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เรื�อง   การดูแลผู้ป่วยความดนัโลหิตสูง ( Hyper tension ) 

โรคความดันโลหิตสูง หมายถึง การวดัค่าความดนัโลหิตได้มากกว่าหรือเท่ากบั 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท  แบ่งตามระดบัความรุนแรงได ้ ดงันี)  

1. Grade 1 (Mild) วดัค่าความดนัโลหิตไดเ้ท่ากบั 140-159 / 90-99 มิลลิเมตรปรอท 
2. Grade 2 (Moderate) วดัค่าความดนัโลหิตไดเ้ท่ากบั 160-179 / 100-109 มิลลิเมตรปรอท 
3. Grade 3 (Severe) วดัค่าความดนัโลหิตไดเ้ท่ากบัหรือมากกวา่ 180/110 มิลลิเมตรปรอท 
4.  ภาวะ Crisis วดัค่าความดนัโลหิตไดม้ากกวา่ 210/130 มิลลิเมตรปรอท 

หมายเหตุ   :   วดัความดนัโลหิต 2 ครั) ง ห่างกนั 15 นาที หลงัใหผู้ป่้วยไดพ้กั 
 

 

ความดนัโลหิตสูง 

ความดนัโลหิตสูง Grade 1-2 
     (ทั)งคนไขเ้ก่าและใหม่ ) 

ความดนัโลหิตสูง Grade 3 
    (ทั)งคนไขเ้ก่าและใหม่ ) 

ความดนัโลหิตสูงภาวะ Crisis 
      (ทั)งคนไขเ้ก่าและใหม่ ) 

-  Symptomatic  Treatment 
    (ยงัไม่ใหย้าลดความดนัโลหิต) 
-  F/U 1  สปัดาห์ 
-  Advice เรื�อง  อาหาร 
                        การพกัผอ่น          
                       คลายความเครียด 
 

ไม่มอีาการปวดและเวยีนศีรษะ  
หอบเหนื�อย เจบ็หนา้อก  ซึมลง 

มอีาการปวดและเวยีนศีรษะ  
หอบเหนื�อย เจบ็หนา้อก  ซึมลง 

       Notify  แพทยเ์วร - ไม่ตอ้งรายงานแพทยเ์วร 
- Symptomatic  Treatment 
    (ยงัไม่ใหย้าลดความดนัโลหิต) 
- F/U 1  สปัดาห์ 
-  Advice เรื�อง  อาหาร 
                        การพกัผอ่น          
                       คลายความเครียด 
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Definition : 

HT  :  SBP  140  mmHg  a/o  DBP  90 mmHg 
Hypertensive  crisis  : 

1. Hypertensive  emergency   :  BP > 210/130 + acute end organ damage 
2. Hypertensive urgency   :  BP > 210/130 + minimal or no end organ damage 

Treatment : 

 Hypertensive emergency  :    MAP by 25% in min to 2 hr  using IV agents 

 Hypertensive urgency   :    BP in hours using PO agents 
Drugs for Hypertensive crisis 
 Oral agents :  Captopril 25-50 mg,  Hydralazine 10-25 mg 

 IV agents :  NTG 17-1000 g/min,  Nitroprusside 0.25-10 g/kg/min  

เมื�อแพทยว์นิิจฉยัวา่บุคคลนั)นเป็นความดนัโลหิตสูง  ควรทาํต่อไปนี)   คือ  คน้หาปัจจยัเสี�ยงความเสื�อม
ของอวยัวะ (target organ damage = TOD) โดยตรวจร่างกาย  ซึ� งมีสมอง นยัน์ตา หวัใจ ไต หลอดเลือดแดงขนาด
ใหญ่ กลาง 

หมายเหตุ  : ปัจจัยเสี� ยงสําคัญ ได้แก่ การสูบบุหรี�  ชายอายุมากกว่า 45 ปี หญิงมากกว่า 55 ปี  
โรคเบาหวาน Dysilpidemia  มีบุคคลอื�น  (ชาย < 55,  หญิง < 55 ปี)  ในครอบครัวเป็นโรคหวัใจโคโรนารี      
โรคหลอดเลือดสมอง 

การตรวจทางห้องปฏิบัติงาน : 

1. ตรวจปัสสาวะดู  protein,  sugar,  cell 
2. ตรวจเลือด  (serum)  ดู  Fasting blood sugar, creatinine, potassium, cholesterol, HDL cholesterol 
3. EKG 
4. Chest X-ray เพื�อช่วยวนิิจฉยั plaque ที� aorta  หวัใจลม้เหลว 
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การแบ่งผู้ป่วยตามความเสี�ยงและการพยากรณ์โรค 
 

ปัจจัยเลี�ยงและโรคอื�น  ๆ ความดันโลหิตสูง  (มม.ปรอท) 

 Grade 1  (mild) 
BP* = 140-159/90-99 

Grade 2  (moderate) 
BP = 160-179/100-109 

Grade 3  (severe) 

