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และ ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความดันโลหิตเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และแรงต้านทานของหลอดเลือด ความดัน
จะเพิม่ ขณะทีห่ วั ใจบีบตัว และลดลงขณะทีห่ วั ใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากัน
ตลอดเวลาขึน้ กับท่าทาง ความเครียด การออกกําลังกาย และการพักผ่อนนอนหลับ ค่าความดัน
ปรกติคอื 120/80 มิลลิเมตรปรอท เมือ่ ความดันสูงกว่าเกิน 140/90 มิลลิเมตร แสดงว่าเป็ นโรค
ความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูงเป็ นปจั จัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ โรคอัมพาต โรคหัวใจเป็ นโรคทีม่ อี ตั ราตายสูง ดังนัน้ การป้องกันความดันโลหิตสูงสามารถ
ป้องกันอัตราการตายจากโรคหัวใจ และโรคอัมพาต โรคความดันโลหิตสูงเป็ นภัยเงียบทีค่ ุกคาม
ชีวติ ของทุกท่านและไม่มอี าการเตือน ดังนัน้ การจะทราบว่าเป็ นความดันโลหิตสูงจําเป็ นต้องวัด
ความดันโลหิต แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง (2013 ESH/ESC Guidelines) ให้
ความสําคัญกับ home blood pressure monitoring (HBPM) ในการพยากรณ์โรค, การวินิจฉัย
และการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
home blood pressure monitoring (HBPM) เป็ นการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่
บ้าน ด้วยตัวของผูป้ ว่ ยเอง หรือ บุคคลในครอบครัวทีไ่ ด้รบั การแนะนําวิธแี ละเทคนิคในการวัด
ความดันโลหิต การวัดความดัน ควรทําในห้องทีเ่ งียบสงบ ผูป้ ว่ ยควรอยูใ่ นท่านัง่ ทีม่ กี ารรอง
หลังและแขน เป็ นเวลาอย่างน้อย 5 นาทีก่อนทําการวัดความดัน ควรวัดความดัน 2 ครัง้ ใน
ระยะห่าง 1 ถึง 2 นาที และทําการบันทึกข้อมูลในสมุดจดทันทีทท่ี าํ การวัดเสร็จในแต่ละรอบ
การวัดความดันโลหิต ควรทําทุกวัน ติดกันอย่างน้อย 3 ถึง 4 วัน และควรวัดสมํ่าเสมอ ทีร่ ะยะ
ทุกๆ 7 วัน ในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน
มารูจ้ กั เครือ่ งวัดความดันโลหิตกัน เครือ่ งวัดความดันโลหิตมีอยู่ 3 ชนิดคือ
เครื่องวัดความดันชนิ ดปรอท (Mercury sphygmonometer)
เครือ่ งวัดความดันชนิดปรอท เป็ นเครือ่ งมือมาตรฐานสําหรับวัดความดันโลหิต วัดง่าย
ไม่ตอ้ งมีการปรับแต่ง ใช้หลักการแรงโน้มถ่วงของโลก ให้ผลการวัดทีแ่ ม่นยํา เครือ่ งมือ
ประกอบด้วยแท่งแก้วทีม่ สี ารปรอทอยูภ่ ายใน บางท่านไม่แนะนําให้ใช้ตามบ้านเพราะกลัว
อันตรายจากสารปรอท แต่รนุ่ ทีอ่ อกแบบสําหรับใช้ตามบ้านจะมีความปลอดภัยสูง ข้อเสียของ
เครือ่ งมือนี้คอื มีขนาดใหญ่พกพาลําบาก เครือ่ งจะต้องตัง้ ตรงบนพืน้ เรียบ แท่งปรอทจะต้องอยู่
ระดับสายตาจึงจะอ่านค่าได้แม่นยํา ผูท้ ส่ี ายตาไม่ดหี รือได้ยนิ ไม่ชดั หรือไม่สามารถบีบลมจะทํา
ให้การวัดไม่แม่น หากมีการรัวอาจจะเกิ
่
ดพิษจากสารปรอท

เครื่องวัดความดันชนิ ดขดลวด (Aneroid equipment)
เครือ่ งวัดความดันชนิดขดลวด เป็ นเครือ่ งมือทีร่ าคาไม่แพง นํ้าหนักเบา และ
พกพาสะดวกมากกว่าชนิดปรอท เครือ่ งวัดชนิดนี้สามารถวางตําแหน่งไหนก็ได้ บางรุน่
มีหฟู งั อยูใ่ นสายพันแขน ข้อด้อยของเครือ่ งมือนี้คอื เครือ่ งมือมีกลไกซับซ้อน ต้องปรับ
เครือ่ งมือโดยเทียบกับเครือ่ งมือชนิดปรอทอย่างน้อยปีละครัง้ หรือเมือ่ มีการทําตก หาก
ผูป้ ว่ ยใช้ไม่ถกู ต้องอาจจะทําให้เครือ่ งชํารุด และต้องส่งไปซ่อม ผูท้ ส่ี ายตาไม่ดหี รือได้ยนิ
ไม่ชดั หรือไม่สามารถบีบลมจะทําให้การวัดไม่แม่น
เครื่องวัดความดันชนิ ดดิ จิตอล (Automatic equipment)
เครือ่ งวัดความดันชนิดดิจติ อล เป็ นเครือ่ งมือทีไ่ ม่ตอ้ งมีหฟู งั หรือลูกยางสําหรับบีบลม
ทําให้สะดวกในการใช้งาน สามารถพกพาได้งา่ ย
ข้อผิดพลาดน้อยเหมาะสําหรับผูป้ ว่ ยสูงอายุ สายตาและ
การได้ยนิ ไม่ดี แสดงผลเป็ นตัวเลขทีห่ น้าจอพร้อมกับ
อัตราการเต้นของหัวใจ บางชนิดสามารถพิมพ์ผลค่าทีว่ ดั
สายพันมีทงั ้ ชนิดพันทีแ่ ขนและข้อมือ ข้อด้อยคือ
เครือ่ งมือประกอบด้วยกลไกซับซ้อน แตกหักง่าย ต้องมี
การตรวจสอบความแม่นยําของการวัดเมือ่ เทียบกับ
เครือ่ งชนิดปรอท หากร่างกายเคลื่อนไหวจะทําให้เกิดการผิดพลาดของการวัด ราคาค่อนข้าง
