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Resistant hypertension คืออะไร

• หมายถึง สภาวะท่ีไมส่ามารถควบคมุให้ระดบัความดนัโลหิตลงมาต่ํา

กวา่ 140/90 มม.ปรอทได้ 

• แม้วา่ผู้ ป่วยได้.. 

– ปรับพฤตกิรรมและ

– รับประทานยาลดความดันโลหติแล้ว 3 กลุ่มในขนาดที่เพียงพอ 

(โดยที่มียาลดความดันโลหติหน่ึงชนิดเป็นยาในกลุ่ม diuretic)



Isolate systolic HT

หมายถงึ ระดบั SBP ≽ 140 มม.ปรอท แตร่ะดบั DBP < 90 มม.ปรอท



Elderly patients

• มกัมี atherosclerosis ทําให้ SBP มีแนวโน้มสงูขึน้แต ่DBP มีแนวโน้ม
ต่ําลง

• คา่ความดนัโลหิตมีความแตกตา่งในแตล่ะช่วงของวนัมากและพบ 

white-coat HT ได้บอ่ยจงึแนะนํา HBPM

• Keep BP < 150/90 mmHg.



เป้าหมายการรักษาโรคความดนัโลหิตสูง

Age < 80 Age > 80 DM CKD
AHA 140/90 145/90 140/90 140/90

NICE 140/90 150/90 140/90 140/90

ESC 140/90 150/90 140/85 140/90

JNC8 140/90 150/90 140/90 140/90



White coat hypertension





Pseudo-resistant hypertension

• White coat hypertension
• Poor adherence
• Poor BP measurement technique





HBPM



การเตรียมเคร่ืองมือ

• แนะนําให้ใช้เคร่ืองวดัความดนัโลหิต

ชนิดอตัโนมตั ิ(automatic blood 

pressure measurement device) 

และเคร่ืองจะต้องได้รับการตรวจสอบ

มาตรฐานอยา่งสม่ําเสมอเป็นระยะ ๆ



การเตรียมเคร่ืองมือ

• ใช้ arm cuff ขนาดท่ีเหมาะสมกบั

แขนของผู้ ป่วย กลา่วคือ สว่นท่ี

เป็นถงุลม (bladder) จะต้อง

ครอบคลมุรอบวงแขนผู้ ป่วยได้ร้อย

ละ 80 สา หรับผู้ใหญ่ทัว่ไป ซึง่มี

เส้นรอบวงแขนยาวประมาณ 27-

34 ซม. จะใช้ arm cuff ท่ีมีถงุลม

ขนาด 16 ซม. x 30 ซม.



• แนะนําให้ใช้เคร่ืองวดั
ความดนัโลหิตอตัโนมตัิ
ชนิดพนัต้นแขนเท่านัน้ใน
การทํา HBPM

การเตรียมเคร่ืองมือ



การเตรียมผูถู้กวดัความดนัโลหิต

• ไมค่วรสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีรัด

แน่นเกินไป

• ไมด่ื่มแอลกอฮอล์ ชา

กาแฟหรือเคร่ืองด่ืมผสม

คาเฟอีน และไมส่บูบหุร่ี 

ก่อนทําการวดั 30 นาที

• ถ่ายปัสสาวะให้

เรียบร้อย 



• ให้ผู้ ป่วยนัง่พกับนเก้าอีใ้นห้องท่ีเงียบ

สงบเป็นเวลา 5 นาที หลงัพิงพนกั

เพ่ือไมต้่องเกร็งหลงั เท้า 2 ข้างวาง

ราบกบัพืน้ ห้ามนัง่ไขวห้่าง ไมพ่ดูคยุ

ขณะวดั แขนซ้ายหรือขวาท่ีต้องการ

วดัวางอยูบ่นโต๊ะ ไมต้่องกํามือ

การเตรียมผูถู้กวดัความดนัโลหิต



วธีิการวดั

• ในการวดัความดนัโลหิตครัง้แรก แนะนําให้วดัท่ีแขนทัง้สองข้าง หาก

ตา่งกนัเกิน 20/10 มม.ปรอท ให้สง่ผู้ ป่วยตอ่ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ

• หากความดนัโลหิตของแขนทัง้สองข้างไมเ่ท่ากนั โดยเฉพาะถ้า SBP
ของแขนสองข้างตา่งกนั > 10 มม.ปรอท การตดิตามความดนัโลหิตจะ

ใช้ข้างท่ีมีคา่สงูกวา่

• แตห่ากความดนัโลหิตของแขนทัง้สองข้างไมต่า่งกนั หรือตา่งกนั < 10 

มม.ปรอท แนะนําให้วดัความดนัโลหิตท่ีแขนซึง่ใช้งานน้อยกวา่ (non-

dominant arm)





วธีิการวดั (ต่อ)

• ให้กึ่งกลางของถงุลม ซึง่จะมี
เคร่ืองหมายวงกลมเลก็ๆท่ีขอบ ให้
วางอยูบ่นหลอดเลือดแดง brachial

• ให้ทําการวดัอยา่งน้อย 2 ครัง้ หา่งกนั
ครัง้ละ 1 นาที จากแขนเดียวกนั และ
ท่าเดียวกนั นําผลท่ีได้ทัง้หมดมาหา
คา่เฉล่ีย โดยทัว่ไปการวดัครัง้แรกมกั
มีคา่สงูท่ีสดุ หากพบผลจากการวดั
สองครัง้ตา่งกนัมากกวา่ 5 มม.ปรอท 
ควรวดัเพิ่มอีก 1-2 ครัง้



ความถ่ีในการวดั

• แนะนําให้วดัความดนัโลหิตวนัละ 2 ครัง้ โดยวดัในช่วงเช้าก่อน

รับประทานยาลดความดนัโลหิต 2 ครัง้ และช่วงเย็นอีก 2 ครัง้ (รวมวนั

ละ 4 ครัง้) เป็นเวลา 4-7 วนัก่อนพบแพทย์

• (ให้ตดัคา่ท่ีวดัได้ในวนัแรกออก และคํานวณคา่เฉล่ียจากคา่ท่ีเหลือ

ทัง้หมด แล้วนําผลดงักลา่วไปใช้ในการตดัสนิใจเร่ิมหรือปรับเปล่ียนการ

รักษา)



การแปลผล

• แพทย์จะประเมินผลการวดัความดนัโลหิตจากท่ีบ้านและท่ีโรงพยาบาล

ร่วมกนั วา่ผู้ ป่วยเป็นความดนัโลหิตสงูจริงหรือไม ่ชนิดใด เพ่ือเลือกการ

รักษาท่ีเหมาะสมตอ่ไป

• การตดิตามการรักษาในระยะยาว คา่ความดนัโลหิตท่ีวดัได้ท่ีบ้านจาก

เคร่ืองวดัความดนัโลหิตอตัโนมตัจิะต่ํากวา่คา่ท่ีวดัได้ท่ีสถานพยาบาล 

ปะมาณ 5 มม.ปรอท จงึควรถือวา่ความดนัโลหิตผิดปกตเิม่ือ SBP > 

135 มม. ปรอท และ/หรือ DBP > 85 มม.ปรอท



Secondary HT

• ความดนัโลหิตสงูจากโรคหรือภาวะอ่ืนๆ ท่ี

มีสาเหตชุดัเจน 

• ควรนกึถึงและพยายามสืบค้นหาสาเหตใุน

ผู้ ป่วยท่ีพบวา่มีความดนัโลหิตสงูท่ี..

