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ลงทะเบียน
Breakfast Symposium (By บริษัท แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส จำกัด)
Moderator: อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
Hypertension in Elderly: Balance the Risk
พท.ศ.นพ.บัญชา สถิระพจน์
เปิดกำรประชุม
ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
นายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
Moderator: ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
Hypertension and BP Control in Thailand: A Recent National Health Examination Survey
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร
Thai Hypertension Society Guidelines on Home Blood Pressure Monitoring 2022
อ.พญ.สิริสวัสดิ์ คุณานนท์
รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข
Thai Hypertension Society Statements on Renal Denervation
ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย
นพ.ปริย ปัญจวีณิน
Coffee break พร้อมประชุมธุรกำร
Lunch Symposium (1) By บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
Moderator: ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
Uncontrolled Hypertension: Medtronic RDN is Always On
Markus Schlaich, MD
TK Ong, MD
รศ.นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
Lunch Symposium (2) By บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟำร์มำ (ประเทศไทย) จำกัด
Moderator: ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
LEADing to LEADER for Optimizing Cardiometabolic Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes
ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
รศ.นพ.ธาดา คุณาวิศรุต
Lunch
Free paper presentation
Moderator: รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล
Characterization of hypertension subtypes by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in Thai patients:
unveiling the importance of masked nocturnal hypertension
พญ.วทันยา คุววัฒนานนท์
2021 Worldwide Blood Pressure Screening Campaign on World Hypertension Day: May Measurement Month Data
in Thailand.
รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข
Moderator: รศ.พญ.วีรนุช รอบสันติสุข
Blood Pressure Variability and Organ Damage
รศ.พญ.แพรว โคตรุฉิน
Weight-Loss Strategies for Prevention and Treatment of Hypertension
รศ.พญ.นันทกร ทองแตง
Diuretics and BP Control in Advanced Chronic Kidney Disease: Roles of Chlorthalidone
อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
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 สารวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สุ่มตัวอย่าง จานวน
22,518 คน ใน 21 จังหวัด การวัดความดันโลหิต โดยเครื่องวัด Automatic BP monitor ในชุมชน ความดัน
โลหิตสูงหมายถึงค่าวัดความดัน >=140/90 มม.ปรอทหรือมีประวัติเคยได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์และ
ปัจจุบันได้รับการรักษา
ผลการสารวจ ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2562-63 ร้อยละ 25.4
(ชายร้อยละ 26.7 และหญิงร้อยละ 24.2) สูงกว่าของการสารวจครั้งที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีความชุก ร้อย
ละ 24.7 (ชายร้อยละ 25.6 และหญิงร้อยละ 23.9) ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุจากร้อยละ 3.3 ในกลุ่มอายุ 1529 ปี ความชุกเพิ่มขึ้นตามลาดับจนสูงสุดในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นร้อยละ 76.8 ความชุกความดันโลหิตสูง
ของคนในเขตเทศบาลและคนนอกเขตเทศบาลค่อนข้างใกล้เคียงกัน การกระจายตามภาค พบว่า ภาคกลาง
ภาคเหนื อ และกรุ ง เทพฯ มี ค วามชุ ก สู ง ที่ สุ ด ใกล้ เ คี ย งกั น (ร้ อ ยละ 27.2-27.5)
รองลงมาคื อ 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 กินผักและผลไม้ต่ากว่าเกณฑ์(<5 ส่วนต่อวัน) ร้อยละ 80 และ โรคไตร้อยละ 13.1 ภาวะ
metabolic syndrome ร้อยละ 50 ด้านการเข้าถึงระบบบริการการวินิจฉัยในการสารวจครั้งที่ 6 ไม่ดีขึ้นกว่า
ผลการสารวจครั้งที่ 5 โดยผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงเพิ่มจากร้อยละ 44.7 ในปี 2557
เป็นร้อยละ 48.8 ในปี 2563 สาหรับสัดส่วนที่ได้รับการรักษา พบว่าลดลงจากร้อยละ 49.2 เป็น 47.6 และ
นอกจากนี้กลุ่มได้รับการรักษาและควบคุมได้ลดลงจาก ร้อยละ 29.7 เป็น 22.6 ตามลาดับ ดังนั้นภาวะการ
เข้าถึงการวินิจฉัยและการควบคุมความดันโลหิตสูงยังมีโอกาสพัฒนาต่อไป

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 middleaged 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.

