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ส่ วนที่ 1
ความรู้ พนื้ ฐานความดันโลหิตสู ง (Hypertension)
ในสภาวะปั จจุบนั ความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทาให้คนไทยเกิดความเครี ยดส่ งผลให้
สถิติการเกิดโรคความดันโลหิ ตสู งเพิ่มขึ้น โดยปกติค่าของความดันโลหิ ตมี 2 ตัว คือตัวบนและตัวล่าง
ค่าความดันปกติตวั บนประมาณ 120-130 ความดันตัวล่างประมาณ 70-80 บางคนไปตรวจหมอบอกว่า
ความดันต่ า จริ ง ๆ แล้วความดันต่ าไม่ถือว่าเป็ นโรคความดันยิ่งต่ ายิ่งดี ซึ่ งมักพบในนักกี ฬาหรื อคนตัว
เล็ก แต่ในกรณี ผปู ้ ่ วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วช็อก ความดันต่าลงจะถือว่าเป็ นอันตราย ความดัน
โลหิ ตเป็ นแรงดันเลือดที่เกิดจากการที่หวั ใจสู บฉี ดเลือดไปเลี้ยงทัว่ ร่ างกาย หากมีค่าความดันมากกว่านี้ จดั
ว่าเป็ นผูท้ ี่มีภาวะความดันโลหิ ตสู งหรื อเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ส่ วนสาเหตุของโรคความดันโลหิ ตสู ง
90% ของผูท้ ี่มีภาวะดังกล่าวไม่ทราบสาเหตุที่ชดั เจน พบมากในกลุ่มคนอายุ 40 ปี ขึ้นไป นอกจากนั้น เกิด
จากอาการป่ วยบางอย่าง เช่น อาการป่ วยเกี่ยวกับสมอง ต่อมหมวกไต และต่อมไร้ท่อบางประเภท
ปี 2556 คนไทยป่ วยด้วยโรคความดันโลหิตเกือบ 11 ล้านคน เสี ยชีวติ 5,165 คน และพบป่ วยราย
ใหม่เพิ่มเกื อบ 1 แสนคน ร้อยละ 50 ไม่รู้ตวั เพราะไม่เคยตรวจสุ ขภาพ ในกลุ่มที่ป่วยแล้วพบว่ามีเพียง
1 ใน 4 ที่ควบคุมความดันได้ ที่เหลือยังมีพฤติกรรมน่าห่ วง องค์การอนามัยโลกรายงานว่า โรคความดัน
โลหิ ตสู งเป็ น 1 ในสาเหตุสาคัญที่ทาให้ประชาชนอายุส้ ัน ทัว่ โลกมีผทู ้ ี่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งถึ ง
1,000 ล้านคน เสี ยชี วิตปี ละเกื อบ 8 ล้านคน เฉลี่ยประมาณนาทีละ 15 คน โดย 1 ใน 3 พบในวัย
ผูใ้ หญ่ และคาดว่าในปี พ.ศ.2568 ประชากรวัยผูใ้ หญ่ท้ งั โลกจะป่ วยเป็ นโรคนี้ เพิ่ม 1,560 ล้านคน ส่ วน
ในไทยแนวโน้มเพิม่ ขึ้น กระทรวงสาธารณสุ ข มีนโยบายควบคุมโรคความดันโลหิ ตสู ง1 โดยให้ทุกพื้นที่
ตรวจคัดกรองโรคความความดันโลหิ ตและรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุ ขภาพประจาปี จากการตรวจคัด
กรองโรคความดันโลหิ ตสู งในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไปจานวน 23 ล้านกว่าคนทุกปี และให้ความรู้ใน
การควบคุม ป้ องกันโรค โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่มคนปกติ กลุ่มที่มีความเสี่ ยง และกลุ่มที่ป่วย
แล้วเพื่อดูแลให้เหมาะสม ประกอบกับแพทย์สมาคมโรคหัวใจแห่ งอเมริ กา กล่ าวว่าการแพทย์แบบ
ทางเลื อกอย่างการออกกาลังกายแบบแอโรบิคก็อาจจะทาให้ความดันโลหิ ตลดลงได้2 ซึ่ งการแพทย์
ทางเลื อกด้วยการออกกาลังกายอยูใ่ นเรื่ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ หรื อ 8อ3 (อโรคยา-ความรู้
เรื่ องโรค/มูลเหตุก่อโรค อาหารตามธงโภชนาการ สมุนไพรและธาตุเจ้าเรื อน อิริยาบถ-ออกกาลังกายโดย
ท่าฤาษีดดั ตน อุเบกขา-อารมณ์ สมาธิ คลายเครี ยด อากาศ-การจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสม อาจิณ-การใส่
ใจดูแลสุ ขภาพ การขับถ่ าย อุดมปั ญญา-การรับรู้ ขอ้ มูลข่าวสารปั จจุ บนั การแก้ไขปั ญหา การวางแผน
และอาชี พ-การป้ องกันความเสี่ ยงจากอาชี พ การส่ งเสริ มอาชี พ การใช้จ่ายและการทางานที่ เหมาะสม
การแพทย์ทางเลือกเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่สามารถนามาผสมผสานปฏิบตั ิในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
สุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี
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1. ความหมายของโรคความดันโลหิตสู ง(Hypertension)
ความดันโลหิตสู ง (Hypertension) หมายถึง ระดับความดันโลหิ ตซิ สโตลิค (systolic blood
pressure,SBP) มากกว่าหรื อเท่ากับ 140 มม.ปรอท และ/หรื อความดันโลหิ ตไดแอสโตลิค (diastolic blood
pressure, DBP) มากกว่าหรื อเท่ากับ 90 มม.ปรอท
Isolated systolic hypertension (ISH) หมายถึงระดับความดันโลหิ ตซิ สโตลิค (systolic blood
pressure,SBP) ≥ 140 มม.ปรอทแต่ระดับความดันโลหิ ตไดแอสโตลิค (diastolic blood pressure, DBP)
< 90 มม.ปรอท
Isolated office hypertension หรือ white coat hypertension (WCH) หมายถึง
ระดับความดันโลหิ ตที่วดั ในคลินิกโรงพยาบาลหรื อสถานบริ การสาธารณสุ ขพบว่าสู ง
(SBP ≥ 140 มม. ปรอทและ/หรื อ DBP ≥ 90 มม.ปรอท) แต่เมื่อวัดความดันโลหิ ตที่บา้ นจากการวัดด้วย
เครื่ องวัดความดันโลหิ ตอัตโนมัติพบว่าไม่สูง (SBP <135 มม.ปรอทและ DBP < 85 มม. ปรอท)
Masked hypertension หมายถึง
ภาวะที่ความดันโลหิ ตที่ วดั ในคลิ นิกโรงพยาบาลหรื อสถานบริ การสาธารณสุ ขพบว่า
ปกติ (SBP < 140 มม. ปรอทและ DBP < 90 มม. ปรอท) แต่เมื่อวัดความดันโลหิ ตด้วยเครื่ องวัดอัตโนมัติ
พบว่าสู ง (SBP ≥ 135 มม.ปรอทและ/หรื อ DBP ≥ 85 มม.ปรอท)
ตารางที่ 1 ระดับความดันโลหิตสู ง (มม. ปรอท) จาแนกตามความรุ นแรงในผูใ้ หญ่อายุ 18 ปี ขึ้นไป
Category
Optimal
Normal
high normal
grade 1 hypertension (mild)
grade 2 hypertension (moderate)
grade 3 hypertension (severe)
Isolated systolic hypertension

SBP
<120
120-129
130-139
140-159
160-179
>180
>140

และ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ/หรื อ
และ

DBP
<80
80-84
85-89
90-99
100-109
>110
<90
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ปั จจุบนั ยังไม่ทราบแน่ชดั เกี่ยวกับปั จจัยสนับสนุ นเกิดความดันโลหิ ตสู ง แต่การศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้แก่ ภาวะอ้วน การสู บบุหรี่ ขาดการออุกกาลังกาย การรับประทานเค็ม การดื่มแอลกอฮอล์
แบบหนัก (heavy drink) ความเครี ยด เป็ นต้น ดังนั้นอนุ มานว่า นี่ คือสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิ ต
สู ง ซึ่ งสมาคมความดันโลหิ ตสู ง แห่ ง ประเทศไทยได้จดั ท าตารางการประเมิ นความเสี่ ย งต่ อการเกิ ด
โรคหัวใจ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

2. กลไกร่ างกายก่อเกิดโรค
ความดันโลหิตของบุคคลจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการบีบตัวของหัวใจและแรงต้าน
การไหลเวียนของหลอดเลือดส่ วนปลายโดยความดันโลหิ ตคือปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที
(cardiac output) และความต้านทานของหลอดเลื อดส่ วนปลายการมี ระดับความดันโลหิ ตสู งเกิ ดจากการ
เพิ่มขึ้นของปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ งหรื อทั้งสองปั จจัยหรื อจากความล้มเหลวของกลไกการปรับชดเชยปั จจัย
