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บทคัดย่ อ
การปฏิบตั ิตวั เพือควบคุมระดับความดันโลหิ ตอย่างสมําเสมอและต่อเนื องจะช่วยชะลอการดําเนิ น
ของโรคทีรุนแรงขึ%น และช่วยป้ องกันภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลื อด โรคหลอดเลื อดสมอง
และโรคไตได้ การควบคุมความดันโลหิ ตประกอบด้วยการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง และ
ปรับเปลี ยนแบบพฤติกรรมและรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ทั%งนี% การส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิตามแนวทางการดูแล
รักษาของผูร้ ับบริ การอย่างสมําเสมอและต่อเนื องในหลากหลายรู ปแบบได้แก่การจัดการบริ การทีส่งเสริ ม
ความสามารถในการจัดการตนเอง (self-management) การจัดระบบบริ ก ารมี ค วามสะดวก เข้า ถึ ง ง่ า ย
สอดคล้องกับบริ บ ทของผูร้ ั บ บริ การ เน้นการให้สุ ข ศึ ก ษาเพื อส่ งเสริ ม ความสามารถในการปรั บเปลี ย น
พฤติกรรมเช่น การให้ความรู ้ ให้คาํ ปรึ กษา จัดบรรยากาศการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม และมีความต่อเนื อง ในส่ วน
ทีเกี ยวกับการให้ความรู ้ เพือการควบคุ มระดับความดันโลหิ ตจัดให้โดยเสริ มสร้ างแรงจูงใจ เปิ ดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็ นอย่างอิสระ จัดบริ การทีช่วยสร้ างแรงสนับสนุ นทางสังคม โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่ วม
โดยการจัดรู ปแบบบริ การทีใช้บา้ นและชุมชนเป็ นฐาน (home and community-based) การจัดบริ การดังกล่าว
จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิตวั เพือควบคุมระดับความดันโลหิ ตอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
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Nursing and Support for Health Behavior Adherence to Blood Pressure Control
Abstract
Blood pressure control adherence can reduce disease deterioration and prevent complications of
high blood pressure such as cardiovascular disease, stroke, and kidney disease. Continuing adherence to
blood pressure control medication and lifestyle modification regimens are necessary. Self-management is
an essential to facilitate adherence of clients to treatment regimens. Nurses should deliver care with
convenient, accessible, and context-based health care services. Providing knowledge and counseling to
support clients’ life style modification abilities should be focuses of health education. Continuation,
motivation, and open listening to clients’ voices are required to facilitate learning. A build up of social
support is also required to help the adherence. Home-based and community-based health care can assure
the extending of care network to support clients’ adherence to blood pressure control practices.
Keywords: nursing, hypertension, nursing, blood pressure control adherence

บทนํา
โรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นสาเหตุของการตายของคนทัว โลกในอันดับที 3 โดยเป็ นสาเหตุการตาย
ของ 1 คนใน8 คน (World Health Organization, 2003) สําหรับประเทศไทยสถานการณ์ความรุ นแรงของ
โรคมี แนวโน้มทีรุนแรงขึ%น ทั%งในส่ วนของอัตราผูป้ ่ วยต่อประชากรหนึ งแสนคนทีเพิมขึ%นในช่ วง 5 ปี คื อ
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549-2553 พบว่าเพิมจาก 659.6 เป็ น 1,349.4 และอัตราตายของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
มีอตั ราเพิมขึ%นจาก 3.8 ต่อประชากรหนึ งแสนคนในปี พ.ศ. 2549 เป็ น 3.9 ในปี พ.ศ. 2553 (สํานักโรคไม่
ติ ดต่อ, กระทรวงสาธารณสุ ข, 2554) ถึ งแม้ว่าในปั จจุ บนั มี แนวทางการรั ก ษาโรคความดันโลหิ ตสู งที มี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่อตั ราการควบคุมโรคความดันโลหิ ตยังน้อยโดยอยูร่ ะหว่างร้อยละ 30 ถึง 50 (Chobanian et
al., 2003) เช่นเดียวกับในประเทศไทยตราการควบคุ มระดับความดันโลหิ ตได้ยงั คงไม่ดีเท่าทีควร ดังจะ
เห็ นได้จากอัตราตายต่อประชากรหนึ งแสนคนจากโรคที เกิ ดจากปั จจัยชักนําจากภาวะความดันโลหิ ตสู ง
เพิมขึ%นได้แก่ โรคหัวใจขาดเลื อดเพิมจาก 19.4 ในปี 2549 เป็ น 20.5 ในปี 2553 โรคหลอดเลือดสมองใหญ่
ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต จาก 20.6 ในปี 2549 เพิมเป็ น 27.5 ในปี 2553 (สํานักโรคไม่ติดต่อ, กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2554) ทั%งนี%ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิ ตสู งนี%สามารถควบคุมได้ถา้ ผูป้ ่ วยปรับพฤติกรรม
การควบคุมระดับความดันโลหิ ตอย่างถูกต้องสมําเสมอและต่อเนือง
การไม่ปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการดูแลรักษา (non-adherence) เพือควบคุ มระดับความดันโลหิ ตเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีทาํ ให้การควบคุมระดับความดันโลหิ ตไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต% งั ไว้ (Yiannakopoulou et al.
