แนวทางการร ักษาโรคความด ันโลหิตสูงในเวชปฏิบ ัติทว่ ั ไป พ.ศ.2551
โดยสมาคมความด ันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
Thai Hypertension Society: Guidelines in the Treatment of Hypertension 2008

คํานิยาม
Hypertension (ความดันโลหิตสูง)
: หมายถึงระดับความดันโลหิต 140/90 มม.ปรอท หรือมากกว่าซึง่ จะเป็ นค่าบนหรือค่าล่างก็ได ้
Isolated systolic hypertension
: หมายถึงระดับความดันโลหิตตัวบน 140 มม.ปรอทหรือมากกว่า แต่ระดับความดันโลหิตตัวล่างตํา่ กว่า 90 มม.ปรอท
Isolated office hypertension (White coat hypertension)
: หมายถึงระดับความดันโลหิตทีว่ ัดในคลินก
ิ โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข มีคา่ 140/90 มม. ปรอท หรือมากกว่า
แต่เมือ
่ วัดความดันโลหิตทีบ
่ ้านพบว่าตํา่ กว่า 135/85 มม. ปรอท (จากการวัดด ้วยเครือ
่ งวัดความดันโลหิตอัตโนมัต)ิ

้ ไป
ตารางที่ 1 ระด ับความด ันโลหิตสูง (มม. ปรอท) จําแนกตามความรุนแรงในผูใ้ หญ่อายุ 18 ปี ขึน
Category
optimal
normal
high normal
grade 1 hypertension (mild)
grade 2 hypertension (moderate)
grade 3 hypertension (severe)
Isolated systolic hypertension

SBP
<120
120-129
130-139
140-159
160-179
>180
>140

และ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ

DBP
<80
80-84
85-89
90-99
100-109
>110
<90

่ ความรุนแรงของ SBP และ DBP อยู่
หมายเหตุ SBP – systolic blood pressure; DBP – diastolic blood pressure; เมือ
ต่างระดับกัน ให ้ถือระดับทีร่ น
ุ แรงกว่าเป็ นเกณฑ์ สําหรับ isolated systolic hypertension ก็แบ่งระดับความรุนแรงเหมือนกัน
โดยใช ้แต่ SBP

ั
การซกประว
ัติ
ผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงควรได ้รับการซักประวัตใิ นหัวข ้อต่อไปนี้
1. ประวัตเิ กีย
่ วกับโรคความดันโลหิตสูงทีเ่ ป็ น เช่น ทราบได ้อย่างไร ระยะเวลาทีเ่ ป็ น ลักษณะของความดันโลหิตที่
สูง หากเคยได ้รับการรักษามาก่อน ควรทราบชนิดของยาทีเ่ คยรับประทาน ควบคุมระดับความดันโลหิตได ้ดีเพียงใด รวมทัง้
ฤทธิข
์ ้างเคียงของยา ประวัตโิ รคอืน
่ ๆ ทีผ
่ ู ้ป่ วยเป็ นร่วมด ้วย เช่น หอบหืด ซึง่ ต ้องเลีย
่ งการใช ้ -blocker,โรคเก๊าท์ ทีต
่ ้อง
หลีกเลีย
่ งการใช ้ยาขับปั สสาวะ
2. ประวัตข
ิ องโรคต่างๆ ทีพ
่ บในครอบครัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง ซึง่ อาจช่วยสนั บสนุนว่า
ผู ้ป่ วยน่าจะเป็ นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงและโรคเก๊าท์เพราะเป็ นข ้อพิจารณา
เลีย
่ งการใช ้ยาลดความดันโลหิตบางกลุม
่ โรคไต เช่น polycystic kidney diseaseหรือ pheochromocytoma ซึง่ แพทย์อาจ
ต ้องมองหาโรคดังกล่าวในผู ้ป่ วย
่ งทีม
่ งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในตัวผู ้ป่ วย เช่น
3. ปั จจัยเสีย
่ ซ
ี งึ่ ต ้องนํ ามาใช ้ในการประเมินความเสีย
การสูบบุหรี่ การดืม
่ สุรา (ระยะเวลาและปริมาณทีเ่ สพ) การไม่ออกกําลังกาย การรับประทานเค็ม โรคเบาหวาน ไขมันในเลือด
ิ ารเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและอัมพาตอัมพฤกษ์ ในครอบครัวซึง่ ต ้องทราบถึงอายุของผู ้นัน
้ ขณะทีเ่ ป็ น ประวัตน
ิ อน
สูง ประวัตก
กรนและหยุดหายใจเป็ นพักๆ ซึง่ บ่งถึงโรคทางเดินหายใจอุดตันขณะนอนหลับ ซึง่ อาจต ้องซักจากคูน
่ อนด ้วย และบุคลิกภาพ
ของผู ้ป่ วยด ้วย
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่ เหนือ
4. อาการทีบ
่ ง่ ชีว้ า่ มีการทําลายของอวัยวะต่างๆ แล ้ว เช่น อาการใจสัน
่ ยง่าย เจ็บแน่นหน ้าอก, อาการชา
หรืออ่อนแรงของแขนขาชัว่ คราวหรือถาวร ตามัว หรือตาข ้างหนึง่ มองไม่เห็นชัว่ คราว ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หิวนํ้ าบ่อย
ปั สสาวะบ่อย ปั สสาวะบ่อยตอนกลางคืน บวมทีเ่ ท ้าเวลาบ่ายหรือเย็น ปวดขาเวลาเดินทําให ้ต ้องพักจึงจะเดินต่อได ้
5. อาการทีบ
่ ง่ ชีว้ า่ จะเป็ นความดันโลหิตสูงชนิดทีม
่ ส
ี าเหตุ เช่น ระดับความดันโลหิตขึน
้ ๆ ลงๆ ร่วมกับอาการปวด
่ เหงือ
ศีรษะใจสัน
่ ออกเป็ นพักๆ ซึง่ อาจเป็ น pheochromocytoma, ต ้นแขนและต ้นขาอ่อนแรงเป็ นพักๆ อาจเป็ น primary
aldosteronism, ปวดหลัง 2 ข ้างร่วมกับปั สสาวะผิดปกติอาจเป็ น renal stone หรือ pyelonephritis, ประวัตก
ิ ารใช ้ยา เช่น
ยาคุมกําเนิด, cocaine, amphetamine, steroid, NSAIDs, ยาลดนํ้ ามูก เป็ นต ้น
่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ
่ ๆ ซึง่ อาจมีผลต่อความดันโลหิต, ความเสีย
6. ประวัตส
ิ ว่ นตัว ครอบครัวและปั จจัยแวดล ้อมอืน
และหลอดเลือด รวมทัง้ การควบคุมระดับความดันโลหิตและผลจากการรักษาด ้วย

