
Resistant Hypertension

โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา
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โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์



สองเกลอหัวแข็ง

Mr.DM Mr.HT



ระดับความดันโลหิตสูง (mmHg) จำแนกตามความรุนแรง

Category Systolic
(mmHg)

Diastolic
(mmHg)

Optimal <120 และ <80

Normal 120-129 และ/หรือ 80-84

High Normal 130-139 และ/หรือ 85-89

Grade 1 : Hypertension 140-159 และ/หรือ 90-99

Grade 2 : Hypertension 160-179 และ/หรือ 100-109

Grade 3 : Hypertension >/=180 และ/หรือ >/=110

Isolated Systolic Hypertension >/=140 และ <90



ระดับความดันโลหิต เป้าหมาย

ไม่เกิน 140/90 mmHg.

ไม่เกิน 150/90 mmHg.



Uncontrolled Hypertension

ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยที่ยังมากกว่าระดับที่ 
ควบคุมได้

Resistant Hypertension

โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา



Resistant Hypertension

ระดับความดันโลหิตที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ 
ทั้งที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต 
มากกว่าหรือเท่ากับ 3กลุ่มชนิด โดยมีกลุ่มยา 
ขับปัสสาวะ ร่วมด้วย

ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ 
แต่ต้องใช้ยามากกว่าหรือเท่ากับ 4กลุ่มชนิด



Resistant Hypertension

พบได้ประมาณร้อยละ 5-30 ของผู้ป่วย 
โรคควาดันโลหิตสูง



ลักษณะผู้ป่วยที่สัมพันธ์ Resistant Hypertension

Older age

High baseline blood pressure

Obesity

Excessive dietary salt ingestion

Chronic kidney disease

Diabetes

Left ventricular hypertrophy

Black race

Female sex



การพยากรณ์โรค



ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน



ภาวะหัวใจล้มเหลว



ภาวะหลอดเลือดสมองแตก ( เป็นอัมพฤกษ์/ อัมพาต )



ภาวะหลอดเลือดแดงโป่งพอง



ภาวะไตวาย



ภาวะเลือดออกที่จอประสาทตา

จอตาปกติ

ภาวะเลือดออกจอตา



ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง และควบคุมระดับควมดันโลหิตไม่ได้
นำไปสู่การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง

1 ใน 3 ของการเสียชีวิตทั้งหมด

การเสียชีวิตด้วยภาวะหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 45 มีสาเหตุมาจาก
ความดันโลหิตสูง ( 75 - 108 ต่อแสนประชากร )

การเสียชีวิตด้วยภาวะหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 51 มีสาเหตุมาจาก
ความดันโลหิตสูง ( 89 - 131 ต่อแสนประชากร )



Pseudoresistance

Poor blood pressure technique

Poor adherence

White - coat effect
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Poor blood pressure technique
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White - coat effect



การวัดความดันโลหิตที่สำนักงานแพทย์
 (Office Blood Pressure)



ในขณะทำการวัดความดันโลหิตควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้

ให้ผู้ป่วยนั่ง 3-5 นาที ก่อนทำการวัดความดันโลหิต

วัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในท่านั่งห่างกัน 1-2 นาที และวัดเพิ่ม 
หากค่า  2 ค่าแรกต่างกันมาก ให้พิจารณาหาค่าความดันโลหิตเฉลี่ย

ทำการวัดความดันโลหิตซ้ำหลายๆครั้ง เพื่อให้เกิดความแม่นยำดีขึ้น ใน
กรณีที่ผู้ป่วยมี Arrhythmia เช่น AF

ใช้ผ้าพันแขนที่มี bladder ขนาดมาตรฐาน (กว้าง 12-13 ซม. และยาว 35 
ซม.) แต่ให้ใช้ผ้าพันแขนที่มี bladder ใหญ่ขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีเส้นรอบวงแขน 
>32 ซม. และขนาดเล็กลงในรายที่เส้นรอบวงแขนเล็ก

ให้ผ้าพันแขนอยู่ในระดับหัวใจ ไม่ว่าจะวัดผู้ป่วยในท่าใด



เมื่อใช้วิธีวัดชนิดฟัง ให้ใช้ phaseI Korotkoff sound เป็นความดัน
โลหิตตัวบน (SBP) และ phaseV (เสียงหาย) เป็นความดันโลหิตตัวล่าง 
(DBP)