2005) จากการคาดการณ์ค่าเฉลี ยของอัตราการปฏิ บตั ิตามแนวทางการดูแลรักษา อยู่ระหว่างร้ อยละ 50-70
(World Health Organization, 2003) โดยเฉพาะอย่างยิงแนวทางการควบคุมระดับความดันโลหิ ตทีไม่ได้ใช้
ยายิงมีแนวโน้มทีตาํ กว่า (Uzen, et al., 2009) ซึ งการไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลรักษาจะส่ งผลทําให้มี
ความเสี ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อด ค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาลสู งขึ%น (Hodgson & Cai,
2001) ทําให้คุณภาพชีวติ ด้านทีเกียวข้องกับสุ ขภาพลดลง (Handler, 2005) ดังนั%นการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของผูร้ ับบริ การในการปฏิบตั ิดูแลรักษา จะช่วยให้การควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การส่ งเสริ มการปฏิ บตั ิตามแนวทางการดูแลรักษาเพือควบคุมระดับความดันโลหิ ตอย่างสมําเสมอ
และต่อเนืองเป็ นบทบาททีทา้ ทายพยาบาล หากพยาบาลสามารถทีจะพัฒนาแนวทางในการส่ งเสริ มการปรับ
พฤติกรรมเพือควบคุมระดับความดันโลหิ ตอย่างสมําเละต่อเนื องนกลุ่มผูท้ ีมีภาวะความดันโลหิ ตสู งได้จะทํา
ให้ลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) และโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular) ซึ งจะส่ งผลให้
ผูท้ ีมีภาวะความดันโลหิ ตสู งมีคุณภาพชี วิตทีดี และช่ วยลดค่าใช้จ่ายทีจะเกิ ดขึ%นจากการจัดการดูแลผูท้ ีเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนลงได้เป็ นจํานวนมาก เพือให้บรรลุผลดังกล่าวพยาบาลต้องมีความรู ้ความเข้าใจทั%งในเรื อง
ของโรค แนวทางการดู แลรั กษา เข้าใจในปั จจัยที เอื%อ และขัดขวางการปฏิ บตั ิ เพือควบคุ มระดับความดัน
โลหิ ต ได้แก่ ความแตกต่างของบุคคล แรงจูงใจ ปั จจัยทีช่วยสนับสนุ นการปฏิบตั ิตวั ซึ งการปฏิบตั ิดงั กล่าว
อาศัยทักษะในการให้คาํ แนะนํา สร้างแรงจูงใจ มีความไวกับประเด็นทางวัฒนธรรมทีเข้ามาเกียวข้องกับการ

ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลรักษา เพือให้สามารถให้บริ การพยาบาลทีส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของผูร้ ับบริ การในการควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้เหมาะสมมากขึ%น
ระดับความดันโลหิต และภาวะภาวะแทรกซ้ อนของโรคความดันโลหิตสู ง
ภาวะความดันโลหิ ตสู ง (hypertension) หมายถึงภาวะทีมีความดันโลหิ ตสู งกว่า 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท (National Institutes of Health, 2004) แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ ความดันโลหิ ตสู งชนิ ดไม่ทราบ
สาเหตุ (primary/essential hypertension) พบประมาณร้ อยละ 90 ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งทั%งหมด
และความดันโลหิ ตสู งชนิ ดทราบสาเหตุ (secondary hypertension) เป็ นผลจากการเป็ นโรคไต หลอดเลือด
แดงตีบ พิษแห่งครรภ์ ฯลฯ (National Institutes of Health, 2004)
การควบคุ มความดันโลหิ ตให้เป็ นไปตามเป้ าหมายจะช่วยป้ องกันไม่ให้โรคมีความรุ นแรงเพิมขึ%น
และช่วยลดอัตราการตายจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีรุนแรง การควบคุมระดับความดันโลหิ ตเป็ นแนวทาง
สําคัญทีจะป้ องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี% การควบคุ มความดันโลหิ ตทีได้ผล คือ มีระดับความดันโลหิ ตตํา
