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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรประจ ำป ี2565 ครั้งที ่20 
 สมำคมควำมดันโลหิตสูงแหง่ประเทศไทย  

วันศุกร์ที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565 ณ ห้อง World Ballroom ABC ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ บำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
 “Challenges on Hypertension Management” 

 07.00 - 07.30 น. ลงทะเบียน  
07.30 - 08.15 น. 
 
 
 

Breakfast Symposium  (By บริษัท แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส จ ำกดั)      
Moderator: อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข 
Hypertension in Elderly: Balance the Risk 
   พท.ศ.นพ.บัญชา สถิระพจน ์

 

08.20 - 08.30 น.  เปิดกำรประชุม  
   ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ ์  นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย  

 

 Moderator: ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์ 
08.30 - 09.00 น.  Hypertension and BP Control in Thailand: A Recent National Health Examination Survey  
    ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร   
09.00 - 09.30 น.       Thai Hypertension Society Guidelines on Home Blood Pressure Monitoring 2022 
              อ.พญ.สิริสวัสดิ์ คุณานนท์  
          รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข 
09.30 - 10.00 น.        Thai Hypertension Society Statements on Renal Denervation 
           ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานกุูลชัย 
           นพ.ปริย ปัญจวีณิน   
10.00 - 10.45 น. Coffee break พร้อมประชมุธุรกำร 
10.45 - 11.30 น.   Lunch Symposium (1) By บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
      Moderator: ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์  
 Uncontrolled Hypertension: Medtronic RDN is Always On   

       Markus Schlaich, MD 
          TK Ong, MD 
         รศ.นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์  
11.30 – 12.15 น. Lunch Symposium (2) By บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟำร์มำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 Moderator: ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์   
 LEADing to LEADER for Optimizing Cardiometabolic Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes 
   ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ ์ 
         รศ.นพ.ธาดา คุณาวิศรุต       
12.15 – 13.00 น.     Lunch 
13.00 – 13.40 น.     Free paper presentation  
       Moderator: รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล  
13.00 – 13.20 น. Characterization of hypertension subtypes by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in Thai patients: 

unveiling the importance of masked nocturnal hypertension 
     พญ.วทันยา คุววัฒนานนท ์
13.20 - 13.40 น.  2021 Worldwide Blood Pressure Screening Campaign on World Hypertension Day: May Measurement Month Data  

in Thailand. 
  รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข 

Moderator: รศ.พญ.วีรนุช รอบสันตสิุข  
13.40 – 14.10 น.      Blood Pressure Variability and Organ Damage 

        รศ.พญ.แพรว โคตรุฉิน     
14.10 – 14.40 น.      Weight-Loss Strategies for Prevention and Treatment of Hypertension 

        รศ.พญ.นันทกร ทองแตง    
14.40 - 15.10 น.      Diuretics and BP Control in Advanced Chronic Kidney Disease: Roles of Chlorthalidone 

 อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข 
15.10 - 15.20 น.          ปิดการประชุม ศ.นพ.อภิชำต สุคนธสรรพ์ นำยกสมำคมควำมดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 
                                  Coffee Break หลังปิดประชุม 



 
Hypertension and BP Control in Thailand: A Recent National Heath Examination Survey 
 
        ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร 
       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัย มหิดล 
บทคัดย่อ 
 
