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ค ำนิยำม  โรคความดนัโลหิตสูง(Hypertension) หมายถึง ภาวะท่ีระดบัความดนัโลหิตซิสโตลิค ≥ 140 

มม.ปรอท และหรือความดนัโลหิตไดแอสโตลิค ≥ 90 มม.ปรอท  

                  Isolated  Hypertension หมายถึงระดบัความดนัโลหิตซิสโตลิค ≥ 140 มม.ปรอท แต่ความดนั

โลหิตไดแอสโตลิค <  90 มม.ปรอท 

               White coat Hypertension หมายถึง ภาวะท่ีระดบัความดนัโลหิตท่ีวดัท่ีคลินิกหรือท่ีสถานพยาบาล

พบความดนัสูง ซิสโตลิค ≥ 140 มม.ปรอท และหรือความดนัโลหิตไดแอสโตลิค ≥ 90 มม.ปรอท แต่เม่ือวดั

ท่ีบา้นพบวา่ไม่สูง ซิสโตลิค < 135 มม.ปรอท และหรือความดนัโลหิตไดแอสโตลิค < 85 มม.ปรอท 

                    Masked Hypertension หมายถึง ภาวะท่ีระดบัความดนัโลหิตท่ีวดัท่ีคลินิกหรือท่ีสถานพยาบาล

พบวา่ปกติ ซิสโตลิค < 140 มม.ปรอท และหรือความดนัโลหิตไดแอสโตลิค < 90 มม.ปรอท แต่เม่ือวดัท่ี

บา้นพบวา่ความดนัโลหิตสูง ซิสโตลิค ≥  135 มม.ปรอท และหรือความดนัโลหิตไดแอสโตลิค ≥ 85 มม.

ปรอท (แนวทางการรักษาความดนัโลหิตสูง2555; สมาคมความดนัโลหิตสูงแห่งประเทศไทย) 

สำเหตุกำรเกดิควำมดนัโลหิตสูง 

          1.  ควำมดันโลหิตสูงชนิดทีไ่ม่ทรำบสำเหตุ ร้อยละ90-95 ของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ไม่พบสาเหตุท่ี

ชดัเจน (Primary Hypertension), (Essential Hypertension) เช่ือวา่มีปัจจยัดงัน้ี 

          1. ปัจจยัทางพนัธุกรรม 
          1.1 กรรมพนัธ์ุ พบวา่พนัธุกรรมเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดภาวะความดนัโลหิตสูงไดถึ้งร้อยละ30-
60บุคคลท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีความดนัโลหิตสูงจะมีแนวโนม้วา่มีระดบัความดนัโลหิตสูงกวา่ปกติ 
เน่ืองจากยนีมีความไวต่อผลของการบริโภคเกลือ เสียงรบกวนจากจากส่ิงแวดลอ้ม และการด่ืมสุรา 

แนวทำงกำรดูแลรักษำโรคควำมดนัโลหิตสูง 
เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภออำจสำมำรถ  

(Clinical  Practice  Guideline: Hypertension) 
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         1.2. อาย ุพบวา่ความดนัโลหิตจะสูงข้ึนตามอายุ ในวยัผูใ้หญ่ความดนัโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิค
จะสูงข้ึนอยา่งสม ่าเสมอชา้ๆ โดยความดนัโลหิตซิสโตลิคมีแนวโนม้จะท่ีจะสูงข้ึนกวา่ความดนัไดแอสโตลิค 
ซ่ึงค่าซิสโตลิคปกติในผูใ้หญ่จะนอ้ยกวา่ 130 มิลลิเมตรปรอทและค่าความดนัไดแอสโตลิคจะนอ้ยกวา่ 85 
มิลลิเมตรปรอท ในวยัสูงอายคุวามดนัไดแอสโตลิคจะลดลงเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงของระดบั
ความดนัท่ีต่อเน่ืองกนัเป็นคร้ังสุดทา้ย ส่วนระดบัความดนัซิสโตลิคจะสูงข้ึน ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการ
สูญเสียความยดืหยุน่ของหลอดเลือด 
         1.3. เพศ  ในเพศหญิงและเพศชายจะมีระดบัความดนัโลหิตแตกต่างกนัโดยจะเร่ิมมีความแตกต่างกนั
ในช่วงวยัรุ่นตั้งแต่อาย1ุ8ปี ซ่ึงเพศชายจะมีความดนัซิสโตลิคสูงกวา่เพศหญิง 10 มิลลิเมตรปรอท และความ
ดนัไดแอสโตลิคสูงกวา่ 5 มิลลิเมตรปรอท ในระดบัอายท่ีุมากกวา่60ปีเพศหญิงจะมีอตัราการมีภาวะความ
ดนัโลหิตสูงกวา่เพศชายในวยัเดียวกนั โดยเพศหญิงมากกวา่ร้อยละ 60 จะมีภาวะความดนัโลหิตสูง เน่ืองจาก
เพศหญิงในวยัหมดประจ าเดือนมีแนวโนม้วา่จะมีการท างานของเรนนิน ในกระแสโลหิตต ่า และจะมีการ
ท างานมากข้ึนภายหลงัภาวะหมดประจ าเดือน 
       2.ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม 
                2.1 น ้าหนกัตวั เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความดนัโลหิต คนอว้นจะมีอตัราเส่ียงต่อการ
เกิดโรคความดนัโลหิตสูง5-10เท่าของคนผอม เม่ือน ้าหนกัตวัลดลงปริมาณเลือดท่ีหวัใจจะตอ้งสูบฉีดแต่ละ
คร้ังก็นอ้ยลงดว้ย เพียงลดน ้าหนกัลงประมาณ2-4กิโลกรัมก็จะท าใหค้วามดนัโลหิตลดต ่าลงไดท้ั้งในคนอว้น
และคนผอม 
                 2.2  จ  านวนเกลือโซเดียมท่ีร่างกาย เน่ืองจากเกลือโซเดียมมีคุณสมบติัดูดน ้าไดดี้ จึงอาจท าใหผ้นงั
ดา้นในของหลอดเลือดแดงบวมท าใหต้อ้งเพิ่มปริมาณเลือดและความตา้นทานในหลอดเลือดมากข้ึน 
โซเดียมท่ีร่างกายไดรั้บมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัระดบัความดนัโลหิต ปกติปริมาณเกลือโซเดียมท่ีร่างกาย
ตอ้งการต่อวนัคือ500 มิลลิกรัม ซ่ึงเกลือ 1ชอ้นชาจะใหป้ริมาณโซเดียมถึง 2300 มิลลิกรัม ถา้ร่างกายไม่
สามารถขบัโซเดียมส่วนเกินท่ีไดจ้ากอาหารออกไปจากร่างกายไดห้มด ก็จะมีโซเดียมส่วนเกินคัง่อยูใ่น
ร่างกาย จะท าใหมี้อาการบวมและระดบัความดนัโลหิตสูงข้ึนได ้
                     2.3 จ  านวนแอลกอฮอลล ์ ท่ีร่างกายไดรั้บ การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลลเ์ป็นปัจจยัเส่ียง
ส าคญัส าหรับโรคความดนัโลหิตสูง เพราะสามารถต่อตา้นผลของยาลดความดนัโลหิตและยงัเป็นปัจจยัเส่ียง
ต่อการเกดิเส้นเลือดในสมองแตก 
                    2.4 การออกก าลงักาย การออกก าลงักายท าใหส้มรรถภาพทางกายดีข้ึน ช่วยผอ่นคลายความตึง
เครียด ลดระดบัความดนัโลหิต ลดน ้าหนกัตวั และลดระดบัไขมนัในเลือด 
                      2.5 ความเครียด มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงของระบบหวัใจ
และหลอดเลือด เพิ่มแรงตา้นทานของหลอดเลือด เพิ่มปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดออกจากหวัใจและกระตุน้การ
ท างานของระบบประสาทอตัโนมติัซิมพาเทติก ท าใหร้ะดบัความดนัเลือดสูงข้ึนได ้
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                   2.6 จ  านวนโปแตสเซียมท่ีร่างกายไดรั้บ การรับประทานอาหารท่ีมีโปแตสเซียมสูงอาจจะ
ป้องกนัหรือต่อตา้นการเกิดความดนัโลหิตสูงและคงไวซ่ึ้งการควบคุมระดบัความดนัโลหิตในผูป่้วยโรค
ความดนัโลหิตสูง ปริมาณท่ีแนะน าคือ 50-60 มิลลิออสโมต่อวนั โดยไดจ้ากปลา ผลไม ้และผกั 
                    2.7 จ  านวนแคลเซ่ียมท่ีร่างกายไดรั้บ พบวา่การรับประทานอาหารท่ีมีแคลเซ่ียมต ่ามี
ความสัมพนัธ์กบัอุบติัการณ์การเกิดโรคความดนัโลหิตสูง  และการเพิ่มการบริโภคแคลเซ่ียมมีผลท าให้
ระดบัความดนัโลหิตลดลงในผูป่้วยบางราย 
                       2.8 การสูบบุหร่ีและการด่ืมกาแฟ  พบวา่นิโคตินในบุหร่ีมีผลท าใหห้ลอดเลือดขง็ตวัและยงั
ส่งผลใหก้ารใชย้าในผูป่้วยความดนัโลหิตไดผ้ลไม่เตม็ท่ี ส่วนการด่ืมกาแฟ พบวา่การด่ืมกาแฟมากกวา่ 10 
แกว้ต่อวนั อาจท าใหห้วัใจเตน้ผิดจงัหวะได ้ เพราะสารคาเฟอีนมีผลท าใหร้ะดบัความดนัโลหิตเพิ่มอยา่ง
เฉียบพลนั 
         2.   ควำมดันโลหิตสูงชนิดที่ทรำบสำเหตุ ร้อยละ 5-10 เกิดจากสาเหตุท่ีชดัเจน(Secondary 
Hypertension)  เช่น Pheochromocytoma , polycystic kidney disease , Takayasu , Coarctation or Aorta 
ส่วนมากพบในเด็ก ฯลฯ ซ่ึงความดนัโลหิตสูงชนิดท่ีทราบสาเหตุชดัเจนสามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ หาก
คน้พบโรคท่ีผูป่้วยเป็นและรักษาโรคท่ีเป็นสาเหตุของความดนัโลหิตสูงได ้
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ภำวะแทรกซ้อนของควำมดนัโลหิตสูง(Complication of essential hypertension) 
           1.สมอง เม่ือเป็นอยูน่านๆ จะท าใหห้ลอดเลือดแดงแขง็และเกิดตุ่มพองเล็กๆท่ีผนงัหลอดเลือด ท าให้
หลอดเลือดเสียความยดืหยุน่ เม่ือความดนัโลหิตสูงข้ึนจะท าใหตุ่้มพองน้ีแตก เกิดการท าลายเน้ือเยือ่สมอง 
หลอดเลือดในสมองแตก 