การตรวจร่างกาย
ผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงควรได ้รับการตรวจร่างกายดังต่อไปนี้
1. ตรวจยืนยันว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงจริงร่วมกับประเมินระดับความรุนแรงความดันโลหิตสูง (ตารางที่ 1)
่ งู อย่างถาวร อาจต ้องทําการวัด
ทัง้ นีจ
้ ะต ้องมีวธิ ก
ี ารวัดความดันโลหิตทีถ
่ ก
ู ต ้อง การตรวจยืนยันว่าผู ้ป่ วยมีความดันโลหิตทีส
อย่างน ้อย 3 ครัง้ ห่างกันประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยเฉพาะในรายทีค
่ วามดันโลหิตสูงไม่มาก และตรวจไม่พบความผิดปกติของ
ร่างกายทีแ
่ สดงถึงมีการทําลายของอวัยวะต่างๆ จากโรคความดันโลหิตสูง
2. ตรวจหาร่องรอยการทําลายของอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจห ้องซ ้ายล่างโต (left ventricular hypertrophyLVH), หัวใจเต ้นผิดจังหวะ, ventricular gallop, pulmonary rales และขาบวม (heart failure) ขาบวมร่วมกับภาวะซีด
(chronic kidney disease, CKD) , เสียง bruit บริเวณลําคอ (carotid artery stenosis), แขนขาชาหรืออ่อนแรงซีกใดซีก
หนึง่ ร่วมกับอาการปากเบีย
้ วไปฝั่ งตรงข ้าม (stroke), ชีพจรทีแ
่ ขนหรือขาข ้างใดข ้างหนึง่ เบาร่วมกับประวัตข
ิ องการสูบบุหรี่
(atherosclerosis), ความผิดปกติของจอตา (retinopathy) เช่น หลอดเลือดแดงทีจ
่ อตาเล็กลง หรือผนั งหนาตัวขึน
้ อาจ
่ อประสาทตาหรือประสาทตาบวม (papilledema), ชีพจร
ร่วมกับมีเลือดออก (hemorrhage) เกิดปุยขาว (exudates) ทีจ
แขนขาทีห
่ ายไปหรือลดลง แขนขาทีเ่ ย็นและร่องรอยการขาดเลือดทีผ
่ วิ หนั ง (peripheral arterial disease)
3. ตรวจหาร่องรอยทีบ
่ ง่ ชีว้ า่ ผู ้ป่ วยน่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงชนิดทีม
่ ส
ี าเหตุ เช่น พบก ้อนในท ้องส่วนบน 2 ข ้าง
(polycystic kidney disease), ชีพจรของแขนหรือขาหรือคอข ้างใดข ้างหนึง่ หายไปหรือเบาลง (Takayasu’s disease), ชีพ
จรแขนซ ้ายเบาร่วมกับชีพจรทีโ่ คนขา 2 ข ้างเบาในผู ้ป่ วยอายุน ้อย หรือได ้ยินเสียง murmur ที่ precordium และ/หรือบริเวณ
สะบักซ ้าย (coarctation of aorta), เสียงฟู่ (abdominal bruit)ในท ้องส่วนบนใกล ้กลางหรือบริเวณหลังส่วนบน 2 ข ้าง
ุ แรง
(renal artery stenosis), พบ Café au lait spot หรือติง่ เนือ
้ (neurofibroma) ร่วมกับพบระดับความดันโลหิตสูงทีร่ น
หรือขึน
้ ๆ ลงๆ (pheochromocytoma), กล ้ามเนือ
้ ต ้นแขนและขาหรือต ้นคออ่อนแรง (primary aldosteronism), พบความ
ผิดปกติของหลอดเลือดทีจ
่ อประสาทตา (hemangioma) ร่วมกับกลุม
่ อาการทีเ่ กิดจากความผิดปกติของ cerebellum (von
Hippel-Lindau disease), ซีดเท ้าบวม ผิวแห ้งเหลือง (chronic kidney disease)
่ คํานวณหา body mass index (BMI) ผู ้ป่ วยถือว่า
4. ร่องรอยของโรคอ ้วนลงพุง เช่นชัง่ นํ้ าหนั กตัวและวัดส่วนสูงเพือ
่ BMI >30 กก./ม2 เส ้นรอบเอวในท่ายืน >90 ซม. ในผู ้ชาย และ >80 ซม. ใน
มีนํ้าหนั กเกินเมือ
่ BMI >25 กก./ม2หรืออ ้วนเมือ
ผู ้หญิง

