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1.ทําความรู้จกั Resistant HT

2.ตวัอยา่งกรณีท่ีนา่สนใจใน HT

3.การเลือกใช้ยาใน difficult HT



การวนิิจฉยั โรคความดนัโลหิตสูง



Definition of HT

Blood pressure (BP)
→Systolic BP > 140 mmHg
→Diastolic BP > 90 mmHg



การแบ่งความรุนแรงของโรคความดนัโลหิตสูง

SBP DBP
Optimal < 120 < 80

Normal 120-129 80/84

High normal 130-139 85-89

Grade 1 HT (mild) 140-159 90-99

Grade 2 HT (moderate) 160-179 100-109

Grade 3 HT (severe) > 180 > 110

Isolated systolic HT (ISH) > 140 < 90



Other type of hypertension

White-coat HT (Isolated office hypertension)
• BP > 140/90 mmHg เม่ือวดัในสถานบริการสาธารณสขุ

Masked hypertension
• BP < 140/90 mmHg เม่ือวดัท่ีสถานบริการสาธารณสขุ

• วดัความดนัโลหิตท่ีบ้านได้ BP > 135/85 mmHg



Resistant hypertension
• ภาวะท่ีไมส่ามารถควบคมุความดนัโลหิตให้

ลงมาต่ํากวา่ 140/90 mmHg ได้ 
แม้วา่ผู้ ป่วยได้ปรับพฤติกรรม และ
รับประทานยาลดความดนัโลหิตแล้ว 3 
กลุม่ โดยท่ีมี diuretic อยูใ่นนัน้ด้วย

• พบได้ 5-30 %
• เสี่ยงตอ่ CVD และ renal event ได้

มากขึน้

คําแนะนํา

• ตรวจสอบการทานยาสม่ําเสมอหรือไม่

• White-coat HT/effect
• Secondary HT
• ตรวจดกูารใช้ยาวา่เหมาะสมหรือไม่
เลอืกใช้ยาท่ีมีประสทิธิภาพในการลดความดนัโลหิต

หากมียาท่ีมีมีประสทิธิภาพน้อย อาจพิจารณา
ปรับเปลี่ยน

“ ทานยาลดความดนัโลหิตอยา่งน้อย 3 ชนิด โดย

ท่ีมี diuretic แล้ว แตย่งัคมุความดนัไมไ่ด้ ”



Resistant HT “ ควบคมุดนัโลหิตไมไ่ด้ แม้ให้ยา 3 ชนิด (ต้องมียาขบัปัสสาวะด้วย) ”

วดัความดนัโลหิตได้อยา่งถกูต้อง

White-coat HT/effect

Pseudoresistant

Look for secondary HT

• ทานยาได้อยา่งถกูต้อง, ลืมทานยา ?
• ไมย่อมทานยา

• ยาอ่ืนท่ีทานด้วย เชน่ NSAIDs

• พบได้น้อยกวา่ 10 %
• ควรคิดถงึไว้ เชน่ renal artery stenosis

• นัง่พกัอยา่งน้อย 5 นาที
• อปุกรณ์ท่ีใช้วดัเหมาะสม

• พิจารณาวดัความดนัโลหิตท่ีบ้าน

• สง่ตรวจเชน่ ABPM

Adjust medication • ปรับใช้ยาให้เหมาะสม

• พิจารณาเพ่ิมยากลุม่ MRA และ/หรือ alpha-blocker



How to measure BP

• เตรียมผู้ ป่วย

• ไมด่ื่มชา-กาแฟ และไมส่บูบหุร่ี 30 นาทีก่อนวดั

• นัง่พกัก่อนวดัอยา่งน้อย 5 นาที หลงัพิงพนกั

• ห้ามนัง่ไขวห้่าง

• ไมพ่ดูคยุขณะวดั

• อปุกรณ์วดัท่ีเหมาะสม

• เคร่ืองวดัความดนัโลหิตชนิดปรอท (mercury 
sphygomanometer)

• เคร่ืองวดัความดนัโลหิตชนิดอตัโนมตัิ

 ต้องได้รับการตรวจสอบสม่ําเสมอ

• การเลอืกใช้ arm cuff ในขนาดท่ีเหมาะสม



การเลือกใช้ arm cuff ในขนาดท่ีเหมาะสม

• สว่นท่ีเป็นถงุลม ต้องครอบคลมุรอบวงแขน ได้
อยา่งน้อย 80%
ขนาดมาตรฐานของผู้ ป่วยคือ รอบแขน 27-34 cm 

