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แนวทางเวชปฏิบัติโรคความดันโลหิตสูง 

โรงพยาบาลเนินมะปราง 
ค าน า 

 
โรคความดันโลหิตสูง หรือ ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension หรือ High blood 

pressure) เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศไทย และอ าเภอเนินมะปรางเอง และมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงมากขึ้นในแต่ะปี โดยนิยามไว้ว่า ภาวะความดันโลหิตสูง คือภาวะที่มีความดันโลหิต วัดได้ตั้งแต่ 

140/90 มิลลิเมตรปรอท เป็นต้นไป*  

 

 

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรัง ไม่ปรากฏอาการน าชัดเจน ผู้ป่วยส่วนมากจึงไม่ได้

ตระหนักรู้ หรือ ให้ความส าคัญเท่าที่ควร อีกทั้งยังรักษาให้หายยาก แต่สามารถควบคุมให้อยู่ในภาวะที่

เหมาะสมได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง หากไม่สามารถควบคุมได้ดี มักเกิดผลแทรกซ้อนได้อย่างมาก 

น ามาซึ่ง ภาวะทุพพลภาพและ อาจถึงแก่ชีวิต 

 

 

แนวทางเวชปฏิบัติโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเนินมะปราง ฉบับปรับปรุง 2561 คณะ

ผู้จัดท าได้ปรับปรุงตามแนวเวชปฏิบัติฯของจังหวัดพิษณุโลก 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากร

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขในอ าเภอเนินมะปราง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ

คัดกรอง วินิจฉัย ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโดยใช้และไม่ใช้ยา การ

ส่งต่อระหว่างสถานบริการในแต่ละระดับ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับอ าเภอและเป็นไปตาม

มาตรฐานจังหวัดพิษณุโลก 

 

*เกณฑ์วินิจฉัย แตกต่างกันโดยวิธกีารวัด 



 

 

 

 
 

 

คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางเวชปฏิบัติฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส าหรับ

บุคลากรสาธารณสุขในอ าเภอเนินมะปราง ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพ่ือประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่

ดีของประชาชนเนินมะปรางต่อไป 
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High Blood Pressure is more like a Silent Killer 

“Known Your Number “ 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

ค านิยาม 

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 

  หมายถึง ภาวะที่มีระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (Systolic blood pressure, SBP) ≥ 140 มม.ปรอท และ/

หรือ ความดันไดแอสโตลิก (Diastolic blood pressure, DBP) ≥ 90 มม.ปรอท 

  หากวัดด้วยเครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่บ้าน SBP ≥ 135 มม.ปรอท และ/หรือ DBP ≥ 85 มม.ปรอท 

 

Isolated systolic hypertension (ISH) 

  หมายถึง SBP ≥ 140 มม.ปรอท แต ่DBP < 90 มม.ปรอท 

  มักเกิดจากอายุที่มากข้ึน ท าให้เกิดการลดลงของความยืดหยุ่นของหลอดเลือด เนื่องมาจากการสะสมของ    

แคลเซี่ยมและคอลลาเจน และการลดลงของอิลาสติน ท าให้หลอดเลือดไม่ยืดหยุ่น ท าให้เกิดการสะท้อนแรงดันใน

หลอดเลือดแดงมากข้ึน ส่งผลให้ systolic blood pressure สูงขึ้น เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

Isolated office hypertension หรือ White – coat Hypertension (WCH) 

  หมายถึง ภาวะที่ เมื่อวัดความดันโลหิตที่คลินิก โรงพยาบาล หรอืสถานบริการสาธารณสุข พบว่าสูง (SBP ≥ 

140 มม.ปรอท และ/หรือ DBP ≥ 90 มม.ปรอท)  

  แต่วัดด้วยเครื่องวัดความดันอัตโนม้ติที่บ้าน พบว่าไม่สูง (SBP < 135 มม.ปรอท และ DBP < 85 มม.ปรอท) 

 

Masked Hypertension (MH) 

  หมายถึง ภาวะที่ เมื่อวัดความดันโลหิตที่บ้าน พบว่าสูง (SBP ≥ 140 มม.ปรอท และ/หรือ DBP ≥ 90 มม.

ปรอท)  แต่วัดด้วยเครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่คลินิก โรงพยาบาล หรอืสถานบริการสาธารณสุข พบว่าไม่สูง (SBP < 

135 มม.ปรอท และ DBP < 85 มม.ปรอท) 

  เป็นประเภทที่อันตรายเนื่องจาก จะไม่ได้รับการดูแลรักษา หากไม่ได้รับการตรวจคัดกรองอย่างเหมาะสม 

 

 

1. เมื่อวัดความดันได้ ≥ 140/90 มม.ปรอท ให้วัดความดันซ้ าใน 2 สัปดาห์ หรือพิจารณา HBPM เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย  

2. ยกเว้น มีความดันโลหิตสูงรุนแรง หรือมีร่องรอย TOD ให้เริ่มยาลดความดันโลหิตสูงทันที 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

 

 

 

 

ตารางท่ี  1 แสดงค่าที่ตัดสินว่าผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีการวัดที่แตกต่างกัน 

