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แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบตั ิทั่วไป
แนวทางเวชปฏิบัตินี้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อแนะนําต่างๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้
สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนํานี้ได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมีเหตุผลที่สมควร
โดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูงที่มคี ุณภาพ และได้มาตรฐาน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ นําไปใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ
แก่ประชาชน
2. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย การดูแลรักษา รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างเหมาะสมและมี
คุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน

คํานิยาม
ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีระดับความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90
มิลลิเมตรปรอท (มม.ปรอท) หรือมากกว่าซึ่งจะเป็นค่าบนหรือค่าล่างก็ได้
ภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าตัวบน (Isolated systolic hypertension) หมายถึง ภาวะที่ร่างกาย
มีระดับความดันโลหิตตัวบน 140 มม.ปรอทหรือมากกว่า แต่ระดับความดันโลหิตตัวล่างต่ํากว่า 90 มม.ปรอท

การวัดความดันโลหิต
การวัดความดันโลหิตควรได้รับการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี
เพื่อให้ได้ค่าความดันโลหิตที่มคี วามถูกต้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ให้นั่งพักก่อนทําการวัดอย่างน้อย 5 นาที และควรงดดื่มชา กาแฟ และสูบบุหรี่ก่อนทําการวัด
อย่างน้อย 30 นาที
2. เลือกเครื่องวัดความดันไม่ว่าจะเป็นชนิดปรอทหรือดิจิตอล ที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจเช็ค
อย่างสม่ําเสมอ และควรเลือกใช้ arm cuff ขนาดที่เหมาะสมกับแขนของผู้ป่วย โดยถุงลมยาง
(bladder) ที่ใช้วัดจะต้องครอบคลุมรอบวงแขนผู้ป่วยได้ร้อยละ 80 สําหรับแขนคนทั่วไปจะใช้
arm cuff ที่มถี ุงลมยางขนาด 12-13 ซม.x35 ซม.
3. เริ่มด้วยการพัน arm cuff โดยให้พันที่ต้นแขนเหนือข้อพับแขน 2-3 ซม. และให้กึ่งกลางของถุง
ลมยาง ซึ่งจะมีเครื่องหมายวงกลมเล็กๆ ที่ขอบให้อยู่เหนือ brachial artery โดยขณะวัดควรให้
arm cuff อยู่ระดับแนวราบเดียวกับหัวใจ
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4. ให้วัดระดับ SBP โดยการคลําก่อน บีบลูกยาง (rubber bulb) ให้ลมเข้าไปในถุงลมยางจนคลํา
ชีพจรที่ brachial artery ไม่ได้ ค่อยๆ ปล่อยลมออกให้ปรอทในหลอดแก้วค่อยๆ ลดระดับลงใน
อัตรา 2-3 มม./วินาที จนเริ่มคลําชีพจรได้ ถือเป็นระดับความดันตัวบน (systolic blood
pressure) คร่าวๆ
5. วัดระดับความดันโลหิตโดยการฟัง ให้วาง stethoscope เหนือ brachial artery แล้วบีบลมเข้า
ลูกยางให้ระดับปรอทเหนือกว่าความดันตัวบน ที่คลําได้ 20-30 มม.ปรอท หลังจากนั้นค่อยๆ
ปล่อยลมออก เสียงแรกที่ได้ยนิ (Korotkoff I) จะเป็นความดันตัวบน ปล่อยระดับปรอทลงจน
เสียงหายไป (Korotkoff V) จะเป็นค่าความดันตัวล่าง (diastolic blood pressure)
6. ให้ทําการวัดอย่างน้อย 2 ครัง้ ห่างกันครั้งละ 1-2 นาที หากระดับความดันโลหิตที่วัดได้ต่างกันไม่
เกิน + 5 มม.ปรอท นํา 2 ค่าที่วัดได้มาเฉลี่ย หากต่างกันเกินกว่า 5 มม.ปรอท ต้องวัดครั้งที่ 3
และนําค่าที่ต่างกันไม่เกิน + 5 มม.ปรอทมาเฉลี่ย
7. แนะนําให้วัดที่แขนทั้ง 2 ข้าง ในการวัดระดับความดันโลหิตครั้งแรก สําหรับในผู้ป่วยบางราย เช่น
ผู้สูงอายุและผูป้ ่วยเบาหวาน หรือในรายที่มอี าการหน้ามืดเวลาลุกขึ้นยืน ให้วัดระดับความดัน
โลหิตในท่ายืนด้วย โดยยืนแล้ววัดทันทีและวัดอีกครั้งหลังยืน 1 นาที หากระดับค่าความดันตัวบน
ในท่ายืนต่ํากว่าค่าความดันตัวบนในท่านั่งมากกว่า 20 มม.ปรอท ถือว่าผู้ป่วยมีภาวะ orthostatic
hypotension การตรวจหา orthostatic hypotension จะมีความไวขึ้นหากเปรียบเทียบค่า
ความดันตัวบน ในท่านอนกับค่าความดันตัวบนในท่ายืน

