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ค้าน้า 
 
 รคบาหวานละความดันลหิตสูง ป็นปัญหาสาธารณสุขทีไคุกคามสุขภาพของคนเทยพิไมสูงขึๅน
ทุกป จากขຌอมูลความชุกของรคบาหวาน฿นประชากรตัๅงตอายุ แ5 ป ขึๅนเป พบวา บาหวานพิไมขึๅนจาก
รຌอยละ ๆ.้ ฿น พ.ศ. โ55โ ป็นรຌอยละ ่.้ ฿น พ.ศ. โ55็ ละมีนวนຌมสูงขึๅนรืไอยโ ทีไนาป็นหวงคือชวง
วัยรุนละวัยท างาน  ปัจจุบันประทศเทยมีผูຌปຆวยบาหวานเมนຌอยกวา ๔ ลຌานคน ซึไงมืไอปຆวยป็นบาหวาน
ละเมเดຌรับการดูลรักษาทีไถูกตຌองจะกอ฿หຌกิดภาวะทรกซຌอน฿นหลายระบบของรางกาย เดຌก จอ
ประสาทตาผิดปกติ รคเตรืๅอรัง รคหลอดลือดหัว฿จ ละหลอดลือดสมอง ละภาวะทรกซຌอนทีไทຌา 
สงผลกระทบตอวิถีการด ารงชีวิต ภาวะศรษฐกิจของผูຌปຆวย ครอบครัวละประทศชาติินวทางวชปฏิบัติ
ส าหรับรคบาหวานุ โ5ๆเี 
 ความชุกของรคความดันลหิตสูงมีจ านวนพิไมขึๅน฿นประชากรเทยอายุ แ5 ปขึๅน เปพิไมขึๅนจาก 
แเ ลຌานคน฿นป โ5ๆโ ป็น แใ ลຌานคน฿นป โ55็ ละกือบครึไงหนึไงเมทราบวาตนองปຆวยดຌวยรคนีๅ 
จ านวน ผูຌปຆวยรคความดันลหิตสูง มีนวนຌมพิไมขึๅนจากกือบ ไ ลຌานคน฿นป โ55ๆ ป็นกือบ ๆ ลຌานคน
฿นป โ5ๆแ ิส านักรคเมติดตอ กรมควบคุมรค,2562ี 
 สถานการณ์รคบาหวาน ละความดันลหิตสูง อ าภอนๅ าหนาว จังหวัดพชรบูรณ์ ฿นป โ55่-

โ5ๆโ พบอัตราปຆวยราย฿หมของรคบาหวานตอสนประชากร ทากับ ใเ้.เุ่ ไเไ.ุ่่ 5ๆแ.ไเุ 
5เ่..ๆๆ ละ ไแ5.่แ ตามล าดับ อัตราปຆวยราย฿หมของรคความดันลหิตสูงตอสนประชากร ทากับ 
่ใ่.้ไุ แุเ55.้็ุ ่แเ.ไเุ แุโแโ.แโ ละ ้โใ.ไใ ตามล าดับิHDC จังหวัดพชรบูรณ์ี ซึไงพบวาอัตรา
ปຆวยราย฿หมรคบาหวานละความดันลหิตสูงมีนวนຌมพิไมขึๅน 

 กลุมงานบริการดຌานปฐมภูมิละองค์รวมรงพยาบาลนๅ าหนาว รวมกับคณะกรรมการปງองกันละ
ควบคุมรคเมติดตอรืๅอรัง อ าภอนๅ าหนาว จึงเดຌจัดท าคูมือนวทางการคัดกรองรคบาหวานละความดัน
ลหิตสูง พืไอ฿หຌบุคลากรทางการพทย์ละสาธารณสุขเดຌมีนวทางปฏิบัติ฿นการคัดกรอง ละการสงตอ
พืไอรับการรักษาทีไถูกตຌองหมาะสม  
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นวทางการคัดกรองรคบาหวาน ละความดันลหิตสูง฿นชุมชน 

  

นืไองจากทางกลุมงานบริการดຌานปฐมภูมิละองค์รวม รงพยาบาลนๅ าหนาว เดຌจัดท าครงการ
พัฒนาระบบฝງาระวัง ปງองกันรคเมติดตอรืๅอรัง ต าบลนๅ าหนาว อ าภอนๅ าหนาว จังหวัดพชรบูรณ์  พืไอ
ป็นการคຌนหา ปງองกัน ละควบคุมรคบาหวานละความดันลหิตสูง ฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการดูลสุขภาพ 
ละการด านินงาน฿หຌมีคุณภาพ จึงเดຌจัดท าคูมือนวทางการคัดกรองรคบาหวานละความดันลหิตสูง฿น
ชุมชน ขึๅน พืไอ฿หຌบุคลากรยึดถือป็นนวปฏิบัติดียวกัน 
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นวทางการคัดกรองบาหวาน ฿นประชากรอายุ แ5 ปีขึๅนเป  
อ้าภอน ้าหนาว  จังหวัดพชรบูรณ์  
(ขั นตอนการคัดกรองบาหวาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ซักประวัติ Verbal Screening ิ฿ชຌบบบันทึกการตรวจคัดกรองยืนยันความสีไยงตอภาวะรคกลุม metabolic 

- ตรวจวัดรับดับนๅ าตาล฿นลือดดຌวยการจาะปลายนิๅว ิFasting Capillary Glucose : FCGี  
ดยงดนๅ าละอาหาร ๆ-่ ชัไวมง 

FCG  = 100-125 มก/ดล. FCG < 100 มก/ดล. 