  

         ภาวะหลอดเลือดในสมองแตก มีความสัมพนัธ์กบัความดนัโลหิตสูงมากกวา่การอุดตนัของหลอดเลือด 
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอนัดบัท่ี2ของโลก เป็นสาเหตุหลกัของผูป่้วยท่ีมีความพิการถาวร
จากโรคทางระบบประสาท และเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีพบบ่อยท่ีสุดในการเขา้รักษาในโรงพยาบาล ในผูป่้วยความดนั
โลหิตสูงท่ีมีโรคหลอดเลือดสมองประมาณร้อยละ80เกิดจากสมองขาดเลือด ซ่ึงเกิดจากธรอมโบสิสหรือเอม็
โบลิสมและร้อยละ15เกิดจากเลือดออกในเน้ือสมองและอีกร้อยละ5เกิดจากเลือดออกในชั้น subaracchoid 
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                  2.หลอดเลือด  ความดนัโลหิตสูงท าใหห้ลอดเลือดตอ้งรับน ้าหนกัมากข้ึน ผนงัหลอดเลือดหนา
และแขง็ตวั ท าใหก้ารไหลเวียนของเลือดไม่สะดวก เกิดการอุดตนั เกิดล่ิมเลือด ส่งผลใหเ้ลือดไม่สามารถไป
เล้ียงอวยัวะนั้นๆได ้ เช่นสมอง หวัใจ ไต และโรคท่ีพบไดม้ากคือหวัใจขาดเลือด สมองขาดเลือดหรือเส้น
เลือดในสมองตีบตนั ไตเส่ือมสมรรถภาพ    

                          

                    3.หัวใจ ความดนัโลหิตสูงท่ีไม่ไดรั้บการรักษา จะท าใหห้วัใจหอ้งล่างซา้ยหนาตวัข้ึน พองตวัข้ึน 
ท างานหนกัเพื่อบีบไล่เลือด เน่ืองจากตอ้งสู้แรงตา้นทานท่ีเพิ่มข้ึนในหลอดเลือดแดง ในระยะแรกเร่ิม
กลา้มเน้ือหวัใจจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัแรงตา้นทานท่ีเพิ่มข้ึนโดยการขยายตวัท าใหห้วัใจห้องล่างซา้ยโตดงัภาพ 

       

                แต่ถา้ความดนัโลหิตยงัสูงอยูต่ลอดเวลา หวัใจห้องล่างซา้ยท่ีโตก็จะไม่สามารถขยายตวัใหพ้อเพียง
กบัความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน เส้นใยของกลา้มเน้ือจะหยอ่นยานลง ในท่ีสุดหวัใจห้องล่างซา้ยจะไม่สามารถ
ท างานไดต้ามปกติหรือเกิดภาวะหวัใจซีกซา้ยบนไม่สามารถรับเลือดจากปอดไดเ้ลือดจึงไหลกลบัไปสู่ปอด
ตามเดิม เกิดอาการเลือดคัง่ในปอด ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาจะท าใหห้วัใจหอ้งล่างขวาตอ้งท างานหนกัมาก
เกินไป เกิดอาการบวมทั้งตวัและเกิดอาการหวัใจห้องล่างขวาตายในท่ีสุด 
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4. ไต ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีเป็นเร้ือรังหรือมีความดนัโลหิตสูงมากจะมีผลท าใหผ้นงัของหลอดเลือด
ท่ีไตหนาข้ึน ท าใหเ้ลือดไปเล้ียงไตไดน้อ้ยลง สมรรถภาพของไตในการก าจดัของเสียบกพร่องท าใหเ้กิดการ
คัง่ของสารต่างๆท่ีเกิดจากการเผาผลาญของร่างกาย ท่ีส าคญัคือการคัง่ของของเสีย เช่นเครียตินินและสารยู
เรีย ซ่ึงเป็นสารท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย ถา้มีการคัง่ของเสียในระดบัสูง เลือดจะไปเล้ียงไตไดน้อ้ยลง ท าใหค้วาม
ดนัโลหิตท่ีสูงอยูแ่ลว้กลบัสูงมากข้ึนกวา่เดิมและท าใหก้ารใชย้าลดความดนัโลหิตไดผ้ลนอ้ยลงดว้ย จนอาจ
ท าใหห้มดสติและเสียชีวติในท่ีสุด 

 

            5.จอประสำทตำ ความดนัโลหิตสูงท าใหห้ลอดเลือดท่ีไปเล้ียงตาหนาและแขง็ตวั ในกรณีท่ีมีความ
ดนัโลหิตสูงถาวรหรือรุนแรงอาจท าใหห้ลอดเลือดแตกและอุดตนั มีเลือดซึมออกมา เป็นผลใหมี้การท าลาย
ประสาทตาจนเส่ือมสภาพ เกิดอาการตามวั เลือดออกในลูกตาและจอประสาทตาท าให้ตาบอด 
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มำตรฐำนกำรคดักรองโรคควำมดนัโลหิตสูง 

กำรค้นหำผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง 

                      กำรคัดกรอง (Screening) หมายถึง กระบวนการคดัแยกบุคคลท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิด

โรค ออกจากกลุ่มปกติหรือไม่เป็นโรค  โดยแบ่งระดบัความเส่ียง ตั้งแต่ระดบัเส่ียง เส่ียงสูง เส่ียงสูงมาก หรือ

เป็นโรคแลว้ เพื่อส่ือสาร / ใหแ้นวทางปฏิบติัตนและสนบัสนุนการบริการหรือจดัการ ใหเ้กิดการยบัย ั้งหรือ

ชะลอกระบวนการเปล่ียนแปลงพยาธิสภาพตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ ท่ียงัไม่ไดป้รากฏโรคหรือความพิการไดเ้ห็น 

โดยการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการหรือการทดสอบอ่ืนๆ ท าใหส้ามารถแยกผูป่้วยหรือผูท่ี้มีส่ิงผดิปกติใน

ร่างกายได ้  เนน้การบริการเพื่อทนัท่วงทีในผูป่้วยเพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซอ้น เช่น การคดักรอง

โรคเบาหวาน โดยใชแ้บบคดักรองโดยวาจาและตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด  การตรวจวดัระดบัความดนั

โลหิตเพื่อคดัรองโรคความดนัโลหิตสูง และการคดักรองโอกาสเส่ียงโรคหวัใจและหลอดเลือด  โดยใชแ้บบ

คดักรอง            

   กลุ่มเป้ำหมำยในกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง ของกรมควบคุมโรค  หมายถึง  การคดักรอง

โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงในกลุ่มประชากรอาย ุ  35  ปีข้ึนไป ท่ีไม่ทราบวา่เป็นโรคความ

ดนัโลหิตสูงพร้อมแจง้ผลระดบัความเส่ียงแนวทางปฏิบติัตนตามระดบัความเส่ียงแก่ผูม้ารับบริการคดักรอง 

เพื่อป้องกนัและลดปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรค และส่งต่อแพทยว์นิิจฉยัใหก้ารรักษาในกรณีท่ีพบผูท่ี้สงสัยวา่

ป่วย (โรคความดนัโลหิตสูง หมายถึง ระดบัความดนัโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอท หรือมากกวา่ซ่ึงจะเป็น

ค่าบนหรือค่าล่างก็ได)้                  

 มำตรฐำนกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง 

1. บริการตรวจระดบัความดนัโลหิต โดยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ดว้ยเคร่ืองมือ ท่ีผา่นการ 

สอบเทียบค่าเป็นระยะ และการวดัท่ีไดม้าตรฐาน ตามแนวเวชปฏิบติัฯ เพื่อการคดักรอง 

2. บริการเจง้ค่าและอธิบายความหมายระดบัความดนัโลหิตสูงท่ีวดัแก่ผูรั้บบริการ 

3. บริการแนะน าการปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมกบัระดบัความดนัโลหิต 
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       กำรแบ่งระดับโอกำสเส่ียงของกำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูงและกำรปฏิบัติตัวตำมระดับควำมดันโลหิต            

กลุ่มที ่ 1 กลุ่มปกติ คือกลุ่มท่ีมีระดบัความดนัโลหิตซีสโตลิค นอ้ยกวา่  120 มิลลิเมตรปรอทและความดนั

โลหิตไดแอสโตลิค นอ้ยกวา่ 80 มิลลิเมตรปรอท 

 ควำมหมำย  ถือวา่ยงัไม่เป็นโรคและโอกาสเส่ียงนอ้ย 

 วธีิปฏิบัติ  อยา่งไรก็ตามให้ระมดัระวงัน ้าหนกัเกิน และการขาดการเคล่ือนไหวท่ีเพียงพอเพื่อป้อง 