กว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท (Hansson et al., 1998) และตํากว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอทในผูป้ ่ วยเบาหวาน
และโรคไต (American Diabetes Association, 2003; National Kidney Foundation Guildline, 2002) ซึ งหาก
ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิ ตทีได้ผลจะทําให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) กล้ามเนื%อหัวใจ
ขาดเลือด (myocardial infarction) มากขึ%น (Psaty, et al., 2001) ซึ งหากผูป้ ่ วยทีมีความดันโลหิ ตสู งระดับที 1
(140-159/90-99 มิลลิเมตรปรอท) สามารถลดความดันโลหิ ตตัวบนลงได้ 12 มิลลิเมตรปรอทและตัวล่างลง
ได้ 10 มิลลิเมตรปรอทจะป้ องกันอัตราการตายลงได้ 1 คนใน 11 คน (Ogden, et al., 2000) การควบคุมระดับ
ความดันโลหิ ตทีได้ผลจะช่วยลดความเสี ยงของการเกิ ดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ลดลงร้อยละ 35-40
และลดอัตราการเกิดกล้ามเนื%อหัวใจตายได้ร้อยละ 20-25 (Chobanian, et al, 2003)
อย่างไรก็ตามอัตราการควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ยงั มีอตั ราทีตาํ โดยมีการศึกษาพบว่ามีอตั รา
การควบคุมได้เพียงร้อยละ 30-37 (Chobanian, et al., 2003; Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011)
โดยเฉพาะในส่ วนของพฤติกรรมการปรับเปลี ยนวิถีการดําเนิ นชี วิตเพือการควบคุ มระดับความดันโลหิ ต
(Uzun et al., 2009) โดยพบว่ามีอตั ราการปฏิ บตั ิตวั ให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมระดับความดัน
โลหิ ตแบบไม่ใช้ยาอย่างสมําเสมอและต่อเนื องตํากว่าการรับประทานยาควบคุมระดับความดันโลหิ ต(Uzun,
et al., 2009) และทีน่าเป็ นห่ วงคือกลุ่มผูใ้ หญ่ตอนต้น (young adults) เป็ นกลุ่มทีมีอตั ราการควบคุมระดับ
ความดันโลหิ ตได้นอ้ ย (Morbidity and Mortality Weekly Report, 2011) ซึ งทําให้ผปู ้ ่ วยกลุ่มทีเป็ นกําลัง
สําคัญของสังคมมีโอกาสที จะเกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะแทรกซ้อนจากระดับความดันโลหิ ตที สูงเป็ น

ระยะเวลานานๆ ภาวะความดัน โลหิ ต สู ง ที เ ป็ นอยู่น านๆ จะทํา ให้ ผ นัง หลอดเลื อ ดหนา และแข็ ง ตัว
(arterosclerosis) ขาดความยืดหยุน่ และขรุ ขระเป็ นผลก่อให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบ ทําให้เลือดไหลผ่าน
ได้ น้ อ ย ทํา ให้ อ วัย วะส่ ว นปลายได้ รั บ เลื อ ดมาเลี% ยงไม่ พ อ หรื ออาจเกิ ด การอุ ด ตัน ของหลอดเลื อ ด
(thrombosis) โดยเฉพาะในกลุ่มทีมีการเต้นพลิ%วของหัวใจห้องบนขวา (atrial fibrillation) (Rienstra & Van
Gelder, 2007) บางครั%งมีหลอดเลือดแดงโป่ งพอง (aneurysm) และแตกง่าย จะทําให้อวัยวะต่างๆเกิดการ
เปลี ยนแปลง และเสื อมสภาพ ซึ งอาจเป็ นอันตรายต่อชี วิตได้ ภาวะความดันโลหิ ตสู ง ทําให้บุคคลมีความ
เสี ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยระดับความดันโลหิ ตมีความสัมพันธ์กบั การเกิดหัวใจหยุดเต้น
กะทันหัน (heart attract) หัวใจวาย (heart failure) โรคไต (kidney disease) และโรคหลอดเลือดสมอง
(stroke) (Muntner et al., 2011)
การปฏิบัติตัวเพือ การควบคุมระดับความดันโลหิตอย่ างสมําเสมอและต่ อเนือง
การปฏิ บ ตั ิ ตวั อย่า งสมํา เสมอและต่ อเนื องให้ ส อดคล้องกับ แนวทางการดู แลรั ก ษา (adherence)
หมายถึ ง ความร่ วมมือของผูร้ ับบริ การทีดาํ เนิ นควบคู่ไปกับทีมสุ ขภาพในการวางแผน โดยรับประทานยา