กลุมปกติ 

- ฿หຌความรูຌการลดปัจจัยสีไยงตอการ
กิดรคบาหวาน ใอ โส 

- ติดตามทุก ใ – ๆ ดือน ดຌวย DTX 

 

FBS ≥ แโๆ มก/ดล. FCG < แเเ มก/ดล. 
 

FBS แเเ – แโ5 มก/ดล.
ดล.

นะน าตรวจซๅ าปละ แ ครัๅง 
- ฿หຌความรูຌการลดปัจจัยสีไยงตอการกิด
รคบาหวาน ใอ โส 

- ติดตามทุก ใ – ๆ ดือน ดຌวย DTX 

 

สงพบพทย ์

ิคลินิก NCDี 

สงตอรพ.นๅ าหนาวพืไอจาะลือด
จากหลอดลือดด า ิFBSี หลังอด

อาหารมากกวา ่ ชัไวมง 

นะน าตรวจปละ แ ครัๅง 

การลงรหัส ICD 10 

- คัดกรองลຌวปกติ Z131 

- R/O  Z 013 

- วินิจฉัยวาปຆวย Eแเ-E14 

 

กลุมสีไยง กลุมสงสัยปຆวย 

FCG > 126 มก/ดล. 

ขึๅนทะบียนกลุมสีไยง 
฿หຌสุขศึกษา ดังนีๅ 
   -  การควบคุมอาหาร 
   -  การออกก าลังกายทีไถูกตຌองละหมาะสม 

   -  หยุดพฤติกรรมสีไยง งดหลຌา บุหรีไ 
   -  อารมณ์ ความครยีด 
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นวทางการคัดกรองความดันลหิตสูง ฿นประชากรอายุ 15 ปีขึๅนเป  
อ้าภอนๅ้าหนาว  จังหวัดพชรบูรณ์  

 (ขั นตอนการคัดกรองความดันลหิตสูง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
หมายหตุ : การวัดความดันลหติตຌองบันทึก โ ครัๅง ทุกครัๅง 

BP < 120/80 mmHg BP ≥ แโเ-139/80-89 mmHg 

นะน าตรวจซๅ าปละ แ ครัๅง 

ขึๅนทะบียนกลุมสีไยง 
฿หຌสุขศึกษา ดังนีๅ 
   -  การควบคุมอาหาร 
   -  การออกก าลังกายทีไถูกตຌองละหมาะสม 

   -  หยุดพฤติกรรมสีไยง งดหลຌา บุหรีไ 
   -  อารมณ์ ความครยีด 

- ฿หຌความรูຌการลดปัจจยัสีไยงตอการ
กิดรคความดันลหิตสูง ใอ โส 

- ติดตามทุก ใ – ๆ ดือน  

BP ≥ แๆเ-179/100-109 mmHg 

- ซักประวัติ Verbal Screening ิ฿ชຌบบบันทึกการตรวจคัดกรองยืนยันความสีไยงตอภาวะรคกลุม metabolic 

- วัดความดันลหิต฿นลือด 

 

BP ≥ แไเ-159/90-99 mmHg 

การลงรหัส ICD 10 

- คัดกรองลຌวปกติ Z136 

- R/O  Z 013 

- วินิจฉัยวาปຆวย Iแเ-E15 

 

กลุมปกติ กลุมสีไยง กลุมสงสัยปຆวย 

BP ≥ แไเ-179/90-109 mmHg 

ติดตาม ท า Home BP 

ภาย฿น ใ ดือน 

 

Home BP 

ภาย฿น แ  ดือน 
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ขั นตอนการ฿หຌบริการคัดกรอง 

แ.  ส ารวจกลุมปງาหมายประชาชนอายุ ใ5 ปขึๅนเป ทุกหมูบຌาน ต าบลนๅ าหนาว อ าภอนๅ าหนาว 
จังหวัดพชรบูรณ์ 
 โ.  ประสานชุมชน อสม. ผูຌน าชุมชน ตรียมกลุมปງาหมาย 

 ใ.  จຌงผนการออกปฏิบัติงานกับชุมชน ละจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง 
 ไ.  จຌงชุมชน ิอสม.ี พืไอตรียม฿หຌกลุมปງาหมายอดอาหารอยางนຌอย ่ ชัไวมง 
 5.  ออกปฏิบัติงานตามผนตรวจคัดกรอง฿นชุมชน 