กนัโรค โดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นเขตเมือง ชุมชนแออดั และวถีีชีวตินัง่ๆ นอนๆ 

กลุ่มที ่ 2 กลุ่ม Prehypertension คือกลุ่มท่ีมีระดบัความดนัโลหิตซีสโตลิค 120-139 มิลลิเมตรปรอท 

หรือความดนัโลหิตไดแอสโตลิค 80-89 มิลลิเมตรปรอท 

 ควำมหมำย  เป็นระดบัความดนัโลหิตท่ีเส่ียงสูงต่อการเป็นโรคความดนัโลหิตสูง และเร่ิมมีโอกาส

เส่ียงต่อโรคหวัใจและอมัพาตโดยเฉพาะเม่ือมีปัจจยัอ่ืนๆ ร่วมดว้ย สงสัยเป็นความดนัโลหิตสูง 

 วธีิปฏิบัติ   ปรับวถีิชีวิต ลดเคม็ เพิ่มกินผกั ออกก าลงักาย ลดน ้าหนกัในกรณีท่ีน ้าหนกัเกิน หยดุสูบ

บุหร่ีและควบคุมการด่ืมแอลกอฮอล ์ 

 กลุ่มที ่ 3  กลุ่ม Stage 1 Hypertension คือกลุ่มท่ีมีระดบัความดนัโลหิตซีสโตลิค 140-159 มิลลิเมตร

ปรอท หรือความดนัโลหิตสูงไดแอสโตลิค 90-99 มิลลิเมตรปรอท 

 ควำมหมำย  สงสัยวา่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง 

 วธีิปฏิบัติ    ใหส่้งต่อไปรับการวนิิจฉยัโดยแพทย ์

กลุ่มที ่ 4 กลุ่ม Stage 2 Hypertension คือกลุ่มท่ีมีระดบัความดนัโลหิตซีสโตลิคมากกวา่หรือเท่ากบั 
160 มิลลิเมตรปรอท หรือความดนัโลหิตไดแอสโตลิคมากกวา่หรือเท่ากบั 100 มิลลิเมตรปรอท 

 ควำมหมำย  ถือวา่เป็นโรคความดนัโลหิตสูงท่ีอนัตราย 

 วธีิปฏิบัติ  ใหต้รวจวดัซ ้ าอีกคร้ัง  ถา้ระดบัความดนัโลหิตยงัสูงกวา่ 160 มิลลิเมตรปรอท ใหส่้งต่อ

ทนัที เพื่อการวนิิจฉยัและรักษาโดยแพทย ์ดงัตารางต่อไปน้ี     

                       

 

 

 

 



 

งานโรคเร้ือรัง โรงพยาบาลอาจสามารถ 

9                                                           แนวทางการดูแลรักษาโรคความดนัโลหิตสูงเครือข่ายสุขภาพอ าเภออาจสามารถ 

กำรจดักลุ่มเป้ำหมำย ภำยหลงักำรวดัระดบัควำมดนัโลหิต 

ระดับควำมดันโลหิต กลุ่ม วธีิปฏิบัติ 

< 120/80 มม.ปรอท ปกติ 
-มีโอกาสเส่ียง ใหต้รวจนดัซ ้ าอีก 1 ปีขา้งหนา้ 

-ควบคุมอาหาร ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

SBP 120-139 และ / หรือ 

DBP 80-89 มม.ปรอท 

เส่ียงสูงต่อการเป็นโรคความ

ดนัโลหิตสูง 

(Per-hypertension) 

-ใหน้ดัตรวจซ ้ า ทุก 6 เดือน 

-ควบคุมอาหาร ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

-ควบคุมปัจจยัเส่ียงอ่ืนร่วมดว้ย 

-ประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจขาดเลือด

และอมัพฤกษอ์มัพาต 

>140/90มม.ปรอท สงสัยวา่เป็นความดนัโลหิต

สูง 

-ส่งต่อ ตรวจวดัความดนัโลหิต ซ ้ าเพื่อยนืยนั

การวนิิจฉยัโดยแพทย ์

-การควบคุมอาหาร ออกก ากงักายอยา่ง

สม ่าเสมอ ควบคุมปัจจยัเส่ียงอ่ืนร่วมดว้ย 

-ประเมิน โอกาสต่อกลุ่มโรค หวัใจขาดเลือด

และอมัพฤกษ ์อมัพาต 

>160/100 มม.ปรอท ความดนัโลหิตสูงรุนแรง -ส่งต่อ เพื่อการรักษาโดยด่วน 

 

 

ขั้นตอนกำรคดักรองโรคควำมดนัโลหิตสูง 
1. เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายอาย ุ35 ปีข้ึนไป ข้ึนทะเบียนคดักรอง 

2. ประชาสัมพนัธ์แจง้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบและนดัวนัรณรงคค์ดักรองโรค 

3. จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับคดักรองโรค 

4. ด าเนินการวดัความดนัโลหิตเพื่อคดักรองคน้หากลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคและกลุ่มป่วย 

5. ข้ึนทะเบียนคดักรองจ าแนกกลุ่มเส่ียง และทะเบียนกลุ่มป่วยโรคความดนัเลือด 

6. แจง้ผลโอกาสเส่ียงและใหค้  าแนะน าการปฏิบติัตนตามระดบัความเส่ียง 
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แผนภูมิแนวทำงกำรคดักรองโรคควำมดนัโลหิตสูง 
 

 

 

 

 

 

ประชากรกลุ่มเส่ียง ≥ 35 ปี เตรียมประชากร(ส่ือสาร+ติดตาม) 

ลงทะเบียนคดักรอง 

ซกัประวติัเป็นโรคความดนัโลหิตสูง 

เป็นโรค 
คดักรองวดัความดนัโลหิต 

ตามมาตรฐาน 

 

 

 

ไม่ใช่ 

BP<120/80 

mmHg 

กลุ่มปกติ 

 

 

BP≥ 120-139 

และ/หรือ 80-89 

mmHg กลุ่มเส่ียงสูง 

 

BP ≥ 140/90 mmHg 

กลุ่มสงสยัวา่ป่วย 

ส่งตรวจวนิิจฉยัยนืยนั 

เป็นโรคโดยแพทย ์ 

ประเมินปัจจยัโอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด 

ลงบนัทึกผา่นการคดักรองโรคหวัใจและหลอดเลือด 

แจง้โอกาสเส่ียงและแนวทางการปฏิบติั 

เพ่ือป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลือด 

 

แจง้ผลโอกาสเส่ียงและแนวทางการ

ปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคความดนัโลหิตสูง 
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CPG  โรคควำมดันโลหิตสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ESSEENTIAL HYPERENSION 
ท่ีไม่ใช่ภาวะความดนัโลหิตสูง 

ประวตัิ,ตรวจร่ำงกำย, Lab(UA,FPG,K,Cr,TC,ECG)
เพือ่พจิำร ำ 

- Cardiovascular risk factor(CVRF) 
- Target Organ Damage(TOD)/Clinical 

Cardiovascular Disease(CCD) 

กลุ่มเส่ียงต ่ำ 
- 140-179/90-109 
- <3 CVRF 
- ไม่มี TOD,CCD,ไม่เป็น DM 

แบ่งผูป่้วยตามกลุ่มเส่ียง(Stratify absolute risk) 

กลุ่มเส่ียงปำนกลำง 
- 140-179/90-109&<3 CVRF 
- ไม่มี TOD,ไม่เป็น DM 
- ≥180/110 ไม่มี CVRF 

กลุ่มเส่ียงสูง 

- ≥180/110&≥1 CVRF 
- มี CCD (CV or renal) 
 

- นดัตรวจทุก 1-2 เดือน ,เนน้ปรับเปล่ียนการด าเนินชีวติ  
- ติดตาม BP&CVRF ท่ี 3 เดือน 

SBP<140 
&DBP<90 

คุมความดนั <140/90 หรือ 130/85 ในผูป่้วย DM 
หรือ Proteinuria >1 gm/d ใน 3 เดือน 

เร่ิมรักษาดว้ยยา 
ลดความดนั 
<180/110ในเวลา 
2-3 สัปดาห์ 

เนน้ปรับเปล่ียนการด าเนินชีวติ  
ติดตามต่อทุก 3-6 เดือน 

เร่ิมรักษาดว้ยยา 
ลดความดนั 
<180/110ในเวลา 
2-3 วนั SBP<140-149 

or DBP<90-94 
SBP≥150 

or DBP≥95 

เร่ิมใหย้ารักษา 
Diuretic หรือ ß-Blocker 
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หลกักำรวดัควำมดันโลหิตสูง 

 ความดนัโลหิตภายในหลอดเลือดแดง เกิดข้ึนจากการบีบตวัและคลายตวัของหวัใจห้องล่างซา้ย ค่า

ความดนัสูงสุดเรียก Systolic pressure เกิดข้ึนขณะหวัใจห้องล่างบีบตวั ส่วนค่าต ่าสุดเรียก Diastolic pressure 

เกิดข้ึนขณะหวัใจหอ้งล่างคลายตวั ผลต่างระหวา่ง Systolic pressure และ Diastolic pressure เรียก Pulse 

pressure ซ่ึงโดยปกติไม่ควรเกิน 50 mmHg ในผูป่้วยสูงอายท่ีุมีความยดืหยุน่ของหลอดเลือดแดงใหญ่ aorta 

ลดลง จะก่อใหเ้กิด pulse pressure ท่ีสูงข้ึน ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดได ้

