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บทคัดยอ 
 การศึกษา ผูสูงอายุที่มีภาวะอวนลงพุง รวมกับโรคความดันโลหิตสูงและขอเขาเสื่อม เปนการศึกษา
รายกรณีศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงสาเหตุและผลกระทบของภาวะอวนลงพุงใน
ผูสูงอายุ ตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและขอเขาเสื่อม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ กับตัว
ผูสูงอายุและครอบครัว  โดยนําขอมูลที่ไดมาวางแผนใหการดูแลและสงเสริมสุขภาพใหครอบคลุมทุกดาน  
เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจตอภาวะโรคของตนเองและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรางกาย ซ่ึงจะ
สงผลตอสภาวะจิตใจได โดยจะตองสรางความเชื่อมั่นเพื่อใหเกิดการยอมรับ และสรางความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพ  ใหสามารถปฏิบัติตน เพื่อดูแลและสงเสริมสุขภาพอยางถูกตองเหมาะสมไดดวยตนเองตาม
ศักยภาพ  เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนและความรุนแรงของโรคที่อาจเพิ่มมากขึ้นไดจากการปฏิบัติ
ตัวไมถูกตอง โดยสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวม คอยชวยเหลือและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีกําลังใจและไม
รูสึกวาตนเองเปนภาระของครอบครัว  กรณีศึกษา ผูสูงอายุหญิงไทย อายุ 60 ป เชื้อชาติไทย  อาชีพแมบาน 
ประวัติโรคประจําตัว โรคความดันโลหิตสูง รับยาประจําตอเนื่อง ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ มาเปนเวลา 
7 ป  เร่ิมทําการศึกษาเมื่อวันที่  6  เมษายน 2551 เขารับการตรวจที่แผนกผูปวยนอก มาดวยอาการปวดหัวเขา
ขางขวากอนมาโรงพยาบาล 2 วัน และรับยาตอเนื่องตามนัด  น้ําหนัก 82 กิโลกรัม  ความดันโลหิต130/83 
mmHg ชีพจร  76  คร้ัง/นาที     แพทยวินิจฉัย  HT  c  OA Rt. Knee  โดยพบวา ปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุมีอาการ
ปวดเขาคือภาวะอวน และประวัติในอดีตมีอาชีพคาขายซึ่งตองยืนเปนเวลานาน ทําใหเกิดภาวะขอเขาเสื่อม
เมื่ออายุมากขึ้น จากการที่ขอเขาตองรับน้ําหนักมากเกินไป  และการออกกําลังกายที่ไมถูกตองจึงทําใหเกิด
การบาดเจ็บที่ขอเขาเพิ่มมากขึ้น   ผูสูงอายุเกิดความวิตกกังวลตอภาวะสุขภาพของตนเองทั้งโรคความดัน
โลหิตสูงที่ตองรักษาตอเนื่อง และมีอาการขอเขาเสื่อมทําใหมีอาการปวดหัวเขาทั้งเวลาเดิน หรือนั่งพับเขา
นานๆ ทําใหความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันเปลี่ยนแปลงไป  หลังจากพบปญหาจึงใหการ
คําแนะนําเพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องโรคที่เปนอยู และปจจัยที่มีผลตอความรุนแรงและภาวะแทรกซอนที่
อากเกิดขึ้น โดยยึดหลักการสงเสริมสุขภาพทั้งดานโภชนาการ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุที่มี
ภาวะขอเขาเสื่อม และดานอารมณ การยอมรับสภาวะสุขภาพของตนเอง ซ่ึงผูสูงอายุเกิดความเขาใจและมี
ความตระหนักในการสงเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น และมารับการตรวจและรับยาตามแพทยนัดทุกเดือน ไมขาด
ยา คาความดันโลหิตอยูในชวง 120/80-130/90 mmHg น้ําหนักลดลง 2 กิโลกรัม   ไมมีอาการขอเขาอักเสบ 
ปวดหัวเขาเปนบางครั้งเวลาเดินนานๆ  ผูสูงอายุมีความเขาใจและยอมรับสภาวะสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น
โดยมีครอบครัวใหการดูแลและชวยเหลือเปนอยางดี 



บทนํา 
จากการศึกษาพบวา  คนไทยอายุ 35 ปขึ้นไป  9.3 ลานคน มีลักษณะอวนลงพุง โดยมีเสนรอบพุง

เกินเกณฑที่กําหนด (เกณฑผูชายไมเกิน 90 เซนติเมตร, ผูหญิงไมเกิน 80 เซนติเมตร) และสวนใหญพบใน
เพศหญิง โดยเฉพาะกลุมคนที่เกษียณอายุราชการ หรือ 60 ปขึ้นไป ซ่ึงมีความชุกเพิ่มเปน 29.3% (ขอมูล : 
สํานักการแพทย  กรุงเทพมหานคร 2552 )  ชมรมโภชนวิทยามหิดล พบวา  โรคอวนลงพุง เปนฆาตกรเงียบ
ที่หลายคนคาดไมถึง สวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค กรรมพันธุ และการไมออกกําลังกาย  ซ่ึงเปน
สาเหตุทําใหเกิดโรคเรื้อรังตาง ๆ ตามมา และจากการสํารวจกลุมตัวอยางประชากรในกรุงเทพมหานคร ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในกลุมวัยทํางาน อายุ 30 ปขึ้นไป จํานวน 1,700 เพื่อคนหากลุมเสี่ยงโรค
อวนลงพุงพบวา มีผูที่มีความเสี่ยงโรคอวนลงพุง เบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
ถึง 21.9 % ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงมาก   จากการสํารวจประชากรในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1,398 ราย 
พบวา ผูชายมีเสนรอบเอวเกินมาตรฐาน 90 ซม. รอยละ 35.42 ผูหญิงมีเสนรอบเอวเกินมาตรฐาน 80 ซม ถึง
รอยละ 50.30  นับเปนสถานการณที่เปนจํานวนไมนอย ที่จะไดรับผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะอวน  

ภาวะโรคอวนนั้น มักจะนํามาซึ่งโรคอื่นๆหรืออาจเกิดขึ้นพรอมกับโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค   ซ่ึง
ไดแก โรคความดันโลหิตสูง เปนโรค อันดับ 1  ที่มีเปอรเซ็นตการพบมากที่สุดในผูสูงอายุ จากขอมูลสํานัก
สถิติแหงชาติป 2552  พบรอยละ 31.7   สงผลใหมีโรคอื่นๆรวมได เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  โรคไต  
นอกจากความเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น  ความอวนถือเปนปจจัยสําคัญของโรคความดัน
โลหิตสูง เพราะเมื่อมีน้ําหนักตัวเพิ่มความดันก็จะเพิ่มขึ้นดวย รวมกับอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ 
ยังสงผลตอความเสื่อมของกระดูกและขอมากขึ้นดวย   พบวาโรคขอเสื่อมเปนมากขึ้นในคนอวน โดยเฉพาะ
เพศหญิง อายุ 50 ป ขึ้นไป พบถึงรอยละ 28.34 เปนขอที่รับน้ําหนัก และใชงานมากเชน ขอเขา ซ่ึงสงผล
กระทบทั้งดานรางกายทําใหสมรรถภาพกายลดลง  ดานจิตใจ ที่ไมสามารถชวยเหลือครอบครัวไดและเขา
สังคมลดลง และเพิ่มภาระดานการรักษาสุขภาพมากขึ้น                 
โรคอวนลงพงุหรือ Metabolic syndrome 

