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ประเด็นสารรณรงควันความดันโลหิตสูงโลก 

                                          ธาริณี พงัจนุันท และ นิตยา พันธเุวทย   

นักวชิาการสาธารณสุข  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
 

 ความดันโลหติสูงหมายถงึภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงมีคาสูงต้ังแต 140/90 มิลลิเมตรปรอท

ข้ึนไป ผูคนจํานวนมากอยูกบัความดันโลหิตสูงโดยที่ไมทราบวาตนเองมีภาวะนี ้เนือ่งจากเปนโรคที่ไมคอย

ปรากฎอาการที่ชัดเจนในชวงแรก แตเมื่อปลอยนานไปแรงดันในหลอดเลือดที่สูง จะไปทําลายผนงัหลอด

เลือดและอวัยวะที่สําคัญทัว่รางกาย จึงเรียกโรคนี้กนัวา “เพชฌฆาตเงียบ” 
 

สถานการณโลก 

 องคการอนามยัโลกa กลาววาทัว่โลกมีผูทีม่ีความดันโลหิตสูงเกือบถึงพันลานคน ซึง่สองในสาม

ของจํานวนนีอ้ยูในประเทศกําลังพัฒนา โดยพบวาคนในวัยผูใหญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รวมถึงประเทศไทยเรา มี  1 คน ใน 3 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง    
 โรคความดันโลหิตสูงเปน 1 ในสาเหตุสําคัญของการตายกอนวยัอันควร และคาดวาในป  พ.ศ.2568 

(ค.ศ.  2025) ประชากร กวา 1.56 พนัลานคน จะเปนความดันโลหิตสูง   แตละปประชากรในแถบเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตมีผูเสียชีวติจากโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ลานคน 
  

สถานการณประเทศไทย 

 จากขอมูลสถติิ สํานกันโยบายและยทุธศาสตร สํานกงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขb พบวา 

สถานการณปวยและเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดัน

โลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ จากป 2543 และป 2553 พบวา อัตรา

ผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูง จาก 259.02 เปน 1,349.39  ซึ่งถือวามีอัตราการเพิ่ม

ที่สูง กวา 5 เทา (5.21 เทา)  

    จากขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย คร้ังที ่4 C  

(พ.ศ.2551-2552) พบวาส่ิงที่นาวิตกอยางยิ่ง คือ ในจํานวนผูที่เปนความดันโลหิตสูง รอยละ 60 ใน

ชาย และ 40 ในหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน (ไมรูตัววาเปนความดันโลหิตสูง)  รอยละ 8-9 

ไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษา สงผลใหอาการทวีความรุนแรงข้ึนเพราะไมไดรับการรักษา และใน

กลุมของผูปวยที่ไดรับการรักษา พบวาจํานวนประมาณนอยกวา 1 ใน 4 ไมสามารถควบคุมความดันโลหิต

ไดตามเกณฑ ขณะที่อีกประมาณ 1 ใน 4 ไดรับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได 
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สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง a 

1. พฤติกรรมและการใชชีวิต จะสงผลใหความดันโลหิตเพิม่ข้ึนได  โดยเฉพาะการบริโภคอาหาร 

รสเค็ม (โซเดียม) รับประทานผักและผลไม(รสไมหวาน)ไมเพียงพอ ความอวน กิจกรรมทางกาย

ที่ขาดการออกกําลังกาย / นัง่ๆนอนๆ  ด่ืมเคร่ืองด่ืม-แอลกอฮอลมาก   สูบบุหร่ี และ มีภาวะเครียด   

2. อายุทีเ่พิ่มข้ึน อาจสงผลใหความดันโลหิตเพิ่มสูงข้ึนได  
 

ผลของความดันโลหิตสูงตอสุขภาพ 

 ความดันโลหติสูงสงผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพ ทําใหเสนเลือดแดงแข็งข้ึน ลดความเร็วการ

ไหลเวียนเลือดและออกซิเจนไปสูหัวใจ  เปนสาเหตุใหเกิดหัวใจลมเหลว หลอดเลือดสมองแตก/ตีบ

(Stroke) a และมีแนวโนมของการเพ่ิมการเปน โรคไตวายระยะสุดทาย ตามมาได a , d 
 

วันความดันโลหิตสูงโลก d 

 จากที่กลาวมาขางตนถึงภาระโรค อันตราย และสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง World 
Hypertension League จึงไดมีการกําหนดวันความดันโลหิตสูงโลก เปน วนัที่ 17 พฤษภาคม ของ
ทุกป  เพื่อจะส่ือสารสรางกระแสใหประชากรต่ืนตัวตอโรคความดันโลหิตสูง  โดยเนนการปองโรคอัมพฤกษ 

