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โรคความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในระบบการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งระบบคัดกรอง การตรวจ
รักษาและการสงตอในเครือขายสุขภาพอําเภอชาติแมวงก
คํานิยาม
• ความดันโลหิตสูง ( Hypertension ) หมายถึง ระดับความดันโลหิต ตั;งแต 140/90 mmHg ขึ้นไป
• Isolated systolic Hypertension หมายถึง ระดับความดันโลหิตตัวบน ตั้งแต 140 mmHg ขึ้นไป
แตระดับความดันโลหิตตัวลางต่ํากวา 90 mmHg
• White - coat Hypertension หมายถึง ระดับความดันโลหิตที่วัดในคลินิก รพ. หรือสถาน
บริการสาธารณสุข พบวา สูง ตั้งแต 140/90 mmHg ขึ้นไป แตเมื่อวัดความดันโลหิตที่บาน พบวา
ต่ํากวา 140/90 mmHg
ระดับความดันโลหิตสูง (มิลลิเมตรปรอท) จําแนกตามความรุนแรงในผูใหญอายุ 18 ป ขึ้นไป กําหนดตาม
JNC 7
BP classification
Normal
Pre HT
Stage 1
Stage 2

SPB (mmHg.)
< 120
120-139
140-159
≥ 160

DBP (mmHg.)
< 80
80-89
90-99
≥ 100

แนวทางการคัดกรอง ซักประวัติโรคความดันโลหิตสูงที่งานผูปวยนอก
การซักประวัติ
มีจุดมุงหมายดังตอไปนี้
1. ประวัติเกี่ยวกับ HT ที่เปน เชน ทราบไดอยางไร ระยะเวลาที่เปน ลักษณะของHT ที่สูงหากเคย
ไดรับการรักษามากอน ควรทราบชนิดยาที่เคยกิน ควบคุมระดับ BP ไดดีเพียงใด รวมทั้งฤทธิ์
ขางเคียงของยา ประวัติโรคอื่นๆที่เปนรวมดวย เชน หอบหืดซึ่งตองหลีกเลี่ยงการใช β-blocker
โรคเกาทที่ตองหลีกเลี่ยงการใชยาขับปสสาวะ ประวัติการสูบบุหรี่ ซึ่งนํามาใชในการประเมินความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. ประวัติของโรคตางๆที่พบในครอบครัว เชน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสนับสนุนวาผูปวยนาจะเปน
HT ไมทราบสาเหตุ โรคเบาหวานและโรคเกาทเพื่อเปนขอพิจารณาการใชยาบางกลุม โรคไต
3. ปจจัยเสี่ยงที่มี เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา (ระยะเวลาและปริมาณที่เสพ) การออกกําลังกาย
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การกินเค็ม ประวัติการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและอัมพฤกษ-อัมพาตของคนในครอบครัว(ตอง
ทราบถึงอายุขณะเปน) รวมทั้งโรคเบาหวานและโรคไต
4. อาการที่บงชี้วามีการทําลายอวัยวะตางๆ แลว เชน เหนื่อยงาย เจ็บแนนหนาอก ชาหรือออน
แรงของแขนขาชั่วคราว หรือ ถาวร ตามัว หรือตาขางหนึ่งมองไมเห็นชั่วคราว ปสสาวะบอย
กลางคืน บวมที่เทาเวลาบายหรือเย็น ปวดขาเวลาเดินตองหยุดพักจึงจะเดินตอได
5. อาการที่บงชี้วาจะเปน HT ชนิดที่มีสาเหตุ เชน BP ขึ้นๆลงๆ รวมกับอาการปวดศีรษะ ใจสั่น เหงื่อ
ออกเปนพักๆซึ่งอาจเปน pheochromocytoma ถามีอาการตนแขนและขาออนแรงเปนพักๆอาจ
เปน primary aldosterone ถาปวดหลังทั้ง 2 ขางรวมกับปสสาวะผิดปกติอาจเปน renal stone
หรือ phyelonephritis
การตรวจรางกาย
มีจุดมุงหมายดังตอไปนี้
1. ยืนยันวาเปน HT จริง รวมกับประเมินระดับความรุนแรงความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ตองมีการวัด
BPที่ถูกตอง การยืนยันวาเปนHTถาวรอาจตองทําการวัดอยางนอย 3 ครั้งหางกัน 1-2 สัปดาห
โดยเฉพาะรายที่มีBPสูงไมมาก และตรวจไมพบความผิดปกติของรางกาย
2. ตรวจหารองรอยการทําลายอวัยวะตางๆ เชน หัวใจหองลางโต (Left Ventricular
Hypertrophy) ขาบวมรวมกับซีด (Chronic Kidney Disease) แขนขาชาออนแรงครึ่งซีก
รวมกับปากเบี้ยวฝงตรงขาม(Stroke) ชีพจรที่แขนหรือขาขางใดขาง
หนึ่งเบารวมกับมีประวัติสูบบุหรี่ (atherosclerosis) จอตาผิดปกติ (retinopathy) จอตามี
hemorrage หรือ exudates หรือ จอตา/ประสาทตาบวม (papilledema)
3. ตรวจหารองรอยที่บงชี้วา จะเปน HT ชนิดที่มีสาเหตุ เชน พบกอนในทองสวนบน 2 ขาง
(polycystic kidney disease) ชีพจรของแขนขา หรือคอขางใดขางหนึ่งหายไปหรือเบาลง
(Takayasu’s disease) ชีพจรแขนซายเบารวมกับชีพจรที่โคนขาทั้ง 2 ขางเบา ในผูปวยอายุนอย
(coarctation of aorta) เสียงฟู ในทองสวนบนใกลบริเวณกลางหรือหลังสวนบน 2 ขาง
(renal artery sternosis) พบ Café au lait spot หรือติ่งเนื้อ (neurofibroma) รวมกับพบระดับ
ความรุนแรงความดันโลหิตสูงที่รุนแรงหรือขึ้นๆลงๆ (pheochromocytoma) กลามเนื้อตนแขน
และขาหรือตนคอออนแรง (primary aldosteronism) พบความผิดปกติของหลอดเลือดที่จอตา
(hemangioma) รวมกับกลุมอาการที่เกิดจากความผิดปกติของ cerebellum(von
Hipple-Lindau disease) ซีดเทาบวม ผิวแหงเหลือง (Chronic Kidney Disease)
การตรวจวัดระดับความดันโลหิต
การวัดความดันโลหิตที่ถูกตอง ควรคํานึงถึงปจจัย 3 ประการ ผูปวย อุปกรณ เทคนิควิธีการวัด
1. การเตรียมผูปวย
1.1. นั่งพักในทาที่สบายอยางนอย 5 นาที หลังพิงพนัก เทา 2 ขางวางราบกับพื้น แขนวางอยูบนโตะ
ไมตองกํามือ ในหองที่เงียบสงบ
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1.2. ไมดื่มสุรา / เครื่องดื่มคาเฟอีน และไมสูบบุหรี่ กอนทําการวัดความดันโลหิต 30 นาที พรอมกับ
ถายปสสาวะใหเรียบรอย
2. การเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ
2.1 ทั้งเครื่องวัดชนิดปรอท(Mercury spnygmomanometer) และ digital ตองไดรับการตรวจเช็ค
มาตรฐานอยางสม่ําเสมอเปนระยะๆ
2.2 ขนาด arm cuff ตองพันไดรอบแขน และยาว 2 ใน 3 ของความยาวแขน ซึ่งสวนของถุงลม
(bladder)จะตองครอบคลุมรอบวงแขนผูปวยไดรอยละ 80 ซึง่ แขนคนทั่วไปจะใช arm cuff ที่มี
ถุงลมขนาด 12-13 ซม.x 35 ซม. 8
2.3 ขนาด armcuff ไมเล็กเกินไป เพราะคาความดันโลหิตที่วัดไดจะสูงกวาความเปนจริง
3. เทคนิค / วิธีการวัด
3.1 ให armcuff ที่พันแขนนั้นอยูในระดับเดียวกับหัวใจ
3.2 พัน arm cuff ที่ตน แขนเหนือขอพับแขน 2-3 ซม. และใหกึ่งกลางของถุงลม ซึ่งจะมีเครื่องหมาย
วงกลมเล็กๆที่ขอบใหอยูเหนือ brachial artery
3.3 ใหวัดระดับ SBP โดยการคลํากอน บีบลูกยาง (rubber bulb) ใหลมเขาไปในถุงลมอยางรวดเร็ว
จนคลําชีพจรที่ brachial artery ไมได คอยๆปลอยลมออก (inflate bladder) ใหปรอทในหลอด
แลวคอยๆลดระดับลงในอัตรา 2-3 mmHg ตอวินาที จนเริ่มคลําชีพจรได ถือวาเปน ระดับ SBP คราวๆ
3.4 วัดระดับความดันโลหิต โดยการฟง ใหวาง Stethoscope เหนือ brachial artery แลวบีบลม
เขาลูกยางใหระดับปรอทเหนือกวา SBP ที่คลําได 20-30 mmHg แลวคอยๆปลอยลมออก เสียงแรกที่ไดยิน (
korokoff phase I ) จะเปน SBP ปลอยระดับปรอทลงจนเสียงหาย (korokoff Phase v ) เปนระดับความ
ดัน ไดแอสโตลิค (DBP)
3.5 ใหทําการวัดอยางนอย 2 ครั้ง หางกันครั้งละ1- 2 นาที หากระดับความดันโลหิตที่วัดไดตางกันไม
เกิน ± 5 mmHg ใหนํา 2 คาที่วัดไดมาหาคาเฉลี8ย หากตางกนเกิน 5 mmHg ตองวัดครั้งที่ 3
และนําคาที่ตางกันไมเกิน ± 5 mmHg มาหาคาเฉลี่ย
3.6 ในการวัดระดับความดันโลหิตครั้งแรก แนะนําใหวัดที่แขนทั้ง2 ขาง สําหรับผูปวยบางราย เชน
ผูสูงอายุและผูปวยเบาหวาน หรือในรายที่มีอาการหนามืดเวลาลุกขึ้นยืน ใหวัดระดับความดันโลหิตในทายืน
ดวย โดยยืนแลววัดทันที และวัดอีกครั้งหลังยืน 1 นาที หากระดับ SBP ในทายืนต่ํากวาBPในทานั่งมากกวา
20 mmHg ถือวาผูปวยมีภาวะ orthostatic hypotension (Postural hypotension) การตรวจหา
orthostatic hypotension จะมีความไวขึ้น หากเปรียบเทียบ SBP ในทานอนกับSBP ในทายืน
การตรวจวัดระดับความดันโลหิต โดยผปวยเองที่บาน โดยใชเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ
(automatic blood pressure measurement device)
1. การเตรียมผูปวยและเครื่องมือ/อุปกรณ เหมือนกันกับวัดดวยเครื่องวัดชนิดปรอท(Mercury
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sphygmomanometer) ตามที่กลาวมาขางตน
2. ตองมีการแนะนําผูปวยถึงการใชเครื่องมือดังกลาวอยางเหมาะสม พรอมกับการบันทึกคาที่วัดได
ใหแพทยใชประกอบกับการตัดสินใจในการรักษา
3. ความถี่ในการวัดความดันโลหิตดวยตนเองควรทําสัปดาหละ 3 วัน กอนที่แพทยจะตัดสินใจใหยา
ลดความดัน หลังจากนั้นสัปดาหละวันก็พอ แนะนําใหวัดในตอนเชา หลังตื่นนอน หรือตอนเย็น
4. คาความดันโลหิตที่วัดได จะต่ํากวาคาที่วัดไดจาก sphygmomanometer 5 mmHg กลาวคือ
ความดันโลหิตที่วัดไดในเวลากลางวันจากเครื่องวัดอัตโนมัติที่ถือวาไมเปนความดันโลหิตสูงตองต่ํา
กวา 135/85 mmHg
5. สามารถใชในการตรวจหาผูปวยที่เปน Isolated office Hypertension

