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สารจากประธานวิชาการสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการกลางปี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้สมาชิก ของ
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยและผูส้ นใจได้รบั ความรูใ้ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สูง เพื่อจะสามารถนาไปใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี นี้ มี Theme ของงาน
คือ “Diversity in Hypertension” หมายถึ งความหลากหลายของความดันโลหิต สูง ซึ่ งมีความ
หลากหลายอยู่ ห ลายเรื่ อ ง อาทิ เ ช่ น พยาธิ ก าเนิ ด การวิ นิ จฉั ย และการรั ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการวิชาการสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยมองเห็นว่าการใช้ยาลดความดันโลหิตมี
ความหลากหลายอยูม่ ากในแง่ของการเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตชนิ ดต่างๆ
เนื้ อหาของการประชุมจึงประกอบด้วยการบรรยายในเรื่องของยาลดความดันโลหิตสูงชนิ ดต่างๆ
ว่ายาลดความดันโลหิ ตกลุ่มเดี ย วกันจะมีความแตกต่ างกันหรื อไม่ ไม่ว่าจะเป็ นยาในกลุ่ม Calcium
channel blockers, beta-blockers, diuretics, angiotensin converting enzyme inhibitors หรือ
angiotensin receptor blockers และมีการบรรยายถึงการใช้ยาร่วมกันระหว่าง angiotensin converting
enzyme inhibitors หรือ angiotensin receptor blockers ว่าจะยังมีที่ใช้อยู่หรือไม่ รวมถึงการบรรยาย
เรื่องยาตัวใหม่คือ direct renin inhibitor ว่าจะมีที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงอย่างไร นอกจากนั้น
ใน Breakfast และ luncheon symposium ยังประกอบด้วยข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องของการใช้ยาลดความ
ดันโลหิตด้วย
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณบริษัท ผลิตภัณฑ์ที่ให้การสนับสนุ นในการ
ออกบูธและการจัดการบรรยาย breakfast และ luncheon lecture ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละ
เวลาในการบรรยายในการประชุมวิชาการกลางปี ในครั้งนี้ และขอขอบคุณสมาชิกสมาคมความดันโลหิต
สูงแห่งประเทศไทยที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี ในครั้งนี้
น.อ.นพ.อนุ ตตร จิตตินันทน์
ประธานวิชาการสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
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สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
กาหนดการประช ุมวิชาการกลางปี ครัง้ ที่ 9
07.00 - 07.30 น. ลงทะเบียน
07.30 - 08.30 น. Breakfast Symposium สนับสนุ นโดยบริษัท ผศ.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ
ทาเคดา (ประเทศไทย) จากัด
รศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
Blood Pressure Achieving Using Single
(Moderator)
Pill, Cost Effective & Good Compliance
09.00 - 09.10 น. เปิ ดการประชุม
09.10 - 09.40 น. Diversity of Calcium Channel Blockers in
Hypertension: Are all CCBs the same?

ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
รศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ

09.40 - 10.10 น. Diversity of Beta-Blockers in
รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล
Hypertension: Are all beta-blockers the
same?
10.10 - 11.00 น. Coffee break
11.00 -11.30 น. Diversity of Diuretics in Hypertension: Are น.อ.อนุ ตตร จิตตินันทน์
all diuretics the same?
พ.อ.หญิง หญิงน้อย อุบลเดช
ประชารักษ์ (Moderator)
ผศ.นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
11.30 -13.30 น. Luncheon lecture (สนับสนุ นโดย บริษัท
น.อ.อนุ ตตร จิตตินันทน์
โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จากัด
(Moderator)
The Power of RAAS Blockade in
Hypertension Management
13.30-15.00 น.

15.00 น.

Diversity of Renin Angiotensin
Aldosterone System Blockade in
Hypertension:
ACEI and ARB: Class versus Individual
effects?

ศ.พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

ACEI/ARB combinations: Should we use
them or not?

นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข

Where is the place of DRI in
Hypertension?
ปิ ดการประชุม
Coffee break หลังปิ ดประชุม

รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
พญ.วิไล พัววิไล (Moderator)
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
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Diversity of Calcium Channel Blockers in Hypertension: Are All CCBs The Same ?
Peera Buranakitjaroen, M.D., D.Phil.*
*
Division of Hypertension, Department of Medicine, Siriraj Hospital.
Calcium channel blockers (CCB) is one of the most potent antihypertensive drug. There
are 2 types, long lasting type (L type) and transient type (T type). At this moment, only L type
CCBs are available for clinical use. According to World Health Organization classification, only
class A CCBs which exert antihypertensive effect consist of 3 types i.e. type 1 phenylalkylamine
e.g. verapamil, type 2 benzothiazepine e.g. diltiazem and type 3 dihydropyridine (DHP) e.g.
nifedipine, felodipine, amlodipine etc.
Each type of CCB has totally different molecular structure and act at different sites at the
calcium channel on the cell membrane of smooth mucle cells to inhibit influx of Ca++ i.e. prevent
vascular constriction. Non-DHP CCBs (verapamil and diltiazem) are less vasoselective but exert
cardiac nodal inhibition to slow heart rate, while DHP-CCBs are more vasoselective with minimal
effect on the heart. CCB had been shown to be as effective as angiotension converting enzyme
inhibitor/angiotensin receptor blocker in left ventricular hypertrophy regression. CCB had been
shown to prevent stroke better, but caused more heart failure than conventional antihypertensive
drugs (diuretic+ beta-blocker).
There are several DHP-CCBs available for clinical use. They have different
pharmacokinetic, trough to peak ratio and only some of them have beneficial effect on renal
microcirculation. Non-DHP CCB e.g. diltiazem was shown to have antiproteinuric effect. On the
contrary verapamil was not able to prevent microalbuminuria in type II diabetic patients in
BENEDICT (BErgamo NEphrologic DIabetes Complication Trial). Only certain types of DHP-CCBs
e.g. efonidipine, manidipine and lercanidipine have antiproteinuric effect by dilating efferent
arteriole.
Meta-analyses showed that short-acting nifedipine caused more cardiovascular events
than control group, while long-acting ones did not. Nifedipine GITS was safe to use in stable
angina patients (ACTION-A Coronary disease Trial Investigation Outcome with Nifedipine GITS).
Long acting CCBs were shown to decrease CV events in high CV risk patients when compared
with placebo e.g. nitrendipine in SYST-EUR (Systolic hypertension-Europe) and amlodipine in
PREVENT (Prospective Randomized Evaluation of the Vascular Effects of Norvasc Trial) etc.
DHP-CCB either alone or combination with other antihypertensive drug exhibited better CV
prevention than other drug classes e.g. amlodipine vs lisinopril in ALLHAT (Antihypertensive and
Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial), amlodipineperindopril vs
atenololbendroflumethiazide in ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes TrialBlood Pressure Lowering Arm) and benazepril+ amlodipine vs hydrochlorothiazide+benazepril in
ACCOMPLISH trial (Avoiding Cardiovascular events through COMbination therapy in Patients
LIving with Systolic Hypertension trial) etc.
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Diversity of Beta-Blockers in Hypertension: Are all beta-blockers the same?
รศ. นพ. ถาวร สุทธิไชยากุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Beta-adrenergic antagonists หรือ Beta blockers หรือ β-blockers ได้รบั การค้นพบในปี
ค.ศ. 1958 โดย beta blocker ตัวแรกคือ dichloroisoproterenol และ Sir James W. Black พบว่า