แพง และต้องใช้ไฟฟ้า
ปจั จุบนั เครือ่ งวัดความดันโลหิต จัดเป็ นเครือ่ งมือแพทย์ทวไป
ั ่ พระราชบัญญัติ
เครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากปรอทมีพษิ และเป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ มติจากที่
ประชุมมนตรีประศาสน์การของโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ให้จดั ทํามาตรการทาง
กฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท ซึง่ กําหนดให้ยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ปรอท
ภายในปี 2567 เครือ่ งวัดความดันโลหิตชนิดปรอทจึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี ข้ามาตรการนี้ดว้ ย
โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์สาหรับการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการ
บริหารจัดการความปลอดภัยของสารปรอทในผลิตภัณฑ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์ และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ทาํ การศึกษาสถานการณ์การใช้เครือ่ งวัดความดันในปจั จุบนั
(พ.ศ. 2556) พบว่า มีการใช้เครือ่ งวัดความดันชนิดปรอทเพียงร้อยละ 18 เท่านัน้ เมือ่ ต้อง
ยกเลิกการใช้ความดันชนิดปรอท จึงไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก แต่ปญั หาน่าจะเกิดจาก
มาตรฐานของเครือ่ งวัดความดันอัตโนมัติ ซึง่ จากโครงการ “การพัฒนาขีดความสามารถการทวน
สอบเครือ่ งวัดความดันโลหิตของห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์” ของสํานักรังสีและเครือ่ งมือ
แพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการ “การยกระดับการควบคุมเครือ่ งวัดความดัน
โลหิตเพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ปี พ.ศ.2555” โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกองควบคุม
เครือ่ งมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าจากการสุม่ ตัวอย่างกว่า 1,200

เครือ่ งทัวประเทศ
่
พบว่ามีเครือ่ งทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน ประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 17
ไม่สามารถทดสอบได้ เนื่องจากขาดข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์พเิ ศษเฉพาะรุน่ ของเครือ่ งนัน้
เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค โครงการฯจึงมีขอ้ เสนอเชิงนโยบาย (โดยสังเขป) ดังนี้
 ควรยกระดับการควบคุมเครือ่ งวัดความดันเป็ นเครือ่ งมือแพทย์ทม่ี กี ารกําหนด
มาตรฐาน และมีการสอบเทียบหลังการใช้งานทุก 2 ปี อย่างต่อเนื่อง
 กําหนดให้บริษทั ผูผ้ ลิต หรือผูจ้ ดั จําหน่ายต้องมีคมู่ อื แนะนํา วิธมี าตรฐานในการ
ใช้ การจัดเก็บ และการบํารุงรักษาเครือ่ งมือ สําหรับผูใ้ ช้งาน และผูด้ แู ลเครือ่ งมือ
และจัดหาข้อต่อชิน้ ส่วนรองรับ (ถ้ามี) เพือ่ ให้เครือ่ งวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
สามารถเข้าระบบการทดสอบมาตรฐานได้
 ต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครือ่ งวัดความดันโลหิต อย่างสมํ่าเสมอ
 ควรมีกฎหมายหรือมาตรฐานทางสังคมต่อผูผ้ ลิตหรือจัดจําหน่ายเครือ่ งมือ
ทางการแพทย์ต่างๆ ให้มคี วามร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรูใ้ นการจัดการ
เครือ่ งมือทีถ่ ูกต้อง เช่น วิธกี ารทดสอบมาตรฐานเครือ่ ง อาจรวมเป็ นมาตรฐาน
การให้บริการบริการหลังการจําหน่าย
โดยสรุปควรกําหนดมาตรฐานของเครื่องวัดความดัน และกําหนดให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องเป็ นระยะทุก 2 ปี ซึ่งอาจกําหนดให้เป็ นภาระของผูจ้ าํ หน่ าย โดยประกาศ
แจ้งให้ผใู้ ช้และผูด้ แู ลเครือ่ งมือทราบและติ ดตามการตรวจสอบตามกําหนดเวลา เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคได้รบั ประโยชน์สงู สุด
** ข้อมูลจากโครงการศึกษาเพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์การสําหรับการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการบริหารจัดการความปลอดภัยของสารปรอทในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ นําเสนอคณะทํางาน
ด้านการจัดการสารปรอททางภาคสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข

