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ประเด็นสารรณรงควันความดันโลหิตสูงโลก
ธาริณี พังจุนันท และ นิตยา พันธุเวทย
นักวิชาการสาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูงหมายถึงภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงมีคาสูงตัง้ แต 140/90 มิลลิเมตรปรอท
ขึ้นไป ผูคนจํานวนมากอยูกบั ความดันโลหิตสูงโดยที่ไมทราบวาตนเองมีภาวะนี้ เนือ่ งจากเปนโรคที่ไมคอย
ปรากฎอาการที่ชัดเจนในชวงแรก แตเมื่อปลอยนานไปแรงดันในหลอดเลือดที่สูง จะไปทําลายผนังหลอด
เลือดและอวัยวะที่สาํ คัญทัว่ รางกาย จึงเรียกโรคนี้กนั วา “เพชฌฆาตเงียบ”
สถานการณโลก
องคการอนามัยโลกa กลาววาทัว่ โลกมีผทู มี่ ีความดันโลหิตสูงเกือบถึงพันลานคน ซึง่ สองในสาม
ของจํานวนนีอ้ ยูในประเทศกําลังพัฒนา โดยพบวาคนในวัยผูใหญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รวมถึงประเทศไทยเรา มี 1 คน ใน 3 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงเปน 1 ในสาเหตุสําคัญของการตายกอนวัยอันควร และคาดวาในป พ.ศ.2568
(ค.ศ. 2025) ประชากร กวา 1.56 พันลานคน จะเปนความดันโลหิตสูง แตละปประชากรในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีผูเสียชีวติ จากโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ลานคน
สถานการณประเทศไทย
จากขอมูลสถิติ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขb พบวา
สถานการณปว ยและเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดัน
โลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ จากป 2543 และป 2553 พบวา อัตรา
ผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูง จาก 259.02 เปน 1,349.39 ซึ่งถือวามีอัตราการเพิ่ม
ที่สูง กวา 5 เทา (5.21 เทา)
จากขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 C
(พ.ศ.2551-2552) พบวาสิง่ ที่นา วิตกอยางยิ่ง คือ ในจํานวนผูที่เปนความดันโลหิตสูง รอยละ 60 ใน
ชาย และ 40 ในหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน (ไมรูตัววาเปนความดันโลหิตสูง) รอยละ 8-9
ไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษา สงผลใหอาการทวีความรุนแรงขึ้นเพราะไมไดรับการรักษา และใน
กลุมของผูปวยที่ไดรับการรักษา พบวาจํานวนประมาณนอยกวา 1 ใน 4 ไมสามารถควบคุมความดันโลหิต
ไดตามเกณฑ ขณะที่อีกประมาณ 1 ใน 4 ไดรับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได
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สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง a
1. พฤติกรรมและการใชชีวิต จะสงผลใหความดันโลหิตเพิม่ ขึ้นได โดยเฉพาะการบริโภคอาหาร
รสเค็ม (โซเดียม) รับประทานผักและผลไม(รสไมหวาน)ไมเพียงพอ ความอวน กิจกรรมทางกาย
ที่ขาดการออกกําลังกาย / นัง่ ๆนอนๆ ดื่มเครื่องดื่ม-แอลกอฮอลมาก สูบบุหรี่ และ มีภาวะเครียด
2. อายุทเี่ พิ่มขึน้ อาจสงผลใหความดันโลหิตเพิ่มสูงขึน้ ได
ผลของความดันโลหิตสูงตอสุขภาพ
ความดันโลหิตสูงสงผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพ ทําใหเสนเลือดแดงแข็งขึ้น ลดความเร็วการ
ไหลเวียนเลือดและออกซิเจนไปสูหัวใจ เปนสาเหตุใหเกิดหัวใจลมเหลว หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ
(Stroke) a และมีแนวโนมของการเพิ่มการเปน โรคไตวายระยะสุดทาย ตามมาได a , d
วันความดันโลหิตสูงโลก d
จากที่กลาวมาขางตนถึงภาระโรค อันตราย และสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง World
Hypertension League จึงไดมีการกําหนดวันความดันโลหิตสูงโลก เปน วันที่ 17 พฤษภาคม ของ
ทุกป เพื่อจะสื่อสารสรางกระแสใหประชากรตื่นตัวตอโรคความดันโลหิตสูง โดยเนนการปองโรคอัมพฤกษ
อัมพาต โรคหัวใจ โรคไต ที่มสี าเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง และเพื่อการสงขอมูล การปองกัน การคัดกรอง
และการดูแลไปถึงสาธารณชน
คําขวัญวันรณรงคความดันโลหิตสูง ประจําปพุทธศักราช 2555
คําขวัญเพื่อการรณรงคจาก World Hypertension League คือ “Healthy Lifestyle Healthy
Blood Pressure”
คําขวัญเพื่อการรณรงควนั รณรงคความดันโลหิตสูง ของกระทรวงสาธารณสุข และ
สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย คือ “ใชชวี ิตดี ความดันโลหิตดี"
สามหลักในการมีวิถีชีวิตสุขภาพ (Three Keys to a Healthy Lifestyle) d
การใชชีวิตแบบวิถีสุขภาพ สงผลโดยตรงใหผูปฏิบัติมีความดันโลหิตทีด่ ี
 หลักทีห่ นึ่ง - ดูแล ควบคุม น้ําหนักตัว (Watch Your Weight)
ในยุคปจจุบนั กระแสการเปลี่ยนแปลงวิถตี างๆในโลก ทําใหประชากรมีน้ําหนักเกิน และ
อวนเพิ่มขึ้น ซึง่ เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเกิดความดันโลหิตสูงตามมา
o ดัชนีมวลกาย
วิธีท่ดี ีในการควบคุมน้าํ หนัก ก็คือ การสังเกตติดตามดัชนีมวลกายของตนเอง โดยการคํานวณ ดังนี้
น้ําหนัก (กิโลกรัม)
น้ําหนัก (กิโลกรัม)
ดัชนีมวลกาย =
หรื
อ
=
สวนสูง2 (เมตร)
สวนสูง (เมตร) x สวนสูง (เมตร)
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องคการอนามัยโลกไดใหเกณฑดัชนีมวลกายดังนี้

