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แนวทางการดูแลผู้ป่วย Hyper tension  ใน PCU 
 *** การตรวจคดักรองภาวะความดนัโลหิตสูงในผูป่้วยรายใหม่  

การวดัความดันโลหิตที(ถูกต้อง 

1. การเตรียมผูป่้วย ไม่รับประทานชาหรือกาแฟและไม่สูบบุหรี	  ก่อนทาํการวดั 30 นาที พร้อมกบัถ่ายปัสสาวะ   
ให้เรียบร้อย ให้ผูป่้วยนั	งพกับนเกา้อี)  ในห้องที	เงียบสงบเป็นเวลา 5 นาที หลงัพิงพนกัเพื	อไม่ตอ้งเกร็งหลงั เทา้ 2 ขา้ง      
วางราบกบัพื)น หา้มนั	งไขวห่า้ง ไม่พูดคุยขณะวดั แขนซา้ย หรือขวาที	ตอ้งการวดัวางอยูบ่นโต๊ะ ไม่ตอ้งกาํมือ  

2. การเตรียมเครื	องมือ ทั)งเครื	องวดัความดนัโลหิตชนิดปรอท ( mercury sphygmomanometer) และเครื	องวดั
ความดนัโลหิตชนิดอตัโนมติั (automatic blood pressure monitoring device)  จะตอ้งไดรั้บการตรวจเช็คมาตรฐานอย่าง
สมํ	าเสมอเป็นระยะๆ และใช ้arm cuff ขนาดที	เหมาะสมกบัแขนของผูป่้วย กล่าวคือ ส่วนที	เป็นถุงลม (bladder) จะตอ้ง
ครอบคลุมรอบวงแขนผูป่้วยไดร้้อยละ 80 สาํหรับแขนคนทั	วไปจะใช ้arm cuff ที	มีถุงลมขนาด 12 ซม.x  22 ซม.  

3. วิธีการวดั  
– การวดัความดนัโลหิตจะกระทาํที	แขนซึ	 งใชง้านนอ้ยกว่า (non-dominant arm)  พนั arm cuff  ที	ตน้แขนเหนือ 

ขอ้พบัแขน 2-3 ซม. และใหกึ้	งกลางของถุงลมวางอยูบ่นหลอดเลือดแดง brachial  
- ใหป้ระมาณระดบั SBP ก่อนโดยการคลาํ บีบลูกยาง (rubber bulb) ใหล้มเขา้ไปในถุงลมอย่างรวดเร็วจนคลาํ   

ชีพจรที	 หลอดเลือดแดง brachial ไม่ได ้ค่อยๆ ปล่อยลมออกใหป้รอทในหลอดแกว้ลดระดบัลงในอตัรา 2-3 มม.ปรอท/
วินาที จนเริ	มคลาํชีพจร ไดถื้อเป็นระดบั SBP คร่าว ๆ    

- วดัระดบัความดนัโลหิตโดยการฟังใหว้าง bell หรือ diaphragm ของ stethoscope เหนือหลอดเลือดแดง brachial 
แลว้บีบลูกยางให้ระดับปรอทสูงกว่า SBP ที	คลาํ ได ้20-30 มม.ปรอท แลว้ค่อยๆปล่อยลมออก  เสียงแรกที	ไดย้ิน 
(Korotkoff sound phase I) จะตรงกบั SBP ปล่อยระดบัปรอทลงจนเสียงหายไป (Korotkoff sound phase V) จะตรงกบั 
DBP  

- ในการวดัความดนัโลหิตครั) งแรก ควรวดัที	แขนทั)งสองขา้ง หากต่างกนัเกิน 20/10 มม.ปรอท แสดงถึงความ
ผิดปกติของหลอดเลือด ใหส่้งผูป่้วยต่อไปใหผู้เ้ชี	ยวชาญ   

