
ปกต ิ เส่ียง สูง 

ความดันฯสูง ว่าที่ ความดันฯสูง 

ความดันฯ 
ตัวบน (มม.ปรอท) 

ความดันฯ  
ตัวล่าง(มม.ปรอท) 



ความดนัโลหติคืออะไร ความดนัฯสูงคืออะไร มีอันตรายอย่างไร 



ความดนัโลหติสูง กับ คนไทย  
คนไทยอายุมากกว่า ๑๕ ปี ๑ ใน ๔ คนมีความดันโลหติสูง 

ความดนัโลหติสูง เป็นสาเหตุการตาย อันดับ ๑ ของคนไทย 

เพราะ ความดนัโลหติสูง เพิ่มโอกาสเป็น“เบาหวาน” และ จะ..... 

เพิ่มโอกาสหวัใจเฉียบพลัน 

3 เท่า 
เพิ่มโอกาสหวัใจล้มเหลวง 

5 เท่า 
เพิ่มโอกาสอัมพาต 

8 เท่า 

เพิ่มโอกาส สมองเส่ือม    ไตวาย     สายตาเส่ือม 



ระเบดิเวลา “ตีบ ตัน แตก ตาย” 

ระเบดิเวลา..ที่คนอื่นหามาให้ ระเบดิเวลา..ที่หามาเอง 

YouTube:คลิป ระเบดิแยกราชประสงค์ 

YouTube:High Blood Pressure 

YouTube:Vulnerable Plaque Rupture 

ระเบดิ 
แล้วแตก 

ระเบดิ 
แล้วตัน 































อ. อ้วน ส.สบูบหุร่ี เป็นเปา้หมายในการวินิจฉยัความดนัฯสงู 



ท า 

คนไทยเกือบคร่ึง 
ไม่รู้ว่าตัวเองความดันฯสูง 
< ๑ ใน ๓ ที่คุมความดันฯได้ 

ลดความดันฯลงเพียง 12 มม.ปรอท จะลดโอกาส 

อัมพาต โรคหลอด
เลือดหัวใจ 

ตายจาก
หัวใจ &

หลอดเลือด 

ตายจากทุก
สาเหตุ 

คุมความดันฯ ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา 

44
.7

%
 











ใครความดนัฯสูงแล้ว ไม่อยากกนิยาลดความดนัฯ ยกมือขึน้ ! 

ลดน า้หนัก-รอบเอว    กนิอาหารลดฯ   กจิกรรมทางกาย ลดโซเดียม  ลดแอลกอฮอล์ 

น.น า้หนัก ไม่เกนิ 
  (ส่วนสูง:ซม.)2/400  
ร.รอบเอว ไม่เกนิ 
  (ส่วนสูง:ซม.)/2 

อ.อาหาร: พืชสด  
ลดเกลือ เนือ้น้อย 
ด้อยมัน น า้ตาลต า้ 
ธรรมชาต ิปราศจากภัย 

อ.อิริยาบถ ออกแรง 
ลดน่ัง เพิ่มยืน 
ยืดเวลาเดนิ ไม่- 
เพลินน่ังกนินอนกนิ 

อ.อาหาร ฯ:. 
ลดโซเดียม 
ลดความดันฯ 
เจด็วันความดันลด 

ส.สุรา หรือ 
แอลกอฮอล์: 
งดได้งด หรือ 
ลดเหลือ ๑ แก้ว 

อ.อารมณ์ ออกก าลังใจ: ไม่เซง็ไม่ซมึเศร้า ไม่เครียดไม่ฟุ้งซ่าน 
รู้ตื่นและเบกิบาน ส าราญใจสบายอารมณ์ = 

“ ใจส.ว.ย.” ด้วย ส.สต ิว.วาง ย.เยน็ 
ส.สูบบุหร่ี: ไม่สูบ ไม่ดม 



อาหาร 
สุขภาพ 

อิริยาบถ 
ออกแรง 

อารมณ์ 
ออกก าลังใจ 

งด 
สูบบุหร่ี 

สุรา / แอลกอฮอล์ 
งดได้งด 



อ.อาหาร 
สุขภาพ 

อ.ออกก าลังใจ 

อ.อิริยาบถ ออกแรง 

 ส.สูบบุหร่ี 

ส.สุรา งดแอลกอฮอล์ 

งด อ.อาหาร/โอสถ เพิ่มความดันฯ 

น.น า้หนัก 

ค.ความดันฯ 

ร.รอบเอว 

ส.สต ิ(อานาปานสต)ิ 
ว. วาง (วางเฉย แก้ฟุ้งซ่าน) 
ย. เยน็ (เยน็ใจ แก้ซึมเศร้า) 

