ความผันผวนของความดันโลหิตและความเสี ยหายของอวัยวะเป้าหมาย (Blood pressure variability and
target organ damage)
พญ.แพรว โคตรุ ฉิน
หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Pearls
1. “ความผันผวนของความดันโลหิต” หรื อ “blood pressure variability (BPV)” เกิดขึ้นตลอดเวลา โดย
เชื่อว่ามีหลายปั จจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ความเครี ยด ท่าทาง สภาวะแวดล้อม รวมถึงปั จจัยภายใน
ร่ างกายเอง เช่น ระบบประสาทอัตโนมัติ หรื อ renin-angiotensin-aldosterone system
2. BPV สามารถแบ่งตาม diurnal variations ได้แก่ dippers, non-dippers, risers, extreme dipper
3. มีหลักฐานจากงานวิจยั สนับสนุนอย่างชัดเจนว่า BPV ยิง่ มาก ยิง่ สัมพันธ์กบั target organ damage
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด การทางานของไต ตลอดจนสัมพันธ์กบั อัตราการตายจากโรคหัวใจ
4. เป้ าหมายในการรักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง ณ ปั จจุบนั ยังคงมุ่งเน้นการรักษาให้ได้ระดับความดัน
โลหิ ตตามเป้ าหมาย ส่ วนการควบคุม BPV ถือเป็ นเป้ าหมายรอง
5. เรายังต้องการการศึกษาวิจยั ทางคลินิกในอนาคตเพื่อกาหนดวิธีการคานวณ BPV วิธีการวัด รวมถึง
ความถี่ในการวัดความดันโลหิ ตเพื่อให้สอดคล้องกันอย่างเป็ นสากล
1. บทนา
ความดันโลหิตเป็ นสัญญาณชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่วา่ จะเปรี ยบเทียบในระยะเวลาสั้น ๆ
เป็ นวินาทีหรื อระยะยาวเป็ นปี ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้เชื่อว่ามีหลายปั จจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ความเครี ยด
ท่าทาง สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความสู งหรื อความบางเบาของอากาศ รวมถึงปัจจัยภายใน
ร่ างกาย เช่น ระบบประสาทอัตโนมัติ renin-angiotensin-aldosterone system และปริ มาณของเหลวในร่ างกาย
เป็ นต้น1 ดังนั้นจึงเป็ นที่มาของการนิยามและการวัดค่า “ความผันผวนของความดันโลหิ ต” หรื อ “Blood
pressure variability (BPV)”2 การคานวณ BPV ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบนั ประกอบด้วยการหาค่าเฉลี่ยของ
ความดันโลหิตตลอด 24 ชม.และนาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) มาบ่งชี้ระดับ BPV
นอกจากนั้นยังมีการคานวณด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อนามาใช้ในทางคลินิกและการศึกษาวิจยั เช่น coefficient of
variation (CV), average real variability (ARV), successive variation (SV)3
เมื่อองค์ความรู ้เกี่ยวกับ BPV เกิดขึ้นจึงเป็ นที่มาของคาถามว่า BPV มีความสาคัญทางคลินิกหรื อไม่
อย่างไร และนอกจากมุ่งเน้นการรักษาเพื่อให้ได้ระดับความดันโลหิ ตตามเป้ าหมายแล้ว เราควรต้องให้
ความสาคัญกับ BPV ด้วยหรื อไม่

2. นิยามและชนิดของ blood pressure variation
Di Rienzo และคณะได้ศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งมี BPV มากกว่าคนปกติโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตระดับสู งมากก็ยงิ่ มี BPV มากขึ้นตามไปด้วย4 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทั้งใน
สัตว์ทดลองและในมนุษย์พบว่าระดับความดันโลหิ ตไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อ BPV5,6 ยังมีปัจจัยสาคัญอื่น ๆ
เช่น ระบบการไหลเวียนโลหิ ต (haemodynamic) การตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติ การตอบสนอง
ทางอารมณ์และพฤติกรรม และปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม7
BPV นั้นครอบคลุมความเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิ ตตั้งแต่ 1) ระยะเวลาสั้นที่สุด (very shortterm BPV) เช่น beat to beat BPV 2) ระยะสั้น (short-term BPV) ซึ่งประเมินโดยเครื่ องติดตามความดันโลหิต
24 ชม. (ambulatory BP monitoring) 3) ระยะปานกลาง (mid-term หรื อ day-to-day BPV) ซึ่งประเมินโดยการ
วัดความดันโลหิตที่บา้ น (home BP monitoring, HBPM) และ 4) ระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
(seasonal BP variations) หรื อการเปลี่ยนแปลงระหว่างการนัดพบแพทย์ (visit-to-visit BPV)8 ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 การจาแนกชนิดของ blood pressure variation (BPV) ตามระยะเวลา ปั จจัยที่มีผลต่อ BPV และผลของ
BPV แต่ละชนิดต่อ target organ ต่าง ๆ [ดัดแปลงจาก Parati, G, Stergiou, GS, Dolan, E, Bilo, G. Blood
pressure variability: clinical relevance and application. J Clin Hypertens. 2018; 20: 1133– 1137.]