ขนาดท่ีใหญ่เกินไป  BP ต่ํากวา่ความเป็นจริง

ขนาดท่ีเลก็เกินไป  BP สงูกวา่ความเป็นจริง



วธีิการวดั

• วดัแขนข้างท่ีไมถ่นดั (non-dominant arm)

• พนับริเวณต้นแขน

• เร่ิมด้วยการคลําวดัความดนัโลหิตก่อนเสมอ

• จากนัน้จงึใช้การฟัง 
• (ใช้ได้ทัง้ bell และ diaphragm) โดย

วางหฟัูงไว้เหนือหลอดเลือดท่ีแขน 

(brachial artery)

• ควรวดัอยา่งน้อย 2 ครัง้ หา่งกนั 1 นาที จากแขน
ข้างเดียวกนั และทา่เดียวกนั

หากพบวา่แตกตา่งกนัมากเกิน 5 mmHg ควรวดั
ซํา้อีก 1-2 ครัง้ และใช้คา่เฉลีย่

• ในการวดัความดนัโลหิตครัง้แรก ควรวดัทัง้สองข้าง 
(ไมค่วรแตกตา่งกนัเกิน 10 mmHg)
หากพบวา่แตกตา่งกนัมาก 

ใช้คา่ความดนัโลหิตท่ีสงูกวา่เป็นหลกัในการตดัสนิใจ
รักษา



! โดยทัว่ไปแล้ว
ความดนัโลหิตของแขนทัง้สองข้างนัน้ ตา่งกนัได้

แตไ่มค่วรตา่งกนัเกิน 10-15 mmHg
เม่ือตา่งกนัมากเกิน ควรระวงัโรคบางอยา่ง



Orthostatic hypotension
= Postural hypotension
• มีอาการหน้ามืด เวลาลกุขึน้ยืน

• ให้ความดนัโลหิตทา่นอนหรือนัง่ เปรียบเทียบกบัทา่ยืน
• วดัความดนัโลหิตในทา่นัง่หรือนอน

• ลกุขึน้ยืนแล้ววดัความดนัโลหิตซํา้ท่ี 1 และ 3 นาที

“ โดยเฉพาะกลุม่ผู้สงูอาย ุและผู้ ป่วยท่ีเป็นเบาหวาน ”

หาก SBP ในทา่นัง่หรือนอนมากกวา่ขณะยืน 

เกิน 20 mmHg ถือวา่ผิดปกติ





Case 1

• ผู้ ป่วยหญิงไทย 55 ปี

• เป็น HT มานาน 5 ปี

• รับยาท่ีโรงพยาบาลมาตลอด

• มีปัญหาในการควบคมุ BP มาตลอด

• ทกุครัง้ท่ีมารพ.BP จะสงู 

• BP ≈ 170/90 mmHg
• ได้รับการปรับยามาตลอด



• Current medication
• Amlodipine (10 mg) 1x1
• Losartan (50 mg) 1x1
• Atenolol (50 mg) 1x1
• HCTZ (25 mg) 1x1

• มาตรวจรับยาตามนดั

• BP 157/85 mmHg, HR 65 bpm
• วดั BP ซํา้หลงันัง่พกั 5 นาที ได้

160/87 mmHg
• ผู้ ป่วยบอกวา่ อยูท่ี่บ้านแล้วรู้สกึวา่มีอาการ

หน้ามืดบอ่ยๆ

• Lab – Cr. 0.87, K 4.5, FBS 97



Q: หากท่านเป็นแพทยผ์ูดู้แล จะทาํอยา่งไร

A.ปรับยาความดนัเพ่ิมเติม เพ่ือให้คมุ BP < 140/90 mmHg
B. นดัพบ Neuro เร่ืองอาการหน้ามืด

C. แนะนําให้วดัความดนัโลหิตเองท่ีบ้าน

D.ไมป่รับยา และ reassure ผู้ ป่วย

E. Refer ไปพบแพทย์เฉพาะทาง



Answer

แนะนําให้ผู้ ป่วยวดัความดนัท่ีบ้าน
•ผู้ ป่วยไปวดัความดนัโลหิตท่ีบ้าน

•พบวา่ BP 94/62 mmHg
•และมีอาการหน้ามืดนัน้มกัจะเป็น เม่ือลกุขึน้ยืน



White coat effect/ HT

• “ ภาวะท่ีความดนัโลหิตท่ีวดัในคลนิิค 
โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสขุ 
พบวา่สงู แตเ่ม่ือวดัด้วยเคร่ืองวดัความดนั
โลหิตอตัโินมตัพิบวา่ไมส่งู ”

• ข้อควรระวงั – ต้องแนใ่จวา่เคร่ืองวดัความ
ดนัโลหิตท่ีผู้ ป่วยใช้นัน้ ต้องเช่ือถือได้ และ
วดัอยา่งถกูต้อง