ตามคําสังการรักษาตามความถี และขนาด (Brunier, 2006) และดู แ ลรั ก ษาเพื อ ให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ใ นการดู แ ล
รักษาตามเป้ าหมายอย่างเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ (Kaufman & Birks, 2009) โดยผูร้ ับบริ การต้องเป็ น
ผูก้ ระทําด้วยตนเอง ด้วยความตั%งใจจะปฏิบตั ิกิจกรรมนั%นๆอย่างสมําเสมอ โดยเคร่ งครัด ซึ งแตกต่างจากคําที
เคยนิ ยมใช้ในอดี ต คือ การปฏิ บตั ิตามแผนการดูแลรักษา (compliance) หมายถึ งการปฏิ บตั ิตามคําแนะนํา
ของบุคลากรทางวิชาชี พ (Haynes et al., 1979) ซึ งความหมายของคําทําให้ผรู ้ ับบริ การอยูใ่ นฐานะของผูย้ อม
ทําตาม และเป็ นทีมาของการได้รับคําตําหนิจากบุคลากรทางสุ ขภาพในกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามแนวทาง
ทีได้รับคําแนะนําของผูเ้ ชี ยวชาญได้ (Horne et al. 2005 อ้างอิงใน Kaufman & Birks, 2009) ดังนั%นการใช้คาํ
ว่าการการปฎิ บตั ิตวั อย่างสมําเสมอและต่อเนื อง (adherence) กับแนวทางการรักษาจึงมีความเหมาะสมใน
การทีจะให้ผรู ้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในการควบคุมระดับความดันโลหิ ต เนื องจากผูร้ ับบริ การต้องปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื องเป็ นระยะเวลานาน ต้องมีการปรับเปลี ยนการดําเนิ นชี วิต และมีการรับประทานยาทีตอ้ งอาศัยการ
ตัดสิ นใจ และความตั%งใจของผูร้ ับบริ การ
การควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นภาวะปกติทีเหมาะสมกล่าวคือควบคุมความดันโลหิ ตให้
ตํากว่า 140/90 มิลลิ เมตรปรอท หรื อ 130/80 มิ ลลิ เมตรปรอทในผูท้ ีเป็ นเบาหวาน จะช่ วยให้ผูป้ ่ วยดําเนิ น
ชีวติ ประจําวันได้เป็ นปกติ ชะลอความก้าวหน้าของโรค และป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ (Chobanian,

et al, 2003) ในทางกลับกันหากมีการควบคุมความดันโลหิ ตได้ไม่ดี จะทําให้ผปู ้ ่ วยต้องเผชิ ญกับความรุ นแรง
ของการเจ็บป่ วย แนวทางในการการควบคุมระดับความดันโลหิ ตตามข้อเสนอของ The JNC7 (National
institutes of Health, 2004) ประกอบด้วย ประกอบด้วยแนวทางทีสาํ คัญ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที 1 การปรับเปลียนการดําเนิ นชี วิต (lifestyle modifications) ได้แก่ การควบคุมนํ%าหนักตัว
การจํากัดปริ มาณโซเดี ยมในอาหาร การรั บประทานอาหารเพือควบคุ มความดันโลหิ ตสู ง (the Dietary
Approaches to Stop Hypertension: DASH) (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุ มโรค, 2554) โดย เลื อก
รับประทานอาหารทีมีไขมันตํา และหลีกเลียงอาหารทีมีไขมันอิมตัวและมีไขมันเป็ นส่ วนประกอบ เลือกดืม
นมที มี ไ ขมัน ตํา ควรเลื อ กใช้ไ ขมัน ชนิ ด ไม่ อิ ม ตัว เน้น การบริ โ ภคผัก และผลไม้ส ด

รั บ ประทาน

คาร์ โบไฮเดรตกลุ่มธัญพืชชนิ ดไม่ขดั สี (whole grain) จํากัดการดืมแอลกอฮอล์ งดสู บบุหรี และหลีกเลียง
ควันบุ หรี มี การเคลื อนไหวร่ างกายแบบแอโรบิ ก หรื อทํากิ จกรรมที มีการเคลื อนไหวของร่ า งกายอย่า ง
กระฉับกระเฉง ทําจิตใจให้สบายโดยการสร้ างวิถีชีวิตทีเอื%อต่อการมีสุขภาพจิตดี รู ้ จกั คลายเครี ยดและทํา
จิตใจให้สงบ เช่ น ฝึ กโยคะ ชี กง การเจริ ญสติ การเจริ ญสมาธิ และสังเกตอาการเตือนของระดับความดัน
โลหิ ตที สูงขึ% น เช่ นอาการปวดศี รษะปวดท้ายทอย อาการหน้ามื ด หัวหมุ น อาการหนังตาบวมตึ ง อาการ
ปั สสาวะบ่อย วิงเวียนศี รษะ หรื ออาการที แสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิ ตสู ง (National