 ๆ.  ซักประวัติ ชัไงนๅ าหนัก วัดสวนสูง วัดรอบอว จาะลือดหาคาระดับนๅ าตาล฿นลือด วัความดัน
ลหิต ฿หຌกกลุมปງาหมายทุกคน ฿นขตรับผิดชอบ 

 ็.  ฿หຌความรูຌ฿นการปรับปลีไยนพฤติกรรม กลุมปกติ กลุมสีไยง กลุมสงสัยปຆวย รายบุคคล ละราย
กลุม 

 ่.  ประสานจຌาหนຌาทีไคลินิก NCD พืไอสงตอ฿นรายกรณีทีไมีผลผิดปกติิตามขัๅนตอนการคัดกรองฯี 
พืไอรับการรักษาอยางถูกตຌอง  
 ้.  จัดกใบขຌอมูลดยการบันทึกการคัดกรองรายบุคคล฿นปรกรม Hos-xp 
 
การวินิจฉัย 

 รคบาหวาน ป็นรคทีไรางกายเมสามารถน านๅ าตาลเป฿ชຌเดຌ ท า฿หຌระดับนๅ าตาล฿นลือดสูงกวาปกติ  
การวินิจฉัยบาหวาน ท าเดຌดยวิธี฿ดวิธีหนึไง ฿น ไ วิธี ดังตอเปนีๅ 
 แ.  ผูຌทีไมีอาการของรคบาหวานชัดจน คือ หิวนๅ าบอย ปัสสาวะบอยละมาก นๅ าหนักตัวลดลง 
ดยทีไเมมีสาหตุ สามารถตรวจระดับนๅ าตาลพลาสมากลูคสวลา฿ดกใเดຌ เมจ าป็นตຌองอดอาหาร ถຌามี
มากกวา หรือทากับ โเเ มก./ดล. ฿หຌวินิจฉัยวาป็นรคบาหวาน 

 โ.  การตรวจระดับนๅ าตาลพลาสมากลูคสตอนชຌาหลังอดอาหารขຌามคืนมากกวา ่ ชัไวมงิFPGี มี
คามากกวาหรือทากับ แโๆ มก./ดล. หมาะส าหรับคนทัไวเปทีไมาตรวจสุขภาพ ละผูຌทีไเมมีอาการ 

 ใ.  การตรวจความทนตอกลูคส ิ็5 กรัม Oral Glucose Tolerance Test, OGTT ี ถຌาระดับ
พลาสมากลูคส โ ชัไวมง หลังดืไมนๅ าตาล มากกวาทากับ โเเ มก./ดล. ฿หຌวินิจฉัยวาป็นรคบาหวาน 
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ตารางทีไ แ การปลผลระดับพลาสมากลูคส ละ HbA1C พืไอการวินิจฉัย 
 

 
ปกติ 

ระดับนๅ าตาล฿นลือดทีไพิไมความสีไยง
การป็นรคบาหวาน 

รคบาหวาน 

 

 
Impaired fasting 

glucose ิIFGี 

Impaired 

glucose 

tolerance 

ิIGTี 

 

พลาสมากลูคส
ขณะอดอาหาร 
ิFPGี 

< 100 มก./ดล. 
แเเ – แโ5  
 มก./ดล. 

- ≥ 126  มก./ดล. 

พลาสมากลูคสทีไ โ 
ชัไวมงหลังดืไม
นๅ าตาลกลูคส ็5 
กรัม โ h-PG 
ิOGTTี 

< 140 มก./ดล. - 
แไเ – แ้้   
มก./ดล. 

≥ 200 มก./ดล. 

พลาสมากลูคสทีไ
วลา฿ดโ฿นผูຌทีไมี
อาการชัดจน 

- - - ≥ 200 มก./ดล. 

ฮีมกลบินอวันซี  
ิHbA1Cี 

< 5.7 % 5.7 – 6.4 % ≥ 6.4 % 

 

 4.  การตรวจวัดระดับ HbA1C ถຌามีคาทากับหรือมากกวา ๆ.5 % ฿หຌวินิจฉัยวาป็นรคบาหวาน 
วิธีนีๅนิยม฿ชຌกันมากขึๅน฿นปัจจุบัน พราะเมจ าป็นตຌองอดอาหาร ตตຌองตรวจวัด฿นหຌองปฏิบัติการทีไมี
มาตรฐาน ส าหรับผูຌทีไเมมีอาการของรคบาหวานชัดจน ควรตรวจลือดซๅ าดยวิธีดิมอีกครัๅงหนึไง ตางวัน
กันพืไอยืนยัน ละปງองกันความผิดพลาดจากการตรวจหຌองปฏิบัติการ รายละอียดการปลผลระดับนๅ าตาล
พลาสมากลูคส  
ละ HbA1C สรุปเวຌ฿นตารางทีไ แ 