 SBP (mmHg)  DBP (mmHg) 
Office BP ≥ 140 และ/หรือ ≥ 90 
Ambulatory BP    

Day time (ขณะตื่น) ≥ 135 และ/หรือ ≥ 85 
Night time (ขณะหลับ) ≥ 120 และ/หรือ ≥ 70 
24 Hours ≥ 130 และ/หรือ ≥ 80 

Home BP ≥ 135 และ/หรือ ≥ 85 
 

 

 

 

 

ตารางท่ี  2 แสดงการแบ่งระดับโรคความดันโลหิตสูง ในผู้ใหญ่อาย ุ18 ปี ขึ้นไป 

 SBP (mmHg)  DBP (mmHg) 
Optimal < 120 และ < 80 
Normal 120 – 129 และ/หรือ 80 – 84 
High normal 130 – 139 และ/หรือ 85 – 89  
Grade 1 hypertension 140 – 159 และ/หรือ 90 – 99  
Grade 2 hypertension 160 – 179 และ/หรือ 100 – 109  
Grade 3 hypertension ≥ 180 และ/หรือ ≥ 110 
Isolated systolic hypertension ≥ 140 และ < 90 

 

 

 

 



3 

 

ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

ประเมนิปัจจัยเสี่ยงตอ่หัวใจและหลอดเลือด 

ปัจจัยเส่ียงร่วม 0 - 2 ขอ้ ปัจจัยเสี่ยงร่วม 3 
ข้อขึน้ไป 

SBP < 120 และ 

DBP < 80 

 

SBP 120 – 139 และ/หรือ 

DBP 80 - 89  

 

SBP 140 – 179 และ/หรือ 

DBP 90 - 109 

SBP ≥ 180 และ/หรือ 

DBP ≥ 110 

 

ส่งยืนยันการวินิจฉ ย

โดยแพทย ์

น าส่ง 

ห้องฉุกเฉิน 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย 

วัดความดันด้วย

เครื่องวัดความดัน

มาตรฐาน  

ซ้ าทุก  1 ปี 

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 

+ 

วัดความดันด้วย

เครื่องวัดความดัน

มาตรฐาน  

ซ้ าทุก 6  เดือน 

ประเมิน CVD risk 

เริ่มการรักษา 

นัดติดตามความดันด้วย

เครื่องวัดความดันมาตรฐาน  

2 – 4 สัปดาห์ 

วัดระดับความดันโลหิตสูงด้วยเครื่องมาตรฐาน 

ประชาชน อาย ุ35 ปี ขึ้นไป (เร่ิมคัดกรอง) 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 140/90 

Office BP 2 ครั้ง 
ใน 1 สัปดาห์ 

HBMP 1 สัปดาห์ 
( ดูค่าเฉลี่ย ) 

≥ 135/85 
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ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (   ช่องตารางเขียว    ) 

1. ระดับความรุนแรงของ SBP และ DBP ( Hypertension grade 1 – 3 ) 

2. ระดับของ pulse pressure ( ในผู้สูงอายุ ) > 90 mmHg 

3. อายุ : ชาย > 55 ปี และ หญิง > 65 ปี 

4. สูบบุหรี่ 

5. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ  

a. Total Cholesterol  > 190 มก./ดล.  หรือ  

b. LDL – C   > 115 มก./ดล.  หรือ  

c. HDL – C   < 40 มก./ดล.ในชายและ < 50 มก./ดล. ในหญิง  หรือ 

d. Triglyceride   > 150 มก./ดล. 

6. FPG 100 – 125 มก./ดล. หรอืมี Glucose tolerance test ผิดปกต ิ

7. ประวัติการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน บิดา มารดา หรือพ่ีน้องก่อนวัยอันควร 

(ชาย < 55 ปี และ หญิง < 65 ปี) 

8. อ้วนลงพุง : เส้นรอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย หรือ ≥ 80 ซม. ในหญิง หรือ BMI ≥ 23 kg/m2  

 

 

1. Target organ damage  คือ การที่ผู้ป่วยมีร่องรอยการท าลายอวัยวะ โดยไม่มีอาการทางคลินิก 

2. Cardiovascular disease คือ กลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากหลอดเลือดที่ตีบตันหรือแข็งตัว  

ซึ่งทั้ง 2 ภาวะมีอาการหรือโรครวมกัน ดังนี้ 

1. หัวใจ   LVH ( Left ventricular hypertrophy ), Congestive heart failure,  

    atrial fibrillation 

2. ไต   โรคไตเรื้อรัง(CKD) หรือตรวจพบ microalbuminuria ( MAU ) 

3. สมอง   โรคหลอดเลือดสมอง 

4. ตา   ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่จอประสาทตา ( Hypertensive retinopathy )  

    พบ exudate,  hemorrhage, papilledema 

5. หลอดเลือดแดง   โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ( atherosclerosis) ชีพจรแขนขา เบาหรือคล าไม่ได้ 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

แผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการประเมินประชากรกลุ่มป่วย เป็นความดันโลหิตสูง รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มป่วย  

 