การตรวจว ัดระด ับความด ันโลหิต
ควรได ้รับการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ทไี่ ด ้รับการฝึ กฝนในการวัดเป็ นอย่างดีเพือ
่ ความถูกต ้อง
1. การเตรียมผู ้ป่ วย
ไม่รับประทานชาหรือกาแฟ และไม่สบ
ู บุหรี่ ก่อนทําการวัด 30 นาที พร ้อมกับถ่ายปั สสาวะให ้เรียบร ้อย ให ้ผู ้ป่ วย
นั่ งพักบนเก ้าอีใ้ นห ้องทีเ่ งียบสงบเป็ นเวลา 5 นาที หลังพิงพนั กเพือ
่ ไม่ต ้องเกร็งหลัง เท ้า 2 ข ้างวางราบกับพืน
้ แขนซ ้ายหรือ
ขวาทีต
่ ้องการวัดวางอยูบ
่ นโต๊ะไม่ต ้องกํามือ
2. การเตรียมเครือ
่ งมือ
ทัง้ เครือ
่ งวัดชนิดปรอท หรือ digital จะต ้องได ้รับการตรวจเช็คมาตรฐานอย่างสมํา่ เสมอเป็ นระยะๆ และใช ้ arm
cuff ขนาดทีเ่ หมาะสมกับแขนของผู ้ป่ วย กล่าวคือส่วนทีเ่ ป็ นถุงลมยาง (bladder) จะต ้องครอบคลุมรอบวงแขนผู ้ป่ วยได ้ร ้อย
ละ 80 สําหรับแขนคนทั่วไปจะใช ้ arm cuff ทีม
่ ถ
ี งุ ลมยางขนาด 12-13 ซม.x35 ซม.
3. วิธก
ี ารวัด
- พัน arm cuff ทีต
่ ้นแขนเหนือข ้อพับแขน 2-3 ซม. และให ้กึง่ กลางของถุงลมยาง ซึง่ จะมีเครือ
่ งหมาย วงกลม
เล็กๆ ทีข
่ อบให ้อยูเ่ หนือ brachial artery
- ให ้วัดระดับ SBP โดยการคลําก่อน บีบลูกยาง (rubber bulb) ให ้ลมเข ้าไปในถุงลมยางจนคลําชีพจรที่ brachial
่ คลําชีพจรได ้ถือ
artery ไม่ได ้ ค่อยๆ ปล่อยลมออกให ้ปรอทในหลอดแก ้วค่อยๆ ลดระดับลงในอัตรา 2-3 มม./วินาที จนเริม
เป็ นระดับ SBP คร่าวๆ
- วัดระดับความดันโลหิตโดยการฟั ง ให ้วาง stethoscope เหนือ brachial artery แล ้วบีบลมเข ้า
ลูกยางให ้ระดับปรอทเหนือกว่า SBP ทีค
่ ลําได ้ 20-30 มม. หลังจากนั น
้ ค่อยๆ ปล่อยลมออก เสียงแรกทีไ่ ด ้ยิน (Korotkoff I)
จะเป็ น SBP ปล่อยระดับปรอทลงจนเสียงหายไป (Korotkoff V) จะเป็ น DBP
- ให ้ทําการวัดอย่างน ้อย 2 ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ 1-2 นาที หากระดับความดันโลหิตทีว่ ัดได ้ต่างกัน
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ไม่เกิน + 5 มม.ปรอท นํ า 2 ค่าทีว่ ัดได ้มาเฉลีย
่ หากต่างกันเกินกว่า 5 มม. ปรอท ต ้องวัดครัง้ ที่ 3 และนํ า
่
ค่าทีต
่ า่ งกันไม่เกิน + 5 มม. ปรอทมาเฉลีย
- แนะนํ าให ้วัดทีแ
่ ขนทัง้ 2 ข ้าง ในการวัดระดับความดันโลหิตครัง้ แรก สําหรับในผู ้ป่ วยบางราย เช่น ผู ้สูงอายุและ
ผู ้ป่ วยเบาหวาน หรือในรายทีม
่ อ
ี าการหน ้ามืดเวลาลุกขึน
้ ยืน ให ้วัดระดับความดันโลหิตในท่ายืนด ้วย โดยยืนแล ้ววัดทันทีและ
วัดอีกครัง้ หลังยืน 1 นาที หากระดับ SBP ในท่ายืนตํา่ กว่า SBP ในท่านั่ งมากกว่า 20 มม.ปรอท ถือว่าผู ้ป่ วยมีภาวะ
orthostatic hypotension การตรวจหา orthostatic hypotension จะมีความไวขึน
้ หากเปรียบเทียบ SBP ในท่านอนกับ SBP
ในท่ายืน
่ า้ น โดยใชเ้ ครือ
่ งว ัดความด ันโลหิตชนิดอ ัตโนม ัติ (automatic blood pressure
การตรวจโดยผูป
้ ่ วยเองทีบ
measurement device)
1. การเตรียมผู ้ป่ วยและเครือ
่ งมือ (ดูข ้างต ้น)
2. ต ้องมีการแนะนํ าผู ้ป่ วยถึงการใช ้เครือ
่ งมือดังกล่าวอย่างเหมาะสม พร ้อมกับทําการบันทึกค่าที่
วัดได ้ให ้แพทย์ใช ้ประกอบการตัดสินใจในการรักษา
3. ความถีใ่ นการวัดความดันโลหิตด ้วยตนเองควรทําสัปดาห์ละ 3 วัน ก่อนแพทย์จะตัดสินใจให ้ยา
ลดความดันโลหิต หลังจากนั น
้ สัปดาห์ละวันก็พอ แนะนํ าให ้วัดในตอนเช ้า หลังตืน
่ นอน หรือ ตอนเย็น
4. ค่าความดันโลหิตทีว่ ัดได ้ จะตํา่ กว่าค่าทีว่ ัดได ้จาก sphygmomanometer 5 มม. ปรอท กล่าวคือ
ความดันโลหิตทีว่ ัดได ้ในเวลากลางวันจากเครือ
่ งวัดอัตโนมัตท
ิ ถ
ี่ อ
ื ว่าไม่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงต ้องตํา่ กว่า 135/85 มม.
ปรอท
5. สามารถใช ้ในการตรวจหาผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ น isolated office hypertension
สิง่ ทีต
่ อ
้ งตรวจทางห้องปฏิบ ัติการ
ข ้อแนะนํ าในการตรวจทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ให ้ตรวจเมือ
่ แรกพบผู ้ป่ วยและตรวจซํ้าปี ละครัง้ หรืออาจส่งตรวจบ่อยขึน
้
ตามดุลยพินจ
ิ ของแพทย์ หากพบความผิดปกติ
1. Fasting plasma glucose
2. Serum total cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceride
3. Serum creatinine
4. Serum uric acid
5. Serum potassium
6. Estimated creatinine clearance (Cockroft-Gault formula) หรือ estimated glomerular filtration rate
(MDRD formula)
7. Hemoglobin และ hematocrit
8. Urinalysis (dipstick test และ urine sediment)
9. Electrocardiogram
สิง่ ทีแ
่ นะนําให้ทา
ํ การตรวจหากสามารถตรวจได้หรือมีขอ
้ บ่งชี้
1. Echocardiography ในกรณีทผ
ี่ ู ้ป่ วยมีอาการเหนือ
่ ยง่าย หรือแน่นหน ้าอก
2. Carotid ultrasound ในกรณีทฟ
ี่ ั งได ้ carotid bruit
3. Ankle brachial BP index
4. Postload plasma glucose ในกรณีท ี่ fasting plasma glucose ได ้ค่า 100-125 มก./ดล.
5. Microalbuminuria โดยใช ้ dipstick และ microscopic examination
6. ตรวจวัดความดันโลหิตทีบ
่ ้าน (home BP) หรือตรวจวัดความดันโลหิต 24 ชัว่ โมง (24 hr ambulatory BP
monitoring)
7. ตรวจปริมาณของ proteinuria ต่อวัน หรือ urine protein/creatinine ratio ในกรณีทต
ี่ รวจพบโดย dipstick
8. ตรวจ fundoscopy ในกรณีทผ
ี่ ู ้ป่ วยมีระดับความดันโลหิตสูงขัน
้ รุนแรง
9. การตรวจ pulse wave velocity
ํ หร ับผูเ้ ชีย
่ วชาญ)
การตรวจพิเศษ (สา
1. การตรวจหาร่องรอยของการทําลายของหลอดเลือดทีส
่ มอง หัวใจและหลอดเลือดส่วนปลาย ในผู ้ป่ วยความดันโลหิต
สูงทีม
่ ภ
ี าวะแทรกซ ้อน
้ ากประวัตก
2. การตรวจหา secondary hypertension หากมีข ้อบ่งชีจ
ิ ารตรวจร่างกายและการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร
เช่น การตรวจหาระดับของ renin, aldosterone, corticosteroid, catecholamines ในเลือดหรือปั สสาวะ, การตรวจ
arteriography, การตรวจ ultrasound ของไต การตรวจ CT และ MRI ของต่อมหมวกไต เป็ นต ้น
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หล ักการร ักษาโรคความด ันโลหิตสูง
แพทย์จะตัดสินใจทําการรักษาโรคความดันโลหิตสูงใช ้หลัก 2 ประการ
่ งทีผ
1. การประเมิน total cardiovascular risk โดยดูจากปั จจัยเสีย
่ ู ้ป่ วยมี และร่องรอยการทําลายของอวัยวะต่างๆ
(organ damage) ทีต
่ รวจพบแต่ผู ้ป่ วยยังไม่มอ
ี าการ โรคเบาหวาน และผู ้ป่ วยทีม
่ อ
ี าการ ของหัวใจและหลอดเลือด
และของไต เกิดขึน
้ แล ้ว (established cardiovascular or renal disease)
2. ระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
่ งต่อการเกิดโรคห ัวใจและหลอดเลือด
ปัจจ ัยเสีย
1. ระดับความรุนแรงของ SBP และ DBP (ระดับที่ 1-3)
2. ระดับของ pulse pressure (ในผู ้สูงอายุ) >90 มม.ปรอท
3. ชายอายุ >55 ปี / หญิงอายุ >65 ปี
4. สูบบุหรี่
5. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol >190 มก./ดล. หรือ LDL-C >115 มก./ดล. หรือ
ระดับ HDL-C <40 มก./ดล.ในชายและ <46 มก./ดล. ในหญิง หรือระดับ triglyceride >150 มก./ดล.
6. FPG 100-125 มก./ดล
7. Glucose tolerance test ผิดปกติ
่ ้อง ก่อนเวลาอันสมควร
8. ประวัตก
ิ ารเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในบิดา มารดาหรือพีน
(ชายเกิดก่อนอายุ 55 ปี หญิงเกิดก่อนอายุ 65 ปี )
9. อ ้วนลงพุง เส ้นรอบเอว >90 ซม.ในเพศชาย และ >80 ซม.ในเพศหญิง
ร่องรอยการทําลายของอว ัยวะจากโรคความด ันโลหิตสูง โดยทีผ
่ ป
ู ้ ่ วยไม่มอ
ี าการทางคลินก
ิ (Organ damage-OD)
1. การตรวจคลืน
่ ไฟฟ้ าหัวใจพบ left ventricular hypertrophy (LVH) (Sokolow-Lyon >38 mm; Cornell >2440
mm.ms) และใช ้ในการตรวจหา “strain pattern” ซึง่ พบใน ventricular overload, หัวใจขาดเลือด, กระแสไฟฟ้ า
หัวใจติดขัด (heart block) และหัวใจเต ้นผิดจังหวะ เป็ นต ้น
2. Echocardiography พบ LVH (LVMI ชาย >125 กรัม/ม2, หญิง >110 กรัม/ม2)
3. Carotid wall thickness (IMT >0.9 มม.) หรือ plaque
4. Carotid-femoral pulse wave velocity >12 ม./วินาที
5. Ankle/brachial BP index <0.9
6. ระดับ plasma creatinine (ชาย 1.3-1.5 มก./ดล., หญิง 1.2-1.4 มก./ดล.)
7. GFR <60 มล./นาที/1.73 ม2 (MDRD formula) หรือ creatinine clearance <60 มล./นาที (Cockroft-Gault
formula)
8. ปั สสาวะพบ microalbuminuria (30-300 มก./วัน) หรือ albumin-creatinine ratio ชาย >22 มก./กรัม,
หญิง >31 มก./กรัม
โรคเบาหวาน
1. FPG >126 มก./ดล. โดยมีการตรวจซํ้า หรือ
2. Postload plasma glucose >198 มก./ดล.
ผูป
้ ่ วยทีม
่ อ
ี าการของโรคห ัวใจและหลอดเลือดและโรคไต (established cardiovascular and renal disease)
1. โรคหลอดเลือดสมอง
- Ischemic stroke
- Cerebral hemorrhage
- Transient ischemic attack (TIA)
2. โรคหัวใจ
- Myocardial infarction
- Angina pectoris
- Coronary revascularization
- Congestive heart failure
3. โรคไต
- Diabetic nephropathy
่ มสมรรถภาพ: plasma creatinine >1.5 มก./ดล.ในชาย, >1.4 มก./ดล. ในหญิง
- ไตเสือ
- Albuminuria >300 มก./วัน หรือ proteinuria >500 มก./วัน
4. โรคของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
5. จอประสาทตาผิดปกติ
- Hemorrhage
- Exudates
- Papilledema
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การร ักษาโรคความด ันโลหิตสูง
- การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม ให ้ทําทุกรายแม ้ในรายทีย
่ ังไม่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงก็อาจ
ป้ องกันหรือชะลอการเป็ นโรคความดันโลหิตสูงได ้
- การให ้ยาลดความดันโลหิต ไม่จําเป็ นต ้องเริม
่ ยาทุกราย และผู ้ป่ วยทีเ่ ป็ นโรคความดันโลหิตสูง
บางรายอาจไม่ต ้องใช ้ยาก็ได ้ หากสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ้โดยการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม
การร ักษาโดยการปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรม ต ้องทําในผู ้ป่ วยทุกรายทีไ่ ด ้รับวินจ
ิ ฉั ยว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง เพือ
่ ลดปั จจัย
่ งและช่วยลดความดันโลหิตได ้บ ้าง (ตารางที่ 2) ทําให ้สามารถลดปริมาณการใช ้ยาลดความดันโลหิต
เสีย

