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     โรคความดันโลหิตสูง นับเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสขุส าคัญที่ก าลงัคุกคามโลก โดยในปัจจุบันมีประชากร
หลายร้อยล้านคนทั่วโลกเป็น โรคความดันโลหิตสูง และมีการคาดการณว์่าในปี พ.ศ. 2568 ผู้มีภาวะความดันโลหิต
สูงจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านคน  
 

                           ความดันโลหิต คืออะไร 
ความดันโลหิต  เป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยง 
ทั่วร่างกาย  ซึ่งวัดได้ 2 ค่า  คือ  
ความดันโลหิตค่าบน  คือ  แรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว   
ความดันโลหิตค่าล่าง  คือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว   
ในคนปกต ิ ความดันโลหิต ไม่ควรเกิน 130/85 มิลลิเมตรปรอท 
 (จากการประชุมร่วมขององค์การอนามัยโลก และ International 
Society of Hypertension ปี 1999) 

ความดนัโลหติสูงคืออะไร 



มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะตรวจไม่พบสาเหต ุ เชื่อว่าเกิดจาก 2 ปัจจัยใหญ่  คือ 
1. กรรมพันธุ์  ซึ่งเป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้  จากหลักฐานทางระบาดวิทยา พบว่าผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็น
ความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงได้มากกว่าผู้ที่บิดามารดาไม่เป็น  ยิ่งกว่านั้น  ผู้ที่มีทั้ง
บิดาและมารดาเป็นความดันโลหิตสูง จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากที่สุด  ผู้สูงอายุก็มีโอกาสเป็นความดัน
โลหิตสูงเมื่ออายุมากขึ้น ๆ 
2. สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้  เช่น  ภาวะอ้วน  เบาหวาน  การรับประทานอาหารรส
เค็ม  การด่ืมสุรา  และการสูบบุหรี ่ ภาวะเครียด  เป็นต้น 
              ส่วนความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุพบได้น้อยกว่าร้อยละ 10  ผู้ป่วยในกลุ่มนี้แม้จะพบเป็น
จ านวนน้อย แต่ก็มีความส าคัญ  เพราะบางโรคอาจรักษาให้หายขาดได ้ สาเหตุที่พบบ่อย คือ  
•โรคไต   
•หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบ   
•ยาบางชนิด เช่น ยาคุมก าเนิด   
•หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจตีบ  
•เนื้องอกของต่อมหมวกไต  
 

สาเหต ุ



ความดันโลหิตสูงระดับอ่อน หรือปานกลาง  มักจะไม่มีอาการอะไร  แต่มีการท าลาย
อวัยวะต่าง ๆ ไปทีละน้อยอย่างช้า ๆ จนผู้ป่วยเกิดผลแทรกซ้อนในที่สุด  เช่น  หัวใจ
ล้มเหลว  หัวใจขาดเลือด  ไตเสื่อมสมรรถภาพ หรืออัมพาต อัมพฤกษ์  ความดันโลหิต
โลหิตสูงจึงมักได้รับการขนานนามว่า "ฆาตกรเงียบ" 
ความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง  ผู้ป่วยอาจเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นได้  เช่น  เลือดก าเดา
ออก  ตามองไม่เห็นข้างหนึ่งชั่วคราว  เหนื่อยง่าย  เจ็บหน้าอก  เวียนศีรษะ  ปวดศีรษะ
ตุบ ๆ เป็นต้น  แต่อาการเหล่านี้ไม่จ าเพาะ  เพราะอาจเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้  เช่น  ไข้ 
เครียด ไมเกรน เป็นต้น 
ดังนั้น เมื่อเกิดอาการผิดปกติ  จึงความปรึกษาแพทย์  เพราะถ้าพบความดันโลหิตสูง
มากจะได้รักษาได้ถูกต้อง และทันท่วงที  ซึ่งเมื่อความดันโลหิตลดลงมาเป็น
ปกต ิ อาการดังกล่าวก็จะหายไป 