ให้วัดความดันโลหิตทั้ง 2 แขนในการตรวจครั้งแรก เพื่อดูความแตกต่าง 
หากพบความแตกต่างให้ใช้ค่าที่สูงกว่าเป็นค่าเปรียบเทียบ

ให้ทำการวัดความดันโลหิตท่ายืนในการตรวจรักษาครั้งแรก  โดยวัด
ความดันโลหิตท่ายืน 1-3 นาที ในผู้ป่วยสูงอายุ, ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้
ป่วยอื่นๆ หากสงสัยจะเกิด Orthostatic hypotension

ในขณะทำการวัดความดันโลหิตควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้



การวัดความดันโลหิตตลอด 24 ชั่วโมง
Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)



ในขณะติด ABPM ควรแนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติดังนี้

ระหว่างการตรวจ ควรให้ผู้ป่วยมีกิจกรรมประจำวันตามปกติ แต่ควรเลี่ยง
การออกกำลังกายอย่างรุนแรง

เมื่อผู้ป่วยรู้สึกว่าที่พันแขนกำลังพองขึ้นเพื่อวัดความดันโลหิต ให้หยุด
เคลื่อนไหว และจัดให้แขนอยู่บริเวณระดับหัวใจ นิ่งจนกว่าการวัดจะเสร็จ
สิ้น

ผู้ป่วยควรมีการบันทึกอาการ และเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เวลารับประทานยา 
เวลารับประทานอาหาร เวลาเข้านอน และเวลาตื่น

การวัดความดันโลหิตจะวัดและบันทึกทุก 15 นาทีในเวลากลางวัน และทุก 
30 นาทีในเวลากลางคืน



Daytime, Nighttime และ 24-h Blood pressure



การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน
Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)



ข้อแนะนำผู้ป่วยขณะวัดความดันโลหิต

ให้ผู้ป่วยวัดความดันโลหิตเองที่บ้านทุกวัน เดือนละ 7 วันติดต่อกัน ทั้งเช้า
และเย็น ในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน

ขณะวัดความดันโลหิตควรเป็นท่านั่ง มีที่พิงหลังและมีที่วางแขน 
และต้องพักอย่างน้อย 5 นาทีก่อนวัด

ควรวัดความดันโลหิต 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 1-2 นาที โดยใช้ค่าเฉลี่ย



Pseudoresistance

Poor blood pressure technique

Poor adherence

White - coat effect



ไม่ยอมรับประทานยา?

รับประทานยาถูกต้อง?

ลืมรับประทานยา?

มียาอื่นที่รับประทานอยู่ด้วย?



ยาที่มีผลกับระดับความดันโลหิต

Nonnarcotic analgesics : 
       Nonsteroidal antiinflammatory agent, including aspirin 
       Selective COX-2 inhibitors 

Sympathomimetic agent : 
       Decongestants, cocaine 

Stimulants : 
   Methylphenidate,dexmethyphenidate,dextroamphetamine 
amphetamine, methamphetamine, modafinil



Alcohol

Oral contraceptive

Cyclosporin

Erythropoientin

Natural licorice

Herbal compounds (ephedra or ma huang)

ยาที่มีผลกับระดับความดันโลหิต



            Case ผู้ป่วยหญิง อายุ 45ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
โรคความดันโลหิตสูง  และเริ่มให้ยาควบคุมระดับความดันโลหิต 
เมื่อ 2สัปดาห์ที่ผ่านมา
           
           ตั้งแต่เริ่มรับประทานยา ผู้ป่วยมีอาการหน้ามืดเวลาลุกเดิน 
จึงหยุดยา วัดความดันโลหิตที่บ้าน ค่าเฉลี่ย BP= 130-135/ 
80-90mmHg
           
            วันนี้มาพบแพทย์ตามนัด แพทย์วัดความดันโลหิต
 BP= 155/90mmHg
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White - coat Hypertension (WCH)

 ระดับความดันโลหิตที่วัดที่คลีนิก, โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข
 พบว่าสูง (SBP>/=140mmHg และ/หรือ DBP>/=90mmHg)

 แต่เมื่อวัดความดันโลหิตที่บ้าน จากการใช้เครื่องวัความดันอัตโนมัติ
 พบว่าไม่สูง (SBP<135mmHg และ DBP<85mmHg)