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

1. ประวัติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง 

2. ประวัติครอบครัว 

3. ปัจจัยเสีย่งอื่นๆ** 

4. อาการบ่งชีว้่ามี TOD 

5. อาการบ่งชีว้่าเป็น โรคความดันโลหิตสูง

ทุติยภูม ิ

6. ประวัติปัจจยัแวดล้อมอื่นๆที่ส าคัญ 

1. ยืนยันและประเมินความรุนแรงโรค 

( ตารางท่ี 1 ) 

2. ตรวจหา TOD + CVD 

( ตารางที ่2 และ 3 ) 

3. ตรวจหาร่องรอย โรคความดันโลหิตสูง

ทุติยภูม ิ

4. BMI 

a. ≥ 23 kg/m2 : น้ าหนักเกนิ 

b. ≥ 25 kg/m2 : อ้วน 
5. รอบเอว → อ้วนลงพุง 

 

ตรวจเมื่อแรกวินจิฉยั  

และตรวจซ้ าปีละ 1 ครั้ง 

1. Hemoglobin และ/หรือ 

Hematocrit 

2. FPG 

3. Lipid profile 

4. Serum Cr + e-GFR 

5. UA (drip stick + sediment) 

ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปี ข้างหน้า ของ ESH/ESC 
( ตารางท่ี 3 ) 

รักษาโรคความดันโลหติสูงด้วยวิธกีารปรับพฤติกรรม และการใช้ยาของ ESH/ESC 
( ตารางที่ 4 ) 

ตรวจตดิตามและควบคุมระดับความดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

หากมีความเส่ียงต่อการเกิด CVD 

สูง พิจารณาตรวจเพิ่มเติม 

1. Electrolyte 

2. Uric acid 

3. Home BP or 24-Hour BP 

4. Urine protein Creatinine 

ratio 

5. OGTT หาก FPG > 100 

** ใช้ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด ในการประเมิน 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

 

ตารางท่ี 3 แสดงการประเมินความเสี่ยงโดยรวมต่อการเสียชีวิตจาก CVD ใน 10 ปี ข้างหน้า 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

ตารางท่ี 4 แสดงแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยวิธีการปรับพฤติกรรม และการใช้ยาของ ESH/ESC 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

แผนภูมิที่ 3 แนวทางปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง รพ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป  
ที่แพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นความดันโลหิตสูง 

ประเมินระดับความดันโลหิตสูง 

 

Grade 1 HT 

SBP  140 – 159 และ/หรือ 

DBP  90 – 99     mmHg 
 

Grade 2 HT 

SBP  160 – 179 และ/หรือ 

DBP  100 – 109 mmHg 
 

Grade 3 HT 

SBP  ≥ 180 และ/หรือ 

DBP  ≥ 110 mmHg 
 

กลุ่ม 1 ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 
1.ปรับพฤติกรรม 
2. F/U  2 – 4  เดือน 

3. ประเมนิ BP ถ้า ≥ 140/90 ให้เริ่มยา 

กลุ่ม 2 มีปัจจัยเสี่ยง 1-2 ข้อ 
1.ปรับพฤติกรรม 
2. F/U  2 – 4  สัปดาห์ 

3. ประเมนิ BP ถ้า ≥ 140/90 ให้เริ่มยา 

กลุ่ม 4 มีปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อ ขึ้นไป และ
มี TOD หรือ CKD stage 3 หรือ DM 

1.ปรับพฤติกรรม 
2. เริ่มยาได้ทนัท ี

กลุ่ม 5 เป็น CVD, CKD stage 4, DM  
ที่มี organ damage/ปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อ 
1.ปรับพฤติกรรม 
2. เริ่มยาได้ทนัท ี

กลุ่ม 1 ไม่มีปัจจัยเสี่ยง 
1.ปรับพฤติกรรม 
2. F/U  2 – 4  สัปดาห์ 

3. ประเมนิ BP ถ้า ≥ 140/90 ให้เริ่มยา 

กลุ่ม 2 มีปัจจัยเสี่ยง 1-2 ข้อ 
1.ปรับพฤติกรรม 
2. F/U  2 – 4  สัปดาห์ 

3. ประเมนิ BP ถ้า ≥ 140/90 ให้เริ่มยา 

กลุ่ม 3 มีปัจจยัเสีย่ง 3 ข้อขึ้นไป 

1.ปรับพฤติกรรม 
2. F/U  2 – 4  สัปดาห์ 

3. ประเมนิ BP ถ้า ≥ 140/90 ให้เริ่มยา 

กลุ่ม 4 มีปัจจยัเสีย่ง 3 ข้อ ขึ้นไป และมี TOD 
หรือ CKD stage 3 หรือ DM 

1.ปรับพฤติกรรม 
2. เริ่มยาได้ทนัท ี

กลุ่ม 5 เป็น CVD, CKD stage 4, DM  
ที่มี organ damage/ปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อ 
1.ปรับพฤติกรรม 
2. เริ่มยาได้ทนัท ี