วัตถุประสงค์ ส ารวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สุ่มตัวอย่าง จ านวน 
22,518 คน ใน 21 จังหวัด การวัดความดันโลหิต โดยเครื่องวัด Automatic BP monitor ในชุมชน ความดัน
โลหิตสูงหมายถึงค่าวัดความดัน >=140/90 มม.ปรอทหรือมีประวัติเคยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และ
ปัจจุบันได้รับการรักษา 
ผลการส ารวจ ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562-63 ร้อยละ 25.4 
(ชายร้อยละ 26.7 และหญิงร้อยละ 24.2) สูงกว่าของการส ารวจครั้งที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2557  ซึ่งมีความชุก ร้อย
ละ 24.7 (ชายร้อยละ 25.6 และหญิงร้อยละ 23.9)  ความชุกเพ่ิมขึ้นตามอายุจากร้อยละ 3.3 ในกลุ่มอายุ 15-
29 ปี ความชุกเพ่ิมข้ึนตามล าดับจนสูงสุดในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ 76.8  ความชุกความดันโลหิตสูง
ของคนในเขตเทศบาลและคนนอกเขตเทศบาลค่อนข้างใกล้เคียงกัน การกระจายตามภาค พบว่า ภาคกลาง 
ภาคเหนือ และกรุงเทพฯ มีความชุกสูงที่สุดใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 27.2-27.5) รองลงมาคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ การคัดกรองความดันโลหิต พบว่า ร้อยละ 70.1 ของประชาชนอายุ 20 ปีขึ้น
ไป เคยได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  ด้านปัจจัยหัวใจและหลอดเลือด ใน
คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้แก่ อ้วน (BMI>=25 กก./ตร.ม.) มีร้อยละ 49.3 เบาหวานร้อยละ 18.5 สูบบุหรี่
ร้อยละ 17.8 กินผักและผลไม้ต่ ากว่าเกณฑ์(<5 ส่วนต่อวัน) ร้อยละ 80 และ โรคไตร้อยละ 13.1 ภาวะ
metabolic syndrome รอ้ยละ 50  ด้านการเข้าถึงระบบบริการการวินิจฉัยในการส ารวจครั้งที่ 6 ไม่ดีขึ้นกว่า
ผลการส ารวจครั้งที่ 5 โดยผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงเพ่ิมจากร้อยละ 44.7 ในปี 2557 
เป็นร้อยละ 48.8 ในปี 2563 ส าหรับสัดส่วนที่ได้รับการรักษา พบว่าลดลงจากร้อยละ 49.2 เป็น 47.6 และ
นอกจากนี้กลุ่มได้รับการรักษาและควบคุมได้ลดลงจาก ร้อยละ 29.7 เป็น 22.6 ตามล าดับ ดังนั้นภาวะการ
เข้าถึงการวินิจฉัยและการควบคุมความดันโลหิตสูงยังมโีอกาสพัฒนาต่อไป 
 
 



2022 Thai Hypertension Society Guidelines on Home Blood Pressure Monitoring 

 

Home blood pressure monitoring (HBPM) plays an important role in 

hypertension management and was recommended in many guidelines including 

Thai Hypertension Society guidelines.  Furthermore, HBPM device usage has been 

approved by Universal Health Coverage Payment Scheme of Thailand in the year 

2021. The HBPM is used to improve awareness of hypertension, to improve 

diagnostic accuracy, to better determine cardiovascular risk in hypertensive 

patients, to improve individualized treatment in hypertensive patients, to 

improve blood pressure medication compliance/adherence, to achieve better 

control of blood pressure in hypertensive patients and to provide the basis 

foundation for future telemedicine/telehealth. Procedures required for HBPM 

were described in the figure below. The recommended BP target were <125/75 

mmHg in patients age of 18-65 years and <135/85 mmHg in age of >65 years. 

 

 