สิ่งที่ตองตรวจทางหองปฏิบัติการ
แนะนําใหตรวจเมื่อแรกพบผูปวยและตรวจซ้ําปละครั้ง หรือตรวจบอยขึ้นตามดุลพินิจของแพทยหาก
พบความผิดปกติ ไดแก
1. Fasting plasma glucose
2. Serum total cholesterol , high density lipoprotein (HDL) cholesterol,
low density lipoprotein (LDL) cholesterol, fasting serum triglyceride
ควรงดอาหารกอนมาทําการเจาะเลือดอยางนอย 12 ชั่วโมง
3. Serum creatinine
4. Serum uric acid
5. electrolyte
6. Hemoglobin และ hematocrit
7. Urinalysis (dipstick test และ urine sediment)
8. Electrocardiogram
ภาวะแทรกซอนในผูปวยความดันโลหิตสูง
รองรอยการทําลายของอวัยวะตางๆจากโรคความดันโลหิตสูงโดยผูปวยยังไมมีอาการ(Target Organ
damage -TOD)
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1. Left ventricular hypertrophy (LVH=หัวใจหองลางซายโต) จากการตรวจคลื่นหัวใจ
หรือ echocardiogram
2. ปสสาวะพบ microalbuminuria (30-300 มก/วัน)
3. จากการตรวจทางรังสี หรือ ultrasound พบ atherosclerotic plaque ตาม aorta, carotid,
coronary, iliac และ femoral arteries
4. พบความผิดปกติที่จอตา (hypertensive retinopathy) ระดับ 3 หรือ 4
ผูปวยที่มีอาการจากโรคความดันโลหิตสูง (Associated Clinical Condition-ACC) เกิดโรคแทรกซอน
ขึ้นแลว
1. โรคเบาหวาน (DM) แมโรคนี้มิไดเกิดจากโรคความดันโลหิตสูง แตทําใหผูปวยมีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไดพอๆ กับผูปวยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจแลว (coronary heart
disease equivalent)
2. โรคหลอดเลือดสมอง
- ischemic stroke
- cerebral hemorrhage
- transient ischemic attack
3. โรคหัวใจ
- myocardial infarction
- angina
- coronary revascularization
- congestive heart failure
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
1. ระดับความรุนแรงของ SBP และ DBP (ระดับที่ 1-3)
2. ชายอายุมากกวา 55 ป
3. หญิงอายุมากกวา 65 ป
4. สูบบุหรี่
5. ระดับ total cholesterol >240 มก./ดล. หรือ LDL-cholesterol >160 มก./ดล.
6. ระดับ HDL-cholesterol <40 มก./ดล.ในชายและ <45 มก./ดล. ในหญิง
7. ประวัติการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในบิดา, มารดาหรือพี่นอง กอนเวลาอันสมควร
(ชายกอนอายุ 55 ป หญิงกอนอายุ 65 ป )
8. อวน (ดัชนีมวลกาย หรือ Body mass index > 25 กก./ตร.ม.) และการไมออกกําลังกาย
การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ป ขางหนา
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ความเสี่ยงอื่นๆ

ระดับที 1
(SBP 140-159 หรือ
DBP 90-99)
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

ความดันโลหิต
ระดับที 2
(SBP 160-179 หรือ
DBP 100-109)
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

1. ไมมีปจจัยเสี่ยงใดๆ
2. มี 1-2 ปจจัยเสี่ยง
3. มีตั้งแต 3 ปจจัยเสี่ยง
ขึ้นไป หรือ TOD หรือ ACC
หมายเหตุ
ความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดในป 10 ป ขางหนา
<15% ถือวา ต่ํา , 15 ถึง <20% ถือวา ปานกลาง , >20% ถือวา สูง

ระดับที 3
(SBP 140-159 หรือ
DBP >110)
สูง
สูง
สูง

4. Chronic kidney disease
- plasma creatinine >1.5 มก./ดล.ในชาย, >1.3 มก./ดล. ในหญิง
- glomerular filtration rate (GFR) หรือ creatinine clearance (Cl.Cr) <60 ดล./นาที
- albuminuria >300 มก./วัน หรือ proteinuria >500 มก./วัน
5. โรคของหลอดเลือดแดงสวนปลาย
หลักการรักษาโรคความดันโลหิตสูง แพทยจะตัดสินใจรักษาใชหลัก 2 ประการ
1. การประเมิน total cardiovascular risk โดยดูจากปจจัยเสี่ยงที่ผูปวยมีและรองรอยการทําลาย
ของอวัยวะตางๆที่ตรวจพบแตผูปวยยังไมมีอาการ (Target Organ damage –TOD)และผูปวยที่มี
อาการเกิดขึ้นแลว (Associated Clinical Condition-ACC)
2. ระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง

เปาหมายของการลดความดันโลหิต
1. ในผูปวยทั่วไปให BP < 140/90 mmHg
2. ในผูปวยอายุนอยและผูปวยเบาหวานให BP < 130/80 mmHg
3. ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง < 130/80 mmHg หาก proteinuria < 1 กรัม/วัน และ< 125/75
mmHg หาก proteinuria > 1 กรัม/วัน
การรักษาโรคความดันโลหิต
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1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหทําทุกรายแมในรายที่ยังไมเปนโรคความดันโลหิตสูงก็อาจปองกันหรือ
ชะลอการเปนโรคความดันโลหิตสูงได
2. การใหยาลดความดันโลหิต ไมจําเปนตองเริ่มยาทุกราย และผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงบาง
รายอาจไมตองใชยาก็ได หากสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดโดยการปรับพฤติกรรม กอนใช
ยารักษาควรไดประเมินความเสี่ยงผูปวยตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ป ขางหนา
เสียกอน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
วิธีการ
ขอแนะนํา
การลดน้ําหนัก
ใหดัชนีมวลกาย (Body mass index) =
18.5-24.9 กก./ตร.ม.
ใชDASH diet (DASHใหรับประทานผัก ผลไมใหมาก
Dietary Approach to Stop ลดปริมาณไขมันในอาหารโดยเฉพาะไขมัน
Hypertension)
อิ่มตัว
จํากัดเกลือในอาหาร
ใหลดการรับประทานเกลือโซเดียมตองนอย
กวา 100 mmol ตอวัน (2.4 กรัมโซเดียม
หรือ 6 กรัมของโซเดียมคลอไรด)
การออกกําลังกาย
ควรออกกําลังกายชนิด aerobic อยาง
สม่ําเสมอ เชน การเดินเร็วๆ (อยางนอย 30
นาทีตอวัน และเกือบทุกวัน)
งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล จํากัดการดื่มแอลกอฮอลไมเกิน 2 drinks/วัน
ในผูชาย (ethanol 30 กรัม/วัน เชน เบียร
720 มล. , ไวน 300 มล. ,วิสกี้ที่ยังไมผสม 90
มล.) และไมเกิน 1 drink/วันในผูหญิงและคน
น้ําหนักนอย

ชนิดของยาลดความดันโลหิตสูง

ประสิทธิภาพของการลด SBP
5-20 มม.ปรอท ตอการลด
น้ําหนักตัว 10 กก.
8-14 มม. ปรอท

2-8 มม.ปรอท

4-9 มม.ปรอท

2-4 มม.ปรอท
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ชนิดของยา (ขนาดยา/เม็ด) ขนาดของ
ยา / วัน
diuretic
- HCTZ (50)
12.5-25
- AmilorideHCL+HCTZ
5-10
(5/50)
20-50
- Furosemide (40, 500)

beta blocker
propanolol (10, 40)
atenolol (50)
metoprolol(100)

40-240
25-100
50-200

จํานวน
ครั้ง/วัน
1
1
1-2

ขอบงชีในการใช/ขอควรระวัง
- เกลือแรในเลือดผิดปกติ
- ใชไดดีในผูปวยทีบวม
่ กินเค็ม ผูสูงอายุ
systolic hypertension
- ใชไดดีในหัวใจลมเหลว ไตวาย
- HCTZ อาจทําใหเกิดภาวะhyperuricemia
ในผูสูงอายุไดควรตรวจระดับ serum uric
acid

