5 อาการ สัญญาณบอกโรคความดันสูง ตรวจเช็คด่วน!!!
จะสังเกตว่า เมือ่ เราไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการอะไรก็ตามแต่ สิง่ ที่เจ้าหน้าทีม่ กั ทาก่อนเสมอก็คอื การวัดความดัน
โลหิต เนื่องจากความดัน การเต้นของหัวใจ มีผลกระทบต่อเนื่องถึงโรคต่างๆ แม้กระทั่งการรักษาโรคอื่น นั่นแสดงว่า เรือ่ งของ
ความดันเป็ นสิง่ สาคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ในทุกด้าน งัน้ เรามาทาความรูจ้ กั กับอันตราย สาเหตุ และอาการของโรคความดัน
โลหิตสูงกันดีกว่า

อันตรายของโรคความดันโลหิตสูง
เวลาทีค่ นป่ วยมีอาการเฉียบพลันถึงขนาดต้องหามเข้าโรงพยาบาลแบบปั จจุบนั ทันด่วนนัน้ เมื่อตรวจอาการแล้ว
มักจะพบว่า มีโรคประจาตัวคือ ความดันสูง และโรคนี ้ มักจะมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ เกิดขึน้ ง่าย และอันตรายจากโรคก็ไม่ใช่
ธรรมดา บางครัง้ หากถึงมือหมอไม่ทนั ความดันขึน้ สูงมากอาจถึงขนาดเส้นเลือดในสมองแตก และเป็ นที่มาของโรคอัมพฤกษ์
อัมพาต ก็เป็ นได้

คนเราที่ปกติจะต้องมีการเคลือ่ นไหวแทบตลอดเวลา ไปไหนมาไหนได้สะดวก หากจู่ๆ วันหนึง่ เกิดเคลือ่ นไหวร่างกาย
ไม่ได้ เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกอันเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงเสียแล้ว แต่ชีวิตจิตใจยังคงอยูเ่ หมือนเดิม ความสุขใน
ชีวิตหายไป อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิด บางครัง้ บางคนทาใจยอมรับไม่ได้ก็จะฉุนเฉียวโมโหร้าย จนลูกหลาน ญาติมติ รเข้าหน้า
ไม่ติด ยิ่งนานวันไป ยิ่งไม่อยากเข้าใกล้ อาจด้วยประสงค์ดีไม่อยากให้คณ
ุ หงุดหงิด แต่น่นั กลับทาให้ผปู้ ่ วยเกิดอาการน้อยใจ
และนามาซึง่ อาการทางจิตอย่างอื่นอีก ทางที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง อย่าให้มีโรคความดันโลหิตสูงเป็ นเบือ้ งต้นของโรคร้าย
อื่นๆ จะดีกว่า

5 อาการบ่งบอกเสี่ยงต่อการเป็ นโรคความดันสูง
โรคความดันโลหิตสูงนัน้ เกิดขึน้ ได้กบั คนทุกวัย แต่อาจมากหน่อยในกลุม่ ของผูส้ งู อายุ ดังนัน้ จึงควรหมั่นสังเกตทัง้ ตัว
เอง และผูส้ งู อายุในความดูแลว่ามีอาการเสีย่ งต่อโรค ดังต่อไปนีห้ รือไม่

1. ปวดศีรษะ (อาการโรคความดันสูง) ปกติความดันโลหิตของคนเราจะมีมาตรฐานที่เราคุน้ เคยกันว่า มีตวั เลข 2 ตัว เช่น
110/80 แต่ถา้ เกิดภาวะ Hypertensive crisis ขึน้ คือความดันขึน้ อย่างรวดเร็ว คือ มากกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท เจ้าตัวมักมี
อาการปวดศีรษะ เป็ นอาการปวดแบบมึนๆ และปวดตลอดวัน บางครัง้ เป็ นมากถึงขนาดคลืน่ ไส้อาเจียนก็เป็ นได้ และอาจปวด
มากขึน้ ในเวลาถ่ายอุจจาระอาการปวดหัวแบบผิดปกติเหล่านี ้ อย่าชะล่าใจคิดว่ากินยาแก้ปวดซึง่ เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
เดี๋ยวก็หาย