หลักที่ มี ผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงระดับความดันโลหิ ต ได้แก่ ระบบประสาทซิ มพาธิ ติก (Sympathetic
nervous system) ระบบเรนิน – แองจิโอเทนซิ น (renin-angiotensin system) และระบบการทางานของไต
4
โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

4

1. การกระตุน้ ประสาทซิ มพาธิ ติกส่ วนแอลฟาทาให้หลอดเลื อดแดงหดตัวจึงมีความต้านทาน
ของหลอดเลือดเพิ่มขึ้นการกระตุน้ ประสาทซิ มพาธิ ติกจะมีผลต่อการทางานของระบบเรนิน – แองจิ
โอเทนซิ นทาให้ผลิตแองจิโอเทนซิ นทู (angiotensin II) ส่ งผลให้หลอดเลือดแดงหดตัวซึ่ งทาให้ความ
ต้านทานของหลอดเลือดส่ วนปลายเพิ่มขึ้นและการกระตุน้ ประสาทซิ มพาธิ ติกส่ วนเบต้าทาให้อตั ราการ
เต้นของหัวใจเพิ่มมากขึ้นแรงบีบตัวของหัวใจแรงขึ้นจึงเพิ่มปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจและทาให้ความ
ดันโลหิ ตเพิ่มขึ้น
2. การลดลงของสารเหลวในระบบไหลเวียนทาให้ปริ มาตรเลือดที่ไหลผ่านไตน้อยลงซึ่ งกระตุน้
ระบบเรนิน – แองจิโอเทนซิ นทาให้หลอดเลือดหดตัวจึงเกิดแรงต้านของหลอดเลือดทัว่ ร่ างกายและแองจิ
โอเทนซิ นทู (angiotensin II) ในระบบไหลเวียนจะกระตุน้ ให้มีการหลัง่ ของฮอร์ โมนอัลโดสเตอโรน
(aldosterone hormone) จากต่อมหมวกไตส่ วนนอกซึ่ งมีผลในการดูดซึ มกลับของน้ าและโซเดี ยมที่ไต
ปริ มาณของเลือดจึงเพิ่มขึ้นและความดันโลหิ ตสู งขึ้น5
3. ต่อมใต้สมองส่ วนหลังมี การหลัง่ ฮอร์ โมนแอนตี้ ไดยูเรติ กฮอร์ โมน (antidiuretic hormone)
เพื่อตอบสนองต่อการลดลงของสารเหลวในระบบไหลเวียนและฮอร์ โมนดังกล่าวมีผลต่อกล้ามเนื้ อเรี ยบ
ของหลอดเลื อดทาให้เลื อดที่ไหลผ่านต้องถู กบีบให้ผ่านอย่างแรงจึ งทาอันตรายต่อเยื่อบุภายในหลอด
เลือดซึ่ งจะทาให้มีการหลัง่ สารที่มีผลต่อหลอดเลือดทาให้หลอดเลือดมีการหดตัวมากยิง่ ขึ้น
ส าหรั บความรุ นแรงของภาวะความดันโลหิ ตสู งพบร่ วมกับการเสื่ อมสภาพของอวัยวะต่ างๆ
ที่ส าคัญ ได้แก่ สมองหัวใจไตและตามี รายงานว่าในกลุ่ มที่ มี ระดับความดันโลหิ ตซี สโตลิ คมากกว่า
140 มิลลิเมตรปรอท เมื่ออายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไปมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น6
และความดันโลหิตสู งมีการจาแนกได้หลากหลายโดยสามารถจาแนกชนิดของความดันโลหิตสู ง ได้ดงั นี้
3. ชนิดของความดันโลหิตสู ง
1. ความดันโลหิ ตสู งจาแนกตามสาเหตุการเกิด4 แบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1.1 ความดันโลหิตสู งชนิดไม่ทราบสาเหตุ (primary or essential hypertension)
พบได้ประมาณร้อยละ 95 ของจานวนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทั้งหมดส่ วนใหญ่พบในผู ้
ที่มีอายุ 60ปี ขึ้นไปและพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย7 ปั จจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั แต่อย่างไรก็
ตามคณะกรรมการร่ วมแห่ งชาติด้านการประเมินและรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งของสหรัฐอเมริ กา 6
พบว่า มีปัจจัยเสี่ ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องและส่ งเสริ มให้เกิดโรคความดันโลหิ ตสู ง ได้แก่ กรรมพันธุ์ความอ้วน
การมี ไ ขมัน ในเลื อ ดสู ง การรั บ ประทานอาหารที่ มี ร สเค็ ม จัด การไม่ ออกก าลัง กายการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ก ารสู บ บุ ห รี่ ค วามเครี ย ดอายุ แ ละมี ป ระวัติ ค รอบครั ว เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและ
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หลอดเลื อดซึ่ งความดันโลหิ ตสู งชนิ ดไม่ทราบสาเหตุน้ ี เป็ นปั ญหาสาคัญที่ตอ้ งให้การวินิจฉัยรักษาและ
ควบคุมโรคให้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2 ความดันโลหิตสู งชนิดทราบสาเหตุ (secondary hypertension)
ได้นอ้ ยประมาณร้อยละ 5-10 ส่ วนใหญ่เกิดจากการมีพยาธิ สภาพของอวัยวะต่างๆในร่ างกาย
โดยจะส่ งผลทาให้เกิ ดแรงดันเลื อดสู งส่ วนใหญ่อาจเกิ ดพยาธิ สภาพที่ไตต่อมหมวกไตโรคหรื อความ
ผิดปกติของระบบประสาท 8 ความผิดปกติของฮอร์ โมนโรคของต่อมไร้ ท่อร่ วมโรคครรภ์เป็ นพิษการ
บาดเจ็บของศีรษะยาและสารเคมี เป็ นต้น9 ดังนั้น เมื่อได้รับการรักษาที่สาเหตุระดับความดันโลหิ ตจะ
ลดลงเป็ นปกติและสามารถรักษาให้หายได้
2. ความดันโลหิ ตสู งจาแนกตามความรุ นแรงของภาวะความดันโลหิ ตสู งโดยจาแนกตามความเสื่ อม
ของอวัยวะต่างๆซึ่ งจาแนกได้ 3 ระดับ ดังนี้10
2.1 ความรุ นแรงระดับที่ 1 ตรวจไม่พบมีความเสื่ อมของอวัยวะต่างๆ
2.2 ความรุ นแรงระดับที่ 2 ตรวจพบความเสื่ อมหรื อความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 หัวใจห้องล่างซ้ายโต (left ventricular hypertrophy) โดยการตรวจร่ างกาย
เอกซเรย์ทรวงอกหรื อการตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจเป็ นต้น
2.2.2 หลอดเลือดแดงฝอยของเรตินา (retina) มีการตีบทัว่ ไปหมดหรื อเฉพาะบางส่ วน
2.2.3 พบไข่ขาวในปั สสาวะ (proteinuria) และหรื อคริ อะตินิน (creatinine)ในเลือดสู งกว่าปกติ
2.3 ความรุ นแรงระดับที่ 3 มีอวัยวะต่างๆเสื่ อมสภาพโดยเป็ นผลมาจากภาวะความดัน
โลหิ ตสู งโดยตรวจพบทั้งอาการและอาการแสดงของอวัยวะที่ถูกทาลายได้แก่
2.3.1 หัวใจมีอาการเจ็บหน้าอกหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลว
2.3.2 ตามีเลือดออกในเรตินาหรื ออาจมีประสาทตาบวม (papilledema)
2.3.3 สมองสมองขาดเลือดไปเลี้ ยงชัว่ คราวโรคหลอดเลื อดสมองหรื อภาวะสมอง
บวม (hypertensive encephalopathy)
3. ความดัน โลหิ ต สู ง จ าแนกตามระดับ ความดัน โลหิ ต โดยคณะกรรมการร่ ว มแห่ ง ชาติ
สหรัฐอเมริ กา4 ได้ดงั นี้
3.1 ปกติ (normal) คือมีค่าความดันซี สโตลิคน้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอทและค่าความ
ดันไดแอสโตลิคน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท
3.2 ระยะก่อนความดันโลหิ ตสู ง (pre-hypertension) คือมีค่าความดันโลหิ ตซี สโตลิคอยู่
ระหว่าง 120 – 139 มิลลิเมตรปรอทและค่าความดันไดแอสโตลิคอยูร่ ะหว่าง 80 – 89มิลลิเมตรปรอท
3.3 ความดันโลหิ ตสู งระดับที่ 1 (stage 1 hypertension) คือมีค่าความดันโลหิ ตซี สโตลิค
อยูร่ ะหว่าง 140 – 159 มิลลิเมตรปรอทและค่าความดันไดแอสโตลิคอยูร่ ะหว่าง 90 – 99มิลลิเมตรปรอท
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3.4 ความดันโลหิตสู งระดับที่ 2 (stage 2 hypertension) คือมีค่าความดันโลหิ ต ซี สโตลิค
มากกว่า 160 มิลลิเมตรปรอทและค่าความดันไดแอสโตลิคมากกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท
4. ความดันโลหิ ตสู งจาแนกตามระดับความดันโลหิ ต โดยสมาคมโรคเบาหวานแห่ งชาติ
