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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
1. ชื่อผลงานเรือ่ง แนวทางการพยาบาลผูปวยความดนัโลหิตสูง 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ มกราคม - มิถุนายน 2550 

3. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏบิัต ิ100 % ( ในสวนของการเก็บขอมูลและทําการศึกษา ) 
4. ผูรวมดําเนนิการ ไมม ี
5. บทคัดยอ  
 กรณีศึกษานี้มวีัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูปวยความดนัโลหิตสูงปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม และสงเสริมญาติใหสนบัสนุนหรือชวยเหลือเพื่อใหผูปวยสามารถปฏิบัติตนได
อยางถูกตองเหมาะสม และปองกันการเกดิภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูงที่อาจเกิดขึน้
ได ซ่ึงไดศึกษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 1 ราย ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามยัที่ 5 นครราชสีมา จากกรณีศึกษา ผูปวยชายไทย รูปรางอวน อายุ 57 ป สัญชาติไทย  
นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาจบชั้นป. 6 มอีาชีพรับจาง อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล1 วันกอนมา  
มีอาการปวดศรีษะมาก วิงเวยีนศีรษะ อาเจยีน เหนื่อยเพลีย แขนขาขางซายออนแรง เดินเซ ใจสั่น 
ญาติจึงนําสงโรงพยาบาล  
ขอวินิจฉยัทางการพยาบาล 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 (เสี่ยง) มปีริมาตรเลือดที่หัวใจสงออกตอนาทีลดลง  
                                                  เนื่องจากการเพิ่ม Overload ของหัวใจ จากหลอดเลือดหด 
                                                  ตัวลง มีความตานทานเพิ่มขึ้น 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2 ผูปวยไมสุขสบาย มีอาการปวดศีรษะรุนแรง เนื่องจากการ 

                                                               เพิ่มความดันในหลอดเลือดสมอง 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 3 ขาดความรูในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 4 ผูปวยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคที่เปนอยูเนื่องจาก 

         สภาพความเจ็บปวยเร้ือรัง 
แนวทางในการใหการพยาบาล คือ  

1. การใหขอมลูและความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
2. อธิบายใหผูปวยตระหนกัถึงการรับประทานยาและมารับยาไปรักษาโดยสม่ําเสมอ 
3. การควบคุมอาหารเค็ม อาหารไขมัน และอาหารที่ใหพลังงานสูง 
4. การออกกําลังกาย แนะนาํใหผูปวยออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับสภาพ 
    หัวใจ หลอดเลือด สภาพรางกาย และสภาพแวดลอม 
5. แนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงภาวะเครียดซึ่งจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น 
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6. อธิบายใหญาติหรือครอบครัวผูปวยเขาใจโรคและการดูแลผูปวยตามความเหมาะสม   
    เพื่อใหความชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูปวย 
7. เปนที่ปรึกษาและใหความมั่นใจกับผูปวยอยางตอเนื่อง  
8. ใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย 
    และการใชยา 
9. สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวชวยสนับสนุนการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
    ผูปวยในเรือ่งโรคความดันโลหิตสูง เปนเรื่องเกี่ยวกับแบบแผนการดําเนินชวีิตประจําวัน 