2
1-2
1-2

ใชไดดีใน CAD tachycardia
ไมใชใน asthma, bradycardia
Heart block และ frank overt heart failure

จํานวน
ครั้ง/วัน

ขอบงชีในการใช/ขอควรระวัง

1-2

ใชไดดีในหัวใจลมเหลว เบาหวาน
ไมใชในผูปวย ไดยา K-sparing Diuretic
หามใช เมื่อมีภาวะ hyperuricemia (K>5)
หรือ ระดับ Cr>3

20-40
2.5-10

1-2
1

อาจทําใหเกิด bradycardia
โดยเฉพาะถาใชรวมกับ beta blocker ระวัง
heart failure

Angiotensin II receptor
Lorsartan
25-100
(ยังไมอยูในบัญชี PCU)

1-2

ใชในผูปวยทีมีภาวะไตเสื่อมจากเบาหวาน
และมีผลขางเคียงจากการ ใชยา Enalapril

ชนิดของยาลดความดันโลหิตสูง(ตอ)
ชนิดของยา (ขนาดยา/เม็ด) ขนาดของ
ยา / วัน
ACE inhibitor
Enalapril (5, 20)
2.5-40

Calcium channel
blocker (CCB)
nifedipine SR (20)
amlodipine (5, 10)
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แนวทางในการควบคุมระดับไขมันในเลือด
วิธีการ : ใหเจาะเลือดเพือวัดระดับไขมันในเลือด หลังอดอาหารอยางนอย 8 ชั่วโมง
เปาหมาย
ชนิดของไขมันในเลือด
ระดับที่เปนเปาหมาย (มก.ดล.)
cholesterol
< 200
triglyceride
< 150
HDL- cholesterol
> 40 (ในผูชาย) และ > 50 (ในผูหญิง)
LDL- cholesterol
< 130

ชนิด /ขนาด /วิธีการใช ของยาลดไขมันในเลือด
ชนิดของยา
ขนาดของ จํานวน
(ขนาดยา/เม็ด)
ยา/วัน
ครัง้ /วัน
Simvastatin (10)
5-40
1

Gemfibrozil
(300,600) 3

300-1200

1-2

Fenofibrate
(100,200)

200-400

1-2

ขอควรระวัง

ผลขางเคียง
ทองผูก, แนนทอง
ตับอักเสบ (hepatitis)
กลามเนื้ออักเสบรุนแรง(rhabdomyolysis)
คลื่นไส, อาเจียน, ทองผูก Gallstone,
myositis
หามใหรวมกับยากลุม statin เนื่องจากอาจ
ทําใหมี โอกาสเกิดrhabdomyolysis
และเพิมอั
่ ตราตายมากขึ้น ถาตองใชรวมกับ
statinควรใช fenofibrat แทน
ระวังการใหรวมกับยากลุม statin
ตับอักเสบ (hepatitis)
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1) หากใชยาลดไขมันในเลือด จะตองมีการเจาะวัด ALT และ AST หลังจากใชยาไปแลว 4 สัปดาห
หากพบวาเอนไซมมีระดับสูงขึ้นมากกวา 3 เทา ของคาปกติคาบน (upper normal limit) ควรหยุดยา หลัง
หยุดยาพบวาคาเอนไซมตับจะกลับสูปกติภายใน 2-3 เดือน
2) การใชยากลุม statin และ gemfibrozil รวมกันมีผลดีในการลดระดับไขมันหลายชนิดในเลือด
แตมีผลขางเคียงของยาไดมากกวาการใชยาลดไขมันเพียงกลุมเดียว ถาตองการรวมกับ statin ควรใช
fenofibrate แทน
3) Statin ไมควรใชในหญิงตั้งครรภ
4) ** ระดับ triglyceride มักจะแปรผันตามระดับของ FBS ดังนั้นถาสามารถ ควบคุมระดับ FBS ได
ดีระดับ triglyceride มักจะลดลงเอง ถาไมลดลงก็ สามารถใหยากลุม fibrate ได
การใชยากลุมตางๆในการลดBPเปนตัวแรก
► ยาขับปสสาวะ ( Diuretic): HCTZ, Moduretic
► ยาตานเบตา (Beta-blocker) : propanolol,atenolol, metoprolol, bisoprolol
► ยาตานแคลเซียม : Amlodepine, Felodepine,Manidepine ไมแนะนํา Nifedipine SR
ไมใช Adalat ชนิดออกฤทธิ์ระยะสั้น , Diltriazem
► ยากลุม ACEI : Enarapril
► ยากลุม ARB(angiotensin receptor blocker): Valsatan,Lorsartan,Candesartan
ภาวะที่มีขอบงชี้ชัดเจน
► ยาขับปสสาวะ : ผูสูงอายุ, หัวใจลมเหลว,Isolated systolic HT หลอดเลือดสมอง
► ยาตานเบตา : หลังกลามเนื้อหัวใจตาย, มีอาการ angina
► ACEI : หัวใจลมเหลว,หลังกลามเนื้อหัวใจตาย, โรคไตจากเบาหวาน หลอดเลือดสมอง
► ยาตานแคลเซียม : systolic hypertension, ผูสูงอายุ
► ยา ARB ถามีอาการไอจากACEI,ไตเสือมจากเบาหวาน
่
ชนิดที่ 2
ยาที่มีขอหามใชหรือระวังอยางยิ่ง
► ACEI,ARB ตั้งครรภ, โปแตสเซียมสูง
► ยาตานเบตา หัวใจเตนชา < 50 ครั?ง/นาที , ถุงลมโปงพอง,หลอดเลือดแดงสวนปลายตีบ
► ยาขับปสสาวะ โรคเกาท
► ยาตานแคลเซียม หัวใจลมเหลว
► ยาตาน แอลฟา หัวใจลมเหลว

การลดและรักษา ปจจัยเสี่ยง
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► ยาลดไขมัน แนะนําใหใน HTผูมี CVD และ DM เปาหมายให LDL <130 mg% และ TC < 150
► ควบคุมระดับน้ําตาล ใหไดตามเปาหมาย
ประโยชนของการลดความดันโลหิต จะชวยลดอุบัติการณตางๆ ดังนี้
หลอดเลือดสมอง เฉลี่ย 35-40 % , กลามเนื้อหัวใจตาย 20-25 % , หัวใจลมเหลว > 50 %
แนวทางในการใชยาตานเกล็ดเลือดแข็งตัว (แอสไพริน)
วิธีการ
1. ใหยาแอสไพรินแกผูปวยเบาหวานทุกคนทีมีปจจัยเสียงต
่ อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
(การปองกันปฐมภูมิ) ไดแก
- อายุ > 40 ป
- เปนโรคความดันโลหิตสูง
- สูบบุหรี
- มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
- มีโปรตีนออกมาในปสสาวะ
- มีประวัติในครอบครัวเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. ควรให low dose aspirin ถาเคยมี CVD มากอน ถาไมเสี่ยงสูงตอเลือดออก
3. พิจารณาใหในรายมีความเสี่ยงสูง หรือ ผูมีอายุ > 50 ป ทีมี serum creatinine สูงปานกลาง
4. ขอหามใช
1) ผูปวยที่เปนโรคกระเพาะหรือเคยมีประวัติเลือดออกในกระเพาะอาหาร
2) ผูปวยทีมี่ ประวัติแพยานี้
3) ผูปวยทีเป
่ นโรคG-6-P-D หรือภาวะเลือดออกงาย
4) หญิงตั้งครรภในชวง 1-2 สัปดาหกอนคลอด อาจทําใหคลอดยาก ตกเลือดงายขึ้น และ
ทารกมีภาวะเลือดออกงาย
5) ผูที่อายุต่ํากวา 18 ป ทีเปนไขหวัดใหญหรืออีสุกอีใส อาจทําใหเปนโรค
Reye’s Syndrome ซึ่งจะมีอาการของสมองอักเสบรวมกับตับอักเสบ เปนภาวะที่
อันตรายรายแรงถึงชีวิต
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แนวทางการใหบริการการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและการขึ้นทะเบียนรายใหม
ผูป วยที่มารับบริการผูปวยนอกโรงพยาบาลแมวงก
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คนอายุ< 15 ป

มีอาการนาสงสัยตั้งแต 1 ขอ ขึนไป
้
ดังนี้
1. ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง
2. รูสึกรอนวูบวาบ เหงื่อมาก
3. ใจสั่น
4. ตาพรามัว
5. เลือดกาเดาออกบอย
6. ปากเบี้ยว ลิ้นคับปาก พูดไมชัด
7. เดินเซ

คนอายุ> 15 ป ขึ้นไปทุกราย

วัดความดันโลหิต
พบคาความดันโลหิตตัวบน > 140
mmHg และ/หรือ
คาความดันโลหิตตัวลาง > 90 mmHg
อยางนอย 2 ครั้ง

ยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทย
คลินิก HT ขึ้นทะเบียนผูปวยใหม
- นัดใหบริการ
- แจงรายชือ่ ผูปวยใหม เวชฯ/PCU

แนวทางการคัดกรองปจจัยเสี่ยงความดันโลหิตสูง
1. การสูบบุหรี่, ดื่มสุรา
2. การออกกําลังกาย
3. ประวัติการทานเค็ม, DM, DLP, Heart,
CVA, Stroke
4. ประวัติการนอนกรน การหยุดหายใจเปนพักๆ
5. ภาวะเครียด

เวชฯ/PCU
- ลงทะเบียนบัญชี 8
- ทําผังเครือญาติกลุมเสี่ยง
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แนวทางการดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงที่จุดคัดกรอง
กรณีผูปวยมารับบริการดวยอาการมี
ปวดหัวมาก ตาพรามัว คลื่นไส อาเจียน
นั่งพัก 15 นาทีและวัดBP ซ้ํา 3 ครั้ง