คือมีเสนรอบเอวมากกวา 90 ซม.ในเพศชาย 80 ซม.ในเพศหญิง และมภีาวะดังตอไปนีอ้ยางนอย 2 
ขอ รวมดวย  

1. ความดันโลหิตมากกวา 130/85 ,ผูที่ไดรับยารักษาความดันโลหิต  
2. ระดับ Triglyceride >150 mg% ,หรือผูที่เปนไขมันสูงและไดรับยาลดไขมัน  
3. ระดับ HDL > 40,50 mg%สําหรับชายและหญิง ,หรือผูที่เปนไขมันสงูและไดรับยาลดไขมัน  
4. ระดับน้ําตาลสูงกวา 100 mg% หรือผูที่ไดรับการวนิิจฉัยวาเปนเบาหวานชนิดที2่  
พบวาผูที่มีปจจัยเสี่ยง 3 ขอจะมีอัตราการเกดิโรคหัวใจเพิม่ขึ้น 2 เทา และพบวาผูที่มีปจจัยเสีย่ง 4 ขอ

จะมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเพิ่ม 3 เทา และเกิดโรคเบาหวานเพิ่ม 24 เทา  
 
 



ผลตอภาวะความดันโลหิตสูง 
ภาวะอวนลงพุง ทําใหหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบจึงเกิดโรคหัวใจไดงาย  ไตจะขับเกลือออก

ไดนอยลงทําใหเกิดความดันโลหิตสูง  และไขมัน triglyceride ที่สูงเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือด
ตีบ ทั้งยังสงผลใหเลือดแข็งตัวไดงายทําใหเกิดการอุดกั้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจ  
โรคความดันโลหิตสูง 

การวินิจฉัยโรคความดันเลือดสูงในผูสูงอายุในทางเวชปฏิบัติใชเกณฑตัดสินวาเปนโรคความดัน
เลือดสูง อยูที่ระดับความดันเลือดเทากับหรือมากกวา 140 / 90 มม.ปรอท เหมือนกับเกณฑของ World 
Health Organization / International Society of Hypertension โดยผูที่มีเบาหวานหรือโรคไตทํางานผิดปกติ
จะลดเกณฑมาอยูที่ระดับเทากับหรือมากกวา 130 / 80 มม.ปรอท (หรือที่ระดับเทากับหรือมากกวา 130 / 85 
มม.ปรอท ตามเกณฑของ European Society of Hypertension) สวนเกณฑการวินิจฉัยโรคความดันเลือดสูง
ในผูสูงอายุ ไมแตกตางจากเกณฑที่ใชในประชากรทั่วไป แตมีขอควรระวังเมื่อจะวินิจฉัยโรคความดันเลือด
สูงในผูสูงอายุ ไดแก ขั้นตอนแลวิธีการวัดความดันเลือด   ความแปรปรวนของความดันเลือด  ภาวะความดัน
เลือดสูงเทียม คือผนังหลอดเลือดแดงของผูสูงอายุจะมี rigidity เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นจาก atherosclerosis 
ทําใหขณะที่กําลังวัดความดันเลือดโดยเพิ่มความดันใน arm cuff ของเครื่องวัดความดันเลือด ใหสูงกวาคา 
systolic blood pressure  แลวไมสามารถกดเบียดผนังหลอดเลือดแดงใหตีบสนิทได คาความดันเลือดที่วัดได
นี้จะสูงเกินจริง เมื่อเทียบกับความดันเลือดที่วัดจากภายในหลอดเลือดแดงโดยตรง และโรคความดันเลือดสูง
ทุติยภูมิที่มีสาเหตุทางกายที่มีการรักษาจําเพาะ  ( โรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ , ภาควิชาเวชศาสตร
ปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)    จากการศึกษาโดยสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย ป 
พ.ศ. 2542 พบวาโรคความดันเลือดสูงในผูสูงอายุมีความสัมพันธอยางชัดเจนกับการเกิดภาวะทุพพลภาพ
ระยะยาว  ทําใหผูสูงอายุตองการความชวยเหลือหรือการเฝาระวังดูแลจากญาติ นอกจากนั้นมีการคํานวณ
ผลกระทบจากโรคความดันเลือดสูง พบวาทําใหประชากรโลกสูญเสียชีวิตถึง 7.1 ลานราย หรือราวรอยละ 
12.8  ของประชากรโลกทั้งหมด 
ภาวะอวนสงผลตอภาวะขอเสื่อม 
 โรคขอเสื่อมเปนโรคกลุมขออักเสบ (Ostoarthritis ,OA) ชนิดหนึ่งที่พบบอยที่สุด พบไดทั้งผูชาย
และผูหญิงที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป โดยพบวาในกลุมที่มีอายุนอยกวา 45 ป ผูชายเปนมากกวาผูหญิง ใน
กลุมอายุมากกวา 45 ป ผูหญิงเปนมากกวาผูชาย และในผูที่มีอายุเกินกวา 75 ปขึ้นไปทั้งชายและหญิงจะมีขอ
เสื่อมมากกวารอยละ80-90 แตอาจมีอาการตางกันไป ขอตอที่มักพบบอย ไดแก ขอนิ้ว ขอเขา ขอสะโพก ขอ
กระดูกหลัง ทั้งกระดูกสันหลังระดับคอและระดับเอว 

ผูสูงอายุที่มีอาการโรคขอเสื่อม  พบวามีการสึกกรอนบริเวณผิวกระดูกออนทําใหกระดูกบริเวณขอ
ตอเกิดการสีกัน และเกิดเสียงกรอบแกรบที่เรียกวา ขอล่ัน รวมกับมีการอักเสบซึ่งมีอาการแสดง ปวด บวม 
แดง รอน บริเวณขอนั้น การเสื่อมสลายของผิวในขอตอ การอักเสบซ้ําๆ จะไดรับการตอบสนองโดยมี
กระดูกงอก เมื่อมีการเสื่อมของขอเปนระยะเวลานาน อาการมักเริ่มดวยอาการปวดตลอดเวลา โดยเฉพาะ



