
ประเด็นสารรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก 2558 

              ธาริณี พังจุนันท ์และนิตยา พันธุเวทย์  
สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

 ความดันโลหิตสูงหมายถึง ภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดแดงมีค่าสูงเกินปกติ 140/90 มิลลิเมตรปรอท 
ผู้คนจํานวนมากอยู่กับความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏ
อาการที่ชัดเจน แต่เมื่อปล่อยนานไปแรงดันเลือดจะไปทําลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สําคัญทัว่ร่างกาย 
จากการที่ความดันโลหิตสูงจะไม่แสดงอาการ ทําให้เรียกกันว่า “เพชฌฆาตเงียบ” a   
 องค์การอนามัยโลก กล่าวว่าทั่วโลกมีผู้ทีม่ีความดันโลหิตสูงเกือบถึงพันล้านคน ซึ่งสองในสามของ
จํานวนนี้อยู่ในประเทศกําลังพัฒนา โดยพบว่าคนในวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศ
ไทยเรา มี  1 คน ใน 3 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเป็น 1 ในสาเหตุสําคัญของการตาย
ก่อนวัยอันควรทั่วโลก b 
 องค์การอนามัยโลกรายงานว่าในปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 
ล้านคน หรือรอ้ยละ 12.8  ของสาเหตุการตายทั้งหมด ทั้งยังมีผลสญูเสียปีสุขภาวะ 57 ล้านปี หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.7 ของ DALYs  เมื่อดูรายงานสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยขอ้มูลจากข้อมูลสถิติ 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี พ.ศ.2556 มีผู้เสียชีวิตจาก
สาเหตุความดันโลหิตสูง เป็นจํานวน 5,165 คน ซึ่งสูงกว่าข้อมูลการตายปี 2555 ที่มีจํานวน 3,684 คน 
สถานการณ์ป่วยและเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ จากปี 2546 และปี 2556 พบว่า อัตรา
ผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนด้วยโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มจาก 389.8 (จํานวน 218,218ราย) เป็น 1,621.72 
(จํานวน 1,047,979 ราย) ถอืว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นกว่า 4 เทา่ (4.16เท่า) c  

 จากข้อมูลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4  (พ.ศ.2551-2552) d 
พบว่า ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน และ สิ่งที่น่าวิตกอย่าง
ย่ิง คือ ในจาํนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60 ในชาย และ 40 ในหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมา
ก่อน (ไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูง) , ร้อยละ 8-9 ได้รับการวินิจฉัยแต่ไม่ได้รับการรักษา ส่งผลให้อาการ
ทวีความรุนแรงขึ้นเพราะไม่ได้รับการรักษา และพบมีเพียง 1 ใน 4 ของผู้ที่ได้รับการรักษาและสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้  

จากข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติ่ดต่อและการบาดเจ็บ ปีพ.ศ. 2553 e โดยการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างอายุต้ังแต่ 15 – 74 ปี ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค รายงานว่ามี 1 ใน 5 (รอ้ยละ 
22.2) ของประชากรอายุ 35 – 74 ปี ไม่ได้รับการตรวจความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 



หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา และในเพศชายไม่ได้รับการตรวจวัดความดัน
โลหิต ร้อยละ 26.8 ส่วนเพศหญิง ไม่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต ร้อยละ 18  

รายงานผลการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2557 f (ข้อมูลเดือน
ตุลาคม 56 - กันยายน 57) จากการคัดกรองในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 25,504,009 คน พบว่าเป็น
กลุ่มปรกติ 18,588,857 คน กลุ่มเสี่ยงสูง 5,763,635 คน เป็นกลุ่มป่วยหรือสงสัยป่วยรายใหม่ 1,116,730 
คน (แยกเป็น  ระดับ 1 (140 < ระดับความดันตัวบน < 160 และ/หรือ 90 < ระดับความดันตัวล่าง < 100) 
จํานวน 892,339 คน ระดับ 2 (160 < ระดับความดันตัวบน < 180 และ/หรือ 100 < ระดับความดันตัวล่าง 
< 110) จํานวน 160,010 คน และระดับ 3 (ระดับความดันตัวบน > 180 และ/หรือ ระดับความดันตัวล่าง > 
110) จํานวน 64381 คน) และจากรายงานข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2556 ซึ่ง
ป่วยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2557 พบว่าจากกลุ่มเสี่ยง 6,521,474 คน ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต
สูง 617,357 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47 และ จากกลุ่มปรกติ 15,891,978 คน ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
653,533 คน คิดเป็นร้อยละ 4.11  รวมป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ปี 2557 จํานวน 1,270,890 คน (ข้อมูล 
จาก 21แฟ้มมาตรฐาน) 

