
ประเด็นสารรณรงควันความดันโลหิตสูงโลก ป� 2559 

อัจฉรา ภักดีพินิจ,ศกลวรรณ แก&วกล่ิน และสุภาพร พรมจีน 
สํานักโรคไม+ติดต+อ กรมควบคุมโรค 

โรคความดันโลหิตสูงเป�น 1 ในสาเหตุสําคัญท่ีทําให�ประชากรท่ัวโลกตายก"อนวัยอันควรและเป�นป%ญหา
ที่กําลังมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงจะเรียกอีกอย"างว"า ฆาตกรเงียบ (silent killer) 
เนื่องจากโรคนี้มักไม"มีสัญญาณเตือนถึงอาการและการแสดงของโรค ผู�คนจํานวนมากเป�นโรคนี้โดยท่ีไม"รู�ตัว                  
มาก"อนว"าตนเองมีความดันโลหิตสูง และหากไม"ได�รับการดูแลรักษาจะทําให�มีความเสี่ยงต"อการเกิดโรคหัวใจ
และโรคไต 

องค>การอนามัยโลกรายงานว"าป%จจุบันโรคความดันโลหิตสูงเป�นสาเหตุการตายท่ัวโลกสูงถึง                      
7.5 ล�านคน หรือร�อยละ12.8 ของสาเหตุการตายท้ังหมด ท้ังยังมีผลสูญเสียปDสุขภาวะ 57 ล�านปD หรือคิดเป�น
ร�อยละ 3.7 ของ DALYs จํานวนผู�ท่ีมีความดันโลหิตสูงท่ัวโลกพบว"ามีจํานวนเกือบถึงพันล�านคน ซ่ึงสองในสาม
จะอยู"ในประเทศกําลังพัฒนา และพบว"ากลุ"มวัยผู�ใหญ"ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต� มี 1 คน ใน 3 คน มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงโดยในปD 2025 คาดการณ>ว"า ประชากรวัยผู�ใหญ" จํานวน 1.56 พันล�านคน จะเป�นโรคความ
ดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังพบว"าวัยผู�ใหญ"ท่ีมีอายุมากกว"า 25 ปDประมาณ4ใน 10 คน จะมีความดันโลหิตสูง
และในหลายๆประเทศพบว"า 1ใน 5 คนเป�นกลุ"มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และมีการประมาณว"า 9 ใน 10 
ของวัยผู�ใหญ"ท่ีมีอายุไปจนถึง 80 ปD จะเป�นโรคความดันโลหิตสูง 

สําหรับในประเทศไทยจากรายงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร> สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว"าอัตราตายด�วยโรคความดันโลหิตสูงต"อประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศ                 
ในปD 2556-2558 เท"ากับ 8.09 18.28 และ 25.32 ตามลําดับ เห็นได�ว"าอัตราการตายด�วยโรคความดัน
หิตสูงในปD 2558 เพ่ิมข้ึนมากกว"า 3 เท"าจากปD 2556 และจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร"างกาย ครั้งท่ี 4 (พ.ศ.2551-2552) พบว"า ประชากรไทยท่ีมีอายุ 15 ปD ข้ึนไป มีภาวะความดันโลหิตสูง
เกือบ 11 ล�านคน และสิ่งท่ีน"าวิตกอย"างยิ่ง คือ ในจํานวนผู�ท่ีมีความดันโลหิตสูงร�อยละ 60 ในเพศชายและ
ร�อยละ 40 ในเพศหญิงไม"เคยได�รับการวินิจฉัยมาก"อน (ไม"รู�ตัวว"าเป�นความดันโลหิตสูง), ร�อยละ 8-9 ได�รับ
การวินิจฉัยแต"ไม"ได�รับการรักษาส"งผลให�อาการทวีความรุนแรงข้ึนเพราะไม"ได�รับการรักษาและพบมีเพียง 1    
ใน 4 ของผู�ท่ีได�รับการรักษาและสามารถควบคุมความดันโลหิตได� และจากข�อมูลการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยง        
โรคไม"ติดต"อและการบาดเจ็บ ปD พ.ศ. 2558 โดยการสัมภาษณ>กลุ"มตัวอย"างอายุต้ังแต" 15 – 74 ปD ของสํานัก
โรคไม"ติดต"อ กรมควบคุมโรค พบว"า ความชุกของผู�ท่ีได�รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย> พยาบาล   
หรือเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข ภายใน 1 ปDท่ีผ"านมาร�อยละ 74.1 ผู�หญิงมีความชุกสูงกว"าผู�ชายทุกกลุ"มอายุ                
ส"วนความชุกของผู�ท่ีได�รับการบอกจากแพทย>พยาบาล หรือเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข พบว"ามีภาวะความดัน              
โลหิตสูงหรือเป�นโรคความดันโลหิตสูง ร�อยละ 15.3  