institutes of Health, 2004)
แนวทางที 2 รั บ ประทานยาควบคุ ม ระดับ ความดัน โลหิ ต ตามแผนการรั ก ษา (pharmacologic
treatment) โดยผูป้ ่ วยต้องไม่หยุดยาเองแม้วา่ ระดับความดันโลหิ ตจะเป็ นปกติ ไม่เปลียนขนาดหรื อชนิ ดยา
เอง หากมีอาการข้างเคียงให้ปรึ กษาแพทย์ การมาพบแพทย์ตามนัด หรื อก่อนนัดเมือมีอาการผิดปกติ (สํานัก
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2554; National institutes of Health, 2004)
ปั จจัยทีเกียวข้ องกับการปฏิบัติตัวอย่ างสมําเสมอและต่ อเนือง (adherence) กับแนวทางการควบคุมระดับ
ความดันโลหิต
การปฏิบตั ิตวั อย่างสมําเสมอและต่อเนืองตามแนวทางการควบคุมระดับความดันโลหิ ตทั%งแบบใช้ยา
และปรับเปลียนวิถีการดําเนินชีวติ เกียวข้องกับหลากหลายปั จจัยทีเกียวข้อง ได้แก่
1. ลักษณะของโรคทีเกียวของกับอาการของภาวะความดันโลหิ ตสู งเป็ นปั จจัยทีทาํ ให้บุคคลไม่ยดึ
ติ ดกับ การรั ก ษาด้ว ยยาควบคุ ม ระดับ ความดันโลหิ ต ได้แก่ ลัก ษณะอาการของโรคที ไ ม่ ป รากฏชัดเจน
ประกอบกับการขาดความรู ้ความเข้าใจเกี ยวกับการจัดการโรคความดันโลหิ ตสู ง ทําให้มีการยึดติดกับแนว

ทางการรักษาน้อยลง (Dowell, Jones & Snadden, 2002; Ebrahim, 1998) จากการศึกษาในไต้หวันพบว่า
ประสบการณ์การมีอาการทีเกิดจากภาวะความดันโลหิ ตสู งทําให้มีการยึดติดกับแนวทางการควบคุ มระดับ
ความดันโลหิ ตเพิมขึ%น (Chen, Tsai & Lee, 2009).
2. แนวทางการดูแลการรักษา ได้แก่ จํานวนของยารักษาความดันโลหิ ต และค่ายาทีแพงทําให้
ผูร้ ับบริ การมีแนวโน้มทีจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลรักษาได้ อาการข้างเคียงจากยา ซึ งหากมี
อาการข้า งเคี ย งมากจะทํา ให้ผูร้ ั บ บริ ก ารไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามแนวทางการการรั ก ษา นอกจากนี% ก ารรั ก ษาเป็ น
ระยะเวลายาวนานก็จะทําให้ผรู ้ ับบริ การมีการยึดติดกับการรักษาน้อยลง (Dowell, Jones & Snadden, 2002;
Ebrahim, 1998) ความเชื อมัน ว่ายาสามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตจะทําให้ผรู ้ ับบริ การมองข้ามอาการ
ข้างเคียงของยาทีเกิดขึ%น จะทําให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษามากขึ%น (Ren et al., 2002)
2. ลักษณะของผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพผูร้ ับบริ การ การจัดบริ การสุ ขภาพ ได้แก่ ลักษณะประชากร เช่น
อายุ เชื% อชาติ การศึกษา เพศ และ สถานภาพสมรส (Trivedi, Ayotte, & Edelman, 2008; Li, Wallhagen &
Froelicher, 2007) การจัดบริ การสุ ขภาพทีไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับบริ การมีโอกาสทีจะได้ทราบเกียวกับการ
ดําเนินของโรค เช่นในการไปพบแพทย์แต่ครั%งไม่มีโอกาสทราบถึงระดับความดันโลหิ ต หรื อเป้ าหมายของ
การรักษาจากระยะเวลาทีมีจาํ กัดน่าจะเป็ นปั จจัยทีทาํ ให้มีการยึดติดกับแนวทางการควบคุ มระดับความดัน
โลหิ ตทีนอ้ ยลง (Parchman, 2007) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจเกียวกับแนวทางการรักษา ปั จจัยทางอารมณ์ และจิตใจ ซึ งพบว่าการมีสภาวะทางอารมณ์ทีดี จะมี
ผลต่อเชิ งบวกกับการปฏิ บตั ิเพือควบคุ มความดันโลหิ ต ในด้านการออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร
และการสู บบุหรี (Trivedi, Ayotte, & Edelman, 2008)
3. บริ บททางสังคม ได้แก่ การดําเนินชีวติ ประจําวัน ลักษณะทางวัฒนธรรม ความเชือเกียวกับ