กลุ่ม 3 มีปัจจัยเสี่ยง 3 ข้อขึน้ไป 
1.ปรับพฤติกรรม 
2. เริ่มยาได้ทนัท ี

1. โทรปรึกษาแพทย์  
 

2. ส่งต่อไปรักษาที่แผนก

ฉุกเฉินทันท ี
 

3. ให้เร่ิมยาทันที 

อายุน้อยกว่า 35 ป ี 
ส่งต่อเพื่อวินิจฉยัเพิ่มเติม 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

การรักษาโรคความดันโลหิตสูง มี 2 วิธี  คือ 

1. การรักษาโดยไม่ใช้ยา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต 

2. การใช้ยาลดความดันโลหิต 

การปรับพฤติกรรมชีวิต ( Lifestyle modification ) 

วิธีการ ประสิทธิภาพของการลดระดับความดันโลหิต 

การลดน้ าหนักในผู้ป่วยที่มี BMI ≥ 25 กก/ม2 ทุกน้ าหนักที่ลดลง 10 กก. สามารถลด SBP  
 - โดยเฉลี่ย 

- โดยรวม     
1   

5 – 20    
มม.ปรอท 
มม.ปรอท 

รับประทานอาหารแบบ DASH SBP ลดลง 8 – 14    มม.ปรอท 
จ ากัดโซเดียมในอาหารน้อยกว่า 2,000 มก.ต่อวัน SBP ลดลง 2 –   8    มม.ปรอท 
ออกก าลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ าเสมอ SBP ลดลง 

DBP ลดลง                 
4   

2.5    

มม.ปรอท 
มม.ปรอท 

ลดการดื่มแอลกอฮอล์ SBP ลดลง 2 –   4    มม.ปรอท 
1. การควบคุมน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือ ใกล้เคียงปกติ 

1) ให้มีค่า BMI ตั้งแต ่18.5 – 22.9 กก/ม2 

2) รอบเอวเกณฑ์มาตรฐาน คือ ผู้ชายน้อยกว่า 90 ซม. และผู้หญิงน้อยกว่า 80 ซม. 

3) ตรวจสอบน้ าหนักตัวเองสม่ าเสมอ 

4) ทุกร้อยละ 5 ที่ลดลงได้ เทียบเท่ากับยาลดความดันโลหิต 1 ชนิด 

2. การออกก าลังกาย 

1) ออกก าลังกายระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยวันละ 30 นาท ี สัปดาห์ละ 5 วันเป็นอย่างน้อย 

 

 

 

 

 

 

การออกก าลังกายที่มีความหนักระดับปานกลาง หมายถึง  

• การออกก าลังกายที่มีชีพจรเต้น ร้อยละ 50 – 70 ของชีพจรสูงสุดตามอายุ หรือ

สามารถพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้ ( self – talk test ) 

• รวมเป็นระยะเวลา 150 นาทีต่อสัปดาห์ 

• ได้แก่ การเดินเร็ว ว่ายน้ าเร็ว ปั่นจักรยาน ตัดหญ้า เต้นแอโรบิก เป็นต้น 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

 

2) ไม่ออกก าลังประเภทที่ใช้แรงอยู่กับที่ ( Isometric exercise ) เช่น ยกน้ าหนัก เพราะอาจท าให้

ระดับความดันโลหิตสูง 

3) ผู้ที่มีมีภาวะต่อไปนี้ ควรได้รับค าแนะน าจากแพทย์ก่อนออกก าลังกาย 

a) SBP ≥ 180 มม.ปรอท หรือ DBP ≥ 110 มม.ปรอท 

b) มีอาการเจ็บหน้าอก หรือ หายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะเมื่อออกแรงเล็กน้อย หรือพัก 

c) ภาวะหัวใจล้มเหลว 

d) มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 

e) โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ไม่ดี 

f) มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันอ่ืนๆ 

g) ผู้สูงอายุ 

3. การจ ากัดโซเดียมในอาหาร  : จ ากัดโซเดียมในอาหารน้อยกว่า 2,000 มก.ต่อวัน 

4. การรับประทานอาหารแบบ DASH ( Dietary Approach to stop Hypertension ) 

1) หมายถึง การรับประทานอาหารประเภทผัก 5 ส่วน/วัน 

2) ไม่แนะน ารับประทาน โพแทสเซียม และ/หรือแมกซีเนียม ในรูปยา หรอื ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต 

5. การหยุดสูบบุหรี่ 

6. การจ ากัดหรืองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

1) ไม่แนะน าให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2) หากจ าเป็นต้องดื่ม ควรจ ากัดปริมาณการดื่ม  

ผู้หญิง ≤ 1 ดื่มมาตรฐาน และผู้ชาย ≤ 2 ดื่มมาตรฐาน 

เหล้าแดง 35 ดีกรี 2 ฝา 30 มล. 

เหล้าขาว 40 ดีกรี 1 เป๊ก/ก๊ง 30 มล. 
กระแช่ 10% 3 เป๊ก/ก๊ง 150 มล. 
สาโท สุราพ้ืนเมือง 6% 4 เป๊ก/ก๊ง 200 มล. 
เบียร์ 5%  240 มล. 
เบียร์ 6.4% ½ กระป๋อง หรือ 1/3 ขวดใหญ่  
ไวน์ 6.4%  100 มล. 