อ.อาหาร อ.ออกก าลงักาย อ.โอสถ อ.อดบหุร่ี ลดความดนัฯ 



อ. อาหารลดความดันโลหติ 
ฝ่ามือต่อวัน 

(ข้าวแป้งไม่ขัดสี) 

ฝ่ามือต่อวัน 
(ผักสดและสุก) 

ฝ่ามือต่อวัน 
(ผลไม้สดและสุก) 

   แก้วต่อวัน 
          (นมไร้มันเนย)          

 ฝ่ามือต่อสัปดาห์  
 (ถั่ว เม็ดธัญชาต)ิ  

ฝ่ามือต่อวัน 
(เนือ้สัตว์ไม่ตดิมัน/ปลา) 

 ไม่เกิน 

ฝ่ามือต่อสัปดาห์ 
(ของหวานขนมหวาน) 

 ไม่เกิน  

ช้อนโต๊ะต่อวัน 
(ไขมันและน า้มัน) 

พืชสด 

ลดเกลือ 

เนือ้น้อย 

ด้อยมัน 

น า้ตาลต ่า 
ด้อยมัน 

พืชสด พืชสด 



ลดความดันโลหติ 
ด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยโปแตสเซียม 

ให้มากกว่า 4,700 มก.ต่อวัน 

ผัก 
5 

ฝ่ามือ 
ต่อ  
วัน 

ผลไม้ 
4 

ฝ่ามือ 
ต่อ  
วัน 









Removing red and processed meat from 
your diet reduces your risk for cancer, 

heart disease, type 2 diabetes, 
hypertension, high cholesterol, obesity, 

and more. 
Raising animals for food accounts for 

over a third of our fossil fuel 
consumption and is the leading source of 

water pollution. 
Consuming the residual antibiotics in 

meat - even organic - lead to drug-
resistant “superbugs”. The more we eat 
it, the more people die from simple and 

preventable bacterial infections. 
You won’t be missing anything. The key 
nutrients in meat can all be found in a 
plant-based diet of fruits, vegetables, 

grains, beans, legumes and nuts. 
Pick from a variety of alternatives - tofu, 

seitan, tempeh, vegetable meat, 
mushrooms, beans, quinoa, the list goes 

on! 
 





It’s not a new idea: people have known since 
the 1950s that sitting for long periods of time 
is not good for your health. Prolonged sitting 

has been found to slow the body’s 
metabolism of glucose and significantly cuts 
the production of enzymes that break down 

fats in the blood. 
 

But standing all day isn’t good for us, either. It 
burns a few more calories, but it strains the 

circulatory system, legs, and feet, and 
increases the risk of varicose veins. 

 
How to find a happy medium at work? Try 

these tips: 
 

Sit while writing or doing computer work 
Stand while talking on the phone 

Hold standing meetings—keep them short! 
Visit a co-worker instead of sending a text or 

e-mail 
Every 20–30 minutes, stand up and move for 

a couple of minutes 











Health behaviors are interconnected. 
 
A small change in one area, like cutting down on tv time, triggers change in 
other areas, like diet. 
 
A combination of small steps leads to big change: improved nutrition, greater 
activity, more motivation. 
 
Two small behavior changes at a time, jump-started over a few weeks, are 
optimal. 
 
Do two. Stick with them for six weeks, the amount of time needed to form a 
habit. Add two more. 













ความสุขที่คุณ “เลิกสูบได”้ 



Say "No" to smoking for good. The 
health rewards begin immediately. 

 
Within 20 minutes, your heart rate and 

blood pressure drop. 
 

Within 12 hours, the carbon monoxide 
level in your blood returns to normal. 

 
In only one month, you'll exercise 

easier, your clothes and home will smell 
better, and your sense of taste will 

return. 
 

In a year, coughing subsides and your 
risk of coronary heart disease 

plummets. 
 

The use of smoking cessation products 
and therapies could double or triple the 
chance of lasting change: try the patch 

or a support group. .. TODAY. 





If you drink alcohol, moderation is 
key. Alcohol overuse can increase 
your risk for cancer, pancreatitis, 

liver disease, high blood pressure, 
stroke, heart damage, accidental 

death, and suicide. 
 

Try these tips to curb your alcohol 
intake: 

 
Use a smaller glass 

Substitute flavored seltzer or juice 
Check alcohol content and choose 

the lighter option 
Avoid drinks with ambiguous 

amounts of alcohol like punch and 
cocktails 

Choose activities that don’t involve 
drinking 



น. นอนหลบั ขบัถ่ายดี 



Healthy adults have a basal sleep 
need, or amount needed for optimal 
performance, of seven to eight hours 

per day. Children and teens need 
more. 

