กลุ่มคนเอเชียเพศหญิงเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเป็ น 1.18-3.34 เท่า และเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเป็ น 1.25-2.04 เท่า เมื่อเทียบกับผูไ้ ม่สูบบุหรี่
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Thank you for your attention
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