สหรัฐอเมริ กา จาแนกผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสู ง ดังนี้
4.1 ผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีความดันโลหิ ตสู งตัวบน ซี สโตลิค น้อยกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท
หรื อความดันโลหิตสู งไดแอสโตลิค น้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท ควรทาการรักษาความดันโลหิตสู ง
เมื่อทาการรักษาแล้ว ควรมีความดันโลหิ ตตัวบนซี สโตลิค มากกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท
ไดแอสโตลิค มากกว่า 80 ถือว่าเป็ นการรักษาที่ได้ผล
ตารางที่ 3 แนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสู งในไตวายเรื้ อรัง
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4. อาการและอาการแสดง
ผูป้ ่ วยที่มีความดันโลหิ ตสู งเล็กน้อยหรื อปานกลางมักไม่พบอาการแสดงเฉพาะเจาะจงที่บ่งบอก
ว่ามีภาวะความดันโลหิ ตสู งส่ วนใหญ่การวินิจฉัยมักพบได้จากการที่ผปู ้ ่ วยมาตรวจตามนัดหรื อมักพบ
ร่ วมกับสาเหตุของอาการอื่นซึ่ งไม่ใช่ความดันโลหิ ตสู ง4 สาหรับผูป้ ่ วยที่มีระดับความดันโลหิ ตสู งมาก
หรื อสู งในระดับรุ นแรงและเป็ นมานานโดยเฉพาะในรายที่ ย งั ไม่เคยได้รับการรั กษาหรื อรั กษาแต่ไ ม่
สม่าเสมอหรื อไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมมักพบมีอาการ ดังต่อไปนี้12
1. ปวดศีรษะมักพบในผูป้ ่ วยที่มีระดับความดันโลหิ ตสู งรุ นแรงโดยลักษณะอาการปวดศีรษะมัก
ปวด ที่บริ เวณท้ายทอยโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนในช่วงเช้าต่อมาอาการจะค่อยๆดีข้ ึนจนหายไปเองภายใน
ระยะเวลาไม่กี่ชวั่ โมงและอาจพบมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตาพร่ ามัวร่ วมด้วยโดยพบว่าอาการปวดศีรษะเกิด
จากมีการเพิ่มแรงดันในกะโหลกศีรษะมากในช่วงระยะเวลาหลังตื่นนอนเนื่องจากในเวลากลางคืนขณะ
นอนหลับศูนย์ควบคุ มการหายใจในสมองจะลดการกระตุน้ จึงทาให้มีการคัง่ ของคาร์ บอนไดออกไซด์มี
ผลทาให้เส้นเลื อดทัว่ ร่ างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมองขยายขนาดมากขึ้นจึงเพิ่มแรงดันในกะโหลก
ศีรษะ
2. เวียนศีรษะ (dizziness) พบเกิดร่ วมกับอาการปวดศีรษะ
3. เลือดกาเดาไหล (epistaxis)
4. เหนื่ อยหอบขณะทางานหรื ออาการเหนื่ อยหอบนอนราบไม่ได้แสดงถึงการมีภาวะหัวใจห้อง
ล่างซ้ายล้มเหลว
5. อาการอื่นๆที่อาจพบร่ วมได้แก่อาการเจ็บหน้าอกสัมพันธ์กบั ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด
จากการมีเส้นเลือดหัวใจตีบหรื อ จากการมีกล้ามเนื้ อหัวใจหนามากจากภาวะความดันโลหิ ตสู งที่เป็ นมา
นานๆ
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ดังนั้นถ้ามีภาวะความดันโลหิ ตสู งอยูเ่ ป็ นระยะเวลานานๆจึงอาจมีผลต่ออวัยวะที่สาคัญต่างๆของ
ร่ างกายทาให้เกิดความเสื่ อมสภาพถูกทาลายและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้
5. ภาวะแทรกซ้ อน
ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งบางรายอาจไม่พบมีอาการหรื ออาการแสดงใดๆและบางรายอาจ
พบอาการแสดงจากภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิ ตสู งต่ออวัยวะต่างๆได้ดงั นี้
1. สมอง
ความดันโลหิ ตสู งจะทาให้ผนังหลอดเลื อดแดงที่ ไปเลี้ ยงสมองมี ลกั ษณะหนาตัวและแข็งตัว
ภายในหลอดเลือดตีบแคบรู ของหลอดเลือดแดงแคบลงทาให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงและ
ขาดเลือดไปเลี้ยงส่ งผลให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชัว่ คราวผูป้ ่ วยที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู งจึงมี
โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ได้มากกว่าบุคคลปกติ
นอกจากนี้ ยงั ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ผนังเซลล์สมองทาให้เซลล์สมองบวมผูป้ ่ วยจะมีอาการ
ผิดปกติของระบบประสาทการรับรู้ความทรงจาลดลงและอาจรุ นแรงเสี ยชีวิตได้ ซึ่ งเป็ นสาเหตุการตาย
ถึงร้อยละ 50 และมีผลทาให้ผทู ้ ี่รอดชีวติ เกิดความพิการตามมา
2. หัวใจ
ระดับความดันโลหิ ตสู งเรื้ อรังจะส่ งผลทาให้ผนังหลอดเลื อดที่ ไปเลี้ ยงหัวใจหนาตัวขึ้ นปริ มาณ
เลือดเลี้ ยงหัวใจลดลงหัวใจห้องล่างซ้ายทางานหนักมากขึ้นต้องบีบตัวเพิ่มขึ้ นเพื่อต้านแรงดันเลื อดใน
หลอดเลือดแดงที่เพิ่มขึ้นดังนั้นในระยะแรกกล้ามเนื้ อหัวใจจะปรับตัวจากภาวะความดันโลหิ ตสู งโดยหัวใจ
บีบตัวเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถต้านกับแรงต้านทานที่เพิ่มมากขึ้นและมีการขยายตัวทาให้เพิ่มความหนา
ของผนังหัวใจห้องล่างซ้ายทาให้เกิดภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโต (left ventricular hypertrophy) หากยัง
ไม่ได้รับการรักษาและเมื่อกล้ามเนื้ อหัวใจไม่สามารถขยายตัวได้อีกจะทาให้การทางานของหัวใจไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเกิดภาวะหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรื อเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว และเสี ยชีวติ ได้
3. ไต
ระดับความดันโลหิ ตสู งเรื้ อรังมีผลทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงของหลอดเลื อดที่ไปเลี้ ยงไตหนา
ตัวและแข็งตัวขึ้ นหลอดเลื อดตี บแคบลงส่ งผลให้หลอดเลื อดแดงเสื่ อมจากการไหลเวียนของปริ มาณ
เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงประสิ ทธิ ภาพการกรองของเสี ยลดลงและทาให้เกิดการคัง่ ของเสี ยไตเสื่ อมสภาพ
และเสี ยหน้าที่เกิดภาวะไตวายและมีโอกาสเสี ยชี วิตได้13 มีการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
ประมาณร้อยละ 10 มักเสี ยชีวติ ด้วยภาวะไตวาย14
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4. ตา
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะความดันโลหิ ตสู งรุ นแรงและเรื้ อรั งจะทาให้มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของผนัง
หลอดเลื อดที่ตาหนาตัวขึ้นมีแรงดันในหลอดเลือดสู งขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตา
ตีบลงหลอดเลือดฝอยตีบแคบอย่างรวดเร็ วมีการหดเกร็ งเฉพาะที่อาจมีเลือดออกที่จอตาทาให้มีการบวมของ
จอภาพ นัยย์ตาหรื อจอประสาทตาบวม (papilledema) ทาให้การมองเห็นลดลงมีจุดบอดบางจุดที่ลาน
สายตา (scotomata) ตามัวและมีโอกาสตาบอดได้15
5. หลอดเลือดในร่ างกาย
ความดันโลหิ ตสู งจากแรงต้านหลอดเลือดส่ วนปลายเพิ่มขึ้นผนังหลอดเลือดหนาตัวจากเซลล์กล้ามเนื้อ
เรี ยบถู กกระตุน้ ให้เจริ ญเพิ่มขึ้ นหรื ออาจเกิ ดจากมีไขมันไปเกาะผนังหลอดเลื อดทาให้หลอดเลื อดแดง
แข็งตัว (artherosclerosis) มีการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดหนาและตีบแคบการไหลเวียนเลือดไป