ชนิดของรคบาหวาน 

1. รคบาหวานชนิดทีไ แ ิtype 1 diabetes mellitus, T1DMี 
2. รคบาหวานชนิดทีไ โ ิtype 2 diabetes mellitus, T2DMี 
3. รคบาหวานขณะตัๅงครรภ์ ิgestational diabetes mellitus, GDMี 
4. รคบาหวานทีไมีสาหตุจ าพาะ ิspecific types of diabetes due to other causesี 
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 การระบุชนิดของรคบาหวาน อาศัยลักษณะทางคลินิก หากเมสามารถระบุเดຌชัดจน฿น 

ระยะรก฿หຌวินิจฉัยตามความนຌมอียงทีไจะป็นมากทีไสุด ิprovisional diagnosisี ละระบุชนิดของ
รคบาหวานตามขຌอมูลทีไมีพิไมติมภายหลัง ฿นกรณีทีไจ าป็นละ/หรือสามารถท าเดຌ อาจยืนยันชนิดของ
รคบาหวานดຌวยผลทางหຌองปฏิบัติการ 

รคบาหวานชนิดทีไ แ ิT1DMี 
 ป็นผลจากการท าลายบตຌาซลล์ทีไตับออนจากภูมิคุຌมกันของรางกายดยผานขบวนการ cellular 

mediated สวน฿หญพบ฿นคนอายุนຌอย รูปรางเมอຌวน มีอาการปัสสาวะบอย กระหายนๅ า ดืไมนๅ ามาก 
ออนพลีย นๅ าหนักลด อาจจะกิดขึๅนเดຌอยางรวดรใวละรุนรงิมักพบ฿นวัยดใกี ซึไง฿นบางกรณีพบภาวะ
ลือดป็นกรดจากสารคีตน ิketoacidosisี ป็นอาการสดงรกของรค หรือมีการด านินรคชຌาโจาก
ระดับนๅ าตาลทีไสูงปานกลางลຌวกิดภาวะ ketoacidosis มืไอมีการติดชืๅอหรือสิไงกระตุຌนชนิดอืไน ซึไงมักจะ
พบการด านินรค฿นกรณีหลังนีๅ฿นผูຌ฿หญ 
รคบาหวานชนิดทีไ โ ิT2DMี 
 ป็นชนิดทีไพบบอยทีไสุด฿นคนเทย พบประมาณรຌอยละ ้5 ของผูຌปຆวยบาหวานทัๅงหมด ป็นผลจาก
การมีภาวะดืๅอตออินซูลิน ิinsulin resistanceี รวมกับความบกพรอง฿นการผลิตอินซูลินทีไหมาะสม 
ิrelative insulin deficienceี มักพบ฿นคนอายุ ใเ ปขึๅนเป รูปรางทຌวมหรืออຌวน ิดัชนีมวลกาย฿นคน
อชีย≥ โใ กก./ม.โี อาจเมมีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการของรคบาหวานเดຌ อาการมักเมรุนรงละ
คอยป็นคอยเป มักมีประวัติรคบาหวานชนิดทีไ โ ฿นพอ ม หรือ พีไ นຌอง ดยทีไมีความสีไยงตอการกิด
รคบาหวานชนิดนีๅพบมากมืไอมีอายุสูงขึๅน  มีนๅ าหนักตัวพิไมขึๅน การขาดการออกก าลังกาย ละพบมากขึๅน
฿นหญิงทีไมีประวัติการป็นบาหวานขณะตัๅงครรภ์ 
รคบาหวานขณะตัๅงครรภ์ ิGDMี 
 รคบาหวานขณะตัๅงครรภ์ กิดจากการทีไมีภาวะดืๅอตออินซูลินมากขึๅน฿นขณะตัๅงครรภ์ จากปัจจัย
จากรก หรืออืไนโ ละตับออนของมารดาเมสามารถผลิตอินซูลิน฿หຌพียงพอกับการตຌองการเดຌ สามารถ
ตรวจพบจากการท า oral glucose tolerance test ิOGTTี ฿นหญิงตัๅงครรภ์฿นเตรมาสทีไ โ หรือ ใ ดย
จะตรวจทีไอายุครรภ์ โไ-โ่ สัปดาห์ดຌวยวิธี one step  ซึไงป็นการท าการตรวจครัๅงดียว รคบาหวาน
ขณะตัๅงครรภ์นีๅมักจะหายเปหลังคลอด 

 ส าหรับหญิงตัๅงครรภ์ทีไพบระดับนๅ าตาล฿นลือดขณะอดอาหาร ≥ แโๆ มก./ดล. หรือ HbA1C ≥ 
ๆ.5 % ฿นเตรมาสทีไ แ จะจัดอยู฿นผูຌปຆวยทีไป็นรคบาหวานอยูดิมลຌวกอนตัๅงครรภ์ ซึไงอาจจะป็น
บาหวานชนิดทีไ แ หรือ โ หรือ อาจจะป็นบาหวานชนิดอืไนโ ชน MODY เดຌ การวินิจฉัยยกรควาป็น
บาหวานชนิด฿ด มีความส าคัญตอการดูลรักษาผูຌปຆวยหลานีๅ฿หຌหมาะสม 