หลังจากใหการพยาบาลแลวพบวาผูปวยมคีวามรูในการดูแลตนเองในดานการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การปองกันตนเองจากภาวะแทรกซอนของโรค ผูปวยไมเกิดอาการปวดศีรษะ
รุนแรง นอนหลับพักผอนได สัญญาณชีพปกต ิระดับความดันโลหิตหลังจากผูปวยกลับจาก
โรงพยาบาล อยูในชวง 140/90 มม.ปรอทผูปวยมาพบแพทยตามนดั ผูปวยและญาตคิลายความวิตก
กังวล มีหนาตาสดชื่น 
6. บทนํา 
 ในสภาวะปจจบุันระบบสุขภาพของประเทศไทยไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในเรื่อง
สุขภาพของประชาชนกย็ังเปนปญหาที่สําคัญที่ตองไดรับการดูแลแกไขอยางเรงดวน แนวโนม
สุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อัตราการเกิดโรคตดิตอตางๆลดลง แตโรคที่เกิดจากการดแูล
พฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ 
โรคอวน เปนตน สาเหตุโรคดังกลาวลวนเกิดจากแบบแผนการดําเนนิชีวิตและเกิดจากพฤติกรรม
ดํารงชีวติที่ไมถูกตอง เชนการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ดื่มเครื่องดื่มทีม่ีสวนผสมของแอลกอฮอล 
ขาดการออกกาํลังกาย เปนตน โรคความดนัโลหิตสูงนับวาเปนปญหาสําคัญทางดานสาธารณสุข 
เพราะเปนโรคที่กอใหเกิดการตายอยางเฉยีบพลัน เนื่องจากโรคความดนัโลหิตสูงสวนใหญเมื่อปวย
ในระยะแรกมกัไมคอยแสดงอาการบงชี้ถึงอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน มกัจะเกิดขึ้นอยาง
เงียบๆ เปนโรคที่รักษาไมหายขาด และมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรง โดยจะมกีารทําลายอวยัวะตางๆ
ที่สําคัญของรางกาย ไดแก ระบบหลอดเลอืดของสมอง หัวใจ ไต และตา อาจทําใหผูปวยเสยีชีวิต
อยางเฉียบพลันเกิดความพกิารหรือเร้ือรังได ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพ เศรษฐกจิ ครอบครัว 
ชุมชน และตวัผูปวยเอง 
 สถานการณของอัตราปวยดวยโรคความดนัโลหิตสูงของประเทศไทยตอประชากร 
100,000 คน ป พ.ศ. 2544-2546 มีอัตราเพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังนี้ 287,340 และ 390 (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข , 2547 ) ในป พ.ศ. 2549 พบอัตราความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูงรอยละ 7.17 (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา , 2549) สถิติการ
เจ็บปวยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นครราชสีมา ในป 2549 พบวาผูปวยที่มารับบริการเปนโรค
ความดันโลหติสูง คิดเปนรอยละ 32.26 ดังนั้น ผูศึกษาในฐานะพยาบาลวิชาชีพจึงสนใจทํา
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กรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลผูปวยความดนัโลหิตสูง เพือ่ใชเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ
ผูปวยความดนัโลหิตสูง เพือ่ใหดแูลตนเองไดอยางถูกตอง และปองกนัภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น ซ่ึง
มีผลกระทบทั้งตัวผูปวยและครอบครัว  
7. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมใหผูปวยความดันโลหิตสูงปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 
 2.เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูงที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย 
 3.เพื่อสงเสริมใหผูปวยและญาติ มีความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและปฏิบัติตัวได 
   ถูกตองเหมาะสม 
8. วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 

8.1 ขอบเขตงาน 
            กรณีศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการพยาบาลผูปวยความดันโลหิตสูง จํานวน 1 ราย ที่มา
รับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที่5 นครราชสีมา โดยเริ่มศึกษาตั้งแตเดือน 
มกราคม – มิถุนายน 2550  

8.2 วิธีการดําเนินงาน 
      กรณีศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการพยาบาลผูปวยความดันโลหิตสูงผูปวยชายไทยเปน
รายบุคคลโดยเริ่มศึกษาตั้งแตเดือน มกราคม – มิถุนายน 2550 โดยคัดเลือกผูปวยความดันโลหิตสูง 
อายุ 40 ปขึ้นไป รับประทานยาไมตอเนื่อง รวบรวมขอมลูเกี่ยวกับ อาการสําคัญ ประวัติการ
รักษาพยาบาล ประวัติการแพยาและสารเคมี ประวัติ การเจ็บปวยทั้งในอดีตและในปจจุบัน ประวตัิ
ครอบครัว แบบแผนการดําเนินชีวิต ศึกษาเวชระเบยีนและ OPD CARD คนควาจาก Internet 
หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวของกับโรคความดันโลหิตสูง วางแผนใหการพยาบาล ปฏิบัติการ
พยาบาลและตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และสรุปผลการปฏิบัติการพยาบาล 
การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับโรคความดันโลหิตสงู 
9. ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 

9.1 พยาธิสรีรวิทยา 
       ความดันโลหิตสูง (hypertension) หมายถึง คาความดนัโลหิตตัวบนเทากับหรือสูงกวา 