การตรวจพิสูจน์

• แนะนําการวดัความดนัโลหิตด้วยเคร่ืองอติั
โนมติัเองท่ีบ้าน

• ให้ใช้เคร่ืองวดัชนิดท่ีวดัจากต้นแขน

• วดัความดนัโลหิต วนัละ 2 ครัง้ โดยวดัในชว่ง
เช้าก่อนทานยา 2 ครัง้ และชว่งเย็นอีก 2 ครัง้ 
เป็นเวลา 3-7 วนัก่อนพบแพทย์

• ตดัคา่ท่ีวดัได้ในวนัแรกออก และคํานวณ
คา่เฉลี่ยท่ีเหลือทัง้หมด

• ไมแ่นะนําให้ผู้ ป่วยปรับยาด้วยตนเอง 

• Ambulatory BP monitoring
• เคร่ืองวดัความดนัโลหิตอตัโินมตัชินิดพกพา

• วดัความดนัโลหิต ชว่งกลางวนั ชัว่โมงละ 2 
ครัง้ และกลางคืน ชัว่โมงละ 1 ครัง้



-ผลท่ีได้จะเป็นคา่เฉลี่ยของความดนัโลหิตตลอดทัง้วนั

-เน่ืองจากเคร่ืองมือราคาสงู ทําได้เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองมือ



•ในผู้ ป่วยรายนี ้ได้รับการปรับลดยาลดความดนัโลหิตลง
•อาการเวียนศีรษะ-หน้ามืดลดลง

•ให้ผู้ ป่วยวดัความดนัโลหิตมาเองจากบ้าน และใช้เป็น
ข้อมลูหลกัในการปรับยา



Masked hypertension

• “ ภาวะท่ีความดนัโลหิตท่ีวดัในคลนิิก โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสขุ 
พบวา่ปกติ(< 140/90 mmHg) แตเ่ม่ือวดัความดนัโลหิตท่ีบ้านด้วยเคร่ือง
อติัโนมติัพบวา่สงู (> 135/85 mmHg)”

• สําหรับผู้ ป่วยกลุม่ แนะนําให้รับการรักษาด้วย life style modification 
ร่วมกบัการให้ยาลดความดนัโลหิต

• เน่ืองจากผู้ ป่วยกลุม่นีมี้ CV risk ใกล้เคียงกบัผู้ ป่วย HT ปกติ

Clin J Am Soc Nephrol.2016;11:642-652.



White coat HT
Prevalence 15-50%

Masked HT
Prevalence 15-30%

• Increased long term cardiovascular risk
• Need long term monitoring
• As compared to hypertensive patients, 

this two groups also have high 
cardiovascular risk



การวดัความดนัโลหิตดว้ยตวัเองท่ีบา้น โดยใชเ้คร่ืองวดัอตัโนมติั 

(home blood pressure monitoring)

• ผู้ ป่วยใดท่ีควรใช้

• White-coat hypertension 
or masked hypertension

• สามารถใช้ได้ในผู้ ป่วยทกุรายท่ีต้องการ
ติดตามผลการรักษาความดนัโลหิต





คาํแนะนาํสาํหรับผูป่้วย

• อปุกรณ์ท่ีใช้
ควรเป็นเคร่ืองวดัความดนัโลหิต ชนิดท่ีต้นแขน

ไมแ่นะนําให้ใช้เคร่ืองชนิดท่ีวดัปลายนิว้ หรือข้อมือ 
ยกเว้นกรณีท่ีการวดัความดนัโลหิตจากต้นแขนทําได้
ยาก เชน่ ในผู้ ป่วยท่ีอ้วนมาก

ควรเป็นเคร่ืองท่ีมีการตรวจวดัได้มาตรฐาน

• คําแนะนําในการวดัความดนัโลหิต

• ควรวดัความดนัโลหิต วนัละ 2 ครัง้

• ชว่งเช้าก่อนรับประทานยา 2 ครัง้ และชว่งเย็นอีก 2 ครัง้

• อยา่งน้อย 3-7 วนัก่อนมาพบแพทย์

• ให้ตดัคา่ท่ีวดัได้ในวนัแรกออก แล้วคํานวณคา่เฉลีย่จาก
คา่ท่ีเหลอืทัง้หมด



คาํแนะนาํเพิ่มเติมสาํหรับผูป่้วย

• คา่ความดนัโลหิตท่ีวดัได้จากท่ีบ้าน โดยปกติ
จะต่ํากวา่คา่ท่ีวดัได้จากสถานพยาบาล 
ประมาณ 5 mmHg
คา่ท่ีผิดปกติคือ > 135/85 mmHg