รคบาหวานทีไมีสาหตุจ้าพาะ 

 ป็นรคบาหวานทีไมีสาหตุชัดจน เดຌก รคบาหวานทีไกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ชน 
MODY ิMaturity-Onset Diabetes of the Youngี รคบาหวานทีไกิดจากรคของตับออน จากความ
ผิดปกติของตอมเรຌทอ จากยา จากการติดชืๅอ จากปฏิกิริยาภูมิคุຌมกัน หรือรคบาหวานทีไพบรวมกับกลุม
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อาการตางโ ผูຌปຆวยจะมีลักษณะจ าพาะของรคหรือกลุมอาการนัๅนโ หรือมีอาการ ละอาการสดงของรค
ทีไท า฿หຌกิดบาหวาน 

วิธีการตรวจคัดกรองรคบาหวาน 

 นะน า฿หຌ฿ชຌวิธีหนึไง เดຌก 
 1.  การตรวจวัดพลาสมากลูคสขณะอดอาหาร ดยตรวจลือดจากหลอดลือดด า ิFasting 

capillary blood glucose, FPG, venous bloodี 
2.  การตรวจนๅ าตาล฿นลือดดຌวยวิธีจาะจากปลายนิๅว ิFasting capillary blood glucose, 

FCBGีถຌาระดับ FPG หรือ ิFCBGี ≥ 126 มก./ดล. ฿หຌตรวจยืนยันดຌวย FPG อีกครัๅงหนึไง฿นวันหรือสัปดาห์
ถัดเป ถຌาพบ FPG ≥ 126 มก./ดล. ซๅ าอีก ฿หຌการวินิจฉัยวาป็นรคบาหวาน ิผนภูมิทีไ 1ี  

การคัดกรองรคบาหวานดยการตรวจวัด capillary blood glucose จากปลายนิๅวดยทีไเมตຌอง
อดอาหาร สามารถ฿ชຌเดຌ฿นกรณีทีไเมสะดวก หรือเมสามารถตรวจระดับ FPG ถຌาระดับ capillary blood 

glucose ขณะทีไเมอดอาหารมากกวาหรือทากับ 110 มก./ดล. ควรเดຌรับการตรวจยืนยันดຌวยคา FPG 

3.  การตรวจความทนตอกลูคส ิ75 กรัม Oral Tolerance Test, OGTTี ถຌาระดับพลาสมา
กลูคส 2 ชัไวมงหลังดืไมนๅ าตาล ≥ 200 มก./ดล. ฿หຌตรวจยืนยันอีกครัๅงหนึไง฿นสัปดาห์ถัดเป ถຌาพบระดับ
พลาสมากลูคส 2 ชัไวมงหลังดืไมนๅ าตาล ≥ 200 มก./ดล. ซๅ าอีกกใ฿หຌวินิจฉัยวาป็นรคบาหวาน 

 

การคัดกรองบาหวาน  ประชาชนทีไตຌองเดຌรับการคัดกรอง เดຌก 
 1.  ผูຌทีไอายุ 35 ปขึๅนเป 

 2.  ผูຌทีไอຌวน* ละมีพอ ม หรือ นຌอง ป็นรคบาหวาน 

 3.  ป็นรคความดันลหิตสูงหรือก าลังรับประทานยาควบคุมความดันลหิตสูง 
 4.  มีระดับเขมัน฿นลือดผิดปกติ ิระดับเตรกลีซอเรด์ 250 มก./ดล. ละหรือ อช ดี อล 
คอลสตอรอล < 35 มก./ดล. ี หรือเดຌรับยาลดเขมัน฿นลือดอยู ิ< 35 มก./ดล.ี 
 5.  มีประวัติป็นรคบาหวานขณะตัๅงครรภ์ หรือคยคลอดบุตร นๅ าหนัก 4 กิลกรัม 

 6.  คยเดຌรับการตรวจพบวาป็น IGT หรือ IFG 

 7.  มีรคหัว฿จละหลอดลือด ิcardiovascular diseaseี 
 8.  มีกลุมอาการถุงนๅ า฿นรังเข ิpolycystic ovarian syndromeี 
 อຌวน  หมายถึง BMI  25 กก./ม2 ละหรือ รอบอวทากับหรือมากกวา 90 ซนติมตร฿นผูຌชาย 
หรือทากับหรือมากกวา 80 ซนติมตร฿นผูຌหญิง  
 มาตรฐานรอบอว ิwaist circumferenceี ส าหรับคนเทยคือ เมกินความสูงหารดຌวย 2 ฿นทัๅง
สองพศ หรือ หรือนຌอยกวา 90 ซนติมตร฿นผูຌชาย หรือนຌอยกวา 80 ซนติมตร฿นผูຌหญิง การวัดรอบอว฿หຌ
ท า฿นชวงชຌา ขณะยังเมเดຌรับประทานอาหาร ต าหนงทีไวัดเมควรมีสืๅอผຌาปຂด หากมี฿หຌป็นสืๅอผຌานืๅอบาง 
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วิธีวัดทีไนะน้าคือ 