เวลากลางคืน และในขณะที่มีการเคลื่อนไหวขอ ขอติดในตอนเชาหลังตื่นนอน หรืออยูในทาใดทาหนึ่งเปน
เวลานาน เมื่อรวมกับการมีน้ําหนักตัวมากขึ้นและกลามเนื้อรอบขอตอออนแรง จะทําใหเกิดการผิดรูปของ
ขอตอ ทําใหปวดมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวขอ โดยเฉพาะขอเขาและขอสะโพกที่ตองรับน้ําหนักของ
รางกาย 

จากอุบัติการณและผลกระทบดังกลาว ผูศกึษาจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา กรณีศึกษาผูสูงอายุ
ที่มีภาวะอวนลงพุง ที่มีโรคความดันโลหติสูงและขอเขาเสื่อมรวมดวย เพื่อจะไดใชกระบวนการพยาบาล 
และแนวคิด ทฤษฎีทางดานการพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพมาประยุกตใชในการดูแลสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุใหครอบคลุมแบบองครวมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม เพื่อใหผูสูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายที่เกดิจากโรคที่เปนอยูและสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสมตามศักยภาพ รูสึกตนเองมี
คุณคาไมเปนภาระแกครอบครัว  เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง เพราะจะสงผลกระทบตอดาน
จิตใจ  สังคม และคาใชจายดานการรักษาเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 
วัตถุประสงค 
              1.  เพื่อใหผูสูงอายุทีม่ีภาวะอวนลงพุง รวมกับโรคความดันโลหิตสูงและขอเขาเสื่อม 
สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมและลดการเกิดภาวะแทรกซอน 
              2.  เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่มีภาวะอวนลงพุง รวมกับโรคความดัน
โลหิตสูงและขอเขาเสื่อม 
วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
วิธีการศึกษา 
                  1.  ศึกษาประวัติผูสูงอายุจากเวชระเบียน( OPD CARD)  จากการซักถามพุดคุยผูสูงอายุ และญาติ  
                  2.  ศึกษาคนควาขอมูลวิชาการจากตํารา เอกสารตางๆ สืบคนขอมูลจาก Internet และจาก
ประสบการณการปฏิบัติงาน 
                  3.  ปรึกษาพยาบาลผูชํานาญการแผนกผูปวยนอกและแพทยผูตรวจรักษา 
                  4.  รวบรวมขอมลูวิเคราะหปญหา 
                  5.  วางแผนการพยาบาลกระบวนการพยาบาล โดยเนนการพยาบาลแบบองครวม 
                  6.  ใหการพยาบาลตามแผนการพยาบาล โดยเนนการพยาบาลแบบองครวม 
                      ปญหาที่ 1 เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคความดันโลหิตสูงและความรุนแรงของภาวะ  
                                         ขอเขาเสื่อมเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะอวนลงพุง 
         ปญหาที่ 2 พฤติกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะสมเนื่องจากขาดความรูเร่ืองการออกกําลังกาย 
                     ปญหาที่ 3 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวนัเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจากภาวะขอเขาเสื่อม 
                     ปญหาที่ 4 ผูปวยมีความวิตกกังวลเกีย่วกับโรคที่เปนอยูเนื่องจากสภาพความเจ็บปวยเรื้อรัง 
                 7.  ติดตามประเมนิผลการพยาบาล รวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะห วางแผนการพยาบาลเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุกลุมที่มีโรคเร้ือรัง 



ขอบเขตการศกึษา 
     การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาผูสูงอายุทีม่ีภาวะอวนลงพุงรวมกับโรคความดันโลหติสูง และ 

ขอเขาเสื่อม   ผูปวยหญิงไทย อายุ 60 ป เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพ แมบาน   มารบับริการ
ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   ศูนยอนามยัที่ 5 นครราชสีมา ตั้งแตวันที่ 6 เม.ย. 2551 ถึงวันที่ 4 ก.ย. 2551 
 
ผลการดําเนินงาน/ผลการศกึษา 

กรณีศึกษา การพยาบาลผูสูงอายุที่มีภาวะอวนลงพุงรวมกับโรคความดันโลหิตสูง และขอเขาเสื่อม 
  พยาธิสรีรวิทยา ความหมาย  อาการ อาการแสดง สาเหตุ การรักษา การปองกัน 
                     ภาวะอวนลงพุง หรือ Metabolic syndrome หมายถึงกลุมโรคที่เกิดจากการเผาพลาญอาหารที่
ผิดปกติ และการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาล และไขมันสูง มากเกินไปรวมกับการไมออกกําลังกาย ทําให
น้ําหนักมากเกินไป ทําใหเกิดโรคหลายระบบเชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง  ความอวนเปนปจจัยเสี่ยงทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น โดยผลที่บงถึงภาวะอวนที่สามารถนํามาแปล
ผลที่สอดคลองกับผูสูงอายุคือ การคํานวณ body mass index (BMI) และจากการวิจัยพบวาถาสามารถลด
น้ําหนักได 1 กิโลกรัม ความดันโลหิตจะลดลง 2.5 มิลลิเมตรปรอท   นอกจากนี้ภาวะอวนยังสงผลกระทบ
ตอระบบกระดูกและกลามเนื้อ เพราะน้ําหนักตัวที่มากขึ้นจะกระตุนเกิดการเสื่อมของขอเขาโดยตรง แม
ไดรับยารักษาแตยังมีน้ําหนักตัวที่มากอยู ขอเขาก็มีโอกาสอักเสบไดอีกเชนกัน การควบคุมน้ําหนักไมให
เพิ่มขึ้น  โดยการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูง อาหารรสเค็ม  ออกกําลังกายที่เหมาะสม
อยางตอเนื่อง และการควบคุมอารมณใหมีสุขภาพจิตที่ดี จะชวยควบคุมอาการและลดความรุนแรงของโรค
ความดันโลหิตสูง ขอเขาเสื่อมไดมากยิ่งขึ้น 
              ขอมูลสวนบุคคล 
                      ผูปวย : ผูสูงอายุเพศหญิง อายุ 60 ปเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ อาชีพ แมบาน    
                                  ประวัติโรคประจําตัว โรคความดันโลหิตสูง   รับยาประจําตอเนื่อง มา 7 ป  
                                  ไมเคยมีประวัติแพยาและประวัติการผาตัด 
                      เลขที่ภายนอก  :  HN  25530    
                     วันที่มาตรวจแผนกผูปวยนอก    :   6  เมษายน 2551 
               อาการสําคัญ   ปวดหัวเขาขางขวากอนมาโรงพยาบาล 2 วัน  
               ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน     

         ผูสูงอายุเพศหญิง อายุ 60 ปเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ   มารับการตรวจที่แผนก 
ผูปวยนอก เมื่อวันที่  6 เมษายน 2551    มาโรงพยาบาลดวยอาการปวดหัวเขาขางขวา  ไมบวม ไมแดง เดินได
ปกติแตมีอาการปวดขัด  เร่ิมมีอาการปวดหัวเขาโดยเฉพาะเวลายืนหรือเดินนานๆ  