 โดยปกติเม่ือวดัความดนัโลหิตในหลอดเลือดแดงจะรายงานเป็นค่า Systolic pressure ต่อค่า 

diastolic pressure เขียนเป็น Systolic pressure/diastolic pressure เช่น 140/90 (ในกรณีน้ี ภาษาองักฤษจะอ่าน 

วา่ ‘Over’) โดยค่าเฉล่ียของความดนัโลหิตต่อการบีบตวัของหวัใจหน่ึงคร้ังนั้นเรียก mean arterial pressure 

(MAP) ซ่ึงค านวณไดโ้ดยใชส้มการ 

 

MAP = diastolic pressure + 1/3 pulse pressure 

  

 การวดัความดนัโลหิตในทางคลินิกทัว่ไปเป็นการวดัโดยออ้ม (ไม่ไดว้ดัภายในหลอดเลือดแดง

โดยตรง) นิยมใชว้ธีิการวดัท่ีเรียกวา่ Sphygmomanometer โดยใชเ้คร่ืองมือ Sphygmomanometer ซ่ึงวธีิการ

คือ เพิ่มความดนัเพื่อกดหลอดเลือดแดงท่ีตอ้งการวดั ทัว่ไปมกัใช ้brachial artery ของตน้แขน โดยเพิ่ม

อากาศเขา้ไปใน ถุงยางท่ีมีผา้หุม้ (cuff) ซ่ึงพนัอยูร่อบตน้แขนเหนือขอ้ศอก ขณะเดียวกนัใช ้Stethoscope ฟัง

เสียงการไหลของเลือดในหลอดเลือดแดงบริเวณท่ีอยูถ่ดัลงมา เม่ือเพิ่มความดนัใน cuff จนเกิน systolic 

turbulent flow ของเลือดท่ีไหลผา่นหลอดเลือดท่ีตีบแคบ เสียงท่ีไดย้นิน้ีดงัตามจงัหวะการเตน้ของชีพจร 

เรียก Korotkoff  sound ความดนั ณ จุดเร่ิมไดย้นิเสียงน้ี คือ systolic blood pressure (SBP) เม่ือความดนัจาก 

cuff ลดลงไปเร่ือยๆ จนเท่ากบั diastolic blood pressure (DBP) เสียงท่ีไดย้นิจะหายไป ดงันั้น ความดนัท่ีวดั

ได ้ณ จุดท่ีเสียงหายไปถือเป็น diastolic pressure การวดัความดนัโดยฟังเสียง Korotkoff  sound น้ีเรียก 

auscultatory method ในผูป่้วยบางรายท่ีไม่ทราบวา่ความดนั systolic เป็นเท่าไรอาจใชว้ิธีคล าชีพจร 

ท่ีเรียกวา่ Palpatory method เพื่อหาค่าโดยประมาณของ SBP โดยคล าชีพจรท่ีบริเวณ radial artery แทนการ

ฟังเสียงโดยใช ้stethoscope method การวดัโดยทั้งสองวธีิจะช่วยยนืยนัผลของการวดัซ่ึงกนัและกนัได ้ใน

แนวทำงกำรวนิิจฉัยและรักษำผู้ป่วยควำมดนัโลหิตสูง 
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ปัจจุบนัเพื่อลดการปนเป้ือนของสารปรอทในส่ิงแวดลอ้ม และเพิ่มความสะดวกในการวดัความดนัโลหิต มี

การใช ้non-mercury sphygmomanometer กนัมากข้ึนโดยเคร่ืองมือเหล่าน้ีอาจตรวจวดัเสียง หรือ การสั่น 

แลว้แปรผลสัญญาณเป็นความดนัโลหิตท่ีวดัได ้ขอ้ควรระวงัคือการใชเ้คร่ืองมือวดัเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมืออยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากเกิดความคลาดเคล่ือนหรือผดิพลาดไดง่้าย 

ค ำแนะน ำส ำหรับกำรวดัควำมดนัโลหติในคลนิิก ของ JNC 7 
 

•  เคร่ืองมือในการวดัไม่วา่จะเป็นประเภทใดก็ตามตอ้งมีการตรวจเช็คความถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

•   ผูท้  าการวดัตอ้งไดรั้บการฝึกฝนเพื่อปฏิบติัดว้ยเทคนิคท่ีถูกตอ้ง 

•   ผูป่้วยควรงดชา กาแฟ บุหร่ี การออกก าลงักาย เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาทีก่อนท าการวดั 

•   เม่ือวดัความดนั ผูป่้วยควรอยูใ่นท่านัง่โดยควรนัง่พกัอยา่งสงบก่อนสัก 5 นาทีก่อนท าการวดั เทา้ควรอยู ่    

บนพื้นเรียบ แขนวางพกัในระดบัหวัใจ 

•   ขนาดของ cuff ท่ีใชต้อ้งเหมาะสม โดยส่วนท่ีเป็น cuff bladder จะตอ้งพนัรอบแขนอยา่งนอ้ย 80% ถา้ 

cuff เล็กเกินไปจะไดค้่าความดนัสูงกวา่จริง 

•   ประมาณ SBP โดยใช ้palpatory method ท่ี radial artery จากนั้นวดัความดนัโลหิตโดยใช ้acscultatory 

method โดยเพิ่มความดนัใน cuff ใหสุ้งกวา่ค่าท่ีไดจ้าก palpatory method ประมาณ 20-30 mm Hg 

•   ลดความดนัลง (cuff deflation) อยา่งชา้ในอตัรา 2 mm Hg ต่อวนิาที ฟัง Korotkoff sound ท่ีเกิดข้ึน อ่านค่า

ความดนัเม่ือเร่ิมไดย้นิเสียงติดต่อกนัตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไป ซ่ึงถือเป็น systolic pressure และค่าความดนั ณ จุดท่ี

เสียงหายไป ถือเป็น diastolic pressure  

•   ควรท าการวดัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังห่างกนัอยา่งนอ้ย 2 นาที หากท าการวดั 2 คร้ังแลว้ค่าความดนัท่ีไดต่้างกนั

มากกวา่ 5 mm Hg ควรท าการวดัเพิ่มเติม แลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย 

•   ควรแจง้ผลใหผู้ป่้วยทั้งโดยการพูดบอก และเขียนค่าความดนัท่ีวดัได ้ควรระบุระดบัเป้าหมายความดนั

โลหิตใหผู้ป่้วยทราบ  

 

•   การวดัความดนัในท่ายนื ควรกระท าเป็นระยะๆ ในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดภาวะความดนัต ่า

ขณะเปล่ียนอิริยาบถ (postural hypotension) ผูป่้วยท่ีรายงานอาการท่ีอาจบ่งบอกถึงการมี postural 
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hypotension เช่น เป็นลมหรือวงิเวยีนเม่ือเปล่ียนท่าทาง และในผูป่้วนท่ีจะไดรั้บขนาดยาเพิ่ม หรือเพิ่มยาอีก

ชนิด ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดภาวะ postural hypotension ได ้

 

 

 ส าหรับการแบ่งระดบัความดนัโลหิตท่ีวดัไดน้ั้น (blood pressure classification) JNC 7ไดก้ าหนดไว้

ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตำรำงที ่1 กำรแบ่งควำมดันโลหิตในผู้ใหญ่อำยุ 18 ปี ขึน้ไป ของ JNC-7 

ระดับควำมดันโลหิต  systolic blood pressure   diastolic blood pressure 

              (มม.ปรอท)    (มม.ปรอท) 

Normal     < 120   และ   < 80 

Pre-hypertension   120-139   และ/หรือ  80-89 

Stage 1 Hypertension   140-159   และ/หรือ  90-99 

Stage 2 Hypertension   ≥ 160   และ/หรือ  ≥ 100 

 

 การแบ่งระดบัความดนัโลหิตควรใชค้วามดนัโลหิตท่ีเป็นค่าเฉล่ียจากการวดัอยา่งนอ้ย 2 คร้ังใน

หน่ึงโอกาส (Visit) และ ควรยนืยนัผลการวดัอยา่งนอ้ยอีก 1 โอกาส (Visit) ก่อนท่ีจะวนิิจฉยัผูป่้วยวา่เป็น

โรคความดนัโลหิต หาก SBP และ DBP ท่ีวดัไดอ้ยูใ่น category ท่ีแตกต่างกนั ใหใ้ช ้category ท่ีสูงกวา่เป็น

ตวัก าหนด category ของคนไขค้นนั้น 

 ผูป่้วยท่ีเป็น Prehypertension ยงัไม่ถือวา่ไดรั้บการวนิิจฉยัดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง แต่ควรเพิ่ม

ความใส่ใจในการป้องกนัเพื่อป้องกนัการพฒันาไปเป็นโรคความดนัโลหิตสูง ผูมี้ความดนัในระดบัน้ียงัไม่

จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยยา แต่ควรไดรั้บค าแนะน าเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมชีวติ (lifestyle 

modification) ใหมี้ความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัการเกิดภาวะ hypertension ข้ึน 

 ส าหรับผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง จะมีความดนัโลหิตตั้งแต่140/90mm Hg 

ข้ึนไป โดยแบ่งเป็น Stage 1 และ 2 ตามระดบัความดนัโลหิตท่ีตรวจวดัได ้

 ในกรณีท่ีตรวจพบความผดิปกติของอวยัวะส าคญั (target organ damage) ในระยะเฉียบพลนัร่วม

ดว้ย ผูป่้วยควรไดรั้บการรักษาในทนัที 
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 ในกรณีท่ีไม่พบความผดิปกติดงักล่าว JNC7 ไดใ้หค้  าแนะน าในการตรวจติดตามผูป่้วยตามระดบั

ความดนัโลหิต ดงัแสดงในตารางท่ี 2   

 