1.  อยู฿นทายืน ทຌา 2 ขຌางหางกันประมาณ 10 ซนติมตร 
2.  หาต าหนงขอบบนสุดของกระดูกชิงกรานละขอบลางของชายครง 
3.  ฿ชຌสายวัดพันรอบอวทีไต าหนงจุดกึไงกลางระหวางขอบบนของกระดูกชิงกรานละขอบลาง

ของ 
ชายครง ดย฿หຌสายวัดอยู฿นนวขนานกับพืๅน 

 4.  วัด฿นชวงหาย฿จออก ดย฿หຌสายวัดนบกับล าตัวพอดีเมรัดนน 

 

รคความดันลหิตสูง 
ค้านิยาม 

 รคความดันลหิตสูง ิhypertensionี หมายถึง ระดับความดันลหิตซิสตลิก ิsystolic blood 

pressure, SBPี ≥ 140  มม.ปรอท ละ/หรือ ความดันลหิตเดอสตลิก ิdiastolic blood 

pressure,DBPี ≥ 90  มม.ปรอท 

 Isolate systolic hypertension ิISHี หมายถึง ระดับ SBP ≥ 140  มม.ปรอท ตระดับ DBP < 

90 มม.ปรอท 

 Isolate office hypertension หรือ white coat hypertention ิWCHี หมายถึง ภาวะทีไความ
ดันลหิตทีไวัด฿นคลินิก รงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข พบวาสูง ิSBP ≥ 90 มม.ปรอที ตมืไอ
วัดความดันลหิตทีไบຌานจากการวัดดຌวยครืไองวัดความดันลหิตอัตนมัติพบวาเมสูง ิSBP < 135 มม.ปรอท 

ละ DBP < 85 มม.ปรอที 
 Mask hypertension ิMHี หมายถึง ภาวะทีไความดันลหิตทีไวัด฿นคลินิก รงพยาบาลหรือสถาน
บริการสาธารณสุข พบวาปกติ ิSBP <  140 มม.ปรอทละ DBP ≥ 90 มม.ปรอที ตมืไอวัดความดัน
ลหิตทีไบຌานจากการวัดดຌวยครืไองวัดความดันลหิตอัตนมัติ พบวา ิSBP ≥ 135 มม.ปรอทละ/หรือ DBP 
≥ 85 มม.ปรอที 
วิธีการวัดความดันลหิต 

 การวัดความดันลหิต นิยมกระท าทีไขนซึไง฿ชຌงานนຌอยกวา ิnon-dominantี พัน arm cuff ทีไตຌน
ขนหนือขຌอพับขน 2-3 ซม. ละ฿หຌกึไงกลางของถุงลม ซึไงจะมีครืไองหมายวงกลมลใกโทีไขอบ ฿หຌวางอยู
บนหลอดลือดดง brachial 

 ฿หຌประมาณระดับ SBP กอนดยการคล า บีบลูกยาง ิrubber bulbี ฿หຌลมขຌาเป฿นถุงลมอยาง
รวดรใวจนคล าชีพรทีไหลอดลือดดง brachial เมเดຌ คอยโปลอยออก฿หຌปรอท฿นหลอดกຌวลดระดับลง฿น
อัตรา 2-3 มม.ปรอท/วินาที จนริไมคล าชีพจรเดຌถือป็นระดับ SBP คราวโ 

 วัดระดับความดันลหิตดยการฟัง฿หຌวาง bell หรือ diaphragm ของ stethoscope หนือหลอด
ลือดดง brachial ลຌวบีบลูกยางจนระดับปรอทหนือกวา SBP ทีไคล าเดຌ 20-30 มม.ปรอท ลຌวคอยโ
ปลอยลมออก สียงรกทีไเดຌยิน ิKorotkoff sound phase Vี จะตรงกับ DBP 
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฿หຌท าการวัดอยางนຌอย 2 ครัๅง หางกันครัๅงละ 1 นาทีจากขนดียวกัน ละทาดียวกัน น าผลทีไเดຌ 
ทัๅงหมดมาหาคาฉลีไย ดยทัไวเปการวัดครัๅงรกมักมีคาสูงทีไสุด หากพบผลจากการวัดสองครัๅง ตางกัน
มากกวา 5 มม.ปรอท ควรวัดพิไมอีก 1-2 ครัๅง ินๅ าหนัก+/คุณภาพหลักฐาน IIี ฿นการวัดความดันลหิตครัๅง
รกนะน า฿หຌวัดทีไขนทัๅงสองขຌาง ินๅ าหนัก+/คุณภาพหลักฐาน IIี ตางกันกิน 20/10 มม.ปรอท จากการ
วัดซๅ าหลายโครัๅง สดงถึงความผิดปกติของหลอดลือด ฿หຌสงผูຌปຆวยเป฿หຌผูຌชีไยวชาญ 

