5

แนวเวชปฏิบัติโรคความดันโลหิตสู ง โรงพยาบาลชัยบุรี
ผู้ใหญ่อายุ ≥15 ปี มีความดันโลหิตสูง

ปรับเปลียนพฤติกรรม

อายุ ≥60 ปี และ

อายุ < ปี หรื อมีโรคเบาหวาน

ไม่มีโรคเบาหวาน/ไตเสือม

และต้ องไม่มโี รคไตเสือมร่ วมด้ วย

มีโรคไตเสือมเรื อรังร่วมด้ วย

SBP <150 mmHg

SBP <140 mmHg

DBP <90 mmHg

DBP <90 mmHg

เริมด้ วย HCTZ(25)1/2X1opc หรื อ Enalapril(5)1X1opc
หรื อ amlodipine(5)1x1opc

เริ มด้ วย Enalapril(5)1X1opc หรื อใช้ กลุม่ ยาทางเลือกอืน
ทีไม่ ใช่ HCTZ, amlodipine

ควบคุมความดันได้ ตามเป้าหมายหรื อไม่
ทบทวนความร่ วมมือในการปรับเปลียนพฤติกรรมและการใช้ ยา

ไม่

ใช่

ปรับเพิมยาโดยวิธี
. ปรับเพิมขนาดยาตัวแรกสูงสุดก่อน แล้ วค่อยเริ มยาตัวที
. เพิมยาตัวที เลย โดยทีขนาดยาตัวแรกยังไม่สงู สุด

ติดตามโดยแบ่งตามสี

. เพิมยาตัวที และ เลย

เพิมยาทางเลือกอืนๆตามรายละเอียดหน้ าถัดไป
อ้างอิงจาก JNC8, JAMA, Dec. 18, 2013

จัดทําโดยทีม PCT โรงพยาบาลชัยบุรี ปี พ.ศ.
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กลุ่มยาหลักรักษาโรคความดันโลหิตสู ง ตาม JNC8

captopril
enalapril
enalapril
losartan
losartan

ปริ มาณยา/
เม็ด(mg)
25
5
20
50
100

atenolol

ชือยา

เริ มด้วยปริ มาณ ขนาดสู งสุ ด
1x2opc
1x1opc
1x1opc
1x1opc
1x1opc

2x3opc
1x2opc
1x2opc
1x2opc
1x1opc

50

1/2X1opc

2x1opc

amlodipine

5

1/2X1opc

2x1opc

HCTZ

25

1/2X1opc

1x2opc

doxazosin

2

hydralazine
verapamil

50
40

furosemide

40

methyldopa

250

nifedipine
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ข้อควรระวัง
ไม่ใช้ร่วมกับ losartan ผลข้างเคียงทีพบบ่อยคือ ไอ
ให้เปลียนเป็ น lasartan ไม่ใช้หาก Cr>3
ไม่ใช้ร่วมกับ enalapril ใช้ยานีหากให้ enalapril
แล้วไอ ไม่ใช้หาก Cr>3
หลีกเลียงในผูป้ ่ วยกลุ่มเสียงเบาหวาน โรคหอบหื ด
หัวใจเต้นช้า หัวใจวาย
ผลข้างเคียงทีพบบ่อยคือ บวม หลีกเลียงในผูป้ ่ วยที
มีภาวะหัวใจเต้นช้า หัวใจวาย หากใช้ร่วมกับ
simvastatin ขยาดยา simvastatin ไม่ควรเกิน 20
mg/day
หลีกเลียงในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี ยงเบาหวาน Cr>3
GFR<30

กลุ่มยาทางเลือกรักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง อ้างอิงจาก Medscape
ผลข้างเคียงทีพบบ่อยคือ ความดันโลหิตตําเมือ
1x1opc
4x1opc
เปลียนท่าทาง
1/2x4opc,hs
1x4opc,hs หลีกเลียงในผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด
2x2opc
4x2opc
หลีกเลียงในผูป้ ่ วยทีมีภาวะหัวใจเต้นช้า หัวใจวาย
หลีกเลียงในผูป้ ่ วยกลุ่มเสี ยงเบาหวาน ผลข้างเคียงที
1/2X1opc
1x2opc
พบบ่อยคือ เกลือแร่ ในเลือดผิดปกติ
สํารองไว้ใช้ในผูป้ ่ วยตังครรภ์ หลีกเลียงในผูป้ ่ วย
1x2opc
3x3opc
โรคตับอักเสบ
สํารองไว้ใช้ในผูป้ ่ วยตังครรภ์ ผลข้างเคียงทีพบบ่อย
1x2opc
3x2opc
คือ บวม ร้อนวูบวาบ ปวดศีรษะ หลีกเลียงในผูป้ ่ วย
ทีมีภาวะหัวใจเต้นช้า หัวใจวาย
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ความดันโลหิตสูงฉุกเฉิน
ทีห้ องฉุกเฉิน
SBP >180
DBP >120