140 มม.ปรอท และคาความดนัโลหิตตัวลางเทากับหรือสูงกวา 90 มม.ปรอท สําหรับผูสูงอายุ  
50 - 60 ปขึ้นไปมีความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 45 โดยมีคาความดันโลหติตัวบนเทากับหรือสูงกวา 
160 มม.ปรอท และคาความดนัโลหิตตัวลางเทากับหรือสูงกวา 95 มม.ปรอท เนื่องจากผูสูงอายุมี
ความเสื่อมของหลอดเลือดแดง เรียกวา ความดนัโลหิตสูงซีสโตลิค (systolic hypertension)  

       ความดันโลหิตเปนแรงดนัของเลือดที่กระทําตอผนังหลอดเลือด จะวดัออกมาเปนคา 
มิลลิเมตรปรอท การวัดความดันจะวดัออกมาสองคา คือ คาตัวบนหรอืที่เรียกวา Systolic เปนความ
ดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตวั สวน Diastolic เปนความดนัตัวลาง เปนความดันโลหิตขณะที่ หัวใจ
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คลายตัว ความดันโลหิตของคนเราจะขึ้นๆลงๆ เวลาหลับความดันโลหติจะต่ํากวาเวลาตื่นเตน เวลา
ตกใจ กลัว ดใีจ เครียด เหนื่อย ความดนัโลหิตจะสูงขึ้น ความดันโลหติที่สูงไมยอมลง เรียกวา 
ความดันโลหติสูง  
ปจจัยท่ีมีผลตอความดันโลหติ 

ความดันโลหติเปลี่ยนแปลงไดตามปจจยัแวดลอมตางๆ ดังนี(้http://th.wikipedia.org/wiki) 
1. อายุ สวนใหญเมื่ออายุมากขึ้น ความดันโลหิตจะสูงขึน้ ตัวอยางเชน ขณะอายุ 18 ป  
    ความดันโลหิต เทากับ 120/70 มม.ปรอท แตพออายุ 60 ป ความดันโลหิต อาจจะเพิม่ขึ้น    
    เปน 140/90 มม.ปรอท แตก็ไมไดเปนกฎตายตัววาอายมุากขึ้นความดนัโลหิตจะสูงขึ้น  
    เสมอไป อาจวัดได 120/70 มม.ปรอท เทาเดิมก็ได  
2. เวลา ความดันโลหิตจะขึน้ๆ ลงๆไมเทากันตลอดวนั ตัวอยางเชน ในตอนเชาความดัน   
    Systolic อาจจะวัดได 130 มม.ปรอท ขณะที่ ตอนชวงบายอาจวดัไดถึง 140 มม.ปรอท  
    ขณะนอนหลับอาจวัดไดต่าํถึง 100 มม.ปรอท เปนตน  
3. จิตใจและอารมณ พบวามผีลตอความดันโลหิตไดมาก ขณะทีไ่ดรับความเครียด อาจทํา  
    ใหความดันโลหิตสูงกวาปกติไดถึง 30 มม.ปรอท ขณะที่พักผอนความดันโลหิตกจ็ะ 
    สามารถกลับมาสูภาวะปกติได เมื่อรูสึกเจ็บปวดกเ็ปนเหตหุนึ่งที่ทาํใหความดันโลหิต 
    สูงขึ้นไดเชนกัน  
4. เพศ พบวาเพศชายจะเปนโรคความดันโลหิตสูงไดบอยกวาเพศหญิง  
5. พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ผูที่มีบิดาและมารดา เปนโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมที่ 
    จะเปนโรคนี้มากกวาผูที่ไมมีประวัตใินครอบครัว ส่ิงแวดลอมที่เครงเครียดก็ทําใหมี 
    แนวโนมการเปนโรคความดันสูงขึ้นดวยเชนกนั  
6. สภาพภูมิศาสตร ผูที่อยูในสังคมเมืองจะพบภาวะความดันโลหิตสูงมากกวาในสังคม 
    ชนบท  
7. เชื้อชาติ พบวาชาวแอฟริกนัอเมริกัน มีความดันโลหิตสูงมากกวาชาวอเมริกันผิวขาว  
8. พฤติกรรมการบริโภค ทีม่ีผลทําใหความดันโลหิตสูง          