อัมพาต  โรคหวัใจ โรคไต ที่มสีาเหตุจากโรคความดันโลหิตสูง และเพื่อการสงขอมูล การปองกนั การคัดกรอง 

และการดูแลไปถึงสาธารณชน  
  

คําขวัญวันรณรงคความดันโลหิตสูง ประจําปพุทธศักราช 2555 

 คําขวัญเพื่อการรณรงคจาก World Hypertension League คือ “Healthy Lifestyle Healthy 

Blood Pressure”  

คําขวัญเพื่อการรณรงควนัรณรงคความดันโลหิตสงู ของกระทรวงสาธารณสขุ และ
สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย คือ “ใชชวีิตดี ความดันโลหิตดี" 
   

สามหลักในการมีวิถีชีวิตสุขภาพ (Three Keys to a Healthy Lifestyle) d 

 การใชชีวิตแบบวิถีสุขภาพ สงผลโดยตรงใหผูปฏิบัติมีความดันโลหิตทีดี่  

 หลักทีห่นึ่ง - ดูแล ควบคุม น้ําหนกัตัว (Watch Your Weight) 
 ในยุคปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงวิถตีางๆในโลก ทาํใหประชากรมีน้ําหนักเกนิ และ 

อวนเพิ่มข้ึน  ซึง่เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเกิดความดันโลหิตสูงตามมา 

o ดัชนีมวลกาย  

วิธีที่ดีในการควบคุมน้าํหนัก ก็คือ การสังเกตติดตามดัชนีมวลกายของตนเอง โดยการคํานวณ ดังนี ้

ดัชนีมวลกาย   = 
น้ําหนกั (กิโลกรัม) 

หรือ = 
น้ําหนกั (กิโลกรัม) 

สวนสูง2 (เมตร) สวนสูง (เมตร) x สวนสูง (เมตร) 
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องคการอนามยัโลกไดใหเกณฑดัชนีมวลกายดังนี ้ f ,g 

 BMI ( WHO) BMI (Asia) 

น้ําหนกัตํ่ากวาเกณฑ <18.5 <18.5 

น้ําหนกัปกติ 18.5-24.99 18.5-22.99 

น้ําหนกัปกติคอนไปทางสูง แตควรเร่ิม

ปรับเปล่ียนวิถชีีวิตเพื่อปองกนัอวน 

  23.0-24.99 

น้ําหนกัเกนิ (overweight) 25.00-29.99 25.00-27.49 

น้ําหนกัเกนิถงึระดับที่ตองดูแลเสมือน

เปนโรคอวน 

  27.5-29.99 

เปนโรคอวน (Obese) =>30 =>30 

 
 หลักทีส่อง – เลือกสรรและบริโภคอาหารท่ีดีตอสขุภาพ (Make Healthy Food 
Choices) 

 การดูแลตนเองในเร่ืองการบริโภคอาหารเปนอีกหนึง่วถิชีีวิตที่จะชวยใหเรามีสุขภาพที่ดี 

แตส่ิงหนึง่ที่ควรใสใจ คือ หามอดอาหาร และ เลือกรับประทานอาหารที่เอ้ือตอสุขภาพใหครบมื้อ 