การเจ็บป่ วยและแนวทางการดูแลรักษา ซึ งหากมีความแตกต่างมากจะทําให้ตอ้ งมีการปรับการเปลียนแปลง
ทีแตกต่างไปจากแนวทางการดําเนินชีวติ ทีคุน้ เคยจะทําให้ผรู ้ ับบริ การการปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษาลดลง
(Patel & Taylor, 2002) และพบว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตาม
แผนการรักษา (Li, Wallhagen & Froelicher, 2007) และความเชื อเกียวกับสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ (Dowell,
Jones & Snadden, 2002; Ebrahim, 1998)
การพยาบาลกับการส่ งเสริ มการปฏิบัติตัวให้ สอดคล้ องกับแนวทางการควบคุมระดับความดันโลหิตอย่ าง
สมําเสมอและต่ อเนือง
พยาบาลสามารถส่ งเสริ มให้ผูร้ ั บบริ การปฏิ บตั ิตวั ให้สอดคล้องกับกับการควบคุ มระดับความดัน
โลหิ ตอย่างสมําเสมอและต่อเนื องได้หลากหลายรู ปแบบ เช่น การพยาบาลเพือส่ งเสริ มการจัดการตนเอง ส่ ง
เสริ มแรงสนับสนับสนุ นทางสังคม เช่ น การมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชน ซึ งจะช่ วยให้ผูท้ ีมีภาวะ
ความดันโลหิ ตสู งยึดติดกับแนวทางการควบคุมระดับความดันโลหิ ตเพิมมากขึ%น

การจัดแนวทางการการให้การพยาบาลเพื อส่ งเสริ มให้ผูร้ ั บบริ การสามารถจัดการตนเอง (selfmanagement) สามารถทําได้โดยการใช้แนวคิ ดการจัดการดู แลแบบผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง (patient-centred
care) เป็ นแนวทางทีจะช่วยให้ผรู ้ ับบริ การมีการปฏิบตั ิเพือควบคุมระดับความดันโลหิ ตอย่างสมําเสมอและ
ต่อเนือง ต้องอาศัยการจัดบริ การสุ ขภาพทีทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งจะทําให้เกิดการบริ การที
มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และเกิดความคุม้ ค่า (Pollock, 2005) โดยมีแนวทางการจัดการบริ การทีส่งเสริ ม
ให้ผรู ้ ับบริ การสามารถปฏิบตั ิเพือให้สอดคล้องกับแนวทางการดูแลรักษา ดังนี%
1. จัดระบบบริ การสุ ขภาพ โดยการจัดบริ การให้มีความสะดวก เข้าถึงง่าย จัดให้มีการประเมินการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษาทั%งแบบทีใช้ยา และไม่ใช้ยา ทุกครั%งทีมาตรวจตามนัด ซึ งหากผูร้ ับบริ การได้มี
โอกาสแลกเปลี ยน พูดคุ ยกับผูใ้ ห้บริ การจะช่ วยให้มีการปฏิ บตั ิตวั ให้สอดคล้องกับแนวทางการดูแลรักษา
อย่างสมําเสมอและต่อเนื องมากขึ%น (Zolnierek & DiMatteo, 2009) จัดการบริ การให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริ บททางสังคม ไม่ว่าจะเป็ นการดําเนิ นชี วิตประจําวัน และวัฒนธรรม เช่ น ภาษา ความเชื อ
เกียวกับความเจ็บป่ วย การดูแลรักษา ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการดูแลรักษา (Li, et al., 2007)
2. การให้ความรู ้ และให้คาํ ปรึ กษา เป็ นวิธีการทีจะช่วยให้ผูร้ ับบริ การปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแล
รักษาเพิมขึ%น (Margolius, et al., 2012) โดยจัดบริ การพยาบาลเพือให้ความรู ้เกียวกับโรค การดูแลรักษาแบบ
ใช้ยา โดยการให้ความรู ้เกียวกับการดูแลรักษาทั%งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา จากการศึกษาพบว่า การให้ความรู ้
เกียวกับยาทีใช้รักษาโรคความดันโลหิ ตช่วยให้ช่วยให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษาเพิมขึ%น (Karaeren,
et al., 2009) โดยใช้รูปแบบทีเอื%อต่อการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสม และมีความต่อเนื อง เช่นใช้วิธีการกระตุน้ เตือน