 ประวัติการเจ็บปวยในอดีต  
         7 ปกอน มีอาการปวดศีรษะ และปวดตึงทายทอย  นอนไมหลับ  มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 



สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา  แพทยวินิจฉัย ความดันโลหิตสูง ไดรับยาไปรับประทานที่
บาน ไดแก   HCTZ ½ x 1 , Enalapil (20)  1x1 ไดไปรับการตรวจและรับยาประจําอยางตอเนื่อง ไมมีอาการ
ผิดปกติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 51 มาพบแพทยดวยอาการปวดหัวเขาขางขวา แรกรับน้ําหนัก 82 กิโลกรัม  
ความดันโลหิต130/83 mmHg ชีพจร  76  คร้ัง/นาที  แพทยตรวจและวินิจฉัย  HT  c  OA Rt. Knee  ไดรับยา
กลับไปทานบาน หลังจากรับประทานยาอาการทุเลาลง  แตยังมีอาการปวดหัวเขา  โดยเฉพาะเวลาเดิน และ
ผูรับบริการไปออกกําลังกายดวยไมพลองแตอาการปวดเมื่อยมากขึ้น จึงมารับยาตอเนื่องทุกเดือน หลังจาก
นั้น 3 เดือนไดมาตรวจสุขภาพประจําป  ผลการตรวจสุขภาพพบวา น้ําหนัก 80 กิโลกรัม  ความดันโลหิต 
120/90 mmHg  ดัชนีมวลกาย 34.63  กก/ม2 (โรคอวน)  เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 50% (เกิน)  รอบเอว 95  
ซม.(เกิน)  ผลการตรวจเลือดที่สูงกวาเกณฑพบวา FBS = 122  mg/dL 
Cho= 241 mg/dL ,TG= 132 mg/dL , HDL= 54 mg/dL , LDL= 151 mg/dL ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจปกติ   
เอ็กซเรยทรวงอกปกติ 
             ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว   
                      บิดา มารดา สุขภาพรางกายแข็งแรงดี ไมมีประวัติโรคประจําตัว 
             ประวัติการแพยา / แพอาหาร 
                    ปฏิเสธการแพยา และปฏิเสธการแพอาหาร 
            ประวัติการผาตัด 
                    ปฏิเสธการผาตัด 
            ประเมินสภาพรางกาย อารมณและจิตใจ 
                    ผูสูงอายุมีสีหนาปกติ  พูดคยุตอบคําถามมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่เปนอยู 
 การประเมินสภาพรางกาย 
            ศีรษะและใบหนา  :  ศีรษะไมมกีอน และใบหนาปกติ ไมผิดรูป  
            หู                           :   ปกติ หูไมมกีารอักเสบ ไมมีของเหลวไหลออกจากห ู
            จมูก                       :   ปกติ ไมมีของเหลวออกจากจมูก  
            ตา                          :   เปลือกตาสีชมพู ไมมีตาเหลอืง ไมตอเนื้อ  เยื่อบุตาขาวปกต ิ
            ปาก                       :  ริมฝปากปกติ  ไมมีริมฝปากตก 
            คอ                         :   คลําไมพบกอน ไมมีคอโต 
            หัวใจ                     :   S1 , S2  ปกติ   
            ปอด                       :   lung  clear  no wheezing 
            แขนและมือ           :   เคลื่อนไหวไดปกติ ไมมีขอบวม 
            หัวเขาและขา         :   หัวเขาไมบวม ไมแดง  มีอาการปวดเวลาเดิน  ไมผิดรูป  ขาไมโกง งอไดปกติ  
            ผิวหนงั                  :   ผิวหนังแหง ไมมีตุม ไมมีผ่ืนคัน 
            เทา                         :   เคลื่อนไหวไดปกติ ไมมีขอบวม   



 การตรวจทางหองปฏิบตัิการ 
 ผลตรวจสุขภาพ    วันที่ 6 สิงหาคม 51      
     Urine analysis    Alb = negative    sugar= negative   WBC = 1-2 / HPF  Epithelial cell = 3-5 /HPF 
      CBC    WBC =  4,900   /uL      RBC = 4.81  (10^6/uL)    HB= 11.9   ( g/dL)       Hct= 37 %       
                   MCV = 77  (fL)  RDW = 14.2   NEUT% = 48 %  LYMPH% = 40 %  MONO= 5%  EO =7 % 
      FBS              = 122   mg/dL    ( สูง)        creatinine = 0.8   mg/dL          
      Cholesteral   = 241   mg/dL    ( สูง)         BUN =   17         mg/dL          
      Trigyceride   = 132   mg/dL                     SGOT = 22         U/L          
      HDL             = 54    mg/dL                       SGPT =  23          U/L          
      LDL            = 151   mg/dL    ( สูง)           ALK   =  61          U/L          
      ตรวจคลื่นไฟฟาหวัใจ  = ปกติ      เอ็กซเรยทรวงอก = ปกต ิ
การวินิจฉัย      HT  c  OA Rt. Knee   
แผนการรักษาของแพทย   HCTZ ½ x 1 , Enalapil(20)  1x1 , ASA gr.I  1x1  , Simvas 1xhs  , Knee support  
สวมหัวเขา  ,  diclofenac 1 amp . m. , Celebex 1x1 .pc.  และนัดรับยาตอเนื่องทุก 2 เดือนหลังจากนัน้
ผูรับบริการมารับยาทุก 2 เดือนไมขาดยา   
ติดตามอาการตอเนื่อง 
       วันที่  26 พฤษภาคม 2551   มาโรงพยาบาลขอรับยาขอเขาเสื่อมตอเนื่อง  มีอาการปวดหัวเขา จากการ
ออกกําลังกายไมพลอง ซ่ึงหลังออกกําลังกาย มีอาการปวดเมื่อยและปวดขัดหัวเขามากขึ้น แพทยใหการ
รักษา Celebex 1x1 .pc.  และไดใหคําแนะนําวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับภาวะขอเขาเสื่อม คือ
การออกกําลังกายชนิดที่ไมเกิดแรกกระแทกตอหัวเขา เชนการยืดเหยียดกลามเนื้อ การเกร็งกลามเนื้อรอบขอ
เขา การออกกําลังกายในน้ํา  และกรณีที่ทีอาการปวดและขออักเสบไมควรออกกําลังกาย เพราะจะทําใหเกิด
การอักเสบมากขึ้น และการปรับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเพื่อการสงเสริมสุขภาพปองกันไมใหเกิด
ภาวะแทรกซอนและภาวะทุพลภาพจากโรคความดันเลือดสูง  โรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะขอ
เขาเสื่อม และยังชวยลดการใชยาที่มากเกินไปเพื่อลดอุบัติการณของการเกิดผลไมพึงประสงคเนื่องจากการ
ใชยา โดยการการสงเสริมสุขภาพดานการปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร เพื่อควบคุมระดับความดัน
โลหิตโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็มและเกลือไมเกิน 1 ชอนชา หรือ ควบคุมFโซเดียมใหนอย
กวา 2400 มิลลิกรัม ตอวัน (ขอมูลกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ) การออกกําลังกายที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ  และการควบคุมหรือลดน้ําหนัก ไมใหมีภาวะโรคอวน 