- Systolic BP >180
หรือ
- Diastolic BP > 110

- สงเขา ER

- Systolic BP 160 – 179
และ
- Dias BP 100 – 109

- อาการปกติ ใหตรวจ OPD ได
- อาการผิดปกติขางตน สงเขา ER
- ใหการดูแลตามCPG

- Systolic BP 131 –159
และ
- Dias BP 90 – 99

- ใหการดูแลตามCPG
- เฝาระวังอาการเปลี่ยนแปลง
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แนวทางการใหบริการแกผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในวันคลินิก
ผูปวยยื่นบัตรที่งานชันสูตร

กรณีมาตามนัด

กรณีมาผิดนัด

ตรวจสอบรายการสั่งLab ในProgram HOS Os

มีรายการสั่ง Lab

ไมมีรายการสั่ง Lab

เสียบบัตรคิวตามนัด

สงกลับมาใหพยาบาลคลินิก

Print sticker ติดTube

สง Lab ลวงหนา/ สงVisit

สงบัตรกลับงานชันสูตร
เจาะเลือดตามลําดับคิว
แจกบัตรคิวใหผูปว ย
รายงานผลLab ผานProgram HOS Os
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แนวทางการวินิจฉัยและดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม
มาF/U BP ครั้งที่ 2 ใหนงั่ พัก 15 นาที จึงวัด BP

วัดความดันโลหิต ดวยเครื่องวัดแบบปรอท(MERCORY SPNYGMONOMETER )
ไดคาSBP ≥ 140 mmHgและ / หรือ DSB ≥ 90 mmHg ใหนงั่ พัก 15 นาที แลววัดซ้ําอีกครั้ง

Normal
(S≤139/D≤89)

Mild HT
(S140-159/D90-99 )

Moderate HT
(S160-179/D100-109 )

สงพบแพทย

ไมเปน HT

- ใหสุขศึกษาตาม CPG
- เขียน ใบRefer NCD สี
ชมพู
- นัด F/U BP ซ้ําทุก 3
เดือน ทีร่ พ.สต.
- สงขอมูลยอนกลับรพ.สต.
หากเปนในเขตสงรายชือ่ ที่
ผูรับผิดชอบงานNCDรพ.แม
วงก *

HT Diet Control

HT รักษาดวยยา **

- ลงทะเบียนผูปวยรายใหม
- ใหดูแลตาม CPG รายใหม
- กรณี HT diet control
นัด 4สัปดาห ถาปกติ
สงกลับรพ.สต.
นัด F/U1- 2 สัปดาหทHี่ T
Clinic ของรพ.
ตรงกับวันอังคาร พรอมนัด
ตรวจสุขภาพประจําป

Refer

Severe HT
(S≥ 180/D≥ 110)
- สงดูแลทีห่ อง ER
- แพทยตรวจทีE่ R
- นัด F/U 1 สัปดาห
หรือตามแพทยสั่ง
Admit

กลับบาน
ตามนัด
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** = HTรายใหม ตองมารักษา/รับยาที่รพ.จนกวาผูปวยจะเขาเกณฑมาตรฐานการสงตอไปรักษาที่รพ.สต.

แนวทางการปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายเกา
ผูปวยนั่งพัก 15 นาที วัด BP

Normal SBP ≤ 139/DBP ≤ 89mmHg

SBP ≥ 140 และหรือ DBP ≥90

นัง่ พัก 15 นาที วัด BPซ้ํา

1. ซักประวัติจากแนวทางการซักประวัติ
ผูปวยHT
2. ใหคําแนะนํา life style
3. เฝาระวัง ADR จากยาที_รับประทาน
4. นัด F/U 10 wks.

SBP ≤ 139 และหรือ
DBP ≤ 89 mmHg

SBP 140 - 159 และหรือ
DBP 90 – 99 mmHg

นัด F/U 5 WKs.

1. ซักประวัติตามแนวทางCPG HT

SBP 160-179 และหรือ
DBP 100-109 mmHg * * *

นัด F/U 2 WKs.

SBP ≥180 และหรือ
DBP ≥ 110 mmHg
สง Bed rest ที_ ER
(ดูแนวทางการรักษาผูป ว ย
severe HT ของ ER)
***
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รับยา

หมายเหตุ
* คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต ไดแก 1.ไมกินเค็มหรือลดการกินเกลือ 2.จํากัดการดื่ม
แอลกอฮอล 3.การออกกําลังกาย 4.หยุดสูบบุหรี5่ .การผอนคลายและลดความเครียด 6.ควบคุมน้ําหนักตัวให
เหมาะสม 7.ลดการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและ คลอเลสเตอรอล
* * สงตอ เภสัชฯ ใหคําปรึกษากรณีกินยาผิด,ไมกินยา โดยสื่อสารทางเวชระเบียน
* * * ใหสุขศึกษา/คําปรึกษา โดย 1.สรางสัมพันธภาพ 2.สอบถามความรูเรื่องซ้ําเพื่อประเมินการรับรูของ
ผูปวย 3.สอบถามวิธีปฏิบัติตัวเรื่องอาการ / การพักผอน / สภาพจิตใจ / การรับประทานยา 4.ทราบสาเหตุให
สุขศึกษาตามสิ่งที่พบโดยใชการใหคําปรึกษาควบคูไปดวย 5.หาแนวทางแกไขรวมกับผูปวย 6.ใหกําลังใจใน
การปฏิบัติตัวของผูปวย 7. เซ็นตชื่อใน OPD Card
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แนวทางการปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายเกา ที่มีโรครวม(CVA,Heart,CRF)
ผูปวยนั่งพัก 15 นาที แลววัด BP

SBP ≤130 / 80 mmHg

SBP ≥ 130 mmHg และ / หรือ DBP ≥ 80 mmHg

1.ซักประวัตติ ามCPG HT 2.ใหคําแนะนํา life
style*
3. เฝาระวัง ADR จากHT* * 4.นัด F/U
ผูปวย 10-12 wk.

ผูปวยนั่งพัก 15 นาที แลววัด BP
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SBP ≤130และ /หรือ
DBP ≤ 80 mmHg
นัด 4-6 wks

หมายเหตุ
* คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต ไดแก
1. ไมกินเค็มหรือลดการกินเกลือ 2. จํากัดการดื่มแอลกอฮอล 3. การออกกําลังกาย 4. การผอนคลายและลด
ความเครียด
5. หยุดสูบบุหรี่ 6. ควบคุมน้ําหนักตัวใหเหมาะสม 7. ลดการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคลอเลสเตอรอล
* * สงตอ เภสัชฯ ใหคําปรึกษากรณีกินยาผิด,ไมกินยา โดยสื่อสารทางเวชระเบียน
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แนวทางปฏิบัติการ Refer ผูปวย HT ไปรักษาตอที่รพ.สต.
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เกณฑการพิจารณา Refer ไป รพ.สต
1. SBP ≤ 140 mmHg และ /หรือDBP ≤ 90 mmHg ติดตอยอนหลัง
ไป 6 เดือนหรือ F/U 3 ครั้ง
2. ยาทีใ่ ช ไดแก HCTZ หรือ Propanolol, Enalapril
Amlodipine,Atenolol,Prazosineหรือยา HTไมเกิน 3 ตัว
3. DLP on Simvas(20),fibrate(200)ตัวใดตัวหนึง่
4. ไมมีภาวะแทรกซอน เชน โรคหัวใจ , โรคไต cr.นอยกวา1.5 ,โรค
Toxic goiterไมกินยา , CVAอาการคงที่
เกิน 6 เดือน on ASA(81)เทานัน้ ,Goutไมกินยา เปนตน
5. กรณีมีโรครวม DM,DLP ควบคุมระดับ FBS<130mg%/dl
ติดตอกัน 6 เดือน
6. HT diet control สงกลับรพ.สต.ได
สอบถามความสมัครใจของผูปวยกอน

สมัครใจ

ไมสมัครใจ

Refer รับยาตอที่สถานีอนามัย *

รับยาโรงพยาบาล

* ขั้นตอนการดําเนินการ
1. นัดF/Uแลวแตแพทยพิจารณา และใหคําแนะนําในการไปรับยาตอเนื่องที่ รพ.สต. เขตพื้นที่ของผูปวย
พรอมบันทึกการนัดในสมุด
ประจําตัว HT ของผูปวย
2. เขียนขอความ “ผูปวยรับยาที่รพ.สต.”ใน OPD Card 3 แหง คือ1.ใบสั่งยา 2.ใบ Sumery สีชมพู หลัง
OPD Card และ
3.ปก OPD Card ดานใน
3. เขียนใบ Refer กลับ ในใบ Refer NCD สีขาวพรอมใบสั่ง ยาครั้งสุดทาย ที่มาพบแพทย
4. พยาบาลจุดหลังตรวจ ลงทะเบียนในสมุด Refer NCD และระบุชื่อ รพ.สต. ที่สงตอไปรับยา
5. ลงขอมูลการ Refer ในโปรแกรม Hos Os
6. แจงรายชื่อ และสงขอมูลผูปวย ทางโทรศัพท และ ทางชองทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส(share) เดือนละ 1
ครั้ง
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แนวทางปฏิบัติกรณีผูปวยไมมาตามนัด
ในวันคลินิกผูปวยไมมารับ
บริการ เขียนจดหมายสง
ทางไปรษณีย, ทางโทรศัพท
เพือ่ ติดตาม(ครั้งที1่ ) ทันที
ผลการติดตาม(ครั้งที่1)
ภายใน 1 เดือน
ไมมา รพ.พิมพรายชือ่ แยกตาม สอ.
สงให สสอ.เพือ่ ดําเนินการติดตาม
ครั้งที่ 2

มา รพ.**
ใหบริการตาม CPG
ผลการติดตาม(ครั้งที2่ )
ภายใน 1 เดือน(ตอมา)
มา รพ.**
ใหบริการตาม CPG

