
โรคแทรกซอ้นของโรคความดนัโลหติสงู 

ส าหรบัโรคแทรกซอ้นทีม่โีอกาสเกดิขึน้เมือ่เป็นโรค
ความดนัโลหิตสูงน่ันก็คือ โรคหลอดเลอืดหวัใจ
ตีบหรือที่เรารูจ้กัในชื่อของโรคหวัใจขาด
เลอืดจากเสน้เลอืดหวัใจตบี ซึง่อาการของโรค
ดงักล่าวน้ันจะเกิดขึน้แบบเฉียบพลนั และอาการ
ค่อนขา้งรุนแรงเน่ืองจากผูป่้วยบางรายมกัจะตอ้ง
นอนพกัรกัษาตวัที่โรงพยาบาล แต่ส าหรบัผูป่้วย
บางรายมกัจะมีอาการเกดิในลกัษณะทีป่วดไม่มาก 
และไม่รูต้วัว่าเป็นอาการของโรคหัวใจตีบ จึงเป็น
สาเหตุทีท่ าใหผู้ป่้วยไม่รบีเขา้รบัการรกัษา ส าหรบั
อาการของโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีน้ันจะแสดงออก
ในลกัษณะของการแน่นหนา้อก มกัเกดิอาการแน่น
ตรงกลางหนา้อกในชว่งทีอ่อกก าลงักายหรอืท างาน
หนัก โดยเมื่อหยุดออกก าลงักายหรอืหยุดท างาน
หนักไม่กีน่าท ีอาการปวดก็จะหายไป ส าหรบัอาการ
แน่นหนา้อกน้ัน จะมีความรูส้ึกเหมือนมีสิง่ของที่มี
น ้าหนักมาทบัจนท าใหเ้กดิอาการแน่นและแสบตาม
ไปดว้ย มีอาการปวดรา้วในบรเิวณอืน่ เชน่ ปวดใน
บรเิวณแขนซา้ย กราม หลงั ลิน้ป่ี และคอ อกีทัง้ยงั
มักมีอาการหายใจคลา้ยเป็นโรคหอบ มีอาการ
คลื่นไส  ้ เ ป็นลม มือเทา้ เย็นผิดปกติ และเหงื่อ
ออกเป็นจ านวนมาก 

อาหารส าหรบัผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู 

การที่ผู ป่้วยโรคความดันโลหิตสูงทานอาหารที่มี
ไขมนัอิม่ตวัต ่า อาหารไขมนัต ่า รวมทัง้ทานผกัผลไม ้
ในปร ิมาณที่เหมาะสม โดยเน้นการทานอาหาร
จ าพวกธัญพืช ปลา ถั่ ว  และนมชนิดไขมันต ่ า 
หลกีเลีย่งเนือ้แดง น ้าตาล และเคร ือ่งดืม่ทีม่ีรสหวาน
ทกุชนิดก็จะชว่ยใหร้ะดบัความดนัโลหติลดลงได ้ 

 

   
 

   

วธิกีารดแูลตนเองเมือ่เป็นโรคความดนั
โลหติสูง 
ควรทานยาใหค้รบถว้นตามทีแ่พทยส์ ั่ง ควรงดอาหาร
ประเภทแป้ง น ้าตาล ไขมนั อาหารรสเค็ม หมั่น
จ ากดัและควบคมุปรมิาณอาหาร เพือ่ไม่ใหเ้กดิภาวะโรค
อว้นหรอืรา่งกายทีม่นี ้าหนักทีเ่กนิเกณฑ ์หลกีเลีย่งการ
สูบบุหร ีห่รอืการสูดดมกลิน่ควนับุหร ี ่งดดืม่สุรา รวมทัง้
เคร ือ่งดื่มที่มีแอลกอฮอลท์ุกชนิด ไม่ท าใหสุ้ขภาพจิต
ตอ้งเผชญิกบัเร ือ่งแย่ๆ ใหต้อ้งเครยีด กดดนั หรอืเป็น
กงัวลจนท าใหอ้าการทรุดลง ทีส่ าคญัควรเขา้พบแพทย ์
ตามนัดเสมอ แต่หากมอีาการทีผ่ิดปกตเิชน่ ปวดศีรษะ
รุนแรง มีอาการเหน่ือยผิดปกติ เจ็บแน่นในบรเิวณ
หนา้อก มีอาการใจสั่น เหงื่อออกเป็นจ านวนมาก แขน
และขาเกดิอาการออ่นแรง ปากเบีย้ว และคลืน่ไสอ้าเจยีน 
ก็ควรรบีพบแพทยใ์หเ้รว็ทีส่ดุภายใน 24 ชม.  

 

งานประชาสมัพนัธ ์
 
ผูจ้ดัท า นางสาวเกศวราภรณ ์ ศรไีพร 

ต าแหน่ง นกัประชาสมัพนัธ ์

งานยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศทางการแพทย ์ 
กลุ่มงานบรหิารท ัว่ไป 

      ตดิตอ่เรา 

      โทรศพัท:์ 056-249-036 กด 0 
      เว็บ: www.ttkcup.com 
      FB: https://www.facebook.com/      
โรงพยาบาลท่าตะโก-จนครสวรรค ์

 

