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โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นภาวะที่พบได้บ่อยขึ้นในปั จจุบนั โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ผคู ้ น
อยู่กนั แออัดและมีภาวะการดารงชี พที่ มีการแข่งขันสู ง สิ่ งแวดล้อมที่เป็ นภัยต่อสุ ขภาพและการ
รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุ ขอนามัย ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นไปการศึกษาระบาดวิทยาแสดงข้อมูลที่
ชัดเจนว่าโรคความดันโลหิ ตสู งมีอุบตั ิการณ์ สูงขึ้นมากในประชากรไทยในผูท้ ี่มีอายุเกิ น 40 ปี วัย
กลางคน และโดยเฉพาะประชากรสู งอายุเกิน 65 ปี ซึ่ งมีอตั ราการเพิ่มตัวอย่างรวดเร็ ว เป็ นกลุ่มที่
พบอุบตั ิการณ์ โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นทวีคูณ ความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคเงี ยบและมักไม่ค่อยมี
อาการ อาการแรกสุ ดอาจเป็ นภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต หรื อโรคหัวใจวายเฉี ยบพลัน หรื อไตพิการ
และมักเกิดร่ วมกับภาวะโรคอื่น เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต กลุ่มโรคอ้วนลงพุง ฯลฯ ซึ่ ง
ทาให้การรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งต้องเลือกใช้ยาที่เหมาะสาหรับแต่ละโรค ในผูป้ ่ วยสู งอายุเกิน
80 ปี ปั จจุบนั มีขอ้ มูลชัดเจนว่าต้องรักษาเพราะสามารถลดภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือด
สมองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การให้ยารักษาความดันโลหิ ตสู งอาจต้องระมัดระวังในการเลือกกลุ่ม
ยาที่ เหมาะสมสาหรั บ ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน หรื อผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคหลายอย่า ง
รวมอยู่ในคนเดียวกัน การรักษาความดันโลหิ ตสู งมักต้องใช้ยามากกว่า 1 ตัวยา ทาให้มียาใหม่ที่
เป็ นยาผสมของยา 2 ชนิ ด ซึ่ งให้ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลดี กว่ายาชนิ ดเดี ย วตลอดจนการ
บริ หารยาได้สะดวกกว่าและสม่าเสมอสาหรับผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยสตรี ที่ต้ งั ครรภ์เป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู ง
เมื่อมีภาวะความดันโลหิ ตสู ง ทั้งต่อมารดาและเด็กในครรภ์ การบริ หารยาสาหรับผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ จึง
จาเป็ นต้องพิจารณาการใช้ยาอย่างรอบคอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อเด็กในครรภ์และมารดา ใน
ทศวรรษที่ผ่านมามีการค้นพบยาใหม่ ๆ หลายชนิ ด ตลอดจนมี การศึกษาตี พิมพ์มากมาย ซึ่ งเป็ น
รากฐานของการที่ มีแนวทางการรั กษาโรคความดันโลหิ ตสู งจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กาและกลุ่มประเทศยุโรปซึ่ งสมาคมความดันโลหิ ตสู งแห่ งประเทศไทยได้นา
แนวทางเหล่านี้มาพิจารณาปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมสาหรับการใช้ในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป ในการนี้
ผมขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พีระ บูรณะกิ จเจริ ญ และคณะทางาน ที่ได้ร่วมมือกัน
อย่างดียงิ่ ในการเรี ยบเรี ยงแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไปในฉบับนี้ ซึ่ ง
มีรายละเอียด อ่านง่ายและทันสมัย แพทย์ทวั่ ไปสามารถนาไปปฏิ บตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลทาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภชั ย ไชยธีระพันธ์
นายกสมาคมความดันโลหิ ตสู งแห่งประเทศไทย

ค

ความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคที่ทาให้เกิดการตาย และทุพพลภาพที่สาคัญที่สุดทัว่ โลก และพบ
บ่อยในเวชปฏิ บตั ิ แพทย์และบุ คลากรทางการแพทย์ควรตระหนักถึ งความสาคัญของโรคนี้ ให้
คาแนะนา ดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง และมีกลไกติดตามผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการส่ ง
รักษาต่ออย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มกั มีภาวะอื่นร่ วมด้วย ซึ่ งการ
รักษาโรคความดันโลหิ ตสู งอาจมีผลกระทบต่อภาวะดังกล่าวได้ และในทางกลับกันการรักษาภาวะ
อื่นก็อาจส่ งผลกระทบต่อโรคความดันโลหิ ตสู งเช่นกัน
คณะกรรมการสมาคมความดัน โลหิ ต สู ง แห่ ง ประเทศไทย เห็ น ควรออกคู่ มื อ ซึ่ งเป็ น
แนวทางในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง เพื่อช่ วยเหลื อแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์ให้รัก ษาผูป้ ่ วยได้ดีข้ ึ นอย่า งสมเหตุ ส มผล และเป็ นประโยชน์สู งสุ ดต่อผูป้ ่ วย ซึ่ งเล่ มแรก
ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 ขณะนั้นข้าพเจ้าเป็ นประธานในการจัดทา ใช้เวลาในการเรี ยบเรี ยงประมาณ
6 เดือน โดยเรี ยนเชิ ญอาจารย์แพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญในแขนงต่าง ๆ อีก 6 ท่านมาร่ วมกันนิ พนธ์ แต่มิได้
ท าประชาพิ จารณ์ แ ต่ อ ย่า งใด เนื่ อ งจากระยะหลัง มี ก ารศึ ก ษาใหม่ ๆ ที่ ส าคัญ ๆ ออกมาหลาย
การศึกษาทาให้แนวทางการรักษาเปลี่ยนไปทั้งในทวีปยุโรปและอเมริ กา ทางคณะกรรมการสมาคม
ความดันโลหิ ตสู งแห่ งประเทศไทย เห็นตรงกันว่าน่าจะทาการปรับปรุ งแนวทางการรักษาโรคความ
ดันโลหิ ตสู งใหม่
ในการนี้ ได้รับความกรุ ณาและความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี ยิ่งจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์
อภิ ช าต สุ ค นธสรรพ์ โดยท่ า นกรุ ณ าเป็ นประธานในการปรั บ ปรุ ง และได้เ รี ย นเชิ ญ อาจารย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากสถานการศึ กษาต่างๆ กว้างขวางขึ้ น รวมทั้งท ากึ่ งประชาพิ จารณ์ ใ นงานประชุ ม
วิชาการประจาปี ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ งประเทศไทยที่ผา่ นมาด้วย คณะทางานจัดทาแนว
ทางการรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งในเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ. 2558 ได้ทางานอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพมากจนสาเร็ จเป็ นรู ปเล่มดังที่ท่านเห็นอยูน่ ้ ี
หวังว่าคู่มือนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในเวชปฏิบตั ิ ซึ่ งขอให้
ถือว่าเนื้ อหาในคู่มือนี้ เป็ นเพียงข้อแนะนาเท่านั้น มิได้เป็ นกฎตายตัวว่าจะต้องทาตามนี้ ถา้ มีเหตุผล
อันควรในทางปฏิบตั ิ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พีระ บูรณะกิจเจริญ
นายกสมาคมความดันโลหิ ตสู งแห่งประเทศไทย

ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ. นพ. พีระ
รศ. นพ. ประเสริ ฐ
พญ. วิไล
ผศ. นพ. สุ รพันธ์
น.อ. นพ. อนุตตร
ผศ. นพ. ยงชัย
รศ. พญ. วีรนุช

บูรณะกิจเจริ ญ
อัสสันตชัย
พัววิไล
สิ ทธิสุข
จิตตินนั ทน์
นิละนนท์
รอบสันติสุข

จ

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ศ. นพ. อภิชาต
ผศ. นพ. สุ รพันธ์
รศ. นพ. ตวงสิ ทธิ์
นพ. วุฒิเดช
ผศ. นพ. พงศ์อมร
รศ. พญ. วีรนุช
พญ. วิไล
ศ. พญ. นิจศรี
พ.ท. หญิง พญ. สิ รกานต์
ศ. พญ. ทรงขวัญ

สุ คนธสรรพ์
สิ ทธิสุข
วัฒกนารา
โอภาศเจริ ญสุ ข
บุนนาค
รอบสันติสุข
พัววิไล
ชาญณรงค์
เตชะวณิ ช
ศิลารักษ์

ฉ

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

นา้ หนักคาแนะนา (Strength of Recommendation)
นา้ หนัก ++
นา้ หนัก +
นา้ หนัก + -

นา้ หนัก นา้ หนัก - -

หมายถึ ง “ควรปฏิ บตั ิ ” เนื่ องจากความมัน่ ใจของคาแนะนาให้ปฏิ บตั ิ อยู่ใน
ระดับสู ง มาตรการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อผูป้ ่ วยและมีความคุม้ ค่า
หมายถึ ง “น่ า ปฏิ บ ตั ิ ” เนื่ องจากความมัน่ ใจของค าแนะนาให้ป ฏิ บ ตั ิ อยู่ใ น
ระดับปานกลาง มาตรการดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยและน่าจะคุม้ ค่า
หมายถึ ง “อาจปฏิ บ ัติ ” เนื่ อ งจากความมั่น ใจยัง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะแนะน า
มาตรการดังกล่าวยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในด้านของการเกิ ดประโยชน์ต่อ
ผูป้ ่ วย และอาจไม่คุม้ ค่า แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น
หมายถึง “ไม่น่าปฏิบตั ิ” เนื่ องจากมาตรการดังกล่าวไม่มีประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย
และไม่คุม้ ค่า
หมายถึง “ห้ามปฏิ บตั ิ” เนื่ องจากมาตรการดังกล่ าวไม่มีประโยชน์และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย

คุณภาพหลักฐาน (Quality of Evidence)
ประเภท I
ประเภท II

หมายถึง หลักฐานที่ได้จากการทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) โดย
อาศัยข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกแบบ randomized controlled clinical trial
หมายถึ ง หลัก ฐานที่ ได้จากการทบทวนแบบมี ระบบ โดยอาศัยข้อมูล จาก
การศึ ก ษาทางคลิ นิ กแบบ non-randomized controlled clinical trial หรื อ
หลัก ฐานที่ ไ ด้จ ากรายงานการศึ ก ษาแบบ cohort หรื อ แบบ case-control
analysis ที่ ไ ด้รับ การออกแบบเป็ นอย่า งดี และมาจากสถาบันหรื อกลุ่ ม วิจยั
มากกว่าหนึ่ ง หรื อหลักฐานที่ ได้จากการวิจยั ทางคลิ นิกรู ปแบบอื่ น ซึ่ งมี ผล
ประจักษ์ถึงประโยชน์หรื อโทษจากการปฏิบตั ิมาตรการที่เด่นชัดมาก

ช

ประเภท III
ประเภท IV

หมายถึ ง หลักฐานที่ได้จากการศึกษาเชิ งพรรณนา หรื อ หลักฐานที่ได้จาก
การศึกษาควบคุมที่มีคุณภาพพอใช้
หมายถึง หลักฐานที่ได้จากความเห็นพ้องหรื อฉันทามติของคณะผูเ้ ชี่ยวชาญ
บนพื้นฐานประสบการณ์ ทางคลิ นิก หรื อ หลักฐานที่ได้จากรายงานอนุ กรม
ผูป้ ่ วยจากการศึกษาในประชากรต่างกลุ่ม และคณะผูศ้ ึกษาต่างคณะอย่างน้อย
2 ฉบับ

รายงานหรื อความเห็นที่ไม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์แบบมีระบบ เช่น เกร็ ดรายงานผูป้ ่ วยเฉพาะ
ราย ความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะราย จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็ นหลักฐานที่มีคุณภาพในการ
จัดทาแนวทางปฏิบตั ิน้ ี
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ABI
ABPM
ABs
ACCORD
ACEIs
ACS
ARBs
AV
BBs
BMI
BP
BW
CAD
CCBs
CKD
CKD-EPI
CT
CVD
DASH
DBP
DHP CCBs
DRI
ECG
eGFR
FPG

ankle-brachial blood pressure index
ambulatory blood pressure monitoring
alpha-blockers
The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes
angiotensin converting enzyme inhibitors
acute coronary syndrome
angiotensin II receptor blockers
atrioventricular
beta blockers
body mass index
blood pressure
body weight
coronary artery disease
calcium channel blockers
chronic kidney disease
chronic kidney disease-epidemiology collaboration
computerized tomography
cardiovascular disease
The Dietary Approaches to Stop Hypertension
diastolic blood pressure
dihydropyridine calcium channel blockers
direct renin inhibitor
electrocardiography
estimated glomerular filtration rate
fasting plasma glucose
ฌ

GFR
HBPM
HDL-C
HT
ISH
LDL-C
LVH
MH
MRAs
MRI
non-DHP CCBs
NSAIDs
NSTEMI
OGTT
OSA
PMI
PWV
RAAS
RF
SBP
SCr
STEMI
TIA
TOD
t-PA
WC
WCH

glomerular filtration rate
home blood pressure monitoring
high-density lipoprotein cholesterol
hypertension
isolated systolic hypertension
low-density lipoprotein cholesterol
left ventricular hypertrophy
masked hypertension
mineralocorticoid receptor antagonists
magnetic resonance imaging
non-dihydropyridine calcium channel blockers
non-steroidal anti-inflammatory drugs
non-ST-segment elevation myocardial infarction
oral glucose tolerance test
obstructive sleep apnea
point of maximal impulse
pulse wave velocity
renin-angiotensin-aldosterone system
risk factor
systolic blood pressure
serum creatinine
ST-segment elevation myocardial infarction
transient ischemic attack
target organ damage
tissue plasminogen activator
waist circumference
white-coat hypertension
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แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ในเวชปฏิบัติทั่วไป
(Guidelines on the treatment of hypertension)
โดยสมาคมความดันโลหิตสู งแห่งประเทศไทย