 

การประมินความรุนรงของรคความดันลหิตสูง 
 การประมินความรุนรงของรคความดันลหิตสูง฿ชຌก าหนดจากระดับความดันลหิตทีไวัด฿นคลินิก
รงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขป็นหลัก ดังสดง฿นตารางทีไ 2 
 

ตารางทีไ 2  การจ้านกรคความดันลหิตสูงตามความรุนรง ฿นผูຌ฿หญอายุ 18 ปีขึๅนเป 
 

Category SBP 

ิมม.ปรอที 
DBP 

ิมม.ปรอที 
Optimal < 120     

ละ 

< 80 

Normal 120-129                  ละ/
หรือ 

80-89 

High normal 130-139                  ละ/
หรือ 

85-89 

Grade 1 hypertension ิmildี 140-159                  ละ/
หรือ 

90-99 

Grade 2 hypertension ิmoderateี 160-179                  ละ/
หรือ 

100-109 

Grade 3 hypertension ิsevereี ≥180                       ละ/
หรือ 

≥ 110 

Isolate systolic hypertension ≥ 140          
ละ 

< 90 

หมายหตุ: SBP = systolic blood pressure; DBP = diastolic blood pressure มืไอความรุนรงของ SBP ละ DBP 

อยูตางระดับกัน ฿หຌถือระดับทีไรุนรงกวาป็นกณฑ์ส าหรับ ISH กใบงระดับความรุนรงหมือนกันดย฿ชຌต SBP 
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การวินิจฉัยรคความดันลหิตสูง 
 1.  การวัดความดันลหิต มีขຌอควรระวังพิไมติมดังนีๅ ความดันลหิตของผูຌสูงอายุมีความปรปรวน 
ิvaliabilityี อยางมาก อาจถึงรຌอยละ 50 ฿นตละชวงวลาของวัน ผูຌปຆวยสูงอายุจะพบภาวะ WCH เดຌบอย
มຌ฿นผูຌเดຌรับการรักษา฿นรงพยาบาลอยูลຌวกใจะพบปรากฏการณ์ของ white-coat effect เดຌ ดยระดับ
ความดันลหิตทีไวัดขณะอยู฿นรงพยาบาลมักมีคาสูงกวาระดับความดันลหิตทีไวัดเดຌ฿นผูຌสูงอายุ เดຌก ความ
ดันลหิตทีไวัดทีไบຌานจะสัมพันธ์กับภาวะทรกซຌอน TOD รวมทัๅงอัตราตายเดຌดีกวาความดันลหิตทีไวัดทีไ
รงพยาบาล นืไองจากความดันลหิต฿นผูຌสูงอายุอาจจะลดลงเดຌมากภาย฿นสองชัไวมงรกหลังรับประทาน
อาหาร จึงควรวัดความดันลหิตทีไบຌาน฿นชวงวลาอืไน 

 

 2.  กณฑ์การวินิจฉัยรคความดันลหิตสูง  กณฑ์การวินิจฉัยความดันลหิตสูง฿นผูຌ สูงอายุนัๅน
หมือนของกณฑ์ผูຌ฿หญทัไวเป คือ ≥ 140/90 มม.ปรอท ตปງาหมายของระดับความดันลหิต฿นการรักษา
นัๅนปลีไยนเป คือ ฿นคนอายุตัๅงต 60 ป ตเมถึง 80 ป ฿หຌปງาหมายของระดับความดันลหิต฿นการรักษา < 
140-150/90 มม.ปรอท ละคนอายุ ≥ 80 ป ฿หຌปງาหมายของระดับความดันลหิต฿นการรักษา < 150/90 

มม.ปรอท 

 

 

นวทางการประมินความสีไยงรคบาหวาน ละความดันลหิตสูง 
 

การคัดกรองรคบาหวาน 

กลุมประชาชนอายุ 15-34 ปี 

 1.  ด านินการวัดรอบพุงหรือรอบอวทุกราย 

 มาตรฐานรอบอว ิwaist circumferenceี ส าหรับคนเทยคือ เมกินความสูงหารดຌวย 2 ฿นทัๅง
สองพศ หรือ หรือนຌอยกวา 90 ซนติมตร฿นผูຌชาย หรือนຌอยกวา 80 ซนติมตร฿นผูຌหญิง การวัดรอบอว฿หຌ
ท า฿นชวงชຌา ขณะยังเมเดຌรับประทานอาหาร ต าหนงทีไวัดเมควรมีสืๅอผຌาปຂด หากมี฿หຌป็นสืๅอผຌานืๅอบาง 
วิธีวัดทีไนะน าคือ 