เลี้ยงสมองหัวใจไตและตาลดลงทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของอวัยวะดังกล่าวตามมาได้แก่โรคหัวใจและ
หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองและไตวายเป็ นต้น
จะเห็ นได้ว่า ภาวะแทรกซ้อนต่ างๆที่ เกิ ดขึ้ นจากภาวะความดันโลหิ ตสู งเรื้ อรั ง ซึ่ งมี ผลต่ ออวัยวะ
เป้ าหมาย ที่สาคัญต่างๆของร่ างกายดังนั้นการรักษาและการควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นภาวะปกติ
จึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิง่ ของผูป้ ่ วยเพื่อลดอุบตั ิการณ์การสู ญเสี ยชีวติ และความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้
6. ผลกระทบของโรคความดันโลหิตสู ง
โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคเรื้ อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และต้องใช้ระยะเวลาใน
การรักษานานอีกทั้งยังพบมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิ ตสู งต่อสมองหัวใจไตและตาผลที่เกิด
จากอาการและภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวทาให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ ่ วยและครอบครัวทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี้
1. ผลกระทบด้ านร่ างกาย เป็ นผลจากการที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้และ
เป็ นอยู่ระยะเวลานานท าให้อวัย วะส าคัญต่า งๆได้แก่ สมองหัวใจไตและตาเสื่ อมสภาพถู กท าลาย 7,14
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจทาให้เกิดความพิการและทุพพลภาพได้โดยผลจากภาวะแทรกซ้อนและ
ความพิก ารที่ เกิ ดขึ้ นนั้นจะท าให้ผูป้ ่ วยสู ญเสี ยความสามารถทางร่ างกายความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมลดลงทาให้ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่นความมีคุณค่าของตนเองลดลงนอกจากนี้ ผลจากการใช้ยารักษาโรค
ความดันโลหิ ตสู งอาจทาให้เกิ ดฤทธิ์ ข้างเคียงเช่ นใจสั่นปวดศีรษะสมรรถภาพทางเพศลดลงอาจทาให้
ผูป้ ่ วยหยุดรับประทานยาเองและไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษาและควบคุมระดับความดันโลหิ ต
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2. ผลกระทบด้ านจิตใจและอารมณ์ เนื่องจากความดันโลหิ ตสู งเป็ นโรคเรื้ อรังที่ไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ตอ้ งควบคุ มความดันโลหิ ตไปตลอดชี วิตและพบมี โอกาสเกิ ดภาวะแทรกซ้อนที่ ทาให้
พิการและเสี ยชี วิตได้16 การที่ผปู ้ ่ วยรับรู ้วา่ ตนเองเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งก่อให้เกิดความเครี ยดความ
วิตกกังวลเกี่ ยวกับภาวะสุ ขภาพบางครั้งผูป้ ่ วยอาจมี อาการกาเริ บของโรคหรื อเกิ ดภาวะแทรกซ้อนเป็ น
ระยะๆทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดความเครี ยดวิตกกังวลผูป้ ่ วยบางรายอาจท้อแท้หมดกาลังใจเบื่อหน่ายในการรักษา
และการปรั บ ตัว เพื่ อควบคุ ม ระดับ ความดัน โลหิ ต ให้ปกติ ใ นผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่ เลื อกใช้
พฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นการดื่มสุ ราหรื อการสู บบุหรี่ มากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเครี ยดจะทาให้ไม่
สามารถควบคุ มความดันโลหิ ตได้และก่ อให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนเช่ นหัวใจวายไตวายเรื้ อรั งและโรค
หลอดเลื อดในสมองผลกระทบทางกายจากภาวะแทรกซ้อนทาให้สูญเสี ยความสามารถทางร่ างกายมี
ภาวะพิการทุพพลภาพปั ญหาจากความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมลดลงทาให้ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่นความมี
คุณค่าของตนเองลดลงจากพยาธิ สภาพของโรคหัวใจจึงก่อให้เกิ ดความวิตกกังวลและความเครี ยดจาก
ความไม่แน่นอนของโรคกลัวการกลับเป็ นซ้ าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและกลัวการเสี ยชีวติ 17
3. ผลกระทบด้ านสั งคมและเศรษฐกิจ จากผลกระทบด้านร่ างกายและจิตใจในผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสู งที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการรักษาและผลจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงอาจทาให้เกิดผล
กระทบต่อการแสดงบทบาทต่างๆในสังคมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมองหรื ออัมพาตทาให้มีขอ้ จากัดในการทากิจกรรมต่างๆไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มที่
หรื อทางานได้เหมือนเดิมและผลจากการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนทางกายทาให้ผปู ้ ่ วยจาเป็ นต้องพึ่งพาผูอ้ ื่น
รวมถึ งข้อจากัดในการทากิ จกรรมและความสามารถในการประกอบอาชี พประจาวันลดลงดังนั้นจึ ง
จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในครอบครัวทาให้สูญเสี ยรายได้จากงานประจาเมื่อต้องมาติดตามการ
รักษาและเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้น18,19 ทาให้มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิ จของครอบครัวและ
สังคมตามมาจากการศึกษาในสหรัฐอเมริ กาพบว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นค่ายา
เพื่อควบคุ มระดับความดันโลหิ ตและป้ องกันโรคหลอดเลื อดสมองสู งถึ ง 1,748 เหรี ย ญต่อปี ถ้าพบมี
ภาวะแทรกซ้อนเช่ นโรคหัวใจและมี การผ่าตัดหลอดเลื อดหัวใจหรื อโรคไตและต้องฟอกไตจะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นเป็ น 35,024และ 40,864 เหรี ยญต่อปี ตามลาดับ
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7. แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสู ง
ผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสู งควรควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้ต่ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอทและ
ใน ผูท้ ี่มีภาวะเสี่ ยงควรควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้ต่ากว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท และลดปั จจัย
เสี่ ยงในการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อดป้ องกันความพิการและลดการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะ
เป้ าหมายที่สาคัญของร่ างกายได้แก่สมองหัวใจไตและตารวมถึ งอวัยวะสาคัญอื่นๆซึ่ งในการรักษาและ
ควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติประกอบด้วย 2 วิธีคือการรักษาโดยวิธีการใช้ยาและการ
รักษาโดยไม่ใช้ยาหรื อวิธีการปรับเปลี่ยนแบบแผนการดาเนินชี วติ 20,6
1. การรักษาโดยวิธีการใช้ ยา (pharmacologic treatment)เป้ าหมายในการลดความดันโลหิ ตโดย
การใช้ยาคือการควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้ลดต่ากว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท6 โดยลดแรงต้านของ