สามารถใช้ประโยชน์ในทางคลินิกในปี ค.ศ. 1962 ยากลุ่มที่มีขอ้ บ่งชี้ หลายประการ เช่นภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ (cardiac arrhythmias), ช่วยปกป้องกล้ามเนื้ อหัวใจหลังกล้ามเนื้ อหัวใจตาย และ ความดัน
โลหิตสูง
เนื่ องจากยากลุ่มนี้ ออกฤทธิ์ในการลดผลของ epinephrine หรือ adrenaline ดังนั้นจึงมีขอ้ บ่งนี้ ใน
การรักษาภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด (angina pectoris) ในระยะแรก
เนื่ องจาก beta blockers block ออกฤทธิ์ยบั ยัง้ การทางานของ catecholamines (epinephrine
หรือ adrenaline) และ norepinephrine หรือ noradrenaline โดยผ่านทาง β-adrenergic receptors ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ งของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาธีติค (sympathetic nervous system)
Beta receptor มีหลายชนิ ด เช่น β1, β2 and β3 receptors โดย β1-adrenergic receptors
พบที่หวั ใจและไต β2-adrenergic receptors พบในปอด ทางเดินอาหาร ตับ มดลูกกล้ามเนื้ อที่หลอด
เลือดและกล้ามเนื้ อลายทัว่ ร่างกาย β3-adrenergic receptors พบที่เซลล์ไขมัน
beta-blocker ออกฤทธิ์โดยการยับยัง้ beta-receptor แต่ยากลุ่มนี้ บางชนิ ดสามารถกระตุน้
receptor ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น partial agonist หรือ intrinsic sympathomimetic บ้าง แต่ความสามารถ
ไม่เท่ากับยาที่เป็ น full agonist นอกจากนี้ มี ความแตกต่างกันในการจับกับ beta-receptor ต่างกัน เช่น
บางชนิ ดยับยัง้ เฉพาะเจาะจงต่อ beta1 receptor นอกจากนั้นยังมีความแตกต่างด้านอื่น เช่น ทางเภสัช
จลนศาสตร์ และ membrane stabilizing effect ตัวอย่างยากลุ่มนี้ ได้แก่ propranolol, metoprolol,
nadolol ฯลฯ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ การใช้ beta-blocker ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงจะ
สามารถลดความดันโลหิตได้เมื่อใช้ติดต่อกัน ฤทธิ์นี้เกิดจากการออกฤทธิ์ของยาต่อระบบต่างๆ หลาย
ระบบ เช่น ต่อหัวใจและหลอดเลือด มีผลต่อระบบ renin-angiotensin โดยยับยัง้ การหลัง่ rennin และ
อาจมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางได้บา้ งถ้ายานั้นสามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ และ beta-blocker มี
ฤทธิ์ต่อหัวใจ ทาให้หวั ใจเต้นช้าและบีบตัวได้นอ้ ยลง
ระบบทางเดินหายใจ การยับยัง้ beta2 receptor ที่กล้ามเนื้ อเรียบของหลอดลม ทาให้
หลอดลมตีบลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหอบหืด จะทาให้อาการเป็ นมากขึ้ น
ตา beta-blocker หลายชนิ ดสามารถลดความดันในลูกตาได้ในสภาวะที่เป็ นต้อหิน โดยลดการ
สร้าง aqueous humor
ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม beta-blocker สามารถยับยัง้ กระบวน lipolysis และ
glycogenolysis ดังนั้นการใช้ยานี้ ทาให้การฟื้ นจากภาวะน้ าตาลในเลือดตา่ ช้าลง จึงควรใช้อย่างระวังใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ใช้อินซูลินหรือที่มี glucagon reserve น้อย หรือในผูป้ ่ วยที่ตดั ตับอ่อนออก
พบว่าคนที่ใช้ beta-blocker มีระดับไตรกลีเซอไรด์ หรือ VLDL เพิ่ม และระดับ HDL-cholesterol
ลดลง แม้วา่ ไม่มีผลต่อระดับ LDL cholesterol แต่ก็พบว่าทาให้อตั ราส่วนของ HDL ต่อ LDL-cholesterol
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ลดลงซึ่งอาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงของโรคของหลอดเลือดหัวใจได้เช่นกัน
เภสัชจลนศาสตร์
ยากลุ่มนี้ ถูกดูดซึมได้ดีเมื่อให้รบั ประทาน ระดับสูงสุดจะเกิดขึ้ น 1-3 ชัว่ โมง หลังรับประทานยา
Propranolol เกิด first pass metabolism ได้จึงมีค่า bioavailability ค่อนข้างตา่ แต่จะมากขึ้ นถ้า
เพิ่มขนาดยา ซึ่งแสดงว่าอาจเกิดกระบวนการอิ่มตัวของ hepatic extraction
Propranolol สามารถผ่านเข้าสู่สมองได้ ค่าครึ่งชีวิตของยากลุ่มนี้ อยูร่ ะหว่าง 2-5 ชัว่ โมง ส่วนใหญ่
propranolol และ metoprolol ถูกเปลี่ยนแแปลงที่ตบั และมีส่วนน้อยที่ถูกขับออกทางปั สสาวะในรูปที่ไม่
ถูกเปลี่ยนแปลง
Pindolol และ atenolol ถูกเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
nadolol ถูกขับออกทางปั สสาวะโดยไม่เปลี่ยนรูปและมีค่าครึ่งชีวิตยาวที่สุด
ประโยชน์
1. การใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด ยากลุ่มนี้ ใช้มากในการรักษาความดันโลหิตสูง และ
angina pectoris นอกจากนั้นยังใช้สาหรับรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ เช่น supraventricular หรือ