2. เลือดกาเดาไหล (อาการโรคความดันสูง) จริงๆ อาการเลือดกาเดาไหลนัน้ อาจเกิดจากเส้นเลือดฝอยในจมูกแตก อาจเกิด
จากร่างกายต้องปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของอากาศ ความกดดันอากาศ ร้อนไป หนาวไป หรืออื่นๆ ก็ได้ แต่

การเลือดกาเดาไหลโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาการปวดศีรษะควบคูด่ ว้ ยนัน้ เป็ นลักษณะทีเ่ ป็ นผลพวงจาก
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น ภาวะของคนที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสจะทาให้ผปู้ ่ วยเลือดกาเดาออกถึง 17% ทีเดียวดังนัน้
หากมีเลือดกาเดาไหลบ่อยๆ พึงสาเหนียกและเข้ารับการตรวจก่อนที่จะสายเกินไป

3. อาการมึนงง (อาการโรคความดันสูง) เป็ นอีกอาการหนึง่ ที่อาจสืบเนื่องมาจากป่ วยเป็ นความดันโลหิตสูง แน่นอนว่า บางครัง้
อาจเกิดจากภาวะเครียด นอนไม่พอจนมีอาการนา้ ตาลในเลือดสูง สมองตือ้ แต่ก็น่นั แหละในเมื่อเป็ นอาการบ่งชีเ้ รือ่ งความดัน
สูงอย่างหนึง่ หากมีอาการบ่อยๆ โดยไม่มีสาเหตุอื่นก็ตอ้ งสงสัยไว้ก่อนว่า เป็ นอาการของโรคความดันโลหิตสูงแน่ๆ

4. ตามัว (อาการโรคความดันสูง) เป็ นอาการเปลีย่ นแปลงของจอรับภาพของผูป้ ่ วย ซึง่ คนทีเ่ ป็ นความดันสูงมักมีปัญหาทาง
สายตาควบคูก่ นั ไปด้วยอาการตามัวนัน้ ไม่ใช่วา่ จะเป็ นกันได้ง่ายๆ หากไม่ใช่เพราะมีปัญหาเรือ่ งสายตา ปั ญหาในการมองเห็น
ก็ตอ้ งนึกถึงโรคความดันโลหิตสูงนี่แหละ

5. เหนื่อยง่าย หายใจหอบ (อาการโรคความดันสูง) อาการเหนื่อยหอบนัน้ หมายถึงการที่หวั ใจเต้นแรงผิดปกติ หายใจเข้าออก
เร็วๆ ถี่ๆ มีอาการเพลีย อาจเกิดขณะทางาน หรือออกกาลังกายหนักๆ จนร่างกายเหนื่อยล้าเกินกาลัง และนาไปสูอ่ าการหัวใจ
ล้มเหลวก็เป็ นได้ ดังจะเห็นว่า แม้แต่ผทู้ ี่กาลังออกกาลังกาย บางทีก็เกิดอาการเฉียบพลัน แล้วเกิดเส้นเลือดในสมองแตก เนื่อง
เพราะเป็ นโรคความดันโลหิตสูงเป็ นพืน้

อย่างไรก็ตามควรได้ตรวจเช็คสุขภาพประจาทุกปี เพราะหากมีโรคอะไรเกิดขึน้ จะได้รกั ษาหรือควบคุมไว้ก่อน ไม่
ปล่อยจนมีเหตุฉกุ เฉิน และนาไปสูภ่ าวะที่รา้ ยแรง เพราะอาจต้องใช้ชีวติ ที่เหลืออยูใ่ นสภาพที่ชว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็ นความ
ทุกข์ทรมานในการมีชีวิต นอกจากนัน้ หากพบความผิดปกติทงั้ 5 สัญญาณอาการโรคความดันสูงที่กล่าวมา ก็ควรพบแพทย์
เพื่อตรวจเช็คร่างกายเช่นกัน อย่าคิดเองว่า คงไม่เป็ นไร กินยาเดี๋ยวก็หาย เพราะโรคความดันโลหิตสูงนัน้ เริม่ จากอาการเหมือน
ไม่ได้เป็ นอะไร แต่ความร้ายแรงนัน้ อาจรุนแรงกว่าโรคร้ายอื่นๆ ด้วยซา้ เพราะไม่ตายแต่อยูอ่ ย่างทุกข์ทรมานตลอดชีวติ แล้วยัง
ทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้อีก