ผลการติดตาม(ครั้งที3่ )
ภายใน 1 เดือน(ตอมา)

มา รพ.**
ใหบริการตาม CPG

ไมมา รพ.พิมพรายชือ่ แยกตาม
สอ.สงให สสอ.เพือ่ ดําเนินการ
ติดตามครั้งที่ 3

ไมมา รพ.
ตัดรายชือ่ ออกจากคลินิก *
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หมายเหตุ
* กรณี D/C ออกจาก Clinic HT ไดแก1. Dead 2. ยายที่อยู 3. แพทย D/C ออกจากClinic 4. ติดตาม
ครบตามแนวทางปฏิบัติการติดตามผูปวยแลวผูปวยไมมารับบริการ
** การใหสุขศึกษา/คําปรึกษา กรณีผิดนัด / มาหลังวันนัด / ไมมาตามนัด ไดแก
1. สรางสัมพันธภาพ
2. สอบถามสาเหตุ และลงบันทึกในเวชระเบียนและสมุดบริการคลินิก
3. แจงผลเสียของการผิดนัด และผลดีของการมาตามนัด 4. รวมกับผูปวยพิจารณาทางเลือกในการแกไข
ปญหา 5. ใหกําลังใจผูปวยในการแกไขปญหา
6. เซ็นชื่อใหสุขศึกษา/คําปรึกษา ใน OPD Card
แนวทางการดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะฉุกเฉิน ที่ ER
HYPERTENSIVE
กรณีผูปวยมีภาวะทีระดับความดันเลือดสูงอยางรวดเร็วจนอาจเปนอันตรายตอ
ผูปวย มักมี BP ≥ 180/110 mmHg (หลังจาก Rest แลว 15นาที)

HYPERTENSIVE EMERGENCY 1 ( Crisis )
เปนภาวะทางคลินิกซึ่งอาจพบอาการจาก
target organ damage2 และตองลดความดัน
เลือดลงภายใน 1 ชัว่ โมง

Continuous BP Monitoring BP , PR , RR

รายงานแพทย และใหการดูแลรักษาตาม
อาการกอนแพทยมา

HYPERTENSIVE URGENCY 3
เปนภาวะทางคลินิกซึ่งผูปวยมีความดันเลือดสูงขึน้ รุนแรง
แตยังไมพบอาการที่เกิดจาก target organ damage2 แต
ตองลดความดันเลือดที่สูงภายใน 24 ชัว่ โมง
Observe
- Continuous BP Monitoring HX , PE
- Conscious
- Weakness
- Dyspnea
- Seizure
รายงานแพทย
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HYPERTENSIVE EMERGENCY 1
1. Hypertensive encephalopathy
2. Malignant hypertension
3. Severe hypertension in association with
acute
complication
3.1 Cerebrovascular
3.1.1 Intracerebral hemorrhage
3.1.2 Subarachnoid hemorrage
3.1.3 Acute ather othrombotic brain infrac
3.2 Cardiac
3.2.1 Acute aortic dissection
3.2.2 Acute myocardial infraction
3.2.3 Unstable angina
3.3 Eclampsia or severe hypertension
during preg
3.4 Catecholamine excess states
3.4.1 pheochromocytoma crisis
4. Drug – induced hypertension

HYPERTENSIVE URGENCY 3
1. Accelerated and malignant hypertension
2. Extensive body burns
3. Acute glomerulonephritis with severeve
hypertension
4. Surgically related hypertension
5. Severe epitaxis
6. Rebound hypertension following sudden
withdrawal of antihypertensive agent
7. Drug – induced hypertensive
Target Organ Damage 2
หัวใจ
1. Left ventricular hypertrophy
2. Angina or prior myocardial infraction
3. Prior coronary revascularization
4. Heart failure
สมอง
1. Stroke or transient ischemic attack
2. ไตวายเรื้อรัง( Chronic kidney disease )
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5. Head trauma
3. หลอดเลือดแดงสวนปลายผิดปกติ
5.1 Post – coronary artery bypass
( Peripheral arterial disease )
hypertension
4. จอประสาทตาเสื่อม( retinopathy )
5.2 Postoperative bleeding at vascular suture
lines
การพยาบาลขณะอยูในหนวยงานหองฉุกเฉิน
1. ประเมินอาการแรกรับ สัญญาณชีพ สอบถามอาการสําคัญผูปวย
2. ติดตามอาการเปลี่ยนแปลง และลงบันทึกในใบซักประวัติการสังเกตอาการของหนวยงาน ทุก 15 นาที
3. รายงานแพทยกรณีพบความผิดปกติ หรือพบวา BP ≥ 180/110 mmHg. ( หลัง Rest 15 นาที )
4. ใหการพยาบาลดูแลผูปวยตามแผนการรักษาของแพทย
5. ติดตามอาการ สัญญาณชีพ ภายหลังการใหยาตามชนิดยา

การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนในประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป
แนวทางการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
ทําการคัดกรองดวยการตรวจวัดระดับความดันโลหิต ดวยเครือ่ งมือที่สอบเทียบคาเปนระยะๆ
(Sphygmomanometer) และการวัดที่ไดมาตรฐาน
การแบงโอกาสเสีย่ งของการคัดกรองความดันโลหิตสูงและการแนะนําการปฏิบัติตัวตามระดับความดัน
โลหิต
กลมที่ 1 กลุม ปกติ คือกลุมทีมี BP < 120/80 mmHg ความหมายคือยังไมเปนโรคและมีโอกาสเสี่ยงนอย
• คําแนะนําเรื่อง ควบคุมอาหาร ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ตรวจนัดซ้ําทุก 1 ป
กลมที่ 2 กลุม Pre-hypertension คือกลุมทีม่ ี SBP 120-139 mmHg หรือ DBP 80-89 mmHg
ความหมายคือเสี่ยงสูงตอการเปนHT และมีโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและอัมพาต โดยเฉพาะเมื่อมีปจจัยอืน่ รวม
ดวย สงสัยวาเปนHT
• คําแนะนําเรื่อง ลดเค็ม เพิมกิ
่ นผัก ออกกําลังกาย ลดน้ําหนัก (น้ําหนักเกิน) หยุดสูบบุหรี่
ควบคุมการดื่มแอลกอฮอล ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือดและอัมพฤกษอัมพาต
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ตรวจนัดซ้ําทุก 6 เดือน
กลมที่ 3 กลุม Stage 1 Hypertension คือกลุมทีมี SBP 140-159 mmHg หรือ DBP 90-99 mmHg
ความหมายคือสงสัยวาเปนHT
• คําแนะนําเรื่อง สงตอไปรับการวินิจฉัยโดยแพทย ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือดและอัม
พฤกษอัมพาต
กลมที่ 4 กลุม Stage 2 Hypertension คือกลุมทีมี่ BP ≥ 160/100 mmHg ความหมายคือ
เปนโรค HTทีอันตราย
• คําแนะนําเรื่อง ตรวจวัด BP ซ้ําอีกครั้ง ถาระดับ BP ยังสูงอยูใ หสูงตอทันที เพือ่ การวินิจฉัยและ
รักษา ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือดและอัมพฤกษอัมพาต

ขั้นตอนการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน

28

สํารวจกลุมเปาหมายทีมี่ อายุ 35 ป ขึ้นไปในทะเบียนราษฏรและที่มีอยูจริงในพื้นที
ใหความรูแก อสม. เกี่ยวกับ
- ความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
- ฝกทักษะการวัดความดันทีถู่ กตอง และการบันทึกผล

อสม. ดําเนินการคัดกรองดวยการวัดความดันโลหิต
และแจงจนท.เมื่อ BP ≥ 140/90 mmHg ( จนท. วัดซ้ํา )

กลุมปกติ
BP ≤ 120/80 mmHg

- นัดตรวจคัดกรองฯ
ป ละ 1 ครั้ง
-ใหสุขศึกษา

BP ≤ 120/80 mmHg

นัดตรวจคัดกรองฯป ละ 1

กลุม Pre HT
BP 120/80-139/89 mmHg

Stage 1-HT
BP 140/90 -159/99 mmHg

ใหสุขศึกษาแนวทางการ
ปฏิบตั ิตัวและโอกาสเสี่ยง

BP 120/80-139/89 mmHg

Stage 2-HT
BP ≥ 160/100 mmHg

สงตอมาวัด BP ซ้ําที่ รพ. ภายใน 2 สัปดาห

Stage 1-HT

Stage 2-HT ขึ้นไป

BP 140/90 -159/99mmHg

BP ≥ 160/100 mmHg ขึ้นไป

นัด F/U ทุก 3-6 เดือน
นัดตรวจ BP ซ้ําภายใน 2 Wks.

แพทยวินิจฉัยวาเปน HT
- diet control
(สงตอรพ.สต.)
- รักษาดวยยา (รพ.)

ทําผังเครือญาติกลุมเสี่ยง
( รพ.สต. )

เกณฑผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่รพ.สต.