ventricular arrhythmias ใช้ในการรักษาภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial
infarction) และป้องกันการเกิดซ้า ซึ่งอาจเป็ นการใช้กลไกที่ทาให้ลดความต้องการใช้ออกซิเจนของหัวใจ
การ redistribution ของเลือดไปหัวใจ การลดระดับกรดไขมันอิสระในพลาสมา และฤทธิ์ antiarrhythmic ของยา
2. การใช้ในกรณีอื่นๆ
ใช้ในภาวะ hyperthyroidism เพื่อยับยัง้ อาการทางระบบประสาท sympathetic เช่น อาการใจสัน่
หัวใจเต้นเร็ว
ใช้ป้องการอาการปวดศรีษะแบบ migraine ซึ่งที่ใช้ได้แก่ propranolol, timolol และ metoprolol ซึ่ง
เข้าใจว่าการ block craniovascular beta –receptor เป็ นการยับยัง้ การเกิด vasodilation (การเกิด
migraine pain เกิดจาก vasodilation ของ cranial vessels)
ใช้ระงับการตื่นเต้น ได้แก่ propranolol ซึ่งจะทาให้เกิดภาวะสงบได้ นอกจากนั้นยังลดอาการ
แสดงออกในรูประบบประสาท sympathetic เช่น อาการหัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้ อสัน่ เป็ นต้น
ใช้สาหรับการรักษา open-angle glaucoma เช่น timolol และ butatoxol โดยอาศัยฤทธิ์ลดความ
ดันในลูกตาจากการไปลดการสร้าง aqueous humor โดย ciliary body
ความแตกต่างของ beta-blocker
Beta-blockers สามารถแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่คือ non-selective blockers ที่ยบั ยัง้ ทั้ง β1 และ
β2 receptors และ selective β1 blockers หรืออาจเรียกว่า cardioselective beta-blockers นอกจากนี้
ฤทธิ์การยับยัง้ ยังแตกต่างกันคือบางชนิ ดอาจกระตุน้ receptor ได้บา้ ง ที่เรียกว่า intrinsic sympathetic
activity
Nonselective beta-adrenergic antagonists
Propranolol
จัดเป็ นยาต้นแบบของกลุ่ม beta blocker มีความสามารถในการปิ ดกั้น beta1 และ beta2receptor ได้เท่าๆ กัน แต่ไม่มี intrinsic sympathomimetic activity
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Propranolol ละลายในไขมันได้ดีและถูกดูดซึมได้ดีภายหลังรับประทาน ยาเกิด first pass
metabolism ทาให้เหลือประมาณ 20% ที่เข้าสู่กระแสโลหิต และยังพบว่าในแต่ละคนนั้นการถูกทาลาย
ที่ตบั ในรอบแรกนั้นจะแตกต่างกันซึ่งเป็ นผลให้ระดับของยาในพลาสมาแตกต่างกันด้วย การขจัดยาที่ตบั
นั้นจะลดลงเมื่อขนาดของยาที่ใช้เพิ่มขึ้ นและ bioavailability จะเพิ่มในระหว่างการใช้ยาติดต่อเป็ นระยะ
เวลานาน propranolol สามารถผ่านเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้ดี ยานี้ ถูกเปลี่ยนแปลงได้มากและเม
ตาบอไลท์ที่ยงั มีฤทธิ์เป็ นปิ ดกั้น beta-receptor ได้ คือ 4-hydroxypropranolol ยานี้ มีค่าครึ่งชีวิตใน
พลาสมาประมาณ 4 ชัว่ โมง แต่ก็พบว่าฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตอยูไ่ ด้ค่อนข้างนาน ทาให้สามารถ
ให้ยาวันละครั้งหรือวันละ 2 ครั้ง
Nadolol
เป็ น nonselective beta-blocker ที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์อยูไ่ ด้นาน ไม่มี membrane
stabilizing และ intrinsic sympathomimetic activity
Timolol
เป็ น nonselective beta-blocker ที่มีความแรง แต่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์อยูไ่ ด้ไม่นาน ยานี้ ไม่
มี membrane stabilizing และ intrinsic sympathomimetic activity ประโยชน์ทางคลินิกใช้ในการรักษา
โรคความดันโลหิตสูง และใช้ในรูปของยาหยอดตารักษา glaucoma
Labetalol
ออกฤทธิ์เป็ น competitive antagonist ที่ alpha1 และ beta-receptors การออกฤทธิ์ปิดกั้นที่
receptors ดังกล่าวมีผลให้ความดันโลหิตลดได้เมื่อใช้กบั ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
Selective beta1-adrenergic antagonists
ยากลุ่มนี้ ออกฤทธิ์ปิดกั้นที่ beta1-receptor ป้องกันไม่ให้ receptor ถูกกระตุน้ โดย NE และ b
agonists
Metoprolol และ Atenolol
ยาทั้งสองไม่มี intrinsic sympathomimetic activity Atenolol มีคุณสมบัติละลายน้ าได้ดี ทาให้
การผ่านเข้าสู่สมองเป็ นได้ค่อนข้างน้อย Atenolol มีค่าครึ่งชีวิตยาวกว่าของ metoprolol
Esmolol
มีระยะเวลาการออกฤทธิ์อยูไ่ ด้ไม่นาน ไม่มี membrane stabilizing activity และมี intrinsic
sympathomimetic activity น้อย ให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดในกรณีที่ตอ้ งการให้เกิดฤทธิ์ปิดกั้นที่
beta-receptor เป็ นระยะสั้น หรือในผูป้ ่ วยอาการหนักที่มีหวั ใจเต้นช้า
Acebutolol
มี intrinsic sympathomimetic activity
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ตารางแสดงความแตกต่างของ beta blocker ชนิดต่างๆ