ตำรำงที ่2 ค ำแนะน ำในกำรตรวจติดตำมผู้ป่วยโดยใช้ระดับควำมดันโลหิตเป็นเก ฑ์ ในกร ีทีไ่ม่พบ target 

organ damage ทีจ่ ำเป็นต้องรักษำเร่งด่วนส ำหรับผู้ใหญ่ 

ระดับควำมดันทีว่ดัได้(mm Hg) กำรตรวจติดตำม 

Normal ตรวจความดนัโลหิตอีกคร้ังในอีก 2 ปีขา้งหนา้ 

Prehypertension ตรวจความดนัโลหิตอีกคร้ังในอีก 1 ปีขา้งหนา้ อาจตรวจติดตามใหเ้ร็ว

ข้ึนโดยพิจารณาจากประวติัของระดบัโลหิตท่ีวดัไดใ้นอดีต (มีแนวโนม้

สูงข้ึน) หรือ หากผูป่้วยมีปัจจยัเส่ียงของโรคหวัใจและหลอดเลือด หรือ

ภาวะของ target organ damage 

Stage 1 hypertension ยนืยนัผลระดบัความดนัโลหิตอยา่งชา้ท่ีสุดภายใน 2 เดือน ใหค้  าแนะน า

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวติแก่ผูป่้วย เม่ือยนืยนัผลแลว้พิจารณา

การรักษาดว้ยยาพร้อมกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวติ 

Stage 2 hypertension ควรไดรั้บการรักษาอยา่งชา้ท่ีสุดภายในระยะเวลา 1 เดือนในกรณีท่ีผูป่้วย

มีระดบัความดนัโลหิตมากกวา่ 180/110 mm Hg ควรไดรั้บการรักษา

ทนัทีหรือภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ข้ึนกบัสถานการณ์และ

ภาวะแทรกซอ้นท่ีพบ 
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 หลงัจากแพทยว์นิิจฉยัโรคความดนัโลหิตสูงไดแ้ลว้ จ  าเป็นตอ้งท าการประเมินปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีมี

ผลต่อการเกิดการท าลายอวยัวะเป้าหมาย (TOD) ,CVD และโรคไต โดยเร่ิมจาก 

กำรซักประวตัิ นอกจากประวติัการเจบ็ป่วยในปัจจุบนัและอดีตแลว้ ตอ้งซกัถึงประวติัครอบครัว 

ประวติัสังคม การรับประทานอาหาร การออกก าลงักาย การแพย้า และการใชย้า อาหารเสริม สมุนไพรอีก

ดว้ย โดยเภสัชกรควรสามารถท่ีจะระบุถึงยา อาหารเสริม หรือ สมุนไพรท่ีอาจก่อใหเ้กิดระดบัความดนั

โลหิตสูงข้ึนไดพ้ร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ข ้และใหค้  าปรึกษาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีอานส่งผลให้

เกิดภาวะความดนัโลหิตสูง หรือโรคหวัใจและหลอดเลือด 

การตรวจร่างกาย นั้นนอกเหนือจากการตรวจวดัความดนัโลหิต ยงัมีการตรวจตามระบบท่ีควร

กระท าเพื่อคน้หาสาเหตุของความดนัโลหิตสูง ภาวะ target organ damage และปัจจยัเส่ียงของการเกิด

โรคหวัใจและหลอดเลือด นอกจากสัญญาณชีพทั้งส่ี (Vital signs) JNC 7 ไดแ้นะน าการตรวจ optic fundi 

body mass index (BMI), auacultation ของหลอดเลือด เช่น carotidartery , abdominal  aorta , femoral artery 

เพื่อพิจารณาถึงการตีบแคบของหลอดเลือดโดยฟังการไหลของเลือด ขนาดของต่อมไทรอยด ์ฟังเสียงหวัใจ

และปอด ตรวจคล าอวยัวะในช่องทอ้ง ไต การเพาะปัสสาวะ ตรวจความแรงของชีพจรและอาการบวมของ

แขนและขา รวมทั้งประเมินการท างานของระบบประสาท 

กำรตรวจผลทำงห้องปฏิบัติกำร ส่ิงทีค่วรตรวจ มดีังนี ้

 

 

 

 

 

 

หลกักำรประเมินปัจจยัเส่ียงที่มีผลต่อกำรเกดิ TOD,CVD และโรคไต 

 
-FBS    -uric acid    

-Lipid Profile                                 -Serum K 

-BUN    -Cr 

-CBC    -Urinalysis(U/A)  

-EKG    -CXR 

-microalbuminuria ถา้ Urinalysis ผล negative 
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JNC 7 ไดเ้สนอแนะใหมี้การสืบคน้ปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด และ target 

organ damage ในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง เพื่อการพยากรณ์โรคและเลือกการรักษาท่ีเหมาะสม ดงัตารางท่ี 3 

 

ตำรำงที ่3 ปัจจัยเส่ียงของกำรเกดิโรคหัวในและหลอดเลือด และ target organ damage 

 

ปัจจัยเส่ียงทีส่ ำคัญ 

 ภาวะความดนัโลหิตสูง 

 อาย ุ(มากกวา่ 55 ปีส าหรับผูช้าย และ 65 ปีส าหรับผูห้ญิง) 

 โรคเบาหวาน 

 ระดบั LDL-C (หรือ total cholesterol) สูง หรือ ระดบั HDL-C ต ่า 

 ค่าการกรองผา่นไตโดยประมาณ (estimated GFR) นอ้ยกวา่ 60 ml/นาที 

 ประวติัคนในครอบครัวไดรั้บการวนิิจฉยัดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือดตั้งแต่อายนุอ้ย (อายุ

นอ้ยกวา่ 55 ปีส าหรับผูช้าย และนอ้ยกวา่ 65 ปีส าหรับผูห้ญิง) 

 ภาวะท่ีตรวจพบ albumin ในปัสสาวะ (microalbumunuria) 

 ภาวะอว้น (BMI ≥ 30 kg/m2) 

 การไม่ออกก าลงักาย (physical inactivity) 

 การสูบบุหร่ี 

Target organ damage 

 Left ventricular hypertrophy 

 Angina/myocardial infarction 

 Prior coronary revascularization 

 Heart failure 

 Stroke/transient ischemic attack 

 Dementia 

 Chronic kidney disease 

 Peripheral arterial disease 

 Retinopathy 
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เป้ำหมำยในกำรรักษำ คือ 

1. ลดความดนัโลหิตให้อยูใ่นระดบัเป้าหมาย (goal blood pressure) และลดความเส่ียงในการทุพล

ภาพหรือเสียชีวติ จากโรคหวัใจ หลอดเลือด และไต 

2. หากมีการใชย้าจะตอ้งมีผลไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด เพื่อไม่ให้รบกวนการด าเนินชีวติ

ของผูป่้วยและมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

โดยทัว่ไปเป้าหมายของระดบัความดนัโลหิตในผูป่้วยภาวะความดนัโลหิตสูง คือ นอ้ยกวา่ 140/90 

Mm Hg ส าหรับผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีมีโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) หรือโรคไตเร้ือรัง (chronic 

kidney disease) ร่วมดว้ย เป้าหมาย ของระดบัความดนัโลหิต คือ นอ้ยกวา่ 130/80 mm Hg ทั้งน้ีเป็นไปตาม

ผลการศึกษาทางคลินิก และค าแนะน าของ JNC 7,American Diabetes Association และ National Kidney 

Foundation Guideline แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับผูป่้วยแทรกซอ้นอ่ืนๆ เช่น โรคกลา้มเน้ือหวัใจ

ขาดเลือด โรคหวัใจลม้เหลว หรือโรคหลอดเลือดสมอง JNC 7 ไม่ก าหนดระดบัความดนัโลหิตเป้าหมายท่ี

ชดัเจนแตกต่างออกไปจากระดบัเป้าหมายในผูป่้วยทัว่ไป ดงันั้นผูป่้วยควรมีระดบัความดนัโลหิตเป้าหมาย 

นอ้ยกวา่ 140/90 mm Hg อยา่งไรก็ตามระดบัความดนัท่ีต ่ากวา่น้ี (เช่น นอ้ยกวา่ 120/80 mm Hg ซ่ึงถือเป็น 

normal blood pressure) น่าจะมีผลดีต่อการลดอตัราทุพลภาพและเสียชีวติจากโรคหวัใจและหลอดเลือดได้

อีก ทั้งน้ีพิจารณาจากขอ้มูลทางระบาดวทิยาท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ตั้งแต่ตอนตน้ 

 การรักษาผูป่้วยดว้ยภาวะความดนัโลหิตสูง แบ่งไดเ้ป็น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวติ และ การใช้

ยาลดความดนัโลหิตโดยผูป่้วยทุกคนควรไดรั้บค าปรึกษาเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวติท่ีสามารถลด

ระดบัความดนัโลหิตและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดได ้พิจารณาใชย้าในกรณีท่ีไม่

สามารถลดความดนัโลหิตให้อยูใ่นระดบัเป้าหมาย ถึงแมจ้ะมีการใชย้าลดความดนัโลหิตแลว้ก็ตาม การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวติยงัคงเป็นส่ิงจ าเป็น และควรปฏิบติัในผูป่้วยทุกรายตลอดไป 

 

 

 

หลกักำรรักษำผู้ป่วยควำมดนัโลหิตสูงโดยทั่วไป 
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กำรปรับเปลีย่นพฤติกรรมชีวติ (Lifestyle modification) 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อการลดความดนัโลหิตสามารถป้องกนัการเกิดโรคความดนัโลหิต

สูง และช่วยใหก้ารควบคุมความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นระดบัเป้าหมายง่ายข้ึนในกรณีท่ีผูป่้วยไดรั้บยาอยูแ่ลว้ 

