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โรคความดนัโลหติสงู 

ขอมูลแสดงใหเห็นวาประชากรหลายลานคนทั่วโลกมีความดันโลหิตสูง ขณะที่รอยละ 50 
ของผูสูงอายุและรอยละ 20-30 ของวัยกลางคนในฮองกงเปนโรคน้ี  
ความดันโลหิตสูงเปนที่เรียกกันทั่วไปวา "ฆาตกรเงียบ" โดยทั่วไป 
ผูปวยไมมีอาการที่แนชัดในระยะเร่ิมตนและนําไปสูการรักษาที่ลาชาหรือไมไดรับการรัก
ษา และอาจนําไปสูอาการแทรกซอนรายแรง เชน โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, 
โรคไตลมเหลว และแมกระทั่งเสียชีวิต 
 

1. อาการของโรคความดนัโลหิตสามารถตรวจพบไดงายหรอืไม? 

เน่ืองจากความดันโลหิตสูงเปนอาการที่ระบไุดยาก 
ผูที่อยูในวัยผูใหญควรวัดความดันเลือดอยางนอยคร้ังละ 2 ป 
เพ่ือตรวจหาโรคในระยะเร่ิมตน 
 

2. โรคความดนัโลหติสงูคอือะไร? 

กอนทําความเขาใจเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง เราจําเปนตองทราบวาความดันโลหิตคืออะไรกอน  

การเตนของหัวใจสามารถดูดเลือดทั่วรางกายได  เม่ือเลือดถูกดูดเขาสูหลอดเลือดแลว 

ความดันที่ผลักกระทบผนังหลอดเลือดเรียกวา “ความดันโลหิต”  “ความดันชวงหัวใจบีบ” หรือ 

“ความดันตัวบน” เปนความดันที่ผนังหลอดเลือดขณะหัวใจบีบตัว  “ความดันชวงหัวใจคลายตัว” หรือ 

“ความดันตัวลาง” เปนความดันที่หลอดเลือดขณะหัวใจคลายตัว  โดยทั่วไปแลว 

ความดันโลหิตมีหนวยวัดเปน มิลลิเมตรปรอท (mmHg) 

 

ความคําจํากัดความขององคการอนามัยโลก โรคความดันโลหิตสูง คือ การอานคาความดันโลหิตไดสูงกวา 

140 (ความดันตัวบน) และ 90 (ความดันตัวลาง) mmHg 

โดยการวัดซ้ําไปซ้ํามาในขณะที่บุคคลดังกลาวอยูในอิริยาบถที่สบายไมต่ืนเตน 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

 

Hypertension / Thai 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 
 

 

3. ปจจยัความเสีย่งของโรคความโลหติสงูมอีะไรบาง? 

ปจจัยความเสี่ยงตางๆ ไดแก 

• อายุ กลาวคือ ความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นเม่ืออายุเพิ่มขึ้น 

• ประวัติครอบครัว กลาวคือ 

คนที่มีแนวโนมจะเปนโรคความดันโลหิตสูงหากมีสมาชิกในครอบครัวเคยเปนมากอน 

• นํ้าหนัก กลาวคือ มีนํ้าหนักเกินหรือเปนโรคอวน 

• อาหาร กลาวคือ บริโภคเกลือ (โซเดียม) ในอาหารมากเกินไปติดตอกันเปนระยะเวลานาน 

• อุปนิสัยในการดํารงชีวิต กลาวคือ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ความเครียด 

และขาดการออกกําลังกาย 

 

4. โรคความดนัโลหติสงูสามารถปองกนัไดอยางไร? 

การปองกันโรคความดันโลหิตสูงเริ่มตนดวยการมีอุปนิสัยในการดํารงชีวิตที่ดี กลาวคือ 

• เกลือทําจากโซเดียมเปนหลัก และโซเดียมในอาหารในปริมาณสูงจะนําไปสูโรคความดันโลหิตสูง  

ใหระมัดระวังการบริโภคเกลือในอาหารในแตละวัน อาทิ 

การลดการบริโภคอาหารรมควันหรืออาหารดองที่มีสวนประกอบของเกลือในปริมาณสูง  

ใหใชสมุนไพร เครื่องเทศ หรือนํ้ามะนาวแทนเกลือหรือผงชูรส (สารประกอบเพิ่มรสชาติ) 

ในการปรุงอาหาร 

• ทานผักและผลไมใหมากขึ้น 

• หยุดสูบบุหรี่และลดการบริโภคแอลกอฮอล 

• ควบคุมนํ้าหนัก 

• ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

การขาดการออกําลังกายจะสงผลกระทบตอความยืดหยุนของหลอดเลือดอันเปนสาเหตุของหลอ

ดเลือดแข็งตัวและนําไปสูการเปนโรคความดันโลหิตสูง 

• ทําจิตใจใหผอนคลาย 

 

5. สาเหตขุองโรคความดนัโลหิตสูงมอีะไรบาง? 
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โรคความดันโลหิตสูงสามารถแบงออกเปนสองประเภท ไดแก ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ และ 

ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ โดยมีสาเหตุที่แตกตางกันดังน้ี 

• โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ ประมาณ 90% 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเปนความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ ซึ่งไมมีสาเหตุที่สามารถบงช้ีได 

โดยสวนใหญจะเก่ียวของกับกรรมพันธุ บุคลิกภาพ ความเครียดทางจิต และโรคอวน 

• โรคความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ 

โรคความดันโลหิตสูงโดยหลักแลวมีสาเหตุมาจากความเจ็บปวยอื่นหรือการเปล่ียนแปลงของภาว

ะดานสุขภาพ อาทิ โรคไต และ ความผิดปกติของตอมไรทอ 

(ความผิดปกติของตอมไรทอที่ทําหนาที่หล่ังฮอรโมน)  

ความดันโลหิตของผูปวยจะกลับสูปกติหากความเจ็บปวยดังกลาวสามารถรักษาใหหายได 

 

6. โรคความดนัโลหติสงูสามารถตรวจวนิจิฉยัไดดวยวธิกีารใด? 