การวัดความดันโลหิตโดยตนเอง/ที่บ้าน
ควรวัดโดยเครื่องวัดความดันชนิดดิจิตอล จะช่วยทําให้ทราบระดับความดันโลหิตของตนเอง ช่วยใน
การวินิจฉัยและใช้ในการติดตามระดับความดันโลหิตระหว่างการดูแลรักษาของแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในผู้
มีภาวะระดับความโลหิตไม่คงที่ หรืออยู่ในระหว่างการปรับระดับยา โดยมีข้อสังเกตดังนี้
1. การวัดเหมือนขั้นตอนการวัดความดันโลหิตทั่วไป ดังแสดงข้างต้น
2. ควรได้รับการแนะนําหรือศึกษาถึงการใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างเหมาะสม
3. ค่าความดันโลหิตที่วัดด้วยตนเอง/ที่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อวัดด้วยเครื่องวัดชนิดปรอท
(sphygmomanometer) จะต่ํากว่า 5 มม.ปรอท ตัวอย่างเช่น เกณฑ์ภาวะความดันโลหิตสูงซึ่ง
วัดจากชนิดปรอท 140/90 มม.ปรอท ค่าความดันโลหิตที่วัดด้วยตนเอง/ที่บ้าน จะใช้ 135/85
มม.ปรอท
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การแบ่งระดับความดันโลหิต
ในผู้ใหญ่ทมี่ ีอายุ 18 ปีขึ้นไป ระดับความดันโลหิตสามารถจําแนกตามความรุนแรงได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับความรุนแรงของภาวะความดันโลหิต (มม.ปรอท)
ค่าความดันทีค่ ลินิกหรือโรงพยาบาล
ค่าความดันโลหิต
ระดับความดันโลหิต
ค่าความดันตัวบน ค่าความดันตัวล่าง ด้วยตนเอง/ทีบ่ า้ น
(มม.ปรอท)
(มม.ปรอท)
(มม.ปรอท)
ความดันเหมาะสม (optimal)
< 120 และ
< 80
ความดันปกติ (normal)
120-129 และ/หรือ
80-84
ความดันปกติ
(135/85)
ความดันเริ่มสูงกว่าปกติ (High
130-139 และ/หรือ
85-89
normal)
ความดันสูงระดับที่ 1 (mild
140-159 และ/หรือ
90-99
135-149/85-94
hypertension)
ความดันสูงระดับที่ 2 ( moderate 160-179 และ/หรือ
100-109
hypertension)
ความดันสูงระดับ
ความดันสูงระดับที่ 3 (severe
> 180 และ/หรือ
> 110
2 ขึ้นไป  150/95
hypertension)
ความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าตัวบน
> 140 และ
< 90
หมายเหตุ
1. เมื่อค่าความดันตัวบน และค่าความดันตัวล่าง อยู่ต่างระดับกัน ให้ถือระดับที่รุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์
2. ความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าตัวบนก็แบ่งระดับความรุนแรงเหมือนกันโดยใช้เฉพาะค่าความดันตัวบน
เป็นเกณฑ์ ในผู้ป่วยที่มีอายุ  80 ปี ค่าความดันวัดที่บ้านช่วง daytime (08.00-22.00 น.) ที่จัดว่า
เป็นความดันสูงคือ  145/85 มม.ปรอท

การประเมินภาวะความดันโลหิตสูง
การซักประวัติ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรได้รับการซักประวัติในหัวข้อต่อไปนี้
1. ประวัติเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงที่เป็น เช่น ทราบได้อย่างไร ระยะเวลาที่เป็น ลักษณะของความดัน
โลหิตที่สูง หากเคยได้รับการรักษามาก่อน ควรทราบชนิดของยาที่เคยรับประทาน ควบคุมระดับความ
ดันโลหิตได้ดีเพียงใด รวมทั้งฤทธิ์ข้างเคียงของยา ประวัติโรคอื่นๆ ที่ผู้ป่วยเป็นร่วมด้วย เช่น หอบหืด
ซึ่งต้องเลี่ยงการใช้ ß-blocker โรคเก๊าท์ที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาขับปัสสาวะ
2. ประวัติของโรคต่างๆ ที่พบในครอบครัว เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนว่าผู้ป่วย
น่าจะมีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและโรคเก๊าท์เพราะ
เป็นข้อพิจารณาเลี่ยงการใช้ยาลดความดันโลหิตบางกลุ่ม โรคไต เช่น polycystic kidney disease
หรือ pheochromocytoma ซึ่งแพทย์อาจต้องมองหาโรคดังกล่าวในผู้ป่วย
3. ปัจจัยเสี่ยงที่มซี ึ่งต้องนํามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในตัวผู้ป่วย
เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา (ระยะเวลาและปริมาณที่เสพ) การไม่ออกกําลังกาย การรับประทานเค็ม
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ประวัติการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและอัมพาตอัมพฤกษ์ในครอบครัวซึ่ง
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

3

Hypertension 2011

ต้องทราบถึงอายุของผู้นั้นขณะที่เป็น ประวัตินอนกรนและหยุดหายใจเป็นพักๆ ซึ่งบ่งถึงโรคทางเดิน
หายใจอุดตันขณะนอนหลับ ซึ่งอาจต้องซักจากคู่นอนด้วย และบุคลิกภาพของผู้ป่วยด้วย
4. อาการที่บ่งชี้ว่ามีการทําลายของอวัยวะต่างๆ แล้ว เช่น อาการใจสั่น เหนื่อยง่าย เจ็บแน่นหน้าอก ,
ขาชั่วคราวหรือถาวร ตามัว หรือตาข้างหนึ่อาการชาหรืออ่อนแรงของแขนงมองไม่เห็นชั่วคราว ปวด
ศีรษะ เวียนศีรษะ หิวน้ําบ่อย ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน บวมที่เท้าเวลาบ่ายหรือเย็น
ปวดขาเวลาเดินทําให้ต้องพักจึงจะเดินต่อได้
5. อาการที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงชนิดที่มีสาเหตุ เช่น ระดับความดันโลหิตขึ้นๆ ลงๆ ร่วมกับ
อาการปวดศีรษะใจสั่น เหงื่อออกเป็นพักๆ ซึ่งอาจเป็น pheochromocytoma, ต้นแขนและต้นขา
อ่อนแรงเป็นพักๆ อาจเป็น primary aldosteronism, ปวดหลัง 2 ข้างร่วมกับปัสสาวะผิดปกติอาจ
เป็น renal stone หรือ pyelonephritis, ประวัติการใช้ยา เช่น ยาคุมกําเนิด, cocaine,
amphetamine, steroid, NSAIDs, ยาลดน้ํามูก เป็นต้น
6. ประวัติส่วนตัว ครอบครัวและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อความดันโลหิตความเสี่ยงต่อการ ,
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งการควบคุมระดับความดันโลหิตและผลจากการรักษาด้วย