จากสถานการณ>ของโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนสมาพันธ>ความดันโลหิตสูงโลก 
(World Hypertension League) และสมาคมโรคความดันโลหิตสูงนานาชาติ (International Society of 
Hypertension) จึงได�ให�ความสําคัญในการเพ่ิมการคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง เพ่ือควบคุมภาวะความดัน
โลหิตสูงและช"วยให�บรรลุ 9 เปfาหมายขององค>การสหประชาชาติท่ีว"า ภายในปD 2025 ความชุกของภาวะ
ความดันโลหิตสูงต�องลดลงร�อยละ 25  
 
 



วันรณรงคความดันโลหิตสูงโลก  

 สมาพันธ>ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) และสมาคมโรคความดันโลหิตสูง
นานาชาติ (International Society of Hypertension) ได&กําหนดให&วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกป�                      
เป4นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยในระยะ 5 ปDตั ้งแต"ปDพ.ศ. 2556-2561 มีคําขวัญเพื่อการรณรงค>                    
คือ “Know Your Numbers” ซ่ึงมีเปfาหมายเพ่ือสื่อสารสร�างกระแสให�ประชากรท่ัวโลกเพ่ิมความตระหนัก
ต"อโรคความดันโลหิตสูง 

 คําขวัญวันรณรงคความดันโลหิตสูง ประจําป�พุทธศักราช 2559 

คําขวัญเพ่ือการรณรงค>จากสมาพันธ>ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) คือ 
“Know Your Numbers” 

คําขวัญเพ่ือการรณรงค>วันรณรงค>ความดันโลหิตสูง ของกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความดัน
โลหิตสูงแห"งประเทศไทย คือ 

"ท+านทราบระดับความดันโลหิตของท+านหรือไม+" 

 สาเหตุท่ีต�องสร&างความตระหนักต"อโรคความดันโลหิตสูงโดยการเน�นให�ประชากรทราบค"าความดัน
โลหิตของตนเองให�ได�นั้น เนื่องจากสถิติท่ัวโลกบ"งชี้ว"าในผู�ท่ีมีความดันโลหิตสูงมีเพียงร�อยละ 50 ท่ีตระหนักถึง
ภาวะความดันโลหิตสูงของตนเอง และมีประชากรเพียงส"วนน�อยเท"านั้นท่ีมีความตระหนักต"อโรคความดัน    
โลหิตสูงมากกว"าร�อยละ 75 และในประชากรบางกลุ"มมีความตระหนักต"อโรคความดันโลหิตสูง เพียงร�อยละ 
10 ซ่ึงสมาพันธ>ความดันโลหิตสูงโลก ได�แนะนําแนวทางการเพ่ิมความตระหนักในประชากร คือ  
 1. เพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการดําเนินการคัดกรองความดันโลหิต  
 2. จัดบริการวัดความดันโลหิตในทุกสถานบริการ มุ"งเน�นให�ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการ                   
วัดความดันโลหิตได�ง"าย สามารถรู�ค"าความดันโลหิตของตนเองได� 
 ดังนั้น สิ่งสําคัญท่ีต�องเร"งดําเนินการ คือ ส"งเสริมการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และค�นหา                       
ผู�ท่ีมีความดันโลหิตสูง เพ่ือนําเข�าสู"ระบบการดูแลรักษากระตุ�นให�ประชาชนมีการต่ืนตัวเพ่ือรับการตรวจวัด                  
ความดันโลหิตของตนเองอย"างน�อยปDละ 1 ครั้ง และต�องรู�ค"าตัวเลขและความหมายของค"าความดันโลหิต              
ของตนเอง 

 ความดันโลหิตคืออะไร 

ความดันโลหิต เป�นแรงดันเลือดท่ีเกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงท่ัวร"างกาย ซ่ึงวัดได�ตัวเลขจํานวน 2 
ค"า เช"น ค"าความดันโลหิต 120/78 มิลลิเมตรปรอทเลขตัวบน (systolic pressure) คือ ค"าความดันเลือด       
ในขณะท่ีหลอดเลือดหัวใจบีบตัวส"วนเลขตัวล"าง (diastolic pressure) คือ ความดันเลือดในขณะท่ีหลอดเลือด
หัวใจคลายตัว 

ความดันโลหิตปกติควรมีค"าความดันโลหิตตัวบนน�อยกว"า 120 มิลลิเมตรปรอทและค"าความดันโลหิต
ตัวล"างน�อยกว"า 80 มิลลิเมตรปรอท 

ความดันโลหิตสูง หมายถึง ค"าความดันโลหิตตัวบน มากกว"าหรือเท"ากับ 140 หรือค"าความดันโลหิต
ตัวล"าง มากกว"าหรือเท"ากับ 90 

 

 