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Med Res Net) 2557 j รายงานข้อมูล
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ (HT<140/90 mmHg และ DM&HT≤130/80 
mmHg) ในช่วง 12 เดือนทีผ่า่นมา ดังนี้ ควบคุมได้ 1 ครั้งล่าสุด พบร้อยละ 65.3 ,  ควบคุมได้ 2 ครั้ง 
ติดต่อกัน พบร้อยละ 42.7 และ ควบคุมได้ 3 ครั้ง ติดต่อกัน พบร้อยละ 30.5 นอกจากนี้จากผลการศกึษา
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบมี ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมอง ที่พบทั้งหมด ร้อยละ 4.4 
ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ที่พบทั้งหมด พบร้อยละ 8.0 ภาวะแทรกซ้อนทางไต ที่พบ
ทั้งหมด (ตามเกณฑ์ใหม ่ได้แก่ ภาวะไตเสื่อมสมรรถภาพ หรือ ตรวจพบ Microalbuminuria หรือ ตรวจพบ 
Macroalbuminuria, Albuminuria หรือ Protienuria ) พบร้อยละ 14.9 

จากการจัดลําดับการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย ปี 2552 พบว่าในสูญเสียจาก อัมพฤกษ์-
อัมพาต เป็นลาํดับที่ 3 ในเพศชาย และเป็นลําดับที่ 2 ในเพศหญิง k 
 
วันรณรงคค์วามดันโลหิตสูงโลก  
 จากความสําคัญและผลกระทบของโรคความดันโลหิตสูง สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World 
Hypertension League) จึงได้มีการกําหนดวันความดนัโลหิตสูงโลก เป็น วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี  
โดยมีเป้าหมายสื่อสารสร้างกระแสให้ประชากรทั่วโลกเพิ่มความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูงใน  5 ปี 
(2556-2561) l 

 คําขวัญวันรณรงค์ความดันโลหิตสูง ประจําปีพุทธศักราช 2558 



คําขวัญเพื่อการรณรงค์จากสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) คือ 

“Know Your Numbers” 
คําขวัญเพื่อการรณรงค์วันรณรงค์ความดันโลหิตสูง ของกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความดัน

โลหิตสูงแห่งประเทศไทย คือ  
"ท่านทราบระดับความดนัโลหิตของท่านหรือไม่" 

 
  เหตุที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูงนั้นเนื่องจาก สถิติทั่วโลกบ่งชี้ว่าในผู้ป่วย
โลกความดันโลหิตสูงนั้นมีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่รู้ตัวว่าป่วย และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความตระหนัก
ถึงร้อยละ 75 และในประชากรบางกลุ่มยังมีความตระหนักน้อยต่อโรคความดันโลหิตสูง คือมีเพียงแค่ ร้อยละ 
10 ซึ่งสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ได้แนะนําแนวทางการเพิ่มความตระหนักในประชากรคือ  
 1. เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดําเนินการคัดกรองความดันโลหิต  
 2. จัดใหม้ีการวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิตในทุกสถานบรกิาร มุ่งเน้นใหป้ระชาชน
สามารถเข้าถึงและวัดความดันโลหิตได้ง่าย สามารถรู้ค่าความดันของตนเองได้  
 ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการคือ ส่งเสริมการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และคน้หาผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงเพื่อนําเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป ประชาชนควรมีการต่ืนตัวเพื่อรับการตรวจวัดความดัน
โลหิตของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องรู้ค่าความดันโลหิต ซึ่งถือเป็นตัวเลขสําคัญเพื่อที่จะรู้ภาวะ
ตนเอง และการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 
 
