แนวทางการรั กษาความดันโลหิตสูง
(2013 ESH/ESC Guidelines)
ศ.นพ. พีระ บูรณะกิจเจริญ
สาขาวิชาความดันโลหิตสูง รพ.ศิริราช
แนวทางการรักษาใหม่ จะอิงตามหลักฐานจากการศึกษาส่วนใหญ่ (class of recommendation) และ
ระดับความน่าเชื่อถือของข้ อมูล (level of evidence) (ตารางที่ 1,2) ซึง่ จะแตกต่างจากแนวทางการรักษาเดิม
(2007 ESH/ESC Guidelines1) ในเรื่ องต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลทางระบาดวิทยาของโรคความดันโลหิตสูง และการควบคุมความดันโลหิต (blood pressure,
BP) ในยุโรป
2. ให้ ความสาคัญกับ home blood pressure monitoring (HBPM) ในการพยากรณ์โรค, การวินิจฉัย
และการรักษาโรคความดันโลหิตสูง รองจาก ambulatory blood pressure monitoring (ABPM)
3. ความสาคัญของการพยากรณ์โรคของ night-time BP, white-coat hypertension (WCH) และ
masked hypertension (MH)
4. เน้ นการประมวล BP, ปั จจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular risk, CV risk), การ
ทาลายอวัยวะ (organ damage, OD) ที่ไม่มีอาการ และภาวะแทรกซ้ อนทางคลินิกเพื่อประเมิน CV risk
โดยรวม
5. ประเมินการพยากรณ์โรคใหม่ของ OD ที่ยงั ไม่มีอาการของหัวใจหลอดเลือด, ไต, ตาและสมอง
6. ทบทวนใหม่ถึงความเสี่ยงของภาวะน ้าหนักเกินและดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) ในโรค
ความดันโลหิตสูง
7. ความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยอายุน้อย
8. การเริ่มให้ ยาลดความดันโลหิต จะอิงตามหลักฐานที่มีเพิ่มขึ ้นและไม่เริ่มยารักษาในผู้ป่วยที่มี high
normal BP
9. ความดันโลหิตเป้าหมายในการรักษา ซึง่ จะอิงตามหลักฐานที่มีเพิ่มขึ ้นและกาหนดให้ ความดันโลหิต
ซิสโตลิค (systolic BP) เป้าหมายเดียวกัน SBP <140 มม.ปรอท สาหรับกลุม่ ผู้ป่วยที่มี CV risk ที่สงู กว่าหรื อต่า
กว่า
10. เปิ ดกว้ างในการเริ่มยาขนานแรกโดยไม่มีการจัดลาดับก่อนหลัง
11. ปรับปรุงแนวทางการเริ่มยา 2 ชนิดร่วมกัน
12. เสนอขันตอนการรั
้
กษาใหม่เพื่อให้ ได้ ถึง BP เป้าหมาย
13. ขยายในส่วนของแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเฉพาะกลุม่
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14. ทบทวนข้ อแนะนาในการรักาโรคความดันโลหิตสูงในผู้สงู อายุ
15. การให้ ยารักษาในผู้ป่วยอายุ >80 ปี
16. ให้ ความสนใจเป็ นพิเศษในกลุม่ ผู้ป่วยที่ดื ้อต่อการรักษา และวิธีการรักษาใหม่ๆ
17. เพิ่มความสนใจในการรักษาตาม OD ที่พบ
18. เสนอแนวทางใหม่ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่1 Classes of recommendations

ตารางที่ 2 Levels of evidence
Level of evidence A
Level of evidence B
Level of evidence C

Data derived from multiple randomized trials or meta-analyses.
Data derived from a single randomized clinical trial or large nonrandomized studies.
Consensus of opinion of the experts and/or small studies, retrospective
studies, registries.

การจัดระดับความรุ นแรงของโรคความดันโลหิตสูง (ตารางที่ 3)
คาจากัดความและการจัดระดับความรุนแรงของความดันโลหิตไม่แตกต่างจาก 2003 ESH/ESC
Guideline2 และ 2007 ESH/ESC1
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ตารางที่ 3 Definitions and classification of office blood pressure levels (mmHg)
Category
Optimal
Normal
High normal
Grade 1 hypertension (mild)
Grade 2 hypertension (moderate)
Grade 3 hypertension (severe)
Isolated systolic hypertension

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

and
and/or
and/or
and/or
and/or
and/or
and

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

การประเมิน CV risk โดยรวม (ตารางที่ 4)
สามารถประเมินได้ ง่ายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease, CVD) ที่เกิดขึ ้นแล้ ว,
โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease, CHD) หรื อปั จจัยเสี่ยงที่รุนแรงแม้ เพียงปั จจัย
เดียว ผู้ป่วยดังกล่าวจะจัดว่ามี CV risk โดยรวมในระดับสูงหรื อสูงมาก ทาให้ ต้องใช้ มาตรการต่างๆ เพื่อลด CV
risk ให้ ได้
มีหลายวิธีในการคานวณ CV risk โดยรวมอย่างคร่าวๆ เช่น SCORE (The Systematic Coronary Risk
Evaluation) model3 ซึง่ ประเมินความเสี่ยงต่อการตายจาก CVD ในระยะ 10 ปี โดยใช้ อายุ, เพศ, การสูบบุหรี่ ,
total cholesterol และ SBP ซึง่ มี 2 แผนภูมิ สาหรับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและประเทศที่มีความเสี่ยงต่า ซึง่
อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าที่ระบุในแผนภูมิในผู้ป่วยจากปั จจัยต่อไปนี ้
1. ผู้ที่ไม่ออกกาลังกายและผู้ที่มี central obesity ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจะสัมพันธ์กบั น ้าหนักที่พบในคน
หนุม่ สาวมากกว่าผู้สงู อายุ
2. ผู้ที่ถกู สังคมทอดทิ ้งและผู้ที่เป็ นชนกลุม่ น้ อย
3. ผู้ที่มี fasting plasma glucose (FPG) สูงและ/หรื อมี glucose tolerance test (GTT) ผิดปกติ ซึง่ ยัง
ไม่เป็ นเบาหวาน
4. ผู้ที่มีระดับ triglyceride, fibrinogen, apolipoprotein B, lipoprotein (a) และ high-sensitivity, Creactive protein (hs-CRP) สูง
5. ผู้ที่มีประวัติ premature CVD ในครอบครัว (เกิดก่อนอายุ 55 ปี ในชายและอายุ 65 ปี ในหญิง)
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ตารางที่ 4 ปั จจัยที่นอกเหนือจาก office BP ซึ่งมีผลต่ อการพยากรณ์ โรค ใช้ ในการประเมินความเสี่ยง
ต่ อ CVD โดยรวม
Risk factors
Male sex
Age (men >55 yrs: women >65 yrs)
Smoking
Dyslipidaemia
T-chol >4.9 mmol/L (190 mg/dL), and/or
LDL-C >3.0 mmol/L (115 mg/dL), and/or
HDL-C: men <1.0 mmol/L (40 mg/dL), women <1.2 mmol/L (46 mg/dL), and/or
Triglycerides >1.7 mmol/L (150 mg/dL)
FPG 5.6-6.9 mmol/L (102-125 mg/dL)
Abnormal GTT
Obesity [BMI >25 kg/m2 (height2)]
Abdominal obesity (waist circumference: men >90 cm; women >80 cm in Asians)
Family history of premature CVD (men aged <55 yrs; women aged <65 yrs)
Asymptomatic organ damage
Pulse pressure (in the elderly) >60 mmHg
EKG: LVH (Sokolow-Lyon index >3.5 mV; RaVL >1.1 mV; Cornell voltage duration product >244 mV*ms), or
Echocardiographic LVH [LVM index: men >115 g/m2; women >95 g/m2 (BSA)]a
Carotid wall thickening (IMT >0.9 mm) or plaque
Carotid-femoral PWV >10 m/s
ABI <0.9
CKD with eGFR 30-60 ml/min/1.73 m2 (BSA)
MAU (30-300 mg/24 h), or alb-Cr ratio (30-300 mg/g; 3.4-34 mg/mmol) (preferentially on morning spot urine)
Diabetes mellitus
FPG >7.0 mmol/L (126 mg/dL) on two repeated measurements, and/or
HbA1c >7% (53 mmol/mol), and/or
Post-load plasma glucose >11.0 mmol/L (198 mg/dL)
Established CV or renal disease
Cerebrovascular disease: ischaemic stroke; cerebral haemorrhage; TIA
CHD: MI; angina; myocardial revascularization with PCI or CABG
Heart failure, including heart failure with preserved EF
Symptomatic lower extremities PAD
CKD with eGFR <30 mL/min/1.73 m2 (BSA); proteinuria (>300 mg/24 h)
Advanced retinopathy: haemorrhages or exudates papilloedema
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การประเมินเบือ้ งต้ นในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
การประเมินเบื ้องต้ นจะมีจดุ มุง่ หมาย 3 ประการ
1. ยืนยันว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง
2. ค้ นหาความดันโลหิตสูงทุตยิ ภูมิ
3. มองหา CV risk, OD และภาวะทางคลินิกที่ผ้ ปู ่ วยเป็ นร่วมด้ วย ซึง่ กระทาได้ โดยการวัดความดันโลหิต
, การซักประวัตทิ างการแพทย์รวมทังประวั
้
ตคิ รอบครัว, การตรวจร่างกาย, การตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารและการ
ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
การวัดความดันโลหิต
1. Office หรื อ clinic BP
ปั จจุบนั จะมีการใช้ เครื่ องตรวจชนิด semiautomatic แทน mercury sphygmomanometer ซึง่ จะต้ อง
วัดตามวิธีการมาตรฐาน (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 การวัด office BP
เมื่อทาการวัด office BP ควรระมัดระวังสิ่งต่ อไปนี ้
- ให้ ผ้ ปู ่ วยนัง่ 3-5 นาที ก่อนทาการวัด BP
- วัด BP อย่างน้ อย 2 ครัง้ ในท่านัง่ ห่างกัน 1-2 นาที และวัดเพิม่ หาก 2 ค่าแรกต่างกันมากให้ พจิ ารณาหาค่า BP เฉลีย่
- ทาการวัด BP ซ ้าหลายๆ ครัง้ เพื่อให้ เกิดความแม่นยาดีขึ ้น ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมี arrhythmia เช่น AF
- ใช้ ผ้าพันแขนทีม่ ี bladder ขนาดมาตรฐาน (กว้ าง 12-13 ซม. และยาว 35 ซม.) แต่ให้ ใช้ ยาพันแขนที่มี bladder ใหญ่ขึ ้น
เมื่อผู้ป่วยมีเส้ นรอบวงแขน >32 ซม. และขนาดเล็กลงในรายทีเ่ ส้ นรอบวงแขนเล็ก
- ให้ ผ้าพันแขนอยูใ่ นระดับหัวใจไม่วา่ จะวัดผู้ป่วยในท่าใด
- เมื่อใช้ วิธีวดั ชนิดฟั งให้ ใช้ phase I Korotkoff sound เป็ น SBP และ phase V (เสียงหาย) เป็ น DBP
- ให้ วดั BP ทัง้ 2 แขนในการตรวจครัง้ แรกเพื่อดูความแตกต่าง หากพบความแตกต่างให้ ใช้ คา่ ที่สงู กว่าเป็ นค่าเปรี ยบเทียบ
- ให้ ทาการวัด BP ท่ายืนในการตรวจรักษาครัง้ แรก โดยวัด BP หลังยืน1-3 นาทีด้วย ในผู้ป่วยสูงอายุ, ผู้ป่วยเบาหวานและ
ผู้ป่วยในภาวะอื่นๆ หากสงสัยจะเกิด orthostatic hypotension
- ตรวจชีพจรเพื่อดูอตั ราการเต้ นของหัวใจอย่างน้ อย 30 วินาทีหลังการวัด BP ครัง้ ที่สองในท่านัง่