• ไมแ่นะนําให้ปรับลดยาด้วยตวัเองท่ีบ้าน

• แนะนําให้หยดุวดัความดนัโลหิตท่ีบ้าน ถ้า
การวดันีก่้อให้เกิดความกงัวลตอ่ผู้ ป่วย

“เคร่ืองวดัควรได้รับการตรวจเช็คทกุ 6-12 เดือน 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่คา่ท่ีวดัได้นา่เช่ือถือ ”





Case 2

• ผู้ ป่วยหญิงไทย 65 ปี

• ตรวจพบความดนัโลหิตเป็นครัง้แรก เน่ืองจากลกูชายพา
มาตรวจสขุภาพ แล้วพบวา่ BP 160/96 mmHg 
ผลการตรวจอยา่งอ่ืนอยูใ่นเกณฑ์ปกติ

• ได้เร่ิมยาลดความดนัโลหิต 

• Enalapril (20 mg) ½ x1



2 สปัดาห์ตอ่มา ผู้ ป่วยมาตรวจตามนดั พบวา่
• มีอาการเวียนศีรษะมนึงง

• ตรวจพบวา่ BP 146/86 mmHg
• Lab: Cr. 1.30 (ก่อนเร่ิมยา ระดบั Cr. 1.00), K 4.0
• ผู้ ป่วยและญาตมีิความกงัวลเก่ียวกบัคา่การทํางานของไตท่ีผิดปกติ



Q: หากท่านเป็นแพทยผ์ูดู้แล จะทาํอยา่งไร ?

A. หยดุยาลดความดนัโลหิตท่ีทาน แล้วเปลี่ยนเป็นยากลุม่อ่ืนแทน เช่น CCB/Diuretic

B. อธิบายให้ผู้ ป่วยและญาติเข้าใจวา่ เป็นผลท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ภายหลงัการใช้ยากลุม่นี ้

C. สง่ตรวจเพ่ิมเติมเน่ืองจากสงสยัภาวะ Renal Artery Stenosis (RAS)

D. Refer ไปพบแพทย์เฉพาะทาง



ACEI induced acute renal failure

• สามารถพบได้ในผู้ ป่วยท่ีมีภาวะ 

• Bilateral Renal artery stenosis
• Hypotension 

• ดงันัน้ต้องตรวจเช็คความดนัโลหิตให้ดีก่อนสง่ตรวจวา่ ยาลดความดนัท่ีให้นัน้ ไมไ่ด้ทําให้เกิดภาวะความดนัโลหิต
ต่ํา จนสง่ผลให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลนั

• Low output heart failure 
• ในผู้ ป่วยท่ีมีภาวะหวัใจล้มเหลว ท่ีมีการทํางานของหวัใจไมดี่ (heart failure with reduced EF) การ

ให้ยาลดความดนัอาจสง่ผลให้เกิดภาวะ low output จนเกิด ARF ได้
• Chronic renal failure 

• ในผู้ ป่วยท่ีเร่ิมมีภาวะไตวายเรือ้รัง การได้รับยากลุม่ ACEI อาจสง่ผลให้ระดบั creatinine เพ่ิมขึน้ได้ โดยท่ี
จะต้องไปเพ่ิมสงูกวา่ 30% ของระดบัก่อนให้ยา และมีระดบัท่ีคงท่ีเม่ือตรวจติดตาม



Renal artery stenosis

• การตรวจวินิจฉยั

• Doppler ultrasound
• CTA/ MRI
• Angiography

• การรักษา

• Stenting

• Effect of treatment
• Cure of HT
• Improvement in BP control





Renal artery stenosis

• สมัพนัธ์กบัภาวะหลอดเลือดหวัใจตีบ 26-50%

• พบร่วมกบั PAD ได้ถงึ 39%

• พบร่วมกบั abdominal aortic 
aneurysm ประมาณ 38%





Diagnosis
(การวนิิจฉยั)

Risk ?

(ประเมินความเส่ียง)

Treatment

(การรักษา)

• ระดบัความดนัโลหิต

• วิธีการวดัความดนัโลหิต

• การวดัความดนัโลหิตท่ีบ้าน

• ทําไมต้องประเมิน

• วิธีการประเมิน

• ประเมินแล้วใช้ยงัไง

• เปา้หมายของการรักษา

• การเลือกใช้ยา

• ยาตวัใหม่ๆ  ท่ีควรรู้จกั



การประเมินความเส่ียงประกอบดว้ย

ซกัประวตัิ

• ประวตัเิก่ียวกบั HT
• อาการท่ีบง่ชีถ้งึ 

TOD
• Secondary HT

ตรวจร่างกาย

• ตรวจหา TOD และ 

CVD
• Secondary HT

สง่ตรวจ lab

• Standard lab 
(e.g., FBS, lipid,…)

• Additional lab. 
(e.g., echo., 
ABI,…)

Hx P.E. Lab.