ตอนที่ 1
การวินิจฉัย
1.1 คำนิยำม
โรคความดันโลหิตสู ง (hypertension) หมายถึง ระดับความดันโลหิ ตซิสโตลิก (systolic blood
pressure, SBP) > 140 มม.ปรอท และ/หรื อ ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (diastolic blood pressure,
DBP) > 90 มม.ปรอท
Isolated systolic hypertension (ISH) หมายถึง ระดับ SBP > 140 มม.ปรอท แต่ระดับ DBP <
90 มม.ปรอท
Isolated office hypertension หรื อ white-coat hypertension (WCH) หมายถึง ภาวะที่ความดัน
โลหิ ตที่วดั ในคลินิก โรงพยาบาล หรื อสถานบริ การสาธารณสุ ข พบว่าสู ง (SBP > 140 มม.ปรอทและ/
หรื อ DBP > 90 มม.ปรอท) แต่เมื่อวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นจากการวัดด้วยเครื่ องวัดความดันโลหิ ต
อัตโนมัติพบว่าไม่สูง (SBP < 135 มม.ปรอท และ DBP < 85 มม.ปรอท)
Masked hypertension (MH) หมายถึง ภาวะที่ความดันโลหิตที่วดั ในคลินิก โรงพยาบาล หรื อ
สถานบริ การสาธารณสุ ข พบว่าปกติ (SBP < 140 มม.ปรอทและ DBP < 90 มม.ปรอท) แต่เมื่อวัดความ
ดันโลหิ ตที่บา้ นจากการวัดด้วยเครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติพบว่าสู ง (SBP > 135 มม.ปรอท และ/
หรื อ DBP > 85 มม.ปรอท)
1.2 กำรวัดควำมดันโลหิต
บุคลากรทางการแพทย์ควรได้รับการฝึ กฝนในการวัดความดันโลหิ ตให้ถูกต้อง
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1.2.1 กำรเตรียมผู้ป่วย
ไม่ดื่มชาหรื อกาแฟ และไม่สูบบุหรี่ ก่อนทาการวัด 30 นาที พร้อมกับถ่ายปั สสาวะให้เรี ยบร้อย
ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ พักบนเก้าอี้ในห้องที่เงียบสงบเป็ นเวลา 5 นาที หลังพิงพนักเพื่อไม่ตอ้ งเกร็ งหลัง เท้า 2 ข้าง
วางราบกับพื้น ห้ามนัง่ ไขว่ห้าง ไม่พดู คุยขณะวัด แขนซ้ายหรื อขวาที่ตอ้ งการวัดวางอยูบ่ นโต๊ะ ไม่ตอ้ ง
กามือ
1.2.2 กำรเตรียมเครื่องมือ
ทั้งเครื่ องวัดความดันโลหิ ตชนิดปรอท (mercury sphygmomanometer) และเครื่ องวัดความดัน
โลหิตชนิดอัตโนมัติ (automatic blood pressure measurement device) จะต้องได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานอย่างสม่าเสมอเป็ นระยะ ๆ และใช้ arm cuff ขนาดที่เหมาะสมกับแขนของผูป้ ่ วย กล่าวคือ
ส่ วนที่เป็ นถุงลม (bladder) จะต้องครอบคลุมรอบวงแขนผูป้ ่ วยได้ร้อยละ 80 สาหรับผูใ้ หญ่ทวั่ ไป ซึ่ งมี
เส้นรอบวงแขนยาวประมาณ 27-34 ซม. จะใช้ arm cuff ที่มีถุงลมขนาด 16 ซม. x 30 ซม.
1.2.3 วิธีกำรวัด
การวัดความดันโลหิ ตนิยมกระทาที่แขนซึ่ งใช้งานน้อยกว่า (non-dominant arm) พัน arm cuff
ที่ตน้ แขนเหนือข้อพับแขน 2-3 ซม. และให้ก่ ึงกลางของถุงลม ซึ่ งจะมีเครื่ องหมายวงกลมเล็ก ๆ ที่ขอบ
ให้วางอยูบ่ นหลอดเลือดแดง brachial
ให้ประมาณระดับ SBP ก่อนโดยการคลา บีบลูกยาง (rubber bulb) ให้ลมเข้าไปในถุงลมอย่าง
รวดเร็ วจนคลาชีพจรที่หลอดเลือดแดง brachial ไม่ได้ ค่อย ๆ ปล่อยลมออกให้ปรอทในหลอดแก้ว ลด
ระดับลงในอัตรา 2-3 มม.ปรอท/วินาที จนเริ่ มคลาชีพจรได้ถือเป็ นระดับ SBP คร่ าว ๆ
วัดระดับความดันโลหิตโดยการฟัง ให้วาง bell หรื อ diaphragm ของ stethoscope เหนือหลอด
เลือดแดง brachial แล้วบีบลูกยางจนระดับปรอทเหนื อกว่า SBP ที่คลาได้ 20-30 มม.ปรอท แล้วค่อย ๆ
ปล่อยลมออก เสี ยงแรกที่ได้ยนิ (Korotkoff sound phase I) จะตรงกับ SBP ปล่อยระดับปรอทลงจน
เสี ยงหายไป (Korotkoff sound phase V) จะตรงกับ DBP
ให้ทาการวัดอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 นาที จากแขนเดียวกัน และท่าเดียวกัน นาผลที่
ได้ท้ งั หมดมาหาค่าเฉลี่ย โดยทัว่ ไปการวัดครั้งแรกมักมีค่าสู งที่สุด หากพบผลจากการวัดสองครั้ง
ต่างกันมากกว่า 5 มม.ปรอท ควรวัดเพิ่มอีก 1-2 ครั้ง (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
ในการวัดความดันโลหิ ตครั้งแรก แนะนาให้วดั ที่แขนทั้งสองข้าง (น้ าหนัก +/คุณภาพ
หลักฐาน II) หากต่างกันเกิน 20/10 มม.ปรอท จากการวัดซ้ าหลาย ๆ ครั้ง แสดงถึงความผิดปกติของ
หลอดเลือด ให้ส่งผูป้ ่ วยต่อไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
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หากความดันโลหิ ตของแขนทั้งสองข้างไม่เท่ากัน โดยเฉพาะในผูส้ ู งอายุมากกว่าร้อยละ 10 จะ
มี SBP ของแขนสองข้างต่างกัน > 10 มม.ปรอทได้ การติดตามความดันโลหิ ตจะใช้ขา้ งที่มีค่าสู งกว่า
สาหรับในผูป้ ่ วยบางราย เช่น ผูส้ ู งอายุและผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน หรื อในรายที่มีอาการหน้ามืด
เวลาลุกขึ้นยืน ให้วดั ความดันโลหิ ตในท่ายืนด้วย โดยวัดความดันโลหิ ตในท่านอนหรื อนัง่ หลังจาก
นั้นให้ผปู ้ ่ วยยืนแล้ววัดความดันโลหิ ตซ้ าอีก 2 ครั้งหลังยืนภายใน 1 และ 3 นาที (น้ าหนัก +/คุณภาพ
หลักฐาน II)
หาก SBP ในท่ายืนต่ากว่า SBP ในท่านัง่ หรื อนอนมากกว่า 20 มม.ปรอท ถือว่าผูป้ ่ วยมีภาวะ
orthostatic hypotension การตรวจหาภาวะนี้ จะมีความไวขึ้นหากเปรี ยบเทียบ SBP ในท่านอนกับ SBP
ในท่ายืน
1.3 กำรประเมินควำมรุ นแรงของโรคควำมดันโลหิตสู ง
การประเมินความรุ นแรงของโรคความดันโลหิ ตสู งใช้กาหนดจากระดับความดันโลหิ ตที่วดั ใน
คลินิก โรงพยาบาล หรื อสถานบริ การสาธารณสุ ขเป็ นหลัก ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 กำรจำแนกโรคควำมดันโลหิตสู งตำมควำมรุ นแรงในผู้ใหญ่ อำยุ 18 ปี ขึน้ ไป
Category

SBP
DBP
(มม.ปรอท)
(มม.ปรอท)
Optimal
< 120
และ
< 80
Normal
120-129
และ/หรื อ
80/84
High normal
130-139
และ/หรื อ
85-89
Grade 1 hypertension (mild)
140-159
และ/หรื อ
90-99
Grade 2 hypertension (moderate)
160-179
และ/หรื อ
100-109
Grate 3 hypertension (severe)
> 180
และ/หรื อ
> 110
Isolated systolic hypertension (ISH)
> 140
และ
< 90
หมายเหตุ : SBP = systolic blood pressure; DBP = diastolic blood pressure.
เมื่อความรุ นแรงของ SBP และ DBP อยู่ต่างระดับกัน ให้ ถือระดับที่ รุนแรงกว่ าเป็ นเกณฑ์ สาหรั บ ISH ก็แบ่ งระดับ
ความรุ นแรงเหมือนกันโดยใช้ แต่ SBP
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1.4 กำรวัดควำมดันโลหิตโดยผู้ป่วยเองที่บ้ำน โดยใช้ เครื่ องวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติ (self หรื อ
home blood pressure monitoring, HBPM)
1.4.1 ใช้ในการตรวจหาผูป้ ่ วยที่เป็ น isolated office hypertension หรื อ WCH และ MH
1.4.2 แนะนาให้ใ ช้ติด ตามผลการรั ก ษาในผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รั บยาลดความดัน โลหิ ตทุ ก ราย ถ้า
เป็ นไปได้
1.4.3 การเตรี ยมผูป้ ่ วยและเครื่ องมือ (ดูขอ้ 1.2.1 และ 1.2.2)
1.4.4 ต้องมี การแนะนาผูป้ ่ วยถึ งการใช้เครื่ องมื อดังกล่ าวอย่างเหมาะสม พร้ อมกับทาการ
บันทึกค่าที่วดั ได้
1.4.5 แนะนาให้ใช้เครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติ ชนิด วัดที่ตน้ แขนและได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
1.4.6 ไม่ แนะนาให้ใ ช้เครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติ ชนิ ดวัดที่ ป ลายนิ้ วหรื อที่ ข ้อมื อ
ยกเว้นในกรณี ที่การวัดความดันโลหิ ตที่ตน้ แขนทาได้ยากลาบาก เช่น ในผูป้ ่ วยที่อว้ นมาก
1.4.7 แนะนาให้วดั ความดันโลหิ ตวันละ 2 ครั้ ง โดยวัดในช่ วงเช้า ก่ อนรั บ ประทานยาลด
ความดันโลหิต 2 ครั้ง และช่วงเย็นอีก 2 ครั้ง (รวมวันละ 4 ครั้ง) เป็ นเวลา 3-7 วันก่อนพบแพทย์ ให้ตดั
ค่าที่วดั ได้ในวันแรกออก และคานวณค่าเฉลี่ยจากค่าที่เหลื อทั้งหมด แล้วนาผลดังกล่าวไปใช้ในการ
ตัดสิ นใจเริ่ มหรื อปรับเปลี่ยนการรักษา
1.4.8 ค่าความดันโลหิ ตที่วดั ได้ที่บา้ นจากเครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติจะต่ากว่าค่าที่วดั
ได้ที่สถานพยาบาล ประมาณ 5 มม.ปรอท จึ งควรถื อว่าความดันโลหิ ตผิดปกติ เมื่ อ SBP > 135 มม.
ปรอท และ/หรื อ DBP > 85 มม.ปรอท
1.4.9 ไม่แนะนาให้ผปู้ ่ วยปรับขนาดยาลดความดันโลหิตด้วยตนเอง
1.4.10 แนะนาให้หยุดวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นถ้าการวัดนี้ก่อให้เกิดความกังวลต่อผูป้ ่ วย
1.5 กำรวัดควำมดันโลหิต โดยใช้ เครื่ องวัดควำมดันโลหิตอัตโนมัติชนิดพกพำ (ambulatory blood
pressure monitoring, ABPM)
1.5.1 เนื่องจากเครื่ องวัดความดันโลหิ ตชนิดพกพาที่ใช้ใน ABPM ยังมีราคาสู งมาก และไม่มี
ใช้แพร่ หลายในประเทศไทย ในปั จจุ บนั เครื่ องวัดความดันโลหิ ตชนิ ดนี้ ส่วนใหญ่มีใช้ในโรงเรี ยน
แพทย์เพียงบางแห่ งเท่า นั้น ดังนั้นจึ ง เหมาะกับ การใช้ในงานวิจยั หรื อผูป้ ่ วยที่ ได้รับการรั กษาใน
โรงเรี ยนแพทย์เท่านั้น
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1.5.2 ข้อมูลจาก ABPM สัมพันธ์กบั การเกิด target organ damage (TOD) ใกล้เคียงกับ HBPM
แต่ดีกว่าการวัดความดันโลหิ ตในโรงพยาบาล
1.5.3 ข้อดีของ ABPM เหนือ HBPM คือสามารถได้ขอ้ มูลความดันโลหิ ตในช่วงที่ผปู ้ ่ วยหลับ
และสามารถใช้ประเมินความแปรปรวนของความดันโลหิต (BP variability)
1.6 ข้ อแนะนำ
1.6.1 เมื่อวัดความดันโลหิ ตได้ > 140/90 มม.ปรอท ให้วดั ความดันโลหิ ตซ้ าใน 2 สัปดาห์
หรื อ HBPM หากสามารถท าได้ เพื่ อยืนยัน ว่า เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง จริ ง (น้ า หนัก +/คุ ณภาพ
หลักฐาน II)
1.6.2 หากผูป้ ่ วยเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งระดับรุ นแรงหรื อมีร่องรอยของ TOD ให้เริ่ มยาลด
ความดันโลหิ ตทันที โดยไม่ตอ้ งรอการวัดซ้ า (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน II)
1.6.3 ขณะที่รอการยืนยันว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งให้ส่งตรวจหา TOD เช่ น หัวใจห้อง
ซ้า ยล่ า งโต (left ventricular hypertrophy, LVH), โรคไตเรื้ อรั ง (chronic kidney disease, CKD) และ
ความผิดปกติของจอตาจากโรคความดันโลหิ ตสู ง (hypertensive retinopathy) และประเมินความเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease, CVD) (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
1.6.4 หากพบว่าไม่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง แต่ผปู ้ ่ วยมี TOD เช่น LVH, albuminuria หรื อ
proteinuria ให้ส่งตรวจหาสาเหตุอื่นที่ทาให้เกิด TOD (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
1.6.5 หากพบว่าความดันโลหิ ตยังเป็ นปกติ ให้ติดตามวัดความดันโลหิ ตผูป้ ่ วยที่คลินิกอย่าง
น้อยทุ ก ปี และอาจวัดความดันโลหิ ตถี่ ก ว่า นั้นหากความดันโลหิ ตที่ คลิ นิก ใกล้ 140/90 มม.ปรอท
(น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
1.6.6 ให้ส่งผูป้ ่ วยต่อไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญโดยเร็ วที่สุด ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยเป็ นหรื อสงสัยว่าเป็ นโรค
หรื อภาวะต่อไปนี้
1.6.6.1 Accelerated หรื อ malignant hypertension ซึ่ งหมายถึ ง ผู้ป่ วยที่ มี ค วามดัน
โลหิ ต > 180/110 มม.ปรอท ร่ วมกับ ตรวจพบเลื อดออกที่ จอตา (retinal hemorrhage) และ/หรื อขั้ว
ประสาทตาบวม (papilledema) (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
1.6.6.2 Pheochromocytoma เช่ น ผูป้ ่ วยมี อาการปวดศี รษะ ใจสั่น ซี ด และเหงื่ อแตก
หรื อตรวจพบ labile หรื อ postural hypotension (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
1.6.7 พิจารณาการตรวจพิเศษในผูป้ ่ วยที่มีอาการและสิ่ งตรวจพบที่เข้าได้กบั โรคความดัน
โลหิตสู งทุติยภูมิ (secondary hypertension) (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
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ตอนที่ 2
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
การประเมินผูป้ ่ วยที่สงสัยเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งมีจุดมุ่งหมาย 4 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อยืนยันว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง และประเมินความรุ นแรงของโรค
2. เพื่ อ ตรวจหา TOD ได้ แ ก่ LVH, hypertensive retinopathy, การตรวจพบอัล บู มิ น ใน
ปัสสาวะในปริ มาณน้อย (microalbuminuria) และในปริ มาณมาก (macroalbuminuria) เป็ นต้น
3. เพื่อตรวจหาโรคที่เพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิด CVD เช่น โรค เบาหวาน CKD และประเมิน
ความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ จาก CVD ใน 10 ปี ข้างหน้า
4. เพื่อตรวจหาโรคความดันโลหิตสู งทุติยภูมิที่อาจรักษาต้นเหตุได้
ความเสี่ ยงต่อการเกิด CVD จากโรคความดันโลหิ ตสู ง ไม่ได้ตดั สิ นจากระดับความดันโลหิ ต
เพียงอย่างเดียว แต่ดูจากการประเมินปั จจัยเสี่ ยงรวม ได้แก่
1. ปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ ต่อการเกิด CVD ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติการสู บบุหรี่ และภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ (dyslipidemia) เป็ นต้น
2. การตรวจพบ TOD
3. การปรากฏของ CVD อยูแ่ ล้ว เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหลอด
เลือดสมอง โรคหลอดเลือดส่ วนปลาย
4. โรคร่ วมที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิด CVD สู ง เช่น โรคเบาหวาน หรื อ CKD
การประเมินปั จจัยเสี่ ยงรวมนี้ จะช่วยแพทย์ในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการเริ่ มให้ยาลดความดัน
โลหิ ต การพิจารณายาที่ใช้ในการลดความดันโลหิ ต และการรักษาอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ ยงต่อ
การเกิด CVD เช่น การใช้ยากลุ่ม statins และยาต้านเกล็ดเลือด
2.1 กำรซักประวัติ
ควรทาการซักประวัติอย่างละเอียดให้ครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
2.1.1 ประวัติเกี่ ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู ง เช่ น อาการ ระยะเวลาที่เป็ น ชนิ ดของยาที่เคย
รับประทาน การควบคุมระดับความดันโลหิ ตที่ผา่ นมา รวมทั้งผลข้างเคียงจากยาที่ใช้ และประวัติโรค
6

ร่ วมอื่น ๆ เช่น โรคหอบหื ด ซึ่ งต้องเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม beta-blockers (BBs) โรคเกาต์ ซึ่ งต้องหลีกเลี่ยง
การใช้ยาขับปัสสาวะ เป็ นต้น
2.1.2 ประวัติครอบครัว เช่น โรคความดันโลหิ ตสู งของสมาชิกในครอบครัว ซึ่ งอาจช่วย
สนับสนุนว่าผูป้ ่ วยน่าจะเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งปฐมภูมิ (primary hypertension) ประวัติการเกิด
CVD ในครอบครัวก่อนวัยอันควร (ในเพศชายเกิดก่อนอายุ 55 ปี และในเพศหญิงเกิดก่อนอายุ 65 ปี )
2.1.3 ปั จจัยเสี่ ยงอื่น ๆ เช่น การสู บบุหรี่ การดื่มสุ รา การไม่ออกกาลังกาย การรับประทานเค็ม
โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ประวัติการนอนกรนและหยุดหายใจเป็ นพัก ๆ ซึ่ งบ่งถึงโรค
ทางเดินหายใจอุดตันขณะนอนหลับ (obstructive sleep apnea, OSA) บุคลิกภาพของผูป้ ่ วย เช่น เครี ยด
วิตกกังวล ความทะเยอทะยานสู ง (บุคลิกภาพ type A)
2.1.4 อาการที่บ่งชี้วา่ มี TOD แล้ว เช่น อาการใจสั่น เหนื่ อยง่าย เจ็บแน่นหน้าอก ชาหรื อแขน
ขาอ่อนแรงชัว่ คราวหรื อถาวร ตามัว หรื อมองไม่เห็นชัว่ คราว ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ บวมที่เท้า ปวด
ขาเวลาเดินระยะทางสั้น ๆ (intermittent claudication)
2.1.5 ข้อมูลที่บ่งชี้วา่ ผูป้ ่ วยอาจเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งทุติยภูมิ เช่น ระดับความดันโลหิ ต
ขึ้น ๆ ลง ๆ ในระยะเวลาอันสั้นร่ วมกับอาการปวดศีรษะ ใจสั่น เหงื่อออกเป็ นพัก ๆ ซึ่ งอาจบ่งชี้ถึงโรค
pheochromocytoma อาการต้นแขนและต้นขาอ่อนแรงเป็ นพัก ๆ ซึ่ งอาจเกิดจาก primary aldosteronism
อาการปวดหลัง 2 ข้างร่ วมกับปั สสาวะผิดปกติอาจเป็ นนิ่ วในไต หรื อ กรวยไตอักเสบ การใช้ยา เช่น ยา
คุมกาเนิด, cocaine, amphetamine, steroids, non-steroidal anti inflammatory drugs (NSAIDs), ยาลด
น้ ามูกที่มี pseudoephedrine เป็ นส่ วนประกอบ เป็ นต้น
2.1.6 ประวัติ ปั จจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งอาจมีผลต่อความดันโลหิ ต ประวัติการรักษา
โรคต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามการรักษาและผลการรักษา
2.2 กำรตรวจร่ ำงกำย
มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
2.2.1 ตรวจยืนยันว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งจริ งร่ วมกับประเมินระดับความรุ นแรงของ
โรค (ตารางที่ 1)
2.2.2 ตรวจหา TOD และ CVD (ตารางที่ 2)
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ตำรำงที่ 2 กำรตรวจร่ ำงกำยเพือ่ หำ target organ damage และ cardiovascular disease
อวัยวะ
หัวใจ