ความดันโลหติดี (Healthy Blood Pressure) 

ความดันโลหิตเป็นค่าของการวัดแรงที่กระทํากับผนังหลอดเลือดแดงในขณะที่หัวใจสูบฉีดเลือดไปทั่ว
ร่างกาย ค่าที่วัดได้เป็นตัวบ่งบอกถึงแรงและขนาดของการสูบฉีดเลือดรวมถึงความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ค่า
ความดันโลหิตจะมีสองตัวเลข เช่น 120/80 รู้จักค่าตัวเลขของความดันโลหิต ตัวเลขแรกเป็นค่าความดันโลหิต
ตัวบน (Systolic blood pressure) เป็นความดันขณะที่หวัใจบีบตัวส่งเลือดออกจากหัวใจ และตัวเลขหลัง
เป็นค่าความดันโลหิตตัวล่าง (diastolic blood pressure) เป็นค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว 
 ความดันโลหติปกติ ควรมีค่าความดันโลหิตตัวบน น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท และ ค่าความดัน
โลหิตตัวล่าง น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท 
 การตรวจวัดความดันโลหิต ควรทําเปน็ระยะอย่างสม่ําเสมอ การวัดความดันโลหิตสม่ําเสมอเป็นสิ่ง
สําคัญ เพื่อที่เราจะได้ติดตาม และรู้การเปลีย่นแปลงค่าความดันโลหิตของตนเอง 
 ผลของความดันโลหิตสูงตอ่สุขภาพ ความดันโลหิตสูงสง่ผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพ ทําให้เส้นเลือด
แดงแข็งขึ้น ลดความเร็วการไหลเวียนเลือดและอ๊อกซิเจนไปสู่หัวใจ เป็นสาเหตุใหเ้กิดหัวใจล้มเหลว หลอด
เลือดสมองแตก/ตีบ (Stroke) และมีแนวโน้มของการเพิ่มการเป็น โรคไตวายระยะสุดทา้ย ตามมาได้ a , d 
  



สาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 จากข้อมูลของสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก ประมาณการว่าการกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน หวาน มนั 
โดยเฉพาะอาหารที่มีเกลือ (โซเดียม) สูง กินผักและผลไม ้(รสหวานน้อย) ไม่เพียงพอ มสี่วนที่ทําให้เกดิโรค
ความดันโลหิตสูงได้ถึง ร้อยละ 50 การขาดกิจกรรมทางกายสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 
20 ขณะที่ภาวะอ้วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 30 ยังมีรายงานว่าการด่ืมแอลกอฮอล์เกิน 
การสูบบุหรี่และการบริโภคไขมันก็มีส่วนเป็นเหตุให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงควรงดบุหรี่ m 
 การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง  

1. เป็นที่แน่ชัดว่าการกินอาหารที่มีเกลือ (โซเดยีม) สูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญทีสุ่ดของการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง จึงควรลดการกินเกลือ (โซเดียม) ลง  

เคล็ดการลดเกลือ (โซเดียม) ( สามารถเข้าถงึสื่อลดเค็มของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ทาง
ลิงค์ http://www.thaincd.com/media/leaflet/non-communicable-disease.php ) 