ความชุก ร้อยละ 9-16 ในประชากรทั่วไป

พบได้ประมาณร้อยละ 32 ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง

ไม่พบความแตกต่างของ Cardiovascular risk 
เมื่อเทียบกับผู้ที่ความดันโลหิตปกติ



Lifestyle factors

Obesity or overweight

High salt diet

Physical inactivity

Ingestion of low-fiber, high-fat diet

Heavy alcohol ingestion



Secondary Hypertension

ภาวะความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ

ภาวะที่ผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงจากสาเหตุที่ชัดเจน  
และสาเหตุดังกล่าวสามารถแก้ไขได้

พบได้รัอยละ 10 ของกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง



หัวใจและหลอดเลือด

Coarctation of Aorta

Takayasu disease



ระบบไต

Renal pharenchyma

Renal artery stenosis



โรคระบบต่อมไร้ท่อ

Gushing syndrome

Hyperthyroid



Pheochromocytoma
Primary Aldosteronism

โรคระบบต่อมไร้ท่อ



Obstructive Sleep Apnea

มีการเพิ่มขึ้นของระบบประสาท Sympathetic

มีการเพิ่มขึ้นของ Cardiac output
มีการเพิ่มขึ้นของ Peripheral resistance

Hypertension



การรักษา Resistant Hypertension

1. ปรับพฤติกรรม

2. ใช้ยาควบคุม
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาความดันโลหิตสูง

วิธีการ ข้อแนะนำ ประสิทธิภาพของการลด
ความดันโลหิต

การลดน้ำหนัก ให้ดัชนีมวลกาย (BMI)
= 18.5-24.9

5-20mmHg
ต่อการลดนำ้หนักตัว

10กก.

ใช้ DASH diet
(Dietary approach to
stop hypertension)

ให้รับประทานผัก ผลไม้ที่ไม่
หวานจัดให้มาก 

ลดปริมาณไขมันในอาหารโดย
เฉพาะไขมันอิ่มตัว

8-14mmHg

จำกัดเกลือในอาหาร

ให้ลดการรับประทานเกลือ
โซเดียม โดยต้องน้อยกว่า 

100mmol/วัน
(2.4กรัมโซเดียม หรือ 6กรัมของ
โซเดียมคลอไรด์ หรือน้ำปลา/
ซีอิ้ว ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

2-8mmHg



วิธีการ ข้อแนะนำ ประสิทธิภาพของการลด
ความดันโลหิต

การออกกำลังกาย

ควรออกกำลังกายชนิด 
Aerobic อย่างสม่ำเสมอ เช่น

การเดินเร็ว
(อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน และ

เกือบทุกวัน)

4-9mmHg

งดหรือลดการดื่ม
แอลกอฮอล์

กรณีที่งดหรือลดไม่ได้ ให้จำกัด
การดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน

2 drinks/วัน ในผู้ชาย
1 drink/วัน ในผู้หญิง 
และคนนำ้หนักน้อย

(Ethanol 30 กรัม/วัน เช่น
เบียร์720ml, ไวน์300ml, วิสกี้ที่

ยังไม่ผสม90ml)

2-4mmHg

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาความดันโลหิตสูง



อาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง

1) อาหารที่มีเกลือมาก เช่น ซอส นำ้ปลา กะปิ เต้าเจี้ยว อาหารหมักดอง ฯลฯ

2) อาหารพวกผงชูรส หรือ ผงปรุงรสต่างๆ  ได้แก่ ผงชูรส ผงฟู

3) ขนมกรุบกรอบที่มีเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก

4) อาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก กุนเชียง แหนม อาหารทะเลทำเค็ม ฯลฯ

5) สารกันบูดหลายชนิด ที่มีโซเดียมประกอบอยู่ เช่น โซเดียมเบนโซเอต
และโซเดียมโปรนิโอเนต ใช้ป้องกันเชื้อราในขนมปังปอนด์



ควบคุมนำ้หนักตัวให้เหมาะสม
เกณฑ์ของระดับนำ้หนักต่างๆ จากการประเมินค่าดัชนีมวลกาย ( BMI ) ในผู้ใหญ่

ระดับ ดัชนีมวลกาย ( กก./ม.2 )