การตรวจร่างกาย
ผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงควรได้รับการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุและประเมินความรุนแรงดังนี้
1. ตรวจยืนยันว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงจริงร่วมกับประเมินระดับความรุนแรงความดันโลหิตสูง
(ตารางที่ 1) ทั้งนี้จะต้องมีวิธีการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง การตรวจยืนยันว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิต
ที่สูงอย่างถาวร อาจต้องทําการวัดความดันด้วยตนเอง/ที่บ้านอย่างน้อย 4 – 7 วัน โดยวัดวันละ 2
ครั้ง ช่วงเช้า และก่อนนอน จากนั้นตัดค่าที่วัดได้ของวันแรกออก แล้วนําค่าที่เหลือมาเฉลี่ย ถ้าค่าที่ได้
มากกว่าหรือเท่ากับ 135/85 มม.ปรอท จัดเป็นความดันโลหิตสูง (แต่ในผู้ป่วยที่อายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ 80 ปี ค่าที่จัดว่าเป็นความดันโลหิตสูง เมื่อวัดที่บ้านคือ 145/85 มม.ปรอท) โดยเฉพาะในราย
ที่ความดันโลหิตสูงไม่มาก และตรวจไม่พบความผิดปกติของร่างกายที่แสดงถึงมีการทําลายของ
อวัยวะต่างๆ จากภาวะความดันโลหิตสูง
2. ตรวจหาร่องรอยการทําลายของอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจห้องซ้ายล่างโต (left ventricular
hypertrophy-LVH), หัวใจเต้นผิดจังหวะ, ventricular gallop, pulmonary rales และขาบวม
(heart failure) ขาบวมร่วมกับภาวะซีด (chronic kidney disease, CKD) , เสียง bruit บริเวณ
ลําคอ (carotid artery stenosis), แขนขาชาหรืออ่อนแรงซีกใดซีกหนึง่ ร่วมกับอาการปากเบี้ยวไป
ฝั่งตรงข้าม (stroke), ชีพจรที่แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเบาร่วมกับประวัติของการสูบบุหรี่
(atherosclerosis), ความผิดปกติของจอตา (retinopathy) เช่น หลอดเลือดแดงที่จอตาเล็กลง หรือ
ผนังหนาตัวขึ้นอาจร่วมกับมีเลือดออก (hemorrhage) เกิดปุยขาว (exudates) ที่จอประสาทตาหรือ
ประสาทตาบวม (papilledema), ชีพจรแขนขาที่หายไปหรือลดลง แขนขาที่เย็นและร่องรอยการ
ขาดเลือดที่ผิวหนัง (peripheral arterial disease)
3. ตรวจหาร่องรอยที่บ่งชี้ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดที่มีสาเหตุ เช่น พบก้อนในท้องส่วนบน 2 ข้าง
(polycystic kidney disease), ชีพจรของแขนหรือขาหรือคอข้างใดข้างหนึ่งหายไปหรือเบาลง
(Takayasu’s disease), ชีพจรแขนซ้ายเบาร่วมกับชีพจรที่โคนขา 2 ข้างเบาในผู้ป่วยอายุน้อย หรือ
ได้ยินเสียง murmur ที่ precordium และ/หรือบริเวณสะบักซ้าย (coarctation of aorta), เสียงฟู่
(abdominal bruit)ในท้องส่วนบนใกล้กลางหรือบริเวณหลังส่วนบน 2 ข้าง (renal artery
stenosis), พบ Café au lait spot หรือติ่งเนื้อ (neurofibroma) ร่วมกับพบระดับความดันโลหิตสูง
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
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ที่รุนแรงหรือขึน้ ๆ ลงๆ (pheochromocytoma), กล้ามเนื้อต้นแขนและขาหรือต้นคออ่อนแรง
(primary aldosteronism), พบความผิดปกติของหลอดเลือดที่จอประสาทตา (hemangioma)
ร่วมกับกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของ cerebellum (von Hippel-Lindau disease), ซีด
เท้าบวม ผิวแห้งเหลือง (chronic kidney disease)
4. ร่องรอยของโรคอ้วนและอ้วนลงพุง เช่นชั่งน้ําหนักตัวและวัดส่วนสูงเพื่อคํานวณหาค่าดัชนีมวลกาย
(body mass index, BMI) ผูป้ ่วยถือว่ามีน้ําหนักเกินเมื่อดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ 23-24.9 กก./ม2 หรือ
อ้วนเมื่อดัชนีมวลกายมากกว่า > 25 กก./ม2 หรือประเมินภาวะอ้วนลงพุงเมื่อเส้นรอบเอวในท่ายืน
>90 ซม. ในผูช้ าย หรือ >80 ซม. ในผูห้ ญิง