2. Out-off-office BP
ประโยชน์หลักของ out-of-office BP คือได้ คา่ BP ที่ไม่ได้ อยูใ่ นบรรยากาศของสถานบริการทาง
การแพทย์ จะได้ BP ที่แท้ จริงมากกว่า office BP. Out-of-office BP จะกระทาได้ โดย ABPM หรื อ HBPM ซึง่
ผู้ป่วยทาการวัดเองได้ หลักการทัว่ ไปของการใช้ เครื่ องมือดังกล่าวคือ
1.) ต้ องอธิบายวิธีวดั แก่ผ้ ปู ่ วยและฝึ กให้ วดั โดยมีการสังเกตุการณ์
2.) การแปลผลต้ องคานึงถึง reproducibility ของการวัด 24-h BP, day BP และ night BP
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3.) ABPM และ HBPM จะให้ ข้อมูลต่างกันซึง่ เสริมกัน ความสัมพันธ์ของค่า BP ที่วดั ได้ จาก
ABPM และ HBPM จะเทียบเคียงกันพอควรจนถึงปานกลาง
4.) Office BP มักสูงกว่า BP ที่วดั จาก ABPM และ HBPM ดังนันค่
้ าที่ถือว่าเป็ นความดันโลหิต
สูงจึงต่างกันตามวิธีการที่วดั (ตารางที่ 6)
5.) ต้ องมีการตรวจสอบความถูกต้ องของเครื่ องมืออย่างน้ อยทุก 6 เดือน
ตารางที่ 6 นิยามของความดันโลหิตสูงจากการวัด office BP และ out-of-office BP
ชนิดของการวัด BP
Office BP
Ambulatory BP
Daytime (หรื อขณะตื่น)
Nighttime (หรื อขณะหลับ)
24-h
Home BP

SBP (mmHg)
>140
>135
>120
>130
>135

DBP (mmHg)
and/or
and/or
and/or
and/or
and/or
and/or

>90
>85
>70
>80
>85

2.1 ABPM
2.1.1 ควรติดที่แขนที่ไม่ถนัด (non dominant arm) เป็ นเวลา 24-25 ชัว่ โมง ขณะติดเครื่ องค่าที่
วัดได้ จากเครื่ องดังกล่าวครัง้ แรกต้ องต่างจากค่าที่วดั โดยผู้ทาการติดไม่เกิน 5 มม.ปรอท ผู้ป่วยควรจดบันทึก
อาการหรื อเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อความดันโลหิต รวมทังเวลารั
้
บประทานยา, อาหารและเวลาเข้ านอนและเวลา
ตื่น ควรวัดทุก 15 นาทีในตอนกลางวันและทุก 30 นาทีในตอนกลางคืน หรื อทุก 20 นาทีตลอด 24 ชัว่ โมง
2.1.2 Daytime, nighttime และ 24-h BP
คาดังกล่าวจะคานวณเฉลี่ยจากสมุดบันทึก หรื อเฉลี่ยจาก 10.00 น.-20.00 น. (daytime BP)
และจาก 24.00 น.-06.00 น. (nighttime BP) หรื อ 09.00 น.-21.00 น. และ 01.00 น.-06.00 น. เป็ นต้ น และ BP
เฉลี่ย 24 ชม.
หากคานวณ night-to-day BP ratio ได้ >1.0 เป็ น non-dipper, >0.9 แต่ <1.0 เป็ น mild
dipper, >0.8 แต่ <0.9 เป็ น dipper และ <0.8 เป็ น extreme dipper ซึง่ reproducibility ไม่ดี non-dipper จะ
พบในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการนอน obstructive sleep apnea (OSA), ภาวะอ้ วน, การรับประทานเค็มในผู้ป่วยที่
เป็ นที่มีความไวต่อเกลือ, orthostatic hypotension, autonomic dysfunction, โรคไตเรื อ้ รัง (chronic kidney
disease, CKD) diabetic neuropathy และผู้สงู อายุ
2.1.3 การวิเคราะห์เพิ่มเติม
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จากค่าที่บนั ทึก ABPM สามารถวิเคราะห์ BP variability4, morning BP surge5, BP load6 และ
ambulatory arterial stiffness index7
2.1.4 ความสาคัญในการพยากรณ์โรคของ ambulatory BP ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ค่า
ambulatory BP สัมพันธ์กบั การเกิดหัวใจห้ องซ้ ายล่างโต (left ventricular hypertrophy-LVH), carotid intimamedia thickness (IMT) หนาตัวขึ ้นและหลักฐานของ OD มากกว่า office BP8
Night-day BP ratio จะทานายผลการเกิด CVD ดีกว่า 24-h BP9 และ extreme dipper อาจ
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง10
2.2 HPBM
2.2.1 เกี่ยวกับวิธีการวัด
ไม่แนะนาให้ ใช้ เครื่ องวัดที่ข้อมือแต่อาจใช้ ได้ ในผู้ป่วยที่อ้วนซึง่ มีเส้ นรอบวงแขนที่ใหญ่มาก
สาหรับการวินิจฉัยควรวัดความดันโลหิตทุกวันในตอนเช้ าและเย็นติดต่อกันอย่างน้ อย 3-4 วัน และ 7 วันจะดี
ที่สดุ โดยการวัดแต่ละช่วงให้ ทาการวัด 2 ครัง้ ห่างกัน 1-2 นาที เพื่อให้ คา่ ที่ผ้ ปู ่ วยวัดเชื่อถือได้ ให้ เก็บข้ อมูลเข้ าใน
เครื่ องและเฉลี่ยจากค่าที่วดั ได้ โดยตัดค่าที่วดั ได้ ในวันแรกออก
2.2.2 ความสาคัญในการพยากรณ์โรคของ home BP
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ค่า home BP สัมพันธ์กบั การเกิด OD โดยเฉพาะ LVH มากกว่า
office BP11 และดีพอๆ กับ ambulatory BP และ home BP ทานาย CV morbidity และ mortality ดีกว่า office
BP12
2.3 White coat (isolated office) hypertension และ masked (isolated ambulatory) hypertension
Office BP มักจะสูงกว่า out-of-office BP จากความตื่นตัว, ความกังวล หรื อตอบสนองต่อ
สภาวะขณะนัน้ ความแตกต่างของ BP ดังกล่าว คือ white coat effect
White coat hypertension (WCH) หมายถึง office BP สูง แต่ out-of-office BP ปกติ (HBPM
หรื อ ABPM) ในทางกลับกัน office BP ปกติ และ out-of-office BP สูง คือ masked hypertension (MH) โดย
ค่าที่ใช้ ตดั สาหรับ office BP คือ 140/90 มม.ปรอท และ out-of-office BP คือ 135/85 มม.ปรอท
2.3.1 White coat hypertension
พบความชุกของ WCH ร้ อยละ 13 (ระหว่างร้ อยละ 9-16) ในประชากรทัว่ ไป และร้ อยละ 32
(ระหว่างร้ อยละ 25-46) ในผู้ที่เป็ นความดันโลหิตสูง13 จาก meta-analysis ไม่พบความแตกต่างของ CV risk
ระหว่าง WCH และคนที่มีความดันโลหิตปกติ14,15
2.3.2 Mask hypertension
พบความชุกของ MH ร้ อยละ 13 (ระหว่างร้ อยละ 10-17) ในประชากรทัว่ ไป13 จาก metaanalysis บ่งชี ้ว่าอุบตั ิการณ์ของ CV event พบเป็ น 2 เท่าสูงกว่าคนที่ความดันโลหิตปกติ และอุบตั กิ ารณ์ของ
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CV event พบพอๆ กับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงถาวร14,16 ข้ อบ่งชี ้ทางคลินิกในการวัด out-of-office BP เพื่อการ
วินิจฉัย (ตารางที่ A)
2.4 ข้ อบ่งชี ้ทางคลินิกในการใช้ out-of-office BP
แม้ office BP ยังเป็ นมาตรฐาน (gold standard) ในการตรวจหา, การวินิจฉัยและการรักษาโรคความ
ดันโลหิตสูง เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปแล้ วว่า out-of-office BP ก็มีความสาคัญเพิ่มเติมจากการวัดดังกล่าวข้ างต้ น
แม้ จะมีความแตกต่างอย่างสาคัญระหว่าง ABPM และ HBPM การใช้ ขึ ้นอยูก่ บั ว่าหาเครื่ องมือดังกล่าวได้ หรื อไม่
, ความสะดวก, ค่าใช้ จา่ ยในการตรวจและความต้ องการของผู้ป่วย การประเมินเริ่มต้ นสาหรับผู้ป่วย HBPM
น่าจะเหมาะสมกว่าสาหรับ primary care และ ABPM สาหรับ specialist care มักจะใช้ ABPM ในการยืนยัน
ผลจาก HBPM ซึง่ ให้ ผลก ้ากึ่งหรื อพบผิดปกติ และ ABPM มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการวัด night-time BP แต่
HBPM จะเหมาะกว่า ABPM เพราะผู้ป่วยสามารถวัดได้ เอง ซึง่ เอื ้อให้ ติดตามระดับความดันโลหิต แต่จะไม่
เหมาะกับผู้ป่วยที่มี cognitive impairment หรื อความจากัดด้ านสรี ระ หรื ออาจห้ ามใช้ เลยในผู้ป่วยที่ย ้าคิดย ้าทา
หรื อสร้ างความกังวลแก่ผ้ ปู ่ วย ซึง่ กรณีดงั กล่าว ABPM จะเหมาะสมกว่าข้ อบ่งชี ้ในการตรวจ out-of-office BP
เพื่อการวินิจฉัย (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 ข้ อบ่ งชีท้ างคลินิกในการวัด out-of-office BP เพื่อการวินิจฉัย
ข้ อบ่ งชีท้ างคลินิกสาหรับ HBPM หรือ ABPM
1. สงสัย WCH
- office BP ระดับ grade I hypertension
- office BP สูง โดยไม่พบ OD ที่ไม่มีอาการ และมีความเสีย่ งต่าในการเกิด CVD
2. สงสัย MH
- office BP ระดับ high normal
- office BP ปกติ แต่พบ OD ที่ไม่มีอาการ และมีความเสีย่ งสูงในการเกิด CVD
3. ตรวจหา WCH ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
4. มีความแปรปรวนของ office BP จากการตรวจในวาระเดียวกันหรือต่างวาระ
5. ความดันโลหิตตา่ จากระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ, เมื่อเปลีย่ นเป็ นท่ายืน, หลังรับประทานอาหาร,การนอนหลับ
หลังรับประทานอาหารกลางวันและยา
6. เพื่อการตรวจยืนยันว่าเป็ น true หรื อ false resistant hypertension
ข้ อบ่ งชีส้ าหรับการใช้ ABPM
1. เมื่อมีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง office BP และ home BP
2. ประเมิน dipping status
3. เมื่อสงสัยว่าความดันโลหิตสูงตอนกลางคืน หรื อไม่พบ dipping เช่น ในผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ
(sleep apnea), โรคไตเรื อ้ รัง หรื อโรคเบาหวาน
4. ประเมินความแปรปรวนของ BP

