การเปลี่ยนแปลงและการดแู ลระบบหัวใจและหลอดเลือดในผ้ ูสูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผ้ ูสูงอายุ
กล้ ามเนื้อหัวใจ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ กล้ ามเนือ้ หัวใจ ส่ งผลต่ อ
การหดและคลายตัวของหัวใจ ทําให้ เกิดความผิดปกติของจังหวะการ
เต้ นของหัวใจ หรื อ กล้ ามเนือ้ หัวใจอาจมีแคลเซียมเกาะมากขึน้ ทําให้
การนําคลื่นไฟฟ้าของหัวใจไม่ ดี เกิด ภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะ หรื อ
เกิดการปิ ดกัน้ คลื่นไฟฟ้าของหัวใจได้ ซึ่งกล้ ามเนือ้ หัวใจห้ องล่ างซ้ าย
ที่ต้องทํางานเพื่อบีบเลือดไปเลีย้ งส่ วนต่ างๆ ทํางานเพิ่มขึน้ จึงอาจทําให้
หัวใจห้ องล่ างซ้ ายโต และหนาขึน้ เมื่อประสิทธิภาพการทํางานของ
หัวใจลดลง แรงการหดตัวและอัตราการเต้ นของหัวใจลดลง จึงเกิด
ภาวะหัวใจวาย ได้ ง่าย
ลิน้ หัวใจ กัน้ ระหว่ างหัวใจห้ องบนกับห้ องล่ าง และระหว่ างหัวใจ
กับหลอดเลือดจะมีความยืดหยุ่นลดลง และอาจมีแคลเซียมไปเกาะ
จึงทําให้ ลนิ ้ หัวใจมีการหนาและแข็งตัวขึน้ เป็ นสาเหตุให้ ลิน้ หัวใจตีบ
หรือเกิดภาวะลิน้ หัวใจรั่ ว
ผนังหลอดเลือด จะหนาขึน้ และมีความยืดหยุ่นลดลง เนื่องจากการ
จับตัวของแคลเซียมและไขมันตามผนังหลอดเลือดมากขึน้ ทําให้
หลอดเลือดแคบลง แข็งตัวมากขึน้ ส่ งผลให้ การซึมผ่ านของออกซิเจน
ไปส่ ูเนือ้ เยื่อได้ น้อยลง จึงเกิด หลอดเลือดอุดตัน ได้ ง่ายเป็ นเหตุให้
หัวใจต้ องทํางานมากกว่ าปกติในการเอาชนะความต้ านทานของหลอด
เลือด เพื่อส่ งเลือดไปยังอวัยวะต่ างๆ ได้ อย่ างเพียงพอ จึงทําให้
ผ้ ูสูงอายุบางรายเกิด ภาวะหลอดเลือดโป่ งพอง ภาวะหัวใจโต โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และเมื่อเลือดไปเลีย้ งส่ วน
ปลายไม่ เพียงพอจึงอาจเกิดอาการชา เกิดการตาย และการเสื่อมของ
อวัยวะต่ างๆ ได้ รวมถึงการที่หลอดเลือดฝอยไม่ สมบูรณ์ เปราะ ทําให้
เกิด รอยฟกชํา้ ได้ ง่ายด้ วย
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ความดันโลหิตสูง (Hypertension) หรื อภาษาชาวบ้ านเรี ยกง่ ายๆว่ า “โรค
ความดัน” ความดันโลหิตจะมีสองค่ าเสมอ เรี ยกว่ า ตัวบน และ ตัวล่ าง
ตัวบน
เป็ นค่ าความดันเลือดขณะที่
หัวใจบีบตัว ไล่ เลือดออกจาก
หัวใจ ไม่ เกิน 140 มม.ปรอท

ตัวล่ าง
เป็ นค่ าความดันเลือดที่ยังค้ าง
อย่ ใู นหลอดเลือดขณะที่หวั ใจ
คลายตัว ไม่ เกิน 90 มม.ปรอท

อย่ างไรก็ตามแพทย์ จะต้ องวัดซํา้ หลายครั ง้ หลังจากให้ นอนพัก
แล้ ว วัดซํา้ จนกว่ าจะแน่ ใจว่ าสูงจริงและวิธีการวัดต้ องถูกต้ อง จึงจะ
เรียกว่ ามี ภาวะความดันโลหิตสูง การปล่ อยให้ ความดันโลหิตสูงเป็ น
เวลานานจะทําให้ เกิดการ เสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง โดยเฉพาะ
หลอดเลือดเลีย้ งสมอง ตา หัวใจ และไต จึงทําให้ หลอดเลือดสมอง
แตกหรือตีบตัน เป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด ไตวายเรื้อรั ง
เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ความดันโลหิตสูงยังทําให้ หวั ใจต้ องทํางานหนักขึน้
จนเกิดหัวใจโต กล้ ามเนือ้ หัวใจหนา อาจเกิดภาวะหัวใจล้ มเหลวหรื อ
หัวใจวาย ตามมา การควบคุมความดันโลหิตแม้ จะไม่ สามารถป้องกัน
ภาวะแทรกซ้ อนต่ างๆ ได้ ทงั ้ หมด แต่ การรักษาก็เพื่อลดโอกาสเกิดผล
แทรกซ้ อนร้ ายแรงต่ างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต แต่ ต้องรักษาด้ วย
ความระมัดระวังด้ วย เนื่องจากหากลดความดันโลหิตมากเกินไปก็อาจ
เกิดผลเสียขึน้ ได้ เช่ นกัน

การดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดในผ้ ูสูงอายุ
ดแู ลเรื่ องการรับประทานอาหาร โดยลดอาหารเค็ม หลีกเลี่ยงอาหาร
ที่มีไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูง
ควบคุมนํา้ หนัก
ออกกําลังกายเป็ นประจําสมํ่าเสมอ เช่ น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ ายนํา้
ปั่ นจักรยาน ครั ง้ ละประมาณ 30 นาที สัปดาห์ ละ 3-4 วัน
พักผ่ อนให้ เพียงพอ
ไม่ เครี ยด
หยุดสูบบุหรี่
หมั่นไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหัวใจอย่ าง
สมํ่าเสมอ