 
A consistent sleep schedule, even on 

weekends, is critical. Insufficient 
sleep affects productivity, mental 
acuity, and even physical health. 

 
Create a relaxing bedtime ritual, and 

keep laptops out of the bedroom. 
Beds are for sex and rest. 

 
Short naps help you recharge and pay 

down a sleep deficit. 
 

Make sleep a priority. Recommit to 
getting enough. 





Charles Darwin, writing in 1872, suggested that 
"even the simulation of an emotion arouses it 

in our minds." A century later, the facial 
feedback hypothesis asserted that muscle 
feedback from facial expressions helped 

regulate emotions. A change in the body’s 
expression of emotion might prompt genuine 

feeling. 
 

Deliberately turning up the corners of your 
mouth — smiling — may ‘trick’ the mind and 

body into a better mood. 
 

A smile also draws people to you, which is good 
for social interactions. 

 
If tired or stressed, prompt yourself to smile. 

Your face will appear brighter and more 
refreshed, improving your appearance and 
approachability. Because of mirror neurons, 
people will likely repay your smile with their 

own, and in turn boost your mood. 
 

Even if you’re not in the mood, think "smile" 
and let it light up your face and trigger a 

moment of happiness, your own and others 



เม่ือจิตหดหู.่.ใคร่ครวญธรรมบอ่ย ๆ จนเกิดปีติ(ย.เย็นใจ) 



เม่ือจิตฟุง้ซา่น..ให้สงบกายใจ สมาธิ อเุบกขา (ว.วางเฉย) 

เม่ือเซง็ซึมเศร้า เครียดฟุ้งซ่าน ให้เจริญ ส.“สต”ิ (อานาปานสต ิกายคตาสต)ิ 



อายุ >60 ปี,  
>150/90 มม.ปรอท 

เป้าหมาย:  
<150/90 มม.ปรอท  

อายุ <60 ปี,  
>140/90 มม.ปรอท 

เป้าหมาย:  
<140/90 มม.ปรอท  

อายุ >18 ปี,  
>140/90 มม.ปรอท 

เป้าหมาย:  
<140/90 มม.ปรอท  

อายุ >18 ปี,  
>140/90 มม.ปรอท 

โรคไตเรือ้รัง 
เป้าหมาย: <140/90 

มม.ปรอท  

คุมความดันฯ ให้ได้เท่าไหร่ดี ?  
ค าตอบ: 140/90 มม.ปรอท ยกเว้นอาย>ุ60 ปี 















74% ของผู้ป่วยความดันฯสูงดือ้ยาฯเพราะนอนกรนฯ 





























วดัความดนัฯท่ีคลินิก คมุความดนัฯ ไมด่ีเทา่วดัเองท่ีบ้าน 



คนไทยตายจาก NCDs 71% ของการตายทัง้หมด 







2016 







 



7 เคล็ดลับง่าย ๆ ในการวัดความดนัฯ ให้ถูกต้อง 

 
ห้าม
พูด 

ปล่อย
ลมออก
ให้หมด 

ปลอก
แขนติด 
ผิวหนัง
ต้นแขน 

ปลอก
แขน

ระดับดียว
กับหัวใจ 

หลัง
พงิ
พนัก 

เท้า
วางบน
พืน้ 

ไม่น่ัง
ไขว้ขา 





 

 ..ภกิษุในธรรมวนัิยนี ้ไปสู่ป่ากด็ี ไปสู่
โคนไม้กด็ี ไปสู่เรือนว่างกด็ี น่ังคู้
บัลลังก์ ตัง้กายตรง ด ารงสตไิว้เฉพาะ
หน้า เธอมีสตหิายใจเข้า  มีสติ
หายใจออก เม่ือหายใจเข้ายาวกรู้็ชัด
ว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว
กรู้็ชัดว่าหายใจออกยาว เม่ือหายใจ
เข้าสัน้กรู้็ชัดว่าหายใจเข้าสัน้ เมื่อ
หายใจออกสัน้กรู้็ชัดว่าหายใจออก
สัน้ ส าเหนียกว่า จะรู้ชัดกองลมทัง้
ปวง หายใจเข้า ส าเหนียกว่า จะรู้ชัด
กองลมทัง้ปวง หายใจออก ส าเหนียก
ว่า จะระงับกายสังขาร หายใจเข้า                                        
ส าเหนียกว่า  จะระงับกายสังขาร    
หายใจออก... 

[มหาจฬุาฯ ๑๙/๙๗๗(๑๓๐๖)] 





โอกาสไตวาย 
เรือ้รัง 

น.น า้หนัก 68 กก. 