Characterization of hypertension subtypes by 24-hour ambulatory blood pressure 
monitoring in Thai patients: unveiling the importance of masked nocturnal hypertension 
Watanya Kuwawattananont, Prin Vathesatogkit 
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand 
Background 
Isolated nocturnal hypertension (INH) is a condition exclusively be captured by 24-hour 
ambulatory blood-pressure measurement (ABPM). With an inclusion of INH, prevalence of 
white-coat hypertension, masked hypertension, white-coat effect and masked uncontrolled 
hypertension may differ from data derived from home blood pressure monitoring. We 
sought to determine the prevalence of these hypertension subtypes by ABPM as well as 
associated factors for INH. 
Method 
Data were collected from all 24-hour ABPM records (WatchBP 03, Microlife®) at 
Ramathibodi hospital between 2015-2020. Those with incomplete or duplicate records were 
excluded. Four blood pressure phenotypes; normotension, isolated daytime hypertension, 
isolated nocturnal hypertension, and sustained hypertension were classified. Clinic blood 
pressure (CBP) and demographic data was collected at the visit when the decision for ABPM 
was made. White-coat hypertension, masked hypertension, white-coat effect and masked 
uncontrolled hypertension were classified by associations between 1; CBP and 24-hour 
average BP, 2; CBP and daytime BP alone, and 3; CBP and either day- or night-time BP. 
Association between clinical data and INH were analyzed using logistic regression. 
Result 
Of 775 records, 639 were analyzed, 165 subjects (26%) were non-medicated subjects and 
474 (74%) were medicated hypertensives. In non-medicated subjects, mean age was 50 
years old, 52% were female and 38% were normotensive by CBP. In medicated 
hypertensives, mean age was 67 years old, 57% were female and 26% were controlled 
hypertension by CBP. INH was detected in 28% of non-medicated subjects and 35% of 
medicated hypertensives. Using analysis criterion described above, among non-medicated 
subjects, prevalence of masked hypertension was 20% (24-hour average BP), 15% (daytime 
BP) and 30% (either day- or night-time BP), while prevalence of white-coat hypertension 
was 14%, 21% and 9% respectively. In medicated hypertensives, prevalence of masked 
uncontrolled hypertension was 14% (24-hour average BP), 10% (daytime BP) and 22% 
(either day- or night-time BP), while prevalence of white-coat effect was 20%, 31% and 7% 
respectively. In those who have CBP <140/90 mmHg, older age and overweight were more 
likely to associate with INH. 
Conclusion 
Prevalence of isolated nocturnal hypertension is high in our selected ABPM population. 
When adding INH to usual daytime BP reading, prevalence of hypertension subtypes 
changes dramatically. ABPM should be considered when masked nocturnal hypertension is 
suspected, especially in those older age and overweight.  



2021 Worldwide Blood Pressure Screening Campaign on World Hypertension Day:  

May Measurement Month Data in Thailand. 

Weranuj Roubsanthisuk, Chavalit Chotruangnapa, Sirisawat Kunanon, Pairoj Chattrananukulchai, and 

Apichard Sukonthasan on behalf of Thai Hypertension Society.  

 

Background: Half of hypertensive population worldwide are unaware of their silent killer. Therefore, 

International Society of Hypertension (ISH) had initiated blood pressure (BP) measurement campaign 

since 2017 to raise the awareness of hypertension (HT) globally, which will lead to massive reduction in 

cardiovascular morbidity and mortality.  

Objective: To encourage people to have their BP measured and to use the data on untreated and 

inadequately treated hypertension to motivate governments to improve local screening facilities and 

policies.  

Method: Any adult aged ≥ 18 years were invited to join this campaign by answering the questionnaire 

followed by standard 3 BP measurements, 1-min apart.  

Results: There were 10,990 volunteers participated in this survey. Most of them were young and middle-

aged adults with active life engaged in this campaign via their office or public activities. Sixty percent of 

subjects are female and mean age was 41.2 + 13.5 yrs. Only 10.9% of subjects were older than 60 years 

old. More than 80% of participants have their BP checked with in the last 12 months. Merely 7% of the 

population never had their BP measured. HT has been previously diagnosed in 16.3% of the participants. 

Average BP of the population was 124.9+17.1/78.6+11.4 mmHg. BP categories of all volunteers were 

summarized in the following table. 

 BP <140/90 mmHg BP >140/90 mmHg 

Subjects with known HT  10.9% 5.4% 

Subjects without diagnosed HT 68.4% 15.3% 

In subjects with previously diagnosed HT, 26% of them did not take any BP-lowering medication at the 

time of this survey, while 36.5% and 25.3% took 1 and 2 types of antihypertensive medications, 

respectively. For patients who were on antihypertensive medications, 85.2% reported that they took the 

dugs regularly, 4.5% only consumed the medicines when they need them, and 7% forget to do it 

regularly. Current smoker and ex-smoker was found in 13.4 and 13.5%, respectively, among the 

population surveyed. 11.6% of the cases consumed alcohol at least once a week and 24.9% drunk 1-3 

times in a month. Almost half of the subjects performed exercise regularly. Diabetes mellitus was 

diagnosed in 6.1% of all cases, while less than 1% of cases had suffered from heart attack or stroke. 

COVID-19 vaccination was administered to 97% of all subjects and only 8% of them had COVID-19 

infection. During pandemic spread of COVID-19 disease in Thailand, HT treatment was not affected in 

94.3% of cases. Only 2.7% of hypertensive patients were unable to access healthcare service.  