2.5 BP ระหว่างออกกาลังกายและ laboratory stress
BP จะสูงระหว่างการออกกาลังกายทังชนิ
้ ด dynamic และ static โดย SBP จะสูงขึ ้นมากกว่า DBP
อย่างชัดเจน จะจัดเป็ น exercise HT เมื่อ SBP > 210 มม.ปรอทในชาย และ > 190 มม.ปรอทในหญิง มี
การศึกษาที่แสดงว่า BP ที่สงู อย่างมากขณะออกกาลังกายจะทานายได้ วา่ ผู้ที่ความดันโลหิตปกติขณะนันจะเกิ
้
ด
ภาวะความดันโลหิตสูงในอนาคตโดยไม่เกี่ยวข้ องกับระดับ BP ขณะพัก17 ซึง่ อาจพิจารณาตรวจ ABPM เพราะ
ปรากฎการณ์ดงั กล่าวสัมพันธ์กบั MH18 ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตปกติและผู้ที่เป็ นความดันโลหิตสูงระดับอ่อน
และมีการเพิ่มของ cardiac output มากพอทาให้ ความดันโลหิตสูงขึ ้นอย่างมาก จะพยากรณ์ได้ วา่ มี long-term
outcome ที่แย่กว่าผู้ที่ไม่พบปรากฎการณ์ดงั กล่าว19
Laboratory stress test เช่น mental stress test ต่างๆ กล่าวคือ การกระตุ้นให้ เกิดความเครี ยดและทา
ให้ ความดันโลหิตสูงขึ ้น ทาได้ โดยการคานวณตัวเลข, ด้ านเทคนิคหรื อการตัดสินใจ20 การศึกษา meta-analysis
เร็วๆ นี ้ แสดงให้ เห็นว่าการตอบสนองที่มากขึ ้นต่อ acute mental stress จะเป็ นผลร้ ายต่อความเสี่ยงต่อ CVD
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ในอนาคต กล่าวคือผลรวมของความดันโลหิตที่สงู ขึ ้น, ความดันโลหิตสูง LV mass, หลอดเลือดแดงแข็งขณะยัง
ไม่มีอาการและการเกิด CVD21
2.6 Central blood pressure
การวัด central BP ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถทานายการเกิด CVD และดูผลที่แตกต่างกันของ
ยาลดความดันโลหิตชนิดต่างๆ เปรี ยบเทียบกับ brachial pressure การวัดความดันโลหิตที่ ascending aorta
จะแสดงถึงแรงดันเลือดจริงที่มีตอ่ หัวใจ, สมอง, ไตและหลอดเลือดแดงใหญ่ pressure wave form ในหลอด
เลือดแดงประกอบไปด้ วย forward pressure wave ซึง่ เกิดจากการบีบตัวของ left ventricle และ reflected
wave22 ปรากฎการณ์ของ wave reflection สามารถประเมินได้ โดยใช้ augmentation index ซึง่ หมายถึงผลต่าง
ระหว่าง systolic peak ที่ 2 และ systolic peak แรก โดยคานวณเป็ นร้ อยละของ pulse pressure จะดียิ่งขึ ้น
หากนาอัตราชีพจรมาปรับด้ วย
จากการศึกษาชนิด meta-analysis พบว่า central augmentation index และ pulse pressure ซึง่ วัด
ได้ โดยตรงจากการทา carotid tonometry จะเป็ นตัวบ่งชี ้อิสระของอัตราตายรวมและอัตราตายจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในประชากรต่างๆ ได้ 23 แต่ขณะนี ้ยังไม่แนะนาให้ นาไปใช้ ในเวชปฏิบตั จิ นกว่าจะมีการศึกษา
เพิ่มขึ ้นยกเว้ นในผู้ป่วย ISH ที่มีอายุน้อย เนื่องจาก SBP ที่สงู ขึ ้นจากการวัดที่ระดับ brachial อาจเกิดจากการ
ขยายอย่างมากของ central pressure wave ขณะที่ central BP ปกติ
การซักประวัตทิ างการแพทย์
การซักประวัติควรครอบคลุมการวินิจฉัยความดันโลหิตสูงครัง้ แรกเมื่อใด ระดับความดันโลหิตในอดีต
และปั จจุบนั และยาลดความดันโลหิตที่รับประทานในอดีตและปั จจุบนั ควรให้ ความสนใจข้ อที่บง่ ชี ้ว่าอาจเป็ น
ความดันโลหิตสูงทุตยิ ภูมิ ในผู้ป่วยหญิงควรถามเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงขณะตังครรภ์
้
ควรซักประวัติของ
CVD ในผู้ป่วยทุกรายเพื่อประเมินความเสี่ยงทังหมด
้
โรคที่เป็ นร่วมด้ วย เช่น เบาหวาน, อาการแสดงหรื อประวัติ
ของภาวะหัวใจล้ มเหลว, โรคหลอดเลือดหัวใจหรื อหลอดเลือดส่วนปลาย, โรคของลิ ้นหัวใจ, อาการใจสัน่ , อาการ
หน้ ามืดหมดสติเป็ นพักๆ, ความผิดปกติทางระบบประสาท ซึง่ จะเน้ นโรคหลอดเลือดสมองและ TIA ประวัตขิ อง
โรคไตเรื อ้ รังว่าเป็ นชนิดใดและเป็ นมานานเท่าใด การสูบบุหรี่ ตรวจหาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ประวัติความ
ดันโลหิตสูงและ/หรื อ CVD ก่อนวัยอันควรในครอบครัว ซึง่ จะบ่งชี ้ถึงสาเหตุจากพันธุกรรมและอาจเป็ นข้ อบ่งชี ้ถึง
การส่งตรวจทางพันธุกรรม (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 ประวัตทิ างการแพทย์ ของผู้ป่วยและครอบครั ว
1. ระยะเวลาที่เป็ นและระดับความดันโลหิตที่สงู รวมทัง้ HBPM
2. ความดันโลหิตสูงทุตยิ ภูมิ
- ประวัติ CKD ในครอบครัว (polycystic kidney)
- ประวัติโรคไต, การติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ, ปั สสาวะมีเลือดปน การใช้ ยาแก้ ปวดอย่างมาก (renal parenchymal
disease)
- การรับประทานยา/สารต่างๆ เช่น ยาคุมกาเนิด, ชะเอม, carbenoxolone, ยาหยอดจมูกแก้ คดั จมูก, cocaine,
amphetamine, gluco- และ mineralocorticosteroid, NSAID, erythropoietin, cyclosporine
- มีอาการเหงื่อออก, ปวดศีรษะ, กังวล, ใจสัน่ เป็ นพักๆ (pheochromocytoma)
- อาการที่บง่ ชี ้ว่าเป็ นโรคไทรอยด์
3. ปั จจัยเสีย่ ง
- ประวัติความดันโลหิตสูงและ CVD ของผู้ป่วยและครอบครัว
- ประวัติ dyslipidemia ของผู้ป่วยและครอบครัว
- ประวัติโรคเบาหวานของผู้ป่วยและครอบครัว (ยาเบาหวานที่รับประทาน, ระดับน ้าตาลในเลือดและอาการปั สสาวะ
บ่อย)
- การสูบบุหรี่
- การรับประทานอาหาร
- การเปลีย่ นแปลงของน ้าหนักในขณะนี ้เพื่อหาโรคอ้ วน
- ปริ มาณการออกกาลังกาย
- อาการกรนเพื่อตรวจหาทางเดินหายใจอุดตันขณะนอนหลับ ควรเก็บข้ อมูลจากคูน่ อนด้ วย
- น ้าหนักน้ อยแรกเกิด
4. ประวัติและอาการของ OD และ CVD
- สมองและตา เช่น ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, ตามัว TIA, sensory หรื อ motor deficit, โรคหลอดเลือดสมอง, carotid
revascularization
- หัวใจ เช่น เจ็บหน้ าอก, หายใจเร็ ว, ข้ อเท้ าบวม, MI, revascularization, หน้ ามืดหมดสติ, ประวัตใิ จสัน่ , หัวใจเต้ นผิด
จังหวะ โดยเฉพาะ AF
- ไต เช่น กระหายน ้า, ปั สสาวะบ่อย, ปั สสาวะบ่อยกลางคืน, ปั สสาวะมีเลือดปน
- หลอดเลือดแดงส่วนปลาย เช่น ปลายมือเท้ าเย็น, intermittent claudication, ระยะทางที่เดินได้ โดยไม่ปวดขา,
peripheral revascularization
- ความผิดปกติของ cognitive function
5. การรักษาความดันโลหิตสูง
- ยาลดความดันโลหิตที่ใช้ ในปั จจุบนั
- ยาลดความดันโลหิตที่ใช้ ในอดีต
- การรักษาต่อเนื่องหรื อไม่ตอ่ เนือ่ ง
- ประสิทธิผลและฤทธิ์ไม่พงึ ประสงค์ของยาลดความดันโลหิต
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การตรวจร่ างกาย
การตรวจร่างกายมีจดุ ประสงค์ คือ การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงให้ ถกู ต้ อง, ตรวจวัดระดับความดัน
โลหิตปั จจุบนั , ตรวจหาความดันโลหิตสูงทุติยภูมิและประเมินความเสี่ยงต่อ CVD อย่างละเอียด ควรตรวจวัด
ความดันโลหิตทัง้ 2 แขน หากพบและตรวจยืนยันแล้ วว่า SBP ต่างกัน > 20 มม.ปรอท และ/หรื อ DBP > 10 มม.
ปรอท ควรตรวจหาความปกติของหลอดเลือด ผู้ป่วยทุกรายควรตรวจโดยการฟั งที่ carotid artery, หัวใจและ
หลอดเลือดแดงที่ไต หากได้ ยิน murmur บริเวณดังกล่าวควรตรวจค้ นต่อด้ วย carotid ultrasound,
echocardiography, renal vascular ultrasound ตามลาดับ วัดส่วนสูง, น ้าหนัก, เส้ นรอบเอวในท่ายืนและ
คานวณ body mass index (BMI) คลาชีพจรขณะพักและฟั งการเต้ นของหัวใจซึง่ อาจพบ arrhythmia เช่น AF
หากการเต้ นของหัวใจเพิ่มขึ ้นบ่งชี ้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 การตรวจร่ างกายหาความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ, OD และโรคอ้ วน
1. อาการแสดงที่บง่ ชี ้ว่าอาจเป็ นความดันโลหิตสูงทุตยิ ภูมิ
- อาการแสดงของ Cushing syndrome
- ลักษณะจาเพาะของผิวหนังที่พบใน neurofibromatosis (pheochromocytoma)
- คลาไตได้ 2 ข้ าง (polycystic kidney)
- ฟั ง murmur ได้ ที่ท้อง (renovascular hypertension)
- ฟั ง murmur ได้ ที่ precordium หรื อหน้ าอก (aortic coarctation, aortic disease, โรคของหลอดเลือดแขน)
- ชีพจรที่ femoral artery ลดลงและมาช้ า ความดันโลหิตที่ขาตา่ กว่าที่แขน (aortic coarctaton, aortic disease,
โรคของหลอดเลือดแดงที่ขา)
- ความดันโลหิตที่แขนทัง้ 2 ข้ างต่างกัน (aortic coarctation, subclavian artery disease)
2. อาการแสดงของ OD
- สมอง พบ motor หรื อ sensory deficit
- จอประสาทตา พบความผิดปกติ
- หัวใจ ดูอตั ราการเต้ นของหัวใจ, 3rd และ 4th heart sound, murmur ทีห่ วั ใจ, arrhythmia, ตาแหน่งของ apical
impulse, rales ที่ปอด, บวมที่แขนขา
- หลอดเลือดแดงส่วนปลาย เช่น ชีพจรหายไป, ลดลงหรื อแตกต่างกัน 2 ข้ าง เย็นที่ปลายมือหรื อเท้ า, การ
เปลีย่ นแปลงของผิวหนังแสดงถึงการขาดเลือดมาเลี ้ยง
- carotid artery ตรวจดู systolic murmur
3. หลักฐานของโรคอ้ วน
- ชัง่ น ้าหนักและวัดส่วนสูง
- คานวณ BMI
- วัดเส้ นรอบเอวในท่ายืนที่ระดับกึ่งกลางระหว่างขอบชายโครงและขอบ iliac crest
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สรุ ป แนวทางการดูแลเรื่ องความดันโลหิต, ประวัตแิ ละการตรวจร่างกาย (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 การดูแลเรื่ องความดันโลหิต, การซักประวัตแิ ละการตรวจร่ างกาย
1. ให้ ซกั ประวัติทางการแพทย์อย่างละเอียด และตรวจร่างกายผู้ป่วยทุกรายที่เป็ นความดันโลหิตสูง เพื่อยืนยันการ
วินิจฉัย, ตรวจหาความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ, รวบรวมปั จจัยเสีย่ งต่อ CVD และตรวจหา OD และ CVD อื่นๆ
2. ซักประวัติครอบครัวเพื่อหาโรคความดันโลหิตสูงและ CVD ในครอบครัว
3. ให้ คดั กรองโรคความดันโลหิตสูงโดยใช้ office BP
4. การวินจิ ฉัยโรคความดันโลหิตสูงขึ ้นกับการวัดความดันโลหิตอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อการมาตรวจ 1 ครัง้ และควรมา
รับการตรวจอย่างน้ อย 2 ครัง้
5. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทุกราย ควรได้ รับการคลาชีพจรขณะพัก เพื่อดูอตั ราการเต้ นของหัวใจ และตรวจหา
arrhythmia โดยเฉพาะ AF
6. ให้ พิจารณาใช้ out-of-office BP เพื่อการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง ตรวจหาชนิดของความดันโลหิตสูง, ความ
ดันโลหิตที่ต่าเป็ นพักๆ และเพื่อประเมินความเสีย่ งต่อการเกิด CVD ได้ ดีที่สดุ
7. สาหรับการตรวจหา out-of-office BP ให้ พิจารณาการใช้ ABPM หรื อ HBPM ตามข้ อบ่งชี ้ การเข้ าถึงเครื่ องมือ,
ความสะดวก, ค่าตรวจและความต้ องการของผู้ป่วย

การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
เพื่อหาหลักฐานของปั จจัยเสี่ยงเพิ่มเติม, ตรวจหาความดันโลหิตสูงทุตยิ ภูมิ และ OD การตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ ารควรเริ่มจากที่ทาง่ายก่อน (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
1. การตรวจเบื ้องต้ นสาหรับผู้ป่วยทุกราย
- Hb และ/หรื อ Hct
- FPG
- Serum total cholesterol, LDL-C, HDL-C
- Fasting serum triglyceride
- Serum K และ Na
- Serum uric acid
- Serum Cr (พร้ อมกับประมาณการค่า GFR)
- การตรวจปั สสาวะทางกล้ องจุลทรรศน์, การตรวจหาโปรตีนในปั สสาวะโดย dipstick การตรวจหา
microalbumin ในปั สสาวะ
- 12-lead EKG
2. การตรวจเพิม่ เติมซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ประวัติ, การตรวจร่างกายและผลตรวจจากการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการที่ทามาก่อน
- HbA1c (หาก FPG > 102 มก./ดล. หรื อได้ รับการวินิจฉัยโรคเบาหวานมาก่อน
- ตรวจหาปริ มาณโปรตีนในปั สสาวะ (หากการตรวจ dipstick ให้ ผลบวก) ความเข้ มข้ นของ K และ Na
ในปั สสาวะและอัตราส่วนของเกลือแร่ดงั กล่าว
- HBPM และ 24-h ABPM
- Echocardiogram
- Holter monitoring ในรายที่มี arrhythmia
- Carotid ultrasound (U/S)
- Ultrasound หลอดเลือดแดงส่วนปลายและช่องท้ อง
- Pulse wave velocity (PWV)
- Ankle-brachial index (ABI)
- Fundoscopy
3. การประเมินเพิ่มเติม (บทบาทของผู้เชี่ยวชาญ)
- การตรวจหาการทาลายของสมอง, หัวใจ, ไตและหลอดเลือด จาเป็ นในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ดื ้อต่อ
การรักษา และผู้ที่มีผลแทรกซ้ อนจากความดันโลหิตสูง
- การตรวจหาความดันโลหิตสูงทุตยิ ภูมิ เมื่อมีแนวโน้ มจะเป็ นจากการซักประวัติ, ตรวจร่างกาย หรื อการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ (ข้ อ 1 และ ข้ อ 2)