เพราะเราตองการวิถชีีวิตสุขภาพ ไมใชการอดอาหารเพื่อควบคุมน้าํหนกั  

 การดูแลในเร่ืองการบริโภคไดอยางงายๆ ดังนี ้

1. จํากัดสัดสวนอาหาร  บริโภคในปริมาณทีเ่หมาะสมตอมื้อ 

2. รับประทานอาหารชาๆ   หยดุเมื่อรูสึกอ่ิม การรับประทานอาหารอยางเร็วๆ จะทําให

เราบริโภคอาหารเกินความตองการได เพราะอาจจะรูสึกอ่ิมชา 

3. ลดการบริโภคอาหารเค็ม อาหารทีม่ีโซเดียมสูง 

เคล็ดการลดโซเดียม 

- อานฉลากโภชนาการ เลือกอาหารที่มีเกลือ (โซเดียม) นอยไมทานอาหารรสเค็ม 

- ลดการบริโภคอาหารสําเร็จรูป อาหารกระปองและอาหารขยะ (junk food) ซึ่งเปน

แหลงอาหารทีม่ีโซเดียมสูง เชน ขนมถงุ แฮมเบอรเกอร ไกทอด ไสกรอก เปนตน 

- ทําอาหารไมควรเพิ่มเคร่ืองปรุงรสเค็ม เชน เกลือ น้าํปลา กะป ปลารา เปนตน  

- รับประทานอาหารโดยไมปรุงเคร่ืองปรุงรสเค็มเพิ่ม   ถาตองการปรุงรสชาดเพิ่ม

แนะนาํใหใชเคร่ืองเทศ สมนุไพร น้ํามะนาว หรือ น้ําสมสายชูหมัก  

4. รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชนตอรางกาย ไดสัดสวน ลดอาหารรสหวาน แปง 

น้ําตาล และอาหารที่มีไขมันสูง เพิ่มผัก ผลไมที่หวานนอย และธัญพืช  เปนประจํา 



หน้า 4 จาก 7 

 

5. จํากัดการบริโภคสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลลงใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม e 

6. งดสูบบุหร่ี รวมถึงหลีกเล่ียงการสูดดมควนับุหร่ี e  
  

 หลักทีส่าม –ใชชีวิตอยางกระฉับกระเฉง  (Live an Active Life) 
  พึงระลึกวารางกายคนเราถกูสรางมาเพื่อการเคลื่อนไหว  ควรใชชีวิตอยางกระฉับกระเฉง

ในทุกกิจกรรมที่เราทํา  เชน การข่ีจักรยาน วายน้าํ ทําสวน งานอดิเรก การเดิน การวิง่  แตถาหากมี

เวลานอย เราก็สามารถเคล่ือนไหวมีกิจกรรมทางกายอยางงายเพยีงคร้ังละ 10 นาที วันละ 2 รอบ  

 ส่ิงที่ชวยเพิ่มกจิกรรมทางกาย 

- เดินข้ึน-ลง บันได 

- ใชวิธีเดินแทนการขับรถ ในระยะที่สามารถเดินได 

- เปดเพลงแลวเตนตามจังหวะ 

- สําหรับผูที่ทาํงานนัง่โตะ ลุกข้ึนมายืดเสน ยืดเหยียด หรือ เดิน ทุกๆช่ัวโมง 

-  ทาํกิจกรรมเคล่ือนไหวรางกายนอกบานรวมกับครอบครัว เพื่อนฝูง  
 

รูจักกับความดันโลหิตดี (Healthy Blood Pressure) 
ความดันโลหติเปนคาของการวัดแรงทีก่ระทํากับผนงัหลอดเลือดแดงในขณะทีห่ัวใจสูบฉีด

เลือดไปทั่วรางกาย คาทีว่ัดไดเปนตัวบงบอกถึงแรงและขนาดของการสูบฉีดเลือดรวมถึงความ

ยืดหยุนของหลอดเลือด คาความดันโลหติจะมีสองตัวเลข เชน 120/80  

รูจักคาตัวเลขของความดันโลหิต ตัวเลขแรกเปนคาความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood 

pressure) เปนความดันขณะทีห่ัวใจบีบตัวสงเลือดออกจากหัวใจ และตัวเลขหลังเปนคาความดัน

โลหิตตัวลาง (diastolic blood pressure) เปนคาความดันขณะหัวใจคลายตัว   
คาความดันโลหิตดี   
ความดันโลหิตปกติ ควรมคีาความดันโลหิตตัวบน นอยกวา 120 และ คาความดันโลหิต

ตัวลาง นอยกวา 80 
  การตรวจวัดความดันโลหิต ควรทําเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ  
 การวัดความดันโลหิตสม่ําเสมอเปนส่ิงสําคัญ เพื่อที่เราจะไดติดตาม และรูการเปล่ียนแปลงคา

ความดันโลหติของตนเอง  

 ขอปฏิบัติในการวัดความดันโลหิตเพื่อใหคาความดันโลหติที่วัดไดมีความเที่ยงตรง d 

- ควรเลือก cuff ที่มีขนาดพอดีกับแขนทอนบน 

- ควรพักรางกาย , ไมด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีคาเฟอีน หรือออกกาํลัง กอนทําการวัดความดันโลหิต

อยางนอย 30 นาท ี



หน้า 5 จาก 7 

 

- นั่งอยางถูกวิธ ี: นั่งหลังตรงพิงพนกัที่แข็งแรง ไมนัง่ไขวหางหรือไขวแขน วางเทาเรียบไปกับพืน้ 