ชีพจรสูงสุดตามอาย ุ=  220  -   อายุในหน่วยปี 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

แผนภูมิที่ 4 หลักการเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาความเหมาะสม และข้อห้ามข้อควรระวัง (ตารางที่ 6 7 และ 8) 

 

พิจารณาเลือกใช้ยาจาก 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. Thiazide-type diuretic 

2. Calcium channels blocker ( CCB ) 

3. Angiotensin converting enzyme inhibitor ( ACEI ) 

4. Angiotensin receptor blocker ( ARBs ) 

ข้อพิจารณาพิเศษ 

1. Alpha blockers ( ABs ) 

a. ไม่ใช้เป็นยาชนิดแรก 

b. หากม ีภาวะต่อมลูกหมากโต อาจใช้ร่วมกับยากลุ่มหลัก 

2. Beta blockers ( BBs ) 

a. ไม่ใช้เป็นยาชนิดแรกยกเว้นมีข้อบ่งชี้ชัดเจน 

3. ยากลุ่มอ่ืน ให้พิจารณาใช้ร่วมเป็นยาล าดับหลังเพ่ือเสริมฤทธิ์ 

หากมีสภาวะจ าเพาะ มีโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือมีการท าลายอวัยวะแต่ยังไม่มีอาการ 

 

ให้เลือกกลุ่มยา ตาม ตารางที่ 5 

หากไม่ม ี
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

ตารางท่ี 5 แสดงการเลือกใช้กลุ่มยาในสภาวะจ าเพาะ 

สภาวะจ าเพาะ 
กลุ่มยา 

ACEIs CCBs ARBs Diuretics BBs MRAs other 
Asymptomatic organ damage 

LVH        
Asymptomatic atherosclerosis        

Albuminuria  
( 30 – 300 มก./ดล.) 

       

Renal dysfuction        
Cardiovascular disease 

Previous stroke    
Thiazide  
- type 

   

Previous myocardial infarction     1st   
Angina pectoris     1st   

Heart failure    1st 2nd   
Aortic aneurysm        
Atrial fibrillation  
( Prevention ) 

       

Atrial fibrillation  
( Treatment/rate control) 

 
Non - 
DHP 

  1st   

ACD/proteinuria  
( >300 มก./ดล.) 

       

Peripheral artery disease        
กรณีอ่ืนๆ 

ISH ( eldery )        
Metabolic syndrome        

DM        
Pregnancy  3rd   2nd  Methyldopa 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

แผนภูมิที่ 5 แสดงหลักการใช้ยาขนาดเดียวหรือหลายขนานเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้ถึงเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP 140-159/90-99 mmHg 

มีปัจจัยเสี่ยง CVD ต่ า 

BP 140-159/90-99 mmHg 

มีปัจจัยเสี่ยง CVD สูง 

เริ่มให้ยาชนิดเดียว 

เริ่มให้ยาชนิดเดิม 

จน full dose 

เพ่ิมยาชนิดที ่2 

ร่วมกัน 

ปรับใช้ยากลุ่มอื่น

ตามความเหมาะสม 

เริ่มให้ยา 2 ชนิดตั้งแต่แรก 

 

ปรับเพิ่มขนาดยาจน full dose 

เพ่ิมยาชนิดที่ 2 

ร่วมกัน 

ปรับเพิ่มยา 2 ชนิด

จน full dose 

เริ่มให้ยาชนิดเดิม 

จน full dose 

เพ่ิมยาชนิดที่ 2 

ร่วมกัน 

ปรับเพิ่มยา 2 ชนิด

จน full dose 

ปรับเพิ่มยา 2 ชนิด

จน full dose 

ปรับเพิ่มยาชนิดที่ 3 

ค่อยๆ เพ่ิมขนาดยาจนเต็มขนาด (Full dose) 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

ตารางท่ี 6 แสดงข้อห้ามหรือข้อระวังในการใช้ยาลดความดันโลหิตสูง 

กลุ่มยา ข้อห้ามใช้ 
ACEIs, ARBs - ตั้งครรภ์ 
CCBs - ภาวะหัวใจล้มเหลว 
Diuretics - โรคเก๊าท์ 

- ภาวะ potassium ในเลือดต่ า 
BBs - AV block ( grade 2 หรือ 3 ) 

- โรคหอบหืด 

- โรคหลอดลมอุดตัน 

- โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
Alpha blockers ( ABs ) - ภาวะหัวใจล้มเหลว 
Methyldopa - ตับอักเสบ 
DRI - หลอดเลือดแดงที่ไตตีบ 2 ข้าง หรือข้างเดียวในกรณีที่มีไตข้างเดียว 

- ภาวะ potassium ในเลือด > 5.5 mmol/L 

- eGFR ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 ใน 4 เดือน 
ตารางท่ี 7 แสดงแนวทางการเลือกและหลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะอ่ืนร่วมด้วย 