Underweight < 18.5

ปกติ 18.5 - 24.9

Overweight 25.0 - 29.9

Obese >/= 30.0

grade1 30.0 - 34.9

grade 2 35.0 - 39.9

grade 3 >/= 40.0

grade 4 >/= 50.0

grade 5 >/= 60.0



หลักการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกขณะลดนำ้หนัก

สกัด
สิ่งกระตุ้นที่ทำให้หิว

พยายามหลีกเลี่ยงการไปศูนย์อาหาร หรือจุดที่มีอาหาร
เพื่อจะได้ไม่กระตุ้นให้เราหิวหรืออยากชิมอาหาร
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่าพยายามนึกถึงความอร่อย หรือ
รสชาติของอาหารเหล่านั้น

สะกด
ใจไม่ให้บริโภคเกิน

เมื่อพบเห็นอาหารต้องพยายามสะกดอารมณ์ของตัวเอง
ไม่ให้อยากลองหรือบริโภคมากเกินไป โดยไม่มีสติ พร้อม
ทั้งต้องระลึกไว้เสมอว่าหากบริโภคอาหารมากเกิน จน
ทำให้เราอ้วนขึ้น



สะกิด
ให้คนรอบข้างช่วยเหลือ

ต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวและคนรอบข้าง ถึง
ความจำเป็นในการลดนำ้หนัก เพื่อคอยช่วยเหลือ และ
เป็นกำลังใจขณะลดนำ้หนัก รวมทั้งไม่ซำ้เติม หรือยั่ว
ให้เราบริโภคอาหารเกิน

หลักการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกขณะลดนำ้หนัก



ต้องไม่ลืมปรับ
พฤติกรรม

ทั้ง 2 ข้อนี้ด้วย

งดบุหรี่ สารกระตุ้น และ

สิ่งเสพติดชนิดต่างๆ

ฝึกปรับอารมณ์ ควบคุมความเครียด

หลีกเลี่ยงการอดนอน
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       Case ผู้ป่วยชายไทย อายุ 62 ปี แพทย์วินิจฉัย 
เป็นความดันโลหิตสูงให้ยาควบคุมความดันโลหิต 
Atenolol 50mg OD., Enalapril 20mg BID  และ 
Amlodipine 5mg BID
       
       ควบคุมระดับตวามดันโลหิตได้ 150-160/90mmHg



Maximize diuretic therapy

Combine agents with different  
mechanisms of action



ยาที่ใช้ลดความดันโลหิตที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 4กลุ่มหลัก

ยาลดความดันโลหิตและขับปัสสาวะ ( Diuretic ) เช่น HCTZ

ยากั้นแคลเซียม ( Calcium antagonist ) เช่น Amlodipine, Diltiazem

ยาAngiotensin Converting Enzyme Inhibitor ( ACE-I ) เช่น 
Enalapril, Captopril

ยาAngiotensin Receptor Blocker ( ARB ) เช่น Losartan



การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตที่สามารถเสริมฤทธิ์กัน



การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตที่สามารถเสริมฤทธิ์กัน



ยาลดความดันโลหิตที่ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม

Diuretic Beta-
blocker

Calcium-
blocker ACE-I ARB

LVH

Asymptomatic
atherosclerosis

Micro-
albuminuria

Renal
dysfunction

Previous
stroke



Diuretic Beta-
blocker

Calcium-
blocker ACE-I ARB

Previous
MI

Angina
pectoris

Heart
Failure

Aortic
aneurysm

AF
prevention

ยาลดความดันโลหิตที่ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม



Diuretic Beta-
blocker

Calcium-
blocker ACE-I ARB

AF
rate control

ESRD
proteinuria

Peripheral
artery dis.

Metabolic
syndrome

DM

ยาลดความดันโลหิตที่ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม



Diuretic Beta-
blocker

Calcium-
blocker ACE-I ARB

Pregnancy

Black
people

Elderly

ยาลดความดันโลหิตที่ควรเลือกใช้ตามความเหมาะสม



Alpha blocker drug

กระตุ้น Alpha-receptor            หลอดเลือดหดตัว      

Doxazosin

Prasosin

Terazosin



Refer to Specialist

Known or suspected secondary cause 
of hypertension

BP remains uncontrolled after 6 months 
of treatment



Take home message

ยืนยันว่ามีภาวะ Resistant hypertension

ต้องตัดทิ้งภาวะ Pseudoresistance

ปรับพฤติกรรม

ตัดยาที่มีส่วนทำให้ความดันโลหิตสูง



ปรับยาควบคุมความดันโลหิต

ส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจหาโรคที่เป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง

Take home message



ด้วยความปราถนาดี และ ห่วงใย

ห่างไกลความดันโลหิตสูง