ตารางที่ 2 การปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรมในการร ักษาโรคความด ันโลหิตสูง
วิธก
ี าร
ข้อแนะนํา
ให ้ดัชนีมวลกาย (Body mass index) =
การลดนํ้ าหนั ก
18.5-24.9 กก./ตร.ม.
ใช ้ DASH diet (Dietary Approach
ให ้รับประทานผัก ผลไม ้ทีไ่ ม่หวานจัดให ้
to Stop Hypertension)
มาก ลดปริมาณไขมันในอาหารโดยเฉพาะ
ไขมันอิม
่ ตัว
จํากัดเกลือในอาหาร
ให ้ลดการรับประทานเกลือโซเดียมต ้อง
น ้อยกว่า 100 mmol ต่อวัน (2.4 กรัม
โซเดียม หรือ 6 กรัมของโซเดียมคลอ
ไรด์)
ควรออกกําลังกายชนิด aerobic อย่าง
การออกกําลังกาย
สมํา่ เสมอ เช่น การเดินเร็วๆ (อย่างน ้อย
30 นาทีตอ
่ วัน และเกือบทุกวัน)
งดหรือลดการดืม
่ แอลกอฮอล์
จํากัดการดืม
่ แอลกอฮอล์ไม่เกิน 2
drinks/วันในผู ้ชาย (ethanol 30 กรัม/วัน
เช่น เบียร์ 720 มล., ไวน์ 300 มล. ,วิสกีท
้ ี่
ยังไม่ผสม 90 มล.) และไม่เกิน 1 drink/
วันในผู ้หญิงและคนนํ้ าหนั กน ้อย