Conclusion: Inaccessibility to BP measurement service is not a major problem in Thailand. Among those 

with known HT, BP control should not be difficult to achieve if good medical compliance and adherence to 

therapy are promoted. For those without previous diagnosis of HT, close monitoring and early referral to 

appropriate management should be stimulated in those with elevated BP. 



 ความผนัผวนของความดันโลหิตและความเสียหายของอวยัวะเป้าหมาย (Blood pressure variability and 
target organ damage) 

พญ.แพรว โคตรุฉิน 
หน่วยโรคหวัใจ ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

Pearls 
1. “ความผนัผวนของความดนัโลหิต” หรือ “blood pressure variability (BPV)” เกิดข้ึนตลอดเวลา โดย

เช่ือวา่มีหลายปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ความเครียด ท่าทาง สภาวะแวดลอ้ม รวมถึงปัจจยัภายใน
ร่างกายเอง เช่น ระบบประสาทอตัโนมติั หรือ renin-angiotensin-aldosterone system 

2. BPV สามารถแบ่งตาม diurnal variations ไดแ้ก่ dippers, non-dippers, risers, extreme dipper 
3. มีหลกัฐานจากงานวจิยัสนบัสนุนอยา่งชดัเจนวา่ BPV ยิง่มาก ยิง่สัมพนัธ์กบั target organ damage 

ไดแ้ก่ โรคหวัใจและหลอดเลือด การท างานของไต ตลอดจนสัมพนัธ์กบัอตัราการตายจากโรคหวัใจ 
4. เป้าหมายในการรักษาโรคความดนัโลหิตสูง ณ ปัจจุบนัยงัคงมุ่งเนน้การรักษาใหไ้ดร้ะดบัความดนั

โลหิตตามเป้าหมาย ส่วนการควบคุม BPV ถือเป็นเป้าหมายรอง 
5. เรายงัตอ้งการการศึกษาวจิยัทางคลินิกในอนาคตเพื่อก าหนดวธีิการค านวณ BPV วธีิการวดั รวมถึง

ความถ่ีในการวดัความดนัโลหิตเพื่อใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งเป็นสากล 
 
1. บทน า 

ความดนัโลหิตเป็นสัญญาณชีพท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่วา่จะเปรียบเทียบในระยะเวลาสั้น ๆ 
เป็นวนิาทีหรือระยะยาวเป็นปี ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีเช่ือวา่มีหลายปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ความเครียด 
ท่าทาง สภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความสูงหรือความบางเบาของอากาศ รวมถึงปัจจยัภายใน
ร่างกาย เช่น ระบบประสาทอตัโนมติั renin-angiotensin-aldosterone system  และปริมาณของเหลวในร่างกาย 
เป็นตน้1 ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของการนิยามและการวดัค่า “ความผนัผวนของความดนัโลหิต” หรือ “Blood 
pressure variability (BPV)”2

 การค านวณ BPV ท่ีไดรั้บการยอมรับในปัจจุบนัประกอบดว้ยการหาค่าเฉล่ียของ
ความดนัโลหิตตลอด 24 ชม.และน าค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) มาบ่งช้ีระดบั BPV 
นอกจากนั้นยงัมีการค านวณดว้ยวธีิอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใชใ้นทางคลินิกและการศึกษาวจิยั เช่น coefficient of 
variation (CV), average real variability (ARV), successive variation (SV)3  

เม่ือองคค์วามรู้เก่ียวกบั BPV เกิดข้ึนจึงเป็นท่ีมาของค าถามวา่ BPV มีความส าคญัทางคลินิกหรือไม่ 
อยา่งไร และนอกจากมุ่งเนน้การรักษาเพื่อใหไ้ดร้ะดบัความดนัโลหิตตามเป้าหมายแลว้ เราควรตอ้งให้
ความส าคญักบั BPV ดว้ยหรือไม่  

 
 



2. นิยามและชนิดของ blood pressure variation 
Di Rienzo และคณะไดศึ้กษาพบวา่ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงมี BPV มากกวา่คนปกติโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ผูท่ี้มีความดนัโลหิตระดบัสูงมากก็ยิง่มี BPV มากข้ึนตามไปดว้ย4 อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาทั้งใน
สัตวท์ดลองและในมนุษยพ์บวา่ระดบัความดนัโลหิตไม่ใช่ปัจจยัเดียวท่ีมีผลต่อ BPV5,6 ยงัมีปัจจยัส าคญัอ่ืน ๆ 
เช่น ระบบการไหลเวยีนโลหิต (haemodynamic) การตอบสนองของระบบประสาทอตัโนมติั การตอบสนอง
ทางอารมณ์และพฤติกรรม และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม7  

