จริงหรื อไม่ วัดความดันโลหิตทีโรงพยาบาลสูงกว่ าวัดทีบ้ าน
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บ่อยครังทีเรามักได้ ยินคนไข้ ทีไปหาหมอทีโรงพยาบาลบ่นว่า “ทําไมวัดความดันโลหิตทีโรงพยาบาลสูงกว่าวัด
ทีบ้ านทุกที” ภาวะทีวัดความดันฯ ทีโรงพยาบาลหรื อสถานบริ การสาธารณสุขอืน ๆ แล้ วได้ คา่ ทีสูงกว่าวัดนอกสถานที
เหล่านี ทางการแพทย์เรี ยกว่าภาวะ White coat hypertension
White coat hypertension คือ ภาวะความดันโลหิตสูงเพราะกลัวชุดสีขาวของแพทย์ พยาบาล หรื อบุคลากร
ทางการแพทย์อืน ๆ ทําให้ เมือวัดความดันโลหิตทีโรงพยาบาลสูงกว่าวัดทีบ้ าน พบในคนไข้ ประมาณ 30-40% สาเหตุ
ส่วนใหญ่อาจเกิดจาก คนไข้ เกิดความเครี ยด วิตกกังวล ประหม่า หรื อตืนเต้ นกับสภาพแวดล้ อมทีไม่ค้ นุ เคย สภาพของ
โรงพยาบาลที มี ค นไข้ แ ออัด พลุก พล่า น เสี ย งดัง จ้ อกแจ้ ก จอแจ หรื อต้ อ งรอคิว พบแพทย์ เป็ น เวลานานทํ า ให้ เกิ ด
ความเครี ยดโดยทีคนไข้ เองอาจไม่ร้ ู ตวั และเมือวัดความดันฯ แล้ วพบว่าสูง ก็จะเครี ยดมากขึน เมือวัดซําแล้ วความดัน
ก็ยงั ไม่ลง ก็ยิงเครี ยดหนักขึนไปอีก ภาวะ White coat hypertension ในคนไข้ แต่ละรายจะให้ ผลแตกต่างกัน ในคนไข้
บางราย อาจทําให้ ความดันตัวบน (Systolic blood pressure) เพิมขึนถึง 30 มม.ปรอท
ความดันโลหิตสูง คือ มีความดันตัวบนสูงกว่า
มม.ปรอท และ/หรื อ ความดันตัวล่าง (Diastolic blood
pressure) สูงกว่า มม.ปรอท โดยทัวไประดับความดันโลหิตทีวัดได้ ทีบ้ านจะตํากว่าวัดในโรงพยาบาลประมาณ
มม.ปรอท ดังนันเมือวัดความดันทีบ้ านได้ ค่าความดันตัวบนสูงกว่า 35 มม.ปรอท และ/หรื อ ความดันตัวล่างสูงกว่า
มม.ปรอท จะถือว่ามีความดันโลหิตสูง
ตรงกันข้ ามกับ White coat hypertension คือภาวะทีวัดความดันโลหิตทีโรงพยาบาลพบว่ามีค่าปกติ (น้ อย
กว่า 140/90 มม.ปรอท) แต่เมือวัด ที บ้ า นกลับ มีค่า สูง (สูงกว่า 135/85 มม.ปรอท) ภาวะเช่น นี เรี ย กว่า Masked
hypertension ซึงพบประมาณ -30% มัก พบในเพศชายโดยเฉพาะผู้ที ดืมเหล้ า สูบบุห รี กลุ่มคนที ทํ างานที มี
ความเครี ยดสูง (เช่นตํารวจ แพทย์ คนขับรถแท็กซี ผู้บริ หารระดับสูง) และผู้ทีมีประวัติคนในครอบครัวเป็ นโรคความ
ดันโลหิตสูง
อย่างไรก็ตาม ภาวะ White coat hypertension และ Masked hypertension อาจเป็ นสัญญาณเตือนถึงการ