TOD

อำกำรแสดง
LVH
PMI เคลื่อนไปทางซ้ายและลงล่าง
S4 gallop
Atrial fibrillation*
หัวใจเต้นไม่สม่าเสมอ
หัวใจล้มเหลว
S3 gallop, pulmonary rales, ขาบวม
ไต
โรคไตเรื้ อรัง
ขาบวม ซีด ผิวแห้ง
สมอง
โรคหลอดเลือดสมอง
อาการปากเบี้ยว (facial palsy), อาการอ่อนแรงครึ่ ง
ซีก (hemiparesis/hemiplegia), อาการชาครึ่ งซีก
(hemihypoesthesia/hemianesthesia), ภาวะสมอง
เสื่ อม (dementia)
ตา
Retinopathy
การเปลี่ยนแปลงที่จอประสาทตา ได้แก่ การตรวจ
พบปุยขาว (exudates), เลือดออก (hemorrhage), ขั้ว
ประสาทตาบวม (papilledema) และหลอดเลือดแดง
ที่จอตาเล็กลง จากผนังหลอดเลือดแดงที่หนาตัวขึ้น
หลอดเลือดแดง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ชีพจรที่แขน-ขาเบาหรื อคลาไม่ได้ ฟังได้เสี ยงฟู่ ที่
(atherosclerosis)
หลอดเลือดแดง carotid (carotid bruit)
TOD = target organ damage; PMI = point of maximal impulse; LVH = left ventricular hypertrophy.
* Atrial fibrillation ที่ ไม่ ได้ เกิดจากสาเหตุอื่นใดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ทาให้ ผ้ ูป่วยมีการพยากรณ์ โรคที่ เลว
ลง ให้ ถือเป็ น TOD

2.2.3 ตรวจหาร่ องรอยที่บ่งชี้วา่ ผูป้ ่ วยน่าจะเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งทุติยภูมิ (ตารางที่ 3)
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ตำรำงที่ 3 สิ่ งตรวจพบทีบ่ ่ งชี้ว่ำอำจเป็ นโรคควำมดันโลหิตสู งทุติยภูมิ
สิ่ งตรวจพบ
ก้อนในท้องส่ วนบน 2 ข้าง
ชีพจรของแขน ขา หรื อ คอข้างใดข้างหนึ่งหายไป หรื อเบาลง
ชีพจรแขนซ้ายเบาร่ วมกับชีพจรที่โคนขา 2 ข้างเบาในผูป้ ่ วย
อายุนอ้ ย หรื อได้ยนิ เสี ยง murmur ที่ precordium
เสี ยงฟู่ ในท้องส่ วนบนใกล้กลางหรื อบริ เวณหลังส่ วนบนข้างใด
ข้างหนึ่ง
Café au lait spot หรื อติ่งเนื้ อ (neurofibroma) ร่ วมกับพบโรค
ความดันโลหิ ตสู งระดับรุ นแรง หรื อความดันโลหิ ตขึ้น ๆ ลง ๆ
กล้ามเนื้อต้นแขน ต้นขา หรื อต้นคออ่อนแรง
ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่จอตา (hemangioma)
ร่ วมกับกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของ cerebellum
ซีด เท้าบวม ผิวแห้ง
ลาตัวอ้วน แต่แขนขาลีบ (truncal obesity)
ริ้ วลายสี ม่วงที่ผวิ หนัง (purplish striae)

โรค
Polycystic kidney disease
Takayasu’s disease
Coarctation of aorta
Renal artery stenosis
Pheochromocytoma
Primary aldosteronism
Von Hippel-Lindau disease
Chronic kidney disease
Cushing’s syndrome

2.2.4 ร่ องรอยของโรคอ้วนและภาวะอ้วนลงพุง (abdominal obesity) โดยประมาณจากการ
คานวณหาดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) โดยถือว่ามีน้ าหนักเกินเมื่อ BMI > 23 กก./ม.2 หรื อ
อ้วนเมื่อ BMI > 25 กก./ม.2 (ตามมาตรฐานของคนไทย) และถือว่ามีภาวะอ้วนลงพุง เมื่อเส้นรอบเอว
(waist circumference, WC) ในท่ายืน > 90 ซม. ในผูช้ าย หรื อ > 80 ซม. ในผูห้ ญิง (ตามมาตรฐานของ
คนไทย)
หมำยเหตุ :

BMI =

นน. ตัว (กก.)
ส่ วนสู ง (ม.)2
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2.3 กำรตรวจทำงห้ องปฏิบัติกำร
2.3.1 สิ่ งที่ควรตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ต้องทาการตรวจเมื่อแรกพบผูป้ ่ วยและควรตรวจซ้ าปี ละครั้ง หรื ออาจส่ งตรวจบ่อยขึ้นตาม
ดุลยพินิจของแพทย์หากพบความผิดปกติ
2.3.1.1 Fasting plasma glucose (FPG)
2.3.1.2 Serum total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), lowdensity lipo-protein cholesterol (LDL-C), fasting serum triglyceride ควรงดอาหารก่อนมาตรวจเลือด
อย่างน้อย 12 ชัว่ โมง สาหรับการตรวจ fasting serum triglyceride
2.3.1.3 Serum electrolytes, serum creatinine (SCr) และประเมินค่า estimated
glomerular filtration rate (eGFR) (โดยใช้สูตร Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration
[CKD-EPI]) (ตารางที่ 4)
2.3.1.4 Hemoglobin และ hematocrit
2.3.1.5 Urinalysis (dipstick test และ urine sediment)
2.3.1.6 Electrocardiography (ECG)
ตำรำงที่ 4 สู ตรคำนวณ eGFR โดยวิธี CKD-EPI
เพศ
หญิง
ชาย

ระดับ serum creatinine (มก./ดล.)
< 0.7
> 0.7
< 0.9
> 0.9

Equations
eGFR = 144 x (SCr/0.7)-0.329 x (0.993)Age
eGFR = 144 x (SCr/0.7)-1.209 x (0.993)Age
eGFR = 141 x (SCr/0.9)-0.411 x (0.993)Age
eGFR = 141 x (SCr/0.9)-1.209 x (0.993)Age

(คานวณผ่ าน Web-based ที่ http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/gfr_calculator หรื อ download eGFR
calculator mobile phone application ได้ ผ่าน Apple App Store).
eGFR = estimated glomerular filtration rate; SCr = serum creatinine.

2.3.2 ผูป้ ่ วยที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อการเกิ ด CVD สู ง หรื อมี ข ้อ บ่ ง ชี้ ควรพิ จ ารณาท าการตรวจ
เพิม่ เติมดังต่อไปนี้หากสามารถทาได้
2.3.2.1 Echocardiography
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2.3.2.2 Carotid ultrasonography
2.3.2.3 Ankle-brachial blood pressure index (ABI) และ pulse wave velocity (PWV)
2.3.2.4 Oral glucose tolerance test (OGTT) ในกรณี ที่ FPG > 100 มก./ดล.
2.3.2.5 วัดปริ มาณของ albuminuria หรื อ proteinuria ต่อวัน หรื อ urine albumin
(protein)/ creatinine ratio
2.3.2.6 HBPM หรื อ ABPM
2.3.2.7 ตรวจจอประสาทตา (fundoscopy) ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง
ระดับรุ นแรง
2.3.3 การตรวจพิเศษ
2.3.3.1 การตรวจหาร่ องรอยของการทาลายหลอดเลือดที่สมอง หัวใจ และหลอดเลือด
ส่ วนปลายในโรคความดันโลหิ ตสู งที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น การตรวจหลอดเลือดสมอง การตรวจ
หลอดเลือดหัวใจ และการตรวจหลอดเลือดแดงส่ วนปลาย ตามข้อบ่งชี้เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป
2.3.3.2 การตรวจหาโรคความดันโลหิ ตสู งทุติยภูมิ หากมีขอ้ บ่งชี้ จากประวัติ การตรวจ
ร่ างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น การตรวจหาระดับของ renin, aldosterone,
corticosteroids, catecholamines ในเลือดหรื อปัสสาวะ การตรวจ ultrasonography ของไต และการ
ตรวจ renal angiography การตรวจ computerized tomography (CT) และ magnetic resonance imaging
(MRI) ของต่อมหมวกไต เป็ นต้น
2.4 กำรรวบรวมปัจจัยเสี่ ยงต่ อกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.4.1 ระดับของ SBP และ DBP
2.4.2 ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
2.4.3 อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรื อ > 65 ปี ในเพศหญิง
2.4.4 สู บบุหรี่
2.4.5 ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.,
HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรื อ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรื อระดับ triglyceride > 150 มก./ดล.
2.4.6 FPG 100-125 มก./ดล.
2.4.7 OGTT ผิดปกติ
2.4.8 ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรื อพี่นอ้ งก่อนวัยอันควร
2.4.9 อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิง
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2.5 กำรตรวจหำร่ องรอยกำรทำลำยอวัยวะจำกโรคควำมดันโลหิตสู ง โดยผู้ป่วยยังไม่ มีอำกำร (subclinical TOD)
ควรตรวจอย่างละเอียดเท่าที่จะทาได้ในผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงในการเกิด CVD สู ง เช่น ผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ผูป้ ่ วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
2.5.1 Electrocardiography เพื่อตรวจหา LVH (Sokolow-Lyon voltage criteria คือ SV1 +
RV5 หรื อ RV6 > 3.5 mV, Cornell voltage criteria คือ SV3 + RaVL ในเพศชาย > 2.8 mV ในเพศ
หญิง > 2.0 mV และ Cornell product คือ Cornell voltage  QRS width > 244 mV-msec)
2.5.2 Echocardiography เพื่อตรวจหา LVH (left ventricular mass index > 115 กรัม/ม.2 ใน
เพศชาย และ > 95 กรัม/ม.2 ในเพศหญิง)
2.5.3 Carotid wall thickness (intima-media thickness > 0.9 มม.) หรื อพบ arterial plaque
2.5.4 Carotid-femoral PWV > 10 ม./วินาที
2.5.5 ABI < 0.9
2.5.6 ระดับ SCr (1.3-1.5 มก./ดล. ในเพศชาย และ 1.2-1.4 มก./ดล. ในเพศหญิง)
2.5.7 eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ม.2 (สู ตร CKD-EPI)
2.5.8 ตรวจปัสสาวะพบ albuminuria (urine albumin/creatinine ratio 30-300 มก./กรัม
ครี อะตินิน)
2.6 กำรตรวจหำโรคเบำหวำน
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ทาได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี ดังต่อไปนี้
2.6.1 มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจน คือ หิ วน้ ามาก ปั สสาวะบ่อยและมาก น้ าหนักตัว
ลดลงโดยที่ไม่มีสาเหตุ ร่ วมกับมีระดับพลาสมากลูโคสในเวลาใดก็ได้ > 200 มก./ดล.
2.6.2 FPG > 126 มก./ดล.
2.6.3 ระดับพลาสมากลูโคสที่ 2 ชัว่ โมงหลังทา OGTT มีค่า > 200 มก./ดล.
2.6.4 ระดับ hemoglobin A1c > 6.5% โดยจะต้องตรวจวัดในห้องปฏิบตั ิการที่มีมาตรฐาน
รับรองเท่านั้น (NGSP certified and standardized to DCCT assay)
สาหรับผูท้ ี่ไม่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจน ควรตรวจเลือดซ้ าอีกครั้งหนึ่งต่างวันกันเพื่อ
ยืนยันการวินิจฉัยโรค
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2.7 กำรตรวจหำโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต
2.7.1 โรคหลอดเลือดสมอง
2.7.1.1 Ischemic stroke
2.7.1.2 Cerebral hemorrhage
2.7.1.3 Transient ischemic attack (TIA)
2.7.2 โรคหัวใจ
2.7.2.1 Myocardial infarction
2.7.2.2 Angina
2.7.2.3 ประวัติการทา coronary revascularization
2.7.2.4 ภาวะหัวใจล้มเหลว
2.7.3 โรคไต
2.7.3.1 Diabetic nephropathy
2.7.3.2 CKD
2.7.3.3 Albuminuria > 300 มก./วัน หรื อ proteinuria > 500 มก./วัน
2.7.4 โรคของหลอดเลือดแดงส่ วนปลาย
2.7.5 จอตาผิดปกติ
2.7.5.1 Hemorrhage
2.7.5.2 Exudates
2.7.5.3 Papilledema
2.8 กำรประเมินควำมเสี่ ยงโดยรวมต่ อกำรเสี ยชีวติ จำกโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปี ข้ ำงหน้ ำ
ให้นาปั จจัยเสี่ ยงต่อ CVD ที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่ างกาย รวมทั้งการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ มาประเมินความเสี่ ยงในการเสี ยชีวิตจาก CVD ใน 10 ปี ข้างหน้า (น้ าหนัก ++/
คุณภาพหลักฐาน I) (ตารางที่ 5)
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ตำรำงที่ 5 กำรประเมิ นควำมเสี่ ยงโดยรวมต่ อ กำรเสี ยชี วิต จำกโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปี
ข้ ำงหน้ ำ

การจัดระดับความเสี่ ยงโดยรวมต่ อการเสี ยชี วิตจาก CVD อาศัยระดับความดันโลหิ ต จานวนของปั จจัยเสี่ ยง,
TOD ที่ ไม่ มีอาการ, โรคเบาหวาน, ระยะของ CKD หรื อการปรากฏ CVD อยู่แล้ ว
การจัดระดับของความเสี่ ยงใช้ นิยามดังต่ อไปนี ้ ความเสี่ ยงตา่ หมายถึง ความเสี่ ยงโดยรวมที่จะเกิดการ
เสี ยชี วิตจาก CVD ในเวลา 10 ปี ตา่ กว่ าร้ อยละ 1, ความเสี่ ยงปานกลาง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ โดยรวมจะเกิดการ
เสี ยชี วิตจาก CVD อยู่ระหว่ างร้ อยละ 1 ไปจนถึงน้ อยกว่ าร้ อยละ 5 ความเสี่ ยงสูง หมายถึง ความเสี่ ยงโดยรวมที่ จะ
เกิดการเสี ยชี วิตจาก CVD อยู่ระหว่ างร้ อยละ 5 ไปจนถึงน้ อยกว่ าร้ อยละ 10, ความเสี่ ยงสูงมาก หมายถึง ความเสี่ ยง
โดยรวมที่ จะเกิดการเสี ยชี วิตจาก CVD มีตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป

2.9 ลักษณะผู้ป่วยทีม่ ีควำมเสี่ ยงในกำรเกิด CVD สู งและสู งมำก
2.9.1 เป็ นโรคความดันโลหิตสู งระดับรุ นแรง
2.9.2 มี pulse pressure > 60 มม.ปรอท
2.9.3 เป็ นโรคเบาหวาน
2.9.4 มี RF ต่อการเกิด CVD > 3 ปั จจัยขึ้นไป
2.9.5 มี TOD โดยไม่มีอาการ
2.9.6 เป็ น CVD แล้ว
2.9.7 เป็ น CKD ตั้งแต่ stage 3 ขึ้นไป (eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ม.2)
ผูป้ ่ วยเหล่านี้ตอ้ งการการรักษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงทุกอย่าง
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ตอนที่ 3
การรักษาโรคความดันโลหิตสูง
3.1 การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวติ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชี วิต หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงวิถีการดาเนิ นชี วิตประจาวันไปสู่
การบริ โภคอาหารตามหลัก โภชนาการ และการมี กิจกรรมทางกายที่ เหมาะสม ร่ วมกับพฤติ กรรม
สุ ขภาพที่ดี เช่ น งดสู บบุหรี่ หลี กเลี่ ยงเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น โดยการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรม
ชีวิตให้ได้ในระยะยาวถือเป็ นหัวใจสาคัญของการป้ องกันโรคความดันโลหิ ตสู ง และยังเป็ นการรักษา
พื้นฐานสาหรับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทุกรายไม่วา่ ผูป้ ่ วยจะมีขอ้ บ่งชี้ ในการใช้ยาหรื อไม่ก็ตาม
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยใช้ยาลดความดันโลหิ ตร่ วมด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพของ
การรักษาด้วยยาสู งขึ้น ประสิ ทธิ ภาพของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการรักษาโรคความดันโลหิ ต
สู งสรุ ปดังตารางที่ 6 ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ควรให้คาแนะนาเรื่ องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมชีวติ แก่ผปู ้ ่ วยทุกราย
ตารางที่ 6 ประสิ ทธิภาพของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการรั กษาโรคความดันโลหิตสู ง
วิธีการ
ลดน้ าหนักในผูป้ ่ วยที่มี BMI > 25 กก./ม.2

การรับประทานอาหารแบบ DASH
การจากัดโซเดียมในอาหารน้อยกว่า 2,300 มก. ต่อวัน
การออกกาลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่าเสมอ
การลดการดื่มแอลกอฮอล์

ประสิ ทธิภาพของการลดระดับความดันโลหิต
ทุก ๆ BW ที่ลดลง 1 กก. สามารถลด SBP ได้
เฉลี่ย 1 มม.ปรอท โดยรวมการลด BW 10 กก.
สามารถลด SBP ได้เฉลี่ย 5-20 มม.ปรอท
SBP ลดลง 8-14 มม.ปรอท
SBP ลดลง 2-8 มม.ปรอท
SBP ลดลงเฉลี่ย 4 มม.ปรอท
DBP ลดลงเฉลี่ย 2.5 มม.ปรอท
SBP ลดลง 2-4 มม.ปรอท

BMI = body mass index; BW = body weight; SBP = systolic blood pressure; DASH = Dietary Approaches to Stop
Hypertension; DBP = diastolic blood pressure.
15

การรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 การควบคุมน้าหนักตัวให้ อยู่ในเกณฑ์ ปกติหรื อใกล้ เคียงปกติ โดยให้มีค่า BMI ตั้งแต่
18.5-22.9 กก./ม.2 และ WC อยู่ใ นเกณฑ์มาตรฐาน สาหรั บคนไทย คื อ ผูช้ ายน้อยกว่า 90 ซม. และ
ผูห้ ญิงน้อยกว่า 80 ซม.
แนะนาให้ตรวจสอบน้ าหนักด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน II)
ในกรณี ที่มีภาวะน้ าหนักเกินหรื ออ้วนแนะนาให้ลดน้ าหนัก (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
โดยการที่น้ าหนักลดลงตั้งแต่ร้อยละ 5 ของน้ าหนักตั้งต้นขึ้นไปจะส่ งผลให้ระดับความดันโลหิ ตลดลง
เทียบเท่ากับยาลดความดันโลหิ ต 1 ชนิด
3.1.2 การออกกาลังกาย
แนะนาให้ประชาชนทุกคนไม่วา่ จะเป็ นหรื อไม่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งออกกาลังกายความ
หนักระดับปานกลางอย่างน้อยวันละ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อสุ ขภาพที่ดี โดยในแต่ละ
วันอาจแบ่งออกกาลังกายเป็ นช่ วงเวลาสั้น ๆ ครั้งละ 10 นาที วันละ 3 ครั้งและควรกระตุ น้ ให้มีการ
เคลื่อนไหวร่ างกายที่กระฉับกระเฉง ลดพฤติกรรมนัง่ ๆ นอน ๆ เพื่อช่วยควบคุมน้ าหนักตัว (น้ าหนัก
++/คุณภาพหลักฐาน II)
สาหรับการออกกาลังกายเพื่อลดน้ าหนัก และลดปั จจัยเสี่ ยงในการเกิด CVD ควรออกกาลัง
กายแบบแอโรบิก (การออกกาลังกายที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ หลาย ๆ มัดทางานพร้อมกัน หรื อสลับกัน
อย่างต่อเนื่ อง) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน โดยไม่ควรงดออกกาลังกายติดต่อกันเกิน 2 วัน สามารถเลือก
ออกกาลังกายที่ระดับความหนักแตกต่างกันได้หลายแบบ ดังนี้
3.1.2.1 ระดับปานกลาง หมายถึง ออกกาลังกายจนชีพจรเต้นร้อยละ 50-70 ของชีพจร
สู งสุ ดตามอายุ (อัตราชีพจรสู งสุ ดคานวณจาก 220 – อายุในหน่วยปี ) หรื อ ยังสามารถพูดเป็ นประโยค
ต่อเนื่องได้ (self-talk test) รวมเป็ นระยะเวลาสัปดาห์ละ 150 นาที
ตัวอย่างรู ปแบบการออกกาลังกายที่มีความหนักปานกลาง เช่น เดินเร็ ว ว่ายน้ าเร็ ว ปั่ นจักรยาน
อยูก่ บั ที่แบบไม่ฝืด ตัดหญ้า เต้นแอโรบิกเบา ๆ
3.1.2.2 ระดับหนักมาก หมายถึง ออกกาลังกายจนชีพจรเต้นร้อยละ 70-85 ของชีพจร
สู งสุ ดตามอายุ ควรทาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 75 นาที หรื อครั้งละ 10 นาทีเป็ นระยะเวลารวมกันอย่างน้อย
วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน
ตัวอย่างรู ปแบบการออกกาลังกายที่มีความหนักมาก เช่น การออกกาลังกายต่อเนื่ องในโรงยิม
ปั่ นจักรยานอยูก่ บั ที่แบบฝื ด ปั่ นจักรยานแข่งขัน
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การออกกาลังแบบตะวันออก เช่น ชี่กง (qi gong) ไท้เก็ก (tai chi) หรื อโยคะเป็ นทางเลือกหนึ่ง
ในการแนะนาผูป้ ่ วย พบว่าอาจสามารถลดระดับความดันโลหิ ตได้ นอกจากนี้ อาจสามารถลดระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ในผูป้ ่ วยเบาหวาน
ไม่ควรออกกาลังกายประเภทที่ใช้การเกร็ งกล้ามเนื้ ออยูก่ บั ที่ (isometric exercise) เช่น ยก
น้ าหนัก เนื่ องจากอาจทาให้ระดับความดันโลหิ ตสู งขึ้นได้ ยกเว้นกรณี ที่สามารถควบคุมโลหิ ตได้ดีเป็ น
ปกติแล้ว (น้ าหนัก –/คุณภาพหลักฐาน II)
การออกกาลังกาย ร่ วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยในการคุมน้ าหนักที่
ลดลงแล้วให้คงที่ โดยการออกกาลังกายเพื่อรักษาน้ าหนักให้คงที่ ทาได้โดยการออกกาลังกายระดับ
ปานกลางถึงมากอย่างน้อยสัปดาห์ละ 7 ชัว่ โมงอย่างสม่าเสมอ (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
ผูท้ ี่มีภาวะใดภาวะหนึ่งต่อไปนี้ควรได้รับคาแนะนาจากแพทย์ก่อนออกกาลังกาย
ก. SBP > 180 มม.ปรอท หรื อ DBP > 110 มม.ปรอท
ข. มีอาการเจ็บหน้าอก หรื อหายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะเมื่อออกแรงเล็กน้อยหรื อ
ขณะพัก
ค. มีภาวะหัวใจล้มเหลว
ง. มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรื อหัวใจเต้นเร็ วผิดปกติ
จ. โรคเบาหวานที่ยงั ควบคุมระดับน้ าตาลได้ไม่ดี
ฉ. มีภาวะเจ็บป่ วยเฉียบพลันอื่น ๆ
ช. ผูส้ ู งอายุ
3.1.3 การจากัดโซเดียมในอาหาร
การบริ โภคโซเดียมไม่เกิน 2,300 มก./วัน สามารถช่วยลดความดันโลหิ ตได้ท้ งั ในผูป้ ่ วยที่มี
และไม่มีโรคความดันโลหิ ตสู ง (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I) โดยเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 1
ช้อนชา (5 กรัม) มีโซเดียม 2,000 มก. น้ าปลา 1 ช้อนชา มีโซเดียมประมาณ 350-500 มก. ซี อิ๊ว 1 ช้อน
ชา มีโซเดียมประมาณ 320-455 มก. และผงชูรส 1 ช้อนชามีโซเดียม 492 มก.
3.1.4 การรับประทานอาหารตามแนวทาง DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) โดยเน้นอาหารประเภทผัก 5 ส่ วนต่อวัน ( ผัก 1 ส่ วน มีปริ มาณเท่ากับ ผักดิบประมาณ 2 ทัพพี
[1 ถ้วยตวง] หรื อผักสุ ก 1 ทัพพี [1/2 ถ้วยตวง]) ผลไม้ 4 ส่ วนต่อวัน (ผลไม้ 1 ส่ วน มีปริ มาณเท่ากับ
ผลไม้หนั่ พอดีคาประมาณ 6-8 ชิ้น หรื อผลไม้เป็ นผลขนาดกลาง 1 ผล หรื อผลไม้เป็ นผลขนาดเล็ก 2-4
ผล หรื อ ปริ มาณผลไม้ที่วางเรี ยงชั้นเดียวบนจานรองกาแฟได้พอดี 1 จาน) นมไขมันต่าและผลิตภัณฑ์
นมไขมันต่า 2-3 ส่ วนต่อวัน ธัญพืช ถัว่ เปลือกแข็ง 7 ส่ วนต่อวัน ซึ่ งรู ปแบบอาหารดังกล่าวจะทาให้
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ร่ างกายได้รับโพแทสเซี ยม, แมกนีเซี ยม, แคลเซี ยมและใยอาหารในปริ มาณสู งซึ่ งช่วยส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพของการลดความดันโลหิ ตจากการลดโซเดียมในอาหาร (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
อย่างไรก็ดีไม่แนะนาให้รับประทานโพแทสเซี ยม และ/หรื อแมกนีเซี ยมเสริ มในรู ปของผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร เพื่อหวังผลในการช่วยลดระดับความดันโลหิ ต โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคไต หรื อได้รับ
ยาที่เพิ่มระดับโพแทสเซียม (น้ าหนัก -/คุณภาพหลักฐาน II)
การรั บ ประทานผัก และผลไม้ใ นปริ มาณให้ ม ากขึ้ น ถื อ เป็ นพฤติ ก รรมการบริ โภคที่ มี
ประโยชน์ต่อสุ ขภาพ มีผลป้ องกันโรคเรื้ อรังต่าง ๆ โดยมีการศึกษาพบว่าการรับประทานผักและผลไม้
รวมกันมากกว่า 5 ส่ วนต่อวัน สัมพันธ์กบั การลดอัตราการเสี ยชี วิตจากสาเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน II)
3.1.5 การจากัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในกรณี ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยูแ่ ล้ว ไม่แนะนาให้ดื่ม (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน IV)
ถ้าดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ควรจากัดปริ มาณดังนี้ ผูห้ ญิงไม่เกิน 1 ดื่มมาตรฐาน (standard
drink) ต่อวัน และผูช้ ายไม่เกิน 2 ดื่มมาตรฐานต่อวัน (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน IV)
ปริ มาณ 1 ดื่มมาตรฐานของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ
10 กรัม ได้แก่
3.1.5.1 เหล้าแดง 35 ดีกรี ปริ มาณ 2 ฝาใหญ่ หรื อ 30 มล.
3.1.5.2 เหล้าขาว 40 ดีกรี ปริ มาณ 30 มล.
3.1.5.3 น้ าขาว อุ กระแช่ 10% ปริ มาณ 3 เป๊ ก/ตอง/ก๊ง หรื อ 150 มล.
3.1.5.4 สาโท สุ ราแช่ สุ ราพื้นเมือง 6% ปริ มาณ 4 เป๊ ก/ตอง/ก๊ง หรื อ 200 มล.
3.1.5.5 เบียร์ 5% : 240มล.
3.1.5.6 เบียร์ 6.4% : 1/2 กระป๋ อง หรื อ 1/3 ขวดใหญ่
3.1.5.7 ไวน์ 12% : 100 มล.
3.1.6 การหยุดบุหรี่
การเลิกบุหรี่ อาจไม่ได้มีผลต่อการลดความดันโลหิ ตโดยตรง แต่สามารถลดความเสี่ ยงต่อการ
เกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อดได้ การที่แพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์ใช้เวลาเพียง 3-5 นาทีเพื่อ
แนะนาให้ผปู ้ ่ วยเลิกบุหรี่ หรื อกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยเกิดความรู ้สึกอยากเลิกบุหรี่ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้
ผูป้ ่ วยเลิ กสู บบุหรี่ ได้ ผูป้ ่ วยที่สูบบุหรี่ มากกว่า 10 มวนต่อวัน ควรพิจารณาใช้ยาเพื่อช่ วยในการเลิ ก
บุหรี่
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นอกจากนี้ แพทย์ส ามารถแนะน าให้ผูป้ ่ วยรั บบริ ก ารค าปรึ ก ษาฟรี จ ากศู น ย์เ ลิ ก บุ ห รี่ ท าง
โทรศัพท์แห่ งชาติ (Thailand National Quitline) ที่เรี ยกว่า “1600 สายเลิกบุหรี่ ” หรื อ “Quitline 1600”
สามารถโทร 1600 ฟรี ได้ทุกเครื อข่ายและไม่เรี ยกเก็บค่าบริ การ เปิ ดบริ การระหว่าง 07.30-20.00 น.
ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์ สาหรับนอกเวลา หรื อวันหยุด สามารถฝากข้อความและเบอร์ โทรกลับ หรื อ
สามารถติดต่อขอรับบริ การผ่านเว๊บไซต์ www.thailandquitline.or.th
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเน้นการปรับเปลี่ยนในระยะยาว โดยสิ่ งสาคัญในกระบวนการ
ดังกล่าว คือ การให้คาปรึ กษาให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยเป็ นรายบุคคล ร่ วมกับการตั้งเป้ าหมายที่เป็ นไปได้
และเป็ นรู ปธรรมร่ วมกัน มีการติดตามประเมินผลเป็ นระยะ ๆ และ หมัน่ ให้กาลังใจแก่ผปู ้ ่ วย
นอกจากนี้ อาจพิจารณาส่ งต่อผูป้ ่ วยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชานาญเฉพาะ เช่น นักกาหนด
อาหารผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกกาลังกาย ตามความเหมาะสม
3.2 กำรรักษำโดยกำรใช้ ยำลดควำมดันโลหิต
ก่อนการรักษาโดยการใช้ยาลดความดันโลหิ ตควรประเมินความเสี่ ยงโดยรวมของผูป้ ่ วยต่อ
การเสี ยชีวิตจาก CVD ใน 10 ปี ข้างหน้าก่อน (ตารางที่ 5) และวางแผนการรักษา (ตารางที่ 7) ผูป้ ่ วยทุก
รายควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I) และให้
การรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อลดปั จจัยเสี่ ยง จะเริ่ มให้ยาลดความดันโลหิ ตทันทีในผูป้ ่ วยกลุ่มที่มีความ
เสี่ ยงโดยรวมต่อการเสี ยชี วิตจาก CVD สู งและสู งมาก (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I) ส่ วนในผูป้ ่ วย
กลุ่มที่ความเสี่ ยงต่า ควรเริ่ มให้ยาถ้าหากความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยยังคงอยูท่ ี่ระดับ > 140/90 มม.ปรอท
หลังจากให้คาแนะนาไปแล้วอย่างน้อย 1 เดื อนและในผูป้ ่ วยกลุ่ มที่มีความเสี่ ยงปานกลางหรื อปาน
กลางถึ ง สู ง ควรเริ่ ม ให้ ย า ถ้า หากความดันโลหิ ต ของผูป้ ่ วยยัง คงอยู่ที่ ร ะดับ > 140/90 มม.ปรอท
หลังจากให้คาแนะนาไปแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์) (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
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ตำรำงที่ 7 แนวทำงกำรรั กษำควำมดันโลหิตสู งด้ วยวิธีกำรปรั บพฤติกรรมและกำรให้ ยำลดควำมดัน
โลหิต