แขนที่ใสทีว่ัดความดันโลหติวางบนโตะทีแ่ข็งแรงโดยใหระดับแขนทอนบนอยูในระดับเดียวกับ

หัวใจ 

- ไมควรพูดคุย ทั้งกอน และระหวางการวัดความดันโลหติ ประมาณ 4-5 นาท ี

-  ควรมีการวัดซ้ํา 2-3 คร้ังโดย หางกันประมาณ 1 นาท ี

- จดบันทกึคาตัวเลขความดันโลหิตของตนเองลงในสมุดบันทกึ และพรอมที่จะแสดงคาความ

ดันโลหิตใหแกผูใหบริการสาธารณสุขของทาน  

- สําหรับผูที่มีเคร่ืองวัดความดันใชเอง ควรวดัความดันโลหิตเปนประจํา โดยวัดในชวงเวลา

เดียวกนัของทกุวัน เพราะคาความดันโลหติในแตละชวงเวลาระหวางวนัอาจมกีาร

เปล่ียนแปลงได ชวงเวลาที่แนะนําในการวดัความดันโลหิต คือชวงเชากอนที่จะทํากจิกรรม

อ่ืนๆ และในชวงคํ่ากอนนอน 

 

“คาความดันโลหิตในขณะวัดที่บานมกัจะมีคานอยกวาที่วัดเมือ่มาพบแพทย” 

 
*** เครื่องวัดความดัน ควรตองมีการสอบเทียบมาตรฐานตามกาํหนดเวลา เพื่อลดคาผิดพลาดที่
จะเกิดจากอุปกรณ 

 

ระดับความดันโลหิตสูง  

เกณฑในการแบงระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) ในผูที่อายุ 18 ปข้ึนไปh    
ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)                                  ความหมาย 

นอยกวา 120 และ นอยกวา 80 ปกติ ยังไมเปนโรค  แตมีโอกาสเส่ียง  ใหนัดตรวจซ้ําอีก 

1 – 3 ปขางหนา 

วัดคร้ังท่ี 1   ≥ 120 / ≥ 80 

วัดคร้ังท่ี 2   ≥ 120-139 

              หรือ ≥ 80-89 

จัดเปน  Pre-Hypertension 

ถือวามีความเสี่ยงสูงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงใน 

10 ป และเร่ิมมีโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจขาดเลือด และ

อัมพฤกษ อัมพาต  โดยเฉพาะเมื่อมีปจจัยเส่ียงอื่นๆ 

รวมดวย  จึงตองไดรับการคัดกรองเพื่อเปนการเฝา

ระวังโอกาสเสี่ยงตอกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
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ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)                                  ความหมาย 

≥ 140  หรือ  ≥ 90  

 

 

 

โดย ถามีคาความดันโลหิต  

140-159 หรือ  90-99  

160 ขึ้นไป หรือ 100 ขึ้นไป 

สงสัยวาเปนความดันโลหิตสูง  มีโอกาสเส่ียงตอกลุม

โรค หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ อัมพาต  โดยเฉพาะ

เมื่อมีปจจัยเส่ียงอื่นๆ รวมดวย  จึงตองไดรับการคัด

กรองโอกาสเส่ียงตอกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด

สมอง 

 

ถือเปนความดันโลหิตสูง  ในระยะท่ี 1  

ถือเปนความดันโลหิตสูง  ในระยะท่ี 2 

แพทยวินิจฉัยยืนยันวาเปน 

โรคความดันโลหิตสูงและไดรับ 

การรักษาดวยยาอยูแลว 

ถือวามีโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจขาดเลือด และอัม

พฤกษ อัมพาต  โดยเฉพาะเมื่อมีปจจัยเส่ียงอื่นๆ รวม

ดวย  จึงตองไดรับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงตอกลุม

โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง  

 

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
  สําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมักไดรับการรักษาโดยการใชยา ผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงจะตองควบคุมความดัน ใชยาสม่าํเสมอ และปรับใหมีวิถีชวีิตสุขภาพเพื่อทีจ่ะปองกนัการเกิดหัวใจ

ลมเหลวเฉียบพลัน และ โรคอัมพฤกษ อัมพาต โดยตองอยูในคําแนะนําของแพทยหรือบุคลากรทาง

สาธารณสุข 

 ควรปฏิบัติดังนี ้

- รับประทานยาอยางสม่ําเสมอภายใตการดแูลของแพทย 

- แจงผลขางเคียงตางๆใหแพทยทราบทนัททีี่พบ 

- ตรวจวัดคาความดันโลหิตเปนประจํา 
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