BPV นั้นครอบคลุมความเปล่ียนแปลงของความดนัโลหิตตั้งแต่ 1) ระยะเวลาสั้นท่ีสุด (very short-
term BPV) เช่น beat to beat BPV 2) ระยะสั้น (short-term BPV) ซ่ึงประเมินโดยเคร่ืองติดตามความดนัโลหิต 
24 ชม. (ambulatory BP monitoring) 3) ระยะปานกลาง (mid-term หรือ day-to-day BPV) ซ่ึงประเมินโดยการ
วดัความดนัโลหิตท่ีบา้น (home BP monitoring, HBPM) และ 4) ระยะยาว เช่น การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล 
(seasonal BP variations) หรือการเปล่ียนแปลงระหวา่งการนดัพบแพทย ์(visit-to-visit BPV)8 ดงัรูปท่ี 1  

 

รูปที ่1 การจ าแนกชนิดของ blood pressure variation (BPV) ตามระยะเวลา ปัจจยัท่ีมีผลต่อ BPV และผลของ 
BPV แต่ละชนิดต่อ target organ ต่าง ๆ [ดดัแปลงจาก Parati, G, Stergiou, GS, Dolan, E, Bilo, G. Blood 
pressure variability: clinical relevance and application. J Clin Hypertens. 2018; 20: 1133– 1137.] 
  



ปัจจุบนัมีงานวจิยัทางคลินิกเก่ียวกบัการประเมิน BPV ในระยะเวลา 24 ชม. ดว้ย ABPM โดยแบ่ง
ประเภทของ BPV ตามความสามารถในการปรับตวัของร่างกายในระหวา่งนอนหลบั (circadian modulations 
หรือ diurnal variations)9 ดงัน้ี  

1. “Dippers” คือ กลุ่มคนท่ีความดนัโลหิตเฉล่ียขณะนอนหลบัลดลงร้อยละ 10-20 เม่ือเทียบกบั
ขณะต่ืนหรือช่วงกลางวนั ซ่ึงถือวา่เป็นสรีรวทิยาปกติของมนุษย ์(physiological nocturnal 
reduction) 

2. “Non-dippers” คือ กลุ่มคนท่ีความดนัโลหิตเฉล่ียขณะนอนหลบัลดลงนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
เม่ือเทียบกบัขณะต่ืนหรือช่วงกลางวนั 

3. “Riser” คือ กลุ่มคนท่ีความดนัโลหิตเฉล่ียขณะนอนหลบัสูงกวา่ขณะต่ืนหรือช่วงกลางวนั 
4. “Extreme dippers” คือ กลุ่มคนท่ีความดนัโลหิตเฉล่ียขณะนอนหลบัลดลงมากกวา่ร้อยละ 20 

เม่ือเทียบกบัขณะต่ืนหรือช่วงกลางวนั 
อยา่งไรก็ตามนิยามเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไดม้าจากการศึกษาในผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ียงัไม่ไดรั้บ