        วันที่  13 มิถุนายน   2551   ขอรับยาขอเขาเสื่อมตอเนื่อง  มีอาการปวดหวัเขาอยู ไดรับยา Celebex 
1x1 .pc.  ผูสูงอายุเลือกวิธีการออกกําลังโดยการยดืเหยียดกลามเนื้อ และเดินตอเนื่อง 30 นาที แตยังมอีาการ
ปวดเวลาที่เดนินานๆ และผูสูงอายุมีภาวะเครียดเนื่องจากสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทําให
ความสามารถในการทํากจิวตัรประจาํวนัลดนอยลง  ใหความรูเร่ืองสาเหตุ อาการและการรักษาฟนฟู 



        วันที่  21 กรกฎาคม  2551    มาดวยอาการปวดหัวเขาขอรับยาตอเนื่อง มีอาการปวดหวัเขาบางครั้ง 
โดยเฉพาะเวลายืน และเดนินานๆ และเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายโดยใชวิธีการยืดเหยยีดและเกรง็กลามเนื้อ
และขอเขา  ไมมีอาการปวดหลังออกกําลังกาย  ไดรับยา Celebex 1x1 .pc.  ,  Neurobine 1x3 .pc   
วันที่  6  สิงหาคม  2551    มารับบริการตรวจสุขภาพประจําป และรับยาความดันโลหติสูงตอเนื่อง  พบวา
น้ําหนกัจาก 82 กิโลกรัม ลดลง 2 กิโลกรัม เหลือ 80 กิโลกรัม  ความดันโลหิต 120/90 มิลลิเมตรปรอท 
ดัชนีมวลกาย 34.63 kg/m2   เปนโรคอวน ไขมันใตผิวหนัง 50 %  สูงมาก  ผลการตรวจทางหองปฏบิัติการ
พบผลที่สูงกวาเกณฑไดแก  โคเลสเตอรอล =  241 mg/dL  LDL = 151 mg/dL  FBS = 122 mg/dL  
ผลตรวจคลื่นไฟฟาหวัใจและเอ็กซเรยทรวงอก  ปกต ิ แพทยวนิิจฉัย  HT c Hyperlipidemia  ไดรับยากลับ
บานดังนี้ HCTZ ½ x 1 pc. ,  Enalapril (20) 1 x1 pc. , ASA  gr .I , Simvas 1 x hs.  , Folic acid 1 x 1 pc. 
         วันที่ 4 กันยายน 2551  มาตรวจรับยาความดันโลหติสูงตอเนื่อง   ความดันโลหติ 120/80  mmHg 
น้ําหนกั 80 กิโลกรัม  อาการปวดหวัเขาลดนอยลงเล็กนอย  ไมมีอาการปวดมึนศีรษะ นอนหลับไดปกต ิ
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล 
ปญหาขอท่ี 1       เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคความดันโลหิตสูงและความรนุแรงของภาวะขอเขา
เสื่อมเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะอวนลงพุง 
            A: ความอวนเปนปจจัยเสี่ยงใหเกิดความดันโลหติสูง ตองสรางสุขนิสัยไมบริโภคมากเกนิโดยเฉพาะ
การรับประทานเนื้อสัตว ไขมันอิ่มตัว และอาหารที่มีรสเค็มจัด ผูบริโภคมังสวิรัติเปนโรคความดันโลหิตสูง
นอยกวาผูบริโภคเนื้อสัตว จากการวจิยัพบวาถาคนอวนลดน้ําหนกัได 1 กิโลกรัม ความดันโลหิตจะลดลง 
2.5 มม.ปรอท และน้ําหนักทีเ่กินจะกระตุนการเสื่อมของขอเขาโดยตรง เพราะตองรับน้ําหนกัที่เพิ่มขึ้น 
           S: ผูปวยบอกวา " เวลายืนนานๆหรอืวาเดิน จะขดัหัวเขา และตอนกลางคืนจะรูสึกปวด " 
                                     " น้ําหนักมากเลยทาํใหปวดหวัเขา" 
           0: - ผลการตรวจรางกาย  น้ําหนัก 80 กก. , ดัชนีมวลกาย 34.63  กก/ม2 (โรคอวน),รอบเอว 95 ซม. 
(เกิน)    เปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 50% (เกิน)  ความดนัโลหิต120/90 mmHg 
                - ผลการตรวจเลือด  FBS = 122 mg ( สูง)  Cho= 241mg (สูง), TG= 132mg( ปกติ), HDL= 54mg 
(ปกติ)  LDL= 151 mg (สูง) 
วัตถุประสงคการพยาบาล 
 เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนโรคความดันโลหิตสูงและความรนุแรงของภาวะขอเขาเสื่อม
เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะอวนลงพุง 
เกณฑการประเมิน 

1. ผูปวยลดหรือควบคุมน้ําหนกัไมใหเพิ่มขึน้ได 
2. ผูปวยมคีวามรูเร่ืองผลกระทบจากภาวะอวนลงพุงตอโรคความดันโลหติสูง และขอเขาเสื่อม 

และการเกิดโรคอื่นๆรวมดวย 



3. ผูปวยมีคาความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ ไมเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท และอาการปวดขอ
เขาลดลง  

กิจกรรมการพยาบาล 
1.ใหความรูเร่ืองภาวะอวนลงพุง ที่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสมเชน  

และขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทําใหเกิดการสะสมไขมัน และเกิดภาวะดชันีมวลกายเกนิ และ
รอบเอวเกินเกณฑ  คือผูชายรอบเอวไมเกนิ 90 ซม. ผูหญิงรอบเอวไมเกิน 80 ซม.     เมื่อเกิดภาวะอวนลงพุง
แลวจะสงผลตอหลายระบบเชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  ไขมันในเลือดสูง  
             2.  ใหความรูเร่ืองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยยึดหลัก 3 อ. ไดแก อาหาร ออกกําลังกาย และ
อารมณ ดังนี้  

  2.1 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอาหารเค็ม อาหารไขมัน และอาหารที่ใหพลังงานสูง คือ 
2.1.1 แนะนําใหผูปวยลดหรืองดรบัประทานอาหารที่มีรสเค็ม เชน น้ําปลา ซอส ไข

เค็ม  
ของหมักดอง อาหารรสเค็มตางๆ อาหารกระปองซึ่งมักจะมีสวนผสมของโซเดียม ขนมขบเคี้ยวทีม่ีรสเค็ม  