ดงันั้นเภสัชกรควรใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วยถึงประโยชน์ของการน าพฤติกรรมดงักล่าวไปใชเ้พื่อป้องกนัและ

รักษาโรคความดนัโลหิตสูง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีแนะน าโดย JNC 7 แสดงไวในตารางท่ี 4 นอกจากน้ี

เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด แนะน าใหผู้ป่้วยหยดุสูบบุหร่ีดว้ยนอกเหนือจากการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในตารางท่ี 4 

ตำรำงที ่4 กำรปรับเปลีย่นพฤติกรรมชีวติเพ่ือป้องกนัและส่งเสริมกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสูง 

พฤติกรรมทีค่วร 

ปรับเปลี่ยน 

ค ำแนะน ำ ค่ำประมำ ของ Systolic 

BP ทีล่ดลงได้ 

การลดน ้าหนกั คงน ้าหนกัปกติตวัไวโ้ดยค่า BMI อยูใ่นช่วง 18.5-

22.9* kg/m2 

5-20 mm Hg ต่อน ้าหนกั

ตวัท่ีลดลง 10 kg 

รับประทานอาหารแบบ 

DASH 

รับประทานอาหารท่ีสัดส่วนของผลไม ้ผกั และ

ผลิตภณัฑ ์จากนมท่ีมีไขมนัต ่าโดยพยายามลด

ปริมาณของ Saturated fat และไขมนัท่ีรับประทาน

ทั้งหมดต่อวนัลง 

8-14 mm Hg 

ลดปริมาณเกลืดโซเดียม ลดปริมาณโซเดียมใหน้อ้ยกวา่ 100 มิลลิโมลต่อวนั  

(2.4 กรัมโซเดียม หรือ 6 กรัมเกลือแกงต่อวนั) 

2-8 mm Hg 

 

เพิ่มการออกก าลงักาย ออกก าลงักายแบบ aerobic เช่นเดินไวๆ อยา่งนอ้ย

วนัละ 30 นาที เกือบทึกวนัในแต่ละสัปดาห์ 

4-9 mm Hg 

ด่ืมอลักอฮอลใ์นปริมาณ

ท่ีเหมาะสม 

จ ากดัปริมาณอลักอฮอลไ์ม่ใหเ้กิน 30 มิลลิลิตร

เอทิลอลักอฮอลต่์อวนั ซ่ึงปริมาณ 720 มิลลิลิตร

เบียร์ (4.5%) , 300 (40%) ส าหรับผูห้ญิงและผูมี้

น ้าหนกัใหล้ดลงปริมาณลงคร่ึงหน่ึง 

2-4 mm Hg 

DASH = Dietary Approach to Stop Hypertension จำก Sacks FM,et al. Effects on blood pressure of reduced dietary 

sodium and theDietary Approaches to Stop Hypertension(DASH) diet.N Engl J Med.200;344:3-10.* ใน JNC 7 

แนะน ำให้คง BMI ในช่วง 18.5-24.9 kg/m2 ซ่ึงไม่เหมำะสมกบัคนเช้ือสำยเอเชียน 
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 Primary hypertension คือ โรคความดนัโลหิตสูงท่ีสามารถระบุสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดพยาธิสภาพได ้

ประมาณ 90-95% ของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงจะถูกวินิจฉยัเป็น Primary hypertension  

 Secondary hypertension คือ โรคความดนัโลหิตสูงท่ีสามารถตรวจพบสาเหตุและรอยโรคท่ี

ก่อใหเ้กิดภาวะความดนัโลหิตสูงเช่น ความผิดปกติท่ีไตหรือต่อมหมวกไต หรืออาจเกิดข้ึนเน่ืองมาจากการ

ใชย้า เช่น Oral Contraceptives, oral Decongestants เป็นตน้ 

 The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 

Treatment of High Blood Pressure (JNC 7) ไดร้ะบุวา่ การใชย้ารักษาโรคความดนัโลหิตสูงข้ึนอยูก่บัระดบั

ความดนัโลหิตกบัการประเมินปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด CVD รวม ดงัตารงท่ี 5และ6 

  

ตำรำงที ่5 ระดับควำมเส่ียงต่อกำรเกดิ CVD โดยรวม โดยดูจำกระดับควำมดันโลหิตเทียบกบักำรปัจจัยเส่ียง

ต่อกำรเกดิ CVD  

ปัจจัยเส่ียง 

ควำมดันโลหิต (mmHg) 

Normal Pre-HT Stage 1 HT Stage 2 HT 

ไม่มีปัจจยัเส่ียงใดๆ  ปกติ ปกติ เพิ่มเล็กนอ้ย เพิ่มปานกลาง 

มี 1-2 ปัจจยัเส่ียง เพิ่มเล็กนอ้ย เพิ่มเล็กนอ้ย เพิ่มปานกลาง เพิ่มสูง 

มี 3 ปัจจยัเส่ียงข้ึนไป เพิ่มปานกลาง เพิ่มสูง เพิ่มสูง เพิ่มสูงมาก 

เป็นโรคเบาหวาน เพิ่มปานกลาง เพิ่มสูง เพิ่มสูง เพิ่มสูงมาก 

เป็นโรคหลอดเลือดและหวัใน หรือไต เพิ่มสูงมาก เพิ่มสูงมาก เพิ่มสูงมาก เพิ่มสูงมาก 

 

 

 

 

 

หลกักำรใช้ยำรักษำผู้ป่วยโรคควำมดนัโลหิตสูง 
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ตำรำงที ่6 แนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสูงโดยประเมินตำมระดับควำมดันโลหิตและปัจจัยเส่ียงต่ำงๆ 

ปัจจัยเส่ียง 

ควำมดันโลหิต (mmHg) 

Normal Pre-HT Stage 1 HT  Stage 2 HT 

ไม่มีปัจจยัเส่ียงใดๆ ไม่ตอ้งรักษา ไม่ตอ้งรักษา ปรับพฤติกรรม

หากควบคุมไม่ 

ไดภ้ายใน 3-4 

เดือนก็ใหรั้กษา

ดว้ยยา 

ปรับ

พฤติกรรม+

รักษาดว้ยยา 

มี 1-2 ปัจจยัเส่ียง ปรับพฤติกรรม ปรับพฤติกรรม ปรับพฤติกรรม

หากควบคุม

ไม่ได ้ภายใน1 

เดือนใหรั้กษา

ดว้ยยา 

ปรับ 

พฤติกรรม + 

รักษาดว้ยยา 

มี 3 ปัจจยัเส่ียงข้ึนไป ปรับพฤติกรรม ปรับ

พฤติกรรม+อาจ

รักษาดว้ยยา 

ปรับพฤติกรรม+

อาจรักษาดว้ยยา 

ปรับ 

พฤติกรรม + 

รักษาดว้ยยา 

เป็นโรคเบาหวาน ปรับพฤติกรรม ปรับ

พฤติกรรม+

รักษาดว้ยยา 

ปรับพฤติกรรม+

อาจรักษาดว้ยยา 

ปรับ 

พฤติกรรม + 

รักษาดว้ยยา 

เป็นโรคหลอดเลือดและหวัใจ 

หรือไต 

ปรับ

พฤติกรรม+

รักษาดว้ยยา 

ปรับ

พฤติกรรม+

รักษาดว้ยยา 

ปรับพฤติกรรม+

อาจรักษาดว้ยยา 

ปรับ 

พฤติกรรม + 

รักษาดว้ยยา 

 

การใชย้าเพื่อลดความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นระดบัเป้าหมายนั้นมกัจ าเป็นควบคู่ไปกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ชีวติ ยารับประทานท่ีมีใชอ้ยูแ่บ่งไดเ้ป็นหลายกลุ่มดงัแสดงในตารางท่ี 7 
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ตำรำงที ่7 ยำลดควำมดันโลหิตชนิดรับประทำน 

ช่ือยำ ขนำดยำ 

ต่อวนั 

ควำมถี่ 

ต่อวนั 

ข้อบ่งใช้ ผลไม่พงึประสงค์ 

Diuretics 

Hydrochlorothiazide 

Furosemide  

 

12.5-50 

mg 

1.25-2.5 

mg 

 

 

1 

1 

 

ช่วยควบคุมปริมาณน ้าและเกลือในร่างกาย 

บรรเทาอาการบวม สามารถใชเ้ป็นยาลด

ความดนัโลหิตตวัแรกในผูป่้วยท่ีไม่มีขอ้

หา้มใช ้

****ควรระมัดระวงัในผู้ป่วยวยัท ำงำน

เพรำะอำจท ำให้อ่อนเพลียยำวนำนและ

เส่ือมสมรรถภำพทำงเพศได้****(นพ.