มีความเสียงสูงทีจะพัฒนาเป็ นโรคความดันโลหิตสูงทีแท้ จริ ง และมีความเสียงสูงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ
เมือเปรี ยบเทียบกับผู้ทีมีความดันโลหิตปกติตลอดเวลา สําหรับผู้ทีเป็ นโรคความดันโลหิตสูงหรื อมีแนวโน้ มว่าจะเป็ น
แพทย์มกั แนะนําให้ คนไข้ วดั ความดันโลหิตเองทีบ้ านควบคู่ไปกับการวัดทีโรงพยาบาล เพือเฝ้าระวังและให้ ได้ ค่าความ
ดันโลหิตทีถูกต้ อง

ข้ อควรระวังในการวัดความดันโลหิตเองทีบ้ าน คือเครื องวัดความดันโลหิตทีใช้ นนั ต้ องเชือถือได้ และการวัด
ต้ องทําอย่างถูกวิธี เครื องวัดความดันแบบวัดทีต้ นแขนจะมีความแม่นยํากว่าแบบวัดทีข้ อมือหรื อปลายนิว ข้ อแนะนํา
ในการวัดความดันให้ ได้ ค่าทีถูกต้ อง คือ นังพักอย่างน้ อย 5 นาทีก่อนทําการวัด วัดในท่านัง วางแขนบนโต๊ ะ เท้ าวาง
ราบกับพืน หลังพิงพนัก ไม่นงไขว่
ั ห้าง ไม่พดู คุยหรื อเล่นโทรศัพท์มือถือขณะวัด ไม่ดืมชาหรื อกาแฟและไม่สบู บุหรี ก่อน
ทําการวัดย่างน้ อย นาที หากมีอาการปวดปั สสาวะควรปั สสาวะก่อน
โดยทัวไป แพทย์แนะนําให้ วดั ความดันโลหิตวันละ ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้ าและช่วงเย็นหรื อคํา ช่วงเช้ าควรวัด
ภายใน ชัวโมงหลังจากตืนนอน หลังจากเข้ าห้ องนําเรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนรับประทานอาหารเช้ า และยังไม่ได้ รับประทาน
ยาลดความดันโลหิต (กรณีทีได้ รับยาลดความดันฯ) ช่วงคําควรวัดก่อนเข้ านอน โดยแต่ละช่วงวัดอย่างน้ อย 2 ครัง แต่
ละครังห่างกันประมาณ นาที จดบันทึกค่าและหาค่าเฉลียในแต่ละวัน สําหรับผู้ทีพบแพทย์และรับประทานยาอย่าง
สมํ าเสมอและสามารถควบคุมระดับ ความดัน โลหิ ต ได้ ดี อาจวัด ในช่ ว ง - วัน ก่อ นพบแพทย์ ค รั งถัด ไปโดยไม่
จําเป็ นต้ องวัดทุกวัน ในบางกรณี หากคนไข้ เกิดความเครี ยดและวิตกกังวลเพราะยิงวัดยิงสูง หรื อวัดซําแล้ วค่าไม่ลดลง
แพทย์อาจแนะนําให้ หยุดวัดความดันฯ เองทีบ้ าน เพราะทําให้ เกิดผลเสียต่อคนไข้ มากกว่าผลดี
โดยสรุ ปผู้ทีวัดความดันโลหิตเองทีบ้ านแล้ วพบว่ามีค่าสูงหรื อตํากว่าทีวัดได้ ทีโรงพยาบาล ก็ไม่ควรวิตกกังวล
หรื อนิงนอนใจ ไม่ควรหายาลดความดันโลหิตมารับประทานเอง ไม่ควรเพิมหรื อลดขนาดยาเอง ทางทีดีทีสุดคือไปพบ
แพทย์อย่างสมําเสมอเพือให้ ได้ รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทีถูกต้ อง
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