     8.1 ชอบรับประทานเนื้อสัตว เนื่องจากสตัวสวนใหญจะมีไขมันสูง ซ่ึงสงผลให 
                        ความดันโลหติสูง                                                                                                                               
     8.2 ปริมาณเกลือที่รับประทาน ผูที่รับประทานเกลือมากจะมีโอกาสเกิด 
                       โรคความดันโลหิตสูงมากกวาผูที่รับประทานเกลือนอย ตัวอยางเชน ชาวญ่ีปุนตอน-  
                        เหนือรับประทานเกลือมากกวา 27 กรัม/วนั มีผูปวยความดันโลหิตสูงถึง 39% สวน  
                        ชาวญ่ีปุนตอนใตรับประทานเกลือวนัละ 17 กรัม/วัน มผูีปวยโรคความดันโลหิตสูง  
                        เพียง 21%                                       

http://th.wikipedia.org/wiki
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD


 5

     8.3 ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เชน ของทอด ผัด กะทิ                                                     
     8.4 ชอบดื่มเครื่องดื่มตาง ๆ เชน ชา กาแฟ เครื่องดื่มบํารุงรางกายซึ่งมีสารคาเฟอีนสูง  
                        ทําใหหวัใจทาํงานหนกัขึ้น สูบฉีดโลหิตแรงขึ้น ทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น 
อาการของโรคความดันโลหติสูง   

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกสวนใหญจะไมแสดงอาการ จะตรวจพบโดยการ
ตรวจสุขภาพประจําป หรือเจ็บปวยดวยโรคอ่ืนแลววัดความดันโลหิตและพบวาความดันโลหิตสูง 
บางระยะอาจมีอาการมึนงง ตาพรามัว ปวดศีรษะตรงทายทอยมักจะปวดเวลาตื่นนอน เหนื่อยงาย
แนนหนาอก นอนไมหลับ ออนเพลีย เลือดกําเดาออกบอยๆ ที่สําคัญที่สุดความดันโลหิตสูงบางราย
อาจไมมีอาการเลย นอกจากการตรวจดวยเครื่องวัดความดันโลหิต ดังนัน้ผูที่มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป 
ควรตรวจวัดความดันโลหิตอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง 

ระดับความรนุแรง 
ระดับท่ี 1 ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก คาความดันโลหิต ระหวาง 140-159/90-99  
                มม.ปรอท  
ระดับท่ี 2 ความดันโลหิตสูงระยะปานกลาง คาความดันโลหิต ระหวาง 160-179/100-109  
               มม.ปรอท  
ระดับท่ี 3 ความดันโลหิตสูงระยะรนุแรง คาความดันโลหติ มากกวา 180/110 มม.ปรอท 

ภาวะแทรกซอน 
1. หัวใจทํางานหนกัขึ้น ทําใหผนังหวัใจหนาตวั และถาไมไดรับการรักษาอยางถูกตอง  
    ผนังหัวใจจะยืดออกและเสียหนาที่ ทําใหเกิดหวัใจโต และหวัใจวายไดในที่สุด  
2. อาจเกิดภาวะหลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตก ทําใหเปนอัมพาตหรือเสียชีวิตได ถา 
    เปนเรื้อรัง อาจกลายเปนโรคความจําเสื่อม สมาธิลดลง  
3. เลือดอาจไปเลี้ยงไตไมพอ เนื่องจากหลอดเลือดเสื่อม ทําใหไตวายเรื้อรัง และภาวะ 
    ไตวายจะยิ่งทําใหความดันโลหิตสูงขึ้นอีก  
4. หลอดเลือดแดงในตาจะเสื่อมลงอยางชาๆ อาจมีเลือดออกที่จอตา ทาํใหประสาทตาเสื่อม 
    ตามัวลงเรื่อยๆจนตาบอดได  

การรักษาความดันโลหิตสงู 
การรักษาความดันโลหิตสูง คือ การรักษาใหความดนัโลหิตมีคาต่ํากวา 140/90 มม.ปรอท 

เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายกับอวยัวะทีสํ่าคัญ คือ หัวใจ ตา ไต และสมอง  
การรักษาความดันโลหิตสูง แบงใหญๆ ได 2 วิธี คือ 

1. การรักษาโดยไมใชยา ไดแก 
1.1 ลดน้ําหนกั โดยเฉพาะผูที่มีภาวะอวน  
1.2 จํากัดเกลือหรืออาหารรสเค็ม โดยเฉพาะผูที่มีอาการบวม  
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1.3 ออกกําลังกายใหพอเหมาะกับสภาพของรางกายแตละบุคคล อยาออกกําลังกายมาก        
      เกินไป  
1.4 งดหรือลดการดื่มสุรา ไมควรดื่มสุราเกินวนัละ 2 ออนซ หรือ 60 มล. 
1.5 ผอนคลายทั้งดานรางกายและจิตใจ  
1.6 พักผอนใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย 