ถึงแม้ พกั แล้ ววัดซําภายใน - นาที
โรคประจําตัว การรักษา และยา
รายงานแพทย์

GCS < E4V5M6

เจ็บหน้ าอกหรื อลินปี

ปั สสาวะไม่ออกเลยมา

แขนขาอ่อนแรง

หายใจหอบเหนือย

หรื อออกน้ อยกว่า

ดูแลแบบโรคหลอดเลือดสมอง

มล., ชัก

ดูแลแบบโรคหลอดเลือดหัวใจ
ไม่มี

มี

Hypertension urgency

Hypertension emergency

Hydralazin 20 mg iv x1

ER

Captopril (25)1 tabstat
ISDN(5) 1 tab sl stat
Amlodipine (5) 1 tab stat

ความดันเป้าหมายใน ชม. แรก SBP 140-160 , DBP
SBP ≥ 160
DBP ≥100

รายงานแพทย์
ward

ชม.

90-100
<160
<100

8.30-16.30 ส่งตรวจแผนกผู้ป่วยนอก
. - . หรื อนัดคลินิกโรคความดัน
โลหิตสูง/แผนกผู้ป่วยนอกเร็ วทีสุด

วัดความดันซําภายใน - นาที ความดันเป้าหมายใน ชม. แรก SBP 140-160 , DBP
SBP ≥ 180
DBP ≥110

รายงานแพทย์

90-100

หรื อ SBP <180
DBP <110
v/s q 1 hr x2
q 2 hr x2
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หญิงตังครรภ์
ความดันโลหิตสูง>140/90
CBC AST ALT Cr BS UA

วัดความดันซํา ครัง ห่างกัน ชม. ขณะไม่ปวดท้ อง

มีโรคประจําตัวเป็ นความดันโลหิตสูงมาก่อน
วินิจฉัยเป็ น Chronic HT

ไม่มี
BP>160/110 , Plt <100,000

BP > 140/90
Proleinurialt

แต่หากผลทางห้ องปฏิบตั กิ าร

Cr >1.1 หรื อค่าเพิมเป็ น
AST ALT

ผิดปกติให้ จดั เป็ น Chronic HT with
Super impased eclampsia

หยุดยาเดิมทังหมดแล้ วเริมยาดังนี

Mild pre-eclampsia

Methyldopa (250) 1x2 pc

GA 24-34 wk
Plan expectant
Dexamethasone
6 mg m q 12 hr
4 doses
Record V/S q 4 hr

ให้ ได้ ถึง

NST ยาทานตาม

ตามลําดับ
Hydralazine (50 ) ½ x4 pc

ให้ ได้ ถึง

x4 pc
x3 pc

Nifeditpine (10) 1x2 pc

ให้ ได้ ถึง

เท่าจากเดิม

เพิมเป็ น เท่าจากค่าปกติสูงสุด

Pulmonary edema , cerebral/visual
symptoms

GA > 34 wk
Plan normal
labor
Record V/S q 1 hr
NST

Severe pre-elampsia

หากชักเป็ น eclampsia ให้

ยาทานตาม

diazepam 10 mg v
prn q 5 min x3 dose

Chronic HT

ต่อด้ วย phenytion 1 g

Chronic HT

x2 pc

ยาควบคุมความดันโลหิตชนิดออกฤทธิเร็ว
ดังต่อไปนี
Hydralazine 5-10 mg v PRNq20 min
Nifedipine (10) 1 tatab PRN q 30 min

iv drip

in 1
Refer +consult
50 % MgSO4 หรื อ

60 % MgSo4

RR<12,BP<90/60,GCS<15,PR<60,urine <100 ml/ 4hr

4 g Iv slow push
Then 10 g+ 5 % D/N/2
1000 ml v 100 ml/hr
(1 g/hr)
Foley+record urine
Record V/S q 15 min

หยุดให้ Mg และให้

เตรี ยม

หากมีอาการแสดงของพิษจาก Mg ดังต่อไปนี
% Ca gluconate 10 mg v stat

%Ca Gluconate