Class/Drug
Non-selective
carteolol
carvedilol
labetalol
nadolol
penbutolol
pindolol
propranolol
sotalol
timolol
β1-selective
acebutolol
atenolol
betaxolol
bisoprolol
esmolol
metoprolol
nebivolol

HTN

Clinical Uses
Angina Arrhy MI

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

CHF

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

Comments
ISA; long acting; also used for glaucoma
α-blocking activity
ISA; α-blocking activity
long acting
ISA
ISA; MSA
MSA; prototypical beta-blocker
several other significant mechanisms
primarily used for glaucoma
ISA

X
MSA

X

X

ultra short acting; intra or postoperative
HTN
MSA
relatively selective in most patients;
vasodilating (NO release)

คาย่อ: HTN, hypertension; Arrhy, arrhythmias; MI, myocardial infarction; CHF, congestive heart
failure; ISA, intrinsic sympathomimetic activity.
เอกสารอ้างอิง
1. Cruickshank JM (August 2010). "Beta blockers in hypertension". Lancet 376
(9739): 415
2. William H. Frishman (2008-12). "Fifty years of beta-blockers: a revolution in CV
pharmacotherapy". Cardiology Today.
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Diversity of Diuretics in Hypertension: Are all diuretics not all the same?
Anutra Chittinandana, MD.
Bhumibol Adulyadej Hospital
Thiazides
Hydrochlorothiazide and chlorthalidone are the thiazide diuretics most commonly used for
hypertension. However, only hydrochlorothiazide is available in Thailand. These drugs have
produced remarkable results in lowering blood pressure and reducing morbidity and mortality
associated with hypertension, particularly in the elderly population, as demonstrated in such
trials as the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP) and the Systolic HypertensionEurope (Syst-Eur) trial. Diuretic doses used in earlier studies (50-100 mg of
hydrochlorothiazide or chlorthalidone) caused salt and water loss with a reduction in vascular
volume, which contributed to the hypotensive mechanism. Higher doses of thiazide diuretics
result in secondary activation of the sympathetic nervous system and the renin-angiotensin
system, hypokalemia, hypomagnesemia and increased serum glucose.
The antihypertensive effect of low-dose diuretics may result from alterations in
intracellular calcium concentrations and modulation of potassium channels with resultant
vasodilation. The low thiazide doses currently advocated for hypertension (for example, 6.25-25
mg of hydrochlorothiazide) cause little diuresis and minimal activation of the sympathetic
nervous system and renin-angiotensin system and minimal, if any, alterations in electrolyte
concentrations or glucose metabolism. However, closer evaluation of the SHEP data reveal that
after 1 year of treatment, 7.2% of patients randomized to active treatment with 12.5 mg of
chlorthalidone had a serum potassium of <3.5 mg/dL, compared to only 1% of those receiving
placebo. The synergistic effects of low-dose diuretic combinations with ACE inhibitors, ARBs, and
beta blockers represent the additive effect of multiple drug mechanisms. If actual diuresis is
necessary, either higher thiazide doses or loop diuretics must be used. Thiazides are generally
ineffective when serum creatinine exceeds 2.5 mg/dL. Thiazides have also been noted to
increase bone density, which may represent another benefit of their use in the elderly population.
Two "thiazide-like" drugs deserve mention. The indole derivative indapamide may be
used in individuals intolerant of thiazides; mechanistically, it appears to block the L-calcium
channel in a fashion similar to that of CCBs and has been reported to be more effective than 25
mg of hydrochlorothiazide in regressing left ventricular hypertrophy. Addition of indapamide to an
ACE inhibitor providing effective blood pressure reduction together with vascular protection that is
independent of blood pressure reduction in three large clinical trial, Perindopril PROtection
aGainst REcurrent Stroke Study (PROGRESS), Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx
and diamicroN-MR Controlled Evaluation (ADVANCE) and Hypertension in the Very Elderly Trial
(HYVET). Metolazone appears to be effective even in the presence of reduced renal function;
however, outcome data are lacking for this drug.