2. การรักษาโดยการใชยา ผูปวยจะไดรับยาลดความดันโลหิตสูงเมื่อการปฏิบัติตนโดยไมใชยาไม  
    สามารถควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงได หรือผูปวยมีความดันโลหิตสูงมากตั้งแตคร้ังแรกที่  
    ไดรับการตรวจพบวามีความดันโลหิตสูง  
การพยาบาลผูปวยความดันโลหิตสูง 

การพยาบาลผูปวยความดันโลหิตสูงโดยทัว่ไปมีดังนี ้
1. แนะนํา สงเสริม และดูแลสุขภาพโดยทัว่ไป เพื่อปองกันและควบคมุไมใหประชาชนเกิด 
   โรคความดันโลหิตสูง หรือถามีความดันโลหิตสูงก็มีความรูเพียงพอที่จะปฏิบัติตนใหถูกตอง  
    เหมาะสม เชน  

1.1 ตรวจวดัความดันโลหิตใหแกประชาชนที่มาตรวจรางกาย เพื่อตรวจสอบวามีความดัน  
     โลหิตสูงหรือไม  
1.2 ตรวจหาปจจัยเส่ียงที่จะทําใหเกิดความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ  
1.3 ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงแกประชาชน  
1.4 กระตุนใหสนใจหาความรูเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผูสูงอาย ุ 
1.5 สรางสุขนิสัยหรือมีพฤติกรรมปองกันความดันโลหติสูง  

1.5.1 อยาใหอวน เพราะความอวนเปนปจจัยเส่ียงใหเกิดความดันโลหติสูง ตอง  
         สรางสุขนิสัยไมบริโภคมากเกินโดยเฉพาะการรับประทานเนื้อสัตว  
        ไขมันอิ่มตัว และอาหารที่มีรสเค็มจัด ผูบริโภคมังสวิรัติเปน 
        โรคความดันโลหิตสูงนอยกวาผูบริโภคเนื้อสัตว จากการวจิัยพบวาถาคนอวน 
         ลดน้ําหนักได 1 กิโลกรัม ความดันโลหิตจะลดลง 2.5 มม.ปรอท 
1.5.2 ออกกําลังกายใหถูกตองเพียงพอโดยสม่ําเสมอ  
1.5.3 การฝกจิตไมใหเครียด โดยการเจริญสติ เจริญสมาธิ มีความเมตตา ไมโกรธ 
         หรือวูวาม ชวยลดการเปนความดนัโลหิตสูงได 
1.5.4 งดการสบูบุหรี่ เพราะการสูบบุหร่ีทําใหหลอดเลือดหดรัดตวัทาํให 
         หลอดเลือดตีบ  
1.5.5 งดการดืม่แอลกอฮอล การดื่มแอลกอฮอลมากๆ ทําใหความดันโลหิตสูง  
         หัวใจวาย และเปนปวยโรคติดเชื้อไดงาย 
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2. การพยาบาลผูที่มีความดันโลหิตสูงเล็กนอยถึงปานกลาง ซ่ึงคนกลุมนี้จะรักษาตวัท่ีบานดวยการ  
    ปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกบัภาวะโรคโดยไมตองใชยาหรือใชยารวมดวย  

2.1 ถาไดรับการรักษาโดยไมตองใชยา พยาบาลจะใหคาํแนะนําการปฏิบัติตนดังกลาว  
      มาแลวแนะนําใหมาตรวจรางกายและวดัความดนัโลหิตตามหลักการจัดระดับของ 
      ความดันโลหิตสูง แบบ 4 ระดับ (Four stages) ซ่ึงเปนเกณฑสําหรบัผูมีอายุ 18 ปขึ้นไป 

      จนถึงผูสูงอายุ ดังนี ้(www.academic.hcu.ac.th/) 

ระดับของความดันโลหิต      Systolic (มม.ปรอท)           Diastolic (มม.ปรอท)                   คํา แนะนํา  

ระดับท่ี 1 (Stage1)        140 - 159          90 - 99               มาพบแพทยทุก 2เดือน 

ระดับท่ี2(Stage2)      160 - 179            100 - 109            มาพบแพทยทกุเดือน 

ระดับท่ี3(Stage3)        180 - 209            110 - 119        มาพบแพทยทกุสัปดาห  

ระดับท่ี4(Stage4)             >210            >120                   มาพบแพทยทันท ี 

