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Treatment for Hypertension in CKD patients 
พ.ท. บญัชา สถิระพจน์  

แผนกโรคไต กองอายรุกรรม 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า และวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 

ความดนัโลหิตสงูเป็นโรคทีพ่บบอ่ยทางเวชปฏิบตัิ โดยในประชากรชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้พบร้อยละ 36.6 และประชากรชาวไทย
พบร้อยละ 34.2 และความดนัโลหิตสงูเป็นสาเหตอุนัดบัสองของการเกิดโรคไตเรือ้รังระยะสดุท้ายที่ได้รับการบ าบดัทดแทนทางไตของประเทศไทย 
โดยความชกุของภาวะความดนัโลหิตสงูจะเพิม่ขึน้ตามการท างานของไตที่ลดลงจากพบร้อยละ 39 ที่การท างานไตปกติเพิม่เป็นร้อยละ 75 เมื่อการ
ท างานของไตน้อยกวา่ 15 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ดงันัน้แพทย์ในเวชปฏิบตัิทัว่ไปจึงควรมคีวามรู้ถงึแนวทางการรักษา และการเลอืกใช้ยาลด
ความดนัโลหิตอยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะในผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รัง 

หลักการรักษาความดันโลหติสูง 

การวินจิฉยัความดนัโลหิตสงูเมือ่ระดบัความดนัโลหิตมากกวา่ หรือเทา่กบั 140/90 มิลลเิมตรปรอท เมื่อพบผู้ ป่วยความดนัโลหิตสงูทกุรายควร
มีการซกัประวตัิและตรวจร่างกาย เพื่อยืนยนัการวินจิฉยัโรค รวมทัง้ตรวจค้นหาปัจจยัเสีย่ง ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลอืด และค้นหาสาเหตคุวาม
ดนัโลหิตสงูในรายทีม่ีอาการ อาการแสดงทางคลนิิกที่สงสยั  

หลกัการรักษาเร่ิมจากการปรับเปลีย่นการด าเนินชีวิตในผู้ ป่วยคือ ควบคมุน า้หนกัตวั การออกก าลงักายอยา่งสม า่เสมอ การจ ากดัเกลอืใน
อาหาร  การรับประทานอาหารทีม่ีผกัผลไม้เพิ่มขึน้ และลดอาหารที่มีไขมนัอิ่มตวัสงูที่เรียกวา่ DASH diet การจ ากดัปริมาณเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
และการหยดุสบูบหุร่ี การเลอืกใช้ยาลดความดนัโลหิตหลงัการปรับเปลีย่นการด าเนินชีวิตแล้วไมส่ามารถควบคมุระดบัความดนัโลหิตได้ตาม
เปา้หมาย หรือแรกรับมคีวามเสีย่งสงูตอ่การเกิดโรคหวัใจและหลอดเลอืด ได้แก่ ความดนัโลหิตมากกวา่ หรือเทา่กบั 180/110 มิลลเิมตรปรอท 
ผู้ ป่วยความดนัโลหิตสงูร่วมกบัมโีรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคไตเรือ้รัง หรือโรคเบาหวาน โดยเปา้หมายตามแนวทางเวชปฏิบตัิในผู้ ป่วยโรคไต
เรือ้รัง หรือ Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) guideline แนะน าวา่ ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังทีม่ีแอลบมูินในปัสสาวะมากกวา่ 
30 มิลลกิรัมตอ่วนั แนะน าให้ลดความดนัโลหิตน้อยกวา่ 130/80 มิลลเิมตรปรอท และผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังที่มีแอลบมูินในปัสสาวะน้อยกวา่ 30 
มิลลกิรัมตอ่วนั แนะน าให้ลดความดนัโลหิตน้อยกวา่ 140/90 มิลลเิมตรปรอท เนื่องจากประโยชน์ของการชะลอการเสือ่มของโรคไตจะเห็นได้
ชดัเจนเฉพาะกลุม่ผู้ ป่วยทีม่ีแอลบมูินในปัสสาวะ1 

การเลอืกใช้ยาลดความดนัโลหิตในปัจจบุนัแนะน าใช้ยา 4 กลุม่หลกัคือ thiazide diuretics, long acting calcium channel blockers 
(CCB),  angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) และ angiotensin receptor blockers (ARB) ส าหรับรายที่มข้ีอบง่ชีจ้ าเพาะโรค 
(compelling indications) แนะน าเลอืกชนิดยาลดความดนัโลหิตตามข้อบง่ชีก้่อน ส าหรับผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังที่มีแอลบมูินในปัสสาวะ หรือโรคไต
จากเบาหวานแนะน าเลอืกใช้ยากลุม่ ACEI หรือ ARB เป็นล าดบัแรก เนื่องจากยาสามารถลด intraglomerular pressure จากการขยาย efferent 
arteriole มากกวา่ afferent arteriole จึงลดภาวะโปรตีนร่ัวในปัสสาวะ ชะลอการเสือ่มของไต และลดอตัราการเกิดโรคไตเรือ้รังระยะสดุท้ายได้1 
โดยจากการศกึษาแบบ network meta-analysis ในผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังบง่ชีว้า่ยา ACEI หรือ ARB สามารถลดอตัราการเกิดโรคไตเรือ้รังร้อยละ 30-
40 และอตัราการเสยีชีวิตจากโรคหวัใจและหลอดเลอืดร้อยละ 18-24 เมื่อเทียบกบัยาหลอกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติแสดงดงัรูปท่ี 1 โดยยา ARB  
มีข้อดีแตกตา่งจาก  ACEI  คือ การเกิดอาการไอไมแ่ตกตา่งกบัยาหลอก ขณะที่อตัราการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลอืดสงูของยา ACEI และ ARB 
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัประมาณ 1.9-2.2 เมื่อเทยีบกบัยาหลอก2 ข้อห้ามหลกัของการใช้ยากลุม่ ACEI หรือ ARB คือ การตัง้ครรภ์ ภาวะไตวาย
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เฉียบพลนั ภาวะโพแทสเซียมในเลอืดสงู หลอดเลอืดแดงของไตทัง้สองข้างตีบ และหลงัได้ยา ACEI หรือ ARB แล้วมีอตัราการกรองของไตลดลง
อยา่งรวดเร็ว หรือมากกวา่ร้อยละ 30  