2.1.2  ควบคุมอาหารไขมัน โดยใชน้ํามันพืช แตไมควรใชน้ํามันมะพราวและน้ํามัน 
ปาลมเพราะใหพลังงานสูง ไมควรใชน้ํามนัจากสัตวเพราะเปนไขมนัชนิดอิ่มตัวมีสารโคเลสเตอรอลสูงชึ่งทํา
ใหหลอดเลือดอุดตัน และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําจากกะท ิหอยนางรม ไขแดงอาหารทะเล อาหารที่    มัน
มาก เชน ขาวขาหมู หนังเปด หนังไก  

2.1.3 ควบคุมอาหารประเภทแปงและน้ําตาล เพราะทําใหมีระดบัน้ําตาลสูง และ
ไขมัน 

ในเลือดสูง ได ถารับประทานมากเกนิไป และทําใหน้ําหนักเกิน 
                     2.2 การออกกําลังกาย อยางสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับสภาพหัวใจ หลอดเลือด สภาพรางกาย 
และสภาพแวดลอม เชน การเดินเร็ว วิ่งเหยา ะๆ ขี่จักรยาน ออกกําลังกายในน้ํา เปนตน                   

2.3 การหลีกเลีย่งภาวะเครียดซึ่งจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น ควรทําจติใจใหแจมใส หาวิธี 
ผอนคลายความเครียด เชนการออกกําลังกาย เทคนิคการผอนคลายกลามเนื้อ การนั่งสมาธิ การพักผอนให
เพียงพอโดยเฉพาะการนอนหลับใหสนิท ถามีปญหาควรปรึกษาแพทย                       

3. การรับประทานยาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเพราะโรคนี้รักษาไมหายขาด การรักษาอยางสม่ําเสมอ
ชวยควบคุมภาวะโรคไมใหเปนมากขึ้นหรือมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นนอยหรือชาที่สุด 

4.ใหความรูผูปวยและญาติในการสังเกตอาการผิดปกติ ไดแก อาการปวดศีรษะ เวยีนศีรษะ ตาพรา
มัว อาการชาปลายมือปลาย แขน ขาไมมีแรง ใหรีบมาพบแพทย 
การประเมินผลการพยาบาล 



 ผูปวยมีความเขาใจเรื่องกลไกการเกดิโรคและผลกระทบตอรางกายจากภาวะอวนมากขึ้น  มีความรู
และสามารถปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพทัง้ดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย อยางเหมาะสม
มากขึ้น  การตรวจรางกาย คาความดันโลหติ 128/80 มิลลิเมตรปรอท  น้ําหนัก 80 กิโลกรัม 
 
ปญหาขอท่ี 2 : พฤติกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะสมเนื่องจากขาดความรูเร่ืองการออกกําลังกาย 
            A: การออกกําลังกาย มีประโยชน ตอรางกายหลายดานเชน ระบบไหลเวยีนเลือด  ระบบกลามเนื้อ
และกระดูก  ชวยลดและควบคุมน้ําหนัก  จติใจสดชื่นแจมใจ เปนตน แตการออกกําลังกายตองปฏิบตัิอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพรางกายของแตละบุคคล เพื่อลดการเกิดอันตรายจากการออกกําลังกาย และ
เพื่อใหไดประโยชนมากที่สุด 
            S: ผูปวยบอกวา  " ไปออกกําลังกายดวยไมพลองแตอาการปวดเมื่อยมากขึ้น  " 
                                       " เพื่อนบานชวนไปก็เลยลองไปดู ไมรูวาทําถูกรึเปลา  " 
            O: ผูปวยไมทราบวิธีการออกกาํลังกายที่ถูกตองและเหมาะสมกบัสภาพรางกาย 
วัตถุประสงคทางการพยาบาล 
 เพื่อใหผูปวยมคีวามรูและเขาใจในการออกกําลังกายอยางถูกตองและเหมาะสมกับสภาพรางกาย 
เกณฑการประเมิน 

ผูปวยมีความรูเร่ืองการออกกาํลังกายที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาพรางกาย 
กิจกรรมการพยาบาล 

1. ประเมินความรูดานการออกกําลังกายเพื่อวางแผนการใหความรู 
2. ใหความรูวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับโรคความดนัโลหิตสูง โดยการเรื่องออกกําลังกาย 

ในระดบัไมหนัก เชน การเดนิเร็ว  การวิ่งเหยาะ รําไทเกก็  ยืดเหยยีดกลามเนื้อ เปนตน   
3. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับภาวะขอเขาเสื่อม โดยจะสามารถออกกําลังกายไดถาไมมี 

อาการอักเสบของขอเขา  ซ่ึงการออกกําลังกายที่เหมาะสม นั้นตองเปนวิธีการเพื่อความแข็งแรงของ
กลามเนื้อรอบขอเขา  ทําใหการเคลื่อนไหวของขอดีขึ้น และลดอาการปวดได เชน การออกกําลังกายในน้ํา 
เพราะจะชวยลดแรงกระแทกที่กระทําตอขอ  การเดิน  เปนตน 

- การเกร็งกลามเนื้อโดยไมมกีารเคลื่อนไหวขอในชวงสั้น โดยการเกร็งคางไว 5-6 วินาทีพัก 
ประมาณ 10 วนิาที ใหทําซ้ํา 10 คร้ังถือเปน 1 ชุด ทํา 1-2 ชุดตอเนื่อง และทําไดเพิ่มขึน้ และทําไดตลอดทั้ง
วัน ทํา 3 คร้ังตอสัปดาห 

- การออกกําลังกายแบบที่กลามเนื้อรอบเขามีการเคลื่อนไหวการจัดทาใหออกกําลังตานแรง 
โนมถวงของโลก  การตานดวยการใชแขนหรือขาดานตรงขามฝนไว  การตานดวยการใชตุมน้ําหนกั ถุง
ทราย ดัมเบล ขวดน้ํา  สปริง แตใชน้ําหนกัไมมากเกนิไป ใหทํา 10 คร้ังตอชุด ทํา 3 ชุดสัปดาหละ 2-3 วัน 

4. การออกกําลังกายนัน้ตองไดรับการปรึกษาจากแพทยหรือนักกายภาพกอน เพื่อปองกนัการเกดิ 
อันตรายและการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 



5. ใหความรูญาตใินการดแูลผูปวยและชวยเหลือผูปวย เพื่อสังเกตอาการผิดปกติขณะออก 
กําลังกายหรือหลังออกกําลังกาย 
 
 
การประเมินผลการพยาบาล 
 ผูปวยมีความเขาใจในการออกกําลังกายทีเ่หมาะสมมากยิง่ขึ้น ผูปวยสามารถออกกําลังกายได
เหมาะสม  อาการปวดหัวเขาลดลง หลังจากออกกําลังกายในน้ํา และการออกกําลังกายวิธีการเกร็งกลามเนื้อ
ขอหัวเขา  แตยังมีอาการขัดหัวเขาเวลาเดนินานๆบางครั้ง 
  
ปญหาขอท่ี 3 : ความสามารถในการทาํกิจวัตรประจําวันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะขอเขาเสื่อม 
           A: โรคขอเสื่อม เปนโรคที่พบบอยโดยเฉพาะผูสูงอายุ ซ่ึงพบในผูที่มีรูปรางอวน หรือใชงานขออยาง
หนักหรือผิดทา ซ่ึงจะมีอาการปวดเวลาเคลื่อนไหวของขอ ขอขัดตึง หรือมีอาการบวม  ถาอาการรุนแรงอาจ
มีขอผิดรูป เขาโกงงอ  บิดเบีย้ว เปนตน ทําใหความสามารถในการทํากจิวัตรประจําวนัไดลดลง 
           S: ผูปวยบอกวา " เดินหรือนั่งกับพืน้นานๆไมไดจะปวดหวัเขา " 
                                     " กลางคืนนอนก็มีปวดหวัเขาเปนบางครั้ง " 
วัตถุประสงคทางการพยาบาล 
 เพื่อใหผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดอยางเหมาะสมตามอัตภาพ 
เกณฑการประเมิน 

ผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัไดอยางเหมาะสมตามอัตภาพ 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1.ใหความรูเร่ืองการปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมกับโรคที่เปนอยูและอาการการดําเนนิของโรคเพื่อการ
ดูแลสุขภาพอยางถูกตอง เพือ่ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนและความรุนแรงของโรคจากการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ 
 2. สงเสริมใหญาติมีสวนรวมในการสนับสนุนและสงเสริมใหผูปวยสามารถชวยเหลือตนเองได
ตามอัธภาพ และสรางความมั่นใจพรอมทัง้คอยชวยเหลือผูปวยอยางเหมาะสม 
 3.  สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อใหกลามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น ลดอาการปวดขอ และ
สามารถเคลื่อนไหวขอไดดยีิ่งขึ้น อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
การประเมินผลการพยาบาล 
 ผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัไดดวยตนเอง ไมตองใชไมเทา สามารถเดินไดไกลขึ้น แตยัง
มีอาการปวดหวัเขาอยูเล็กนอย 
 
 



ปญหาขอท่ี 4 : ผูปวยมีความวิตกกังวลเกีย่วกับโรคที่เปนอยูเนื่องจากสภาพความเจ็บปวยเรื้อรัง 
           A: การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดได ตองรับการรักษาอยางตอเนือ่งไป
ตลอด ทําใหผูปวยเกิดความเครียดวิตกกังวล ถึงการรักษาและอาการเจ็บปวยของรางกาย  
           S: ผูปวยถามวา " จะมโีอกาสหายไหม  " 
                                    " ตองกินยาไปอีกนานไหม  ถาความดันปกตแิลวไมตองกินยาไดไหม" 
            O: ผูปวยสีหนาวิตกกังวล  ซักถามคาความดันโลหิตและผลการตรวจเลือด 
วัตถุประสงคการพยาบาล 
 เพื่อใหผูปวยคลายเครียดลดความวิตกกังวล ยอมรับสภาพความเจ็บปวย 
เกณฑการประเมิน 

1. ผูปวยและญาติมีสีหนาสดชื่นขึ้น คลายความวิตกกังวล 
 2. ผูปวยและญาติยอมรับสภาพความเจ็บปวยและสามารถปรับตัวได 

กิจกรรมการพยาบาล 
 1. ปลอบโยนและสัมผัสเพื่อใหรูสึกอบอุนเปนมิตร และลดความวิตกกังวล แนะนํากิจกรรมคลาย
เครียดตามความถนัด 

2. สรางสัมพันธภาพกับผูปวยดวยทาทางทีเ่ปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส ไมแสดงอาการเบื่อหนาย  
3. ใหขอมูลแกผูปวยเกีย่วกับโรคที่เปนอยูไดแก สาเหต ุอาการและอาการแสดงของโรค แผนการ

รักษาพยาบาลของผูปวยที่ไดรับ เพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ  
4. กอนใหการรักษาพยาบาลผูปวยทุกครั้ง อธิบายใหผูปวยรับทราบถึงเหตุผลและความจําเปนเพื่อ

ลดความวิตกกงัวล  
5. เปดโอกาสใหผูปวยพูดคยุและระบายความในใจ ปลอบโยนผูปวยและรับฟงดวยทาทางที่สงบไม

แสดงอาการราํคาญหรืออาการรีบรอนในการทํางานอื่นๆ  
6. ใหเวลาผูปวยในการซักถามปญหาหรือขอสงสัยตางๆ และตอบขอซักถามของผูปวยและญาตดิวย

ความเต็มใจ 
ประเมินผลการพยาบาล  

ผูปวยยอมรับผลการตรวจ และเขาใจถึงวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อใหสุขภาพรางกายปกติ  และ
คลายความวิตกกังวลลง  
สรุปผลการดาํเนินงาน 

ผูรับบริการหญิงไทย อายุ 60 ป  รูปรางทวม  เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  ศาสนาพุทธ  จบการศึกษา
ช้ันประถมปที่ 4   อาชีพแมบาน  เปนโรคความดันโลหิตสูง   รับยาประจําตอเนื่อง มา 7 ป  มาโรงพยาบาล  
ดวยอาการปวดหัวเขาขางขวากอนมา 2 วัน แพทยทําการตรวจวนิิจฉยั  HT  c  OA Rt. Knee  ไดรับยารักษา  
หลังจากรับประทานยาอาการทุเลาลง  แตยังมีอาการปวดหัวเขา  โดยเฉพาะเวลาเดิน และผูรับบริการไปออก
กําลังกายดวยวิธีไมพลองแตอาการปวดเมื่อยมากขึ้น  หลังจากนัน้ 3 เดือนไดมาตรวจสุขภาพประจําป  ผล