หลอดเลือดส่ วนปลายและเพิ่มปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจการเลือกใช้ยาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
จึงขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของผูป้ ่ วยแต่ละรายและควรพิจารณาปั จจัยต่างๆได้แก่ความรุ นแรงของระดับ
ความดันโลหิ ตปั จจัยเสี่ ยงต่ออวัยวะสาคัญโรคที่ มีอยู่เดิ มปั จจัยเสี่ ยงอื่นๆซึ่ งยาที่ใช้ในการรักษาภาวะ
ความดันโลหิ ตสู งสามารถแบ่งได้เป็ น 7 กลุ่มดังนี้
1.1 ยาขับปั สสาวะ (diuretics) เป็ นกลุ่มยาที่นิยมใช้ในผูป้ ่ วยที่มีการทางานของไตและ
หัวใจผิดปกติยากลุ่มนี้ ออกฤทธิ์ ในการลดปริ มาณเลือดและเกลื อในร่ างกายทาให้ความดันโลหิ ตลดลง
โดยลดการดู ด ซึ มน้ าและโซเดี ย มกลั บ ของไตส่ งผลให้ ป ริ มาณน้ าในระบบไหลเวี ย นลดลง
(Torosoff&Philbin, 2003) ยากลุ่มนี้ ได้แก่ฟูโรซี มายด์ (furosemide) สไปโรโนแลคโตน(spironolactone)
เมโทลาโซน (metolazone)
1.2 ยาต้านเบต้า (beta adrenergic receptor blockers) ยากลุ่มนี้ จะออกฤทธิ์ โดยรวม
กับเบต้าอดรี เนอร์ จิกรี เซฟเตอร์ (beta adrenergic receptors) อยูท่ ี่หวั ใจและหลอดเลือดแดงเพื่อยับยั้งการ
ตอบสนองต่อประสาทซิ มพาธิ ติกลดอัตราการเต้นของหัวใจทาให้หัวใจเต้นช้าลงและความดันโลหิ ต
ลดลงและปริ มาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลงยาในกลุ่มนี้ ได้แก่โพรพาโนลอล (propanolol)
หรื ออะทีโนลอล (atenolol) ไม่ควรใช้ยากลุ่มนี้ ในผูป้ ่ วยโรคหื ดหอบโรคหัวใจอาการข้างเคียงที่อาจพบ
ได้คืออ่อนเพลียคลื่นไส้และสมรรถภาพทางเพศเสื่ อม
1.3 ยาที่ อ อกฤทธิ์ ปิ ดกั้น ตัว รั บ แองจิ โ อเทนซิ นทู (angiotensin II receptor
blockers[ARBs]) ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ ขยายหลอดเลือดโดยไม่ทาให้ระดับของเบรดดีไคนิ นเพิ่มขึ้นยากลุ่ม
นี้ได้แก่แคนเดซาแทน (candesartan), โลซาแทน (losartan) เป็ นต้น
1.4 ยาต้านแคลเซี ยม (calcium antagonists) ยากลุ่มนี้ ยบั ยั้งการเคลื่อนเข้าของประจุ
แคลเซี ยมในเซลล์ทาให้กล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดคลายตัวอาจทาให้อตั ราการเต้นของหัวใจช้าลงและจาก
ฤทธิ์ ขยายหลอดเลือดแดงทาให้มีอาการปวดศีรษะหน้าแดงและใจสั่นได้เช่นเวอราปามิวล์ (verapamil)
หรื อเนฟเฟดิปีน (nifedipine)
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1.5 ยาต้านอัลฟาวันอดรี เนอร์ จิก (alpha I-adrenergic blockers) ยามีฤทธิ์ ต้านโพสไซแน
ปติกอัลฟาวันรี เซฟเตอร์ (postsynaptic alpha 1-receptors) และออกฤทธิ์ ขยายหลอดเลือดส่ วนปลายทาให้
เส้ นเลื อดขยายตัวโดยการปิ ดกั้นผลของนอร์ อิพิ เนฟริ นที่ มีต่อตัวรั บอัลฟาวันรี เซฟเตอร์ (alpha Ireceptor) ยาในกลุ่มนี้ ได้แก่พราโซซี น (prazosin) หรื อดอกซาโซซี น (doxazosin)อาการข้างเคียงของยา
ได้แก่ปวดศีรษะอ่อนเพลียใจสั่นคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็ วเป็ นต้นการให้ยากลุ่มนี้ ควรระวังเรื่ องความ
ดันโลหิ ตลดต่าลงเมื่อเปลี่ยนท่า (postural hypotension)
1.6 ยาที่ยงั ยั้งไม่ให้มีการสร้างแองจิโอเทนซิ นทู (angiotensin II convertingenzyme
[ACE inhibitors]) ยากลุ่มนี้ จะออกฤทธิ์ โดยการยับยั้งแองจิโอเทนซิ นในการเปลี่ยนแองจิโอเทนซิ นวัน
เป็ นแองจิโอเทนซิ นทูซ่ ึ งเป็ นเอ็นไซม์ที่ทาให้หลอดเลือดหดตัวนอกจากนี้ การลดลงของแองจิโอเทนซิ น
ทูยงั ทาให้ลดการสร้างฮอร์ โมนอัลโดสเตอโรน (aldosterone) ลดการดูดกลับของโซเดียมและปริ มาณน้ า
ในระบบไหลเวียนลดลงทาให้ความดันโลหิ ตลดลงยาในกลุ่มนี้ ได้แก่อีนาลาพริ ล (enalapril) อาการ
ข้างเคียงของยาได้แก่เบื่ออาหารไข้ผนื่ คันอาการรุ นแรงอาจพบไข่ขาวในปั สสาวะเป็ นต้น
1.7 ยาขยายหลอดเลือด (vasodilators) ยากลุ่มนี้ ออกฤทธิ์ โดยตรงต่อกล้ามเนื้ อเรี ยบที่อยู่
รอบๆเส้นเลื อดแดงทาให้กล้ามเนื้ อคลายตัวและลดแรงต้านทานในผนังหลอดเลื อดส่ วนปลายควรใช้
ร่ วมกับยาขับปั สสาวะเพื่อป้ องกันการคัง่ ของน้ าและยาต้านเบต้าเพื่อป้ องกันภาวะหัวใจเต้นเร็ วผิดปกติยา
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ไฮดราลาซี น (hydralazine), ไฮโดรคลอไรด์ (hydrochloride), ลาเบลทาลอล (labetalol)
เป็ นต้นอาการข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่ปวดศีรษะหัวใจเต้นแรงมีอาการบวมน้ า
2. การรักษาโดยไม่ใช้ยาหรื อการปรับเปลี่ ยนแบบแผนการดาเนิ นชี วิต (lifestylemodification)
เป็ นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ต้องปฏิ บ ัติ เป็ นประจ าสม่ า เสมอเพื่ อลดระดับ ความดันโลหิ ต และป้ องกั น
ภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะสาคัญผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทุ กรายควรได้รับคาแนะนาเกี่ ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการดาเนินชีวติ ควบคู่ไปกับการรักษาด้วยยา12 ผูป้ ่ วยจะต้องมีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ที่ดี ดังนี้
2.1 การควบคุมอาหารและควบคุ มน้ าหนักตัวมีความสาคัญมากในการควบคุ มระดับ
ความดันโลหิ ตโดยการควบคุมจานวนแคลอรี และอาหารที่มีไขมันสู งโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันชนิ ด
อิ่มตัวและการลดน้ าหนักยังช่วยลดไขมันในเลือดได้ดว้ ย8
2.2 การจากัดอาหารที่ มี เกลื อโซเดี ยมเป็ นวิธีก ารที่ จาเป็ นเนื่ องจากเกลื อโซเดี ย มมี
คุณสมบัติในการดูดน้ าได้ดีอาจทาให้ผนังหลอดเลือดแดงบวมมีการเพิ่มปริ มาณเลือดและความต้านทาน
ในหลอดเลือดมากขึ้นทาให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้น6
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2.3 การออกกาลังกายมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทาให้หลอดเลือดขยายตัวแรง
ต้านภายในหลอดเลือดลดลงหลอดเลือดแดงมีความยืดหยุน่ ดีข้ ึนมีการลดการทางานของระบบประสาท
ซิมพาธิ ติกทาให้ลดการหดรัดตัวของหลอดเลือดแดงและลดแรงต้านของหลอดเลือดส่ วนปลายความดัน
โลหิ ตจึงลดลงและการออกกาลังกายยังส่ งผลให้มีการลดลงของระบบยับยั้งของโซเดียมโปแตสเซี ยมปั๊ ม
ซึ่ งทาให้การดู ดกลับของน้ าและโซเดี ยมลดลงส่ งผลให้ปริ มาณเลื อดลดลงทาให้ความดันโลหิ ตลดลง
หัวใจบีบตัวได้แรงมากขึ้นและนานขึ้นทาให้จานวนเลือดที่สูบฉี ดออกจากหัวใจในการบีบตัวแต่ละครั้ง
เพิ่มมากขึ้นจึงลดอัตราการเต้นของหัวใจมีผลให้ความดันโลหิ ตลดลงทาให้ควบคุมความดันโลหิ ตได้ดี8
2.4 การงดสู บบุหรี่ เป็ นพฤติกรรมหนึ่ งที่จาเป็ นในการส่ งเสริ มสุ ขภาพเนื่ องจากนิ โคติน
และสารคาร์ บอนมอนนอกไซด์ในบุหรี่ จะไปทาลายผนังในส่ วนของหลอดเลือดและนิ โคตินยังกระตุน้