3.3 ระดับควำมดันโลหิตเป้ำหมำย
3.3.1 ความดันโลหิต < 140/90 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วยทัว่ ไป (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
3.3.2 ความดันโลหิต < 140-150/90 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วยที่อายุมากกว่า 60 ปี แต่นอ้ ยกว่า 80 ปี
(น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
3.3.3 ความดัน โลหิ ต < 150/90 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วยที่ อ ายุ > 80 ปี (น้ า หนัก ++/คุ ณ ภาพ
หลักฐาน I)
3.3.4 ความดันโลหิต < 130/80 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วยอายุ < 50 ปี (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน
IV)
3.3.5 ความดัน โลหิ ต < 140/90 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน (น้ า หนัก ++/คุ ณภาพ
หลักฐาน I)
3.3.6 ความดันโลหิ ต < 140/90 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วย CKD ที่ ไ ม่ มี albuminuria และโรคไต
เรื้ อรังที่มี albuminuria น้อยกว่า 30 มก.ต่อวัน (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน II)
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3.3.7 ความดันโลหิ ต < 130/80 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วย CKD ที่มี albuminuria ตั้งแต่ 30 มก.ต่อ
วันขึ้นไป (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน III)
3.3.8 ความดันโลหิ ต < 140/90 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วยที่เคยเป็ น CVD แล้ว (น้ าหนัก +/คุณภาพ
หลักฐาน II)
3.4 หลักกำรใช้ ยำลดควำมดันโลหิต
3.4.1 แพทย์ควรเลือกใช้ยาลดความดันโลหิ ตเริ่ มต้นจากยา 4 กลุ่มต่อไปนี้
3.4.1.1 Thiazide–type diuretics
3.4.1.2 Calcium channel blockers (CCBs)
3.4.1.3 Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs)
3.4.1.4 Angiotensin receptor blockers (ARBs)
ส าหรั บ ยา alpha–blockers (ABs) ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ เ ป็ นยาขนานแรก (น้ า หนัก –/คุ ณ ภาพ
หลักฐาน II) ยกเว้นในผูป้ ่ วยที่มีต่อมลูกหมากโต แต่สามารถใช้ ABs ร่ วมกับยาลดความดันโลหิ ตกลุ่ม
หลักได้ ส่ วน BBs จะไม่ใช้เป็ นยาขนานแรก (น้ าหนัก –/คุณภาพหลักฐาน II) จะใช้ beta–blockers
เป็ นยาขนานแรก ก็ต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้เท่านั้น ได้แก่ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease,
CAD) ผูป้ ่ วยที่เป็ น acute coronary syndrome (ACS) ผูป้ ่ วยที่มีหวั ใจเต้นเร็ ว หรื อเต้นเร็ วผิดปกติ ผูป้ ่ วย
ที่อาจมีการกระตุน้ ระบบประสาท sympathetic มาก ผูป้ ่ วยหัวใจล้มเหลว (ต้องเลือกจากยา BBs ที่
แนะนาให้ใ ช้ได้ คือ bisoprolol, carvedilol, metoprolol succinate ชนิ ดออกฤทธิ์ นาน หรื อ nebivolol
เท่านั้น) และควรเลือกใช้เป็ นยาชนิ ดแรกในการใช้รักษาความดันโลหิ ตสู งในสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ โดย
ในกรณี น้ ีควรเลือกใช้จาก BBs ชนิ ดเดิม ๆ มากกว่าชนิ ดใหม่ ๆ (ดูตอนที่ 3.9.2 และตอนที่ 5.6.2) และ
ถ้าหากมีการตั้งครรภ์ก็ให้ปรับมาใช้ยาตามคาแนะนาในกลุ่มสตรี ต้ งั ครรภ์ (ตอนที่ 5.6.2) สาหรับยา
ต้านระบบ renin–angiotensin–aldosterone (RAAS blockers) กลุ่มใหม่ คือ direct renin inhibitor (DRI)
ยังไม่แนะนาให้ใช้เป็ นยาชนิดแรก
ส่ วนยาลดความดันโลหิ ตอื่ น ๆ เช่ น methyldopa, clonidine, reserpine มีฤทธิ์ ไม่พึงประสงค์
ค่อนข้างมาก และมีการศึกษาถึ งประสิ ทธิ ภาพในระยะยาวน้อย (น้ าหนัก +–/คุณภาพหลักฐาน II) จึง
แนะนาให้ใช้เป็ นยาลาดับหลัง ๆ เพื่อเสริ มฤทธิ์ ของยากลุ่มหลักในผูป้ ่ วยที่ยงั คุมความดันโลหิ ตไม่ได้
3.4.2 ยาบางกลุ่มมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็ นประโยชน์ในระยะยาวกับผูป้ ่ วย
บางกลุ่มในเรื่ องของการลดอัตราเสี ยชี วติ และทุพพลภาพ (ตารางที่ 8) จึงแนะนาให้พิจารณาใช้ยากลุ่ม
เหล่านี้ก่อน (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน I)
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ตำรำงที่ 8 กลุ่มยำลดควำมดันโลหิตทีค่ วรเลือกใช้ ในสภำวะจำเพำะ
สภำวะจำเพำะ
Asymptomatic organ damage
LVH
Asymptomatic atherosclerosis
Albuminuria (30-300 มก./กรัม)
Renal dysfunction
Cardiovascular disease
Previous stroke
Previous myocardial infarction
Angina pectoris
Heart failure
Aortic aneurysm
Atrial fibrillation, prevention
Atrial fibrillation, ventricular rate
control
CKD/proteinuria (> 300 มก./กรัม)
Peripheral artery disease
กรณีอนื่ ๆ
ISH (elderly)
Metabolic syndrome
Diabetes mellitus
สตรี ต้ งั ครรภ์

กลุ่มยำ
ACEIs, CCBs, ARBs
CCBs, ACEIs
ACEIs, ARBs
ACEIs, ARBs
ACEIs, thiazide-type diuretics
BBs, ACEIs, ARBs
BBs, CCBs
Diuretics, BBs (เลือกได้เฉพาะ BBs ที่รับรองให้ใช้ในภาวะ
หัวใจล้มเหลว), ACEIs, ARBs, MRAs
BBs
ARBs, ACEIs, BBs หรื อ MRAs
BBs, non–DHP CCBs
ACEIs, ARBs
ACEIs, CCBs
Diuretics, CCBs
ACEIs, ARBs, CCBs
ACEIs, ARBs
Methyldopa, BBs, CCBs

ACE = angiotensin–converting enzyme; ARBs = angiotensin receptor blockers; BBs = beta–blockers; BP = blood
pressure; ISH = isolated systolic hypertension; LVH = left ventricular hypertrophy; MRAs = mineralocorticoid
receptor antagonists; non-DHP CCBs = non-dihydropyridine calcium channel blockers; CKD = chronic kidney
disease; CCBs = calcium channel blockers.
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3.4.3 ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยไม่มีขอ้ บ่งชี้ ในการใช้ยากลุ่ มใด ให้ใช้ยาลดความดันโลหิ ตอย่างเป็ น
ขั้นตอน (แผนภูมิที่ 1)
แผนภูมิที่ 1 แนวทำงกำรเริ่มต้ นรักษำและกำรปรับขนำดยำลดควำมดันโลหิต
ความดันโลหิ ตสูงไม่มาก และมี
cardiovascular risk ไม่สูง

ความดันโลหิ ตสูงมาก และ/หรื อมี
cardiovascular risk สูงถึงสูงมาก

เริ่มให้ ยำชนิดเดียว

เริ่มให้ ยำ 2 ชนิดตั้งแต่แรก
เลือกใช้ยา 2 ชนิดคู่ใหม่

เปลี่ยนชนิดยา
ค่อย ๆ เพิ่มยา
จนเต็มขนาด
เพิม่ ยำชนิดที่ 2
ค่อย ๆ เพิ่มขนาดยา หรื อ
เลือกใช้ยาคู่ใหม่

ค่อย ๆ เพิ่มยา
จนเต็มขนาด

เพิม่ ยำชนิดที่ 3

เพิม่ ยำชนิดที่ 3

ค่อย ๆ เพิม่ ยา
จนเต็มขนาด

ค่อย ๆ เพิม่ ยา
จนเต็มขนาด

ก. ความดันโลหิ ตสูงไม่ มาก คือ Grade 1 hypertension (mild) ความดันโลหิ ตสูงมาก คือ ตั้งแต่ Grade 2 hypertension
ขึน้ ไป
Cardiovascular risk ไม่ สูง หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่ มีความเสี่ ยงตา่ จนถึงความเสี่ ยงปานกลางถึงสูงตามตารางที่ 5
Cardiovascular risk สูง หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยที่ มีความเสี่ ยงสูงจนถึงสูงมากตามตารางที่ 5
ข. ให้ เลือกยาจากยาที่ อยู่ใน 4 กลุ่มหลักและเลือกใช้ ยาร่ วมกันตามคาแนะนาตามภาพที่ 1 โดยห้ ามไม่ ให้ ใช้ ยากลุ่ม
angiotensin converting enzyme inhibitors ร่ วมกับยากลุ่ม angiotensin receptor blockers
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ในการเลือกใช้ยาชนิ ดที่ 2 หรื อใช้ยาลดความดันโลหิ ต 2 ชนิ ดร่ วมกันควรเลื อกจากกลุ่มยาที่
สามารถเสริ มฤทธิ์ กันได้ดี (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) (ภาพที่ 1) และไม่ควรใช้ยาในกลุ่ม ACEIs
ร่ วมกับยาในกลุ่ม ARBs (น้ าหนัก – –/คุณภาพหลักฐาน II)
ภำพที่ 1 กำรเลือกใช้ ยำลดควำมดันโลหิตทีส่ ำมำรถเสริมฤทธิ์กนั

3.4.4 ยาลดความดันโลหิ ตกลุ่มต่าง ๆ มีผลข้างเคียงที่จาเพาะและมากน้อยต่างกันจึงมีขอ้ ห้าม
หรื อข้อควรระวังในการใช้ต่างกัน (ตารางที่ 9)
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ตำรำงที่ 9 ข้ อห้ ำมใช้ และข้ อควรระวังในกำรใช้ ยำลดควำมดันโลหิตกลุ่มต่ ำง ๆ
ยำ
ข้ อห้ ำมใช้
ACEIs, ARBs, - ตั้งครรภ์
DRI
- หลอดเลือดแดงที่ไตตีบ 2
ข้างหรื อตีบข้างเดียวใน
กรณี ที่มีไตข้างเดียว
- ระดับโพแทสเซียมใน
เลือด > 5.5 มิลลิโมล/ลิตร
- eGFR ลดลงมากกว่าร้อย
ละ 30 ภายใน 4 เดือน
BBs

ยำ
Diuretics

ABs
Clonidine

Methyldopa
CCBs

ข้ อห้ ำมใช้
- โรคเก๊าท์
- ภาวะโพแทสเซียมในเลือด
ต่า
- ภาวะหัวใจล้มเหลว
- อาการที่เกิดจากการหยุดยา
ฉับพลัน (withdrawal
syndrome)
- ตับอักเสบ
- ภาวะหัวใจล้มเหลว

- AV block (grade 2 หรื อ
3)
- โรคหอบหืด
- โรคหลอดลมอุดตัน
- โรคหลอดเลือดแดงส่ วน
ปลาย

ACEIs = angiotensin converting enzyme inhibitors; ARBs = angiotensin receptor blockers; DRI = direct renin
inhibitor; ABs = alpha-blockers; eGFR = estimated glomerular filtration rate; BBs = beta blockers; AV =
atrioventricular; CCBs = calcium channel blocker.

3.5 Fixed-dose หรือ single-pill combinations
แนะนาให้เลือกใช้ยาลดความดันโลหิ ตสองชนิ ดที่รวมกันเป็ นเม็ดเดียวในขนาดคงที่ (fixeddose หรื อ single-pill combination) มาก กว่าการให้ยาสองชนิ ดรวมสองเม็ดเนื่ องจากการลดจานวน
เม็ด ยาที่ ผูป้ ่ วยต้องรั บ ประทานในแต่ ล ะวันจะช่ ว ยท าให้ผูป้ ่ วยรั บ ประทานยาได้ต่ อเนื่ องนานขึ้ น
(improve adherence) และเพิ่มโอกาสที่ จะคุ มระดับความโลหิ ตให้ถึงเกณฑ์ได้มากขึ้น (น้ าหนัก +/
คุณภาพหลักฐาน II) ในปั จจุบนั ได้มีการผลิตยา fixed-dose combination ของยา 2 ชนิ ดในขนาด
ต่าง ๆ อย่างหลากหลายทาให้มีความคล่องตัวในการปรับยาชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งขึ้นหรื อลดลงได้อย่าง
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สะดวกสบาย โดยไม่ตอ้ งเพิ่มหรื อลดยาอีกชนิดหนึ่งตามไปด้วย นอกจากนี้ยงั มีการนายาลดความดัน
โลหิ ต 3 ชนิ ดมารวมกันเป็ น fixed-dose combination และมีขนาดต่าง ๆ กัน เพื่อให้ง่ายต่อการปรับยา
อีกเช่นเดียวกัน (ปกติยาสู ตรนี้จะใช้ยาที่ยบั ยั้งระบบ RAAS รวมกับ CCBs และ diuretics)
3.6 กำรรักษำ white-coat hypertension และ masked hypertension
ในผูป้ ่ วย WCH ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ ยงข้ออื่น น่าจะให้การรักษาโดยการปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนิ น
ชีวิตโดยไม่ให้ยา แต่น่าจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน III) ส่ วนในผูป้ ่ วย
WCH ที่มีความเสี่ ยงสู งขึ้นจากปั จจัยเสี่ ยงข้ออื่น ๆ หรื อจากการที่มี asymptomatic TOD อาจจะให้ยา
ลดความดันโลหิ ตเสริ มไปกับการปรับพฤติกรรม (น้ าหนัก +–/คุณภาพหลักฐาน III)
ในผูป้ ่ วยที่มี “white-coat effect” กล่าวคือ ความดันโลหิ ตที่คลินิกสู งกว่าความดันโลหิ ตเฉลี่ ย
จากการตรวจด้วยเครื่ องวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นมากกว่า 20/10 มม.ปรอท ให้ใช้ความดันโลหิตที่บา้ น
ในการติ ดตามการตอบสนองต่อการปรั บพฤติ กรรมหรื อยาลดความดันโลหิ ต (น้ าหนัก +/คุ ณภาพ
หลักฐาน II)
ในผูป้ ่ วย MH น่าจะให้การรักษาทั้งการปรับเปลี่ ยนวิถีการดาเนิ นชี วิต และให้ยาลดความดัน
โลหิ ตไปด้วยกัน เพราะผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ มีความเสี่ ยงด้านการเกิ ด CVD สู งใกล้เคียงกับผูท้ ี่เป็ นความดัน
โลหิ ต สู ง ที่ มี ค วามดัน โลหิ ตสู ง ทั้ง จากการตรวจในและนอกส านัก งานแพทย์ (true hypertension)
(น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน III)
3.7 กำรรักษำผู้ป่วย isolated systolic hypertension (ISH)
3.7.1 ควรเริ่ มการรักษาด้วยยากลุ่ม diuretics หรื อกลุ่ม DHP CCBs ก่อน (น้ าหนัก +/คุณภาพ
หลักฐาน II) หากเกิดฤทธิ์ ไม่พึงประสงค์จากยากลุ่มหนึ่งให้เปลี่ยนเป็ นยาอีกกลุ่มแทน
3.7.2 หากใช้ยาชนิ ดเดียวแล้วยังควบคุมความดันโลหิ ตให้ถึงเป้ าหมายไม่ได้ ให้ใช้ diuretics
และ DHP CCBs ร่ วมกัน (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
3.7.3 หากใช้ยา 2 ชนิ ดร่ วมกันแล้ว ยังควบคุมความดันโลหิ ตให้ถึงเป้ าหมายไม่ได้ หรื อเกิ ด
ฤทธิ์ ไม่พึงประสงค์ให้พิจารณาเพิ่ม หรื อทดแทนด้วยยากลุ่มอื่น เช่น ABs, ACEIs, ARBs, BBs, central
acting drugs หรื อ non-DHP CCBs (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
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3.8 Resistant hypertension
Resistant hypertension หมายถึง สภาวะที่ไม่สามารถควบคุมให้ระดับความดันโลหิ ตลงมาต่า
กว่า 140/90 มม.ปรอทได้ แม้ว่าผูป้ ่ วยได้ปรับพฤติกรรมและรับประทานยาลดความดันโลหิ ตแล้ว 3
กลุ่มในขนาดที่ เพียงพอ โดยที่มียาลดความดันโลหิ ตหนึ่ งชนิ ด เป็ นยาในกลุ่ม diuretics resistant
hypertension พบได้ประมาณร้อยละ 5-30 ของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งทั้งหมด และเป็ นปั จจัยที่เพิ่ม
ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด cardiovascular และ renal events ได้ม ากเป็ นพิ เ ศษ แนวทางในการรั ก ษา
resistant hypertension มีดงั ต่อไปนี้
แพทย์ควรตรวจสอบว่าผูป้ ่ วยรับประทานยาสม่ าเสมอหรื อไม่, เป็ น white coat hypertension
หรื อไม่ และมีโรคความดันโลหิ ตสู งชนิดทุติยภูมิหรื อไม่ (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
แพทย์ควรจะตรวจสอบข้อมูลดูวา่ มียาลดความดันโลหิ ตชนิ ดไหนบ้างที่ผปู ้ ่ วยได้รับอยูท่ ี่ไม่
ค่อยมีผลในการลดความดันโลหิ ตหรื อไม่ได้ผลเลย และยกเลิ กยารายการนั้นออกจากรายการยาของ
ผูป้ ่ วย และน่ า จะพิ จ ารณาให้ MRAs หรื อ amiloride หรื อ ABs เช่ น doxazosin ถ้า ไม่ มี ข ้อห้ า มใช้
(น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
ส่ วนการพิ จ ารณาท า renal denervation และ baroreceptor stimulation ยัง ไม่ มี ห ลั ก ฐาน
สนับสนุนเพียงพอว่าได้ประโยชน์ (น้ าหนัก +–/คุณภาพหลักฐาน IV)
3.9 ข้ อแนะนำอืน่ ๆ
3.9.1 ให้ยาลดความดันโลหิ ตวันละครั้งหากเป็ นไปได้ (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
3.9.2 พิจารณาให้ BBs เป็ นยาชนิดแรกในผูป้ ่ วยดังต่อไปนี้
3.9.2.1 ผูป้ ่ วย CAD (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
3.9.2.2 ผูป้ ่ วยที่มีหวั ใจเต้นเร็ วผิดปกติ (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
3.9.2.3 สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
3.9.2.4 ผูป้ ่ วยที่มีการกระตุน้ ระบบประสาท sympathetic (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน
II)
3.9.2.5 ผูป้ ่ วยหัวใจล้ม เหลวโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในกลุ่ ม ที่ มี ค่า ejection fraction ของ
หัวใจห้องล่างซ้ายลดลง (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน I)
3.9.3 หากใช้ BBs เป็ นยาชนิดแรกในการรักษา ยาชนิดที่ 2 ที่จะให้ร่วมควรเป็ น DHP-CCBs
มากกว่า diuretics เพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคเบาหวาน (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
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3.9.4 หากใช้ DHP CCBs เป็ นยาชนิ ดที่ 2 แต่เกิ ดอาการบวมในผูป้ ่ วยที่มีหรื อมีแนวโน้มจะ
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวให้พิจารณาใช้ diuretics ทดแทน (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
3.9.5 การใช้ diuretics 2 ชนิ ดร่ วมกัน เช่น thiazide-type diuretics ร่ วมกับ MRAs ในรายที่ด้ือ
ต่อการรักษา ควรติดตามระดับโซเดียมและโพแทสเซี ยมในเลือดรวมทั้งสมรรถภาพการทางานของไต
หลังจากเริ่ มยา 1 เดือน (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) และติดตามเป็ นระยะตามความเหมาะสม
3.9.6 การให้ MRAs ต้องระวังภาวะโพแทสเซี ยมในเลื อดสู ง เมื่ อให้ร่วมกับ ACEIs หรื อ
ARBs และในผูป้ ่ วยที่มี eGFR < 60 มล./นาที/1.73 ม.2 ควรพิจารณาให้ยานี้ เมื่อระดับโพแทสเซี ยมใน
เลือดน้อยกว่า 4.5 มิลลิโมล/ลิตร (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) และเมื่อให้ยานี้ ในผูป้ ่ วยที่มี eGFR
ลดลง ควรติดตามการทางานของไต ระดับโซเดียม และโพแทสเซี ยมในเลือดหลังให้ยา 2 สัปดาห์
(น้ าหนัก +/คุ ณภาพหลักฐาน II) และติดตามเป็ นระยะ ๆ หลังจากนั้น เช่ น ทุก 3-4 เดือน แนะนาให้
หยุดยา MRAs ก่อนในผูป้ ่ วยที่มีภาวะขาดโซเดียม เช่น อาเจียนหรื อท้องเสี ย
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ตอนที่ 4
การติดตามผู้ป่วย
4.1 ควำมถี่ในกำรติดตำมผู้ป่วย
ความถี่ในการติดตามผูป้ ่ วยขึ้นกับความรุ นแรงของโรคก่อนเริ่ มให้การรักษา (ตารางที่ 10)
ตำรำงที่ 10 ระยะเวลำนัดติดตำมผู้ป่วย (หลังวัดควำมดันโลหิตครั้งแรก)
ระดับควำมดันโลหิต (มม.ปรอท)
SBP
DBP
< 140
< 90
140-159
90-99
160-179
100-109
> 180
> 110