การตรวจสุขภาพประจําปพบ  น้ําหนกั 80 กิโลกรัม  ความดันโลหิต 120/90 mmHg  ดัชนีมวลกาย 34.63  
กก/ม2 พบเปนโรคอวน  เปอรเซ็นตไขมันในรางกายเกิน  รอบเอวเกิน  ผลการตรวจเลือดพบวา FBS = 122 
mg/dL Cho= 241 mg/dL(สูง) ,TG= 132 mg/dL, HDL= 54 mg/dL, LDL= 151 mg/dL(สูง) การตรวจ
คล่ืนไฟฟาหวัใจปกติ  และนดัรับยาตอเนื่องทุก 1 เดือนหลังจากนั้นผูรับบริการมารับยาทุก 1 เดือนไมขาดยา  
เร่ิมศึกษาผูรับบริการตั้งแตวนัที่ 6 เม.ย. 2551 – 4 ก.ย. 2551  ตลอดระยะเวลาที่รักษา พบวาผูรับบริการมี
ปญหาทางการพยาบาลดังนี ้
      1.   เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนโรคความดันโลหิตสูงและความรนุแรงของภาวะขอเขาเสื่อมเพิ่มขึ้น
เนื่องจากภาวะอวนลงพุง 
      2.  พฤติกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะสมเนื่องจากขาดความรูเร่ืองการออกกําลังกาย 
      3.  ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะขอเขาเสื่อม 
      4.  มีความวิตกกังวลเกีย่วกับโรคที่เปนอยูเนื่องจากสภาพความเจ็บปวยเรื้อรัง 
                จากปญหาที่พบ ทีมสุขภาพ ผูรับบริการและญาติไดรวมกันแกไขปญหา โดยอาศัยทั้งความรู 
ทฤษฎีดานพยาธิสภาพของโรค  แนวทางการรักษา  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพโดยยึด
หลัก 3 อ. ไดแก ดานอาหารการตามหลักธงโภชนาการ   การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับโรคความดัน
โลหิตเพื่อกระตุนการไหลเวียนเลือด และการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ และลด
อาการปวดขอ และอารมณโดยการลดความวิตกกังวล พูดคุย ปลอบโยนและสัมผัสเพื่อใหรูสึกอบอุนเปน
มิตร แนะนํากิจกรรมคลายเครียดตามความถนัด สรางสัมพันธภาพกับผูปวยดวยทาทางที่เปนมิตร ยิ้มแยม
แจมใส ใหขอมูลแกผูปวยเกี่ยวกับโรคที่เปนอยูไดแก สาเหตุ อาการและอาการแสดงของโรค แผนการ
รักษาพยาบาลของผูปวยที่ไดรับ เพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ เปดโอกาสใหผูปวยพูดคุยและ
ระบายความในใจ ใหเวลาผูปวยในการซักถามปญหาหรือขอสงสัยตางๆ ซ่ึงหลังจากใหการพยาบาลแลวได
ประเมินผลการพยาบาลพบวา  ผูรับบริการมีระดับความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ ไมเกิน 140/90 มิลลิเมตร
ปรอท ไมมีอาการปวดศีรษะรุนแรง และ อาการปวดหัวเขาทุเลาลง  สามารถทํากิจวัตรประจําวันไดตาม
อัตภาพเพิ่มขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารไดอยางเหมาะสมโดยเนนผักและผลไม 
มากกวาแปง  น้ําหนักไมเพิ่มขึ้น   โดยมีแนวทางในการใหการพยาบาล คือ 
     1. การใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับภาวะอวนลงพุง โรคความดันโลหิตสูงและภาวะขอเขาเสื่อมอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
     2. อธิบายใหผูปวยตระหนักถึงการรับประทานยาและมารับยาไปรักษาโดยสม่ําเสมอ 
     3. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค คือลดหวาน มัน เค็ม  เนนการรับประทานผักและผลไม 
     4. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย 
     5. แนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงภาวะเครียดซึ่งจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น 



     6. อธิบายใหญาติหรือครอบครัวผูปวยเขาใจโรคและการดูแลผูปวยตามความเหมาะสม เปนกําลังใจและ
สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวชวยสนับสนุนการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเพื่อการสงเสริม
สุขภาพปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนที่เกิดจากพฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
     7. เปนที่ปรึกษาและใหความมั่นใจกับผูปวยอยางตอเนื่อง ใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย และการใชยา 
 
การนําไปใชประโยชน 
                1.  เปนแนวทางสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการใหการพยาบาลผูปวยที่มีภาวะอวนลงพุง
รวมกับโรคความดันโลหิตสูงและภาวะขอเขาเสื่อม 
                2.  ผูรับบริการสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพและ
ดูแลตนเอง  ครอบครัวและชุมชนได   และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคที่เกิดจากภาวะอวนลงพุง ความดัน
โลหิตสูง และภาวะขอเขาเสื่อมได 
                3. เปนประโยชนแกผูสนใจ นําไปศึกษาหาความรู พัฒนาในวิชาชีพและหนวยงาน 
                4.  ใชเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานการพยาบาลและดูแลผูสูงอายุ กลุมทีมีภาวะอวนลงพุง 
 
ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 
 จากการศึกษา พบอุปสรรค จากการใหคําแนะนําการกับผูสูงอายุนั้นตองใชเวลาในการพูดคุย และ
ญาติมีสวนรวมในการรับฟงรวมดวย แตบางครั้งญาติมีเวลาที่จํากัด จึงสงผลถึงการใหคําแนะนําไดไม
ครอบคลุม  และการติดตามไดไมครบทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล  และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูสูงอายุ 
ตองปฏิบัติดวยตนเอง จึงจําเปนตองสรางความตระหนักและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพแกผูสูงอายุ ซ่ึง
แตกตางกันออกไป ซ่ึงตองศึกษาเพื่อคนหาวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของผูสูงอายุแตละบุคคล ที่มีพื้นฐาน
การดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน เชน อาชีพ วิถีชีวิตประจําวัน 
 
ขอเสนอแนะและวิจารณ 
 1.  จากกรณีศึกษา พบวาผูสูงอายุมีภาวะอวนลงพุงรวมกับ ความดันโลหิตสูง และภาวะขอเขาเสื่อม 
เนื่องจากการเขาสูวัยผูสูงอายุ รางกายมีการเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมถอยลง รวมกับผูสูงอายุมีภาวะอวน และมี
โรคเร้ือรังรวมดวยมากอน ซ่ึงตองไดรับการบําบัดฟนฟู และการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมเพื่อลดการ
เกิดภาวะแทรกซอนอื่น ๆที่อาจเกิดขึ้น  
              2.  สงเสริมใหใชแหลงสนับสนุนที่มีอยู เชน ใหครอบครัวมีสวนรวมในการแกไขปญหาสุขภาพ จะ
ชวยใหผูรับบริการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
              3.  นําขอมูลกรณีตัวอยางมาแลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาแนวทางการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่มี
ภาวะอวนลงพุงรวมกับโรคความดันโลหิตสูง และขอเขาเสื่อม ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 



กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดทําเอกสารฉบับนี้ ไดรับความอนุเคราะหในการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําในการ
ดําเนินงาน ดานขอมูลจากคุณสมประสงค  พิพัฒนฐากร   หัวหนากลุมการพยาบาล  และคณะกรรมการผู
ตรวจสอบทุกทานที่ใหคําแนะนํา แกไข ตรวจสอบทําใหผลงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และ
ขอขอบพระคุณนครราชสีมา   แพทยหญิงวีณา     มงคลพร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
นายแพทยสุเทพ  เพชรมาก    ผูอํานวยศูนยอนามัยที่ 5     ที่ไดสนับสนุนและรับรองการจัดทําผลงานฉบับนี้ 
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 