ปัจจุบนั มีงานวิจยั ทางคลินิกเกี่ยวกับการประเมิน BPV ในระยะเวลา 24 ชม. ด้วย ABPM โดยแบ่ง
ประเภทของ BPV ตามความสามารถในการปรับตัวของร่ างกายในระหว่างนอนหลับ (circadian modulations
หรื อ diurnal variations)9 ดังนี้
1. “Dippers” คือ กลุ่มคนที่ความดันโลหิ ตเฉลี่ยขณะนอนหลับลดลงร้อยละ 10-20 เมื่อเทียบกับ
ขณะตื่นหรื อช่วงกลางวัน ซึ่ งถือว่าเป็ นสรี รวิทยาปกติของมนุษย์ (physiological nocturnal
reduction)
2. “Non-dippers” คือ กลุ่มคนที่ความดันโลหิ ตเฉลี่ยขณะนอนหลับลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับขณะตื่นหรื อช่วงกลางวัน
3. “Riser” คือ กลุ่มคนที่ความดันโลหิ ตเฉลี่ยขณะนอนหลับสู งกว่าขณะตื่นหรื อช่วงกลางวัน
4. “Extreme dippers” คือ กลุ่มคนที่ความดันโลหิตเฉลี่ยขณะนอนหลับลดลงมากกว่าร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับขณะตื่นหรื อช่วงกลางวัน
อย่างไรก็ตามนิยามเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มาจากการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่ยงั ไม่ได้รับ
การรักษาด้วยยา
2. ความผันผวนของความดันโลหิตและความเสี ยหายของอวัยวะเป้าหมาย
การศึกษาเกี่ยวกับผลของ BPV ต่อความเสี ยหายของอวัยวะเป้ าหมาย (target organ damage) นั้นมีมา
อย่างต่อเนื่ อง10 โดยพบว่า BPV มีผลต่อการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (arterial stiffness)11 และยังพบว่ากลุ่ม
คนที่เป็ น non-dippers มีความสัมพันธ์กบั การเพิ่มขึ้นของ biomarkers ต่าง ๆ12 และการหนาตัวของ carotid
intima media13 และมีหลักฐานจากการศึกษาแบบไปข้างหน้าที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ของ BPV และการหนาตัว
ของผนังหัวใจห้องซ้ายล่าง (left ventricular hypertrophy)14,15 นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธ์ของ BPV ต่อ
การรั่วของโปรตีนในปั สสาวะ (proteinuria) และการลดลงของอัตราการกรองของไต (estimated glomerular
infiltration rate)16 ซึ่งการเสื่ อมถอยของอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้พบว่าสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดและอัตราตายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การศึกษาในประชากรเชื้อชาติญี่ปุ่นพบว่า BPV สัมพันธ์กบั การเกิด
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง17 นอกจากนั้นยังมีงานวิจยั ในผูส้ ู งอายุชาวญี่ปุ่นพบว่าผูท้ ี่อยูใ่ นกลุ่ม
extreme dippers และผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสู งในช่วงเช้า (morning BP surge) เกิน 55 มม.ปรอทเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับความดันโลหิ ตขณะหลับมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่ากลุ่มอื่น18,19 ใน
ชาวตะวันตกมีการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งที่ BPV ยิง่ มากขึ้นยิง่ เป็ นความเสี่ ยงสาคัญต่อการ
เสี ยชีวติ ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยไม่ข้ ึนกับระดับความดันโลหิ ต20 เช่นเดียวกับผลของการศึกษาใน
ประชากรทัว่ ไปกว่า 8,000 รายซึ่ งพบว่า BPV เพิ่มความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด21
กลไกของความสัมพันธ์ระหว่าง BPV กับ target organ damage และโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นแม้วา่ จะยัง
ไม่ชดั เจนนักแต่สามารถอธิ บายได้จากการกระตุน้ ระบบประสาทอัตโนมัติ (sympathetic activation)22 และการ
ตอบสนองที่ผดิ ปกติของ baroreceptive reflexes23

3. การนาไปใช้ ทางคลินิก
แม้จะมีหลักฐานมากมายว่า BPV มีผลต่อ target organ damage แต่ในแง่ของการรักษาในปั จจุบนั ยัง
แนะนาให้ใช้ระดับความดันโลหิตเป็ นเป้ าหมายในการรักษาหลัก เนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาทาง
คลินิกใดที่นา BPV มาเป็ นเป้ าหมายหลักในการศึกษาวิจยั แม้จะมีการทา meta-analysis จากข้อมูลของ
การศึกษาขนาดใหญ่ เช่น ASCOT และ The Medical Research Council Trial of Treatment of Hypertension