ระยะเวลำนัด
ตรวจวัดระดับความดันโลหิ ตซ้ าใน 1 ปี
ตรวจยืนยันว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งจริ งหรื อไม่ใน 2 เดือน
ประเมินหรื อส่ งผูป้ ่ วยไปรักษาต่อภายใน 1 เดือน
ประเมินหรื อส่ งผูป้ ่ วยไปรักษาต่อทันทีภายใน 1 สัปดาห์
ทั้งนี้ข้ ึนกับสภาพผูป้ ่ วย

4.2 ควำมปรับลดขนำดหรือชนิดของยำลดควำมดันโลหิต
จะกระทาได้ต่อเมื่ อสามารถควบคุ มระดับความดันโลหิ ตได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเป็ นเวลา
อย่างน้อย 1 ปี โดยค่อย ๆ ลดขนาดยาหรื อถอนยาออกอย่างช้า ๆ ซึ่ งมักจะทาได้ในผูป้ ่ วยที่มีการปรับ
เปลี่ ยนพฤติ กรรมแล้ว บางรายอาจถอนยาได้หมด และควรติ ดตามผูป้ ่ วยรายนั้น ๆ ต่อไปเนื่ องจาก
ความดันโลหิ ตอาจสู งขึ้นอีกในระยะเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี หลังหยุดยา โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถคง
การปรับพฤติกรรมไว้ได้
4.3 ข้ อแนะนำอื่น ๆ
4.3.1 คอยสังเกตสิ่ งบอกเหตุที่บ่งชี้วา่ ผูป้ ่ วยจะไม่ติดตามการรักษาและรับประทานยาต่อเนื่ อง
4.3.2 ตั้งเป้ าหมายของการรักษา กล่าวคือ ลดระดับความดันโลหิ ตลงให้เป็ นปกติ โดยให้เกิด
ฤทธิ์ ไม่พึงประสงค์จากยาน้อยที่สุดหรื อไม่เกิดเลย
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4.3.3 ติดต่อกับผูป้ ่ วยอย่างสม่าเสมอ โดยพิจารณาใช้โทรศัพท์, e-mail เป็ นต้น ตามความ
เหมาะสม
4.3.4 พยายามทาให้การรักษาเรี ยบง่ายและเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย
4.3.5 ส่ งเสริ มการปรับพฤติกรรม
4.3.6 พยายามปรับการรับประทานยาให้สอดคล้องกับกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย
4.3.7 พิจารณาใช้ยาตามหลักเภสัชศาสตร์ แนะนาให้ใช้ยาที่ออกฤทธิ์ นาน
4.3.8 พิจารณาหยุดการรักษาที่ไม่ประสบผลสาเร็ จและหาทางเลือกอื่น
4.3.9 คานึงถึงฤทธิ์ ไม่พึงประสงค์ของยา
4.3.10 ส่ งเสริ มให้ผปู้ ่ วยและญาติมีทศั นคติที่ดี และมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการรักษา ตลอดจน
ตระหนักถึงความสาคัญที่จะต้องควบคุมความดันโลหิตให้ถึงเป้ าหมาย
4.3.11 พิจารณาให้พยาบาลที่ได้รับการฝึ กอบรมอย่างดีแล้วมาช่วยในกระบวนการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วย
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ตอนที่ 5
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
5.1 แนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสู งในผู้สูงอำยุ
เนื่ องจากผูป้ ่ วยสู งอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาจากความชรา มีการเสื่ อมของหลอด
เลือดแดงทาให้หลอดเลือดแดงแข็งซึ่ งเป็ นผลให้ SBP เพิ่มสู งขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น มีรายงานว่าในชาว
ยุโรปและบางเชื้อชาติที่ไม่ใช่ชาวยุโรป พบว่า SBP จะเพิม่ สู งขึ้นตลอดชี วติ ส่ วน DBP จะมีช่วงสู งสุ ด
ในผูช้ ายอายุ 60 ปี และผูห้ ญิงอายุ 70 ปี หลังจากนั้น DBP จะลดลง นอกจากนี้ ผสู ้ ู งอายุยงั มักมีการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคอื่น ๆ ร่ วมกับโรคความดันโลหิ ตจึ งทาให้ตอ้ งได้รับยาหลายชนิ ดในเวลาเดี ยวกัน
ผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีโรคความดันโลหิ ตสู งต้องการการดูแลที่แตกต่างจากผูป้ ่ วยทัว่ ไป ดังต่อไปนี้
5.1.1 กำรวินิจฉัยโรคควำมดันโลหิตสู ง
5.1.1.1 กำรวัดควำมดันโลหิต (ดูในข้อ 1.2.3) แต่มีขอ้ ควรระวังเพิ่มเติมดังนี้
ความดันโลหิตของผูส้ ู งอายุมีความแปรปรวน (variability) อย่างมากอาจถึงร้อยละ 50 ในแต่
ละช่วงเวลาของวัน ผูป้ ่ วยสู งอายุจะพบภาวะ WCH ได้บ่อยแม้ในผูท้ ี่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่
แล้วก็พบปรากฏการณ์ของ white-coat effect ได้ โดยระดับความดันโลหิ ตที่วดั ขณะอยูใ่ นโรงพยาบาล
มักมีค่าสู งกว่าระดับความดันโลหิ ตที่วดั ได้เมื่อผูส้ ู งอายุได้รับการจาหน่ายให้ไปพักฟื้ นที่บา้ น การแก้ไข
ปั ญหาความแปรปรวนของความดันโลหิ ตที่วดั ได้ในผูส้ ู งอายุ ได้แก่
ความดันโลหิ ตที่วดั ที่บา้ นจะสัมพันธ์กบั ภาวะแทรกซ้อน TOD รวมทั้งอัตราตายได้ดีกว่าความ
ดันโลหิ ตที่วดั ที่โรงพยาบาล จึงควรใช้ความดันโลหิตที่วดั ที่บา้ นของผูส้ ู งอายุประกอบการรักษาจะ
ดีกว่าความดันโลหิ ตที่วดั ที่โรงพยาบาล (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน II)
เนื่ องจากความดันโลหิ ตในผูส้ ู งอายุอาจลดลงได้มากภายในสองชัว่ โมงแรกหลังรับประทาน
อาหาร จึงควรวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นในช่วงเวลาอื่น (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
5.1.1.2 เกณฑ์ กำรวินิจฉัยโรคควำมดันโลหิตสู ง
เกณฑ์ก ารวินิ จ ฉัย ความดันโลหิ ตสู ง ในผูส้ ู ง อายุ น้ ัน เหมื อ นของเกณฑ์ ผูใ้ หญ่ ท ั่ว ไปคื อ >
140/90 มม.ปรอท แต่เป้ าหมายของระดับความดันโลหิ ตในการรักษานั้นเปลี่ยนไป คือในคนอายุต้ งั แต่
60 ปี แต่ไม่ถึง 80 ปี ให้เป้ าหมายของระดับความดันโลหิ ตในการรักษา < 140-150/90 มม.ปรอท และ
คนอายุ > 80 ปี ให้เป้ าหมายของระดับความดันโลหิตในการรักษา < 150/90 มม.ปรอท
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5.1.2 กำรประเมินผู้ป่วยสู งอำยุที่เป็ นโรคควำมดันโลหิตสู ง
การประเมินเหมือนของผูใ้ หญ่ทวั่ ไปที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง
แต่ผปู ้ ่ วยสู งอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาจากการเสื่ อมสภาพของหลอดเลือดและของอวัยวะต่าง ๆ จึงควรหา TOD
ให้ละเอียด และตรวจหาโรคร่ วมอื่นที่ผปู ้ ่ วยเป็ นอยูแ่ ล้ว เช่น ต่อมลูกหมากโต ปั จจัยเสี่ ยงอื่น ๆ ที่มีผล
ต่อการเกิด CVD ร่ วมด้วย เช่น เบาหวาน (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
5.1.3 กำรดูแลรักษำโรคควำมดันโลหิตสู งในผู้ป่วยสู งอำยุ
5.1.3.1 การปรับพฤติกรรมเหมือนของประชาชนทัว่ ไป (ดูขอ้ 3.1) เพื่อลดความเสี่ ยงต่อ
การเกิด CVD และช่วยคุมระดับความดันโลหิ ต (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
5.1.3.2 การรักษาโรคความดันโลหิตสู งโดยการใช้ยา
ยาที่ใช้รักษาความดันโลหิ ตสู งในผูส้ ู งอายุมี 4 กลุ่ม คือ CCBs, thiazide type diuretics, ACEIs
และ ARBs เหมือนของประชากรทัว่ ไป ยาตัวแรกที่นิยมใช้รักษาคือ CCBs หรื อยาขับปัสสาวะชนิด
thiazide หากยังควบคุมความดันโลหิ ตไม่ได้เป้ าหมายให้เพิ่มยา ACEIs หรื อ ARBs กรณี ที่ยงั คุมความ
ดันโลหิ ตไม่ได้ ให้ CCBs ร่ วมกับ thiazide และ ACEIs (หรื อ ARBs) ถึงขั้นนี้แล้วหากยังคุมความดัน
โลหิ ตไม่ได้จะถือว่าผูป้ ่ วยมีความดันโลหิ ตสู งที่ด้ือต่อการรักษา (resistant hypertension) แพทย์ควร
ตรวจสอบเหตุที่ทาให้คุมความดันโลหิ ตไม่ได้ (ดูหวั ข้อ resistant hypertension) หากพบว่าการรักษา
เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเพิ่มยากลุ่ม alpha blockers เช่น doxazosin หรื อยาขยายหลอดเลือดแดง
โดยตรง (direct vasodilator) เช่น hydralazine
ผูส้ ู งอายุจะไวต่อยากลุ่ม BBs จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง
ข้อควรระวังในการใช้ยารักษาความดันโลหิ ตสู งมีดงั นี้
ก. Orthostatic hypotension (ดูขอ้ 1.2.3) ภาวะนี้พบบ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เพราะ
ผูส้ ู งอายุจะเดินน้อยลงจากการปวดข้อเข่าจึงนัง่ นอน มากขึ้น ดื่มน้ าน้อยลงในช่วงกลางวัน baroreceptor ที่เหนื อข้อเท้าเริ่ มเสื่ อมจึงมีความไวน้อยลงต่อการกระตุน้ และยาที่ใช้รักษาความดันโลหิ ตสู ง
ส่ วนมากมีฤทธิ์ ขยายหลอดเลือดแดง ดังนั้นเมื่อผูป้ ่ วยเปลี่ยนอิริยาบถจากนอนเป็ นนัง่ และยืน เดิน
โดยเร็ ว มีผลคือหลอดเลือดแดงหดตัวไม่ทนั ความดันโลหิ ตลดลงทันที เลือดแดงจึงถูกส่ งไปเลี้ยงขา
มากและไม่เพียงพอที่จะไปเลี้ยงสมอง ทาให้งง หน้ามืด ล้มลงได้ เกิดกระดูกหัก ศีรษะกระแทก เป็ น
ต้น ผลแทรกซ้อนเหล่านี้นาไปสู่ การเสี ยชีวติ เร็ วกว่าที่ควร สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับผูส้ ู งอายุในกลุ่มอายุเดียวกันแต่ไม่มีภาวะ orthotatic hypotension ดังนั้นจึงควรวัดความดันโลหิ ต
ทั้งท่านัง่ และท่ายืนทั้งก่อนให้ยาและระหว่างการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผูป้ ่ วยที่บ่นเรื่ องเวียน
ศีรษะ หน้ามืด และพึงระวัง white coat effect ด้วย (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน II)
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ข. รับประทำนยำไม่ สม่ำเสมอ เนื่องจากผูส้ ู งอายุมกั มีหลายโรค มียาหลายเม็ด จึงเลือก
รับประทานยาที่คิดว่าสาคัญ จาเป็ น เมื่อความดันโลหิ ตถูกคุมได้ดีไม่มีอาการจึงหยุดยาเอง แพทย์ควร
อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยสู งอายุทราบถึ งผลดีของการรับประทานยาสม่าเสมอแม้ไม่มีอาการแล้วเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันการเกิด TOD เช่น อัมพาต (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
ตำรำงที่ 11 แนวทำงกำรเลือกและหลีกเลี่ยงกำรใช้ ยำลดควำมดันโลหิตในผู้สูงอำยุทมี่ ีภำวะอืน่ ร่ วมด้ วย
Diuretics BBs
โรคเบาหวาน
โรคไตเรื้ อรัง
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคกล้ามเนื้ อหัวใจตาย
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ต่อมลูกหมากโต
โรคกระดูกพรุ น

CCBs










ACEIs ARBs MRAs ABs














thiazide

โรคหลอดเลือดแดงส่ วนปลาย
อุดตัน
โรคหลอดเลือดแดง renal ตีบ
ทั้งสองข้าง
AV block (grade 2 หรื อ 3)



โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้ อรัง
กลั้นปั สสาวะไม่ได้
โรคเก๊าท์












non-DHP CCBs




หมายเหตุ : BBs = beta-blocker; CCBs = calcium channel blocker; ACEIs = angiotensin-converting enzyme
inhibitors; ARBs = angiotensin II receptor blockers; MRAs = Mineralocarticoid receptor antagonists; ABs = alphablockers; non-DHP CCBs = non-dihydropyridine calcium channel blockers.
 – แนะนาให้ ใช้ ,  – ไม่ ควรใช้
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5.2 แนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสู งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease,
CAD) หรือผู้ทมี่ ีปัจจัยเสี่ ยงสู งทีจ่ ะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นปั จจัย เสี่ ยงที่ ส าคัญต่อการเกิ ดโรคหลอดเลื อดหัวใจ เราจึ งควร
ควบคุ ม ความดัน โลหิ ต ในผูท้ ี่ มี ปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดหัวใจ (primary prevention)
รวมทั้งผูท้ ี่มีประวัติหรื ออาการของภาวะหัวใจขาดเลือดอยูแ่ ล้ว (secondary prevention)
5.2.1 ระดับควำมดันโลหิตเป้ำหมำย
ระดับความดันโลหิ ตเป้ าหมายในผูป้ ่ วยที่มีประวัติหรื ออาการของโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่
แล้ว คือ SBP < 140 มิลลิเมตรปรอท ทั้งในกลุ่ม stable angina, acute coronary syndrome และผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
ส่ วนการลด SBP ลงมาต่ากว่า 130 มม.ปรอท ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ และการลด
SBP ลงมาต่ากว่า 115 มม.ปรอท อาจมีผลทาให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มนี้เสี ยชีวติ มากขึ้นจึงไม่ควรปฏิบตั ิ (น้ าหนัก
– –/คุณภาพหลักฐาน II)
เนื่องจาก DBP มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (coronary blood flow)
จึงไม่ควรลด DBP ลงอย่างรวดเร็ วหรื อลงมาต่าเกินไป (< 60 มม.ปรอท) ในผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีโรคหลอด
เลือดหัวใจ (น้ าหนัก –/คุณภาพหลักฐาน III)
5.2.2 ยำลดควำมดันโลหิตที่แนะนำให้ ใช้ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตำรำงที่ 12 ยำลดควำมดันโลหิตที่แนะนำให้ ใช้ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
กำรวินิจฉัย
Stable CAD และ stable angina