การรักษาดว้ยยา 
2. ความผนัผวนของความดันโลหิตและความเสียหายของอวยัวะเป้าหมาย 
 การศึกษาเก่ียวกบัผลของ BPV ต่อความเสียหายของอวยัวะเป้าหมาย (target organ damage) นั้นมีมา
อยา่งต่อเน่ือง10 โดยพบวา่ BPV มีผลต่อการแขง็ตวัของหลอดเลือดแดง (arterial stiffness)11 และยงัพบวา่กลุ่ม
คนท่ีเป็น non-dippers มีความสัมพนัธ์กบัการเพิ่มข้ึนของ biomarkers ต่าง ๆ12 และการหนาตวัของ carotid 
intima media13 และมีหลกัฐานจากการศึกษาแบบไปขา้งหนา้ท่ีบ่งช้ีถึงความสัมพนัธ์ของ BPV และการหนาตวั
ของผนงัหวัใจห้องซา้ยล่าง (left ventricular hypertrophy)14,15 นอกจากนั้นยงัพบความสัมพนัธ์ของ BPV ต่อ
การร่ัวของโปรตีนในปัสสาวะ (proteinuria) และการลดลงของอตัราการกรองของไต (estimated glomerular 
infiltration rate)16 ซ่ึงการเส่ือมถอยของอวยัวะต่าง ๆ เหล่าน้ีพบวา่สัมพนัธ์กบัการเกิดโรคหวัใจและหลอด
เลือดและอตัราตายท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต การศึกษาในประชากรเช้ือชาติญ่ีปุ่นพบวา่ BPV สัมพนัธ์กบัการเกิด
โรคหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง17 นอกจากนั้นยงัมีงานวจิยัในผูสู้งอายชุาวญ่ีปุ่นพบวา่ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่ม 
extreme dippers และผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูงในช่วงเชา้ (morning BP surge) เกิน 55 มม.ปรอทเม่ือเปรียบเทียบ
กบัความดนัโลหิตขณะหลบัมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกวา่กลุ่มอ่ืน18,19 ใน
ชาวตะวนัตกมีการศึกษาพบวา่ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ี BPV ยิง่มากข้ึนยิง่เป็นความเส่ียงส าคญัต่อการ
เสียชีวติดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือดโดยไม่ข้ึนกบัระดบัความดนัโลหิต20 เช่นเดียวกบัผลของการศึกษาใน
ประชากรทัว่ไปกวา่ 8,000 รายซ่ึงพบวา่ BPV เพิ่มความเส่ียงต่อการเสียชีวติดว้ยโรคหวัใจและหลอดเลือด21 
กลไกของความสัมพนัธ์ระหวา่ง BPV กบั target organ damage และโรคหวัใจและหลอดเลือดนั้นแมว้า่จะยงั
ไม่ชดัเจนนกัแต่สามารถอธิบายไดจ้ากการกระตุน้ระบบประสาทอตัโนมติั (sympathetic activation)22 และการ
ตอบสนองท่ีผดิปกติของ baroreceptive reflexes23 
 



3. การน าไปใช้ทางคลนิิก 
 แมจ้ะมีหลกัฐานมากมายวา่ BPV มีผลต่อ target organ damage แต่ในแง่ของการรักษาในปัจจุบนัยงั
แนะน าใหใ้ชร้ะดบัความดนัโลหิตเป็นเป้าหมายในการรักษาหลกั เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาทาง
คลินิกใดท่ีน า BPV มาเป็นเป้าหมายหลกัในการศึกษาวจิยั แมจ้ะมีการท า meta-analysis จากขอ้มูลของ
การศึกษาขนาดใหญ่ เช่น ASCOT และ The Medical Research Council Trial of Treatment of Hypertension 
in Older Adults (MRC-elderly) พบวา่การรักษาดว้ยยากลุ่ม calcium channel blocker เช่น amlodipine มี
แนวโนม้ท่ีจะท าให ้visit-to-visit BPV ดีข้ึนและการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงเม่ือเทียบกบั beta-
blocker24 และจากการวเิคราะห์ขอ้มูลของการศึกษา J-CORE พบวา่การรักษาดว้ยยากลุ่ม calcium channel 
blocker และ renin–angiotensin system (RAS) antagonists สัมพนัธ์กบัการควบคุม day-to-day BPV ไดดี้และ
สัมพนัธ์กบัการลดลงของ aortic pulse wave velocity25 อยา่งไรก็ตามปัญหาหลกัของการน า BPV มาใชเ้พื่อ
เป็นเป้าหมายในการรักษาคือ ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดชดัเจนถึงวธีิการค านวณ BPV อยา่งเป็นมาตรฐาน
ร่วมกนัในระดบัสากลซ่ึงนบัวา่เป็น gap of evidence ท่ีส าคญั7 
4. สรุป 
 จากหลกัฐานในปัจจุบนัพบวา่ BPV มีความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจนกบั target organ damage รวมถึง
โรคหวัใจและหลอดเลือด ดงันั้น BPV จึงเป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีผูท่ี้มีความเส่ียงสูงท่ีดี อยา่งไรก็ตามวธีิการรักษา
เพื่อท่ีจะท าให ้BPV อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมนั้นยงัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งการการคน้ควา้วจิยัเพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมต่อไป 
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Weight-Loss Strategies for Prevention and Treatment of Hypertension 