การตรวจทางห้องปฏิบัตกิ าร
ข้อแนะนําในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ตรวจเมื่อแรกพบผู้ป่วยและตรวจซ้ําปีละครั้ง หรืออาจส่ง
ตรวจบ่อยขึ้นตามดุลยพินิจของแพทย์ หากพบความผิดปกติ
1. Fasting plasma glucose
2. Serum total cholesterol, HDL-C, LDL-C, triglyceride
3. Serum creatinine
4. Serum uric acid *
5. Serum potassium
6. Estimated creatinine clearance (Cockroft-Gault formula) หรือ estimated glomerular
filtration rate (MDRD formula)
7. Hemoglobin และ hematocrit *
8. Urinalysis (dipstick test และ urine sediment)
9. Electrocardiogram *
* ในรายการที่ 4,7,9 เป็นข้อพิจารณาเลือกทําเมื่อมีข้อบ่งชี้ (optional if indicate ) หรือตามดุลยพินิจ
ของแพทย์
หมายเหตุ : ควรตรวจ serum sodium เพิ่มเติ่ม ในผู้ปว่ ยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาด้วยยา
dichlorothiazide

สิ่งที่แนะนําให้ทําการตรวจหากสามารถตรวจได้หรือมีข้อบ่งชี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Echocardiography ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่าย หรือแน่นหน้าอก
Carotid ultrasound ในกรณีที่ฟังได้ carotid bruit
Ankle brachial BP index
Postload plasma glucose ในกรณีที่ fasting plasma glucose ได้ค่า 100-125 มก./ดล.
Microalbuminuria โดยใช้ dipstick และ microscopic examination
ตรวจวัดความดันโลหิตที่บ้าน (home BP) หรือตรวจวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมง (24 hr
ambulatory BP monitoring)
7. ตรวจปริมาณของ proteinuria ต่อวัน หรือ urine protein/creatinine ratio ในกรณีที่ตรวจพบ
โดย dipstick
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
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8. ตรวจ fundoscopy ในกรณีที่ผู้ป่วยมีระดับความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง
9. การตรวจ pulse wave velocity
10. ควรตรวจ serum sodium เพิ่มเติม ในผู้ปว่ ยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาด้วยยา
dichlorothiazide

การตรวจพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1. การตรวจหาร่องรอยของการทําลายของหลอดเลือดที่สมอง หัวใจและหลอดเลือดส่วนปลายในผู้
เป็นความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
2. การตรวจหา secondary hypertension หากมีข้อบ่งชี้จากประวัติการตรวจร่างกายและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจหาระดับของ renin, aldosterone, corticosteroid,
catecholamines ในเลือดหรือปัสสาวะ, การตรวจ arteriography, การตรวจ ultrasound ของ
ไต การตรวจ CT และ MRI ของต่อมหมวกไต เป็นต้น

หลักการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
แพทย์จะตัดสินใจทําการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงใช้หลัก 2 ประการ
1. การประเมิน total cardiovascular risk โดยดูจากปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยมี และร่องรอยการทําลาย
ของอวัยวะต่างๆ (organ damage) ที่ตรวจพบ แต่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการ โรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่
มีอาการ ของหัวใจและหลอดเลือดและของไต เกิดขึ้นแล้ว (established cardiovascular or
renal disease)
2. ระดับความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูง

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

ระดับความรุนแรงของ SBP และ DBP (ระดับที่ 1-3)
ระดับของ pulse pressure (ในผู้สูงอายุ) >90 มม.ปรอท
ชายอายุ > 55 ปี / หญิงอายุ > 65 ปี
สูบบุหรี่
ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 190 มก./ดล. หรือ LDL-C > 115 มก./ดล.
หรือระดับ HDL-C < 40 มก./ดล.ในชาย และ < 46 มก./ดล.ในหญิง หรือระดับ triglyceride
>150 มก./ดล.
FPG 100-125 มก./ดล
Glucose tolerance test ผิดปกติ
ประวัติการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในบิดา มารดาหรือพี่น้อง ก่อนเวลาอันสมควร
(ชายเกิดก่อนอายุ 55 ปี หญิงเกิดก่อนอายุ 65 ปี)
อ้วนลงพุง เส้นรอบเอว >90 ซม.ในเพศชาย และ >80 ซม.ในเพศหญิง

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
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ร่องรอยการทําลายของอวัยวะจากภาวะความดันโลหิตสูง โดยที่ไม่มีอาการทางคลินิก
(Organ damage - OD)
1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ left ventricular hypertrophy (LVH) (Sokolow-Lyon >38 mm;
Cornell >2440 mm.ms) และใช้ในการตรวจหา “strain pattern” ซึ่งพบใน ventricular
overload, หัวใจขาดเลือด, กระแสไฟฟ้าหัวใจติดขัด (heart block) และหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นต้น
2. Echocardiography พบ LVH (LVMI ชาย >125 กรัม/ม2, หญิง >110 กรัม/ม2)
3. Carotid wall thickness (IMT >0.9 มม.) หรือ plaque
4. Carotid-femoral pulse wave velocity >12 ม./วินาที
5. Ankle/brachial BP index <0.9
6. ระดับ plasma creatinine (ชาย 1.3-1.5 มก./ดล., หญิง 1.2-1.4 มก./ดล.)
7. GFR <60 มล./นาที/1.73 ม2 (MDRD formula) หรือ creatinine clearance <60 มล./นาที
(Cockroft-Gault formula)
8. ปัสสาวะพบ microalbuminuria (30-300 มก./วัน) หรือ albumin-creatinine ratio ชาย >22
มก./กรัม, หญิง >31 มก./กรัม

การรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
-

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ทําทุกรายแม้ในรายที่ยังไม่เป็นความดันโลหิตสูงก็อาจป้องกันหรือ
ชะลอการเป็นความดันโลหิตสูงได้ (ตารางที่ 2)
การให้ยาลดความดันโลหิต ไม่จําเป็นต้องเริ่มยาทุกราย และผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงบางรายอาจ
ไม่ต้องใช้ยาก็ได้ หากสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
ตารางที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
วิธีการ
ข้อแนะนํา
ประสิทธิภาพของการลด SBP
การลดน้ําหนัก
ให้ดัชนีมวลกาย (Body mass
5-20 มม.ปรอท ต่อการลด
index) = 18.5-24.9 กก./ตร.ม.
น้ําหนักตัว 10 กก.
ใช้ DASH diet (Dietary
Approach to Stop
Hypertension)

ให้รับประทานผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด 8-14 มม.ปรอท
ให้มาก ลดปริมาณไขมันในอาหาร
โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว

จํากัดเกลือในอาหาร

ให้ลดการรับประทานเกลือโซเดียม
ต้องน้อยกว่า 100 mmol ต่อวัน
(2.4 กรัมโซเดียม หรือ 6 กรัมของ
โซเดียมคลอไรด์หรือน้าปลา/ซีอิ๊ว
ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ)

2-8 มม.ปรอท

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
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วิธีการ
การออกกําลังกาย

ข้อแนะนํา
ประสิทธิภาพของการลด SBP
ควรออกกําลังกายชนิด aerobic
4-9 มม.ปรอท
อย่างสม่ําเสมอ เช่น การเดินเร็วๆ
(อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน และเกือบ
ทุกวัน)

งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์

กรณีที่งดหรือลดไม่ได้ให้จํากัดการ 2-4 มม.ปรอท
ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 2 drinks/วัน
ในผู้ชาย (ethanol 30 กรัม/วัน เช่น
เบียร์ 720 มล., ไวน์ 300 มล. ,วิสกี้
ที่ยังไม่ผสม 90 มล.) และไม่เกิน 1
drink/วันในผู้หญิงและคนน้าํ หนัก
น้อย
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การรักษาโดยการใช้ยาลดความดันโลหิต
ก่อนทําการรักษาโดยการใช้ยาลดความดันโลหิตควรได้ประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปีข้างหน้าเสียก่อน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปีขา้ งหน้า
ระดับความดันโลหิต (มม.ปรอท)
ปกติ
high normal ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ปัจจัยเสี่ยง
(SBP 120(SBP 130(SBP 140- (SBP 160-179
129 หรือ 139 หรือ DBP 159 หรือ หรือ DBP
DBP 80-84)
85-89)
DBP 90-99) 100-109)
1. ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ปกติ
ปกติ
เพิ่มเล็กน้อย เพิ่มปานกลาง
2. มี 1-2 ปัจจัยเสี่ยง
เพิ่มเล็กน้อย เพิ่มเล็กน้อย เพิ่มปานกลาง เพิ่มปานกลาง
3. มีตั้งแต่ 3 ปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปานกลาง เพิ่มสูง
เพิ่มสูง
เพิ่มสูง
ขึ้นไป MS หรือ OD
4. เป็นโรคหลอดเลือด เพิ่มสูงมาก
เพิ่มสูงมาก
เพิ่มสูงมาก
เพิ่มสูงมาก
และหัวใจ หรือโรคไต
หมายเหตุ MS - metabolic syndrome, OD - organ damage
ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปีข้างหน้า
<15 %
ถือว่าความเสี่ยงเพิ่มเล็กน้อย
15 - < 20% ถือว่าความเสี่ยงเพิ่มปานกลาง
20 - 30%
ถือว่าความเสี่ยงเพิ่มสูง
> 30%
ถือว่าความเสี่ยงเพิ่มสูงมาก
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

ระดับที่ 3
(SBP >180
หรือ
DBP >110)
เพิ่มสูง
เพิ่มสูงมาก
เพิ่มสูงมาก
เพิ่มสูงมาก
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การใช้ยาลดความดันโลหิต
พิจารณาเริ่มใช้ยาลดความดันโลหิต ในการรักษาผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงทันที เมื่อผูน้ ั้นถูกจัดให้อยู่
ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้น (แผนภูมิที่ 1)
แผนภูมิที่ 1 แนวทางในการพิจารณาเริ่มใช้ยาลดความดันโลหิตในผูม้ ีภาวะความดันโลหิตสูง
ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
BP > 140/90 มม.ปรอทในผู้ป่วยทั่วไป
BP >130/80 มม.ปรอทในผูเ้ ป็นเบาหวานและผู้ป่วย CKD
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความเสี่ยงสูง/สูงมาก

เริ่มให้ยา

ควบคุมโรคหรือภาวะอื่นๆ ที่ทําให้เพิ่มความเสี่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง
ติดตาม BP
2-4 สัปดาห์

BP >140/90 มม.ปรอท *
เริ่มให้ยา
หมายเหตุ

ความเสี่ยงเล็กน้อย
ติดตาม BP
2-3 เดือน

BP <140/90 มม.ปรอท **
ติดตาม BP ต่อไป

* BP >130/80 มม.ปรอทในผู้เป็นเบาหวานและผู้ป่วย CKD
** BP <130/80 มม.ปรอทในผู้เป็นเบาหวานและผู้ป่วย CKD

เป้าหมายของการลดความดันโลหิต
1. ในผู้ป่วยทัว่ ไปให้ BP < 140/90 มม.ปรอท
2. ในผู้ป่วยอายุน้อย ผู้เป็นเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยหลังกล้ามเนื้อหัวใจตาย และผู้ป่วยหลัง
เป็นอัมพฤกษ์/อัมพาตให้ BP < 130/80 มม.ปรอท
3. ในผู้ป่วยทีอ่ ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ปี ให้ BP < 150/90 มม.ปรอท

