
 

 

ความดันโลหิต 
หมายถึง แรงดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจาก

การบีบตัวของหัวใจ เพื่อสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วน
ต่างๆ ของร่างกายมีด้วยกัน 2 ค่า คอื 

 

 ค่าความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัว 
เรียกว่า “ค่าความดันโลหิตตัวบน” หรือ ค่าความดัน
โลหิตซิสโตลิกหรือ (systolic blood pressure, SBP) 
 

 ค่าความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลาย
ตัว เรียกว่า “ค่าความดันโลหิตตัวล่าง”หรือค่าความ
ดันโลหิตไดแอสโตลิก (diastolic blood pressure, 
DBP) 
 

 

ตารางจ าแนกประเภทความดันโลหิต (ในคนอายุ 18 ปีขึ้นไป) 
 

ประเภท 
ความดัน
โลหิต 

ความดัน
โลหิตตัวบน 
(มม.ปรอท) 

 ความดัน
โลหิตตัวล่าง
(มม.ปรอท) 

เหมาะสม <120 และ <80 
ปกติ 120-129 และ/หรือ 80-84 
ปกติ-สูง 130-139 และ/หรือ 85-89 
สูง ข้ันท่ี1 140-159 และ/หรือ 90-99 
สูง ข้ันท่ี2 160-179 และ/หรือ 100-109 
สูง ข้ันท่ี3 >180 และ/หรือ >110 
สูงเฉพาะตัว
บน 

>140 และ <90 

 

เมื่อไรจึงเรียกว่าความดันโลหิตสูง 
 เมื่อวัดความดันโลหิตที่สถานพยาบาลแล้ว ได้ค่าความ

ดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท 
 

 เมื่อวัดความดันโลหิตที่บ้านแล้ว ได้ค่าความดันโลหิต
มากกว่าหรือเท่ากับ 135/85 มม.ปรอท 

 

การเตรียมตัวก่อนการวัดความดันโลหิต 
 

เพื่อให้ได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติตาม
ค าแนะน าต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด   

 

 วัดความดันโลหิตในท่านั่ง เก้าอี้ที่นั่งควรเป็นเก้าอี้ที่มี
พนักพิง น่ังพิงพนักเก้าอี้ เพื่อให้ไม่เกร็งหลัง 
 

 เท้าสองข้างวางราบกับพ้ืน ห้ามนั่งไขว้ห้าง 
 

 ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต 
 

 เลือกใช้ผ้าพันแขน ขนาดที่เหมาะสมกับแขน ไม่เล็ก
หรือใหญ่เกินไป  

 

 งดดื่มชา กาแฟ หรือสูบบุหรี่ก่อนการวัดความดัน
โลหิต 30 นาที 

 

 ไม่กลั้นปัสสาวะ หากปวดปัสสาวะให้ไปปัสสาวะก่อน 
 

 ไม่แนะน าให้ใช้ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิด
วัดที่ข้อมือ ยกเว้นกรณีที่การวัดความดันโลหิตที่ต้น
แขนท าได้ยาก เช่น ในผู้ป่วยท่ีอ้วนมาก เป็นต้น 

 

ขั้นตอนการวัดความดันโลหิต 
1. วางแขนทีจ่ะวัด 

ความดันโลหิต 
ให้อยู่ระดับเดียว 
กับต าแหน่งหัวใจ 

 

 
 

2. หากใส่เสื้อตัวนอกที่หนาให้ถอดออกก่อนท าการวัด 
พับแขนเสื้อข้ึนไปจนถึงใต้รักแร้ 
 

3. พันผ้าพันแขนรอบต้นแขนโดยให้สายยางของผ้าพัน
แขนช้ีลงล่าง ให้ขอบล่างอยู่เหนือข้อพับแขน 2-3 ซม.
และจัดผ้าพันแขนที่มสีัญลักษณ์เป็นจุดกลมที่ขอบล่าง
ของผ้า ใหอ้ยู่ด้านในของข้อพับแขน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ดึงผ้าพันแขนให้แน่นพอสมควรโดยที่ยังสามารถสอด
นิ้วเข้าไประหว่างแขนและผ้าพันแขนได้ 
 