ให้มีการหลัง่ สารอิพิเนฟริ นออกมาจากต่อมหมวกไต หลัง่ นอร์ อิพิเนฟริ นออกมาจากไฮโปทาลามัสและ
ปลายประสาทอดรี เนอร์ จิกซึ่ งมีผลในการเพิ่มของชีพจรระดับความดันโลหิ ตการบีบตัวของหัวใจและทา
ให้มีการใช้ออกซิ เจนของกล้ามเนื้อหัวใจมากขึ้น เมื่อสู บบุหรี่ ทาให้มีอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองและทาให้เกิดอัมพาตได้สูงถึง 20 เท่า6
2.5 การลดเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์เป็ นพฤติ กรรมสุ ขภาพที่ สาคัญเช่ นกันเนื่ องจาก
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ท าให้ มี ก ารเพิ่ ม ของระดับ คอร์ ติ ซ อลและแคทธิ โ คลามี น ในกระแสเลื อ ดซึ่ ง
ประกอบด้วยอิพิเนฟริ นและนอร์ อิพิเนฟริ นซึ่ งมีฤทธิ์ ทาให้หลอดเลือดหดตัวส่ งผลให้แรงต้านในหลอด
เลือดส่ วนปลายเพิม่ ขึ้นทาให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้นการดื่มเครื่ องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์มากกว่า 1-2 ออนซ์
ต่อวันจึงเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มให้เกิดภาวะความดันโลหิ ตสู งและทาให้การรักษาด้วยยาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
และเสี่ ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง6
2.6 การจัดการกับความเครี ยดเป็ นวิธีการหนึ่ งที่สามารถควบคุ มระดับความดันโลหิ ต
ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งได้เนื่ องจากความเครี ยดมี ผลต่อไฮโปทาลามัสกระตุน้ ระบบประสาท
ส่ วนกลางเพิม่ การทางานของระบบประสาทซิ มพาธิ ติกซึ่ งจะกระตุน้ อิพิเนฟริ นจากต่อมหมวกไตมีผลต่อ
การหดรั ดตัวของหลอดเลื อดทาให้ความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้นดังนั้นการมี กิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายการ
พัก ผ่อ นอย่า งเพี ย งพอมี ก ารควบคุ ม และจัด การกับ ความเครี ย ดได้ดี จะช่ วยลดการกระตุ ้นต่ อ ระบบ
ประสาทซิ มพาธิ ติก ทาให้ลดการหลัง่ อิพิเนฟริ นลดการหดรัดตัวของหลอดเลือดมีผลให้ความดันโลหิ ต
ลดลง21 และการจัดการความเครี ยดมี ผลต่อการควบคุ มความดันโลหิ ต20 โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ น
โรคเรื้ อรังที่ก่อให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญเพราะเป็ นโรคที่ไม่แสดงอาการจนกว่าจะไม่สามารถควบคุม
ระดับความดันโลหิ ตได้หรื อพบเกิดมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นแล้วซึ่ งความชุ กของโรคจะพบมากขึ้น
ตามอายุที่เพิ่มขึ้นและมี ความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิตนและแบบแผนการดาเนิ นชี วิตที่ไม่เหมาะสมถ้า
ร่ างกายอยูใ่ นภาวะที่มีระดับความดันโลหิ ตสู งเป็ นเวลานานก็จะส่ งผลกระทบและเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อ
ร่ างกายของผูป้ ่ วยและมีผลต่อจิตใจสังคมและเศรษฐกิจตามมาดังนั้นผูป้ ่ วยจึงควรมีบทบาทสาคัญในการ
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ปฏิบตั ิตนและปรับเปลี่ยนแบบแผนการดาเนิ นชี วิตที่เหมาะสมโดยมีเป้ าหมายที่สาคัญคือควบคุมระดับ
ความดันโลหิ ตได้นนั่ คือการทาให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งมีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดีคงไว้ซ่ ึ ง
ภาวะสุ ขภาพดีและความผาสุ กของชีวิต (Pender, 1996) ส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตที่ดีสามารถดาเนิ นชี วิตอยู่
กับโรคได้อย่างเหมาะสมต่อไป
จะเห็ นได้ การแพทย์แผนปั จจุ บนั เป็ นแนวทางหลักของการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย ทาการ
รักษาและให้คาแนะนาการปฏิ บตั ิ ตวั ที่ ครบถ้วน แต่หากยังมีขอ้ สงสัยอยู่ไม่รู้จบว่า ความดันโลหิ ตสู ง
จริ งๆแล้วเกิ ดจากอะไรกันแน่ และกลไกการเกิ ดโรคเป็ นเช่ นนี้ หรื อไม่ ทั้งๆที่รู้สาเหตุ รู ้ กลไกการเกิ ด
โรค นาไปสู่ การรักษาตามแนวทางทางการแพทย์ เป็ นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ แต่ทาไม
ยังไม่ทาให้หาย ทุเลา หรื ออาการแทรกซ้อนไม่เกิดขึ้น หรื อยังจะต้องศึกษากันต่อเนื่ องต่อไป ในเบื้องต้น
การวินิจฉัย การรักษาก็มีรูปแบบเช่นนี้ หรื อการให้ยาบางตัวยังต้องมีความระมัดระวังของอาการข้างเคียง
หรื อหากต้องท าการผ่า ตัดยังต้องมี เงื่ อนไข ข้อพึ งระวังหรื อฤทธิ์ ของยาอาจส่ ง ผลต่ ออวัยวะ เช่ น ตับ
กระเพาะ ม้าม ไต ฯลฯ
หากพลิ ก มุ ม มองอี ก ด้า นของการตรวจ วินิจ ฉัย และรั ก ษา ความดัน โลหิ ต สู ง ตามแนวทาง
การแพทย์ผ สมผสาน ไม่ ว่า จะเป็ นการแพทย์ท างเลื อก การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจี น หรื อ
การแพทย์ทอ้ งถิ่น หลายๆต่อหลายความคิดเห็น ขาดการยอมรับ เพียงเพราะว่า ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ในผลการรักษา การตรวจวินิจฉัย การซักประวัติ หรื อการปฏิ บตั ิตวั หรื อวิถีชีวิตของผูป้ ่ วย เหล่านี้ เป็ น
ต้น แต่ประสิ ทธิ ผลการรักษาด้วยการแพทย์ผสมผสาน ก็มีไม่นอ้ ย แต่เมื่อมานาเสนอแล้วกลับพิจารณาว่า
ยังไม่ได้มาตรฐานบ้าง รู ปแบบหลวมๆบ้าง
8. วิถีชีวติ ส่ งผลต่ อปัจจัยก่ อเกิดโรคและพฤติกรรมสุ ขภาพทีก่ ่ อเกิดโรค
8.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
การที่แต่ละบุคคลปฏิบตั ิตามพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพแตกต่างกันไปนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลาย
ประการซึ่ งจากการทบทวนวรรณกรรมผูศ้ ึ กษาพบปั จจัยด้านบุ คคลที่ มีผลต่อพฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ได้แก่
1. เพศ
มีพฤติกรรมสุ ขภาพบางอย่างที่มีความแตกต่างระหว่างเพศเช่นในสังคมไทยพฤติกรรม
การสู บบุหรี่ และการดื่ มสุ ราไม่เหมาะสมในเพศหญิงแต่ในปั จจุบนั ผูห้ ญิงที่อยู่ในสังคมเมืองมีแนวโน้ม
สู บบุหรี่ มากขึ้น22 และการศึกษาของ อรอนงค์ สัมพัญญู (2539) พบว่า ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งเพศหญิง
มีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพแตกต่างกับเพศชายเนื่ องจากเมื่อเจ็บป่ วยผูห้ ญิงจะมีการดูแลตนเองเป็ นส่ วน
ใหญ่และต้องรับบทบาทความเป็ นแม่บา้ นในการดูแลบุคคลอื่นในครอบครัวเมื่อเจ็บป่ วยเพศชายจึงได้รับ
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การดูแลสุ ขภาพจากเพศหญิง และจากการศึกษาของ Palank (1991) ที่พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพดีกว่าเพศชาย
2. อายุ
มีผลต่อการปฏิบตั ิตนตามแผนการรักษาโดยพบว่าผูป้ ่ วยช่วงอายุ 35-60 ปี เป็ นวัยผูใ้ หญ่
มี หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบมากขึ้ นท าให้ มี พฤติ กรรมสุ ขภาพดี กว่ ากลุ่ มอายุ อื่ น และจากการศึ กษาของ