– ควบคมุได้ยากส์

– New onset HT ท่ีอาย ุ< 35 ปี หรือ > 70 ปี









การตรวจร่างกายหาสาเหตุความดนัโลหิตสูงทุติยภูมิ

Disease Signs 
Polycystic kidney disease ก้อนในท้องสว่นบน 2 ข้าง

Takayasu’s disease ชีพจรแขน ขา และ/หรือ คอ หายไปหรือเบาลง

Coarctation of aorta ชีพจรแขนซ้ายและขาเบากว่าแขนขวา ในผู้ ป่วยอายนุ้อย 

หรืออาจได้ยินเสียง murmur

Renal artery stenosis เสียงฟู่ ในท้องหรือหลงัสว่นบน ข้างใดข้างหนึ่ง

Pheochromocytoma Café au lait spot หรือ neurofibroma

Primary hyperaldosteronism กล้ามเนือ้ต้นแขน ต้นขา หรือต้นคออ่อนแรง

Von Hippel-Lindau disease Retinal hemangioma, cerebellum disorder

Chronic kidney disease ซีด ผิวแห้ง ขาบวม

Cushing’s syndrome Truncal obesity ,purplish striae













การตรวจร่างกายหา target organ damage
Organ TOD Signs 

Heart LVH

Atrial fibrillation
Heart failured

PMI shift downward and 
lateral, S4 gallop
Irregular pulse
S3 gallop, edema, lung 
creitation

Kidney CKD Edema, anemia, dry skin

Brain CVA Facial palsy, hemiparesis, 
dementia

Eye Retinopathy Exudate, hemorrhage, 
papilledema

Vessels Atherosclerosis PAD, claudication, carotid 
bruit



การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการทัว่ไป

• FBS
• Lipid profile
• Serum electrolyte, serum creatinine
• CBC
• UA
• ECG



การตรวจเพ่ิมเติมในรายท่ีมีความเส่ียง CVD สูง

• Echocardiography
• Carotid ultrasonography
• ABI
• OGTT
• Albuminuria
• Fundoscopy
• Renin, aldosterone, corticostroid level
• MRI adrenal gland



Resistant hypertension คืออะไร

• หมายถึง สภาวะท่ีไมส่ามารถควบคมุให้ระดบัความดนัโลหิตลงมาต่ํา

กวา่ 140/90 มม.ปรอทได้ 

• แม้วา่ผู้ ป่วยได้.. 

– ปรับพฤตกิรรมและ

– รับประทานยาลดความดันโลหติแล้ว 3 กลุ่มในขนาดที่เพียงพอ 

(โดยที่มียาลดความดันโลหติหน่ึงชนิดเป็นยาในกลุ่ม diuretic)



การรักษาดว้ยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

วิธีการ ประสิทธิภาพของการลดระดับความดัน

โลหติ

ลดนํา้หนกัในผู้ ท่ี BMI > 25 ลดนํา้หนกั 10 กก. ลด SBP 5-20 mmHg.

DASH diet ลด SBP 8-14 mmHg.

รับประทานโซเดียม < 2300 มก.ตอ่วนั ลด SBP 2-8 mmHg.

ออกกําลงักายแบบแอโรบิกอย่างสม่ําเสมอ ลด SBP 4 mmHg.

ลด DBP 2.5 mmHg.

จํากดัการด่ืมแอลกอฮอล์ ลด SBP 2-4 mmHg.



การควบคุมนํ้าหนกั

• เปา้หมายสําหรับคนไทย 

– BMI 18.5-22.9
– รอบเอว < 90 ซม. ในเพศชายและ < 80 ซม. ในเพศหญิง

• เม่ือลดนํา้หนกัได้ 5% จากนํา้หนกัเร่ิมต้น จะมีประสทิธิภาพเทียบเท่า

กบัการรับประทานยาลดความดนัโลหิต 1 ชนิด



DASH diet
• DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

• เน้นใยอาหาร โพแทสเซียม แมกนีเซียมและแคลเซียม

• รับประทานผกั 5 สว่นตอ่วนั

– ผกั 1 สว่นเทา่กบั ผกัดิบ 2 ทพัพีหรือ ผกัสกุ 1 ทพัพี

• รับประทานผลไม้ 4 สว่นตอ่วนั

– ผลไม้ 1 สว่นเทา่กบั ผลไม้หัน่พอดีคํา 6-8 ชิน้หรือผลไม้ท่ีวางเรียงบน
จานรองกาแฟพอดี 1 จาน

• นมไขมนัต่ําและผลติภณัฑ์ของนมไขมนัต่ํา 2-3 สว่นตอ่วนั

• ธญัพืช ถัว่เปลือกแข็ง 7 สว่นตอ่วนั





การจาํกดัโซเดียมในอาหาร

• ควรจํากดัการบริโภคโซเดียม < 2,300 มก./วนั โดย…
– เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) 1 ช้อนชา (5 กรัม) มีโซเดียม 2,000 มก.