การตรวจทางพันธุกรรม
ร้ อยละ 35-50 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีประวัติความดันโลหิตสูงในครอบครัว24 ความดันโลหิต
สูงจากกรรมพันธุ์ชนิด monogenic พบได้ น้อยมาก เช่น glucocorticoid-remediable aldosteronism (GRA),
Liddle’s syndrome และอื่นๆ25 ส่วนใหญ่ที่เป็ นความดันโลหิตสูงปฐมภูมิจะเกิดจากความผิดปกติที่หลายๆ
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อย่างโดยมีสาเหตุหลายอย่างรวมกัน (multifactorial aetiology) จากการศึกษาทางกรรมพันธุ์จานวนมากและ
การศึกษาชนิด meta-analysis พบถึง 29 single nucleotide polymorphism ซึง่ สัมพันธ์กบั SBP และ/หรื อ
DBP26
การตรวจหาการทาลายอวัยวะที่ไม่ มีอาการ
มีหลักฐานจานวนมากที่แสดงว่า OD ที่ไม่มีอาการเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิด CVD ในผู้ที่เป็ นโรคความ
ดันโลหิตสูงและผู้ที่ไม่เป็ น การตรวจพบ OD 4 อย่าง คือ microalbuminuria, PWV ที่เพิ่มขึ ้น, LVH และ carotid
plaque ที่สามารถทานายอัตราตายจาก CVD โดยไม่ขึ ้นกับการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ SCORE
1. หัวใจ
- EKG ดู strain, ischemia, conduction abnormality, LA dilatation และ arrhythmia
รวมทัง้ AF
- Echocardiography ดู LV mass index, relative wall thickness หรื อ wall-to-radius ratio
(2xposterior wall thickness/end diastolic diameter), diastolic function (septal early
velocity, lateral early diastolic velocity และ LA volume index) และ LV filling pressure
- Cardiac MRI
- กล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด ดูจาก exercise test ซึง่ อาจต้ องไปทา stress cardiac MRI,
perfusion scintigraphy หรื อ stress echocardiography และ coronary angiography
2. หลอดเลือดแดง
- Carotid artery ดู carotid intema media thickness (IMT) และ/หรื อ plaque
- Pulse wave velocity (PWC)
- Ankle brachial index (ABI) ซึง่ เป็ นการตรวจ หากโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายจาก
atherosclerosis
3. ไต
เมื่อ eGFR <60 มล./นาที/1.73 ม2 จะเป็ นโรคไตเรื อ้ รังซึง่ เริ่มจาก stage 3 (<60-30 มล./นาที/1.73 ม2),
stage 4 (< 30-15 มล./นาที/1.73 ม2) และ stage 5 (< 15 มล./นาที/1.73 ม2) ระดับ serum creatinine อาจ
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยได้ (< ร้ อยละ 20) เมื่อเริ่มให้ ยาลดความดันโลหิตโดยเฉพาะยากลุม่ RAS blockade ซึง่ ไม่ได้
เป็ นข้ อบ่งชี ้ว่าไตกาลังเสื่อมสมรรถภาพลงไปเรื่ อยๆ ระดับกรดยูริคในเลือดจะพบสูงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
บ่อยโดยเฉพาะในผู้ป่วยครรภ์เป็ นพิษ พบว่าภาวะดังกล่าวสัมพันธ์กบั เลือดที่ไปเลี ้ยงไตลดลงและ
nephrosclerosis27 ขณะที่ serum creatinine ที่สงู ขึ ้น หรื อ eGFR ที่ลดลงจะแสดงถึงสมรรถภาพไตที่ลดลง การ
ตรวจพบ albuminuria หรื อโปรตีนในปั สสาวะก็แสดงถึงการกรองที่ glomerulus ผิดปกติ การพบ
microalbuminuria (MAU) ในผู้ป่วย T1DM หรื อ T2DM ก็ทานายการเกิดไตเสื่อมจากโรคเบาหวานได้ 28 ขณะที่
การพบ macroalbuminuria (MacAU) ก็บง่ ชี ้ว่าเกิดโรคไตแล้ ว29
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4. จอประสาทตา
จากการศึกษาชนิด meta-analysis พบว่าความกว้ างของ retinal venular caliber จะทานายการเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง ขณะที่ retinal arteriole caliber ไม่มีความสัมพันธ์ดงั กล่าว30 retinal arteriovenous ratio
จะทานายการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และ CVD ได้ ปั จจุบนั มีเทคนิคใหม่ๆ ในการจัด wall-lumen ratio ของ
retinal artery ซึง่ แสดงถึง retinal artery remodeling ได้ โดยตรง31
5. สมอง
MRI ของสมองจะพบ white matter hyperintensity ซึง่ พบบ่อยที่สดุ และพบในผู้สงู อายุที่มีความดัน
โลหิตสูงเป็ นส่วนใหญ่32 พบ silent infarct ในลักษณะ lacunar infarction ร้ อยละ 10-3033 ทัง้ white matter
hyperintensity และ infarct สัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง, cognitive decline และ dementia33,34
6. ความดันโลหิตสูงทุตยิ ภูมิ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกรายควรได้ รับการตรวจสอบเบื ้องต้ นหาความดันโลหิตสูงทุตยิ ภูมิ โดยใช้
ประวัติทางคลินิก, การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารเบื ้องต้ น
แนวทางการรักษา
หลังประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด CVD ใน 10 ปี (รูปที่ 1) เรี ยบร้ อยแล้ ว แพทย์สามารถให้ การรักษาที่
เหมาะสมได้ ซึง่ จะต้ องให้ การรักษาตลอดชีพทังการปรั
้
บพฤติกรรมซึง่ ต้ องทาทุกรายและการใช้ ยาลดความดัน
โลหิต แนวทางการรักษาจะเน้ นที่ควรเริ่มยาลดความดันโลหิตเมื่อใด และความดันโลหิตเป้าหมาย หลักการให้
ยาและการเลือกชนิดของยาตามลักษณะคลินิกของผู้ป่วยที่แตกต่างกัน
รู ปที่ 1 การประเมินความเสี่ยงรวมต่ อการเกิด CVD ผู้ป่วย MH จะมีความเสี่ยงตามระดับความดัน
โลหิตที่สูง
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เมื่อใดจะเริ่มยาลดความดันโลหิต (รูปที่ 2)
รู ปที่ 2 การเริ่มปรับพฤติกรรมและการเริ่มยาลดความดันโลหิต

© The European Society of Hypertension (ESH) and European Society of Cardiology (ESC) 2013. All rights reserved. For permissions please email:
journals.permissions@oup.com.

ข้ อแนะนาจากแนวทางการรักษาฉบับก่ อน (2007 ESH/ESC)
1. ความดันโลหิตสูง grade 1 ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรื อ OD ให้ ปรับพฤติกรรมก่อน หากควบคุมความดัน
โลหิตไม่ได้ แล้ วจึงค่อยเริ่มยาลดความดันโลหิต ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วยที่มี CVD มาก่อนหรื อ CVD แม้ ความดัน
โลหิตจะอยูใ่ นช่วง high normal (130-139/85-89 มม.ปรอท) แนะนาให้ เริ่มยาลดความดันโลหิต แต่จากการ
ทบทวนหลักฐานต่างๆ นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงแนวทางการรักษาใหม่35 (ตารางที่ 12)
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ตารางที่ 12 การเริ่มยาลดความดันโลหิต
ข้ อแนะนา
1. เริ่ มยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง grade 2 และ 3 ที่มีความเสีย่ งต่อ CVD ทุกระดับ 2-4 สัปดาห์หลัง
การปรับพฤติกรรมหรื อให้ พร้ อมกันก็ได้
2. ให้ ยาลดความดันโลหิตเมื่อความเสีย่ งในการเกิด CVD โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง เช่น มี OD, โรคเบาหวาน, CVD หรื อ
CVD แม้ ระดับความดันโลหิตสูงอยูใ่ น grade 1
3. ควรพิจารณาให้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง grade 1 ที่มีความเสีย่ งในการเกิด CVD ระดับต่าถึง
ปานกลาง เมื่อความดันโลหิตอยูใ่ นระดับนี ้ทุกครัง้ ที่มาพบแพทย์ หรื อความดันโลหิตสูงตามข้ อกาหนดของการวัดด้ วย
ABPM และผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระดับนี ้หลังปรับพฤติกรรมเป็ นเวลาพอสมควร
4. ให้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยสูงอายุเมื่อ SBP >160 มม.ปรอท
5. อาจพิจารณาให้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยสูงอายุ (อายุ <80 ปี ) เมื่อ SBP อยูร่ ะหว่าง 140-159 มม.ปรอท โดย
ผู้ป่วยต้ องทนยาได้ ดี
6. ไม่ให้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตในระดับ high normal จนกว่าจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ วา่ ได้
ประโยชน์
7. เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ จึงไม่ให้ เริ่ มยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยซึง่ มี ISH แต่ต้องติดตาม
ผู้ป่วยเหล่านี ้อย่างใกล้ ชิดและแนะนาให้ ปรับพฤติกรรม