ธารา) 

Hypokalemia, 

Hypomagnesemia, 

Hyperglycemia, 

Dyslipidemia,lmpotence, 

Hyperuricemia ไม่ควรใช้

ในผู้ป่วยโรคเกำต์ 

Beta-blockers(BBs) 

Atenolol 

Propranolol  

Metoprolol 

 

25-100 

mg 

40-160 

mg 

100  mg 

 

1 

2-3 

1-2 

ยบัย ั้งผลของการกระตุน้ของ Adrenalin ท า

ใหห้วัใจเตน้ชา้ลง ไม่ใชเ้ป็นยาตวัแรกใน

การรักษาผูป่้วย ยกเวน้มีขอ้บ่งช้ี 

Bradycardia, 

Bronchoconstriction, 

Hyperglycemia, 

Dyslipidemia, 

Lmpotence,Masking 

Hypoglycemia 

Symptoms in diabetes 

ไม่ควรใชใ้นผูป่้วยท่ีเป็น

โรค COPD และ Asthma 

Alpha-1-blockers 

Doxazosin 

 

1-16  mg 

 

1 

หลงัทานจะมึนงง หนา้มืดควรแนะน าให้

นอนพกัหรือเปล่ียนอิริยาบถชา้ๆ 

Dizziness, Headache, 

Edema 

Calcium channel 

Blockers (CCBs) 

Amlodipine 

 

 

 

2.5-10  

mg 

 

 

 

1 

 

ขยายเส้นเลือด และท าใหห้วัใจเตน้ชา้ 

รักษาโรคเส้นเลือดหวัใจตีบตนั ปกป้องไต

ในผูป่้วยโรคเบาหวาน 

Headache, 

Dizziness, 

Orthostatic hypotension, 

Peripheral edema 
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Angiotensin-

converting 

Enzyme inhibitors  

(ACEls) 

Enalapril 

 

 

 

 

 

5-40  mg 

 

 

 

 

 

1-2 

 

การใหย้าหลงัอาหารม้ือเชา้เพียงม้ือเดียว 

ผูป่้วยมกัมีความดนัสูงในช่วงเชา้ตรู่ ท าให้

ควบคุมความดนัโลหิตไดไ้ม่ดี เส่ียงต่อการ 

CVD สูง ควรปรับยาใหกิ้นเชา้-เยน็ 

 

Hyperkalemia, ไอมาก, 

Taste disturbances, 

Angioneurotic edema, 

Worsening renal function 

Angiotensin receptor 

Blockers (ARBs) 

Losartan  

 

 

25-100 

mg 

 

 

1-2 

ออกฤทธ์ิเหมือนยากลุ่ม 

ACEls 

Hyperkalemia, 

Worsening renal function 

ไอนอ้ยกวา่ ACEls 

 

 

ตำรำงที ่8 ยำลดควำมดันโลหิตทีม่ีข้อบ่งช้ีในกำรใช้ชัดเจน 

Thiazide diuretics    Calcium antagonists (non-dihydropyridines) 

* lsolated systolic hypertensions   *Angina 

*Hesrt failure     *Carotid atherosclerosis 

*Hypertension in blacks    *Supravantricular tachycardia 

Loop diuretics     ACE inhibitors 

*End stage renal disease    *Heart failure 

*Heart failure      *LV dysfunction 

      *Post – myocardial infarction 

Diuretics (antialdosterone)   * Diabetic nephropathy 

*Heart failure     * Non – diabetic nephropathy 

*Post – myocardial infarction   *LV hypertrophy 

      *Carotid atherosclerosis 

Beta – blockers     *Proteinuria/Microalbuminuria 

*Angina pectoris    *Atrial fibrillation  
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*Post – myocardial infarction   *Metabolic sydrome 

*Heart failure 

*Tachyarrhythmias    Amgiotensin  recepror blockers  

*Glaucoma     *Heart failure 

*Pregnancy     *Post – myocardial infarction 

      *Diabetic nephropathy 

Calcium antagonists (dihydropyridines)  *Proteinuria/Microalbuminuria 

*lsolated systolic hypertensions   *LV hypertrophy 

              (elderly) 

*Angina pectoris    *Atrial fibrillation 

*LV hypertrophy     *Metabolic sydrome 

*Carotid/ Coronary Atherosclerosis  *ACE inhibitor – induced cough 

*Pregnancy 

 

หมำยเหตุ ในกรณีท่ีไม่สามารถใชย้า ACE inhibitor ไดใ้หใ้ช ้angiotensin receptor blockers (ARB)แทน 
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แผนผงัขั้นตอน (algorithm) กำรรักษำโรคควำมดันโลหิต ตามค าแนะน าของ JNC 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวิต 

ระดบัความดนัโลหิตไม่อยูใ่นระดบัเป้าหมาย 

คือ <140/90 mmHg ในผูป่้วยทัว่ไป หรือ < 130/80 mmHg ส าหรับผูป่้วยเบาหวานหรือโรคไตเร้ือรัง 

 

เลือกยาท่ีเหมาะสมส าหรับผูป่้วย 

ไม่มีภาวะท่ีเป็นขอ้บ่งใชจ้  าเป็น มีภาวะท่ีเป็นขอ้บ่งใชจ้  าเป็น 

Stage 1 hypertension 

-Thiazide diuretics ส าหรับ

ผูป่้วยส่วนใหญ่ 

หากไม่สามารถใช ้thiazides 

ไดพิ้จารณาใหย้ากลุ่ม ACEls 

ARBs, BBs, CCBs 

-ใชย้า 2 ชนิดร่วมกนัโดยชนิด

หน่ึงควรเป็น thiaaide 

 

Stage 2 hypertension 

-ยา 2 ชนิดโดยใช ้

Thiazide diuretics 

ร่วมกบัยากลุ่ม ACEls,  

ARBs, BBs หรือ CCBs 

ยำทีเ่หมำะสมส ำหรับภำวะที่

เป็นข้อบ่งใช้(พิจารณาจาก 

ตารางท่ี 10) แลว้ถา้จ าเป็น

เพิ่มยาอ่ืนๆ ตามความ

เหมาะสม (เช่น diuretics, 

ACEls, ARBs, BBs, CCBs) 

หากความดนัโลหิตไม่อยูใ่นระดบัเป้าหมาย 

ปรับขนาดยาให้เหมาะสม หรือเพิ่มยาอีก 1 ชนิด จนความดนัโลหิตอยูใ่นระดบัเป้าหมาย 
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****ระมดัระวงั Diuretic ในผูป่้วยอายนุอ้ย เพราะอาจรบกวนวถีิชีวติ(อ่อนเพลีย ท างานไม่ได)้/เส่ือม

สมรรถภาพทางเพศ***** 

 เม่ือผูป่้วยไดรั้บการวินิจฉยัดว้ยความดนัโลหิตสูง แนวทางในการรักษาท่ีแนะน าโดย JNC 7 แนะน า

ใหผู้ป่้วยปรับพฤติกรรมชีวติเพื่อลดความดนัโลหิตลง หากไม่สามารถลดความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นระดบั

เป้าหมายไดก้็จะเร่ิมการใชย้า ซ่ึงยาแรกท่ีแนะน าใหใ้ชส้ าหรับผูป่้วยโดยทัว่ไป คือ diuretics เช่น 

hydrochlorothiazide โดยอาจใหเ้ด่ียวๆ หรือร่วมกบัยาอ่ืนก็ได ้ในกรณีของ Stage 1 hypertension ท่ีระดบั

ความดนัโลหิตไม่สูงจากระดบัเป้าหมายมากนกั การใหย้า diuretics เพียงชนิดเดียวอาจลดระดบัความดนั

โลหิตให้อยูใ่นระดบัเป้าหมายได ้แต่หากเป็น Stage 2 hypertension มกัจ าเป็นตอ้งใชย้าอยา่งนอ้ย 2 ชนิด 

(ทั้งน้ีจากผลการศึกษาทางคลินิกพบ ยาลดความดนัโลหิตตวัหน่ึงเม่ือใชใ้นขนาดทัว่ไป มกัลด SBP ได ้

ประมาณ 10 mm Hg) หากตดัสินใจใชย้ามากกวา่ 1 ชนิด ตวัหน่ึงนั้นควรเป็น thiazide diuretics (ยกเวน้มีขอ้

หา้มใชห้รือไม่เหมาะสมท่ีจะใช ้ก็เลือกใชย้ากลุ่ม ACEls, ARBs, BBs, หรือ CCBs แทน thiazide diuretics) 

ไม่วา่จะเป็นยา 1 หรือ 2 ชนิด ควรเร่ิมยาในขนาดต ่า ติดตามผลการรักษาแลว้ปรับขนาดยาตามการ

ตอบสนองและผลไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึน หากไม่สามารถลดความดนัโลหิตถึงระดบัเป้าหมายจ าเป็นตอ้ง

เพิ่มยาอีก 1 ชนิด ส าหรับยาท่ีจะเลือกใชร่้วมกบั thiazide นั้นอาจเป็น ACEls, ARBs, BBs หรือ CCBs ก็ได้

การศึกษา ALLHAT พบ ผูป่้วยร้อยละ 60 จ าเป็นตอ้งไดรั้บยา 2 ชนิดข้ึนไปเพื่อควบคุมความดนัใหน้อ้ยกวา่ 

140/90 mm Hg โดยผูป่้วยร้อยละ 30 สามารถควบคุมความดนัโลหิตไดโ้ดยใชย้าเพียงชนิดเดียว และมีผูป่้วย

จ านวนหน่ึงตอ้งไดรั้บยา 3 ชนิดข้ึนไปเพื่อลดระดบัความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นระดบัเป้าหมาย 

 กลุ่มยำควำมดันโลหิตทีส่ำมำรถใช้ร่วมกนัได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diuretics 

Angiotensin receptor 

antagonists 

 
Calcium 

antagonists 

ACE inhibitors 

B-blockers 

Alfa-blockers 
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หมำยเหตุ ยา 5 กลุ่มท่ีนิยมใชเ้ป็นยาเร่ิมตน้และใชไ้ดใ้นระยะยาว  ยาท่ีนิยมใชค้วบกนัและเสริมฤทธ์ิ  

(เส้นทึบ) ยาท่ีใชร่้วมกนันอ้ยเพราะไม่เสริมฤทธ์ิ (เส้นประ) 

 

 

 

 

1.คดักรองโรคความดนัโลหิตสูงโดยการวดัความดนัโลหิตถา้ BP ≥ 140 / 90  mmHg 2 คร้ังห่างกนั 2 

อาทิตย ์ใหว้นิิจฉยัเป็นโรคความดนัโลหิตสูง  

2. เจาะเลือดไดแ้ก่ FBS, Lipid profile, BUN,Cr,  

3. ถา้ BP< 140/90 mmHg แนะน าผูป่้วยใหคุ้มอาหาร ปรับพฤติกรรม และมาตรวจวดัความดนัโลหิตปีละ 1 