วิธีการที่เรียบงายที่สุดคือการใชเครื่องวัดความดันโลหิตวัดความดันโลหิตของคุณ 

 

หากจําเปน แพทยจะทําการตรวจผูปวยเพิ่มเติม อาทิ การตรวจเลือด การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ 

(การบันทึกกระแสไฟฟาที่สรางขึ้นจากหัวใจเพื่อตรวจดูวาหัวใจทํางานถูกตองหรือไม) 

การเอ็กซเรยชองอก  การตรวจปสสาวะ และ การตรวจกนตา (พื้นผิวดานในของตา) เปนตน 

เพื่อระบุสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและอันตรายที่นาจะเกิดตออวัยวะภายใน  

7. มวีธิรีกัษาความดนัโลหติสงูอยางไร 

รบัประทานยารกัษา: 

แพทยจะจายยาที่เหมาะสมกับผูปวยเพ่ือลดความดนัเลือด  
ยาทั่วไปทีใ่ชในการรักษาความดันโลหิตสูงไดแกยาขับปสสาวะ, เบตา บล็อกเกอร, 
ยาปดกั้นแคลเซียม,  ตัวยบัยั้ง แองจิโอเทนซิน-คอนเวอรติง เอนไซม, แองจโิอเทนซิน 2 
รีเซพเตอรบล็อกเกอร, อัลฟาบล็อกเกอรและยาขยายหลอดเลือด ฯลฯ 
ผูปวยควรรับประทานยาตามขนาดและเวลาที่แพทยส่ังจาย 
หากผูปวยรูสึกไมสบายหลังรับประทานยา ใหปรึกษาแพทยทันที ปกติแลว 
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อาการจะดีขึ้นหลังรับประทานยา 

 ใชชวีติทีด่ตีอสขุภาพ： 

คนที่มีความดันโลหิตสูงควรหยุดสูบบุหร่ี ลดการดื่มแอลกอฮอล ควบคุมนํ้าหนัก 
ใสใจอาหารที่รับประทาน 
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณเกลือที่สูงเกินไปและทาํกิจกรรมทางกายภาพเปนประจํา  
สําหรับคําแนะนําและขอมูลเร่ืองการออกาํลังกาย 
โปรดปรึกษาผูเช่ียวชาญหรือเขาไปที่เว็บไซตการกําหนดการออกกําลังกาย (Exercise 

Prescription) ของกรมอนามัย (ไฮเปอรลิงก: http://exerciserx.cheu.gov.hk) 

 

8. ความดนัโลหติสงูมอีาการแทรกซอนอะไรบาง 

ความดันโลหิตสูงที่ไมควบคุมทําใหเกิดอาการแทรกซอนดังน้ี: 

 โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (หลอดเลือดที่สงออกซิเจนและสารอาหารอื่น ๆ 
ไปหลอเลื้ยงอวยัวะของรางกายจะแข็งตัวและตีบตัน): โรคหลอดเลือดแดงแข็งเปนต
นเหตุของโรครายแรงตาง ๆ อยาง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 

 โรคหลอดเลือดสมองโปงพอง (หลอดเลือดโปงพอง): 
ความดันโลหิตสูงที่ไมควบคุมจะทําใหผนังหลอดเลอืดแคบและนูนออก 
และเปนเหตุใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองโปงพอง  
โรคดังกลาวมีอันตรายถึงชีวิตถาเกิดแตกขึ้นมา 

 หัวใจลมเหลว: ระดับความดันเลือดสูงขึ้นและเพ่ิมแรงตานทานหลอดเลือด 
และเพ่ิมภาระใหกับหัวใจ และเปนเหตุใหหัวใจลมเหลว 

 โรคหลอดเลือดสมอง:  
โรคหลอดเลือดสมองเปนปจจัยเส่ียงที่ทําใหเกิดการยับยั้งและการแตกของหลอดเลื
อดในสมองและนําไปสูโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด 
โรคไตลมเหลว:ความดันโลหิตสูงที่ไมควบคุมจะสงผลกระทบตอหลอดเลือดในไต 
ทําใหการทาํงานของไตเสียหาย 

 โรคจอตาผิดปกติ 
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(หลอดเลือดของเน้ือเยื่อทีไ่วตอแสงตรงดานหลังของตาไดรับความเสียหาย): 
ความดันโลหิตสูงที่ไมควบคุมจะสงผลกระทบตออารเทอริโอล (แขนงหลอดเลือด) 
ในตา ทําใหเกิดรอยโรค 

 

9. การดแูลผูปวยโรคความดนัโลหิตสงูทาํอยางไร? 

ผูปวยควรจะกลับไปพบแพทยอยางสมํ่าเสมอและทานยาตามคําแนะนําของแพทย  โดยทั่วไปแลว 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตองใชการรักษาดวยยาเปนระยะเวลานานและตองไมปรับขนาดยาดวยตนเอง  

ในการเดินทาง ผูปวยตองนํายาติดตัวไปทานดวย  

ผูปวยสามารถวัดและบันทึกความดันโลหิตของตนไดอยางสมํ่าเสมอเพื่อวัตถุประสงคในการติดตามผลดาน

สุขภาพ  อุปนิสัยเก่ียวกับวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีสามารถชวยควบคุมโรคน้ีได   

 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