ยำทีแ่ นะนำให้ ใช้
beta-blocker, ACEIs หรื อ ARBs, thiazide-type
diuretics, CCBs ชนิด nondihydropyridine หรื อ
dihydropyridine ชนิดออกฤทธิ์ นาน
ACS – unstable angina, NSTEMI, STEMI beta-blocker, ACEIs หรื อ ARBs
หัวใจล้มเหลวจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
beta-blocker, ACEIs หรื อ ARBs และ MRAs และ
diuretics (thiazide-type หรื อ loop diuretics)
หมำยเหตุ : ACEIs = angiotensin-converting enzyme inhibitors; ARBs = angiotensin II receptor blockers; CCBs
= calcium channel blocker; CAD = coronary artery disease; ACS = acute coronary syndrome; MRAs =
mineralocorticoid receptor antagonists; NSTEMI = non-ST-segment elevation myocardial infarction; STEMI = STsegment elevation myocardial infarction
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beta-blocker ไม่ใช่ยาที่แนะนาให้ใช้เป็ นยาชนิดแรกในผูท้ ี่ยงั ไม่เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่
ควรเลือกใช้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจที่อาจมี angina pectoris หรื อภายหลังกล้ามเนื้ อหัวใจ
ตาย โดยควรเริ่ มยาเมื่อผูป้ ่ วยมีสัญญาณชี พคงตัว ไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉี ยบพลัน และไม่มีขอ้ ห้าม
ของการใช้ beta-blocker (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) สาหรับ CCBs ใช้ได้ในผูป้ ่ วยที่มีโรคหลอด
เลือดหัวใจที่มี stable angina (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) แต่ถา้ เกิ ดกล้ามเนื้ อหัวใจตายแล้ว อาจ
ท าให้ ก ารท างานของหัว ใจห้อ งซ้ า ยล่ า งเลวลงได้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ยาในกลุ่ ม non-DHP CCBs
(น้ าหนัก –/คุ ณภาพหลักฐาน II) ส่ วน DHP CCBs ชนิ ดออกฤทธิ์ สั้นไม่ควรใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
nifedipine ไม่วา่ จะโดยการรับประทานหรื อการบีบใส่ ใต้ลิ้นในผูป้ ่ วยที่มี CAD (น้ าหนัก – –/คุณภาพ
หลักฐาน II)
5.3 แนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสู งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันกว่าร้อยละ 60 จะมีภาวะความดันโลหิตสู งในระยะแรก
โดยส่ วนใหญ่แล้วระดับความดันโลหิ ตจะลดลงได้เอง อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ จาเป็ นต้องได้รับ
การติดตามระดับความดันโลหิ ตอย่างใกล้ชิด และให้การรักษาเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ โดยเบื้องต้นแพทย์ควร
ตรวจความแรงของชีพจร และวัดความดันโลหิ ต ของแขนและขาทั้งสองข้าง เพื่อแยกโรคหรื อภาวะที่
ทาให้ความดันโลหิ ตที่แขนหรื อขาทั้งสองข้างแตกต่างกัน ในกรณี ที่ไม่พบความแตกต่างของความดัน
โลหิ ตที่แขนหรื อขาทั้งสองข้างให้ตรวจหาสาเหตุของโรคความดันโลหิ ตสู งที่แก้ไขได้ง่ายก่อน เช่ น
การปวดปั สสาวะ ความเจ็บปวดของร่ างกาย นอกจากนี้ ควรประเมินหาสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจเกิ ดร่ วม
และอาจเป็ นอันตราย ได้แก่ ภาวะเลื อดเซาะในผนังหลอดเลื อดเอออร์ ตา้ (aortic dissection) โรค
ความดันโลหิ ตสู ง ขั้นวิก ฤตที่ ท าเกิ ด อาการทางสมอง (hypertensive encephalopathy) ภาวะไตวาย
เฉี ยบพลัน น้ าท่วมปอดเฉี ยบพลัน และกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดเฉี ยบพลัน ในกรณี ที่พบโรคหรื อ
ภาวะดังกล่ าว ให้ทาการรั ก ษาตามแนวทางเวชปฏิ บตั ิ ของโรคนั้น ๆ ร่ วมไปด้วย ในกรณี ที่ไ ม่พ บ
แนะนาให้ผูป้ ่ วยนอนพัก หลังจากนั้นให้วดั ความดันโลหิ ตทุ ก 5-10 นาที ต่อเนื่ องกัน 2-3 ครั้ ง หาก
ระดับความดันโลหิ ตยังไม่ลดลง ให้ทาการดูแลตามแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งต่อไปนี้
5.3.1 กำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสู งในผู้ป่วยทีม่ ีภำวะสมองขำดเลือด
5.3.1.1 ระยะเฉี ยบพลัน ในช่วง 72 ชัว่ โมงแรก แบ่งผูป้ ่ วยออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
ก. ผูป้ ่ วยที่ ได้รับยาหรื อมี ขอ้ บ่งชี้ ของการให้ยาละลายลิ่ มเลื อด (tissue plasminogen
activator, t-PA) เพื่ อรั ก ษาโรคสมองขาดเลื อดเฉี ย บพลัน ภายใน 4.5 ชั่วโมงหลัง จากเกิ ดอาการ มี
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
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ก่อนให้ยา t-PA ถ้าความดันโลหิ ตสู งกว่า 185/110 มม.ปรอท ควรรี บให้การรักษาเพื่อลดความ
ดันโลหิ ตอย่างเร่ งด่วน แนะนาให้เลือกใช้ยาที่ออกฤทธิ์ ส้ นั เช่น nicardipine โดยเริ่ มให้ทางหลอดเลือด
ดา 2 มก. ในเวลา 1-2 นาที จากนั้นหยดเข้าหลอดเลือดดาต่อเนื่องในอัตรา 5 มก./ชม. โดยสามารถปรับ
ขนาดยาเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการ ครั้งละ 2.5 มก./ชม. ทุก ๆ 10-15 นาที หรื ออาจเลือกใช้ labetalol
ในขนาดเริ่ มต้นที่ 10 มก. ทางหลอดเลือดดา ในเวลา 1-2 นาที จากนั้นให้หยดเข้าหลอดเลือดดาต่อใน
อัตรา 2-8 มก./นาที
หลัง ให้ย า t-PA ให้ติดตามวัดความดันโลหิ ตอย่า งใกล้ชิ ดทุ ก 15 นาที เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง
จากนั้นให้วดั ทุก 30 นาที จนครบ 6 ชัว่ โมงและทุก 1 ชัว่ โมง จนครบ 24 ชัว่ โมง โดยต้องควบคุมความ
ดันโลหิตให้ < 180/105 มม.ปรอท ใน 24 ชัว่ โมงหลังการรักษา
ไม่ แ นะน าให้ เลื อ กใช้ย าลดความดันโลหิ ต กลุ่ ม ไนเตรท เนื่ องจากอาจท าให้ค วามดันใน
กะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในกรณี ที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิ ตได้ ภายหลังการให้
ยาทั้งสองชนิ ดดังกล่าวข้างต้น หรื อกรณี ที่ DBP > 140 มม.ปรอท อาจเลือกใช้ sodium nitroprusside
นอกจากนี้ ห้ า มให้ ย า nifedipine ชนิ ด ออกฤทธิ์ สั้ น ทั้ง โดยการรั บ ประทานและการบี บ ใส่ ใ ต้ลิ้ น
เนื่องจากไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตที่อาจลดลงมากเกินไปได้
ข. ผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับยา t-PA ควรควบคุมให้ความ SBP < 220 มม.ปรอท และ DBP <
120 มม.ปรอท โดยจะเริ่ มให้ยาลดความดันโลหิ ตต่อเมื่อทาการวัดความดันโลหิ ตซ้ า 2-3 ครั้ง ภายหลัง
ให้ผปู ้ ่ วยพักแล้วระดับความดันโลหิ ตยังสู งเกิ น 220/120 มม.ปรอท สาหรับชนิดและวิธีบริ หารยาให้
ปฏิบตั ิตามแนวทางเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยมีเป้ าหมายให้ความดันโลหิ ตลดลงร้อยละ 10-15
ของค่าความดันโลหิ ตเริ่ มต้น หรื อ DBP < 110 มม.ปรอท ภายใน 30-60 นาที เมื่อความคุ มความดัน
โลหิ ตให้คงที่ได้แล้วให้เริ่ มยาชนิ ดรับประทาน และค่อย ๆ ลดยาที่ให้ทางหลอดเลือดดาจนหยุดได้ใน
ที่สุด
อนึ่ งแพทย์ค วรระมัด ระวัง เมื่ อ พบผู ้ป่ วยที่ มี ภ าวะความดัน โลหิ ต ปกติ ห รื อ ต่ า กว่ า ปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลัน เนื่ องจากผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง
ส่ วนใหญ่มกั มี ความดันโลหิ ตสู ง หรื อได้รับการวินิจฉัยว่าโรคความดันโลหิ ตสู งมาก่ อน ความดัน
โลหิ ตที่ ดูเหมื อนปกติ ในคนทัว่ ไปอาจต่ าเกิ นไปส าหรั บผูป้ ่ วยกลุ่ มนี้ ยกตัวอย่างเช่ น การตรวจพบ
ความดันโลหิ ต 120/80 มม.ปรอท ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันที่มีประวัติโรคความดัน
โลหิ ตสู งมาก่อนอาจบ่งถึงภาวะความดันโลหิ ตต่า เนื่ องจากความดันโลหิ ตพื้นฐานของผูป้ ่ วยอาจสู งถึง
180/110 มม.ปรอท ดังนั้นแนะนาว่าในกรณี ที่ความดันโลหิ ตไม่สูง ควรค้นหาสาเหตุของภาวะความ
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ดันโลหิ ตต่าเสมอ เช่น ภาวะขาดน้ า ภาวะเลือดเซาะในผนังหลอดเลือดเอออร์ ตา้ ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือดเฉี ยบพลัน รวมทั้งภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเมื่อพบแล้วให้แก้ไขตามสาเหตุน้ นั ๆ
5.3.1.2 ระยะที่อาการทางระบบประสาทคงที่แล้ว
หลังจากผ่านพ้นภาวะสมองขาดเลื อดเฉี ยบพลันในช่ วงแรก ควรพิจารณาให้ยาลดความดัน
โลหิ ตชนิ ดรับประทาน ในผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตซิ สโตลิ กสู งกว่า 140 และไดแอสโตลิกสู งกว่า 90 มม.
ปรอท โดยมีหลักการคือ
การลดความดันโลหิ ตลงจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ าได้อย่างมาก (น้ าหนัก
++/คุณภาพหลักฐาน I) สาหรับยาที่ใช้ในการลดความดันโลหิ ต อาจใช้ยาชนิดใดก็ได้ ทั้งนี้ แพทย์ควร
พิจารณาผูป้ ่ วยเป็ นราย ๆ ไปโดยดูจากโรคที่เป็ นร่ วม ภาวะแทรกซ้อน และสาเหตุของการเกิ ดโรค
หลอดเลื อดสมองร่ วมด้วย (น้ าหนัก +/คุ ณภาพหลักฐาน II) แต่มีหลักฐานว่าการใช้ยากลุ่ ม ACEI
ร่ วมกับยาขับปั สสาวะ มีประโยชน์ในการป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ า (น้ าหนัก +คุณภาพ
หลักฐาน I)
นอกเหนื อจากการใช้ย าลดความดันโลหิ ต การปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรม ได้แก่ การลดการ
รับประทานอาหารเค็ม การลดน้ าหนัก และการรับประทานอาหารที่มีกากใยสู ง รวมทั้งการออกกาลัง
อย่างสม่าเสมอจะช่วยในการลดความดันโลหิ ตลงได้
ระดับความดันโลหิตเป้ าหมายคือ < 140/90 มม. ปรอท (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) ในผู้
ที่มีสมองขาดเลือดชนิ ดลาคูนาร์ (lacunar stroke) ควรลดความดันโลหิ ตให้ต่ ากว่า 130/80 มม.ปรอท
(น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
5.3.2 กำรดูแลรักษำควำมดันโลหิตสู งในผู้ทมี่ ีเลือดออกในสมอง
5.3.2.1 ในระยะเฉียบพลัน
ผูท้ ี่มีเลือดออกในเนื้อสมองมักจะมีความดันโลหิ ตสู งขึ้น โดยเฉพาะในระยะเฉี ยบพลัน การมี
ความดันโลหิ ตสู งขึ้นมาก มีผลทาให้กอ้ นเลือดมีโอกาสขยายขนาดขึ้น และอาจก่อให้เกิดสมองบวม
มากขึ้น ทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการเลวลง ดังนั้นจึงควรลดความดันโลหิ ตในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ โดยมีหลักการคือ
ก. ถ้า SBP > 200 มม.ปรอท หรื อ mean arterial pressure > 150 มม.ปรอท ควรลดความ
ดันโลหิ ตลงอย่างรวดเร็ ว โดยการให้ยาลดความดันโลหิ ตทางหลอดเลื อดดาเช่ นเดี ยวกับผูท้ ี่มีสมอง
ขาดเลือด และวัดความดันโลหิตทุก 5 นาที (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
ข. กรณี ที่ SBP > 180 มม.ปรอท หรื อ mean arterial pressure > 130 มม.ปรอท และไม่
มีอาการแสดงของการเพิ่มความดันในกระโหลกศีรษะ ควรลดความดันโลหิ ตลงมาให้อยู่ประมาณ
160/90 มม.ปรอท โดยการให้ยาลดความดันโลหิตทางหลอดเลือดดา และติดตามความดันโลหิตทุก 15
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นาที (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II) ทั้งนี้มีหลักฐานว่าการลด SBP ลงมาถึง 140 มม.ปรอท ก็มีความ
ปลอดภัยและอาจมีประโยชน์ (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน III)
5.3.2.2 ระยะที่อาการทางระบบประสาทคงที่แล้ว พิจารณาให้การรักษาเช่ นเดี ยวกับ
ผูป้ ่ วยสมองขาดเลือด
5.4 แนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสู งในผู้ป่วยเบำหวำน
ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง ที่ มี โรคเบาหวานร่ วมด้วยจัดเป็ นผูป้ ่ วยที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อการเกิ ด
โรคหัวใจและหลอดเลือดสู งกว่าผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งโดยทัว่ ไปอย่างมาก จึงแนะนาให้เริ่ มใช้ยาลด
ความดันโลหิ ตตั้ง แต่ เริ่ ม ให้ก ารวินิจฉัย ว่า มี โ รคความดัน โลหิ ตสู ง โดยให้ ค วบคู่ ไ ปกับ การปรั บ
พฤติกรรม และไม่จาเป็ นต้องรอดูผลจากการปรับพฤติกรรมก่อน
5.4.1 ระดับควำมดันโลหิตเป้ำหมำยในผู้ป่วยเบำหวำน
การศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าระดับความดันโลหิ ตที่ > 115/75 มม.ปรอท เพิ่มความเสี่ ยง
ต่อการเกิด CVD และผูป้ ่ วยเบาหวานเป็ นผูท้ ี่มีโอกาสเกิด CVD มากกว่าผูป้ ่ วยทัว่ ไปที่มีระดับความดัน
โลหิ ตเท่ากัน จึ งมี แนวคิ ดว่าระดับความดันโลหิ ตเป้ าหมายในผูป้ ่ วยเบาหวานควรมี ค่าน้อยกว่าใน
ผูป้ ่ วยทัว่ ไป อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้ไม่ได้รับการยืนยันที่ชดั เจนจากการศึกษาทางคลินิก ในปี ค.ศ. 2010
ได้มี ร ายงานผลการศึ ก ษาที่ ชื่ อ The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD)
ซึ่ งเปรี ยบเทียบการลดความดันโลหิ ตในผูป้ ่ วยเบาหวานอย่างเข้มงวด (SBP < 120 มม.ปรอท) กับการ
รักษามาตรฐาน (SBP < 140 มม.ปรอท) โดยมีการติดตามผูป้ ่ วยนานเฉลี่ย 4.7 ปี พบว่าการลดความดัน
โลหิ ตทั้ง 2 วิธีให้ผลที่ ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติในแง่ ของ primary outcome คือ การ
เสี ยชีวิตจาก CVD, การเกิดกล้ามเนื้ อหัวใจตาย และการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง แต่กลับพบอัตราการ
เกิ ดผลข้างเคียงสู งขึ้น เช่ น ความดันโลหิ ตต่ า, หัวใจเต้นช้า และ SCr ในเลือดเพิ่มขึ้น เป็ นต้น ดังนั้น
จากข้อมูลในปั จจุบนั จึงไม่สนับสนุ นการลด SBP ลงอย่างเข้มงวดมากในผูป้ ่ วยเบาหวาน ระดับความ
ดันโลหิ ตสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวานที่แนะนาในปั จจุบนั คือ < 140/90 มม.ปรอท (น้ าหนัก ++/คุณภาพ
หลักฐาน I) อย่างไรก็ดี อาจพิจารณาระดับความดันโลหิ ตเป้ าหมายที่ต่ากว่านี้ คือ < 130/80 มม.ปรอท
ในผูป้ ่ วยบางราย เช่น ผูป้ ่ วยที่มีอายุนอ้ ย ผูป้ ่ วยที่สามารถคุมความดันโลหิ ตได้ไม่ยากนักหรื อผูป้ ่ วยที่
ตรวจพบอัลบูมินในปั สสาวะ (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน II)
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5.4.2 กำรเลือกใช้ ยำลดควำมดันโลหิตในผู้ป่วยเบำหวำน
ข้อมูลของยาลดความดันโลหิ ตทั้ง ACEIs, ARBs และ CCBs มีผลในการลดโอกาสเกิด CVD
ในผูป้ ่ วยเบาหวานได้อ ย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ยาในกลุ่ ม ACEIs และ ARBs เป็ นยาที่ มี ข้อ มู ล
สนับสนุ นค่อนข้างมากในผูป้ ่ วยเบาหวาน โดยเฉพาะในด้านการชะลอความเสื่ อมของไตและในผูท้ ี่มี
ภาวะหัว ใจล้ม เหลว จึ ง เป็ นยากลุ่ ม แรกที่ แนะนาให้ใ ช้ใ นผูป้ ่ วยเบาหวาน (น้ า หนัก ++/คุ ณ ภาพ
หลักฐาน I) อย่างไรก็ดี ผูป้ ่ วยเบาหวานมักจาเป็ นต้องใช้ยาลดความดันโลหิ ตมากกว่า 1 ชนิ ดในการ
ควบคุ มความดันโลหิ ตให้ได้ตามเป้ าหมาย จึงแนะนาให้ใช้ยา ACEIs หรื อ ARBs ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
ร่ วมกับยาลดความดันโลหิ ตกลุ่มอื่น ๆ แต่ไม่แนะนาให้ใช้ยาลดความดันโลหิ ตในกลุ่ม ACEIs และ
ARBs ร่ วมกัน (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน I)
นอกเหนื อจากการควบคุมความดันโลหิ ตให้ได้ตามระดับเป้ าหมายแล้ว การรักษาความดัน
โลหิตสู งยังควรต้องพยายามควบคุมความดันโลหิ ตให้ได้ตลอด 24 ชัว่ โมงด้วย โดยเฉพาะการควบคุม
ความดันโลหิ ตในช่ วงกลางคื น ซึ่ งมี ความสัมพันธ์ อย่างมากกับการเกิ ด CVD มีการศึกษาในผูป้ ่ วย
เบาหวานที่มีความดันโลหิ ตสู ง พบว่าการแบ่งให้ยาลดความดันโลหิ ตอย่างน้อย 1 ชนิ ดในเวลาก่อน
นอน สามารถลดอัตราการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อด รวมทั้ง การเสี ย ชี วิตในผูป้ ่ วยได้อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ เมื่ อเที ยบกับการให้ยาทั้งหมดในเวลาเช้าเพียงครั้ งเดี ยว อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบตั ิ ควรต้องคานึงถึงความร่ วมมือของผูป้ ่ วยในการรับประทานยาวันละหลายครั้งด้วย
5.5 แนวทำงกำรรักษำควำมดันโลหิตสู งในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ผูป้ ่ วย CKD หมายถึง ผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
ก. ผูป้ ่ วยที่มีภาวะไตผิดปกตินานติดต่อกันเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ผปู ้ ่ วยอาจจะมีอตั รากรองของไต
(glomerular filtration rate, GFR) ผิดปกติหรื อไม่ก็ได้
ภาวะไตผิดปกติ หมายถึ ง มี ล ัก ษณะตามข้อใดข้อหนึ่ ง ดัง ต่ อไปนี้ ได้แก่ พบ albuminuria
(urine albumin/creatinine ratio มากกว่า 30 มก./กรั มครี อะติ นิน) พบเม็ดเลื อดแดงในปั ส สาวะ มี
ความผิดปกติของเกลื อแร่ ที่เกิ ดจากท่อไตผิดปกติ พบความผิดปกติทางรังสี วิทยาของไต พบความ
ผิดปกติทางโครงสร้างหรื อพยาธิสภาพของไต หรื อมีประวัติปลูกถ่ายไต
ข. ผูป้ ่ วยที่มี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ม.2 ติดต่อกันเกิ น 3 เดือน โดยที่อาจจะตรวจ
พบหรื อไม่พบว่ามีภาวะไตผิดปกติก็ได้
โรคไตเรื้ อรังและความดันโลหิ ตสู งมีความสัมพันธ์ท้ งั เป็ นสาเหตุหรื อเป็ นผลแทรกซ้อนซึ่ ง
กันและกัน กล่าวคือระดับความดันโลหิ ตยิง่ สู งยิง่ มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังระยะสุ ดท้ายมาก
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ขึ้น และความดันโลหิ ตสู งเป็ นสาเหตุอนั ดันต้น ๆ ของโรคไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย ในทางกลับกัน
ผูป้ ่ วย CKD มีความดันโลหิ ตสู งเป็ นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ และผูป้ ่ วย CKD ที่คุมระดับความดัน
โลหิ ตได้ไม่ดีมีอตั ราการเสื่ อมของการทางานของไตเร็ วกว่าผูป้ ่ วยที่ความดันโลหิ ตปกติหรื อที่คุมความ
ดันโลหิตได้ดี
นอกจากนี้ ยงั พบความสัมพันธ์ระหว่างความดันโลหิ ตกับภาวะ albuminuria และความเสื่ อม
ของไต กล่าวคือ ผูป้ ่ วย CKD ที่มี albuminuria จะมีอตั ราการเสื่ อมของไตสัมพันธ์กบั ปริ มาณของอัลบู
มิน (โปรตีน) ที่รั่วออกมาในปั สสาวะ ยิง่ มีอลั บูมินรั่วมากยิง่ มีอตั ราการเสื่ อมของไตมาก การคุมความ
ดันโลหิตในผูป้ ่ วย CKD ที่มี albuminuria จึงมีเป้ าหมายของระดับความดันโลหิ ตที่ต่ากว่าผูป้ ่ วยที่ไม่มี
albuminuria และมีหลักฐานสนับสนุนการใช้ยาลดความดันโลหิ ตในกลุ่ม ACEIs หรื อ ARBs ในการ
ลดความดันโลหิ ตร่ วมกับการลดปริ มาณอัลบูมินในปั สสาวะ แล้วลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตวาย
เรื้ อรังระยะสุ ดท้ายทั้งในผูป้ ่ วยเบาหวาน และผูป้ ่ วย CKD ที่ไม่ได้เกิดจากเบาหวาน
5.5.1 เป้ าหมายของระดับความดันโลหิ ตที่หวังผลชะลอการเสื่ อมของไตในผูป้ ่ วย CKD ที่มี
ระดับอัลบูมินในปัสสาวะ < 30 มก.ต่อวันคือ < 140/90 มม.ปรอท (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน II)
5.5.2 เป้ าหมายของระดับความดันโลหิ ตที่หวังผลชะลอการเสื่ อมของไตในผูป้ ่ วย CKD ที่มี
ระดับอัลบูมินในปัสสาวะ > 30 มก.ต่อวันคือ < 130/80 มม.ปรอท (น้ าหนัก +/คุณภาพหลักฐาน III)
5.5.3 ผูป้ ่ วย CKD ทั้งที่เป็ นและไม่เป็ นเบาหวานที่มีระดับอัลบูมินในปั สสาวะ 30-300 มก.ต่อ
วัน ควรได้รับ ACEIs หรื อ ARBs ถ้าไม่มีขอ้ ห้ามในการใช้ (น้ าหนัก +/คุ ณภาพหลักฐาน I สาหรับ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน, น้ าหนัก + –/คุณภาพหลักฐาน III สาหรับผูท้ ี่ไม่เป็ นเบาหวาน)
5.5.4 ผูป้ ่ วย CKD ทั้งที่เป็ นและไม่เป็ นเบาหวานที่มีระดับอัลบูมินในปั สสาวะ > 300 มก.ต่อ
วัน ควรได้รับ ACEIs หรื อ ARBs ถ้าไม่มีขอ้ ห้ามในการใช้ (น้ าหนัก +/คุ ณภาพหลักฐาน I สาหรับ
ผูป้ ่ วยเบาหวาน, น้ าหนัก + +/คุณภาพหลักฐาน I สาหรับผูท้ ี่ไม่เป็ นเบาหวาน)
5.5.5 ไม่แนะนาให้ใช้ ACEIs และ ARBs ร่ วมกันเพื่อชะลอการเสื่ อมของไต (น้ าหนัก –/
คุณภาพหลักฐาน I)
5.5.6 ผูป้ ่ วย CKD ที่ได้รับยา ACEIs หรื อ ARBs ควรใช้ยาในขนาดปานกลางหรื อสู งตามที่มี
การศึกษาวิจยั ผลดีของยาในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน II)
5.5.7 ผูป้ ่ วย CKD ที่ได้รับยา ACEIs หรื อ ARBs ควรได้รับการติดตาม SCr, eGFR และระดับ
โพแทสเซี ยมในซี รั่ม เป็ นระยะตามความเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 14 และยังคงใช้ยาดังกล่าว
ต่อไปได้ในกรณี ที่มีการเพิ่มขึ้นของ SCr ไม่เกิ นร้อยละ 30 จากค่าพื้นฐานในระยะเวลา 4 เดือน หรื อ
ระดับโพแทสเซี ยมในซี รั่มน้อยกว่า 5.5 มิลลิโมล/ลิตร (น้ าหนัก ++/คุณภาพหลักฐาน III)
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ตำรำงที่ 14 แสดงช่ วงเวลำที่แนะนำในกำรติดตำมควำมดันโลหิต, eGFR และโพแทสเซี ยมในซี รั่ม
เพือ่ เฝ้ ำระวังผลแทรกซ้ อนของ ACEIs หรือ ARBs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตำมค่ ำทีว่ ดั ได้
ลักษณะทำงคลินิกของผู้ป่วย
SBP (มม.ปรอท)
> 120
110-119
eGFR (มล./นาที/1.73 ม.2)
> 60
30-59
eGFR ที่ลดลงในช่วงแรก (ร้อยละ)
< 15
15-30
ระดับโพแทสเซี ยมในซี รั่ม (มิลลิโมล/ลิตร)
< 4.5
4.6-5.0
ช่ วงเวลำทีแ่ นะนำในกำรติดตำม
หลังจากเริ่ มใช้ยา หรื อเพิม่ ขนาดยา
4-12 สัปดาห์ 2-4 สัปดาห์
หลังจาก BP ถึงเป้ าหมายและขนาดยาคงที่ 6-12 เดือน
3-6 เดือน