-  หากความดันโลหิตของแขนทั) งสองข้างไม่เท่ากัน การติดตามความดันโลหิตจะใช้ข้างที	มีค่าสูงกว่า                 
ถา้ BP ≥ 130/80 มม.ปรอท ใหผู้ป่้วยนั	งพกั10–15นาที วดัซํ) าอีก1ครั) งโดยใชเ้ครื	องวดัความดนัโลหิตชนิดปรอทเท่านั)น    

- สําหรับผูป่้วยที	มีอาการหน้ามืดเวลาลุกขึ)นยืน ให้วดัความดนัโลหิตในท่ายืนดว้ย โดยวดัความดนัโลหิตใน      
ท่านอนหรือนั	ง หลงัจากนั)นใหผู้ป่้วยยืนแลว้วดัความดนัโลหิตซํ) าอีกครั) งหลงัยืนภายใน 3 นาที หาก SBP ในท่ายืนตํ	ากว่า 
SBP ในท่านั	งหรือนอน มากกวา่ 20 มม.ปรอท ถือวา่ผูป่้วยมีภาวะ orthostatic hypotension 
  -  ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง ควรใชค่้า BP หลงักินยา 2 ชั	วโมงในการปรับยาลดความดนั 
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A. กรณ ีผู้ป่วยทั(วไป   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วดัความดนัโลหิตในประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

-SBP > 140และ/หรือ DBP > 90 

แบ่งความรุนแรงเป็น 3 ระดบั 

SBP 120-139 และ/ 

หรือ DBP 80-89 

-ลงทะเบียนกลุ่มเสี	ยง HT -ปรับเปลี	ยน

พฤติกรรม 3 อ 2ส และวดัระดบัความดนั

โลหิตใหม่ทุก 3 เดือน 

ระดบั 1 SBP 140-159 

และ/หรือ DBP90-99 

ระดบั 2 SBP 160-179 

และ/หรือ DBP100- 109 

ระดบั 3 SBP > 180 

 และ/หรือ DBP>110 

หากมี DM, MS,TOD ให้วินิจฉยั HT 

และเริ	มการรักษาดว้ยยา 

ปรับเปลี	ยนพฤติกรรม 3 อ 2ส 

และ วดั BP ทุก 1 เดือน x 3เดือน 

- ปกติ BP < 120/80วดัBP 

ทุก 1 ปี  (A) 

-BP 120-139 /80-89 -

ลงทะเบียนกลุ่มเสี	ยง HT -

ปรับเปลี	ยนพฤติกรรม3อ2ส 

และวดั BP ทุก 3 เดือน  ( B )

-BP > 140/ 90 -วินิจฉยั HT เริ	มการ

รักษาดว้ยยา -ให้ยา2 สปัดาห์เพื	อ

ประเมินระดบั ความดนั และนดัเจาะ
LAB ผลเลือด ผิดปกติท าตาม

guideline หากไม่ แน่ใจปรึกษา

แพทยแ์ม่ข่าย(นดัเจาะ Cr อีก1 เดือน

หากมีEnalapril หรือ Losartan 

( C)  

ปกติ SBP < 120

และ/หรือ DBP

โทรรายงานแพทย*์** 

ประจาํ FCT  

ปรับเปลี	ยนพฤติกรรม 3 อ 2ส 

และ วดัBP ทุก 2 สปัดาห์x 2 ครั) ง 

หากมี DM, MS,TOD ให้วินิจฉยั HT 

และเริ	มการรักษาดว้ยยา 

- ปกติ BP < 120/80วดัBP ทุก 3-6 เดือน 

(B) 

( C ) 