f ,g

BMI ( WHO)
<18.5
18.5-24.99

น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
น้ําหนักปกติ
น้ําหนักปกติคอ นไปทางสูง แตควรเริ่ม
ปรับเปลี่ยนวิถชี ีวิตเพื่อปองกันอวน
น้ําหนักเกิน (overweight)
25.00-29.99
น้ําหนักเกินถึงระดับที่ตองดูแลเสมือน
เปนโรคอวน
เปนโรคอวน (Obese)
=>30

BMI (Asia)
<18.5
18.5-22.99
23.0-24.99
25.00-27.49
27.5-29.99
=>30

 หลักทีส่ อง – เลือกสรรและบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ (Make Healthy Food
Choices)
การดูแลตนเองในเรื่องการบริโภคอาหารเปนอีกหนึง่ วิถชี ีวิตที่จะชวยใหเรามีสุขภาพที่ดี
แตสิ่งหนึง่ ที่ควรใสใจ คือ หามอดอาหาร และ เลือกรับประทานอาหารที่เอื้อตอสุขภาพใหครบมื้อ
เพราะเราตองการวิถชี ีวิตสุขภาพ ไมใชการอดอาหารเพื่อควบคุมน้าํ หนัก
การดูแลในเรื่องการบริโภคไดอยางงายๆ ดังนี้
1. จํากัดสัดสวนอาหาร บริโภคในปริมาณทีเ่ หมาะสมตอมื้อ
2. รับประทานอาหารชาๆ หยุดเมื่อรูสึกอิ่ม การรับประทานอาหารอยางเร็วๆ จะทําให
เราบริโภคอาหารเกินความตองการได เพราะอาจจะรูสกึ อิ่มชา
3. ลดการบริโภคอาหารเค็ม อาหารทีม่ ีโซเดียมสูง
เคล็ดการลดโซเดียม
- อานฉลากโภชนาการ เลือกอาหารที่มีเกลือ (โซเดียม) นอยไมทานอาหารรสเค็ม
- ลดการบริโภคอาหารสําเร็จรูป อาหารกระปองและอาหารขยะ (junk food) ซึ่งเปน
แหลงอาหารทีม่ ีโซเดียมสูง เชน ขนมถุง แฮมเบอรเกอร ไกทอด ไสกรอก เปนตน
- ทําอาหารไมควรเพิ่มเครื่องปรุงรสเค็ม เชน เกลือ น้าํ ปลา กะป ปลารา เปนตน
- รับประทานอาหารโดยไมปรุงเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่ม ถาตองการปรุงรสชาดเพิ่ม
แนะนําใหใชเครื่องเทศ สมุนไพร น้ํามะนาว หรือ น้ําสมสายชูหมัก
4. รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชนตอรางกาย ไดสัดสวน ลดอาหารรสหวาน แปง
น้ําตาล และอาหารที่มีไขมันสูง เพิ่มผัก ผลไมที่หวานนอย และธัญพืช เปนประจํา
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5. จํากัดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลงใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม e
6. งดสูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลีย่ งการสูดดมควันบุหรี่ e
 หลักทีส่ าม –ใชชีวิตอยางกระฉับกระเฉง (Live an Active Life)
พึงระลึกวารางกายคนเราถูกสรางมาเพื่อการเคลื่อนไหว ควรใชชีวิตอยางกระฉับกระเฉง
ในทุกกิจกรรมที่เราทํา เชน การขี่จักรยาน วายน้าํ ทําสวน งานอดิเรก การเดิน การวิง่ แตถา หากมี
เวลานอย เราก็สามารถเคลือ่ นไหวมีกิจกรรมทางกายอยางงายเพียงครัง้ ละ 10 นาที วันละ 2 รอบ
สิ่งที่ชว ยเพิ่มกิจกรรมทางกาย
- เดินขึ้น-ลง บันได