อาการ 



1. หัวใจ 
ท าใหัหัวใจโต และหลอดเลือดหัวใจหนาตัว และแข็งตัวขึ้น  ท าให้เกิดการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด   
หรือหัวใจล้มเหลว ท าให้มีอาการเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ หรือหัวใจเต้นผิดปกติ  ท าให้มีอาการใจสั่น 
2. สมอง 
ความดันโลหิตสูง  เป็นสาเหตุของอัมพาต อัมพฤกษ์ ที่พบบ่อย  ซึ่งมักจะเกิดจากหลอดเลือดเล็ก ๆ อุดตัน 
โดยเกล็ดเลือด ซึ่งพบบ่อย หรือ เกิดจากหลอดเลือดในสมองแตก  ท าให้เลือดออกในสมอง 
3. ไต 
เป็นอวัยวะที่มีหลอดเลือดมากที่สุดในร่างกาย  ท าหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด  ความดันโลหิตสูงก็มีผลต่อหลอดเลือด
ที่ไต  เช่นเดียวกับหลอดเลือดหัวใจ  ท าให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ  มีผลให้ไตเสื่อมสมรรถภาพ จนถึงขั้นไตวายเรื้อรัง   
ผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มแรกของภาวะไตวายเรื้อรัง คือ ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน  ขาบวมตอนสาย  หากเป็นมากจะมีอาการ
อ่อนเพลีย  ไม่ค่อยมีแรงจากภาวะซีด  ซึ่งมักพบในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  และคลื่นไส้ อาเจียน ซึมลง   
ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย 
4. ตา 
ท าให้เลือดออกที่จอตา  หลอดเลือดเล็ก ๆ ที่จอตาอุดตัน หรือ จอตาหลุดลอกออกได้  ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใด ๆ  
หรือตามัว จนถึงตาบอดได้  เบาหวาน ซ่ึงมักพบร่วมกับความดันโลหิตสูง จะท าให้เกิดผลแทรกซ้อนทางตาได้เร็ว 
5. หลอดเลือด 
 ความดันโลหิตสูง  จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดท่ัวร่างกาย  ท าให้หลอดเลือดตีบแคบ หรือโป่งพอง  
 มีผลท าให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแขนขา และอวัยวะภายในลดลง  ผู้ป่วยเกิดไม่ได้ไกลเพราะปวดขาจากการขาดเลือด  
 ต้องนั่งพักจึงจะหาย และเดินต่อได้ 
  

ภาวะแทรกซอ้น 



1. การควบคุมอาหาร 
การลดน้ าหนัก สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้  และช่วยควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด  แม้ท่านจะไม่จัดว่าอ้วน  แต่การลดอาหารประเภทไขมันก็เป็นสิ่งที่ดี   หลีกเลี่ยง 
หรือลดการใช้เนย ไขมัน และน้ ามัน ในการปรุงอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารทอด  ให้
รับประทานอาหารประเภทอบ นึ่ง ต้ม แทน รับประทานอาหารประเภทผัก ถั่ว ผลไม้ ให้
มากขึ้น หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา  ดื่มน้ า กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน นมพร่องไขมัน และน้ าผลไม้  
2. รับประทานอาหารที่ไม่เค็มจัด 
การรับประทานเกลือมาก จะท าให้ความดันโลหิตสูง และไตท างานหนัก  การลดปริมาณ
เกลือในอาหาร ควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนหลีกเลี่ยงอาหารประเภทของดองเค็ม เนื้อ
เข็ม ซุปกระป๋อง ใช้เครื่องเทศแทนเกลือ หรือผงชูรส รับประทานแต่อาหารว่างที่มี
เครื่องหมาย "เกลือต่ า" (low salt) หรือ "ปราศจากเกลือ" (salt-free)  
3. หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์เครียด 
หากเป็นไปได้ พยายามเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่จะท าให้เครียด ทั้งที่ท างาน และที่บ้าน 
พยายามตอบสนองอย่างมีสติ และนุ่มนวลต่อสภาวะเครียด  
4. หยุดสูบบุหรี่ 
การสูบบุหรี่  เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดมะเร็งในปอด อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด  
และความดันโลหิตสูงได้   
5. งด หรือ ลดการด่ืมแอลกอฮอล์  

การปฏบิตัิตนของผูท้ี่มีความดนัโลหติสูง 



โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของโรคอัมพาต  โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โดยผู้ที่ไม่ได้รักษา โรคความดันโลหิตสูง 
 จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพ่ิมขึ้น 3 เท่า มีโอกาสเกิดโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้น 6 เท่า และมีโอกาสเกิดโรคอัมพาตเพิ่มขึ้น 7 เท่า   

6. ออกก าลังกายแต่พอประมาณ 
การเดินวันละ 20-30 นาที จะช่วยท่านลดน้ าหนักได้  ช่วยท าให้ระบบ
ไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และป้องกันโรคของหลอดเลือดได้  ก่อนเริ่มออกก าลัง
กายใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อน 
7. รับประทานยาให้สม่ าเสมอตามแพทย์สั่ง 
แจ้งให้แพทย์ท่านทราบถึงยาต่าง ๆ ที่ท่านรับประทานอยู่  เช่น  ยาคุมก าเนิด 
ยาแก้ปวด เป็นต้น  
8. ตรวจวัดความดันโลหิตสม่ าเสมอ 
ในกรณีท่านมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน  ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อเรียนรู้วิธี
วัดความดันโลหิตที่ถูกต้อง  อาจท าการวัดความดันโลหิตสัปดาห์ละครั้ง หรือ
เมื่อมีอาการเครียด ปวดศีรษะ  ไม่จ าเป็นต้องวัดความดันโลหิตถี่เกินความ
จ าเป็น และควรจดบันทึกวีน เวลา ค่าที่วัดได้ทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
แพทย์ของท่านในการควบคุมความดันโลหิต 
  

การปฏบิตัิตนของผูท้ี่มีความดนัโลหติสูง(ต่อ) 

ข้อมูลจาก...ชมรมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย  
ผลิตโดย..กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลยะลาปี2555 