การปฏิ บตั ิ ตามแนวทางการดู แลรักษา เช่ น การโทรศัพท์เตื อนโดยเฉพาะอย่างยิงในการรั กษาในระยะ 3
เดือนแรก (Kaufman & Birks, 2009) การเป็ นพีเลี%ยงให้การฝึ กการปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพ (health coaching) ทํา
ให้เกิดผลดีต่อการรักษาโรคความดันโลหิ ตสู ง โดยพบว่ากลุ่มทีมีพีเลี%ยงมีระดับความดันโลหิ ตทีตาํ กว่ากลุ่ม
ทีไม่มีพีเลี%ยง (Margolius, 2012) ประสานงานกับทีมสุ ขภาพในพื%นที เพือการจัดการโรค และการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยมีเป้ าหมายทีจะช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถจัดการตนเองเพือการควบคุม
ระดับความดันโลหิ ตได้อย่างเหมาะสม
3. การให้ความรู ้ เรื องการปฏิ บตั ิตนเพือควบคุ มความดันโลหิ ต ได้แก่ การหยุดสู บบุ หรี การออก
กําลังกาย การควบคุมอาหาร การควบคุมการออกกําลังกาย และการหยุดดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ ซึ งการ
ให้การดูแลมีจุดเน้นทีการปรับเปลี ยนพฤติกรรม แนวคิดทีหลากหลายเพือให้ผูร้ ับบริ การมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิ บตั ิเพือควบคุ มระดับความดันโลหิ ต เช่ น การจูงใจ ความสามารถในการปฏิ บตั ิตามแนวทางการดูแล
รักษา (Weir, et al., 2000) ทั%งนี% ทีมสุ ขภาพต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับความคิด ความเชื อเกียวกับโรค
และการดู แลรักษา เพือนําไปสู่ การปรั บพฤติ กรรมที เหมาะสมต่อไป ซึ งการประเมินความคิ ด ความเชื อ
เกียวกับโรค และความคาดหวังเกียวกับการรักษาเป็ นสิ งทีจะช่วยให้ผใู ้ ห้บริ การเข้าใจผูใ้ ช้บริ การและมีการ
ปรับการให้บริ การให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ความเชือ และความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ทําให้ผใู ้ ช้บริ การให้

ความร่ วมมือกับแผนการรักษามากขึ%น (Robin, et al., 2007) นอกจากนี% การเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ับบริ การได้
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเป็ นวิธีการสามารถสร้างพลังอํานาจ (Moulton, 2007) ซึ งเป็ นพื%นฐาน
สําคัญในการเริ มต้น และคงไว้ซ ึ งการปฏิบตั ิตวั เพือควบคุ มระดับความดันโลหิ ตทีตอ้ งอาศัยความสามารถ
และศักยภาพของผูใ้ ช้บริ การเป็ นสําคัญในการควบคุมระดับความดันโลหิ ต
แรงสนับสนุนทางสังคมเป็ นปั จจัยสําคัญอีกอย่างหนึ งทีจะส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิตวั ทีสอดคล้อง
กับแนวทางการควบคุมระดับความดันโลหิ ตสู งอย่างสมําเสมอและต่อเนื อง (Morisky, et al., 1985) พยาบาล
จึงควรส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของครอบครัว และชุมชนเพือเป็ นอีกแนวทางหนึ งทีจะช่วยให้ผทู ้ ีมีภาวะความ
ดัน โลหิ ต สู ง ยึ ด ติ ดกับ แนวทางการปฏิ บ ัติ เพื อ ควบคุ ม ระดับ ความดัน โลหิ ต เพิ ม มากขึ% น ทั%ง นี% เนื องจาก
ธรรมชาติของโรคความดันโลหิ ตสู งทีตอ้ งการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื องเป็ นระยะเวลายาวนาน การมีส่วน
ร่ วมของครอบครัวทําให้ผทู ้ ีเจ็บป่ วยมีสุขภาพทางอารมณ์ดีข% ึนทําให้มีกาํ ลังใจในการปฏิบตั ิตวั สอดคล้องกับ
แนวทางการควบคุ ม ระดับความดันโลหิ ต โดยมี การศึ กษาพบว่า ผูท้ ี มีสถานภาพสมรสคู่ทาํ ให้มีสุขภาพ
อารมณ์ทีดีส่งผลให้ยกี ารยึดติดกับแนวทางการควบคุมระดับความดันโลหิ ตในเรื องอาหาร การออกกําลังกาย