BP  180/110 
ไม่มีปัจจยัเสี�ยง Low risk Medium risk  High risk 
1-2  ปัจจยัเสี�ยง Medium risk Medium risk Very high risk 

ปัจจยัเสี�ยง  3 หรือเป็น
เบาหวาน หรือมี TOD 

High risk High risk Very high risk 

 
แผนภูมิแนวทางในการพจิารณาใช้ยาลดความดันโลหิต  ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที�พจิารณาส่งต่อ  (Refer ) 

1. ความดนัโลหิตควบคุมไม่ไดต้ามเกณฑ ์
2. เมื�อแพทยคิ์ดวา่น่าจะมีสาเหตุทาํใหเ้กิดความดนัโลหิตสูง 
3. Hypertension  in  pregnancy 

 

การดูแลรักษาขั)นตน้ 

ปรับเปลี�ยนพฤติกรรม  
ทั)งทั�วไปและเพื�อลด

ความดนัโลหิต 

Very high risk 

ลดปัญหาเสี�ยงอื�น ๆ 

High risk Medium risk Low risk 

เริ�มรักษาทางยา ติดตาม BP 3-6 เดือน ติดตาม BP 6-12 เดือน 

BP  140/90 BP < 140/90 

เริ�มรักษาทางยา ติดตามต่อไป 
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การพยาบาลผู้ป่วยที�มีภาวะความดันโลหิตสูงวกิฤต 

ภาวะความดนัโลหิตสูงวิกฤต (Hypertensive Crisis) หมายถึง ภาวะที�มีความดนัโลหิตสูงมากตอ้งการ
ลดความดนัโลหิตรวดเร็วทนัที 
ลักษณะทางคลินิก 

1. อาการของภาวะความดนัโลหิตสูงวิกฤต  ไดแ้ก่  ปวดศรีษะ ไม่สบาย  มึนงง  ตามวั  เจ็บ  หนา้อก  
ใจสั�น  หายใจตื)น 

2. อาการแสดงและการตรวจพบทางห้องปฏิบติัการ ไดแ้ก่  การทาํหน้าที�ของไตบกพร่อง มีโปรตีน  
และเมด็เลือดแดงในปัสสาวะ มียูเรียและไนโตรเจนในกระแสเลือด โลหิตจาง หลอดเลือดดาํที�คอโป่ง หวัใจโต  
หวัใจเตน้เร็ว นํ)าท่วมปอด ความดนัในกระโหลก 

3. การตรวจร่างกาย  ควรวดัความดนัโลหิตในท่านอน นั�ง และยืน ตรวจตา ฟัง และคลาํหวัใจ ตรวจ
เลือดและปัสสาวะ 
การพยาบาล 

1. วดัความดนัโลหิตและลงบนัทึกบ่อย ๆ  อยา่งสมํ�าเสมอ  หรือทุกครั) งที�สงสัย  และตอ้งใชเ้ครื�องวดั
ความดนัโลหิตเครื�องเดียวกนัตลอด 

2. นบัอตัราเร็วและบนัทึกจาํนวนหยดของสารนํ)าที�มียาผสมหยดใหท้างหลอดเลือดดาํบ่อยๆ และคอย
ปรับอตัราเร็วของการไหลให้ไดค้วามดนัเท่ากบัที�แพทยว์างแผนไว ้ อย่าให้ค่าของความดนัโลหิตแตกต่างกนั
มากขึ)น ๆ  ลง ๆ 

3. สังเกตและบนัทึก Neurological signs  หากมีการเปลี�ยนแปลงตอ้งตื�นตวัและรายงานแพทยท์นัที 
4. ในขณะที�วดัความดนัโลหิตจะตอ้งสังเกตลกัษณะและอตัราเร็วชีพจร การหายใจ และพฤติกรรม

ของผูป่้วยร่วมไปดว้ย 
5. บนัทึกจาํนวนนํ)าและของเหลวที�ผูป่้วยไดรั้บและขยัออกอยา่งถูกตอ้ง ถา้จาํนวนปัสสาวะของผูป่้วย

ออกนอ้ยกวา่  30 มล. ต่อชั�วโมงจะตอ้งรายงานแพทยท์ราบทนัที 
6. ถา้ผูป่้วยมีอาการของภาวะเวนตริเคิลซา้ยวายอยา่งฉบัพลนัจะตอ้งรายงานแพทยด่์วน 
7. ควรระวงัในการให้ยา  โดยเฉพาะในช่วงที�ยาลดความดนัโลหิตที�ให้ทางปากเริ�มออกฤทธิ�  ตอ้ง     

วดัความดนัโลหิตก่อนใหย้าทางปากทุกครั) ง 
8. ในระหว่างการรักษาความดนัโลหิตสูงขั)นวิกฤต  ควรจะให้ผูป่้วยนอนศีรษะสูง เพราะยาบางตวั

ออกฤทธิ� ไดดี้ในท่านี)  