 ACEIs ARBs CCBs BBs Diuretic MRAs ABs 

โรคเบาหวาน        

โรคไตเรื้อรัง        

โรคหลอดเลือดสมอง        

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย        

ภาวะหัวใจล้มเหลว        

ต่อมลูกหมาก        

กระดูกพรุน        

หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน        

หลอดเลือดแดงที่ renal ตีบ        

หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง        

โรคเก๊าท์        
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ที่เป็นโรคเบาหวาน 

1. ผู้ป่วยเป็น DM แนะน าเริ่มยาเมื่อ SBP > 140 mmHg 

2. เป้าหมายความดันโลหิตสูง ในผู้ป่วย DM < 140/90 mmHg 

3. ยาลดความดันกลุ่มแรกท่ีควรเลือกใช้ คือ ACEIs, ARBs - ไม่ใช้ ร่วมกัน และพิจารณาโรคท่ีเป็นร่วมกัน

ด้วย 

4. แนะน าให้ยาเป็นเช้า - เย็น เนื่องจากมักมีความดันสูงในเช้าตรู่ การกินยาเพียงมื้อเดียว อาจท าให้ควบคุม

ความดันได้ไม่ดี 

 
Cardiovascular Disease and Risk Management: Standards of Medical Care in Diabetesd2018  

Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S86–S104 | https://doi.org/10.2337/dc18-S009 
American Diabetes Association – ADA 2018 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง ที่เป็นโรคไต 

1. ควบคุมความดันให้ SBP < 140 mmHg 

2. หากพบมี overt proteinuria ควบคุมความดันให้ SBP < 130 mmHg + ติดตามค่า eGFR อย่าง

ต่อเนื่อง 

3. พิจารณาให้ ACEIs หรือ ARBs (RAAS blockers) ในกลุ่มที่มี MAU ( Microalbuminuria ) หรือ overt 

proteinuria – ไม่แนะน าให้ใช้ร่วมกัน -- หากควบคุมไม่ได้ ให้พิจารณาเพ่ิมยากลุ่มอ่ืนตามความเหมาะสม 

4. ไม่แนะน าให้ใช้ MRAs เพราะอาจท าให้เกิด hyperkalemia 

แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง 

1. ไม่แนะน าให้ลดความดันลงในสัปดาห์แรก เพราะสามารถลดได้เอง 

2. ควรให้ยาลดความดันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ TIA แม้ SBP 140 – 159 mmHg และควบคุม

ให้ได้เป้าหมายที่ < 140/90 mmHg โดยเลือกใช้กลุ่มยาทุกกลุ่มหากไม่มีข้อห้ามใช้ 

3. หากเป็นผู้สูงอายุ แนะน าให้ก าหนดเป้าหมายให้สูงขึ้น 

แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง ที่เป็นผู้สูงอายุ 

1. หากอายุ < 80 ปี + สุขภาพดี + SBP > 140 mmHg : ควบคุมความดันให้ SBP < 140 mmHg 

2. หากอายุ > 80 ปี + SBP > 160 mmHg   : ควบคุมความดันให้ SBP 140 – 150  

mmHg 

3. ให้คงยาความดันโลหิตสูงไว้ ในกลุ่มท่ีทนยาได้ดี แม้จะมีอายุ > 80 ปี 

4. หากเป็น ISH แนะน าให้ใช้ diuretics / CCBs 

แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง ที่เป็น WCH, MH 

1. หากไม่มีโรคร่วมแนะน าปรับพฤติกรรม + ติดตามระดับความดันอย่างใกล้ชิด 

2. หากมีปัจจัยเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลงทาง metabolic หรือ TOD ที่ไม่มีอาการ แนะน าให้เริ่มยาทันที 

3. ในกลุ่ม MH ให้เริ่มยา และปรับพฤติกรรมในทันที 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดยาลดความดันโลหิตสูงท่ีมีใช้ใน รพ.เนินมะปราง 

ชื่อยา ขนาดต่อวัน 
ความถี่
ต่อวัน 

ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช ้ การปรับขนาดยา 

Angiotensin – Converting Enzyme Inhibitors: ACEIs 

Enalapril 
5 mg, 20 mg 

5 – 40 mg 
หากใช้ร่วมกับ low-dose 
diuretic  
ให้เริ่มที ่2.5 mg/day 

1 – 2 ไอ 
Hyperkalemiaหาก> 5.5 mmol/L ให้ off 
Hypotension 
Serum creatinine เพิ่มสูงขึ้น 
***ระวังการใช้ในผู้ป่วย renal insuffiency 

• มีประวัติ angioedema 
เกี่ยวขอ้งกับการใช ้ACEI 

• Hypersensitivity to ACEI 

• angioedema  
Hereditary or Idiopathic 

CrCl 30 mL/min or less 

• เร่ิมที่ 2.5 mg OD;  

• MAX 40 mg daily 

Angiotensin Receptor Blockers: ARBs 
Losartan 
50 mg 

25 – 100 mg 1 – 2 เหมือน enalapril 
***เลือกใช้ในผู้ป่วยที่ได้ enalapril แล้วมี
อาการไอ หรือบวม(กรณีบวม ต้องหยุด 
ACEIs อย่างน้อย 6 สับดาห์) 

• Hypersensitivity to 
losartan 

Renal impairment:  