และการรับประทานยามากกว่ากลุ่มทีไม่มีคู่สมรส (Trivedi et al, 2008)
การให้ ก ารพยาบาลเพื อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และมี ค วามต่ อ เนื อ งในการดู แ ลจาก
โรงพยาบาลสู่ ชุ ม ชนเป็ นอี ก แนวทางหนึ ง ที ส่ ง เสริ มผูท้ ี มี ภาวะความดันโลหิ ตสู ง ยึดติ ดกับแนวทางการ
ควบคุมระดับความดันโลหิ ตเพิมขึ%น การมีเครื อข่ายในชุ มชนจะช่วยให้เกิดความสมําเสมอและต่อเนื องของ
การปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมระดับความดันโลหิ ตเพิมมากขึ%น (Robin, 2004) โดยเฉพาะ
ในส่ วนของการปรับเปลียนวิถีการดําเนิ นชี วิตให้เหมาะสมกับการป้ องกันการเกิดโรคเรื% อรัง ตัวอย่างเช่น มี
การศึกษาพบว่าบุคคลมีการการเพิมการมีกิจกรรมทางกาย (physical activity) ทีเพิมมากขึ%นจากการใช้ชุมชน
เป็ นฐาน (community-based) ทีช่วยส่ งเสริ มการปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอและต่อเนื องกับคําแนะนําเกียวกับการ
ออกกําลังกาย (Roessler & Ibsen, 2009) และพบว่ารู ปแบบการดูแลทีส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของครอบครัว
และการเยียมบ้านเป็ นวิธีการที ทาํ ให้การปฏิ บตั ิเพือการควบคุ มระดับความดันโลหิ ตแบบไม่ใช้ยามีความ
สมําเสมอและต่อเนืองสู งกว่ากลุ่มทีให้การดูแลตามแบบปกติ (Ribeiro, 2011)

บทสรุป
ภาวะความดัน โลหิ ต ที ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี ย นแปลงของเส้ น เลื อ ดส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนทีคุกคามต่อชี วิตไม่ว่าจะเป็ นโรคหลอดเลื อดสมอง หรื อโรคหลอดเลื อดหัวใจทีทาํ ให้เกิ ด
ความเจ็บป่ วย ความพิการ หรื อเสี ยชี วิต การควบคุมระดับความดันโลหิ ตให้เป็ นไปตามเป้ าหมายเป็ นปั จจัย
สํา คัญที ช ะลอการดํา เนิ นโรค และป้ องกันการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนในผูท้ ี มี ภาวะความดันโลหิ ตสู ง การ
บริ การพยาบาลทีสนับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ิเพือควบคุมระดับความดันโลหิ ตอย่างสมําเมอและต่อเนื องของ

ผูร้ ั บ บริ ก ารต้อ งอาศัย ความรู ้ ค วามเข้า ใจของผูใ้ ห้ บ ริ ก ารทั%ง ในแง่ ข องพยาธิ ส รี ร วิท ยา การดํา เนิ น โรค
ภาวะแทรกซ้อน แนวทางการดู แลรั กษา ตลอดจนการส่ งเสริ มการการปฏิ บตั ิเพือควบคุ มระดับความดัน
โลหิ ตอย่างสมําเสมอและต่อเนือง การสนับสนุนการจัดการตนเอง (self-management)เป็ นแนวทางหนึ งทีจะ
ช่ วยให้เกิ ดความสมําเสมอและต่อเนื องของการปฏิ บตั ิ ตวั เพือควบคุ มระดับความดันโลหิ ต วิธีการที จะ
ส่ งเสริ มการจัดการตนเองประกอบไปด้วย การสนับสนุ นให้ความรู้ และทักษะในการปฏิ บตั ิเพือควบคุ ม
ระดับความดันโลหิ ต นอกจากนี%การสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและชุ มชนโดยการจัดการดูแลที
มีบา้ นและชุ มชนเป็ นฐาน(home and community-based) ซึ งจะทําให้เกิดแรงสนับสนุ นทางสังคม ช่วยให้ผทู ้ ี
มีภาวะความดันโลหิ ตสู งสามารถปฏิบตั ิตวั ให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมระดับความดันโลหิ ตอย่าง
สมําเสมอและต่อเนื องได้มากขึ%น ซึ งหากผูร้ ั บ บริ การสามารถควบคุ มระดับความดันโลหิ ตได้ก็จะทําให้
ผูร้ ับบริ การสามารถดําเนินชีวติ ได้ตามปกติ เนืองจากไม่มีภาวะแทรกซ้อนทีเกิดจากการมีความดันโลหิ ตทีสูง
ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของหลอดเลือด
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