ร.รอบเอว 86 ซม.. 

ค.ความดันฯ  
116/84 มม.ปรอท 

โอกาสหวัใจล้มเหลว 

โอกาสโรคหวัใจ 
& หลอดเลือด 

โอกาสโรคเบาหวาน 

โอกาสโรคหวัใจ 

โอกาสสมองเสื่อม 



ร.รอบเอว  
<ส่วนสูงหารสอง ซม.. 

ค.ความดันฯท่ีบ้าน  

<135/85 มม.ปรอท น.น า้ตาล 2 ชม.หลังกิน 

<140 มก./ดล. 

น.น า้หนัก  

<(ส่วนสูง)2/400 กก. 

โอกาสไตวาย 
เรือ้รัง 

โอกาสหวัใจล้มเหลว 

โอกาสโรคหวัใจ 
& หลอดเลือด 

โอกาสโรคเบาหวาน 

โอกาสโรคหวัใจ 

โอกาสสมองเสื่อม 





A thorough health record is like an 
extension of your brain: it helps 

you remember major events and 
routine procedures and share that 

information with a new doctor. 
 

Paper files are a good start. 
 

Electronic files make your health 
information and medical history 

more portable. 
 

Legally, your medical records are 
yours. So ask your doctor, dentist, 
and child's pediatrician for a copy. 

 
And if your health network offers 

you access to your electronic 
record, sign up. 



Wearable gadgets and smartphone 
apps track data, vital signs, and health 

habits like sleep or nutrition. 
 

Smartphones also help us search the 
Web for health information and 

subscribe to public-health messaging. 
 

In the future, we'll use personal 
technologies even more to monitor 
micro changes in the body and fine 
tune medication, diet, exercise, and 

doctor visits. Scientists will use patient-
generated data for population studies 

on disease and treatment. 
 

Today, a wearable device can help you 
understand health issues, see patterns, 

and take action. 



Dopamine, the feel good 
chemical in our brains, is 

released when people hear 
something they like. 

 
Positive messages are more 

powerful and lasting motivators 
than criticism. If you want to 

pack a punch, praise should be 
specific and timely. 

 
We can also give ourselves 

credit and reward new health 
habits when personal goals are 

reached. 
 

And a little boasting about 
positive results may inspire 

someone else to tackle a health 
or life challenge. 



Doctors, nurses, and other clinicians 
are experts on treatments and 

outcomes. 
 

Patients are experts on their own 
priorities and limits. 

 
When patients are involved in their 
own care, they manage conditions 

better, and they need fewer visits to 
specialists and hospitals and fewer 

tests. 
 

Patients who search online for health 
and medical information tend to trust 
their doctors and be better prepared 

for the visit. 
 

Good discussions may be prompted by 
patients' research. Doctors should 

encourage it. 



There are more nurses than doctors. 
And nurse deliver most of the hands-on 

care. 
 

Patients look to nurses for comfort, 
insight, and guidance when they 

experience fear, pain, or uncertainty 
related to their health. 

 
New doctors rely on skilled nurses 

when learning to practice medicine. 
 

Nurses are poised for leadership. 
Higher education is the key: a 

bachelor's degree means better 
outcomes for patients, and a graduate 
degree prepares hands-on nurses for 

management and leadership. 
 

Recognize the critical role of nurses in 
your health care, and seek their 

knowledge 



Life issues — employment, housing, 
food access, and education — can 

profoundly affect health. 
 

Doctors, nurses, and other health care 
workers have the potential to be at the 
nexus of their patients' lives, treating 

the whole person. 
 

A patient's trust in the doctor is 
immense. That relationship can be 

leveraged to provide advice, real help, 
access to resources, and 

encouragement on life's diverse 
challenges. 

 
When your doctor asks you how you 

are, give a real answer. Share 
information that will start a 

conversation about the circumstances 
of your life. 



ร. รัดพงุ (เข็มขดัรัดพงุ) ทกุมือ้ 



In addition to helping you feel your best, a healthy 
weight helps you to lower your risk for high blood 

pressure, diabetes, high cholesterol, and more. 
 

Body Mass Index (BMI) is one measure that you and 
your medical practitioner can use to determine the 

healthiest weight range for you. It’s important to 
know both the top and bottom of your healthy 

range, since being underweight carries many risks 
as well, including anemia, fragile bones, and a 

weakened immune system. 
 

Try these tips for getting to a healthier weight: 
 

Know what goes into your food. Learn how to 
interpret nutrition information on package labels. 
Use fresh ingredients rather than processed foods, 

and cook at home more often. 
Take appropriate portions —don’t super-size! 
Make every bite count —avoid empty calories. 

Decrease your screen time and move more! 