• No adjustment 

Calcium Channel Blockers: CCBs 
Amlodipine 

5 mg 
2.5 – 10 mg 
ปรับเพื่อควบคุมระดับ
ความดันโลหิตให้ถึง
เป้าหมายใน 1 – 2 
สัปดาห ์

1 Dose related Pedal edema (2% - 15% 
สัมพันธ์กับขนาดยาที่ใช้) โดยเฉพาะบริเวณ
ข้อเท้า 
Hypotension flushing (1% - 3%) 
Palpitation (1% - 4%) 
Rash (1% - 2%) 
Pruritus (1% - 2%) 

• Known sensitivity to 
amlodipine 

• ***ระวังการใช้ในผู้ป่วย 
HFrEF 

Renal impairment:  
• No adjustment 

Hepatic impairment with 
hypertension: 

• เริ่มต้นที่ 2.5 mg/day และ
ใช้เพื่อร่วมกับยาอื่นเท่านั้น 

Hepatic impairment (severe) 
• ปรับ dose ช้าๆ 

Beta – Blockers: BBs 
Propranolol IR 
10 mg, 40 mg 

 
***ไม่ให้เป็นชนิดแรก 
ยกเว้นมี IHD หรือ 
CHF 

80 – 160 mg  
(Max dose 640 mg/day) 

2 
 

Atenolol Equivalent 
The following table is based on equivalent 
blood pressure control and pulse  

 

Propranolol Atenolol 
(Daily Dose) (Daily Dose) 

less than 80 mg 50 mg 
80 to 120 mg 50 mg 
120 to 160 mg 50 mg 

More than 160 mg 100 mg 

• BP < 50/30 mmHg 

• Bronchial asthma or bronchospasm 

• history of Cardiogenic shock or Decompensated heart failure 

• HR < 80 beats/min 

• Hypersensitivity to propranolol  

• Pheochromocytoma  

• Second or third-degree heart block (if no pacemaker is 
present)  

• Sick sinus syndrome (if no pacemaker is present) 

• Sinus bradycardia (if no pacemaker is present)  

Atenolol 
50 mg 

 
 

50 – 100 mg 
ปรับเพื่อควบคุมระดับ
ความดันโลหิตให้ถึง
เป้าหมายใน 1 – 2 
สัปดาห ์

1 Hypotension, Chest pain, Edema, 

Fatigue, Insomnia (>10%) 

***หากเป็นผู้ป่วย bronchospastic 
airway diseaseและมีข้อบ่งชี้ที่ต้องได้ 
BBs ให้เลือก Atenolol กอ่น 
Propranolol 

 

• Cardiogenic shock 

• Overt cardiac failure 

• Second and third-
degree heart block 

• Sinus bradycardia 

renal impairment  
CrCl 15 to 35 mL/min:  

• MAX dose 50 mg OD 
CrCl less than 15 mL/min 

• MAX dose 25 mg OD 

geriatric: เริ่มที่ 25 mg/day 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดยาลดความดันโลหิตสูงท่ีมีใช้ใน รพ.เนินมะปราง ( ต่อ ) 

ชื่อยา ขนาดต่อวัน 
ความถี่
ต่อวัน 

ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช ้ การปรับขนาดยา 

Diuretics 
Furosemide 

40 mg. 500 mg 
20 – 80 mg 
***หากมีการใช้ แนะน า
ให้ลดยาละความดันตัว

อื่นลง 50% 

1 – 2 Hyponatremia, Hypokalemia 

ปัสสาวะบอ่ย 
***แนะน าผู้ป่วย: เป็นยาลดความดัน ไม่ใช่ยาขับปัสสาวะ 

• Anuria 

• History of 
hypersensitivity to 
furosemide  

Renal impairment 
moderate to severe + 
acute decompensated 
heart failure: 

• higher initial doses 
Hydrochlorothiazide  

(HCTZ) 
25 mg 

12.5 – 50 mg 
**ใช้ร่วมกบัยาลดความ
ดันตัวอื่น 

1 Orthostatic hypotension/ 
hypotension 
Photosensitivity 
Anorexia 

Hypokalemia, hyponatremia, 
hyperuricemia Hypocalcemia หาก
พบให้ รายงานแพทย์ และเปลี่ยนยา 

 

• Anuria 

• hypersensitivity to 

HCTZ or sulfonamides 

• ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรค gout 
มีประวัติ Hypo 
Hypokalemia, 
hyponatremia เป็นโรคไต 

Renal impairment (anuria): 

• contraindicated 
Hepatic impairment: 

• No adjustment 
Geriatric:  

• 12.5 to 25 mg OD 

• slower titration 

Spironolactone 
25 mg 

***นิยมใช้เพื่อช่วยในการ
รักษา resistant 
hypertension 

Hypertension, Add-
on therapy 
25 – 100 mg 
*** > 100 mg/day มัก
ไม่ช่วยลดความดัน 
 
Cirrhosis of liver – 
Edema 
25 – 400 mg 
• เริ่มต้นที่ 100 mg/day 
ใช้ร่วมกับ furosemide 
อัตราส่วน Spironolactone 
ต่อFurosemide  
= 100 : 40  