หทัยรั ตน์ ธิ ติศ กั ดิ์ (2540) พบว่า ผูป้ ่ วยสู งอายุที่ เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งมี ก ารบริ โภคอาหาร
ที่เหมาะสมกับโรคความดันโลหิ ตสู งเนื่ องจากมีเวลาในการจัดเตรี ยมอาหารให้กบั ตนเองและกลุ่มหญิง
วัยทางานจะละเลยเรื่ องการควบคุม อาหารเนื่ องจากไม่ได้เตรี ยมอาหารเองและรับประทานอาหารใกล้ที่
ทางานและตามความสะดวก
3. ระดับการศึกษา
บุ ค คลที่ มี ระดับ การศึ ก ษาสู ง จะมี ค วามสามารถในการดู แลตนเองได้ดีม ากขึ้ นทั้ง นี้
เนื่ องจากผูท้ ี่ มี การศึ กษาสู งจะมี ความเข้าใจเกี่ ยวกับโรคและแผนการรั กษาได้ดี กว่าผูม้ ี การศึ กษาน้อย26
และการรั บรู ้ ที่แตกต่างกันทาให้โอกาสรั บรู ้ ข่าวสารด้านต่างๆเกี่ ยวกับสุ ขภาพมี ขอ้ จากัดในการเรี ยนรู 27
ซึ่ งแตกต่างจากการศึกษาของอรอนงค์ สัมพัญญู (2539) และหทัยรัตน์ ธิ ติศกั ดิ์ (2540) ที่พบว่าระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพและในปั จจุบนั การให้ความรู ้และคาแนะนาแก่ผปู ้ ่ วยโรค
ความดันโลหิ ตสู งมีแพร่ หลายโดยใช้สื่อมากมายและสื่ อเหล่านี้ ใช้ภาษาที่ง่ายมีความเหมาะสมกับประชาชน
ทุกระดับการศึกษาเช่นโทรทัศน์วดี ีทศั น์เสี ยงตามสายหนังสื อพิมพ์นิตยสารแผ่นพับเกี่ยวกับโรคและการปฏิบตั ิ
ตนของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทาให้ผปู ้ ่ วยมีความเข้าใจในการปฏิ บตั ิตนใกล้เคียงกันในทุกระดับ
การศึกษา
4. อาชีพ
มีความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมสุ ขภาพของกลุ่มอาชี พที่มีกาหนดเวลาที่แน่นอนและ
กลุ่มอาชีพที่มีกาหนดเวลาไม่แน่นอนการศึกษาของอรอนงค์ สัมพัญญู (2539) พบว่าผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสู งที่มีอาชี พที่มีกาหนดเวลาแน่นอนได้แก่อาชี พรับราชการทางานบริ ษทั หรื อรัฐวิสาหกิ จเป็ นต้น
โดยจะมีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพดี กว่ากลุ่มอาชี พที่มีกาหนดเวลาที่ไม่แน่นอนได้แก่อาชี พทานาทาไร่
หรื อรับจ้างรายวันเป็ นต้นเนื่ องจากกลุ่มอาชี พที่มีกาหนดเวลาที่แน่นอนรู ้จกั แบ่งเวลาในการดูแลสุ ขภาพ
ของตนเองไม่ให้กระทบต่องานประจา
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5. ระยะเวลาการเจ็บป่ วย
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ต สู ง ที่ มี ร ะยะเวลาการเจ็ บ ป่ วยแตกต่ า งกัน จะมี พ ฤติ ก รรม
สุ ข ภาพที่ แตกต่า งกันโดยผูป้ ่ วยจะมี ก ารปรั บ แผนการดาเนิ นชี วิตให้ส อดคล้องกับ แผนการรั ก ษาดัง
การศึกษาของปราณี ทองพิลา (2542) พบว่าระยะเวลาของการเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
ตั้งแต่ 5-10 ปี ขึ้นไปผูป้ ่ วยจะมีระยะเวลาการเรี ยนรู ้และปรับตัวในการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อให้สุขภาพ
ดีกว่า
6. สถานภาพสมรส
บุคคลที่มีสถานภาพสมรสคู่จะได้รับการสนับสนุ นทางสังคมจากคู่สมรสในการปฏิบตั ิ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพกลุ่ ม ผูป้ ่ วยที่ เป็ นหม้า ยหย่า หรื อ แยกกันอยู่อ าจไม่ มี ค นดู แลและให้ก าลัง ใจแต่ ใ น
สั ง คมไทยบุ ค คลในครอบครั ว จะเป็ นแหล่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เจ็ บ ป่ วยแทนจากการศึ ก ษาของ
สมสุ ข สิ งห์ปัญจนที (2540) พบว่าผูส้ ู งอายุที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งได้รับการสนับสนุ นจากคู่สมรส
ในการส่ งเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพ
7. เศรษฐกิจ
ผูท้ ี่มีเศรษฐกิจและรายได้สูงจะมีโอกาสในการแสวงหาสิ่ งที่มีประโยชน์และเอื้อต่อการ
ปฏิ บ ัติ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพดี ก ว่า และผูม้ ี ร ายได้น้อ ยมัก สนใจในการหาเงิ น เลี้ ย งชี พ และถนัด ในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนด้านสุ ขภาพและไม่มีความสม่าเสมอใน
การรักษา
8.2 พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพการป่ วยเป็ นความดันโลหิตสู ง
ในเชิงการแพทย์แผนปั จจุบนั มีผใู ้ ห้ความหมาย พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ (health promoting
behaviors) ได้แก่ พาแลงค์ (Palank, 1991), เมอเรย์และเซนเนอร์ (Murray &Zentner, 1993), เพนเดอร์
(Pender, 1996) กล่าวโดยสรุ ป พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลกระทาเป็ นปกติ
สม่าเสมอ จนกลายเป็ นแบบแผนในการดาเนิ นชี วิตและเป็ นนิ สัยสุ ขภาพ (Thelifestyle and habit)
เพื่อป้ องกันโรคและส่ งเสริ มสุ ขภาพคงไว้ซ่ ึ งภาวะสุ ขภาพที่ดียกระดับของภาวะสุ ขภาพเพื่อความผาสุ ก (well being)
ในชีวติ
ในเชิงการแพทย์ผสมผสาน ได้มีผใู ้ ห้ความหมาย พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ (Health promoting
behaviors) ไว้หลายท่าน ได้แก่ นายแพทย์จกั รกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ นายแพทย์เทวัญ ธานี รัตน์ และทวีทอง
หงษ์วิวฒั น์ กล่าวโดยสรุ ป พฤติกรรมการดูแลตนเองแบบองค์รวมเป็ นพฤติกรรมระดับบุคคลเกี่ ยวกับ
การรับรู ้ และประเมินอาการความเจ็บป่ วย การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจัดการกับอาการนั้นๆ การแสวงหา
คาแนะนาจากผูอ้ ื่ น รวมถึ งการปรึ กษาหารื อในเครื อข่ายสังคมของผูป้ ่ วยเอง เครื อข่ายบริ การของผูม้ ี
วิชาชี พรักษาพยาบาล เครื อข่ายทางเลือกบริ การรักษาอื่นๆ ซึ่ งครอบคลุ มทั้งชี วิต มีความเกี่ยวเนื่ องของ
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ร่ างกาย จิ ตใจ และจิ ตวิญญาณ รวมถึ งปั จจัยทางสังคม สิ่ งแวดล้อมต่างๆที่ มีปฏิ สัมพันธ์ กบั บุ คคลนั้น
มากกว่าการเน้นแค่ความเจ็บป่ วย หรื อจัดการกับส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของร่ างกาย โดยมีปัจจัยที่สะท้อนถึง
การดู แลสุ ขภาพ ได้แก่ ความเชื่ อ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมของบุ ค คล รวมทั้ง การให้
ความหมายและเจตคติ ต่ อ โรคของผูป้ ่ วยด้ว ย วิ ธี ก ารดู แ ลจึ ง เป็ นไปในรู ป แบบของการผสมผสาน
การแพทย์ระบบต่างๆเพื่อเสริ มหรื อชดเชยส่ วนที่ระบบการแพทย์อื่นขาดไปหรื อไม่สมบูรณ์ ได้แก่การ
ผสมผสานกันระหว่างการแพทย์แผนปั จจุบนั กับการแพทย์ทางเลื อก โดยเฉพาะการแพทย์ทางเลือกซึ่ ง
เป็ นวิธีการรักษาแบบองค์รวมให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและ
ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ตัวมนุษย์ มีหลักการว่าทุกส่ วนของร่ างกายล้วนสัมพันธ์เชื่ อมโยงกัน ถือว่าสุ ขภาพจะ
ดีได้ต่อเมื่อมีภาวะสมดุลในร่ างกาย และระหว่างร่ างกายกับจิต
สาหรับพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นการกระทามีการปฏิ บตั ิ