- ใชวิธีเดินแทนการขับรถ ในระยะที่สามารถเดินได
- เปดเพลงแลวเตนตามจังหวะ
- สําหรับผูท ี่ทาํ งานนัง่ โตะ ลุกขึ้นมายืดเสน ยืดเหยียด หรือ เดิน ทุกๆชัว่ โมง
- ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวรางกายนอกบานรวมกับครอบครัว เพื่อนฝูง
รูจักกับความดันโลหิตดี (Healthy Blood Pressure)
ความดันโลหิตเปนคาของการวัดแรงทีก่ ระทํากับผนังหลอดเลือดแดงในขณะทีห่ ัวใจสูบฉีด
เลือดไปทั่วรางกาย คาทีว่ ัดไดเปนตัวบงบอกถึงแรงและขนาดของการสูบฉีดเลือดรวมถึงความ
ยืดหยุน ของหลอดเลือด คาความดันโลหิตจะมีสองตัวเลข เชน 120/80
รูจักคาตัวเลขของความดันโลหิต ตัวเลขแรกเปนคาความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood
pressure) เปนความดันขณะทีห่ ัวใจบีบตัวสงเลือดออกจากหัวใจ และตัวเลขหลังเปนคาความดัน
โลหิตตัวลาง (diastolic blood pressure) เปนคาความดันขณะหัวใจคลายตัว
คาความดันโลหิตดี
ความดันโลหิตปกติ ควรมีคาความดันโลหิตตัวบน นอยกวา 120 และ คาความดันโลหิต
ตัวลาง นอยกวา 80
การตรวจวัดความดันโลหิต ควรทําเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
การวัดความดันโลหิตสม่ําเสมอเปนสิง่ สําคัญ เพื่อที่เราจะไดติดตาม และรูการเปลี่ยนแปลงคา
ความดันโลหิตของตนเอง
ขอปฏิบัติในการวัดความดันโลหิตเพื่อใหคา ความดันโลหิตที่วัดไดมีความเที่ยงตรง d
- ควรเลือก cuff ที่มีขนาดพอดีกับแขนทอนบน
- ควรพักรางกาย , ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หรือออกกําลัง กอนทําการวัดความดันโลหิต
อยางนอย 30 นาที
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- นั่งอยางถูกวิธี : นั่งหลังตรงพิงพนักที่แข็งแรง ไมนงั่ ไขวหางหรือไขวแขน วางเทาเรียบไปกับพืน้
แขนที่ใสทวี่ ัดความดันโลหิตวางบนโตะทีแ่ ข็งแรงโดยใหระดับแขนทอนบนอยูในระดับเดียวกับ
หัวใจ
- ไมควรพูดคุย ทั้งกอน และระหวางการวัดความดันโลหิต ประมาณ 4-5 นาที
- ควรมีการวัดซ้ํา 2-3 ครั้งโดย หางกันประมาณ 1 นาที
- จดบันทึกคาตัวเลขความดันโลหิตของตนเองลงในสมุดบันทึก และพรอมที่จะแสดงคาความ
ดันโลหิตใหแกผูใหบริการสาธารณสุขของทาน
- สําหรับผูท ี่มีเครื่องวัดความดันใชเอง ควรวัดความดันโลหิตเปนประจํา โดยวัดในชวงเวลา
เดียวกันของทุกวัน เพราะคาความดันโลหิตในแตละชวงเวลาระหวางวันอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ชวงเวลาที่แนะนําในการวัดความดันโลหิต คือชวงเชากอนที่จะทํากิจกรรม
อื่นๆ และในชวงค่ํากอนนอน
“คาความดันโลหิตในขณะวัดที่บานมักจะมีคานอยกวาที่วัดเมือ่ มาพบแพทย”
*** เครื่องวัดความดัน ควรตองมีการสอบเทียบมาตรฐานตามกําหนดเวลา เพื่อลดคาผิดพลาดที่
จะเกิดจากอุปกรณ