ลงทะเบียนผูป วย HT ราย
ใหม (รพ. / รพ. สต.)
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เมือ่ โรงพยาบาลแมขาย ( รพช.แมวงก ) ใหการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดอยูใ นเกณฑ ตรวจภาวะแทรกซอนทางหองปฏิบัตกิ าร ลงบันทึกเปนขอมูลเบื้องตนครบตามเกณฑ จะสง
ผูปวยกลับรักษาทีโรงพยาบาลส
่
งเสริมสุขภาพตําบล
โดยพิจารณาผูปวยที่เขาเกณฑดังนี้
1. SBP < 140 และหรือ < 90 mmHg ติดตอยอนหลัง 6 เดือน หรือ 3 เดือน F/U
2. ยาทีใชไมเกิน 3 ตัว ไดแก HCTZ , Propanolol , Enarapril, amlodipine , aterolone
prazosine และหรือ on ASA
3. ไมมีภาวะแทรกซอน เชน โรคหัวใจ , โรคไต, thyroid goiter ไมกินยา , COPD ,
Asthma , gout , CVA (มากกวา 6 เดือน) มีโรครวม DLP ใชยาไมเกิน 2 ตัว ( Simvas
หรือ Lopid ตัวใดตัวหนึ่ง )
4. ผล Cr. นอยกวา 1.5 หรือ คา eGFR > 60
เกณฑการดูแลตอเนื่องในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและมีโรครวมในสถานีอนามัย
1. การติดตามดานการรักษา
HT ใช BP นัด F/U 2 wks. – 12 wks.
ถา BP > 160/100 mmHg ติดตอกัน 2 ครัง้ Refer กลับโรงพยาบาล
ถา BP > 180/110 mmHg Refer กลับโรงพยาบาล
หมายเหตุ ถามี DLP onยาใหเพิมการตรวจ
่
Lipid profileทุก 6 เดือน
ระบบการนัด
BP < 130/80 mmHg (4-12wks), 130-159/80-99 mmHg (4-5wks), ≥ 160/100 mmHg (2 wks)
2. การตรวจสุขภาพประจําป
HT ไดแก FBS, Lipid profile , Bun , Cr, urine alb/UA. Electrolyte, UricAcid และตรวจชองปาก
3. การติดตามการรักษาแตละครั้ง ประกอบดวย
3.1. BW, BMI, BP และการตรวจรางกาย
3.2. ประเมินและทบทวนการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการใชยา รวมทั้ง
ประเมินภาวะแทรกซอนจากโรค
3.3. ผลการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอยป ละ 1 ครัง้
3.4. การสูบบุหรี่
3.5. การดืมสุ
่ รา
3.6. การใหคําแนะนําตามปญหาทีพบ
3.7. ประเมินคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตของผูปวยและครอบครัว
เกณฑการเยี่ยมบาน
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1. Admit หรือ Readmit ดวย severe HT มีระดับความดันโลหิต Sys.BP > 180mmHg.
หรือ Dias.BP > 110 mmhg.
2. ใส NG Tube / Tracheostomy / Bed sore
3. ลางไต (มีมาตรฐานการดูแลผูปวยลางไตทีบาน)
4. Stroke รายใหม ทุกราย รวม
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แนวทางการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ที่รพ.สต.
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SBP ≥ 140 mmHg และ / หรือ DBP ≥ 90 mmHg
นั่งพัก 15 นาที วัด BP ซ้ํา

BP< 140/90 mmHg

SBP 140-159 /

SBP 160-170 / DBP 100 mmHg

ซักประวัติปจ จัยเสียงต
่ อการ
เกิด TOD,CVD

DBP 90-99 mmHg

ใหยาเดิม
นัด F/U 4-12 Wks.

ใหยาเดิม
นัด F/U 4-6 Wks.

BP ≥ 180/110 mmHg

ใหยาเดิม
นัด F/U 1-2 Wks.
Refer สงพบแพทย

ใหความรูการปฏิบัติตัว เชน
- การควบคุมน้ําหนัก
- การกินอาหาร ลดเค็ม เพิม่ การกินผัก
หลีกเลี่ยงอาหารทีมีไขมันสูง
- ออกกําลังกาย/ลดกิจกรรมผลัก ดัน ดึง
- การจัดการกับความเครียด
- งด/เลิกบุหรี่ และ/หรือ สุรา

1. ใหคําปรึกษา/คําแนะนํา ดาน
- การกินยาตามแผนการรักษา
- อาหาร
- ออกกําลังกาย
- ภาวะแทรกซอนจากโรค
2. การมาตรวจตามนัด

ถา SBP ≥ 160/100 mmHg
ซักประวัติปจ จัยเสี่ยงตอการเกิด TOD , CVD
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แนวทางการดูแลผูปวยโรคเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตสูงและไตเปนโรครวม ที่ รพ.สต.
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SBP ≥ 130 mmHg และ / หรือ DBP ≥ 80 mmHg
นั่งพัก 15 นาที วัด BP ซ้ํา

BP< 130/80 mmHg

ใหยาเดิม
นัด F/U 4-12 Wks.

SBP 130-149 / DBP 80-89
mmHg

ใหยาเดิม
นัด F/U 4-6 Wks.

SBP 150-159 / DBP 90-99
mmHg

BP ≥ 160/100 mmHg

ซักประวัติปจ จัยเสียงต
่ อการ
เกิด TOD,CVD

ใหยาเดิม
นัด F/U 1-2 Wks.
Refer สงพบแพทย

ใหความรูการปฏิบัติตัว เชน
- การควบคุมน้ําหนัก
- การกินอาหาร ลดเค็ม เพิม่ การกินผัก
หลีกเลี่ยงอาหารทีมีไขมันสูง
- ออกกําลังกาย/ลดกิจกรรมผลัก ดัน ดึง
- การจัดการกับความเครียด
- งด/เลิกบุหรี่ และ/หรือ สุรา

1. ใหคําปรึกษา/คําแนะนํา ดาน
- การกินยาตามแผนการรักษา
- อาหาร
- ออกกําลังกาย
- ภาวะแทรกซอนจากโรค
2. การมาตรวจตามนัด

ถา SBP ≥ 160/100 mmHg
ซักประวัติปจ จัยเสี่ยงตอการเกิด TOD , CVD

แนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในรพ.สต.
ขัน้ ตอนการใหบริการผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ที่ รพสต.
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1. คนประวัติ
2. วัดสัญญาณชีพ วัดรอบเอว คํานวณ BMI
3. ซักประวัติ และประเมินสภาพปญหา
4. การใหความรูในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคและตามสภาพปญหาของผูปวย
5. ตรวจรักษาและนัดติดตามการรักษา หรือสงตอ
6. บันทึกขอมูลในเวชระเบียน ในทะเบียนผูปวย (สมุด/excel) และในโปรแกรม HOS PCU
แนวทางการซักประวัติผูปวยความดันโลหิตสูง ที่ รพสต.
1. อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
1.1. อาการเจ็บหนาอก
- ตําแหนงที่เปน + ตําแหนงที่ราวไปถึง (คอ , แขน , ไหล )
- ลักษณะอาการ (เจ็บเสียด , แนนเหมือนมีอะไรมาทับ , เจ็บแปลบๆ)
- อาการรวมตางๆ(ใจสั่น , เหงื่อแตก , วูบหมดสติ) 8
- อาการเกิดขณะทํากิจกรรมใดๆ (นอน,ออกแรงทํางาน เปนตน)
- ระยะเวลาที่เกิด
1.2 นอนราบไดหรือไม หนุนหมอนกี่ใบ
1.3 ตอนกลางคืน นอนหลับแลวตองตื่นมาหอบเหนื่อยหรือไม
1.4 ปสสาวะปกติหรือไม
2. อาการทางระบบประสาท
- แขนขาออนแรง
- ลิ้นแข็ง พูดไมชัด ปากเบี้ยว กลืนลําบาก สําลักอาหาร
- ชา ซีกใดซีกหนึ่งของรางกาย
- ตาพรามัว
- ปวดศีรษะ
3. อาการทางระบบปสสาวะและไต
- การปสสาวะกลางวัน-กลางคืนกี่ครั้ง
- บวมมากขึ้น ตาบวม ขาบวม
หมายเหตุ Target organ damage เกิดในภาวะ Hypertention crisis คือ
• Heart : LVH
: Angina / prior MI
: Prior coronary revascularization
: Heart failure
• Brain : Stroke and TIA
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: Dementia
• CKD
• Perpheral arterial disease
• Retinopathy
เกณฑการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุม เสี่ยงของระดับความดันโลหิต และการแนะนําการปฏิบัติตัวตาม
ระดับความดันโลหิต
กลุมที่ 1 กลุมปกติ คือกลุมที่มี BP < 120/80 mmHg หมายถึง ยังไมเปนโรคและมีโอกาสเสี่ยงนอย
• ใหคําแนะนําเรื่อง ควบคุมอาหาร ออกกาลังกายสม่ําเสมอ ตรวจนัดซ้ําทุก 3 เดือน
กลุมที่ 2 กลุมPre-hypertension คือ กลุมที่มี SBP 120-139 mmHg หรือ DBP 80-89 mmHg หมายถึง
เสี่ยงสูงตอการเปนHT และมีโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและอัมพาต โดยเฉพาะเมื่อมีปจจัยอื่นรวมดวย สงสัยวา
เปนHT 
• ใหคําแนะนําเรื่อง ลดเค็ม เพิ่มกินผัก ออกกําลังกาย ลดน้ําหนัก(น้ําหนักเกิน) หยุดสูบบุหรี่ ควบคุม
การดื่มแอลกอฮอล ประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือดและอัมพฤกษอัมพาต ตรวจนัดซ้ําทุก
6 เดือน
กลุมที่ 3 กลุม Stage 1 Hypertension คือกลุมที่มี SBP 140-159 mmHg หรือ DBP 90-99 mmHg
หมายถึง สงสัยวาเปนHT
• คําแนะนํา ให นั่งรถนั่ง รอคิวพบแพทย
กลุมที่ 4 กลุม Stage 2 Hypertension ุ คือกลุมที่มี BP ≥ 160/100 mmHg ความหมายคือ เปนโรค HTที่
อันตราย
• คําแนะนํา ใหตรวจวัดซ้ําอีกครั;ง ถาระดับ BP ยังสูงอยูใหโทรปรึก เพื่อเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่รุนแรง อัม
พฤกษอัมพาต
* คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิต
1. ไมกินเค็มหรือลดการกินเกลือ
2. จํากัดการดื่มแอลกอฮอล
3. การออกกําลังกาย
4. หยุดสูบบุหรี่
5. การผอนคลายและลดความเครียด
6. ควบคุมน้ําหนักตัวใหเหมาะสม
7. ลดการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคลอเลสเตอรอล
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แนวทางการปฏิบัติโรคความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภที่มา ANC
ผูปวยHTหญิงตั้งครรภมาฝากครรภ