< 110
< 30
> 30
>5
< 2 สัปดาห์
1-3 เดือน

5.5.8 ผูป้ ่ วย CKD ส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องใช้ยาลดความดันโลหิ ตอย่างน้อย 2 ชนิ ดร่ วมกัน เพื่อ
ควบคุมความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นระดับเป้ าหมาย (น้ าหนัก++/คุณภาพหลักฐาน II)
5.5.9 การใช้ย าลดความดัน โลหิ ต ในผูป้ ่ วย CKD ต้องปรั บ ขนาดยาให้ เหมาะสมกับ การ
ทางานของไต (ตารางที่ 15)
ตำรำงที่ 15 กำรปรับขนำดของยำลดควำมดันโลหิตทีใ่ ช้ บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
Normal
Drug
Furosemide
HCTZ
Indapamide
Spironolactone
Captopril
Enalapril
Ramipril
Lisinopril
Benazepril
Perindopril
Quinapril

each dose
(mg)
20 – 300
6.25 – 200
1.25 – 5
25
25 – 150
5 – 20
2.5 – 10
5 – 40
10 – 40
2–8
10 – 40

% adjustment for GFR (ml/min)
10-50

> 50

< 10

freq.

% each dose

freq.

% each dose

freq.

% each dose

freq.

q 12 – 24 h
q 24 h
q 24 h
tid – qid
q 8 – 12 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

q 12 – 24 h
q 24 h
q 24 h
q 6 – 12 h
q 8 – 12 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h

100%
100%
100%
100%
75%
50 – 100%
25 – 50%
50 – 75%
50 – 75%
2 mg
12.5 – 5 mg

q 12 – 24 h
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 12 – 18 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 24 – 48 h
q 24 h

100%
Ineffective
Ineffective
Avoid
50%
25%
25%
25 – 50%
25 – 50%
2 mg
25 mg

q 12 – 24 h
–
–
–
q 24 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 48 h
q 24 h

41

ตำรำงที่ 15 กำรปรับขนำดของยำลดควำมดันโลหิตทีใ่ ช้ บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
Normal
Drug
Losartan
Valsartan
Irbesartan
Telmisartan
Candesartan
Olmesartan
Azilsartan
Verapamil
Diltiazem
Nifedipine
Amlodipine
Felodipine
Nicardipine
Manidipine
Lercanidipine
Propranolol
Atenolol
Metoprolol
Carvedilol
Bisoprolol
Hydralazine
Minoxidil
Methyldopa
Prazosin
Doxazosin

each dose
(mg)
25 – 100
80 – 320
150 – 300
20 – 80
8 – 32
20 – 40
40 – 80
180 – 480
180 – 480
10 – 30
2.5 – 10
2.5 – 10
20 – 40
5 – 20
10 – 20
80 – 160
50 – 100
50 – 400
6.25 – 25
5 – 20
25 – 50
5 – 30
250-500
1 – 15
1 – 16

% adjustment for GFR (ml/min)
10-50

> 50

< 10

freq.

% each dose

freq.

% each dose

freq.

% each dose

freq.

q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q8h
q 24 h
q 24 h
tid
q 24 h
q 24 h
bid
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q8h
bid
q8h
bid – tid
q 24 h

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 – 100 mg
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q8h
q 24 h
q 24 h
tid
q 24 h
q 24 h
bid
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q8h
bid
q8h
bid – tid
q 24 h

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25 – 50 mg
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%

q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q8h
q 24 h
q 24 h
tid
q 24 h
q 24 h
bid
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q8h
bid
q 8 – 12 h
bid – tid
q 24 h

100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25 mg
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%

q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q 24 h
q8h
q 24 h
q 24 h
tid
q 24 h
q 24 h
bid
q 24 h
q 24 h
q 12 – 24 h
q 24 h
q 8 – 16 h
bid
q 12 – 24 h
bid – tid
q 24 h

หมำยเหตุ : การคานวณ GFR เพื่อปรับขนาดยาใช้สูตร Cockroft-Gault formula
[(140-age) x body weight] x (0.85 in female)
GFR =
(Scr x 72)

5.6 แนวทำงกำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสู งในสตรีและสตรีต้ งั ครรภ์
5.6.1 กำรรักษำโรคควำมดันโลหิตสู งในสตรี
ในการศึกษาวิจยั ชนิด randomized-controlled clinical trials เกี่ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู งได้
มีการรวบรวมผูป้ ่ วยสตรี ประมาณร้ อยละ 40 ของกลุ่ มประชากร จากการวิเคราะห์ กลุ่ มย่อยพบว่า
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ผลการรักษาความดันโลหิ ตในผูป้ ่ วยสตรี ไม่ได้แตกต่างจากในผูป้ ่ วยบุรุษทั้งในด้านของระดับความ
ดันโลหิ ตที่เปลี่ ยนแปลง ด้านของการป้ องกัน CVD และด้านของการตอบสนองต่อยาลดความดัน
โลหิ ตชนิดต่าง ๆ
ยาลดความดันโลหิ ตที่ห้ามใช้ในสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ ได้แก่ ACEIs, ARBs และ DRI เนื่ องจาก
อาจมีผล teratogenic effects
5.6.2 กำรรักษำควำมดันโลหิตสู งในสตรีต้ งั ครรภ์
แนวทางการรักษาความดันโลหิ ตสู งในสตรี ต้ งั ครรภ์และครรภ์เป็ นพิษที่ ปฏิ บตั ิ กนั อยู่ส่วน
ใหญ่ อ้า งอิ ง จากความเห็ น ของผู ้เ ชี่ ย วชาญ โดยเฉพาะ American Congress of Obstetricians and
Gynecologists ได้ป รั บ เปลี่ ย นแนวทางการวินิ จ ฉัย โดยให้ ค วามส าคัญ ของการเปลี่ ย นแปลงทาง
ห้องปฏิบตั ิการมากขึ้น ในส่ วนของการรักษานั้น เป็ นที่ยอมรับกันว่าสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีความดันโลหิ ต
สู งวิกฤต (hypertensive crisis; SBP > 160 และ/หรื อ DBP > 110 มิลลิเมตรปรอท) ควรจะต้องให้ยา
ลดความดันโลหิ ตโดยไม่รอช้า
ยาที่ แนะนาให้ใช้ควบคุ มความดันโลหิ ตในช่ วงตั้งครรภ์ ได้แก่ methyldopa, labetalol และ
nifedipine โดย methyldopa เป็ นยาที่มีการใช้กนั อย่างกว้างขวางที่สุดในประเทศไทย แต่มีผลข้างเคียง
คืออาการง่วงซึ ม nifedipine เป็ น CCB ที่มีการศึกษายืนยันความปลอดภัยมาแล้ว สาหรับสตรี ต้ งั ครรภ์
ที่ได้รับยา labetalol ควรได้รับการตรวจติดตามการเจริ ญเติบโตของทารกในครรภ์ เนื่องจากมีรายงาน
ว่าอาจทาให้ทารกในครรภ์เจริ ญเติบโตช้า (fetal growth retardation) ได้ ควรระมัดระวังในการให้ยา
ขับปั สสาวะ เนื่ องจากจะยิ่งลดปริ มาณเลื อดที่ไปเลี้ ยงทารก ส่ วนยาที่ออกฤทธิ์ ต่อระบบ RAAS ทุก
ชนิดในกลุ่ม ACEIs และ ARBs รวมทั้ง DRI ห้ามใช้ในขณะตั้งครรภ์โดยเด็ดขาด
ในรายครรภ์เป็ นพิษรุ นแรง (severe preeclampsia) อาจให้การรักษาแบบประคับประคองได้
ในบางราย แต่ในรายที่อายุครรภ์ใกล้ครบกาหนด แนะนาให้ควบคุมความดันโลหิ ตของผูป้ ่ วยร่ วมกับ
ให้ยาป้ องกันชัก ก่ อนที่ จะให้คลอดโดยไม่รอช้า ยาที่ แนะนาสาหรั บควบคุ มความดันโลหิ ตวิกฤต
ได้แก่ hydralazine หรื อ labetalol บริ หารทางหลอดเลื อดดา หรื อยา nifedipine ชนิ ดรับประทาน ใน
รายที่ควบคุ มความดันโลหิ ตวิกฤตไม่ได้ดว้ ยยาดังกล่าว อาจพิจารณาใช้ยา sodium nitroprusside หรื อ
nitroglycerin บริ หารทางหลอดเลือดดาได้ ส่ วนยาป้ องกันชักที่แนะนาคือ magnesium sulfate
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