ประสิทธิภาพของการลด SBP
5-20 มม.ปรอท ต่อการลดนํ้ าหนั ก
ตัว 10 กก.
8-14 มม. ปรอท
2-8 มม.ปรอท

4-9 มม.ปรอท
2-4 มม.ปรอท

้ าลดความด ันโลหิต
การร ักษาโดยการใชย
่ งของผู ้ป่ วยต่อการเกิดโรคหัวใจและ
ก่อนทําการรักษาโดยการใช ้ยาลดความดันโลหิตควรได ้ประเมินความเสีย
หลอดเลือดใน 10 ปี ข ้างหน ้าเสียก่อน (ตารางที่ 3)
่ งต่อการเกิดโรคห ัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปี ข้างหน้า
ตารางที่ 3 การประเมินความเสีย

ระด ับความด ันโลหิต (มม.ปรอท)
่ ง
ปัจจ ัยเสีย

่ ง
1. ไม่มป
ี ั จจัยเสีย
ใดๆ
2. มี 1-2 ปั จจัย
่ ง
เสีย
3. มีตงั ้ แต่ 3
่ งขึน
ปั จจัยเสีย
้ ไป
MS หรือ OD
4. เป็ นโรคหลอด
เลือดและหัวใจ
หรือโรคไต

ปกติ
(SBP 120-129
หรือ
DBP 80-84)

high normal
(SBP 130-139
หรือ
DBP 85-89)