 

 

รูปที่ 1 จากการศึกษา network meta-analysis ในผู้ป่วยโรคไตเรือ้รังจ านวน 564,768 รายบ่งชีว่้ายา ACEI หรือ ARB สามารถ
ลดอตัราการเกดิโรคไตเรือ้รังร้อยละ 30-40 และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 18-24 เมื่อเทียบกับยาหลอก

อย่างมีนัยส าคัญทางสถติ ิ

 

หลักการใช้ยาลดความดนัโลหติร่วมกนั 

จากการศกึษาตา่ง ๆ ในผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู รวมทัง้ผู้ ป่วยเบาหวาน และโรคไตเรือ้รังพบวา่ ร้อยละ 66 จ าเป็นต้องใช้ยาลดความ
ดนัโลหิตอยา่งน้อย 2 กลุม่ เพือ่ควบคมุความดนัโลหิตให้ได้ตามเปา้หมาย โดยตามค าแนะน าของสมาคมวชิาชีพตา่ง ๆ  สว่นใหญ่แนะน ากลุม่ 
ACEIหรือ ARB ร่วมกบั CCB หรือ diuretics เป็นหลกั  

ยาขบัปัสสาวะแตล่ะกลุม่มีความแตกตา่งกนั โดยพบวา่ chlorthalidone มีคณุสมบตัิลดความดนัโลหิตมากเป็น 2 เทา่ เมื่อเทยีบกบัยา 
hydrochlorothiazide และยา chlorthalidone มีคา่คร่ึงชีวติของยานานกวา่คือ 50-60 ชม. ใน chlorthalidone เทียบกบั 9-10 ชม. ใน 
hydrochlorothiazide ดงันัน้ยา chlorthalidone จึงเป็นยาขบัปัสสาวะท่ีมีคณุสมบตัิลดความดนัโลหิตได้ดี ออกฤทธ์ิได้นาน และมีการศกึษา 
network meta-analyses ยืนยนัวา่ chlorthalidone สามารถลดอตัราการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลอืดได้ดีกวา่ hydrochlorothiazide ร้อยละ 21 
(HR 0.79 95% CI 0.72-0.88, P<0.0001)5 ดงันัน้ด้วยคณุสมบตัิดงักลา่วของยา chlorthalidone จึงเหมาะสมในการใช้เป็นยาลดความดนัโลหิต
ร่วมกนัยากลุม่อื่น ๆ โดยเฉพาะ ACEI หรือ ARB ดงักลา่วข้างต้น 

RAAS inhibitors in patients with CKD: A Network Meta-analysis

119 randomized controlled trials (n =564,768) 

Xie X, et al. Am J Kidney Dis. 2016: 67(5):728-741

Kidney failure CVS events
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ปัจจบุนัแนะน ามีการใช้ยาลดความดนัโลหิตสองชนิดที่รวมกนัเป็นเม็ดเดียวในขนาดคงที่ (fixed- dose หรือ single-pill combination) 
มากกวา่การให้ยาสองชนดิรวมสองเมด็เนื่องจากการลดจ านวนเมด็ยาที่ผู้ ป่วยต้องรับประทานในแตล่ะวนั ชว่ยท าให้การรับประทานยาได้ตอ่เนื่อง 
และเพิ่มโอกาสที่จะควบคมุระดบัความโลหิตให้ถงึเกณฑ์ได้มากขึน้ 

สรุปความดนัโลหิตสงูเป็นโรคเรือ้รังที่พบบอ่ยทางเวชปฏิบตัิ หลกัส าคญัของการรักษาคือ การปรับเปลีย่นการด าเนินชีวติในผู้ ป่วย การ
ควบคมุความดนัโลหิตตามเปา้หมายในผู้ ป่วยแตล่ะราย และเลอืกใช้ยาลดความดนัโลหิตตามข้อบง่ชีข้องโรค โดยยากลุม่ ACEI หรือ ARB เป็น
กลุม่แรกในผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รัง อยา่งไรก็ตามพบวา่ผู้ ป่วยโรคไตเรือ้รังสว่นใหญ่ต้องใช้ยาลดความดนัโลหิตอยา่งน้อย 2 กลุม่ เพื่อควบคมุความดนั
โลหิตให้ได้ตามเปา้หมาย โดยแนะน ากลุม่ ACEI หรือ ARB ร่วมกบั CCB หรือ diuretics เป็นกลุม่แรก ๆ โดยการศกึษาในปัจจบุนัพบวา่ 
azilsartan ร่วมกบั chlorthalidone เป็นยาอีกกลุม่ที่มีประสทิธิภาพสงูในการควบคมุความดนัโลหิตสงู 
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