5. นั่งพักในท่าผ่อนคลายดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา 2 นาที
ก่อนท าการกดปุ่มเริ่มการท างานของเครื่องวัดความ
ดันโลหิต  

 

6. เมื่อสิ้นสุดการวัดจะได้ตัวเลขบนจอ 3 ค่า คือ ค่า 
ความดันโลหิตตัวบน ค่าความดันโลหิตตัวล่าง และ 
ชีพจร บันทึกค่าความดันโลหิตลงในสมุดบันทึก 

 
 



 

 

                  แผ่นพับ            
                  สุขภาพ 

                  ออนไลน ์

 
  ควรวัดความดันโลหิต 
  ช่วงเวลาไหนบ้าง? 
 
 การวัดความดันโลหิตที่บ้านเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากค่าที่

วัดได้ จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและปรับเปลี่ยนยา
ลดความดันโลหิตให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 
 

 ไม่จ าเป็นต้องวัดความดันโลหิตที่บ้านทุกวัน เพราะจะ
ก่อให้เกิดความเครียด 
  

 แนะน าให้วัดติดต่อกันเป็นเวลา 3-7 วัน/เดือน หรืออย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ก่อนมาพบแพทย ์

 

  วัดเมื่อมีอาการผิดปกติที่อาจเกิดจากความดันโลหิตสูงขึ้น
หรือต่ าเกินไป 

  

 วัดตามค าแนะน าของแพทย์ เมื่อปรับเปลี่ยนการรักษา 
 

 วัดความดันโลหิตวันละ 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงเช้า ภายใน 
1 ช่ัวโมงหลังตื่น ปัสสาวะให้เรียบร้อย ยังไม่รับประทาน
อาหารและยาก่อนท าการวัด โดยวัด 2 ครั้ง ห่างกันครั้ง
ละ 1 นาที  และในช่วงก่อนนอนอีก 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 
1 นาที (รวมวันละ 4 ครั้ง) 

 

  บันทึกค่าความดันโลหิตที่ได้ และน าไปให้แพทย์พิจารณา
เมื่อไปติดตามการรักษา 
 

 

ตารางบันทึกผลการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 

 
 

จัดท าโดย: พยาบาล สาขาวิชาความดันโลหิตสูง 
    นางสาว วิไลพร      หาญเจรญิกูล     
    นางสาว ปิยวรรณ    ทองแดง 
          

ที่ปรึกษา: อาจารย์ประจ าสาขาวิชาความดันโลหิตสูง 
    ศ.เกียรติคณุ ดร.นพ.พรีะ   บูรณะกิจเจรญิ 
    รศ.พญ.วีรนุช  รอบสันตสิุข 
 

สนับสนุนการพิมพ์โดย 
   คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหดิล  

     ตรวจสอบเนื้อหาครั้งล่าสดุ ป ีพ.ศ. 2561   
   รหัสหน่วยงาน MD 

     สงวนลิขสิทธิ์โดย พรบ.การพิมพ์ 2537 

 

 
 
 
 

การวัดความดันโลหิต 

ที่บ้านด้วยตนเอง 

 

 
 

 

  สาขาวิชาความดันโลหิตสูง  
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
     

SIPI MD1004161 
 

 
วัน 

 

ช่วงเวลา 
คร้ังท่ี 1 
ตัวบน/ 
ตัวล่าง 

ชีพจร 
คร้ังท่ี 2 
ตัวบน/
ตัวล่าง 

ชีพจร 

ตัวอย่าง เช้า 120/80 65 128/83 68 
1 เช้า     

ก่อนนอน     
2 เช้า     

ก่อนนอน     
3 เช้า     

ก่อนนอน     
4 เช้า     

ก่อนนอน     
5 เช้า     

ก่อนนอน     