ระด ับที่ 1
(SBP 140-159
หรือ
DBP 90-99)

ระด ับที่ 2
(SBP 160-179
หรือ
DBP 100-109)

ระด ับที่ 3
(SBP >180
หรือ
DBP >110)

ปกติ

ปกติ

เพิม
่ เล็กน ้อย

เพิม
่ ปานกลาง

เพิม
่ สูง

เพิม
่ เล็กน ้อย

เพิม
่ เล็กน ้อย

เพิม
่ ปานกลาง

เพิม
่ ปานกลาง

เพิม
่ สูงมาก

เพิม
่ ปานกลาง

เพิม
่ สูง

เพิม
่ สูง

เพิม
่ สูง

เพิม
่ สูงมาก

เพิม
่ สูงมาก

เพิม
่ สูงมาก

เพิม
่ สูงมาก

เพิม
่ สูงมาก

เพิม
่ สูงมาก
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หมายเหตุ MS - metabolic syndrome, OD - organ damage
่ งในการเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปี ข ้างหน ้า
ความเสีย
่ งเพิม
<15 % ถือว่าความเสีย
่ เล็กน ้อย,
่ งเพิม
15 ถึง <20% ถือว่าความเสีย
่ ปานกลาง,
่ งเพิม
20-30% ถือว่าความเสีย
่ สูง,
่ งเพิม
>30% ถือว่าความเสีย
่ สูงมาก
้ าลดความด ันโลหิต
การใชย
่ ผู ้ป่ วยถูกจัดให ้อยูใ่ นกลุม
่ ผู ้ป่ วย
พิจารณาเริม
่ ใช ้ยาลดความดันโลหิต ในการรักษาผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูงทันที เมือ
่ งสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่านั น
ทีม
่ ค
ี วามเสีย
้ (แผนภูมท
ิ ี่ 1)
้ าลดความด ันโลหิตในผูป
แผนภูมท
ิ ี่ 1 แนวทางในการพิจารณาเริม
่ ใชย
้ ่ วยโรคความด ันโลหิตสูง

ผูป
้ ่ วยทีม
่ ค
ี วามด ันโลหิตสูง
BP >140/90 มม.ปรอทในผู ้ป่ วยทั่วไป
BP >130/80 มม.ปรอทในผู ้ป่ วยเบาหวานและผู ้ป่ วย CKD

ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม

่ งสูง/สูงมาก
ความเสีย

เริม
่ ให ้ยา

่ ง
ควบคุมโรคหรือภาวะอืน
่ ๆ ทีท
่ ําให ้เพิม
่ ความเสีย

่ งปานกลาง
ความเสีย

่ งเล็กน้อย
ความเสีย
ติดตาม BP
2-3 เดือน

ติดตาม BP
2-4 สัปดาห์

BP >140/90 มม.ปรอท*

BP <140/90 มม.ปรอท**

เริม
่ ให ้ยา

ติดตาม BP ต่อไป

มายเหตุ *BP >130/80 มม.ปรอทในผู ้ป่ วยเบาหวานและผู ้ป่ วย CKD
** BP <130/80 มม.ปรอทในผู ้ป่ วยเบาหวานและผู ้ป่ วย CKD
เป้าหมายของการลดความด ันโลหิต
1. ในผู ้ป่ วยทั่วไปให ้ BP < 140/90 มม.ปรอท
2. ในผู ้ป่ วยอายุน ้อย ผู ้ป่ วยเบาหวาน ผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รัง ผู ้ป่ วยหลังกล ้ามเนือ
้ หัวใจตาย และผู ้ป่ วยหลังเป็ นอัม
พฤกษ์ /อัมพาตให ้ BP < 130/80 มม.ปรอท
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้ าลดความด ันโลหิต
หล ักการใชย
1. แพทย์สามารถเริม
่ ใช ้ยาลดความดันโลหิตได ้ทุกขนาน เนือ
่ งจากผลดีเกิดจากการลดความดันโลหิตเป็ นหลัก ยา 4
กลุม
่ ต่อไปนี้ เป็ นยาทีน
่ ย
ิ มใช ้กันทั่วโลก และมีหลักฐานสนั บสนุนถึงผลดีในระยะยาว
- Diuretics
- Calcium channel blockers (CCBs)
- Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE-inhibitors)
- Angiotensin receptor blockers (ARBs)
่ ต
ี อ
่ มลูกหมากโตแต่สามารถใช ้ยานีร้ ว่ มกับยาลด
ไม่แนะนํ าให ้ใช ้ยา -blockers เป็ นยาขนานแรก ยกเว ้นในผู ้ป่ วยทีม
ความดันโลหิตกลุม
่ ข ้างต ้นดังกล่าวได ้ -blockers ก็เช่นเดียวกันจะใช ้เป็ นยาขนานแรก ก็ตอ
่ เมือ
่ มีข ้อบ่งชีเ้ ท่านั น
้ เช่น post่ ๆ ทีย
่ ังใช ้อยู่ เช่น
myocardial infarction หรือพวกทีม
่ ี tachyarrhythmia เป็ นต ้น ส่วนยาลดความดันโลหิตอืน
methyldopa, clonidine, reserpine สามารถใช ้ได ้เนือ
่ งจากราคาถูกมีประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตได ้ดี แต่มฤ
ี ทธิ์
ข ้างเคียงค่อนข ้างมาก และมีการศึกษาดูผลในระยะยาวน ้อย
้
2. การจะเริม
่ ใช ้ยากลุม
่ ใดก่อน ปั จจุบน
ั ไม่คอ
่ ยมีปัญหาแล ้ว เนือ
่ งจากผู ้ป่ วยส่วนใหญ่มักจะต ้องใช ้ยาตัง้ แต่ 2 ตัวขึน
ไปเพือ
่ ควบคุมระดับความดันโลหิตให ้ถึงเป้ าหมาย และมีแนวโน ้มจะเปลีย
่ นไปใช ้ยาทีเ่ ป็ น fixed dose combination ในเม็ด
เดียวกัน เพือ
่ ให ้ผู ้ป่ วยสามารถรับประทานยาได ้ครบตามแพทย์สงั่
่ ต ้นสูงกว่าค่าปกติ > 20/10 มม.ปรอท ให ้เริม
่ ใช ้ยาลดความดันโลหิต 2 ขนาน
3. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ป่ วยมีความดันโลหิตเริม
ได ้ทันที
4. กลุม
่ ยาทีส
่ ามารถเสริมฤทธิก
์ น
ั ได ้เมือ
่ ใช ้ร่วมกันดังรูป