หลักการใช้ยาลดความดันโลหิต
1. แพทย์สามารถเริ่มใช้ยาลดความดันโลหิตได้ทุกขนาน เนื่องจากผลดีเกิดจากการลดความดันโลหิต
เป็นหลัก ยา 4 กลุ่มต่อไปนี้ เป็นยาที่นิยมใช้กันทั่วโลก และมีหลักฐานสนับสนุนถึงผลดีในระยะยาว
- Diuretics
- Calcium channel blockers (CCBs)
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
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- Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE-inhibitors)
- Angiotensin receptor blockers (ARBs)
ไม่แนะนําให้ใช้ยา ß-blockers เป็นยาขนานแรก ยกเว้นในผู้ป่วยที่มีต่อมลูกหมากโตแต่สามารถใช้ยานี้
ร่วมกับยาลดความดันโลหิตกลุ่มข้างต้นดังกล่าวได้ ß-blockers ก็เช่นเดียวกันจะใช้เป็นยาขนานแรก ก็ต่อเมื่อมี
ข้อบ่งชี้เท่านั้น เช่น post-myocardial infarction หรือพวกที่มี tachyarrhythmia เป็นต้น ส่วนยาลดความดัน
โลหิตอื่นๆ ที่ยังใช้อยู่ เช่น methyldopa, clonidine, reserpine สามารถใช้ได้เนื่องจากราคาถูกและมี
ประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตได้ดี แต่มีฤทธิ์ข้างเคียงค่อนข้างมาก และมีการศึกษาดูผลในระยะยาวน้อย
2. การจะเริ่มใช้ยากลุ่มใดก่อน ปัจจุบันไม่ค่อยมีปัญหาแล้ว เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยา
ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้ถึงเป้าหมาย และมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปใช้ยาที่เป็น fixed
dose combination ในเม็ดเดียวกัน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ครบตามแพทย์สั่ง
3. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความดันโลหิตเริ่มต้นสูงกว่าค่าปกติ > 20/10 มม.ปรอท ให้เริ่มใช้ยาลดความดัน
โลหิต 2 ขนานได้ทันที
4. กลุ่มยาที่สามารถเสริมฤทธิ์กันได้เมื่อใช้ร่วมกันดังรูป
Diuretics

-blocker

Angiotensin
receptor
antagonists

-blocker

Calcium
antagonists

ACE inhibitors

หมายเหตุ ยา 5 กลุม่ ที่นิยมใช้เป็นยาเริ่มต้นและใช้ได้ในระยะยาว (ในกรอบ) ยาที่นิยมใช้ควบกันและเสริมฤทธิ์
กัน (เส้นทึบ) ยาที่ใช้ร่วมกันน้อยเพราะไม่เสริมฤทธิ์กัน (เส้นประ) CCBs เฉพาะกลุ่ม dihydropyridine เท่านั้น
ที่ใช้ควบกับ ß-blockers ได้
5. ยาบางกลุ่มมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นประโยชน์ในระยะยาวกับผู้ป่วยบางกลุ่ม
ในเรื่องของการลดอัตราการตายและทุพพลภาพ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ยาลดความดันโลหิตที่มีข้อบ่งชีใ้ นการใช้ชดั เจน
ยาที่แนะนํา การรักษาความดันโลหิตสูงโดยใช้ยาร่วมกัน
ข้อห้าม
Thiazide
ISH (Elderly)
gout
diuretics
Heart failure
Hypertension in Blacks

อาจจะใช้ได้
Metabolic
syndrome
Glucose
intolerance
Pregnancy

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
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ยาที่แนะนํา
ACEI

การรักษาความดันโลหิตสูงโดยใช้ยาร่วมกัน
ข้อห้าม
อาจจะใช้ได้
Heart failure
Pregnancy
LV dysfunction
Angioneurotic
Post MI
edema
Diabetic nepropathy
Hyperkalaemia
Non-Diabetic nepropathy
Bilateral renal
LVH
Artery stenosis
Carotid atherosclerosis
Proteinuria/ microalbuminuria
Atrial fibrillation
Metabolic syndrome
ARB
Heart failure
Pregnancy
Post MI
Hyperkalaemia
Diabetic nephropathy
Bilateral renal
Proteinuria / Microalbuminuria
Artery stenosis
LVH
AF
MS, ACEI induced cough
BB
Angina pectoris
Asthma
PAD
Post MI
AV block
MS
Heart failure
Glucose
Tachy arrhythmia
Intolerance
Glaucoma
Pregnancy
CCB (DHP)
ISH (Elderly)
Angina pectoris
LVH
HF
Carotid/Coronary atherosclerosis
Pregnancy
Blacks
CCB
Angina pectoris
HF
(Verupamil
Carotid Atherosclerosis
A-V block
Dilthiazem)
SVT
Aldosterone
HF
Renal failure
Post MI
Hyperkalaemia
Loop diuretics End stage renal disease
HF
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยา ACE inhibitors ได้ให้ใช้ angiotensin receptor blockers แทน
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
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6. กลุ่มของยาลดความดันโลหิตต่างๆ มีฤทธิ์ข้างเคียงจําเพาะและมากน้อยต่างกัน และมีข้อห้ามหรือ
ข้อควรระวังต่างกัน ซึ่งแพทย์สามารถเลือกใช้ได้ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ยาลดความดันโลหิตที่มีข้อห้ามใช้และควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผูป้ ่วยบางกลุ่ม
ยา
ข้อห้ามใช้
ยา
ข้อควรระวัง
ACE inhibitors, Pregnancy
ß -blockers
CHF
ARBs
Bilateral renal artery
stenosis
Hyperkalemia
ß-blocker
A-V (grade 2 หรือ 3) block Clonidine
Withdrawal syndrome
Asthma
Methyldopa Hepatotoxicity
Obstructive airway disease Reserpine
Depression
Peripheral artery disease
Active peptic ulcer
Diuretic