การซกัประวติั

• ประวตัิเก่ียวกบัโรคความดนัโลหิตสงู
• เชน่ ระยะเวลาท่ีเป็น, ประวตัิการรักษาในอดีต,

อาการ, และอ่ืนๆ

• ประวตัิครอบครัว

• ชว่ยสนบัสนนุการเป็น essential HT
• ประวตัิการเกิด CVD ในครอบครัว

• ปัจจยัเสี่ยงอ่ืนๆ
• สบูบหุร่ี, โรคประจําตวัอ่ืนๆ

• อาการหลบัแล้วหยดุหายใจ (sleep apnea)
• ความดนัโลหิตสงูในชว่งตัง้ครรภ์

• อาการท่ีบง่ชีถ้งึ TOD
• อาการเหน่ือยงา่ย, ใจสัน่, เจ็บแน่นหน้าอก

• แขน-ขาออ่นแรง, ตามองไมเ่ห็น

• ปวดขาเม่ือเดินในระยะสัน้ (claudication)

• อาการท่ีบง่ชีถ้งึ secondary HT
• ปวดศีรษะ/เหง่ือแตก/ใจสัน่

• อาการออ่นแรงต้นแขน-ต้นขา เป็นพกัๆ

• ความผิดปกติของปัสสาวะ

• การใช้ยา เชน่ NSAIDs, amphetamine 
เป็นต้น



การตรวจร่างกาย - TOD

อวัยวะ TOD อาการแสดง

หวัใจ LVH
AF
Chronic HF

Shifted PMI
Irregular HR
Pitting edema

ไต CKD Anemia
Leg edema

สมอง Stroke Neuro deficit

ตา Retinopathy Abnormal retina

หลอดเลือดแดง Atherosclerosis Pulse deficit or 
bruit



การตรวจร่างกาย (2) - Secondary HT

ลักษณะที่ตรวจพบ โรคที่ควรสงสัย

ก้อนในท้องสว่นบนทัง้สองข้าง Polycystic kidney disease

ชีพจรของแขน ขา หรือคอ หายไป หรือ

เบาลง
Takayasu’s disease

ความดนัโลหิตท่ีขา ตํ่ากวา่แขน Coarctation of Aorta

เสียง murmur ในท้องบริเวณหลงั

ทางด้านบน
Renal artery stenosis

ตรวจพบ café au lait spot Phochromocytoma

กล้ามเนือ้ต้นแขน-ขาออ่นแรง Aldosteronism

ภาวะซีด และออ่นเพลีย Chronic kidney disease

ลําตวัอ้วน แตแ่ขนขาลีบ

ริว้ลายสีมว่งท่ีหน้าทอง
Cushing’s syndrome



การตรวจร่างกาย (3) - ภาวะอ่ืนๆ ท่ีควรสนใจ

Metabolic syndrome
• Abdominal obesity
• High BMI

• Male > 25 kg/m2
• Female > 23 kg/m2

• Waist circumference
• Male > 90 cm
• Female > 80 cm



การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้

1. FBS
2. Lipid profile 

• Chol, TG, HDL, LDL

3. Serum creatinine, electrolyte
4. Hemoglobin
5. Urine analysis
6. Electrocardiography (ECG)

• ควรสง่ตรวจเม่ือผู้ ป่วยมาพบครัง้แรก

• ตรวจซํา้ปีละ 1 ครัง้ หรือบอ่ยกวา่นัน้ตามความ
เหมาะสม



การตรวจเพิ่มเติมในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง

1. Echocardiography
2. Carotid ultrasound
3. ABI
4. OGTT
5. urine albumin/creatinine ratio
6. HBPM, ABPM
7. ตรวจจอประสาทตา (retina)

พิจารณาสง่ตรวจในรายท่ีมี
ความเสี่ยง CVD สงู





อายขุยัเฉล่ียคนไทย เม่ือตรวจพบ ความดนัโลหิตสูงกวา่ปกติ
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• Blood pressure effect life 
expectancy
ความดนัโลหิตสง่ผลตอ่อายขุยัเฉลี่ย

• CVD (MI, Stroke) will shorten life 
expectancy, even normal blood 
pressure
โรคหวัใจและหลอดเลือดสง่ผลให้อายขุยัเฉลี่ยสัน้ลง 

ถงึแม้ความดนัโลหิตจะอยูใ่นเกณฑ์ปกติ





Case 3

• ผู้ ป่วยชายไทย 60 ปี
• มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

• ด้วยอาการขาบวมมากขึน้ หลงัทานยาลดความดนัโลหิต

• BP(ขณะมาตรวจ) 130/80 mmHg

• 2 สปัดาห์ก่อนมาตรวจท่ีรพ. 