2. ความดันโลหิตสูง grade 2 และ 3 และ grade 1 ที่มีความเสี่ยงสูง แนะนาให้ เริ่มยาลดความดันโลหิต
ความดันโลหิตสูง grade 1 ที่ยืนยันว่าด้ วย ABPM ที่ตรวจพบ OD หรื อมีความเสี่ยงสูง แนะนาให้ ยาลด
ความดันโลหิต
3. ความดันโลหิตสูง grade 1 เพิ่มความเสี่ยงต่าถึงปานกลาง ให้ ปรับพฤติกรรมก่อนใช้ ยาลดความดัน
โลหิต แต่ก็มีข้อถกเถียงว่าควรใช้ ยาลดความดันโลหิตแก่ผ้ ปู ่ วยกลุม่ นี ้ เพราะ 1) การคอยจะเพิ่มความเสี่ยงรวม
และความเสี่ยงที่สงู มักไม่ลดลงด้ วยการรักษา 2) ปั จจุบนั มียาลดความดันโลหิตที่ปลอดภัยและเลือกใช้ ตาม
ลักษณะของผู้ป่วยทาให้ เพิ่มประสิทธิผลและทนต่อยาได้ 3) มียาลดความดันโลหิตเลียนแบบซึง่ ราคาถูกและมี
cost-benefit ratio ดี
4. ISH ในผู้ป่วยอายุน้อย
มีผ้ ปู ่ วยอายุน้อยจานวนหนึง่ ที่มี brachial SBP >140 มม.ปรอท และ brachial DBP <90 มม.ปรอท
ผู้ป่วยเหล่านี ้บางครัง้ มี central BP ปกติ และไม่มีหลักฐานว่าการให้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยดังกล่าวจะได้
ประโยชน์และข้ อมูลจากการติดตามผู้ป่วยกลุม่ นี ้ก็ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นความดันโลหิตสูงในอนาคต จึงควรให้ ปรับ
พฤติกรรมเท่านันและติ
้
ดตามอย่างใกล้ ชิด36
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5. ความดันโลหิตสูง grade 1 ในผู้สงู อายุ
ในแนวทางปฏิบตั ฉิ บับเดิม (2007 ESH/ESC) แนะนาให้ รักษาโดยไม่คานึงถึงอายุ2 จากการศึกษาต่างๆ
พบประโยชน์จากการรักษาในผู้สงู อายุที่มี SBP grade 2 และ 3 ดังนันจึ
้ งยังไม่แนะนาให้ รักษาด้ วยยาลดความ
ดันโลหิตในผู้ป่วยกลุม่ นี ้
6. ความดันโลหิตระดับ high normal
ในแนวทางปฏิบตั ฉิ บับเดิม (2007 ESH/ESC) ให้ เริ่มยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิต
ระดับ high normal ที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก เช่น ในผู้ป่วยเบาหวานหรื อมี CVD หรื อโรคไตร่วมด้ วย
เช่นเดียวกัน การลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนจะลดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
แต่การวิเคราะห์ย่อยพบว่าจะได้ ประโยชน์เฉพาะผู้ที่มี baseline SBP >140 มม.ปรอทเท่านัน้ 37 การศึกษาชนิด
meta-analysis พบประโยชน์ของการลดความดันโลหิตทังในผู
้ ้ ป่วยที่มี baseline SBP สูงกว่าหรื อต่ากว่า 140
มม.ปรอท แต่ผ้ ปู ่ วยส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นการศึกษาได้ รับยาลดความดันโลหิตตังแต่
้ ต้น38-41 และการศึกษาผลของยา
ลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตระดับ high normal พบว่าสามารถชะลอการเกิดความดันโลหิตสูง โดย
สรุปยังไม่แนะนาให้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยกลุม่ นี42,43
้ จนกว่าจะมีข้อมูลในด้ านความคุ้มค่า
ความดันโลหิตเป้าหมาย
ข้ อแนะนาจากแนวทางการรักษาฉบับก่อน (2007 ESH/ESC) จะมี 2 ความดันโลหิตเป้าหมาย กล่าวคือ
<140/90 มม.ปรอท ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงต่าถึงปานกลาง และ <130/80 มม.ปรอท ในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจและหลอดเลือดหรื อโรค
ไต แต่จากการทบทวนหลักฐานต่างๆ44 นาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงของแนวทางการรักษาใหม่ (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 ความดันโลหิตเป้าหมายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ข้ อแนะนา
1. SBP เป้าหมาย <140 มม.ปรอท
- ให้ ทาในผู้ป่วยที่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิด CVD ระดับต่าถึงปานกลาง
- ให้ ทาในผู้ป่วยเบาหวาน
- ควรพิจารณาในผู้ป่วยทีม่ ีโรคหลอดเลือดสมองหรื อ TIA มาก่อน
- ควรพิจารณาในผู้ป่วยทีม่ ีโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ควรพิจารณาในผู้ป่วยทีเ่ ป็ น CKD ทังจากโรคเบาหวานและไม่
้
ใช่จากโรคเบาหวาน
2. ในผู้ป่วยสูงอายุ แต่ <80 ปี ที่มี SBP >160 มม.ปรอท ให้ ลด SBP อยูร่ ะหว่าง 150-140 มม.ปรอท
3. ในผู้ป่วยสูงอายุที่แข็งแรง แต่ <80 ปี ให้ ลด SBP <140 มม.ปรอท ขณะที่ผ้ ปู ่ วยที่เปราะบางให้ ลด SBP เท่าที่ผ้ ปู ่ วยจะ
ทนได้
4. ในผู้ป่วยอายุ >80 ปี ที่มี SBP >160 มม.ปรอท ให้ ลด SBP อยูร่ ะหว่าง 150-140 มม.ปรอท โดยผู้ป่วยจะต้ องมีร่างกาย
และจิตใจสมบูรณ์
5. DBP เป้าหมาย <80 มม.ปรอท ทุกราย ยกเว้ นในผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ DBP <85 มม.ปรอท อย่างไรก็ตามควรให้
DBP อยูร่ ะหว่าง 80-85 มม.ปรอท ซึง่ ปลอดภัยและทนได้ ดี

หลักการรักษา
1. การปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรมเป็ นสิ่งต้ องทาในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และมีความสาคัญในการรักษา
ด้ วย เพราะทาให้ สามารถลดจานวนและขนาดยาลงได้ 45 อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงไม่ควรเสียเวลา
กับการปรับพฤติกรรมก่อนการให้ ยาลดความดันโลหิต แต่ควรทาไปพร้ อมกับการให้ ยา นอกเหนือจากผลของ
ปรับพฤติกรรมต่อความดันโลหิต ยังมีผลให้ ควบคุมปั จจัยเสี่ยงของ CVD และภาวะทางคลินิกอื่นๆ ได้ 46 (ตาราง
ที่ 14)
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ตารางที่ 14 การปรับพฤติกรรม
ข้ อแนะนา
- ให้ จากัดการรับประทานเกลือ 5-6 กรัม/วัน
- ให้ จากัดการดืม่ แอลกอฮอล์ไม่เกิน 20-30 กรัมของ ethanol/วันในผู้ชาย และไม่เกิน10-20 กรัมของ ethanol/วันใน
ผู้หญิง
- ให้ เพิ่มการรับประทานผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่า
- ให้ ลดน ้าหนักโดยมี BMI <23 กก./ม2 และเส้ นรอบเอว <90 ซม.ในผู้ชาย และ <80 ซม.ในผู้หญิงในคนเอเซีย ยกเว้ น
มีข้อห้ าม
- ให้ ออกกาลังกายสมา่ เสมอ นัน่ คืออย่างน้ อย 30 นาทีของ dynamic exercise ขนาดปานกลาง 5-7 วัน/สัปดาห์
- ให้ ผ้ ปู ่ วยที่สบู บุหรี่ หยุดสูบทุกราย และให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้ บรรลุจดุ ประสงค์