- ซักประวัต,ิ การตั้งครรภ,โรคประจําตัว(ตามแบบรบ1ต05)
- ตรวจรางกาย

- หญิงตั้งครรภ High Risk
- หญิงตั้งครรภทมี่ ีประวัติเปน HT

วัดระดับHT
BP ≥140/90 mmHg

วัดระดับ PreHT
BP ≤ 130/80 mmHg

ปกติวัดระดับ
BP ≤ 130/80 mmHg

เสี่ยง BP ≥ 140/90 mmHg
Rest 15 นาที

BP ≥140/90mmHg

- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพระดับความเสีย่ ง
- แนะนําการปฏิบตั ิตัวใหความรูเกีย่ วกับ
โรคความดันโลหิตสูง
- แนะนําการเฝาระวัง Pre-ecalmpsia

กิจกรรมการใหบริการ
- U/Sเมื่อGA16-18wk,26-28wk
- GCTเมื่อGA24-28wk
- นับลูกดิ้นและบันทึกเมื่อGA28wk
- ทําNSTกรณีลูกดิ้นนอยลง
- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
- แนะนําการปฏิบตั ิตัวและการผิดปกติทตี่ องพบ
แพทย
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แนวทางการปฏิบัติโรคความดันโลหิตสูงในหญิงที่มา รับบริการวางแผนครอบครัว
ผูปวย HTหญิงมารับบริการวางแผนครอบครัว

- ซักประวัต,ิ โรคประจําตัว
- ตรวจรางกาย

หญิงทีม่ ีประวัติเปน HT

วัดระดับHT
BP ≥140/90 mmHg

วัดระดับ PreHT
BP ≤ 130/80 mmHg

ปกติวัดระดับ
BP ≤ 130/80 mmHg

เสี่ยง BP ≥ 140/90 mmHg
Rest 15 นาที

BP ≥140/90mmHg

- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพระดับความเสีย่ ง
- แนะนําการปฏิบตั ิตัวใหความรูเกีย่ วกับโรคความดัน
โลหิตสูง

กิจกรรมการใหบริการ
- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
- แนะนําการปฏิบตั ิตัวและการผิดปกติทตี่ องพบ
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แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ LR
Chronic Hypertension

Admit

-Bed rest
-วัด BP ทุก 4 ชม.
- Record I/O
-ดูแลใหยา HT ตามเดิม
-Obs.
BP < 140/90
ปลอยคลอด

PIH

Mild PIH
- Sys. BP 140 – 159และDias
90 - 109 mmHg
-ตรวจพบ Urine alb.1+
ถึง 2+
- บวม1+ถึง 2+
-ปสสาวะออกปกติ
-ไมมสี ายตาพรามัว

BP > 140/90
-ดูแลใหยา HT ตามเดิม
-Obs.
Ut.contraction+FHS
-กรณี PV พบปากมดลูก
เปด

Severe PIH
- BP≥160/110 mmHg
-ตรวจพบ Urine alb.3+
ถึง 4+
- บวม3+ถึง 4+
-ปสสาวะออกนอยกวา
400 ซีซีใน 24 ชม.

Admit
- Bed rest
- วัดBPทุก 4 ชม.
- ตรวจ Urine
alb.,CBC+Plt.
- Record I/O

-ให 10% MgSO4 4 กรัม
IV Push in 15 – 20 นาที
Then drip 50 % MgSO4
5 amp +5%D/W 500
ml.

Eclampsia
- BP≥ 160/110
mmHg
- เจ็บบริเวณลิOนปP
หรือใต
ชายโครงขวารุนแรง
- ปวดศีรษะมาก
- อาเจียน
- Hyperreflexia
การดูแลทัว่ ไปให
การดูแลเหมือน
Severe PIH
-นอนราบศีรษะต่าํ
ตะแคงศีรษะไป
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Care Map For Eclampsia
ชื.อ - สกุล..................................................................... อายุ.............HN.......................AN.....................
GA....................................wks by LMP / U/S วันที. Admit.............................................
การประเมินอาการ
Mild PIH
Severe PIH
Eclampsia
การตรวจรางกายและ
O BP≥ 140/90 mmHg O BP≥ 160/110mmHg O BP≥ 160/110
การตรวจทาง
ไมเกิน 160/110 mmHg Oโปรตีนในปสสาวะ 3+ mmHg
หองปฏิบัติการ
O โปรตีนในปสสาวะ 1+ ถึง 4+
O เจ็บบริเวณลิ้นปหรือ
ถึง 2+
O บวม 3+ ถึง 4+
ใตชายโครงขวารุนแรง
O บวม 1+ ถึง 2+
O ปสสาวะนอยกวา 400 O ปวดศีรษะมาก
O ปสสาวะปกติ
cc ใน\ 24 ชม.
O อาเจียน
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O มองเห็นปกติ
Medication /
Nursing Care

Discharge

O ตาพรามัว
Oปวดแนนบริเวณลิ้นป
O Bed rest
O วัด BP ,P ,R ,Reflex
O วัด BP ทุก 4 ชม.
O ให 10%MgSo4 4
O ตรวจ Urine Alb วัน gm V push
ละครั้ง
in 15-20 min และ drip
(ชวงเชา)
50%MgSo4 4 amp +
O ชังP น้ําหนักวันละครั้ง 5%D/W 500 ml V
O Record I/O
drip 100cc/hr
O นับเด็กดิ้น
O Retained Foley
O Observe FHS
cath
O เจาะเลือดตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
(LFT,CBC)
O กรณี GA< 38 wks
ไมมีการเจ็บครรภใหการ
ตั้งครรภสิ้นสุด
Oกรณี GA≥ 38 wks มี
อาการเจ็บครรภคลอดให
คลอดโดยการชวยคลอด
(V/E,F/E)
O 50%MgSo4 drip ตอ
จนครบ24 ชม.
O Discharge
O Discharge
O Transfer
O Transfer

O Hyperreflexia
การดูแลทั่ว ไปใหการ
ดูแลเหมือน Severe PIH
O นอนราบศีรษะต่ํา
ตะแคง
ศีรษะไปดานขาง
O Clear airway ใส
mouth gag
O ใหออกซิเจน
O Retained Foley
cath
O Record I/O
O ฟง FHS
O Record neuro sign
O การควบคุมการชัก
Diazepam
5-10 mg. IV นาน 4
นาทีหรือจน
หยุดชัก

O Discharge
O Transfer

แพทยเวร..........................................................พยาบาลผูรับผิดชอบ.............................................
ยาที่ใชในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
ชื่อยา
ขนาดที่ใช
ขอควรระวัง
1. MgSO4
- 10 % MgSO4 4 กรัม ( 10 % 10 cc
1) Knee jerk ทุก 1 ชั่วโมง
จํานวน 4 amp ) IV slow push in 15-20 2) RR ไมนอยกวา 14 ครั้ง / นาที
นาที
3) urine out put ไมนอยกวา 30 cc/hr.
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- 50 % MgSO4 5 amp + 5-D-W 500 cc
IV drip 100 cc/hr

หมายเหตุ
- เตรียม calcium gluconate 10 % 10
cc IV slow push
2. Nicardipine - Nicadipine 2 mg + NSS 2 cc IV slow 1) BP ลดลงอยางรวดเร็ว
push
2) EKG ผิดปกติ ใจสันP
- monitor BP q 15 นาที ถา BP ไมลดลง 3) ปสสาวะบอย
ซ้ําได ทุก 15 นาที ยกเวน กรณี diastolic ≥ 4) คลื่นไส อาเจียน
110 mmHg ไมตองฉีดซ้ํา
5) ตาพรามัว
- Nicardipine 10 mg + 5-D-W 100 ml IV
drip 20 Md/min
- monitor BP q 15 นาที กรณี BP ไมลดลง
ใหเพิ่ม rate 20 Md/min q 15 นาที
3. Adatat
10 – 20 mg oral
1) บวมปลายมือ ปลายเทา
- obs BP q 15 นาที
2) ความดันโลหิตลดลงอยางรวดเร็ว ใจสัน
- ซ้ําไดถาความดันไมลดลง ใน 30 นาที
4. Methyldopa - 250 mg วันละ 2-3 ครั้ง หรือตามแผนการ 1) HR ชา
รักษาของแพทย
2) ความดันโลหิตลดลงอยางรวดเร็ว
3) เจ็บอก
4) ปสสาวะเขม
5) เพลีย ปวดศีรษะ
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แผนผังการวางแผนจําหนาย ผูปวยความดันโลหิตสูง IPD
ประเมินสภาพแรกรับ
และตั้งวินิจฉัยทางการพยาบาล
วางแผนการพยาบาล

แจงพยาบาลคลินิก HT
ประเมินความเสี่ยงทัว่ ไป/
ความเสีย่ งเฉพาะโรค

อาการไมคงที,/
ควบคุมไมได
จําเปนตองไดรับการสง

Refer / Death

เฝาระวังจนอาการคงที่
1. ระดับความรูสึกตัวปกติ 2. V/S คงที่

ในผูปวย HT ทัว่ ไปให
BP <140/90 มม.ปรอท
ในผูปวยอายุนอ ยและ
ผูปวยเบาหวานให
BP <130/80 มม.ปรอท
ในผูป วยโรคไตเรือ้ รัง

 ประเมินความรูเ รื่องโรคทีเ่ ปน
 ประเมินพฤติกรรมทีส่ งเสริมใหเจ็บปวยจนตองนอนรพ.
 ตรวจคัดกรองภาวะเสีย่ งตอการเกิดโรคและหลอดเลือด
(ใชแบบคัดกรอง,EKG)

ปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
1. ระดับความรุนแรงของ SBP
และ DBP (ระดับที- 1-3)
2. ชายอายุมากกวา 55 ป
3. หญิงอายุมากกวา 65 ป
4. สูบบุหรี่
5. ระดับ total cholesterol >200
มก./ดล. หรือ LDL-cholesterol
>100 มก./ดล.HDLชาย<40หญิง

จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับสิ่งที,ประเมินได

ขาดความรู
ใหความรู
 เอกสาร
 สอนรายเดี่ยว
 ฝกทักษะทีจ่ ําเปน

ประเมินความรูและทักษะ
ดวยแบบทดสอบ
และแบบวางแผนจําหนาย
โรคHT

พฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสม
วิเคราะหสาเหตุ

มีความรู

ขาดความรู

ความเชือ่ ไมถูกตอง

ไมตระหนัก

-สรางความมีสวนรวมของญาติ ,-ชีแ้ จงเพือ่ ปรับทัศนคติ
,Empowerment ผูปวยและญาติ
ประเมินความเขาใจตาม
หลัก METHOD

สงขอมูลใหทีม PCT
กรณีเมื่อเขาเกณฑการติดตามเยีย่ มโดย PCT

ไมมผี ูดูแล

จัดเก็บขอมูล ,
ประเมินผลลัพธ
การดูแล ,
ติดตามขอมูล
ภายหลังการ
จําหนาย,
ทบทวนผลการ
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สงฝายเวชปฏิบัติครอบครัวฯ
เยี่ยมบาน
แจงทีม PCT ทราบกรณีทไี่ มสามารถแกไข
และติดตามผลการเยี่ยมวาผูปวย
ปญหาทีพ่ บไดเพือ่ ติดตามเยีย่ มโดยทีม PCT
ปฏิบัติตัวไดถูกตอง
หรือไมหรือมีปญ
 หาและอุปสรรค
การรักษาโดยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใดๆที,ทําใหไม

D/C

จะตองใหผูปวยทําทุกรายทีไ่ ดรับวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง เพื่อลดปจจัยเสี่ยงและชวยลด
ความดันโลหิตไดบางซึ่งจะทําใหสามารถลดปริมาณการใชยาลดความดันโลหิต
ตาราง การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการรักษาโรความดันโลหิตสูง
วิธีการ
ขอแนะนํา
ประสิทธิภาพของการลด SBP
การลดน้ําหนัก
ใหดัชนีมวลกาย (Body mass
5-20 มม.ปรอท ตอการลดน้ําหนัก
index)
ตัว 10 กก.
= 18.5-24.9 กก./ม2
ใช DASH diet (DASH-Dietary ใหรับประทานผัก ผลไมใหมาก ลด 8-14 มม. ปรอท
Approach to Stop
ปริมาณไขมันในอาหารโดยเฉพาะ
Hypertension)
ไขมันอิม่ ตัว
จํากัดเกลือในอาหาร
ใหลดการรับประทานเกลือโซเดียม 2-8 ปรอท
ตองนอยกวา 100 mmol ตอวัน
(2.4 กรัมโซเดียม หรือ 6 กรัมของ
โซเดียมคลอไรด
การออกกําลังกาย
ควรออกกําลังกายชนิด aerobic 4-9 มม. ปรอท
อยางสม่ําเสมอ เชน การเดินเร็วๆ
(อยางนอย 30 นาทีตอวัน และ
เกือบทุกวัน)
งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล
จํากัดการดื่มแอลกอฮอลไมเกิน 2 2-4 มม.ปรอท
drinks/วันในผูชาย (ethanol 30
กรัม/วัน เชน เบียร 720 มล., ไวน
300 มล. 90 มล. ของวิสกี่ทยี่ ังไม
ผสม) และไมเกิน 1 drink/วันใน
ผูหญิงและคนน้ําหนักนอย
เปาหมายของการลดความดันโลหิต
1. ในผูปวยทั่วไปให BP <140/90 มม.ปรอท
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2. ในผูปวยอายุนอยและผูปวยเบาหวานให BP <130/80 มม.ปรอท
3. ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง <130/80 มม.ปรอท

การดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทางทันตกรรม
ผูปวยเขาคิวรับบริการทางทันตกรรม

ตรวจคัดกรอง, ซักประวัติทางการแพทย, ซักประวัติ chief compliant

ตรวจคัดกรองความดันโลหิต BP > 140/90 , Pulse > 100

ปฏิเสธโรคประจําตัว
-มีประวัตติ รวจสุขภาพประจําป เปนประจําทุก 6
เดือนหรือไม
-สาเหตุจากการ ปวดฟน หรือ การติดเชื้อ
พักผอนเพียงพอกอนมารับการรักษา
-ใหประวัติ รับประทานเครื่องดื่มที่มี เคเฟอีน
หรือ แอลกอฮอล หรือไม
-มี sign ของ hypertension ปวดทายทอย ตา
พรามัว หูอื้อ ชาปลายมือ-เทา ?
-มีความ กลัว วิตกกังกล หรือไม

มีประวัติโรคประจําตัว HT
- สถานที่รักษาพยาบาล หากไมใชที่ รพ แมวงก
ใหเรียกดูสมุดประจําตัวผูปวย ประเภทยาทีผ่ ูปวย
ไดรับ และโรคประจําตัวที่เกี่ยวของ
- ประวัติการควบคุมความดันโลหิต
- ประวัติการรับการรักษาที่ตอเนือ่ ง ไมขาดยา
- เหนื่อยหอบ จากการเดินทาง
- มีความ กลัว วิตกกังกล หรือไม
-แนะนําการทําหัตถกรรมในเวลาเชา และ ลด
stress ในคนไข

คนหาสาเหตุที่คาดวาเกี่ยวของ ใหเกิดสภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะกาลบางกรณี ที่สามารถแกไขเบือ้ งตนได เชน ลดความ
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คนหาสาเหตุที่คาดวาเกี่ยวของ ใหเกิดสภาวะความดันโลหิตสูงเฉพาะกาลบางกรณี ที่สามารถแกไขเบือ้ งตนได เชน ลด
ความวิตกกังวลคนไข แนะนําการปฏิบัติตนกอนถอนฟน

คนไขนั่งพัก วัดซ้ําทุก 15 นาที
ทําซ้ํา อีกครั้งหากสูง

140-160 / 90-99 mmHg
-มีสาเหตุเฉพาะกาลใหสูงหรือไม
มี แนะนํา
การปฏิบัติ
ตัวกอนทํา
ฟน และ
ตรวจ
สุขภาพ

ไมมี แนะนํา
ตรวจ
สุขภาพ
หรือ สง
consult

-ใหการรักษาทีไ่ มยุงยากได
ถอนฟนโยก อุดฟน ขูดหินปูน

BP < 140/90 , P < 100 สามารถทําหัตถการไดตามปกติ

ผูปวยที่มีประวัติโรคประจําตัว HT เดิม
เฝาระวังการใชยาชาเฉพาะที่ ที่มี epinephrine ไมเกิน 0.04 mg

160-170 / 100-110 mmHg
Dia >105 mmHg สง
consult กอน ทํางานทั่วไป
-กรณี case ฉุกเฉินทําดวยระวัด
ระวัง
-ยกเวน กรณี คนไข HT เดิม
ลืมกินยา อาจยังไมตองสง
consult ยกเวนอาการไมดี

>180 / >110 mmHg
-ผู screen case แจงทันตแพทย
ทันที ติดตามการวัดซ้ํา
- ยกเวนการรักษาใดๆแมกรณี
ฉุกเฉิน supportive ไปกอน
- ถาวัดซ้ําแลวความดันไมลง และ มี
sign ที่ไมดี อาจพิจารณาสง ER
โดยตรง
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แนวทางการใหบริการแพทยแผนไทยในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ผูปวยรับสง consult จากแผนกตางๆ
หรือนัดติดตามอาการ

- ซักประวัติ
- ตรวจรางกายเบื้องตน
- สัญญาณชีพ

BP S=90-120 D = 60- 90 mmHg

นวดรักษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพการแพทยแผน
ไทย

BP S=121-159 D = 91- 99 mmHg

- นอนพัก 15นาทีวัดBPซ้ําถาปกติ นวดแผน
ไทยได
- BPไมลดลงจากเดิมนวดรักษาไดแตใหดูแล

BP S>160-100 D < 60- 90 mmHg

ไมทํากายภาพบําบัด
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แนวทางการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงแผนกรังสี
ระดับความดันโลหิตสูง

Normal

Pre HT

HT Stage 1

HT Stage 2

Hypertensive emergency
≥ 180mmHg. / 110mmHg.

แนวปฏิบัติในการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

สามารถทําการตรวจวินิจฉัยทางรังสีไดตามปกติ

- กรณีนอนสังเกตอาการที7หองฉุกเฉิน
- กรณีนอนรักษาอาการที7ผูปวยใน

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
(ประชาสัมพันธใหผูปวยนํายาเดิมทีใ่ ชอยูมาดวยทุกครั้ง)

ผูปวยผานเกณฑการใหคําปรึกษาดUrgency
านยา
ผูปวยมียาเดิม
ผูปCrisis
วยไมผานเกณฑการใหคําปรึกษา
- ไมมีอาการผิดปกติของการทําลายอวัยวะ
- กรณีสงสัยมี TOD และCHFใหทําการตรวจ
TODใหทําการตรวจวินิจฉัยทางรังสีไดเมื่อ
วินิจฉัยทางรังสีไดโดยสังเกตอาการอยาง
ความดันโลหิตคงที
อไดหรื
รับอการพิ
จารณา่อยูประจําคลินิก ใกลชิด(มีพยาบาลติดตามมาดูแลผูป วยดวย
เภสัชกรใหคาํ ปรึกษาดานยา
เภสัห่ ชรืกร
พยาบาลที
ไดพิจารณาแล
ว ามา ประเมินสภาพยา ทุกครัง้ )
(คนหา /แกไข /ปองกัน ปญหาจากยาจากแพทยและแพทย
ตรวจสอบยาที
ผ่ ูปวยนํ
- กรณีฉุกเฉินควรมีกริ่งกดเรียกพยาบาล
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