 อ่านฉลากโภชนาการ เลือกอาหารที่มีปริมาณเกลือ (โซเดียม) น้อย ไม่ทานอาหารรสเค็ม 

 ลดการรับประทานอาหารผ่านกระบวนการ อาหารสําเร็จรูป อาหารหมักดองอาหารกระป๋อง
และอาหารขยะ (junk food) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น ขนมถุง แฮมเบอร์เกอร์ 
ไก่ทอด ไส้กรอก เป็นต้น 
 ทําอาหารไม่ควรเพิ่มเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น เกลอื น้ําปลา กะปิ ปลาร้า เป็นต้น 
 รับประทานอาหารโดยไม่ปรุงเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่ม ถ้าต้องการปรุงรสชาติเพิ่มแนะนําให้ใช้
เครื่องเทศ สมนุไพร น้ํามะนาว หรือ น้ําส้มสายชูหมัก 
 วัตถุดิบธรรมชาติที่นํามาปรุงอาหาร มีปริมาณเกลือโซเดียมส่วนหนึ่งอยู่แล้ว การปรุงอาหาร
โดยเพิ่มเกลือ(โซเดียม) จากเครื่องปรุงรส จะยิ่งเพิ่มปริมาณเกลือในอาหาร 

 2. เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้(รสหวานนอ้ย) 
 3. มีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ําเสมอ กระฉบักระเฉง นั้นสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคความดัน

โลหิตสูงได้ เริ่มต้นได้ต้ังแต่กิจกรรมเบาๆไปจนถึงกิจกรรมปานกลางเช่น การทําสวน การเดินและทํางานบ้าน 
 4. จํากัดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลงใหอ้ยู่ในปริมาณที่เหมาะสม หรือไม่ด่ืม 
 5. งดสูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลีย่งการสูดดมควันบุหรี่  การสูบบุหรี่และควันบุหรี่ เป็นสาเหตุหลักของการ

ตายและความพิการจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
*** ครอบครัวเป็นส่วนสําคัญในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากเป็นกําลังใจ เป็นแบบอย่าง  

และร่วมใจกันปฏิบัติตัว เช่น พากันเพิ่มกิจกรรมทางกาย ออกกําลังกาย การประกอบอาหารสุขภาพใน
ครอบครัว  การไม่สูบบุหรี่ *** 

  



การปฏิบัติตนผู้โรคความดันโลหิตสูง การใช้ยารักษาระดบัความดนัโลหิต 
 ยาโรคความดันโลหิตสูงที่ส่งผลการรักษาโดยการลดความดันโลหิต มีผลป้องกันโรคแทรกซ้อนจากโรค
ความดันโลหิตสูงเช่น โรคไตวายเรื้อรัง  โรคหัวใจและโรคอมัพฤกษ์ อัมพาต การรักษาผูป่้วยต้องได้รับ
คําแนะนําจากแพทย์เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติดังนี้ 

• ต้องรับประทานยาสม่ําเสมอ โดยอยู่ในคําแนะนําของแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข 

• โดยทั่วไปมักได้รับยาหลายชนิดเพื่อร่วมส่งผลควบคุมความดันโลหิต 
• รายงานแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขทันที่เมื่อรับประทานยาแล้วมอีาการข้างเคียง 
• ควรวัดความดันโลหิตเป็นประจํา จดบันทึกค่าความดันโลหิต 

คําแนะนําสําหรับบคุลากรสาธารณสขุในการรณรงคค์วามดันโลหติสูง  
1. จัดรณรงค์ หรือนิทรรศการเพื่อเพิ่มความตระหนัก ให ้ประชาชนทราบระดับความดันโลหิตของ

ตนเอง และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้ อสม. รว่มคัดกรองความดันโลหิตสูง , การรณรงคล์ดเค็ม 
ลดความดันโลหิตสูง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของการทราบความดันโลหิต และทราบวธีิการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องต้น  
 2. จัดรณรงค์คัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข (screening) (สามารถ Download Flowchart DM 
HT สําหรับเจ้าหน้าที่ : ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในประชากรอายุ 15-34 ปี และ 35 ปีขึ้น
ไป) ของสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ทางลิงค์ http://www.thaincd.com/good-stories-
view.php?id=8931 ) และ แบ่งแยกกลุ่ม เพื่อจัดบริการตามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุม่เสี่ยง กลุ่มสงสยัป่วย 
(สามารถ Download คู่มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ่มวัยทํางาน” แบบบูรณาการ 2558 ของสํานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค ทางลงิค์ http://www.thaincd.com/good-stories-view.php?id=9099 ) 
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