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสมจนเป็ นพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพแล้วนั้นจะช่วยลดาวะแทรกซ้อนของโรค
ได้เป็ นอย่างดี ซ่ ึ งแนวทางในการปฏิ บตั ิพฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรความดันโลหิ ตสู งตาม
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของเพนเดอร์ (Pender,1996) มี ดงั นี้ ด้านความรั บผิดชอบต่ อสุ ขภาพ
(health responsibility) ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งควรตระหนัก ถึ งการปฏิ บตั ิตวั ตามคาแนะนาจาก
บุคลากรทางด้านสุ ขภาพและตามแนวทางในการดูแลรักษาโรคความดันโลหิ ตสู งอย่างเคร่ งครัด ได้แก่
การรับประทานยา การเคลื่อนไหวออกกาลังกาย การบริ โภคอาหาร การปฏิสัมพันธ์ในสังคม การจัดการ
ความเครี ยด การเจริ ญทางด้านจิตวิญญาณ
9. สิ่ งแวดล้ อมทีม่ ีผลกระทบต่ อความดันโลหิตสู ง
สาเหตุใหญ่ที่ทาให้คนเราเครี ยดนั้นเกิดจากองค์ประกอบ30 ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมในที่น้ ี ร่วมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจได้แก่สิ่งแวดล้อมที่เป็ นวัตถุ และ
บรรยากาศที่ลอ้ มรอบบุคคลนั้นอยูเ่ ช่นอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด เสี ยงดังค่อย แสงที่จา้ หรื อมัว สารพิษใน
อากาศ เช่นฝุ่ นละออง เชื้ อโรค รังสี คน โรคภัยไข้เจ็บ บรรยากาศที่สดใสเป็ นกันเองเป็ นประชาธิ ปไตย
หรื อเผด็จการบรรยากาศที่ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่ วมรับฟังกันและกันหรื อบรรยากาศที่
คอยแก่งแย่งชิงดี การนิ นทาว่าร้ายสิ่ งเหล่านี้เป็ นสาเหตุทางด้านสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดความเครี ยด
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความเครี ยดของบุคคลนั้นอาจแบ่งได้เป็ น 3 ส่ วน คือ
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ2) สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ3) สภาพแวดล้อมทางสังคม
สภาพแวดล้อมทางกายภาพคือ สภาพแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวเรา อันจัดเป็ นสิ่ งของซึ่ งจะมีผล
โดยตรงหรื อโดยอ้อมที่ทาให้เกิดความเครี ยดขึ้นกับเรา เช่น อุบตั ิเหตุจากรถยนต์อุณหภูมิร้อนหนาว หรื อ
การเกิดภัยธรรมชาติ รังสี หรื อคลื่นสภาพแวดล้อมเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับสาเหตการเกิดความเครี ยด
ในทางกายภาพ
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สภาพแวดล้อมทางชีวภาพคือสภาพแวดล้อมที่จดั เป็ นพวกสิ่ งมีชีวติ ที่สามารถทาอันตรายกับเรา
ได้นบั ตั้งแต่สัตว์ร้ายหรื อจนถึงแมลงหรื อเชื้ อโรค ซึ่ งมีอยูม่ ากมาย เช่น เชื้ อโรคเอดส์พืชที่เป็ นพิษ
สภาพแวดล้อมที่ยงั คงเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิดโรคความเครี ยดในทางกายภาพเช่นกัน
สภาพแวดล้อมทางสั งคมคือ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปะทะสังสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นๆอาจเป็ นระดับกลุ่ม ระดับสังคมองค์การ หรื อการทางานพบปะผูค้ นอาจจะระยะสั้นหรื อ
อาจจะระยะยาวเหล่านี้ ล้วนเป็ นสภาพทางสังคมทั้งสิ้ นสภาพแวดล้อมนี้ เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิด
ความเครี ยดได้อย่างแน่นอน เพราะทั้ง 3 ส่ วนนี้ ยังคงเป็ นสภาพแวดล้อมที่อยูร่ อบตัวมนุ ษย์และมี
ความสัมพันธ์กนั สิ่ งที่เราอาจพอทราบได้ก็คือ ส่ วนใดจะเป็ นสาเหตุเชื่อมโยงโดยตรงและส่ วนใดเป็ น
สาเหตุโดยอ้อมเท่านั้น
10. การรักษาเสริม (Adjuvant treatment) สาหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
ดังนั้น การักษาเสริม หมายถึง การรักษาที่แพทย์รักษาเพิ่มเติมภายหลังจากได้รับการรักษาหลัก
ซึ่ งการรักษาเสริ มมีความสาคัญมากที่ตอ้ งบอกแพทย์สามารถส่ งผลกับฤทธิ์ ยาที่ใช้รักษา
1. การรั ก ษาโรคมะเร็ ง ขั้นตอนและแนวทางในการวินิจฉัยและรั ก ษาผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคมะเร็ ง
ปั จจุบนั จึงมีคาว่า adjuvant treatment ซึ่ งหมายความถึง การรักษาด้วยวิธีอื่นเสริ มหลังการผ่าตัด
2. การรักษาเสริ ม (Adjuvant chemotherapy) หมายความว่า การรักษาในผูป้ ่ วยซึ่ งมะเร็ งเป็ นมาก
เฉพาะที่ (Locally advanced) หรื อมะเร็ งเป็ นชนิด inflammatory breast cancer
3. การผ่าตัดเป็ นวิธีการรักษามะเร็ งเฉพาะที่ หลังจากการผ่าตัดแล้วผูป้ ่ วยบางรายต้องได้รับการ
รักษาเสริ ม (adjuvant therapy) เช่นเคมีบาบัด และหรื อ รังสี รักษา ตามแต่ระยะของมะเร็ ง
4. การรักษาเสริ ม (Adjuvant chemotherapy) ใน ผูป้ ่ วย จานวน 75000 คน พบว่า การรักษาเสริ ม
นั้นสามารถลดการกลับเป็ นใหม่ของโรคและการตายจากโรค
11. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาของทัศนี ย ์ ศรี ญาณลักษณ์และคณะ (2554) เรื่ อง การดูแลแบบผสมผสานของผูป้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสู ง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้และผลการใช้การดูแลแบบผสมผสานรู ปแบบต่าง
ๆ เพื่อควบคุ มโรคและจัดการอาการของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้
การดูแลแบบผสมสานรู ปแบบต่างๆ เพื่อควบคุ มโรคเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ อาหารและ
สมุนไพร (ร้อยละ 91.82) สมาธิ (ร้อยละ 46.23) การนวด (ร้อยละ 35.53) โยคะ (ร้อยละ 17.92) ชีวจิต
(ร้อยละ 17.30) การกดจุด (ร้อยละ 4.40) ชี่กง (ร้อยละ 4.09) สุ คนธบาบัด (ร้อยละ 3.77) และฤๅษีดดั ตน
(ร้ อยละ 0.63) รู ปแบบที่มีผลการใช้อยู่ในระดับมากได้แก่ โยคะ ชี วจิ ต และชี่ กง ส่ วนรู ปแบบอื่ น ๆ
มีผลการใช้อยูใ่ นระดับปานกลาง อาการที่พบบ่อยที่สุดในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ได้แก่ อาการปวด
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ศีรษะ/มึ นศีรษะ การดู แลแบบผสมผสานรู ปแบบที่ ผปู ้ ่ วยนามาใช้ในการจัดการอาการได้แก่ การนวด
(ร้อยละ 44.97) รองลงมาคือ สมาธิ (ร้อยละ 38.36) และอาหารและสมุนไพร (ร้อยละ 18.55) ซึ่ งพบว่ามี
ผลการใช้อยูใ่ นระดับปานกลางทุกรู ปแบบ สาหรับการดูแลแบบผสมผสานรู ปแบบที่มีการใช้นอ้ ยแต่ผล
การใช้อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ชี่ กง สุ คนธบาบัด และฤๅษีดดั ตน ผลการวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการ
เลือกใช้และผลการใช้การดูแลแบบผสมผสานในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง ซึ่งสามารถใช้เป็ นแนวทาง
ในการส่ งเสริ มและจัดระบบการดูแลแบบผสมผสานร่ วมกับการดูแลระบบการแพทย์ปัจจุบนั แก่ผปู ้ ่ วย
โรคความดันโลหิ ตสู งได้อย่างเหมาะสมต่อไป