• ได้รับยา Amlodipine (5 mg) 1x1



Q: หากท่านเป็นแพทยท่ี์ดูแล จะทาํอยา่งไร

A. งด Amlodipine แล้วเปลี่ยนเป็นยาลดความดนัตวัอ่ืน

B. เพ่ิมยาลดความดนักลุม่ ACEI/ARB

C. เพ่ิมยาขบัปัสสาวะ

D. งดยาทกุตวั แล้วนดัมา follow up เพ่ือดวูา่อาการบวมดีขึน้มัย้

E. Refer ไปพบแพทย์เฉพาะทาง



Calcium channel blocker

• CCB-related peripheral edema
• Cause: decrease in arteriolar 

resistance, unmatched in venous 
circulation

• Not related to salt retention
• Risk: women, upright posture, 

age, choice and dose of CCB
• Indicence: 5-70%

• More frequent in Amlodipine





• Treatment strategies
• Switching CCB class

• Nondihydropyridine
• : verapamil, diltiazem (awareness of BRADYCARDIA)

• Third generation dihydropyridine
• : Lacidipine, manidipine, lercanidipine

• Reducing dosage
• Adding venodilator (e.g., nitrate, ACEI/ARB)







Q: ผู้ ป่วยรายเดิม ยงัคงทาน Amlodipine ตามเดิม ญาติแนะนําให้
ทานยาบางตวั หลงัทานยาแล้วพบวา่ BP เหลอื 80/50 mmHg 
ร่วมกบัมีอาการหน้ามืดมาก, ถามวา่ผู้ ป่วยนา่จะทานยาอะไรมา

A. Clarithromycin

B. Azithromycin

C. Simvastatin



Amlodipine-Clarithromycin

• Clarithromycin may increase blood level of Amlodipine.
• CCB – metabolized by CYP 3A4, Clarithromycin is an inhibitor of 

CYP3A4
• Resulting: increased Amlodipine level

• Other drugs that may affected by this mechanism
• Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin



Amlodipine-Clarithromycin

• Report adverse events
• Hypotension
• Acute kidney injury 

(due to hypotension)
• Hospitalization
• Death

JAMA. 2013 Dec 18;310(23):2544-53







การเลือกใช้ยาใน difficult HT





Pharmacology Non-pharm.

↓ 2-8 mmHg

↓ 8-14 mmHg

↓ 5-20 mmHg

↓ 4 mmHg

TOTAL = ↓ 20-40 mmHg



Life style modification: Weight control

การควบคมุนํา้หนกั

• Keep BMI 18.5-22.9 kg/m2
• ทกุๆ BW ท่ีลดลง 1 kg 

• สามารถลด SBP ได้ 1 mmHg

• สําหรับผู้ ท่ีนํา้หนกัตวัเกิน

หากลดนํา้หนกัลงได้ 5% ของนํา้หนกัตวัตัง้ต้น 

= มีผลลดความดนัโลหิตเทียบเทา่ ยาลดความดนัโลหิต 
1 ชนิด

Effect = ↓ 5-20 mmHg



Life style modification: exercise

ออกกําลงักายแบบแอโรบคิสม่ําเสมอ

• อยา่งน้อยวนัละ 30 นาที, 5 วนัตอ่สปัดาห์

• อาจแบง่เป็นชว่งสัน้ ครัง้ละ 10 นาที วนัละ 3 
ครัง้

• ลดพฤติกรรมนัง่ๆนอนๆ (sedentary life 
style)

• การออกกําลงักายแบบเกร็งกล้ามเนือ้ อาจสง่ผล
ให้ความดนัโลหิตสงูขึน้ได้

Effect = ↓ 4 mmHg



Life style modification: salt reduction

การจํากดัเกลือโซเดียมในอาหาร

• ควรบริโภคไมเ่กิน 2300 mg ตอ่วนั Effect = ↓ 2-8 mmHg



DASH diet 
(Dietary approaches to stop hypertension)

• ผกั 5 สว่นตอ่วนั ผลไม้ 4 สว่นตอ่วนั ผลติภณัฑ์
นมไขมนัต่ํา 2-3 สว่นตอ่วนั และธญัพืช 7 สว่น
ตอ่วนั 