9

Potassium-Sparing Diuretics
Potassium-sparing diuretics including spironolactone, amiloride, and triamterene have
minimal antihypertensive effects alone but were commonly used in the past, particularly in
combination with thiazides, to minimize potassium and magnesium loss. However, in recent
years, probably due to the lower doses of thiazides used together with the abundance of newer
drugs developed for the treatment of hypertension, interest in these drugs waned. Interest was
reawakened in the use of spironolactone in the treatment of advanced heart failure when its
markedly favorable effect on survival was demonstrated in the Randomized Aldactone Evaluation
Study (RALES). Now, evidence is emerging that primary hyperaldosteronism may account for
10%-20% of cases of previously diagnosed primary hypertension. Thus, for these patients,
antagonism of the mineralocorticoid receptor provides dramatic blood pressure reduction.
Furthermore, spironolactone may reduce the extent of myocardial fibrosis. Spironolactone doses
of 12.5-25.0 mg daily are effective and inexpensive.
Loop Diuretics
The loop diuretics, including furosemide, bumetanide, torsemide, and ethacrynic acid are
short-acting and produce brief periods of natriuresis, followed by periods of sodium reabsorption.
These drugs are not recommended for use in the treatment of hypertension and should not be
routinely used as monotherapy. However, loop diuretics are clearly beneficial for patients with
edema, particularly under conditions of decreased renal function or poor renal blood flow, e.g.,
heart failure. They may be useful additions for patients not adequately controlled with other twodrug combinations, particularly if both drugs are vasodilators. "Resistance" in such patients is
often the result of secondary salt and water retention with resultant vascular volume expansion.
Thus, the role of loop diuretics is in the treatment of fluid retention and edema, whether
secondary to the use of other hypertensive agents or to concomitant disease states, especially
renal disease.
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Diversity of Renin Angiotensin Aldosterone System Blockade in Hypertension:
ACEI and ARB: Class versus Individual effects?
Songkwan Silaruks
Faculty of Medicine, khan Kaen University
The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), a key regulator of the blood
pressure, fluid/electrolyte homeostasis, as well as mediator of hypertension-related
complications, is a prime target for cardiovascular drug therapy. Angiotensin-converting enzyme
inhibitors (ACEIs) were the first drugs to be used to block the RAAS. During the last two
decades, both ACEIs and angiotensin II type 1 receptor blockers (ARBs) have become the
cornerstone in the treatment of hypertension, chronic kidney disease (CKD), as numerous lines
of evidence have shown that these agents have a blood pressure lowing independent antiproteinuric effect.
Both of these classes of drugs lower blood pressure by blocking certain specific steps in
the RAA chain. The ACE inhibitors block the action of the angiotensin-converting enzyme in the
lungs so that angiotensin I is not converted into angiotensin II, thereby preventing its action of
the most powerful blood vessel constriction. The ARB drugs act by blocking the angiotensin II
receptors on the arterioles, therefore, the angiotensin cannot cause these arteries to constrict.
The end results of taking an ARB drug or an ACE inhibitor, as just described, may seem similar.
However, there are in fact some definite differences in the way these two classes of drugs work.
There are also other effects of the drugs that are somewhat need further exploration. For
example, the ACE inhibitors has been postulated to generate nitric oxide in the small arterials
wall, thus, blood pressure-lowering effect not only by blocking the production of angiotensin II,
but also by increasing the amounts of powerful vasodilator, endothelial nitric oxide. Whilst ARBs
have also been shown to be equally effective for BP-lowering, an evidence gap still exists in
comparing the effectiveness of angiotensin receptor II blockers (ARBs) for reducing
hypertension-related CVS complications with that of ACEIs.
Additional antiproteinuric effect in diabetic and non diabetic chronic kidney disease, and
reduction in hospitalizations in patients with heart failure already receiving a single RAAS
antagonist, has been achieved by incremental inhibition of the RAAS with dual therapy or
uptitration of an individual agent above conventional dosages. However, the synergistic increase
in plasma renin activity (PRA) and the angiotensin II escape could reduce the expected benefit
obtained with dual therapy. Results from ONTARGET showing a lack of additional outcome benefit
over monotherapy, with a concomitant increase risk of hyperkalemia, renal impairment, and
hypotension, discourage the use of the ACEI/ARB combination in patients at high risk of
cardiovascular events. This occurred despite a lower albumin excretion in dual versus single
RAAS blockade, indicating that an incremental antiproteinuric effect may be not automatically
translated into cardiovascular outcome benefits.
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Diversity of Renin Angiotensin Aldosterone System Blockade in Hypertension:
ACEI/ARB Combination: Should We Use Them or Not?
นพ.

angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI)

angiotensin receptor

blockers (ARB)
ร
ACEI
A
renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS)

(dual blockade)
ACEI

dual blockade
ACEI
(1-3)
(Rationale)
angiotensin II

A

A

angiotensin II
cardiac
remodeling, inflammation, oxidative stress,

angiotensin II
bradykinin
nitric oxide
escape”
A
negative feedback

atherosclerosis
angiotensin receptor
angiotensin-converting enzyme (ACE)
kininase II

ACEI
angiotensin I
ACEI
“angiotensin

angiotensin II
angiotensin II
non-ACE pathways (
)
ACEI
angiotensin II
angiotensin II (A ) receptors
angiotensin II
renin
renin
plasma renin activity
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Renin-Angiotensin System(1)

ACEI

A
(4)

ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global
End point Trial)
dual blockade
ACEI (ramipril
)
A
(telmisartan 80
)
ACEI
A
(5)

ACEI
A
composite outcome (
death from cardiovascular causes myocardial infarction
stroke,
hospitalization from heart failure)
ACEI
A
adverse events (
episodes of
hypotensive symptoms, syncopal events, diarrhea, acute kidney impairment,
hyperkalemia)
ACEI
A
syncopal
hypotensive events
cardiovascular events
ACEI
A
Canadian ypertensive Education rogram
Canadian eart and troke oundation
(6,7)
ACEI
ARB
congestive heart failure (CHF)
ACEI
A
heart failure)

(congestive
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RESOLVD (Randomized Evaluation Of Strategies for Left Ventricular
Dysfunction)
candesartan enalapril
candesartan
enalapril
(8)
A Class II-I
ejection fraction
ACEI
A
left ventricular remodeling
left ventricular
systolic
diastolic volume
al- e ( A sartan eart ailure rial)
valsartan
A Class II-I
ejection fraction
ACEI (9)
A
)
composite end points
(relative risk 0.87 (0.77, 0.97))
C A (Candesartan in eart failure Assessment of eduction in ortality
and morbidity)
C A -Added trial
candesartan
A Class II-I
ejection fraction
ACEI
(10)
A
ACI
composite end
points (cardiovascular death
hospitalization for C ) (hazard ratio = 0.85 (0.75,
0.96), p-value = 0.01)
European guidelines
ARB
C
ejection fraction ≤
C
ACEI
(11)
(class of recommendation 1, level of evidence A)
guidelines
A
ACEI
C
aldosterone antagonists (Class II recommendation, level of evidence
(12)
B)
strength
all-cause mortality
ischemic heart disease
A IA ( A sartan In Acute myocardial I farction)
valsartan captopril
captopril
acute myocardial infarction left
ventricular dysfunction
(death from cardiovascular causes, recurrent myocardial infarction,
hospitalization from
(13)
CHF)
acute myocardial infarction preserved left ventricular function
(14)
A E
(5)

dual blockade
ACEI
(Rationale) (1-3)