– นํา้ปลา 1 ช้อนชา มีโซเดียม 350-500 มก.

– ซีอิ๊ว 1 ช้อนชา มีโซเดียม 320-455 มก.

– ผงชรูส 1 ช้อนชา มีโซเดียม 492 มก.

ถ้าคิดเฉล่ียให้นํา้ปลาและซีอิ๊วมีโซเดียมประมาณ 400 มก.ตอ่ช้อนชา

1 วนั จะรับประทานได้ไมเ่กิน 6 ช้อนชา หรือไมเ่กิน 2 ช้อนชาตอ่มือ้















วิธีแปลงปริมาณแอลกอฮอล์จากปริมาตร (มิลลิลิตร) ให้เป็นนํา้หนัก (กรัม)

1. แยกเนือ้แอลกอฮอล์ออกมาก่อน

เช่น เหล้าขาว 40 ดีกรี ก็คือมีแอลกอฮอล์อยู ่40%
ด่ืมวนัละ 100 มิลลลิติร ก็จะมีเนือ้แอลกอฮอล์เทา่กบั 100 x 40/100
คิดเป็นปริมาตรแอลกอฮอล์ 40 มิลลลิติร

2.   เปล่ียนปริมาตรให้เป็นนํา้หนกั

นํา้กลัน่ 1 มิลลลิติร จะมีนํา้หนกั 1 กรัม

แอลกอฮอล์มีนํา้หนกัเป็น 0.789 เทา่ของนํา้กลัน่

ดงันัน้ปริมาตรแอลกอฮอล์ 40 มิลลลิติร จะหนกัเทา่กบั 40 x 0.789 กรัม

เม่ือกินเหล้าขาว วนัละ 100 มิลลลิติร จงึเทา่กบั 31.56 กรัม

***ก็คือประมาณ 3 standard drink นัน่เอง ***



Confirm Treatment Resistance

Exclude pseudo-resistance - Treatment adherence 
- White coat effect exclusion

Correction of lifestyle factors
- Weight loss
- Physical activity
- Moderate alcohol intake
- Low salt diet

Screen for secondary causes 
of resistant hypertension

- Obstructive sleep apnea
- Primary aldosteronism
- Chronic kidney disease
- Renal artery stenosis
- Phechromocytoma
- Cushing ́s syndrome
-Aortic coarction
- Drugs 

Optimize medication







หลกัการเลือกใชย้าลดความดนัโลหิต





หลกัการเลือกใชย้าลดความดนัโลหิต

Diuretics 

ACEI ARB

CCB 



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



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



Resistant HT
• ภาวะท่ีไมส่ามารถควบคมุระดบัความดนัโลหิตให้ได้ตามเปา้หมาย 

แม้วา่ได้ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมแล้ว ร่วมกบัรับประทานยาลดความดนั

โลหิต 3 ชนิดในขนาดท่ีเพียงพอแล้ว (โดยหนึง่ในนัน้คือ Thiazide

diuretics)
• เพิ่มความเส่ียงในการเกิด CVS และ renal disease

• ควรแยกจากภาวะ white-coat HT เสมอ

• รักษาด้วยการเพิ่มยากลุม่อ่ืนเช่น MRA และ/หรือ alpha-blocker



Confirm Treatment Resistance

Exclude pseudo-resistance - Treatment adherence 
- White coat effect exclusion

Correction of lifestyle factors
- Weight loss
- Physical activity
- Moderate alcohol intake
- Low salt diet

Screen for secondary causes 
of resistant hypertension

- Obstructive sleep apnea
- Primary aldosteronism
- Chronic kidney disease
- Renal artery stenosis
- Phechromocytoma
- Cushing ́s syndrome
-Aortic coarction
- Drugs 

Maximize anti-hypertensive doses
Combination therapy
Add MRA or alpha-blocker
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