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สาเหตุของ 
ความดนัโลหิตสูง

ส่วนใหญ่โรคความดันโลหิตสูงจะพบในคนที่มีอายุเกิน 30 ปีขึ้นไป  

แต่ถ้าพบในคนที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีนั้น อาจเกิดจากคนที่เป็นโรคบางอย่าง  

เช่น โรคไต เบาหวาน หลอดเลือดแดงแข็งตัว หรือแม้แต่ความเครียด ซ่ึง

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเกิดความเครียดกันมากด้วยสภาวการณ์ต่างๆ รอบๆ ตัว 

แล้วเมื่อไหร่ที่จะพูดว่าคนคนนั้นเป็นความดันโลหิตสูง ก็ต่อเม่ือคุณวัด

ความดันแล้วพบว่า ความดันของคุณมีช่วงบนมากกว่า 150 มิลลิเมตรปรอท 

ขึ้นไป และความดันช่วงล่างมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป 

สาเหตขุองอาการความดนัโลหติสงู จากข้อมลูการศกึษาพบว่า อาจเกดิจาก

โรคไต กระดกูคอผดิปกต ิความผดิปกตขิองระบบไหลเวียนโลหติ ระบบฮอร์โมน

ผิดปกติ การกินอาหารที่มีรสเค็มและหวานมากเกินไปเป็นประจ�า ความเครียด

และอารมณ์ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความดันโลหิตสูง 

คุณจะสังเกตได้อย่างไรว่ามีอาการความดันโลหิตสูง ซึ่งอาการที่พบโดย

ทั่วไปคือ ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียนศีรษะ ตาพร่า เหนื่อยหอบบ่อยๆ หรือขณะ
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ออกก�าลังกายอาจมีอาการแน่นหน้าอกร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีอาการปวดหลัง 

นอนไม่หลับ แต่อาการดังกล่าวอาจเกิดจากโรคอื่นๆ ก็ได้ อย่างดิฉันนี้มีอาการ

วิงเวียนศีรษะก่อนค่ะ แถมยังมีอาการลมออกหูข้างเดียว คือข้างซ้ายตลอด

เวลา ตอนแรกใช้ ใบผักเสี้ยนผีขย�าแล้วน�าไปอุดหูข้างที่มีลมออก แต่ไม่หายค่ะ 

เลยตัดใจไปหาหมอ ดังนั้น คุณต้องไปพบแพทย์เท่านั้นถ้ามีอาการผิดปกติใดๆ 

โรคความดันโลหิตสูงมีอันตรายอย่างไร ถ้าหากคุณปล่อยไว้ไม่ไปพบ

แพทย์ อาจมีการตีบตันและแข็งตัวของหลอดเลือด การไหลเวียนของเลือดไป

ยังส่วนต่างๆ ของร่างกายติดขัด ไม่เพียงพอ ท�าให้อวัยวะบางส่วนของร่างกาย

เสื่อมเสียไปได้ ดังต่อไปนี้

เส้นเลือด จะมีการเสื่อมของสภาพเส้นเลือดทั่วร่างกาย โดยเฉพาะ

บริเวณสมอง

สมอง อาจเกิดการแตกของหลอดเลือดในสมอง เป็นสาเหตุที่จะเกิด

อัมพฤกษ์ อัมพาตได้ หรือถ้าเป็นมากก็จะเสียชีวิต  

แพทย์บอกว่าเพราะกะโหลกเป็นกล่อง 

กระดูกซึ่งปิดตาย

หัวใจ อาจเกิดอาการหัวใจโต  

การเต้นของหัวใจอ่อนลง และ 

หัวใจวายในที่สุด
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ไต อาจเกิดไตพิการหรืออักเสบเรื้อรัง ท�าให้เกิดการคั่งค้างของสารพิษ

ในร่างกาย ท�าให้ร่างกายบวมและอาจเสียชีวิตได้

ตา ท�าให้จอตาเสื่อมสภาพ จนการมองเห็นเสียไป เกิดการตามัว หรือ

ตาบอดได้

อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ชนิดท่ีเราไมรู้ตัว ซึ่งจะเกิดทุกที่ที่มี

เส้นเลือดไปเล้ียง บางคร้ังแม้ว่าจะมีความดันโลหิตสูง หรืออาการปวดศีรษะ

ร่วมด้วย หรือปวดศีรษะอย่างเดียว เราก็ไม่ได้คิดไปว่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอก

การเกิดอันตรายของร่างกาย แต่กว่าจะรู้ตัวก็เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ไตพิการ 

หรือหัวใจโต ที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว 

เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีอาการความดันโลหิตสูง 

ระยะแรกๆ คุณต้องกินยาตามแพทย์สั่งให้สม�่าเสมอ ในขณะเดียวกัน  

ก็ต้องออกก�าลังกายให้สม�า่เสมอ และลดปัจจัยเสี่ยง 

อื่นๆ ด้วย เช่น ลดอาหารรสเค็ม หวานจัด  

ลดน�า้หนักตัวถ้าคุณอ้วน งดเหล้าบุหรี่ ฝึกสมาธิ 

ให้หลุดพ้นจากอารมณ์รุนแรงต่าง ๆ เช่น ความเครียด  

ความโกรธ โมโห เมื่อความดันลดลงแล้วจึงใช้พืช 

สมุนไพรเป็นอาหารในชีวิตประจ�าวัน เหมือนกับที่ดิฉันได้ 

กล่าวไว้ ในงานเขียนเล่มแรกแล้วว่า “อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร” นั่นเอง



14 

แต่ถ้าคุณมีความโลหิตสูงเพียงเล็กน้อย ก็อาจไม่ต้องกินยารักษาก็ได้ 

แต่ต้องปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายค่ะ หรือการกินอาหารที่มี

แมกนีเซียมร่วมกับวิตามินบี 6 และวิตามินซี ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยขับ

ปัสสาวะ ท�าให้ความดันลดลง การลดอาหารประเภทน�้าตาล ซึ่งน�้าตาลที่เรากิน

เข้าไปจะเป็นพิษร้ายต่อเส้นเลือด มีผู้กล่าวไว้ว่า การได้สารอาหารเพียงพอและ

สม�า่เสมอ จะช่วยป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้โดยไม่ต้องอาศัยยา 

หรือช่วยลดขนาดยาที่ใช้ลงมาก และสารเหล่านี้จะไม่เกิดอันตราย แม้ว่าคุณ 

กินทุกวันเป็นประจ�าและใช้เวลานานๆ ซึ่งจะไม่เกิดผลข้างเคียงเหมือนยาทั่วไป 

พืชจากธรรมชาติที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้มีจ�านวน 100 

ชนิด และวิธีการน�ามาใช้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะ

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ บุคคลที่ได้สัมภาษณ์ งานวิจัย เอกสาร ต�ารา 

หนังสือ และแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลเพื่อน�ามาเรียบเรียงเป็น

หนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีคุณค่ามากในชีวิตของดิฉัน
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ชื่อสามัญ : Galic 
ชื่ออื่นๆ : หอมเทียม หอมขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium sativum Linn. 
วงศ์ : ALLIACEAE 

วันนี้เป็นวันแรกที่ตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับพืชที่ช่วยลดความดันโลหิต  

ดังนั้น เมื่อดิฉันเดินเข้าไปในครัวเจอกระเทียมอยู่ในตะกร้า จึงหยิบขึ้นมา แล้ว

เขยีนเรื่องกระเทียมทนัท ีกระเทยีมเป็นพชืสมุนไพรทีม่สีรรพคณุเด่นสองประการ

คือ ใช้เป็นยาทาภายนอกร่างกายช่วยรักษาโรคผิวหนัง เช่น กลาก เกลื้อน และ

ใช้เป็นยาภายในกนิแก้ความดนัโลหติสงู เนื่องจากสารอลิลซินิในกระเทยีมจะช่วย

เพิ่มการสร้างไนตริกออกไซด์ที่มีผลในการขยายหลอดเลือด แล้วท�าให้ความดัน

โลหติลดลง อย่างไรกต็าม นอกจากช่วยรกัษาโรคความดนัโลหติสงูแล้ว กระเทยีม

ยังช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันและกล้ามเน้ือหัวใจหยุดท�างานเฉียบพลัน  

ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดปริมาณน�้าตาลในเลือด รักษาโรค 

เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและล�าไส้

กระเทยีม (Garlic)
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วิธีการน�ากระเทียมมาใช้เพื่อลดความดันโลหิต

1. การกินกระเทียมในรูปพริกน�้าปลา โดยสับกระเทียมลงไปให้

มากๆ หน่อย หรือในน�้าจิ้มอาหารทะเลจ�าพวกปลา (ถ้าเป็นหอย ปู  

ปลาหมึก ก็ไปเพิ่มคอเลสเตอรอลอีก ต้องระวังนะคะ) หรือกิน

กระเทียมเป็นผักแนมในการกินข้าวขาหมู (ที่ติดมันน้อยๆ) กินบ่อยๆ 

ก็น่าจะช่วยได้ดี ผลจากการกินกระเทียมวันละ 2 กลีบโตๆ สามารถ

ลดความดันโลหิตได้อย่างชัดเจน เมื่อดูข้อมูลการวัดความดันโลหิต

ก่อนและหลังจากกินกระเทียม 

2. การกินในรูปของสารสกัดกระเทียม ด้วยในกระเทียมมีสารส�าคัญ

ชื่อ แอดีโนซีน เป็นองค์ประกอบที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิต

ได้ โดยสารชนิดนี้จะท�าให้กล้ามเนื้อเรียบที่เป็นกล้ามเนื้อของหลอด 

เลือดคลายตัวมากกว่าปกติ หรือน�า้มันกระเทียม
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ชื่อสามัญ : Holy Basil
ชื่ออื่นๆ : กอก้อ กอมก้อดง  

กะเพราขาว กะเพราแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum tenuifiorum L.

วงศ์ : LAMIACEAE 

มองต้นกะเพราที่หลังบ้านหลายต้นซึ่งข้ึนเองตามธรรมชาติ ดูงอกงาม 

ชูช่อใบสะพรั่งดูสดชื่น บางต้นมีดอกด้วยประปราย กะเพราเป็นพืชผักประเภท

ช่วยชูรสในการปรุงอาหาร เป็นยารสร้อน มีกลิ่นหอมแรง เดิมเป็นพืชพื้นเมือง

ของประเทศเขตร้อน คอืทวปีเอเชยีและแอฟรกิา ส�าหรบัประเทศไทยมกีารปลูก 

2 พนัธุค์อื กะเพราขาวและกะเพราแดง วนันีดิ้ฉันจะชวนคณุผูอ่้านมาศกึษาเกีย่ว

กับประโยชน์ของกะเพราที่รักษาอาการความดันโลหิตสูงกันค่ะ

กะเพรำ (Holy Basil)



18 



19 

กะเพราช่วยลดความดนัโลหิตได้ พบว่าน�้ามันจากกะเพรามฤีทธิล์ดความ

ดันโลหิต ยับยั้งการเกาะกันของเกล็ดเลือด และมีผลต่อการลดปริมาณไขมันใน

เลือดและคอเลสเตอรอล อันเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความดันโลหิตสูง 

วิธีการน�ากะเพรามาใช้เพื่อลดความดันโลหิต

1. น�าใบและยอดกะเพราท่ีผ่านการตากแห้งมาบดละเอียดเป็นผง  

ชงกับน�้าดื่ม 

2. น�าส่วนใบตากแห้ง ใส่ในน�้าร้อนดื่มเป็นชาชง



สม
ุน
ไพ

รลด
ความ

ด
ัน

มีหลายคนพูดวา โรคความดันโลหิตสูงนากลัวกวาโรคใดๆ ดิฉันวาจริง เพราะบางคน 
เปนแลวไมรูตัว ไมไดรักษา ความดันโลหิตสูงเหมือนภัยมืดที่คราชีวิตคนโดยไมทัน 
ตั้งตัว เพราะดูจากภายนอกก็มีความสุขดี มีความสดชื่นแจมใส แมแตตัวผูปวยเอง 
ก็ไมรูสึกวามีความผิดปกติใดที่ชัดเจน ครั้นพอเกิดอาการ บางคนลมลงดวยสาเหตุ 
เสนเลือดในสมองแตก จึงไดสงตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาล ซึ�งก็สุดจะเยียวยาแลว และ
ในที่สุดก็จากไปอยางไมมีวันกลับ ไมมีแมจะไดสั�งความใดๆ กับลูกหลาน ดิฉันเอง 
ก็เพิ�งทราบวามีอาการความดันโลหิตสูง จึงเขียนหนังสือเลมน�้ทันที ซึ�งสมุนไพร 
ทุกชนิดท่ีนำมาเขียนมีสรรพคุณใชรักษาโรคความดันโลหิตสูง ผูอานทานใดท่ีมีอาการโรค
ความดันโลหิตสูงเชนเดียวกับดิฉัน มารับประทานพืชสมุนไพรเหลาน�้ไปพรอมกันนะคะ

ขอขอบพระคุณเจาของตำรา หนังสือ งานวิจัย และเจาของคำบอกเลาทุกๆ ทาน 
ที่ดิฉันไดนำมาเรียบเรียงเปนหนังสือที่มีคุณคาเลมน�้

มณ
ฑ
า ลิมปยประพั

นธ

สุขภาพและความงาม -
การใชสมุนไพร

คุณประโยชนจากสมุนไพรใกลตัว
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