รศ.พญ.นนัทกร ทองแตง 

โรคอ้วนน ำไปสู่ปัญหำทำงสขุภำพมำกมำย ทัง้สขุภำพกำย และสขุภำพจิต เช่น โรคควำม

ดนัโลหิตสงู โรคเบำหวำน โรคไขมนัในเลือดสงู และภำวะซมึเศร้ำเป็นต้น ผู้ ป่วยโรคอ้วนท่ีมีโรค

ควำมดนัโลหิตสงูร่วมด้วย จะพบมี resistance hypertension มำกกว่ำผู้ ป่วยทัว่ไปประมำณ 3 

เท่ำ  ทัง้นีน้ ำ้หนกัตวัท่ีเพิ่มขึน้ทกุๆ 10 ปอนด์มีควำมสมัพนัธ์กบักำรเพิ่มขึน้ของระดบัควำมดนั 

systolic 4.5 มม.ปรอท และกำรลดน ำ้หนกัตวั 5 กก.ในผู้ ป่วยโรคอ้วน สำมำรถท ำให้ระดบัควำม

ดนั systolic ลดลงประมำณ 4.4  มม.ปรอท จงึท ำให้ค ำแนะน ำในสมำคมเวชปฏิบตัิต่ำงๆ แนะน ำ

ให้ลดน ำ้หนกัตวัในผู้ ป่วยโรคควำมดนัโลหิตสงูท่ีมีโรคอ้วนร่วมด้วย  

กำรลดน ำ้หนกัสำมำรถท ำได้โดยกำรใช้วิธีปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยกำรคมุอำหำร ออก

ก ำลงักำย กำรใช้ยำลดน ำ้หนกั และกำรผ่ำตดัรักษำโรคอ้วน (bariatric surgery) ชนิดของอำหำร

ลดน ำ้หนกัท่ีมีกำรศกึษำมำกมำยในผู้ ป่วยโรคควำมดนัโลหิตสงูได้แก่ DASH diet ซึง่มีข้อมลูว่ำ

สำมำรถลดระดบัควำมดนั systolic และ diastolic ได้ 11 และ 3 มม.ปรอท ตำมล ำดบั ปัญหำของ

กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมคือกำรปฏิบตัิอย่ำงต่อเน่ืองในระยะยำว ผู้ ป่วยบำงรำยจึงจ ำเป็นต้องใช้

ยำลดน ำ้หนกัร่วมด้วย ยำลดน ำ้หนกัมีข้อบ่งชีใ้นผู้ ป่วยท่ีมีดชันีมวลกำย (BMI)≥ 30 กก./ตร.ม. 

หรือ ผู้ ป่วยท่ีมีดชันีมวลกำย ≥ 27 กก./ตร.ม.และมีโรคร่วม เช่นเบำหวำน หรือ ควำมดนัโลหิตสงู

เป็นต้น ยำลดน ำ้หนกัส่วนใหญ่ มีผลลดระดบัควำมดนัโลหิตได้เม่ือน ำ้หนกัตวัลดลง ยกเว้น 

sibutramine ซึง่ยำมีผลข้ำงเคียงในกำรเพิม่ระดบัควำมดนัโลหิตสงู กำรผ่ำตดัรักษำโรคอ้วนมีข้อ

บ่งชีใ้นผู้ ป่วยท่ีมีชนีมวลกำย ≥ 40 กก./ตร.ม. หรือ ผู้ ป่วยท่ีมีดชันีมวลกำย ≥ 35 กก./ตร.ม.ท่ีมีโรค

ร่วม กำรผ่ำตดัสำมำรถท ำให้ผู้ ป่วยเกิด hypertension remission ได้ ประมำณ 30% ท่ี 2 ปี 

โดยสรุปกำรลดน ำ้หนกัตวัในผู้ ป่วยโรคอ้วนช่วยในกำรป้องกนักำรเกิดโรคควำมดนัโลหิตสงู 

และช่วยลดระดบัควำมดนัโลหิตในผู้ ป่วยโรคควำมดนัโลหิตสงู ได้ 