Gout

CCBs

congestive heart failure

7. ในปัจจุบันมีการเสนอแนวทางการเลือกใช้ยาเริ่มต้นในผู้ป่วยที่เป็น Primary Hypertension ที่มี
อายุมากกว่า 18 ปี ไม่เป็นเบาหวาน หรือตั้งครรภ์ตามอายุและเชื้อชาติ ดังแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงด้วยยาตาม NICE 2011
People aged
< 55 years

People aged ≥ 55
years and all black
people of African or
Caribbean descent

Key
A = ACE inhibitor or angiotensin II
receptor blocke
C = calcium-channel blocker (CCB)

Step 1

A

C*

Step 2

A + C*

Step 3

A+C+D

Step 4
( resistant
Hypertension )

D = thiazide-like diuretic
C* = CCB preferred but consider
thiazide-like diuretics in people
with oedema or a high risk of
heart failure
Further diuretic** = consider
low-dose spironolactone or higher
doses of a thaizide-like diuretic

A + C + D + further diuretic** or alpha-blocker or
beta – blocker
Consider seeking specialist advice

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
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ขั้นที่ 1 พิจารณาตามอายุและเชื้อชาติ ถาผูปวยอายุนอยกวา 55 ปใหยาลดความดันกลุม ACEI หรือ ARB ที่
ราคาถูก แตถาผูปวยอายุมากกวาเทากับ 55 ป หรือ เปนคนดําเชื้อชาติ African หรือ คนในตระกูล
Caribbean ไมวาอายุเทาใดก็ตาม ใหใชยากลุม CCB กอนแตถาผูปวยทนผลขางเคียงของยา CCB
ไมได เชน บวมหรือเสี่ยงตอการเกิด heart failure ก็ใหใชยากลุม Thiazide-like diuretic
ขั้นที่ 2 ถายังคุมความดันไมไดดังเปาหมาย ใหใช ACEI หรือ ARB + CCB (A+C)
ขั้นที่ 3 ถายังคุมความดันไมไดดังเปาหมายแมใช ACEI หรือ ARB + CCB ใน optimal dose แลวใช ACEI
หรือ ARB + CCB + Thaizide-like diuretic (A+C+D)
ขั้นที่ 4 ถายังคุมความดันไมไดดังเปาหมายจัดเปน resistant hypertension ใหพิจารณายากลุม Diuretic
กอน โดยถาคาโปแตสเซียม (K) นอยกวาเทากับ 4.5 mmol/l ใหใช low-dose spironolactone
(25 mg/d) แตถาคาโปแตสเซียม (K) มากกวา 4.5 mmol/l ใหใช high-dose thaizide-like
diuretic (ขณะใชยากลุม Diuretic ควร monitor คา K และ renal function ดวย) ถาไมสามารถใช
Diuretic หรือใช Diuretic แลวไมไดผลใหพจิ ารณายากลุม alpha- หรือ beta-blocker หรือ
พิจารณาสงตอแพทยเฉพาะทาง

การรักษาผูป วย isolated office hypertension
ปจ จุบั นยัง ไมมี กํ าหนดกฎเกณฑที่ ชัดเจน แตเ ป นที่ ยอมรั บกั นทั่วไปแล ววาให เ ริ่ม การปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรม เฉพาะผูปวยที่มีรองรอยของ OD หรือมีโรคอื่นรวมดวยที่มีขอบงชี้ในการใชยาลดความดันโลหิตให
เริ่มยาไดเลย สําหรับผูปวยที่ไมมี OD และไมไดใหยาลดความดันโลหิตใหติดตามความดันโลหิตอยางใกลชิด

ราคาและความคุมคา
ปจจัยสําคัญที่ตัดสินความคุมคาของการรักษาความดันโลหิตสูงคือคายาที่ใชในการรักษาและระดับ
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผูปวยขณะเริ่มทําการรักษา เนื่องจากประเทศไทยยังเปน
ประเทศที่กําลังพัฒนา และมีความจํากัดในเรื่องของทรัพยากร แพทยจึงควรที่จะใชยาดวยความระมัดระวัง
สําหรับในรายที่มี ความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูง มาก และจะไดป ระโยชน
สูงสุดจากการควบคุมความดันโลหิตดวยยาผสมหลายขนาน ยาบางขนานที่มีราคาแพงก็อาจมีความคุมคา แต
ในรายที่มีความเสี่ยงนอย การใหยาลดความดันโลหิตที่มีราคาแพงก็อาจไมคุมคา