คร้ัง 

4. ถา้ BP < 140 / 90 – 160 / 100 mmHg ซกัประวติัเพื่อหาปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด TOD, CVD และโรคไต เร่ิม

รักษาดว้ยยาตวัแรก ควรใชเ้ป็นยากลุ่ม Diuretic ควบคู่กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

5. ถา้ BP ≥ 160 / 100 mmHg ซกัประวติัเพื่อหาปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด TOD, CVD และโรคไต เร่ิมรักษา ยาท่ี

ควรใชเ้ป็นยา 2 ขนาดข้ึนไป โดยตวัแรกท่ีใหค้วรเป็นยากลุ่ม Diuretic และตวัท่ี 2 อาจเป็นกลุ่ม BBs หรือ 

CCBs ก็ไดค้วบคู่กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

6. การปรับยาควรเร่ิมจากขนาดต ่าๆ ก่อน ถา้ผูป่้วย BP ยงั  ≥ 140 / 90 mmHg ค่อยๆ เพิ่มควบคู่กบัการ

ประเมินปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด TOD,CVD และเจาะเลือดซ ้ าเป็นระยะๆ  

7. ถา้ตรวจพบร่องรอยการถูกท าลายของอวยัวะจากโรคความดนัโลหิตสูง และตอ้งการตรวจหตัถการ

เพิ่มเติม เช่น EKG, CXR หรือ MAU ใหส่้งต่อผูป่้วยกลบัมาพบแพทย ์

8. ถา้ใหย้าลดความดนัโลหิตผูป่้วย Max dose ครบ 2 ตวั แลว้ BP ยงั >140/90 mmHg ตอ้งการปรับยาตวัท่ี 3 

ไม่ลง ใหส่้งต่อผูป่้วยกลบัมาพบแพทย ์

9. ถา้มีอาการเส่ียงต่อภาวะแทรกซอ้นของโรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต เช่น หายใจเหน่ือย

หอบ เหน่ือยง่าย แน่นหนา้อก บวมตามตวั หรือแขนขาอ่อนแรง เป็นตน้ใหส่้งต่อผูป่้วยกลบัมาพบแพทย ์ 

 

 

 

แนวทำงกำรรักษำโรคควำมดนัโลหิตส ำหรับบุคลำกร CUP อำจสำมำรถ 
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วธีิปฏิบัติกำรรักษำผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงส ำหรับบุคลำกรสำธำร สุข CUP อำจสำมำรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วดั BP ประชาชนเป้าหมายได ้≥ 140/90 mmHg ห่างกนั 2 อาทิตย ์

วนิิจฉัยเป็นโรคควำมดนัโลหิตสูง 

กลุ่มผูป่้วย BP < 140/90 mmHg 

Diet control ออกก าลงักาย 

พกัผอ่น ฯลฯ ควบคู่กบั 

การปรับพฤติกรรม   

F/U : 4 อาทิตย ์

กลุ่มผูป่้วย BP 140/90 – 160/100 mmHg ซกัประวติั

ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิด TOD, CVD เจาะเลือดดู FBS, 

Lipid profile ใหก้ารรักษาโดย ใหย้า  HCTZ (50) 

0.5x1 ควบคู่กบัการปรับพฤติกรรม 

 F / U : 2 อาทิตย ์

กลุ่มผูป่้วย BP >160/100 

mmHg ซกัประวติัปัจจยัเส่ียง

ต่อการเกิด TOD, CVD เจาะ

เลือด FBS, Lipid profile, Cr, 

K, และ Uric acid ใหรั้กษาโดย 

ใหย้า –HCTZ(50) 0.5 x1 

         -Amlodipine (5) 1x1 

        หรือ Enalapril (5)1x1 

               F/U :2 อาทิตย ์ 

ถา้ BP>140/90 mmHg ใหรั้กษา

โดยใหย้า–HCTZ(50)0.5x1 

-Amlodipine (5)1x2 

F/U : 2 อาทิตย ์

ถา้ปรับยาลดความดนัเลือด จน 

Max Dose 2 ตวัแลว้ ยงัไม่ลด 

พบ ร่องรอยการถูกท าลายของ

อวยัวะส่วนอ่ืนตอ้งการส่งตรวจ

หตัถการเพ่ิมเติม ใหส่้งกลบั

โรงพยาบาลอาจสามารถ 

วดั BP ผูป่้วยซ ้ า  

ถา้ > 140/90 mmHg 

ถา้ BP > 140/90 mmHg ใหก้ารรักษาโดยใชย้า  

ยา  HCTZ (50) 0.5x1  และ Enalapril (5) 1x1 

F/U : 2-4 อาทิตย ์พร้อมเจาะเลือด BUN,Cr,K 

ถา้ BP > 140/90 mmHg ใหก้ารรักษาโดยใชย้า  

– ยา  HCTZ (50) 0.5x1 และ Enalapril (5) 1x2 

F/U : 2-4 อาทิตย ์ 

ถา้ BP > 140/90 mmHg ใหก้ารรักษาโดยใชย้า  

– ยา  HCTZ (50) 0.5x1 และ Enalapril (20) 1x1 

F/U : 2-4 อาทิตย ์ 

ถา้ BP > 140/90 mmHg ใหก้ารรักษาโดยใชย้า  

– ยา  HCTZ (50) 0.5x1 และ Enalapril (20) 1x2 

F/U : 2-4 อาทิตย ์ 
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แนวทำงกำรจัดกำรดูแลผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงทีร่พ.สต 

ระดับควำมดันโลหิตทีว่ดัได้(mm Hg) วธีิปฏิบัติ 

< 140/90 มิลลิเมตรปรอท  หรือ 

< 130/80 มิลลิเมตรปรอท  ในผูป่้วยเบาหวาน 

 

 

1.รับการรักษาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่ปรับยา 

2.สอบถามพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดหวัใจ

เช่นกินเคม็ เครียด ด่ืมกาแฟ ไม่ออกก าลงักาย สูบ

บุหร่ี กินอาหารทอดมนั 

 

> 140/90 มิลลิเมตรปรอท  แต่นอ้ยกวา่ 160/110

มิลลิเมตรปรอท  หรือ < 130/80 มิลลิเมตรปรอท  ใน

ผูป่้วยเบาหวาน,CKD แต่ไม่มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่า

มวั เจบ็หนา้อก หรือชกัเกร็ง 

 

1.ส่งปรึกษาแพทย ์

2.แนะน าปรับพฤติกรรม 

≥160/110  มิลลิเมตรปรอท  ร่วมกบัมีอาการปวดศีรษะ

มาก อาเจียนหรือมีตาพร่ามวั หรือเจบ็หนา้อก หรือชกั

เกร็ง 

1.โทรปรึกษาหน่วยโรคเร้ือรัง ใหก้ารปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ 

2.เรียกรถพยาบาล1669มารับผูป่้วยเพื่อรักษาตวัใน

โรงพยาบาล 

 

≤90/60 มิลลิเมตรปรอท หรือ pulse ≤ 60  คร้ังต่อนาที 1.กรณีมีอาการเวยีนศีรษะ หนา้มืด ใจสั่น หาสาเหตุ 

การสูญเสียน ้า โรคหวัใจ ขาดเลือดหรือเตน้ผดิจงัหวะ 

ปรึกษาแพทย ์เพื่อท าการรักษาต่อ 

2.กรณีไม่มีอาการอ่ืนร่วม ให้ปรึกษาเร่ืองการปรับ

ขนาดยา 
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หลกัเก ฑ์กำรส่งต่อผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงกลบัไปตรวจรักษำทีโ่รงพยำบำล 

1. ระดบัของความดนัโลหิตสูง SBP>_ 140 mmHg, DBP>_ 90 mmHg ติดต่อกนั 2 visit หลงัปรับ
ยาจนขนาดสูงสุด 

- Atenolol (100mg) 1x1pc 
- Enaril (20mg) 1x2pc 
- Losartan (50mg) 1x2pc 
- Amlodipine (5mg) 2x1pc 
- HCTZ (50) 0.5x1 

2. ภาวะแทรกซอ้นทางไตท่ีเกิดข้ึนใหม่โดยพบค่า Cr .> 2 และยงัไม่ไดพ้ิจารณา long term treatment 
3. เกิดอาการผดิปกติ เช่นอ่อนเพลียมาก น ้าหนกัลดผดิปกติ   
4. LDL > 100 mg% แมไ้ดรั้บ Simvastatin 20 mg / day นานถึง 1 ปี 
5.  เกิดภาวะโรคแทรกซอ้น เช่น ปากเบ้ียว ล้ินแขง็ พูดไม่ชดั ตาพร่ามวัอยา่งรวดเร็ว หรือมีอาการบ่งช้ี

ถึงโรคหลอดเลือดหวัใจ / หลอดเลือดสมอง อาการเจบ็แน่นหนา้อก หายใจเหน่ือยหอบ  
6. ขอ้บ่งช้ีอ่ืนๆเช่นมีภาวะตั้งครรภ ์
7.  ผูป่้วยสมคัรใจ 

 
หมำยเหตุ :   ผูป่้วยท่ีก าลงัรับประทาน simvastatin ขนาด  2x1, 2xhs หรือก าลงัรับประทาน Gemfibrozil     

                    หากครบ 6 เดือนแลว้ใหส่้งมา F/U Lipid Profile ท่ีรพ. เพื่อพิจารณาปรับขนาดยาท่ีเหมาะสม  

เบอร์โทรประสานงาน      1.  คุณ ขนิษฐา   เจริญนพกิจ     : 089 - 0943314 

                      2.  ภก.ราวนิ      ดวงประทุม     : 087 – 8653213 
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