โรคความดนั
โลหติสูง 

 

http://www.ttkcup.com/
https://www.facebook.com/%20%20%20%20%20%20โรงพยาบาลท่าตะโก-จนครสวรรค์
https://www.facebook.com/%20%20%20%20%20%20โรงพยาบาลท่าตะโก-จนครสวรรค์
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 โรคความดนัโลหติสูงคอือะไร? 
         โรคความดนัโลหติสูง หรอืในภาษาองักฤษมี
ช ือ่ว่า Hypertension เป็นโรคเร ือ้รงัชนิดหน่ึงที่
ผูป่้วยใความดนัอยู่ในหลอดเลอืดแดงสูงกว่าปกตอิยู่
ตลอดเวลา โดยความดนัโลหติจะประกอบไปดว้ยสอง
ค่า น่ันก็คอื ความดนัชว่งหวัใจบีบและความดนัชว่ง
หัวใจคลาย ซึง่ถือเป็นความดันสูงสุดและต ่าสุดที่
เกดิขึน้ในระบบหลอดเลอืดแดงตามล าดบั โดยความ
ดนัในชว่งหวัใจบีบน้ัน จะเกดิเมื่อหวัใจหอ้งล่างซา้ย
เกดิการบบีตวัทีม่ากทีสุ่ด ความดนัในชว่งหวัใจคลาย
จะเกดิเมื่อหวัใจหอ้งล่างซา้ยคลายตวัมากทีสุ่ด กอ่น
การบบีตวัในคร ัง้ถดัไป 

  ลกัษณะอาการของโรคความดนัโลหติสูง 

ผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงบางรายอาจมีอาการที ่       
แสดงออกมาโดยตรง  เช่น     มีอาการมึนงง
งง วิงเวียน และสับสน รวมทั้งมีอาการปวดศีรษะ 
ส าหรบับางรายอาจมอีาการขัน้โคมาจนเสยีชวีติลง 

 

 สาเหตขุองการเกดิโรคความดนัโลหติสงู 

1. เกดิจากพนัธกุรรม ซึง่โอกาสทีค่นในครอบครวั
จะเป็นโรคชนิดนีเ้ป็นไปไดส้งูมาก  

2. เกดิจากโรคอว้นหรอืรา่งกายมนี ้าหนักทีเ่กนิตวั 
เน่ืองจากโรคชนิดนี้เป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให ้
เป็นโรคเบาหวานและโรคหลอดเลอืดต่างๆ เกดิ
ภาวะตีบจากภาวะไขมันไปเกาะที่ผนังหลอด
เลือด เมื่อเกดิโรคชนิดนีข้ึน้ในรา่งกาย ก็จะท า
ใหเ้กดิโรคความดนัโลหติสงูตามมาไดง้่าย 

3. เกดิจากการเป็นโรคไตเร ือ้รงั เน่ืองจากโรคชนิด
นีจ้ะส่งผลถึงการสรา้งเอนไซมแ์ละฮอรโ์มนที่มี
สว่นในการควบคมุความดนัโลหติ 

4. เกดิจากการมีพฤตกิรรมการสูบบุหร ี ่เพราะใน
บุหร ีม่ีสารพิษทีอ่ยู่ในควนัปรมิาณมาก ซึง่เป็น
สารที่ส่งผลต่อการท าใหเ้กิดการอกัเสบ เกิด
การตีบตนัของหลอดเลือดต่างๆ รวมทัง้หลอด
เลอืดไต อกีทัง้ยงัสง่ผลตอ่หลอดเลอืดหวัใจ 

5. เกดิจากการดืม่สุรา เพราะการดืม่สุราจะส่งผล
ท าใหห้วัใจของคนเราเกิดภาวะที่เตน้เร็วกว่า
ปกต ิและน่ันก็จะส่งผลต่อการเป็นโรคความดนั
โลหติสงูสงูถงึประมาณ 50% ของผูท้ีต่ดิสรุา 

6. เกิดจากการทานอาหารที่มีรสเค็มเป็นประจ า 
เพราะความเค็มทีร่า่งกายไดร้บัในปรมิาณทีม่าก
จนเกนิไป มีส่วนท าใหเ้กดิโรคความดนัโลหิตสูง
ได ้

7. เกดิจากการไม่หมั่นออกก าลงักาย เพราะการไม่
ออกก าลงักายน้ันจะส่งผลต่อการเป็นโรคอว้น
และโรคเบาหวาน ซึง่หากเผชญิกบัโรคทัง้สอง
ชนิดนี ้ก็จะท าใหเ้กดิโรคความดนัโลหติสงูได ้

8. เกดิจากผลขา้งเคยีงของการทานยา เชน่ การ
ทานยาทีอ่ยูใ่นกลุม่สเตยีรอยด ์

 

   
 

 

   

วธิกีารป้องกนัโรคความดนัโลหติสูง 

ในส่วนของการป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้ป็นโรคความดนัโลหิต
สูงสามารถท าไดโ้ดยการหมั่นทานอาหารทีม่ปีระโยชน ์
โดยเนน้อาหารทีใ่หคุ้ณค่าสารอาหารทีค่รบทัง้ 5 หมู่
ทุกๆวนั โดยทานอาหารแต่ละหมู่ในปรมิาณทีเ่หมาะสม 
น่ันก็คอื ทานอาหารโดยทีไ่ม่ท าใหสุ้ขภาพรา่งกายเกดิ
ถาวะอว้นหรอืมีน ้าหนักที่เกินเกณฑ ์และควรจดัการ
อาหารประเภทที่ใหไ้ขมัน แป้ง น ้าตาล และอาหาร
รสชาตเิค็มทิง้ไป โดยเพิม่ปรมิาณของผกัและผลไมช้นิด
ที่ไม่หวานมากแทน ทั้งนี้ก็อย่าลืมตรวจสุขภาพ
ประจ าปีตรวจหาโรคความดนัโลหติสงู 

 

https://www.honestdocs.co/what-is-labyrinthitis
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