2. การให้ ยาลดความดันโลหิต
2.1 การเลือกใช้ ยาลดความดันโลหิต แนวทางการรักษาใหม่นี ้ยืนยันหลักการตามแนวทางการ
รักษาโรคความดันโลหิตสูง 2007 ESH/ESC ที่วา่ ประโยชน์ของการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากการลด
ความดันโลหิตเป็ นหลักและยืนยันว่ายาลดความดันโลหิตตังแต่
้ ยาขับปั สสาวะ (thiazide, chorthalidone และ
indapamide, -blocker (BB), calcium antagonist (CA), angiotensin converting enzyme inhibitor
(ACEI) และ angiotensin receptor blocker (ARB) สามารถใช้ เป็ นยาเริ่มแรกและยาที่ให้ ตอ่ เนื่องได้ เป็ นยา
ขนานแรกหรื อให้ ร่วมกันก็ได้ สาหรับ direct renin inhibitor (DRI) สามารถใช้ ลดความดันโลหิตขนานเดียวหรื อ
ร่วมกับยาอื่นได้ เช่น ยาขับปั สสาวะ RAS blockade ชนิดอื่น หรื อ CA และมีหลักฐานว่าการให้ ยาร่วมกับยาลด
ความดันโลหิตอื่นเป็ นเวลานานสามารถลดปริมาณโปรตีนในปั สสาวะได้ 47 และทาให้ biomarker สาหรับภาวะ
หัวใจล้ มเหลว48 แต่พบว่าไม่มีผลในการลดอัตราตายและอัตราการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อใช้ ยานี ้เพิ่มเติมจาก
ยาที่ใช้ รักษาภาวะหัวใจล้ มเหลวที่เป็ นมาตรฐาน49 นอกจากนี ้จากการศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคไต
เรื อ้ รังที่มี eGFR <60 มล./นาที/1.73 ม2 การให้ ยานี ้ในผู้ป่วยดังกล่าวที่ได้ RAS blockade 1 ขนานอยูแ่ ล้ วเทียบ
กับการให้ ยาหลอก พบว่ามีอบุ ตั กิ ารณ์ของฤทธิ์ไม่พงึ ประสงค์ เช่น ESRD และตายจากโรคไต, ระดับ K สูงใน
เลือดและความดันโลหิตต่าเพิ่มขึ ้น50 จนต้ องหยุดการศึกษากลางคันจึงห้ ามยายานี ้ร่วมกับ RAS blockade อื่น
ในผู้ป่วยดังกล่าว
Centrally active drug และ -blocker ก็สามารถใช้ ได้ แต่มกั ใช้ ร่วมกับยาอื่นในรายที่ดื ้อต่อการรักษา
ยาลดความดันโลหิตบางชนิดจะมีประสิทธิผลดีกว่ายาอื่นในผู้ป่วยที่มีบางภาวะหรื อ OD บางอย่างซึง่ มี
การศึกษายืนยันเหมือนแนวทางการรักษา 2007 ESH/ESC โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ (ตาราง
ที่ 15)
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ตารางที่ 15 แนวทางการรั กษาและการเลือกใช้ ยา
ภาวะ
ชนิดของยา
มีการทาลายอวัยวะแต่ ยงั ไม่ มอี าการ
LVH
ACEI, CA, ARB
Asymptomatic atherosclerosis
CA, ACEI
Microalbuminuria
ACEI, ARB
Renal dysfunction
ACEI, ARB
มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
Previous stroke
ยาใดก็ได้ ที่ลด BP ได้ อย่างมีประสิทธิผล
Previous MI
BB, ACEI, ARB
Angina pectoris
BB, CA
Heart failure
Diuretic, BB, ACEI,ARB, MR antagonist
Aortic aneurysm
BB
AF, prevention
Consider ARB, ACEI, BB or MR antagonist
AF, ventricular rate control
BB, non-DHP CA
ESRD/proteinuria
ACEI, ARB
Peripheral artery disease
ACEI, CA
อื่นๆ
ISH (elderly)
Diuretic, CA
Metabolic syndrome
ACEI, ARB, CA
DM
ACEI, ARB
Pregnancy
Methyldopa, BB, CA
Blacks
Diuretic, CA
หมายเหตุ: MR antagonist: mineralocorticoid receptor antagonist
Non-DPH CA: non-dihydropyridine calcium antagonist

2.2 การเริ่มยาขนานเดียวหรื อมากกว่าร่วมกัน
สามารถเลือกการเริ่มยาขนานเดียวหรื อให้ ยาร่วมกันตามความรุนแรงของความดันโลหิตสูงและ
ระดับความเสี่ยงของผู้ป่วย สามารถปรับยาหากคุมความดันโลหิตไม่ได้ (แผนภูมิที่ 3) และการพิจารณาเลือก
ชนิดของยา (ตารางที่ 16) และหลักการเลือกใช้ ชนิดของยาร่วมกัน (แผนภูมิที่ 4)
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แผนภูมิท่ ี 3 หลักการใช้ ยาขนานเดียวหรือยาหลายขนานร่ วมกันเพื่อให้ ถงึ ความดันโลหิตเป้าหมาย

แผนภูมิท่ ี 4 ข้ อแนะนาของการใช้ ยาลดความดันโลหิตต่ างชนิดร่ วมกัน

: possible combination (but less well tested);
: useful combination (with some limitation);
: preferred combination;
: not recommended combination
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ตารางที่ 16 แนวทางการรั กษาและการเลือกใช้ ยา
1. ยา diuretic (thiazide, chlorhalidone และ indapamide), BB, CA, ACEI และ ARB ทังหมดสามารถใช้
้
เป็ นยาเริ่ มต้ น
และยาต่อเนื่องในการรักษาขนานแรกหรื อร่วมกับยาอื่น
2. ในผู้ป่วยที่มีภาวะหรื อโรคอื่นร่วมด้ วยสามารถใช้ ยาบางชนิด ซึง่ มีการศึกษารองรับหรื อมีประสิทธิผลดีกว่าในผู้ป่วยที่มี
OD บางชนิด
3. ในผู้ป่วยที่มี BP ระดับสูง หรื อความเสีย่ งในการเกิด CVD สูง สามารถใช้ ยาลดความดันโลหิตเริ่ มต้ น 2 ชนิดร่วมกัน
4. ไม่แนะนาให้ ใช้ RAS blockade 2 ขนานร่วมกัน
5. อาจใช้ ยาหลายกลุม่ ร่ วมกันซึง่ จะลดความดันโลหิตได้ ดีขึ ้น แต่ควรใช้ ยาที่มีการศึกษารองรับ
6. แนะนาให้ ใช้ ยา 2 ชนิดผสมกันในเม็ดเดียวกัน เพื่อลดจานวนเม็ดยาต่อวันที่รับประทานและติดตามยาได้ ดีขึ ้น

หลักการรั กษาในผู้ป่วยที่มีภาวะหรื อโรคจาเพาะ (ตารางที่ 17-27)
ตารางที่ 17 แนวทางการรั กษา WCH และ MH
1. ในผู้ป่วย WCH ที่ไม่มีปัจจัยเสีย่ งอื่นร่วมด้ วยให้ ปรับพฤติกรรมเท่านัน้ แต่ต้องติดตามอย่างใกล้ ชิด
2. อาจพิจารณาให้ ยาลดความดันโลหิตร่วมกับการปรับพฤติกรรมในผู้ป่วย WCH ที่มีปัจจัยเสีย่ งสูงจากการ
เปลีย่ นแปลงทาง metabolic หรื อ OD ที่ไม่มีอาการ
3. ควรให้ ผ้ ปู ่ วย MH ปรับพฤติกรรมร่วมกับการให้ ยาลดความดันโลหิต

ตารางที่ 18 แนวทางการรั กษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยสูงอายุ
1. ผู้ป่วยสูงอายุที่ SBP > 160 มม.ปรอท ให้ ลด SBP ลงอยูร่ ะหว่าง 150 และ 140 มม.ปรอท
2. ในผู้ป่วยสูงอายุที่ < 80 ปี และมีสขุ ภาพดี และมี SBP > 140 มม.ปรอท ให้ ยาลดความดันโลหิตโดยมี SBP
เป้าหมาย < 140 มม.ปรอท หากผู้ป่วยทนยาได้ ดี
3. ในผู้ป่วยอายุ > 80 ปี ที่มี SBP > 160 มม.ปรอท ให้ ลด SBP ลงอยูร่ ะหว่าง 150 และ 140 มม.ปรอท โดยผู้ป่วยมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจดี
4. ในผู้ป่วยสูงอายุที่รักษายาก การจะใช้ ยาลดความดันโลหิตรักษาหรื อไม่ขึ ้นกับแพทย์ผ้ ดู แู ล และขึ ้นกับการติดตามผล
ของการรักษาทางคลินิค
5. ให้ คงยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยทนยาได้ ดี แม้ ผ้ ปู ่ วยนันจะมี
้ อายุ > 80 ปี
6. ยาลดความดันโลหิตทุกชนิดสามารถใช้ ในผู้สงู อายุ อย่างไรก็ตามแนะนาให้ ใช้ diuretic และ CA ในผู้ป่วย ISH
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ตารางที่ 19 แนวทางการรั กษาความดันโลหิตสูงในสตรี
1. ไม่แนะนาให้ ใช้ selective oestrogen receptor modulators ในการป้องกันปฐมภูมิหรื อทุตยิ ภูมติ อ่ การเกิด CVD
อาจพิจารณาใช้ ยาดังกล่าวในสตรี อายุไม่มากที่มีอาการอย่างมากของการหมดประจาเดือน
2. ให้ ใช้ ยาลดความดันโลหิตในหญิงตังครรภ์
้
ที่มีความดันโลหิตสูง ในระดับรุนแรง (SBP > 160 มม.ปรอท หรื อ DBP >
110 มม.ปรอท)
3. พิจารณาให้ ยาลดความดันโลหิตในหญิงตังครรภ์
้
ที่มี BP > 150/95 มม.ปรอท อย่างต่อเนื่อง และในผู้ที่มี BP >
140/90 มม.ปรอท ในผู้ป่วย gestational hypertension OD ที่ยงั ไม่มีอาการหรื อมีอาการแล้ ว
4. แนะนาให้ ใช้ ASA ขนาดตา่ ในหญิงที่มีความเสีย่ งในการเกิด pre-eclampsia และมีความเสีย่ งตา่ ในการเกิด
เลือดออกในทางเดินอาหารตังแต่
้ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์จนคลอด
5. ไม่ควรให้ และควรหลีกเลีย่ งการใช้ RAS blockade ในหญิงวัยเจริญพันธุ์
6. ให้ พิจารณาใช้ methyldopa, labetolol และ nifedipine ในหญิงตังครรภ์
้
และใช้ labetolol หรื อ nitroprusside ทาง
หลอดเลือดดาในกรณีฉกุ เฉิน (pre-eclampsia)