Diuretics

β-blocker

Angiotensin
receptor
antagonists

α-blocker

Calcium
antagonists

ACE inhibitors

่ ทีน
่ ย
ิ มใช ้เป็ นยาเริม
่ ต ้นและใช ้ได ้ในระยะยาว (ในกรอบ) ยาทีน
่ ย
ิ มใช ้ควบกันและเสริมฤทธิก
์ น
ั (เส ้นทึบ)
หมายเหตุ ยา 5 กลุม
ยาทีใ่ ช ้ร่วมกันน ้อยเพราะไม่เสริมฤทธิก
์ น
ั (เส ้นประ) CCBs เฉพาะกลุม
่ dihydropyridine เท่านั น
้ ทีใ่ ช ้ควบกับ -blockers ได ้

่ สดงให ้เห็นชัดเจนว่าเป็ นประโยชน์ในระยะยาวกับผู ้ป่ วยบางกลุม
่
5. ยาบางกลุม
่ มีผลการศึกษาทีแ
ในเรือ
่ งของการลดอัตราการตายและทุพพลภาพ (ตารางที่ 4)
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้ ดเจน
ั
ตารางที่ 4 ยาลดความด ันโลหิตทีม
่ ข
ี อ
้ บ่งชีใ้ นการใชช
Thiazide diuretics
Calcium antagonists (non-dihydropyridines)
• Isolated systolic hypertension (elderly)
• Angina pectoris
• Heart failure
• Carotid atherosclerosis
• Hypertension in blacks
• Supraventricular tachycardia
Loop diuretics
• End stage renal disease
• Heart failure
Diuretics (antialdosterone)
• Heart failure
• Post-myocardial infarction
Beta-blockers
• Angina pectoris
• Post-myocardial infarction
• Heart failure
• Tachyarrhythmias
• Glaucoma
• Pregnancy

ACE inhibitors
• Heart failure
• LV dysfunction
• Post-myocardial infarction
• Diabetic nephropathy
• Non-diabetic nephropathy
• LV hypertrophy
• Carotid atherosclerosis
• Proteinuria/Microalbuminuria
• Atrial fibrillation
• Metabolic syndrome
Angiotensin receptor blockers
• Heart failure
• Post-myocardial infarction
• Diabetic nephropathy
• Proteinuria/Microalbuminuria
• LV hypertrophy
• Atrial fibrillation
• Metabolic syndrome
• ACE inhibitor-induced cough

Calcium antagonists (dihydropyridines)
• Isolated systolic hypertension (elderly)
• Angina pectoris
• LV hypertrophy
• Carotid/Coronary Atherosclerosis
• Pregnancy
หมายเหตุ ในกรณีทไี่ ม่สามารถใช ้ยา ACE inhibitors ได ้ให ้ใช ้ angiotensin receptor blockers แทน
6. กลุม
่ ของยาลดความดันโลหิตต่างๆ มีฤทธิข
์ ้างเคียงจําเพาะและมากน ้อยต่างกัน และมีข ้อห ้ามหรือข ้อควรระวัง
ต่างกัน ซึง่ แพทย์สามารถเลือกใช ้ได ้ (ตารางที่ 5)
้ ละควรใชด
้ ว้ ยความระม ัดระว ังในผูป
ตารางที่ 5 ยาลดความด ันโลหิตทีม
่ ข
ี อ
้ ห้ามใชแ
้ ่ วยบางกลุม
่
ยา
ข้อควรระว ัง
ยา
ข้อห้ามใช ้
ACE inhibitors,
Pregnancy
-blockers
CHF
ARBs
Bilateral renal artery stenosis
Hyperkalemia

-blocker

Diuretic

A-V (grade 2 หรือ 3) block
Asthma
Obstructive airway disease
Peripheral artery disease

Clonidine
Methyldopa
Reserpine

Withdrawal syndrome
Hepatotoxicity
Depression
Active peptic ulcer

Gout

CCBs

congestive heart failure

การร ักษาผูป
้ ่ วย isolated office hypertension
ั เจน แต่เป็ นทีย
ปั จจุบน
ั ยังไม่มก
ี ําหนดกฎเกณฑ์ทช
ี่ ด
่ อมรับกันทั่วไปแล ้วว่าให ้เริม
่ การปรับเปลีย
่ นพฤติกรรม เฉพาะ
่ ยาได ้เลย สําหรับผู ้ป่ วยทีไ่ ม่ม ี
ผู ้ป่ วยทีม
่ รี อ
่ งรอยของ OD หรือมีโรคอืน
่ ร่วมด ้วยทีม
่ ข
ี ้อบ่งชีใ้ นการใช ้ยาลดความดันโลหิตให ้เริม
OD และไม่ได ้ให ้ยาลดความดันโลหิตให ้ติดตามความดันโลหิตอย่างใกล ้ชิด
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ราคาและความคุม
้ ค่า
่ งต่อ
ปั จจัยสําคัญทีต
่ ด
ั สินความคุ ้มค่าของการรักษาความดันโลหิตสูงคือค่ายาทีใ่ ช ้ในการรักษาและระดับความเสีย
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู ้ป่ วยขณะเริม
่ ทําการรักษา เนือ
่ งจากประเทศไทยยังเป็ นประเทศทีก
่ ําลังพัฒนา และมี
่ ะใช ้ยาด ้วยความระมัดระวัง
ความจํากัดในเรือ
่ งของทรัพยากร แพทย์จงึ ควรทีจ
่ งต่อภาวะแทรกซ ้อนของโรคความดันโลหิตสูงมาก และจะได ้ประโยชน์สงู สุดจากการ
สําหรับในรายทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งน ้อย การ
ควบคุมความดันโลหิตด ้วยยาผสมหลายขนาน ยาบางขนานทีม
่ รี าคาแพงก็อาจมีความคุ ้มค่า แต่ในรายทีม
่ ค
ี วามเสีย
ให ้ยาลดความดันโลหิตทีม
่ รี าคาแพงก็อาจไม่คุ ้มค่า