1ี  อยู฿นทายืน ทຌา 2 ขຌางหางกันประมาณ 10 ซนติมตร 
2ี หาต าหนงขอบบนสุดของกระดูกชิงกรานละขอบลางของชายครง 
3ี  ฿ชຌสายวัดพันรอบอวทีไต าหนงจุดกึไงกลางระหวางขอบบนของกระดูกชิงกรานละขอบลาง

ของ 
ชายครง ดย฿หຌสายวัดอยู฿นนวขนานกับพืๅน 

 4ี  วัด฿นชวงหาย฿จออก ดย฿หຌสายวัดนบกับล าตัวพอดีเมรัดนน 
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 2.  ซักถามอกาสสีไยงดຌวยบบคัดกรอง ดยขຌอค าถามปัจจัยสีไยง 5 ขຌอ 

 1ี  นๅ าหนักกินละอຌวนทีไมีดัชนีมวลกาย ิBMI > 27 กิลกรัม/ตารางมตรละ/หรือรอบอว ≥ 90 

ซม.฿นผูຌชาย หรือ ≥ 80 ฿นผูຌหญิงี 
 2ี  มีประวัติญาติสายตรง พอ ม พีไ นຌอง ป็นรคบาหวาน 

 3ี  มีรอยพับรอบคอหรือ฿ตຌรักรຌด า 
 4ี  มีระดับความดันลหิต ≥ 140/90 มม.ปรอท 

 5ี  คยป็นบาหวานขณะตัๅงครรภ์หรือคลอดบุตรทีไมีนๅ าหนักรกกิด > 4 กิลกรัม หรือเม 
 มืไอพบปัจจัยสีไยง 3 ขຌอขึๅนเป ฿นขຌอ 1-4 หรือพบสีไยงขຌอ 5 พียง 1 ขຌอ ฿หຌจຌงกลุมปງาหมาย
ทราบ ละสงตอจຌาหนຌาทีไพืไอจาะลือดจากปลายนิๅวมือตรวจหาระดับนๅ าตาล฿นลือดตอเป  
 

กลุมอายุ 35 ปีขึๅนเป ิเมรวมหญิงตัๅงครรภ์ี 
 1.  ด านินการวัดรอบพุงหรือรอบอวทุกราย 

 2.  จาะลือดทีไปลายนิๅวมือ ิFasting capillary blood glucoseี พืไอตรวจหาระดับนๅ าตาล฿น
ลือดทุกราย 

 

ตารางทีไ 3  คาระดับนๅ้าตาล การปลผล ละค้านะน้า 
 

คาระดับนๅ้าตาล การปลผล ค้านะน้า 
ถຌาระดับ Fasting capillary 

blood glucose ิFCGี < 100 
มก/ดล. 

กลุ มปกติ  ยั ง เม ป็ น  รคละ
อกาสสีไยงมีนຌอย 

฿หຌตรวจซๅ าอีก  1 ปขຌางหนຌา 

ถຌาระดับ ถຌา Fasting capillary 

blood glucose ิFCGี ระหวาง 
100 - 125 มก/ดล. 

กลุม Pre-DM - ปรับปลีไยนพฤติกรรม นຌน
กิจกรรม 3อ 2ส  
- นัดจาะลือดซๅ าทุก 3,6 ดือน 

ถຌาระดับ Fasting capillary 

blood glucose ิFCGี ≥ 126 
มก/ดล. 

สงสัยวาป็นรคบาหวาน - นัดจาะลือดซๅ าอีก 2 สัปดาห์ 
ถຌาระดับ FCG < 126 มก./ดล. 
฿หຌปรับปลีไยนพฤติกรรม นຌน
กิจกรรม 3อ 2ส 

- ถຌาระดับ FCG > 126 มก./ดล. 
นัดจาะพลาสมากลูคสขณะอด
อาหาร ิFPGี พืไอรับการวินิจฉัย
จากพทย์ตอเป 
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การบริหารจัดการ 
 มีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางตอนืไอง อยางนຌอย เตรมาสละ 1 ครัๅง พืไอจัดท าผนการ
฿หຌบริการคัดกรองรคบาหวานละความดันลหิตสูง ละพืไอติดตามผลการด านินงาน ละปัญหา
อุปสรรคทีไพบการการด านินงาน พรຌอมสรุปรายงานผูຌบังคับบัญชาตามล าดับ 
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อกสารอຌางอิง 
 

        ราชวิทยาลัยอายุรพทย์หงประทศเทย ฿นพระบรมราชูปถัมภ์ ละคณะ. นวทางวชปฏิบัติ
ส าหรับรคบาหวาน 2560.  

        สมาคมความดันลหิตสูงหงประทศเทย ฉบับปรับปรุง 2558. นวทางการรักษารคความดันลหิต
สูง฿นวชปฏิบัติทัไวเป. 2558



 

 

 