 ความดันโลหิตสูงมีผลต+อหัวใจและหลอดเลือดอย+างไร 

 ความดันโลหิตสูงเป�นป%จจัยเสี่ยงท่ีสําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจและเป�นป%จจัยเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีสุด              
ของโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)ซ่ึงสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบร�อยละ 50 เกิดจากภาวะความดัน
โลหิตสูงและภาวะความดันโลหิตสูงยังเพ่ิมความเสี่ยงต"อการเกิดหลอดเลือดสมองแตก ในคนท่ีมีอายุน�อยกว"า 
50 ปD และมีความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนในการเกิดความเสี่ยงต"อโรคหัวใจและหลอดเลือด                 
เม่ืออายุเพ่ิมข้ึนค"าความดันโลหิตตัวบนจะเป�นตัวทํานายท่ีสําคัญต"อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและ                  
หลอดเลือด 
 แม�ว"าการเพ่ิมข้ึนของค"าความดันโลหิตจะเพ่ิมตามอายุท่ีมากข้ึน การรับประทานอาหารลดเค็ม               
การมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ และการควบคุมน้ําหนักตัวให�อยู"ในเกณฑ>ท่ีเหมาะสมจะช"วยลดความเสี่ยง
ดังกล"าวได� 
 ในผู�ท่ีมีความดันโลหิตสูงและผู�ท่ีมีความดันโลหิตปกติ การรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติเค็มเป�นป%จจัย
ท่ีสําคัญต"อการเพ่ิมข้ึนของความดันโลหิตอย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ ถ�ามีภาวะน้ําหนักเกินและรับประทาน
อาหารรสชาติเค็มจะยิ่งเพ่ิมโอกาสเสี่ยงต"อโรคหลอดเลือดและหัวใจ 

ปJจจัยด&านพฤติกรรมเป4นสาเหตุหลักของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจากข&อมูลของสมาพันธ            
ความดันโลหิตสูงโลก พบว+า 

- ครึ่งหนึ่งของผู� ท่ีมีความดันโลหิตสูงมีความเก่ียวข�องกับการรับประทานอาหารเสี่ยงต"อสุขภาพ
(Unhealthy diet) 

- ผู�ท่ีมีความดันโลหิตสูง ร�อยละ 30 มีความสัมพันธ>กับการบริโภคเกลือเพ่ิมข้ึน และร�อยละ 20  
มีความสัมพันธ>กับการรับประทานอาหารท่ีมีโปแทสเซียมตํ่า (กินผักและผลไม�น�อย) 

- การมีกิจกรรมทางกายไม"เพียงพอสัมพันธ>กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ร�อยละ 20 
- ภาวะอ�วนสัมพันธ>กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ร�อยละ 30 
- การด่ืมแอลกอฮอล>ในปริมาณมากเกิน เป�นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง 
- ผู�ท่ีมีความดันโลหิตสูงควรงดสูบบุหรี่ 

แนวทางในการปKองกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 

สําหรับบุคลากรสาธารณสุข 
1. การวัดความดันโลหิตแก"ผู�รับบริการในสถานบริการแต"ละระดับ 
2. การประเมินโอกาสเสี่ยงต"อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู�ปlวยโรคความดันโลหิตสูง 
3. การให�การรักษาแก"ผู�ปlวยท่ีมีโอกาสเสี่ยงต"อโรคหัวใจและหลอดเลือดเพ่ือควบคุมระดับความดันโลหิต 
4. การประเมินภาวะความดันโลหิตสูงในระยะต้ังครรภ>  
5. กระตุ�นและสนับสนุนการคัดกรองความดันโลหิตในชุมชน 

 

 

 

 



สําหรับประชาชน 
1. การรับประทานอาหารท่ีไม"ผ"านกระบวนการปรุงแต"ง 
2. การเลือกกินอาหารลดเค็มและไม"เติมเครื่องปรุงท่ีมีรสเค็มเพ่ิม 
3. การควบคุมน้ําหนักให�อยู"ในเกณฑ>ท่ีเหมาะสม 
4. การงด/ลดการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีส"วนผสมของแอลกอฮอล> 
5. การวัดความดันโลหิตเป�นประจําอย"างน�อยปDละ 1 ครั้ง และทราบความหมายค"าความดันโลหิต             

ของตนเอง 

คําแนะนําสําหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรณรงคความดันโลหิตสูง  

1. จัดรณรงค> หรือนิทรรศการเพ่ือเพ่ิมความตระหนัก ให� ประชาชนทราบระดับความดันโลหิต                
ของตนเอง และดึงชุมชนเข�ามามีส"วนร"วม เช"น การให� อสม.ร"วมคัดกรองความดันโลหิตสูง, การรณรงค>ลดเค็ม 
ลดความดันโลหิตสูง ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมการเข�าถึงของการทราบความดันโลหิต และทราบวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบ้ืองต�น 
 2. จัดรณรงค>คัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุข (screening) (สามารถ Download Flowchart DM 
HT สําหรับเจ�าหน�าท่ี:ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงด�านสุขภาพในประชากรอายุ 15-34 ปD และ 35 ปDข้ึนไป)
ข อ ง สํ า นั ก โ ร ค ไ ม" ติ ด ต" อ  ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค  ท า ง ลิ ง ค>  http://www.thaincd.com/good-stories-
view.php?id=8931) และ แบ"งแยกกลุ"ม เพ่ือจัดบริการตามกลุ"ม ได�แก" กลุ"มปกติ กลุ"มเสี่ยง กลุ"มสงสัยปlวย 

(สามารถ Downloadคู"มือการจัดบริการสุขภาพ “กลุ"มวัยทํางาน” แบบบูรณาการ 2558 ของสํานักโรคไม"
ติดต"อ กรมควบคุมโรค ทางลิงค> http://www.thaincd.com/good-stories-view.php?id=9099) 
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