ข้อแนะนําในการติดตามผูป
้ ่ วย
ความถีใ่ นการติดตามผู ้ป่ วยจะขึน
้ กับระดับความดันโลหิตทีว่ ัดได ้ตอนเริม
่ แรก (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ระยะเวลาในการติดตามผูป
้ ่ วยตามระด ับความรุนแรงของความด ันโลหิต
ระด ับความด ันโลหิต (มม.ปรอท)
ระยะเวลาน ัด
SBP
DBP
<120
<80
ตรวจวัดระดับความดันโลหิตใหม่ใน 1 ปี
120-139
80-89
ตรวจวัดระดับความดันโลหิตใหม่ใน 6 เดือน
140-159
90-99
ตรวจยืนยันว่าเป็ นความดันโลหิตสูงจริงใน 2 เดือน
160-179
100-109
ประเมินหรือส่งผู ้ป่ วยไปรักษาต่อภายใน 1 เดือน
>180
>110
ประเมินหรือส่งผู ้ป่ วยไปรักษาต่อทันทีหรือภายใน
1 สัปดาห์ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ กับสภาพผู ้ป่ วย

การปร ับลดขนาดหรือจํานวนยา
จะกระทําได ้ต่อเมือ
่ สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได ้อย่างมีประสิทธิภาพเป็ นเวลาอย่างน ้อย 1 ปี โดยค่อยๆ
ลดขนาดยาหรือถอนยาออกอย่างช ้าๆ ซึง่ มักจะทําได ้ในผู ้ป่ วยทีม
่ ก
ี ารปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมแล ้ว บางรายอาจถอนยาได ้หมด
้ ต่อไปเนือ
่ งจากความดันโลหิตอาจสูงขึน
้ อีกในระยะเป็ นเดือนหรือเป็ นปี หลังหยุดยา โดยเฉพาะผู ้ป่ วย
ซึง่ ก็ควรติดตามผู ้ป่ วยนั น
ทีไ่ ม่สามารถคงการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมไว ้
ข้อแนะนําในการทําให้ผป
ู ้ ่ วยติดตามการร ักษาอย่างสมํา
่ เสมอและต่อเนือ
่ ง
ิ ตามการรักษาและรับประทานยาต่อเนือ
่ ง
1. ให ้สังเกตสิง่ บอกเหตุทบ
ี่ ง่ ชีว้ า่ ผู ้ป่ วยจะไม่ตด
2. ตัง้ เป้ าหมายของการรักษา กล่าวคือลดระดับความดันโลหิตลงให ้เป็ นปกติ โดยให ้เกิดฤทธิท
์ ไี่ ม่พงึ ประสงค์จาก
ยาน ้อยทีส
่ ด
ุ หรือไม่มเี ลย
3. ติดต่อกับผู ้ป่ วยอย่างสมํา่ เสมอ โดยพิจารณาใช ้โทรศัพท์, e-mail เป็ นต ้น
4. พยายามทําให ้การดูแลผู ้ป่ วยไม่แพงและเรียบง่าย
5. ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม
6. พยายามสอดแทรกการรับประทานยาเข ้าไปในกิจวัตรประจําวันของผู ้ป่ วย
7. ให ้พิจารณาใช ้ชนิดของยาตามหลักเภสัชศาสตร์ ปั จจุบน
ั นิยมให ้ยาทีอ
่ อกฤทธิย
์ าว
่
8. ให ้พิจารณาหยุดการรักษาทีไ่ ม่ประสพผลสําเร็จและหาทางเลือกอืน
9. ให ้คํานึงถึงฤทธิไ์ ม่พงึ ประสงค์ของยา โดยปรับชนิดของยาและให ้ยาทีจ
่ ะป้ องกันหรือก่อให ้เกิดฤทธิไ์ ม่พงึ
ประสงค์น ้อยทีส
่ ด
ุ
่ ให ้ได ้
10. ค่อยๆ เพิม
่ ขนาดยาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและไม่กอ
่ ให ้เกิดฤทธิท
์ ไี่ ม่พงึ ประสงค์จนได ้ขนาดยาทีเ่ พียงพอเพือ
ระดับความดันโลหิตเป้ าหมาย
11. ส่งเสริมให ้ผู ้ป่ วยและญาติมท
ี ัศนคติทด
ี่ แ
ี ละความเข ้าใจถูกต ้องต่อการรักษาตลอดจนถึงความสําคัญทีจ
่ ะต ้อง
ควบคุมให ้ได ้ถึงระดับความดันโลหิตเป้ าหมาย
12. พิจารณาให ้บุคลากรทางการแพทย์ทไี่ ด ้รับการฝึ กอบรมอย่างดีแล ้วมาช่วยในกระบวนการดูแลรักษาผู ้ป่ วย
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