A
ACEI

intra-glomerular pressure

A
efferent arteriole
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proteinuria
mediators of inflammation
oxidative stress
fibrosis
renal scarring
ACEI
A
proteinuria

proteinuria

ACEI

A

(15-17)

proteinuria

surrogate end point
(diabetic kidney disease)

renal disease; ESRD)

(end-stage
ACEI
A
(18-22)

ACEI
microalbuminuria

A
urine albumin excretion ( AE)
GFR
AE
ACEI
A

(28,29)

(27)

macroalbuminuria
ACEI
macroalbuminuria
hard end point

(23-27)

A
E

doubling of serum creatinine
2

ACEI
A
E
macroalbuminuria
E
- (
losartan lisinopril losartan)
AI (
(1)
valsartan benazepril valsartan
benazepril
)
(non-diabetic kidney disease)
ACEI
A
proteinuria
IgA nephropathy
(30-33)
proteinuria
C E AE
(34)
losartan
trandolapril
losartan
trandolapril
doubling of serum creatinine
E
misconduct(35,36)
meta-analysis
C E AE
ACEI
A
proteinuria
E
doubling of serum creatinine (37,38)
Ruggenenti
A
proteinuira
ACEI
complete remission
proteinuria
E
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E
(39)

ACEI

A

proteinuria
-

proteinuria

ACEI

A

hospitalization for C
A Class II - I
ACEI

ejection fraction
proteinuria

ACEI

A
ACEI

)

A

hypotension
syncope
ACEI
A
intra-glomerular pressure

)
- 30

ACEI
A
acute kidney injury (A I)
hypotension
ONTARGET
acute dialysis
(40)
ACEI
A
;
)
serum potassium
A I
proteinuria
serum potassium
mEq
ACEI
A

acute dialysis

hyperkalemia

(37)
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รศ.นพ.ถาวร
ผศ.นพ.สุรพันธ์
ศ.นพ.อภิชาต
พ.อ.นพ.ปรีชา
ศ.พญ.ทรงขวัญ

ตัณฑนันทน์
ไชยธีระพันธ์
บูรณะกิจเจริญ
พัววิไล
นิ ธิยานันท์
จิตตินันทน์
เจียมอนุ กลู กิจ
บุนนาค
อุบลเดชประชารักษ์
กออนันตกูล
วิชญาณรัตน์
ถนอมทรัพย์
สุทธิไชยากุล
สิทธิสุข
สุคนธสรรพ์
เอื้ อโรจนอังกูร
ศิลารักษ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายกสมาคมฯ
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ประธานวิชาการ
ปฏิคม
นายทะเบียน
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

รายนามอนุกรรมการวิชาการ สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

น.อ.นพ. อนุ ตตร
รศ.นพ.ถาวร
ผศ.นพ.ระพีพล
ผศ.นพ.พงศ์อมร
พ.อ.นพ.ปรีชา
ผศ.พญ.วีรนุ ช
นพ.ยงชัย
น.ท.นพ.พงศธร

จิตตินันทน์
สุทธิไชยากุล
กุญชร ณ อยุธยา
บุนนาค
เอื้ อโรจนอังกูร
รอบสันติสุข
นิ ละนนท์
คชเสนี ย ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ
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บริษทั ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ให้การสนับสนุน
การประช ุมวิชาการกลางปี 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ซาโนฟี่ -อเวนตีส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เอ็ม เอส ดี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคลั ส์ จากัด
บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จากัด
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ไบเออร์ไทย จากัด
บริษัท สมาพันธ์เทรดดิ้ ง จากัด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด
บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จากัด
ห้างหุ่นส่วนจากัด ไดนามิค ซีสเท็มส์
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท อินวิดา (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เมอร์ค จากัด
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ ง แอนด์ ดิสทริบิวชัน่