• ซึง่รูปแบบของอาหารดงักลา่วจะทําให้ร่างกาย
ได้รับโพแทสเซียม, แมกนีเซียม และแคลเซียมใน
ปริมาณท่ีสงู จะสง่ผลให้การลดความดนัโลหิตโดย
การจํากดัเกลือโซเดียมได้ประสทิธิภาพมากขึน้



ผูป่้วยกลุ่มใดบา้ง
ท่ีควรพิจารณารักษาBP > 160/100

Grade 1 HT (140-159) 
With RISK

Elderly, SBP > 160

• High CV risk
• DM
• CVD or CKD

กลุม่อ่ืนๆ ท่ีอาจพิจารณารักษา

• Grade 1 HT ท่ีมีความเสี่ยงต่ํา แตค่วามดนัโลหิตยงั
สงู แม้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว

• ผู้สงูอาย ุ(>80 ปี) ท่ีมี SBP 140-159 mmHg



Target of treatment

< 140/90 mmHg
< 150/90 mmHg

(สําหรับผู้ ป่วยท่ีอาย>ุ 80 ปี)

< 130/80 mmHg
สําหรับผู้ ป่วย CKD ท่ีมี albuminuria > 30 mg/day



J-curve effect

• ในอดีต มีความเช่ือวา่ลดความดนัโลหิตได้มาก
เทา่ไร ก็ย่ิงดี แตปั่จจบุนัพบวา่ ความดนัโลหิตท่ี
ลดต่ํามากเกินไป เกิดผลเสียได้

• ในบางงานวิจยั พบวา่ ความดนัโลหิตท่ีต่ําเกินไป 
สมัพนัธ์กบัโอกาสเกิดภาวะปัญหาทางหลอดเลอืด
หวัใจได้

ดงันัน้ปัจจบุนั แนะนําให้พยายามลด
ความดนัโลหิตให้เข้าสูเ่ปา้หมายเทา่นัน้

ไมค่วรให้ความดนัโลหิตต่ําเกินไป



การเลือกใชย้าลดความดนัโลหิต

ยากลุม่ท่ีใช้เป็นกลุม่แรก

1. Thiazide-type diuretic
2. Calcium channel blocker 

(CCB)
3. Angiotensin converting 

enzyme inhibitor (ACEI)
4. Angiotensin receptor 

blocker (ARB)

• ยาลดความดนัโลหิตบางกลุม่ อาจพิจารณาใช้ใน
บางกรณี

• Beta-blocker
• ผู้ ป่วย CAD, Aortic aneurysm, heart 

failure
• Alpha-blocker

• ภาวะตอ่มลกูหมากโต

• Methyldopa
• pregnancy





BP < 160/100 mmHg

Only 1-2 risk factor
No DM,CKD
NO TOD,CVD

Single agent



BP > 160/100 mmHg

> 3 risk factor
DM or CKD
TOD or CVD

Start with 2 agents



(ACEI) (ARB)



หลกัการเลือกใชย้าลดความดนัโลหิต

สภาวะจาํเพาะ กลุ่มยา

Previous stroke ACEI, thiazide diuretics

Coronary artery disease BB, ACEI, ARB

Angina pectoris BB, CCB

Heart failure Diuretics, BB, ACEI, ARB, MRA

Aortic aneurysm BB

Atrial fibrillation BB, non-DHP CCB

CKD ACEI, ARB

Peripheral artery disease ACEI, CCB

Isolate systolic hypertension Diuretics, CCB

Metabolic syndrome ACEI, ARB, CCB

Diabetes mellitus ACEI, ARB

pregnancy Methyldopa, BB, CCB



Effectiveness of Beta-Blockers Against Specific 
Heart Conditions



Summary of Evidence on the Effectiveness of 
the ACEIs





Approximate Dose Equivalencies for 
Hypertension



ผลขา้งเคียงของยาแต่ละชนิดท่ีอาจตอ้งแนะนาํผูป่้วย
ชนิดยา ผลข้างเคียง

ACEI, ARB -cough
-angioedema
-creatinine rising ใน RAS
-hyperkalemia

Thiazide diuretics -hyperglycemai
-hyperlipidemia
-hyperuricemia, gout attack
-electrolyte imbalance

Calcium channel blocker -leg edema
-constipation

Beta-blocker -dizziness
-blurred vision
-cold hand and feet
-depression
-loss of libido, impotence

Alpha-blocker -orthostatic hypotension



การรักษาความดนัโลหิตสูงในภาวะต่างๆ



Resistant HT

• ภาวะท่ีไมส่ามารถควบคมุระดบัความดนัโลหิตให้ได้ตามเปา้หมาย แม้วา่ได้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมแล้ว ร่วมกบัรับประทานยาลดความดนัโลหิต 3 ชนิดในขนาดท่ีเพียงพอแล้ว 
(โดยหนึง่ในนัน้คือ Thiazide diuretics)

• เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิด CVS และ renal disease

• ควรแยกจากภาวะ white-coat HT เสมอ

• รักษาด้วยการเพิ่มยากลุม่อ่ืนเชน่ MRA และ/หรือ alpha-blocker



Resistant HT “ ควบคมุดนัโลหิตไมไ่ด้ แม้ให้ยา 3 ชนิด (ต้องมียาขบัปัสสาวะด้วย) ”

วดัความดนัโลหิตได้อยา่งถกูต้อง

White-coat HT/effect

Pseudoresistant

Look for secondary HT

• ทานยาได้อยา่งถกูต้อง, ลืมทานยา ?
• ไมย่อมทานยา

• ยาอ่ืนท่ีทานด้วย เชน่ NSAIDs

• พบได้น้อยกวา่ 10 %
• ควรคิดถงึไว้ เชน่ renal artery stenosis

• นัง่พกัอยา่งน้อย 5 นาที
• อปุกรณ์ท่ีใช้วดัเหมาะสม

• พิจารณาวดัความดนัโลหิตท่ีบ้าน

• สง่ตรวจเชน่ ABPM

Adjust medication • ปรับใช้ยาให้เหมาะสม

• พิจารณาเพ่ิมยากลุม่ MRA และ/หรือ alpha-blocker



โรคความดนัโลหิตสูงในผูสู้งอายุ

ความแตกตา่งจากผู้ ป่วยทัว่ไป

• พบภาวะ white-coat effect ได้บอ่ย

• มีความแปรปรวนของ BP ได้มากถงึ 50%
• การตอบสนองตอ่ยาลดความดนัโลหิตอาจลดลง

ได้มาก ภายในสองชัว่โมงหลงัรับประทานยา

คําแนะนําในการรักษา

• เปา้หมาย < 140/90 mmHg
• ถ้าอายมุากกวา่ 80 ปี < 150/90
• มีโรคร่วมได้บอ่ย (ควรมองหา TOD เสมอ)

• เร่ิมใช้ยาตามมาตรฐาน ,ระวงั

• Orthostatic hypotension
• การทานยาไมส่ม่ําเสมอ

• ผลข้างเคียงกบัยาอ่ืนๆ



Orthostatic hypotension (Postural hypotension)
• เป็นปัญหาท่ีพบได้บอ่ยในผู้สงูอายุ

• มกัเป็นสาเหตใุห้ หกล้มได้
• ผู้สงูอาย ุ1 ใน 3 ท่ีหกล้ม มีมกัจะต้องไป

โรงพยาบาลเพ่ือรักษาภาวะแทรกซ้อน
• ผู้ ป่วยสงูอาย ุ1 ใน 3 ท่ีเข้ารพ. มกัจะไมไ่ด้

กลบับ้าน

• ดงันัน้จงึควรระมดัระวงัภาวะนีเ้ป็นพิเศษ

“ โดยเฉพาะกลุม่ผู้สงูอาย ุ

และผู้ ป่วยท่ีเป็นเบาหวาน ”
J Am Geriatr Soc. 2011 Mar; 59(3): 383–389.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21391928


การรักษาโรคความดนัโลหิตสูงในผูป่้วย CAD

• เปา้หมาย < 140/90 mmHg
• Beta-blocker ถือเป็นยาท่ีควรใช้

ในผู้ ป่วยกลุม่นี ้เน่ืองจากสามารถลด
อตัราตายในผู้ ป่วย CAD ได้



การรักษาโรคความดนัโลหิตสูงในผูป่้วย DM

• เปา้หมาย < 140/90 mmHg
• พิจารณาใช้ยา ACEI และ ARB 

เป็นหลกั

• ทัง้ ACEI, ARB และ CCB มี
ผลในการลดโอกาสเกิด CVD ใน
ผู้ ป่วยเบาหวาน



การรักษาความดนัโลหิตสูงในสตรีท่ีตั้งครรภ์

ยาท่ีควรพิจารณาใช้ในการรักษา ได้แก่

• Methyldopa (งว่งซมึ)

• Nifedipine
• Labetalol (ทารกในครรภ์เจริญเตบิโตช้า)

ในกรณี severe pre-eclampsia
• พิจารณาใช้ยา iv เชน่ hydralazine, 

labetalol, nitroglycerine เป็นต้น

• Magnesium sulfate เพ่ือปอ้งกนัการชกั

ห้ามใช้ยาในกลุม่ ACEI และ ARB
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