in Older Adults (MRC-elderly) พบว่าการรักษาด้วยยากลุ่ม calcium channel blocker เช่น amlodipine มี
แนวโน้มที่จะทาให้ visit-to-visit BPV ดีข้ ึนและการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลดลงเมื่อเทียบกับ betablocker24 และจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษา J-CORE พบว่าการรักษาด้วยยากลุ่ม calcium channel
blocker และ renin–angiotensin system (RAS) antagonists สัมพันธ์กบั การควบคุม day-to-day BPV ได้ดีและ
สัมพันธ์กบั การลดลงของ aortic pulse wave velocity25 อย่างไรก็ตามปัญหาหลักของการนา BPV มาใช้เพื่อ
เป็ นเป้ าหมายในการรักษาคือ ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีการกาหนดชัดเจนถึงวิธีการคานวณ BPV อย่างเป็ นมาตรฐาน
ร่ วมกันในระดับสากลซึ่ งนับว่าเป็ น gap of evidence ที่สาคัญ7
4. สรุ ป
จากหลักฐานในปั จจุบนั พบว่า BPV มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับ target organ damage รวมถึง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น BPV จึงเป็ นเครื่ องมือบ่งชี้ผทู ้ ี่มีความเสี่ ยงสู งที่ดี อย่างไรก็ตามวิธีการรักษา
เพื่อที่จะทาให้ BPV อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมนั้นยังเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งการการค้นคว้าวิจยั เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมต่อไป
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Weight-Loss Strategies for Prevention and Treatment of Hypertension
รศ.พญ.นันทกร ทองแตง
โรคอ้ วนนำไปสู่ปัญหำทำงสุขภำพมำกมำย ทังสุ
้ ขภำพกำย และสุขภำพจิต เช่น โรคควำม
ดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน โรคไขมันในเลือดสูง และภำวะซึมเศร้ ำเป็ นต้ น ผู้ป่วยโรคอ้ วนที่มีโรค
ควำมดันโลหิตสูงร่วมด้ วย จะพบมี resistance hypertension มำกกว่ำผู้ป่วยทัว่ ไปประมำณ 3
เท่ำ ทังนี
้ ้น ้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ ้นทุกๆ 10 ปอนด์มีควำมสัมพันธ์กบั กำรเพิ่มขึ ้นของระดับควำมดัน
systolic 4.5 มม.ปรอท และกำรลดน ้ำหนักตัว 5 กก.ในผู้ป่วยโรคอ้ วน สำมำรถทำให้ ระดับควำม
ดัน systolic ลดลงประมำณ 4.4 มม.ปรอท จึงทำให้ คำแนะนำในสมำคมเวชปฏิบตั ิต่ำงๆ แนะนำ
ให้ ลดน ้ำหนักตัวในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่มีโรคอ้ วนร่วมด้ วย
กำรลดน ้ำหนักสำมำรถทำได้ โดยกำรใช้ วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยกำรคุมอำหำร ออก
กำลังกำย กำรใช้ ยำลดน ้ำหนัก และกำรผ่ำตัดรักษำโรคอ้ วน (bariatric surgery) ชนิดของอำหำร
ลดน ้ำหนักที่มีกำรศึกษำมำกมำยในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงได้ แก่ DASH diet ซึง่ มีข้อมูลว่ำ
สำมำรถลดระดับควำมดัน systolic และ diastolic ได้ 11 และ 3 มม.ปรอท ตำมลำดับ ปั ญหำของ
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือกำรปฏิบตั ิอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว ผู้ป่วยบำงรำยจึงจำเป็ นต้ องใช้
ยำลดน ้ำหนักร่วมด้ วย ยำลดน ้ำหนักมีข้อบ่งชี ้ในผู้ป่วยที่มีดชั นีมวลกำย (BMI)≥ 30 กก./ตร.ม.
หรื อ ผู้ป่วยที่มีดชั นีมวลกำย ≥ 27 กก./ตร.ม.และมีโรคร่วม เช่นเบำหวำน หรื อ ควำมดันโลหิตสูง
เป็ นต้ น ยำลดน ้ำหนักส่วนใหญ่ มีผลลดระดับควำมดันโลหิตได้ เมื่อน ้ำหนักตัวลดลง ยกเว้ น
sibutramine ซึง่ ยำมีผลข้ ำงเคียงในกำรเพิม่ ระดับควำมดันโลหิตสูง กำรผ่ำตัดรักษำโรคอ้ วนมีข้อ
บ่งชี ้ในผู้ป่วยที่มีชนีมวลกำย ≥ 40 กก./ตร.ม. หรื อ ผู้ป่วยที่มีดชั นีมวลกำย ≥ 35 กก./ตร.ม.ที่มีโรค
ร่วม กำรผ่ำตัดสำมำรถทำให้ ผ้ ปู ่ วยเกิด hypertension remission ได้ ประมำณ 30% ที่ 2 ปี
โดยสรุปกำรลดน ้ำหนักตัวในผู้ป่วยโรคอ้ วนช่วยในกำรป้องกันกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูง
และช่วยลดระดับควำมดันโลหิตในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ได้