ตารางที่ 20 แนวทางการรั กษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เป็ นโรคเบาหวาน
1. ผู้ป่วยที่เป็ น DM ซี่งมี SBP > 160 มม.ปรอท ต้ องเริ่ มยาลดความดันโลหิตและแนะนาให้ เริ่ มยาเมือ่ SBP > 140 มม.
ปรอท
2. SBP เป้าหมายในผู้ป่วยที่เป็ น DM < 140 มม.ปรอท
3. DBP เป้าหมายในผู้ป่วยที่เป็ น DM < 85 มม.ปรอท
4. ยาลดความดันโลหิตทุกกลุม่ สามารถใช้ ในผู้ป่วยที่เป็ น DM ให้ พิจารณา RAS blocker ก่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยทีม่ ี
proteinuria หรื อ microalbuminuria (MAU)
5. การเลือกใช้ ยาลดความดันโลหิตสาหรับผู้ป่วยแต่ละราย ควรพิจารณาโรคหรื อภาวะที่เป็ นร่วมด้ วย
6. ไม่แนะนาให้ ใช้ RAS blocker 2 ชนิดร่วมกัน ควรหลีกเลีย่ งในผู้ป่วยที่เป็ น DM

ตารางที่ 21 แนวทางการรั กษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีกลุ่มโรคอ้ วนลงพุง
1. ผู้ป่วย MetS ทุกรายควรปรับพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดน ้าหนักและการออกกาลังกาย ซึง่ จะลดทังความ
้
ดันโลหิตและชะลอการเกิดโรคเบาหวาน
2. ผู้ป่วย MetS จะเสีย่ งต่อการเป็ น DMควรใช้ ยาลดความดันโลหิตทีเ่ พิ่มความไวต่อ insulin หรื ออย่างน้ อยไม่ทาให้ เลว
ลง เช่น RAS blocker และ CA สาหรับ BB (ยกเว้ น BB ที่ขยายหลอดเลือดได้ ) และ diuretic ควรพิจารณาให้ เป็ นยา
เสริ ม แนะนาให้ เลือกใช้ ยาที่ไม่ขบั K
3. แนะนาให้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วย MetS เมื่อ BP > 140/90 มม.ปรอท หลังปรับพฤติกรรมเป็ นเวลาพอสมควร
และควบคุมให้ BP < 140/90 มม.ปรอท
4. ไม่แนะนายาลดความดันโลหิตในผู้ป่วย MetS ที่มี high normal BP
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ตารางที่ 22 แนวทางการรั กษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคไต
1. ลด SBP < 140 มม.ปรอท
2. เมื่อพบ overt proteinuria ลด BP < 130 มม.ปรอท ร่วมกับติดตามการเปลีย่ นแปลงของ eGFR
3. RAS blocker ลด albuminuria ได้ ดีกว่ายาลดความดันโลหิตอื่นๆ จึงเป็ นข้ อบ่งชี ้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มี MAU
หรื อ overt proteinuria
4. การควบคุมความดันโลหิตให้ ถึงเป้าหมาย มักต้ องใช้ ยาหลายขนานร่วมกัน แนะนาให้ ใช้ RAS blocker กับยาลด
ความดันโลหิตชนิดอื่น
5. แม้ การใช้ RAS blocker 2 ชนิดร่วมกันจะลด proteinuria ดีขึ ้น แต่ไม่แนะนาให้ ใช้
6. ไม่แนะนาให้ ใช้ MR antagonist ในผู้ป่วยโรคไตเรื อ้ รัง เพราะอาจทาให้ สมรรถภาพไตเลวลงและเกิด hyperkalemia

ตารางที่ 23 แนวทางการรั กษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคหลอดเลือดสมอง
1. ไม่แนะนาให้ ลด BP ในสัปดาห์แรกหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน แต่อาจพิจารณาให้ ในรายที่ SBP สูงมาก
2. ควรให้ ยาลดความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง, TIA แม้ SBP จะอยูร่ ะหว่าง
140 และ 159 มม.ปรอท
3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองหรื อ TIA, SBP เป้าหมาย < 140 มม.ปรอท
4. ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็ นความดันโลหิตสูงและเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง, TIA ระดับ SBP ที่จะเริ่มให้ ยาลดความดันโลหิต
และความดันโลหิตเป้าหมายอาจกาหนดให้ สงู ขึ ้น
5. แนะนาให้ ใช้ ยาลดความดันโลหิตทุกกลุม่ ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยยาดังกล่าวต้ องมีประสิทธิผลดีใน
การลดความดันโลหิต

ตารางที่ 24 แนวทางการรั กษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคหัวใจ
1. ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ SBP เป้าหมาย < 140 มม.ปรอท
2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่เพิ่งเกิดภาวะกล้ ามเนื ้อหัวใจตายแนะนาให้ ใช้ BB, ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆ
สามารถใช้ ยาลดความดันโลหิตทุกกลุม่ แต่เพื่อลดอาการเจ็บหน้ าอกควรใช้ BB และ CA
3. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้ มเหลวหรื อ LV dysfunction รุนแรง แนะนาให้ ใช้ diuretic, BB, ACEI, ARB และ/หรื อ MRA
เพื่อลดอัตราตายและการเข้ าโรงพยาบาล
4. ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้ มเหลวและ EF ยังดีอยู่ ยังไม่มีหลักฐานว่ายากลุม่ ใดได้ ประโยชน์ ให้ ลด SBP  140 มม.ปรอท
เหมือนในผู้ป่วย systolic dysfunction การใช้ ยาจะเพื่อลดอาการ (diuretic สาหรับภาวะหัวใจล้ มเหลว, BB สาหรับ
ผู้ป่วยที่หวั ใจเต้ นเร็ว)
5. ผู้ป่วยที่มีความเสีย่ งต่อการเกิดหรื อเป็ นกลับมาใหม่ของ AF ให้ พิจารณาใช้ ACEI, ARB (รวมทัง้ BB และ MR
antagonist หากมีภาวะหัวใจล้ มเหลว)
6. ผู้ป่วยที่มี LVH ทุกรายควรได้ รับยาลดความดันโลหิต
7. ในผู้ป่วยที่มี LVH ยาบางกลุม่ เช่น ACEI, ARB และ CA อาจทาให้ หวั ใจเล็กลงได้ ดีกว่ายากลุม่ อื่น
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ตารางที่ 25 แนวทางการรั กษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มี atherosclerosis, arteriesclerosis และ
peripheral artery disease (PAD)
1. ในรายที่พบ carotid atherosclerosis ควรให้ CA และ ACEI มากกว่า diuretic และ BB
2. ผู้ป่วยทุกรายที่มี PWV > 10 ม./วินาที ควรให้ ยาลดความดันโลหิต ควบคุมให้ BP < 140/90 มม.ปรอท
3. ผู้ป่วยที่มี PAD ควรให้ ยาลดความดันโลหิตควบคุมให้ BP < 140/90 มม.ปรอท เพราะผู้ป่วยเหล่านี ้เสีย่ งต่อการเกิด
กล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะหัวใจล้ มเหลวและการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. ผู้ป่วยที่มี PAD สามารถใช้ BB ในการรักษาและติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ ชิด

ตารางที่ 26 แนวทางการรั กษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงที่ดอื ้ ต่ อการรั กษา
1.
2.
3.
4.

ผู้ป่วยที่ดื ้อต่อการรักษา แพทย์ควรตรวจสอบว่ายาใดที่มีประสิทธิผลไม่ดีและหยุดยานัน้
ควรใช้ MR antagonist, amiloride และ doxazosin หากไม่มีข้อห้ ามใช้
ในรายทีด่ ื ้อต่อการรักษาให้ พิจารณาการทา renal denervation (RDN) และ baroreceptor stimulations (BRS)
แนะนาให้ ทา RDN และ BRS โดยผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาเท่านัน้ และติดตามอย่างใกล้ ชิดจนกว่าจะมี
หลักฐานว่าได้ ผลดีในระยะยาวและปลอดภัย
5. ให้ ทา RDN และ BRS ในรายที่ดื ้อต่อการรักษาจริ งเท่านัน้ ซึง่ มี SBP > 160 มม.ปรอท หรื อ DBP > 110 มม.ปรอท
และในรายทีย่ ืนยันว่า BP สูงโดย ABPM

ตารางที่ 27 การรั กษาปั จจัยเสี่ยงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ให้ ใช้ statin ในผู้ที่มีความเสีย่ งในการเกิด CVD ระดับปานกลางถึงสูง โดยมีเป้าหมาย LDL-C < 115 มก./ดล.
แนะนาให้ ใช้ statin ในผู้ป่วยที่มี CHD โดยให้ LDL-C < 70 มก./ดล.
ให้ ใช้ ยาต้ านเกล็ดเลือด เช่น ASA ขนาดตา่ ในผู้ป่วยที่มี CVD มาก่อน
ให้ ASA ในผู้ป่วยทีม่ ีสมรรถภาพของไตลดลงหรื อความเสีย่ งในการเกิด CVD สูง ซึง่ ต้ องควบคุม BP ได้ ดีแล้ ว
ไม่ให้ ASA ในผู้ป่วยทีม่ ีความเสีย่ งในการเกิด CVD ต่าถึงปานกลาง
ในผู้ป่วยที่เป็ นเบาหวานควรให้ ยาควบคุมให้ HbA1c < ร้ อยละ 7.0
ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีประวัติโรคเบาหวานยาวนานและรักษายาก หรื อมีภาวะอื่นร่วมด้ วยมาก ควรควบคุมให้ HbA1c
< ร้ อยละ 7.5-8.0 ก็พอ
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