ขอแนะนําในการติดตามผูปวย
ความถี่ในการติดตามผูปวยจะขึ้นกับระดับความดันโลหิตที่วัดไดตอนเริ่มแรก (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ระยะเวลาในการติดตามผูปวยตามระดับความรุนแรงของความดันโลหิต
ระดับความดันโลหิต (มม.ปรอท)
ระยะเวลานัด
SBP
DBP
<120
<80
ตรวจวัดระดับความดันโลหิตใหมใน 1 ป
120-139
80-89
ตรวจวัดระดับความดันโลหิตใหมใน 6 เดือน
140-159
90-99
ตรวจยืนยันวาเปนความดันโลหิตสูงจริงใน 2 เดือน
160-179
100-109
ประเมินหรือสงผูปวยไปรักษาตอภายใน 1 เดือน
>180
>110
ประเมินหรือสงผูปวยไปรักษาตอทันทีหรือภายใน
1 สัปดาห ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพผูปวย
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การปรับลดขนาดหรือจํานวนยา
จะกระทําได้ต่อเมื่อสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1
ปี โดยค่อยๆ ลดขนาดยาหรือถอนยาออกอย่างช้าๆ ซึ่งมักจะทําได้ในผู้ป่วยที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว
บางรายอาจถอนยาได้หมด ซึ่งก็ควรติดตามผู้ป่วยนั้นต่อไปเนื่องจากความดันโลหิตอาจสูงขึ้นอีกในระยะเป็น
เดือนหรือเป็นปีหลังหยุดยา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถคงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไว้

การติดตามระดับความดันโลหิตด้วยตนเอง/ที่บ้าน
การตรวจติดตามระดับความดันโลหิตด้วยตนเอง/ที่บ้าน เป็นค่าความดันโลหิตที่เป็นชีวิตจริงของผู้ป่วย
มากกว่าการวัดที่สถานบริการสุขภาพเพียงอย่างเดียว ช่วยวินิจฉัยกลุ่มที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะที่
สถานพยาบาล(white coat hypertension) และทําให้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลรักษาสม่ําเสมอ
มากขึ้น และควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น ในรอบการติดตามแต่ละครั้ง(F/U) ควรวัดอย่างน้อย 4-7 วัน
ติดต่อกัน โดยวัดวันละ 2 ช่วงเวลา (ช่วงเช้าและก่อนนอน)* จากนั้นตัดค่าที่วัดได้ของวันแรกออก ตามตัวอย่าง
ในตารางการบันทึกข้อมูล (ตารางที่ 7) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการที่แพทย์จะตัดสินใจให้ยาลดความดันโลหิต
หลังจากนั้นสัปดาห์ละวันก็พอ แนะนําให้วัดในตอนเช้าหลังตื่นนอน หรือตอนเย็น พร้อมกับทําการบันทึกค่าที่
วัดได้ให้แพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรักษา
* การวัดแต่ละช่วงเวลาให้วัด 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1-2 นาที หากระดับความดันทีวัดได้ต่างกันไม่เกิน
± 5 มม.ปรอท นํา 2 ค่าที่วัดได้มาเฉลี่ย หากความดันทีวัดได้ต่างกันเกินกว่า 5 มม.ปรอท ต้องวัดครั้งที่ 3 และ
นําค่าที่ต่างกันไม่เกิน ± 5 มม.ปรอทมาเฉลีย่
ตารางที่ 7 ตัวอย่างตารางการบันทึกข้อมูลการวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง/ที่บา้ น
วัน
ค่าความดันโลหิตตอนเช้า
ค่าความดันโลหิตก่อนนอน
เดือน
(ค่าล่าง/ค่าบน)
(ค่าล่าง/ค่าบน)
วันที่
ปี
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1*
........../............ ........../............ ........../............ ........../............
2
........../............ ........../............ ........../............ ........../............
3
........../............ ........../............ ........../............ ........../............
4
........../............ ........../............ ........../............ ........../............
5
........../............ ........../............ ........../............ ........../............
6
........../............ ........../............ ........../............ ........../............
7
........../............ ........../............ ........../............ ........../............
เฉลี่ย
........../............
........../............
* ค่าระดับความดันโลหิตวันที่ 1 ไม่ต้องนํามาคํานวณค่าเฉลี่ย
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ข้อแนะนําในการทําให้ผู้ป่วยติดตามการรักษาอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
1. ให้สังเกตสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยจะไม่ติดตามการรักษาและรับประทานยาต่อเนื่อง
2. ตั้งเป้าหมายของการรักษา กล่าวคือลดระดับความดันโลหิตลงให้เป็นปกติ โดยให้เกิดฤทธิ์ที่ไม่พึง
ประสงค์จากยาน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
3. ติดต่อกับผู้ป่วยอย่างสม่ําเสมอ โดยพิจารณาใช้โทรศัพท์ e-mail หรือ SMS เป็นต้น
4. พยายามทําให้การดูแลผู้ป่วยไม่แพงและเรียบง่าย
5. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. พยายามสอดแทรกการรับประทานยาเข้าไปในกิจวัตรประจําวันของผู้ป่วย
7. ให้พิจารณาใช้ชนิดของยาตามหลักเภสัชศาสตร์ ปัจจุบันนิยมให้ยาที่ออกฤทธิ์ยาว
8. ให้พิจารณาหยุดการรักษาที่ไม่ประสพผลสําเร็จและหาทางเลือกอื่น
9. ให้คํานึงถึงฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยา โดยปรับชนิดของยาและให้ยาทีจ่ ะป้องกันหรือก่อให้เกิดฤทธิ์ไม่
พึงประสงค์น้อยที่สุด
10. ค่อยๆ เพิ่มขนาดยาที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์จนได้ขนาดยาที่เพียงพอ
เพื่อให้ได้ระดับความดันโลหิตเป้าหมาย
11. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติมีทศั นคติที่ดีและความเข้าใจถูกต้องต่อการรักษาตลอดจนถึงความสําคัญที่
จะต้องควบคุมให้ได้ถึงระดับความดันโลหิตเป้าหมาย
12. พิจารณาให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีแล้วมาช่วยในกระบวนการดูแลรักษา
ผู้ป่วย
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