ระดับความดันโลหิตสูง
h

เกณฑในการแบงระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) ในผูที่อายุ 18 ปขึ้นไป
ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
ความหมาย
นอยกวา 120 และ นอยกวา 80

ปกติ ยังไมเปนโรค แตมีโอกาสเสี่ยง ใหนัดตรวจซ้ําอีก
1 – 3 ปขางหนา

วัดครั้งที่ 1 ≥ 120 / ≥ 80
วัดครั้งที่ 2 ≥ 120-139
หรือ ≥ 80-89
จัดเปน Pre-Hypertension

ถือวามีความเสี่ยงสูงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงใน
10 ป และเริ่มมีโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือด และ
อั มพฤกษ อั ม พาต โดยเฉพาะเมื่ อมี ป จจั ยเสี่ ยงอื่ นๆ
ร ว มด ว ย จึ ง ต อ งได รั บ การคั ด กรองเพื่ อ เป น การเฝ า
ระวังโอกาสเสี่ยงตอกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
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ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
≥ 140 หรือ ≥ 90

ความหมาย
สงสัยวาเปนความดันโลหิตสูง มีโอกาสเสี่ยงตอกลุม
โรค หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ อัมพาต โดยเฉพาะ
เมื่อมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ รว มดวย จึงตองไดรับการคั ด
กรองโอกาสเสี่ ย งต อ กลุ ม โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
สมอง

โดย ถามีคาความดันโลหิต
140-159 หรือ 90-99

ถือเปนความดันโลหิตสูง ในระยะที่ 1

160 ขึ้นไป หรือ 100 ขึ้นไป

ถือเปนความดันโลหิตสูง ในระยะที่ 2

แพทยวินิจฉัยยืนยันวาเปน

ถื อ ว า มี โ อกาสเสี่ ย งต อ โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด และอั ม

โรคความดันโลหิตสูงและไดรับ
การรักษาดวยยาอยูแลว

พฤกษ อัมพาต โดยเฉพาะเมื่อมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ รวม
ด ว ย จึ ง ต อ งได รั บ การคั ด กรองโอกาสเสี่ ย งต อ กลุ ม
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมักไดรับการรักษาโดยการใชยา ผูปว ยโรคความดัน
โลหิตสูงจะตองควบคุมความดัน ใชยาสม่าํ เสมอ และปรับใหมีวิถีชวี ิตสุขภาพเพื่อทีจ่ ะปองกันการเกิดหัวใจ
ลมเหลวเฉียบพลัน และ โรคอัมพฤกษ อัมพาต โดยตองอยูในคําแนะนําของแพทยหรือบุคลากรทาง
สาธารณสุข
ควรปฏิบัติดังนี้
- รับประทานยาอยางสม่ําเสมอภายใตการดูแลของแพทย
- แจงผลขางเคียงตางๆใหแพทยทราบทันทีที่พบ
- ตรวจวัดคาความดันโลหิตเปนประจํา
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