ถา้เป็นไปได ้ใหผู้ป่้วยวดั BPที	บา้น

หรือใกลบ้า้น แลว้จดมาใหดู้ค่ะ 

วดั BP ซํ) าหลงัพกัเสมอค่ะ  
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 * ยาที	ควรใชก้รณี HT crisis  ไดแ้ก่  Captopril  หรือ  Hydralazine แต่เนื	องจากทางรพ.สต. ไม่มี Captopril 
แนะนาํ ให้เป็น Hydralazine หรือ Amlodipine แทน  แต่หากระยะทาง refer ไม่ไกล  จึงพิจารณา Absolute Bed 
Rest  ใหท้างรพ.สต. โทรปรึกษาแพทยก่์อนใหย้า ทุกครั) ง )  
B. กรณ ีผู้ป่วย Hyper tension  ที(  F/U  ใน  PCU 
 ไดแ้ก่   ผูป่้วยหลงัปรับยาจากโรงพยาบาลแลว้  BP < 150 /100  mmHg 
 Goal  BP    <  140/90  mmHg 
C.  ขั3นตอนการรักษาที(  PCU 
 1.  Life  style  Modification  -  อาหาร ,  ออกกาํลงักาย , พกัผอ่น    
 
                                      If  not  Goal 
 2.  เพิ	มยากิน  มกั เริ	มจาก HCTZ (25 mg)  :  1  tab pc  เชา้   (ถา้เป็น Gout ใหใ้ชย้าอื	น/ หรือ DM ก็ให้
เริ	มตวัอื	นก่อน) 
   
                                      If  not  Goal   

3. เพิ	มยา ตวัอื	นๆ 
-  Atenolol           Max  dose   100 mg          S/E  Bradycardia  ( หา้มใหใ้นcase หอบ ) 
-  Enarapril            Max  dose   40 mg             S/E ไอ   
-  Amlodipine          Max  dose   10 mg             S/E บวม  ***ใหเ้ฉพาะผูป่้วยรายเก่า ถา้รายใหม่คุม
ไม่ไดส่้งพบแพทย ์
 
                       If  not  Goal   
4.  ส่งพบแพทย ์

D. การนั ด  F/U 
 1.  ถา้ BP ยงัไม่ Stable หรือ ยงัไม่ถึง Goal 
      ควรนดั F / U  ทุก 2  wks  ถา้ stable ขึ)น  จึงนดัห่าง ทุก 4-8 wks 
 2. ถา้ BP < 120 / 80 mmHg  ร่วมกบั  มีอาการวงิเวยีน , วูบง่าย  ควรลดยา 
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 3.  ควร F/U Cr , K+  ( หรือ electrolyte ), FBS, Lipid  อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั) ง + urine MAU ( UMA ) 
      และส่งผล Lab ใหแ้พทยแ์ปลผล  พร้อมสมุดพกของผูป่้วย 
      * ถา้ผลผดิปกติ  จะ F / U  6  เดือน ถา้ Electrolyte ผดิปกติ ควรปรึกษาแพทย ์ เพื	อวางแผน F/U 
หรือส่งต่อ * 
E. สรุป Refer   โรงพยาบาล    
 1.  1st  Dx   Hypertension เพื	อใหแ้พทย ์definite  Dx  &  ปรับยา  &  W/U  cause  +  Complication 

 2.  Severe Hypertension ที	 rest  แลว้ BP ไม่ลง  ( BP   180 / 110 mmHg ) 

 3.  Case ที	โรงพยาบาลส่งกลบัมารับยาแลว้ Control  BP ไม่ได ้ (BP  160 / 100 mmHg 
 4.  Case F/U Lab 
 5.  อื	น ๆ  =  Hypertension ที	สงสัยภาวะแทรกซอ้นฉุกเฉิน  ไดแ้ก่ 
  -  เจบ็หนา้อก  ,  แน่นหนา้อก 
  -  แขนขา , อ่อนแรง 
  -  ซึมลง 
  -  พูดไม่ชดั 
   -  ปวดศีรษะมาก 
  -  มองไม่เห็นเฉียบพลนั 
  
***   ถา้มีอาการดงักล่าว ให ้Rest  แลว้ Refer   หรือประสาน EMS ไปรับ 
         ถา้ไม่มีอาการให ้Stat  Amlo ( 8 )  2  tab    แลว้ Refer    
        ( ถา้ไม่แน่ใจ โทรถามแพทยก่์อนวา่จะเริ	มยาตวัไหน มาก่อนหรือไม่ )  