1 – 2 Potassium ในเลือดสูง 
***พบมากในผู้ป่วยที่มี  impaired renal 
function,  potassium supplement,  
drugs that increase potassium เช่น 
ACEI or ARBs 
 
Electrolyte imbalance 
Gynecomastia 
impotence  

Renal impairment  
eGFR > 50 mL/min 

• เริ่ม 12.5 – 25 mg OD  

• ปรับเพิ่มเป็น 25 mg วนัละ1 – 2 ครั้งหลังจาก 1 เดือน 

• ถ้ามี hyperkalemia หรอื eGFR ลดลงมาก ให้หยุดยาจนกว่า 
K < 5 mEq/L หรือ AKI improve > 72 hr 

eGFR 30 - 49 mL/min 

• เริ่มที่ 12.5  mg OD หรอืเวน้วนั  

• ปรับเพิ่มเป็น 12.5 – 25 mg OD 
ครั้งหลังจาก 1 เดอืน 

Beers Criteria:  งดการใช้ในผู้ป่วย eGFR < 30 mL/min เนือ่งจาก
เสี่ยงต่อ hyperkalemia 

Alpha – 1 Blockers: ABs 
Doxazocin 

2 mg 
Hypertension 
1 – 16 mg 
• ปรับเพื่อควบคุมความดัน

โลหิต double dose 

BPH: 1 – 8 mg 

1 ความดันต่ าขณะเปลี่ยนอิริยาบถ 
(orthostatic hypotension) 

Hypersensitivity to 
doxazosin or other 
quinazolines (e.g., prazosin, 
terazosin) 

Hepatic impairment 
(severe, Child-Pugh C) 

• not recommended 
Geriatric: ลด max dose 

Direct acting vasodilators 

Hydralazine 
25 mg 

25 – 200 mg 
ปรับเพื่อควบคุมระดับความ
ดันโลหิตให้ถึงเป้าหมาย 
ใน 1 – 2 สัปดาห์ 

 

2 – 3 Sodium – water retention 
Reflex tachycardia 
***โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ BBs, Diuretic 

Dose related drug induced lupus like 
syndrome 

• Coronary artery disease 

• Hypersensitivity to 
hydralazine 

Mitral valvular rheumatic heart 
disease  

Geriatric: ลด max dose  
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

แผนภูมิที่ 6 แสดงการนัดติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ได้รบัการรักษาด้วยยาและการปรับพฤติกรรม 

เป้าหมายการรักษา 

อายุ < 60 ปี   คุม BP  < 140/90  mmHg 

อายุ > 60 ปี   คุม BP  < 140 – 150/90  mmHg  

อายุ > 80 ปี   คุม BP  < 150/90  mmHg 

หากเป็น เบาหวาน   คุม BP  < 140/90  mmHg 

หากเป็น โรคไต + ไม่มี MAU  คุม BP  < 140/90 mmHg 

หากเป็น โรคไต + No MAU  คุม BP  < 130/80  mmHg 

หากเป็น CVD แล้ว   คุม BP  < 140/90  mmHg 

หากเป็น lacunar infarction  คุม BP  < 130/80  mmHg 

 

พิจารณานดัตดิตามอาการ โดยดูจากระดับความดันโลหติในแต่ละครั้ง 

 

ระดับความดันโลหิตสูง 
ระยะเวลานัด 

SBP DBP 
< 140 < 90 2 – 3 เดือน 

140 – 159  90 – 99  1 – 2 เดือน 
160 – 179  100 – 109  < 1 เดือน 

≥ 180 ≥ 110 น าส่งพบแพทย์ห้องฉุกเฉินทันที 
 



 

 

20 

ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

Resistant Hypertension 

  Resistant Hypertension หมายถึง สภาวะที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตลงมาต่ า < 140 / 

90 มม.ปรอท หลังจากได้ปรับพฤติกรรมและ 

1. รับประทานยาลดความดัน 3 กลุ่มในขนาดที่เหมาะสม โดยมียาในกลุ่ม diuretics เป็นองค์ประกอบ

ด้วยอย่างน้อย 1 กลุ่ม 

2. รับประทานยา 4 ชนิดเป็นอย่างน้อย 

  ผู้ป่วยกลุ่มนี้พบได้ ร้อยละ 5 – 30 และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด CVD และ Renal events ได้มาก 

แพทย์จ าเป็นจะต้องหาสาเหตุและทบทวนกระบวนการรักษาในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และหาสาเหตุอื่นที่ท า

ให้ไม่สามารถควบคุมความดันได้ เพื่อแก้ไข และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ต่อไป 
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ปรับปรุงจาก “ แนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหติสูง 2558 ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดพิษณโุลก ”  

2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure 

in Adults Paul K. Whelton, Robert M. Carey, Wilbert S. Aronow  

Journal of the American College of Cardiology May 2018,  

71 (19) e127-e248; DOI: 10.1016/j.jacc.2017.11.006
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จะกินอาหารเป็นยา  

หรือจะกินอาหารเป็นพิษ 

ลด – ละ – เลิก สักนิด 

ชีวิตจะยืนยาว 



 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 