2.2 ถาผูปวยไดรับการรักษาดวยยา พยาบาลตองอธิบายใหผูปวยตระหนักถึงการ 
      รับประทานยาและมารับยาไปรักษาโดยสม่ําเสมอ เพราะอาจตองปรับขนาดของยาหรือ 
      เปลี่ยนชนดิของยาใหเหมาะสมกับแตละบุคคล โดยเฉพาะในชวงแรกของการรักษา 
      และปองกนัไมใหเกดิพยาธิสภาพมากขึน้โดยเฉพาะภาวะแทรกซอน ทั้งนี้ตองใหขอมูล 
      และใชคําพูดที่เขาใจงาย รวมทั้งไมกอใหเกิดความวติกกังวลกับผูปวยจนเกนิไป  

3. ถาผูปวยไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได หรือผูปวยที่มีความดนัโลหิตสูงรุนแรง จะตอง 
    เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูปวยจะไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ   
   ไดแก การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG) การถายภาพรงัสีทรวงอก (chest x-ray) เจาะเลือดเพื่อ 
    ตรวจหาคา BUN, Creatinine เพื่อประเมนิหนาที่ของไต ตรวจหา Cholesterol และ Triglyceride  
    เพื่อประเมนิการเกดิภาวะตีบตันของหลอดเลือด  
4. การพยาบาลผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงรุนแรง มีดังนี้  

4.1 วัดความดนัโลหิตทุก 1-2 ช่ัวโมง หรือบอยกวานี้ตามความจําเปน  
4.2 ใหยาลดความดันโลหิตทางหลอดเลือดดําตามแผนการรักษา ซ่ึงยาจะลด 

ความดันโลหติเร็วมาก จงึอาจตองวัดความดันโลหิตทุก 5 นาที และตรวจวดั 
สัญญาณชีพเพือ่ประเมินการรักษาดวยยา  

4.3 ตรวจรางกาย เนนระบบประสาท ไดแก ประเมินระดับความรูสึก โดยดูจากขนาดและ 
     ปฏิกิริยาตอแสงของรูมานตา การเคลื่อนไหวของแขน ขา ตรวจปฏกิิริยาตอบสนองของ 
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     กลามเนื้อและขอตอตางๆ ตรวจหวัใจ ปอด และไต เพือ่ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิด 
     จากความดนัโลหิตสูงรุนแรง เชน ปอดบวม (pulmonary edema) หวัใจวาย หวัใจขาด 
     เลือด และไตวาย เปนตน  
4.4 ประเมินอาการปวดศีรษะวามหีรือไม มีอาการตั้งแตเมื่อไร อะไรเปนสาเหตุสงเสริม  
     เพื่อพิจารณาใหการแกไข เชน แกไขภาวะเครียดโดยการดูแลผูปวยอยางใกลชิด พดูคุย   
     ตอบขอซักถามดวยความเต็มใจ จัดสภาพแวดลอมใหเงียบสงบ วางแผนรวมกับผูปวย 
     ในการดแูลจิตใจใหสงบ ใหญาติหรือผูใกลชิดชวยรวมวางแผนการดูแลผูปวย 
     โดยเฉพาะการชวยเหลือใหกําลังใจแกผูปวย ถาผูปวยมีความวิตกกงัวลมาก อาจตองใช  
     ยากลอมประสาทตามแผนการรักษา เปนตน 

5. การพยาบาลผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงในระยะเรื้อรัง มีดังนี ้
5.1 การควบคมุอาหารเค็ม อาหารไขมัน และอาหารที่ใหพลังงานสูง กลาวคือ แนะนาํให  
      ผูปวยลดหรืองดรับประทานอาหารที่มรีสเค็ม เชน น้ําปลา ซีอ๊ิว ไขเค็ม ของหมักดอง  
      อาหารรสเค็มตางๆ อาหารกระปองซึ่งมักจะมีสวนผสมของโซเดียม อาหารเคี้ยวกรอบ 
      ที่มีรสเค็ม หลีกเลี่ยงการใชสารอาหารและยาที่มีโซเดยีมสูง ไดแก ผงชูรส  
      (monosodium glutamate) รวมทั้งเครื่องปรุงรสของบะหมี่สําเร็จรูป ผงกันบูด  
      (sodium benzoate) สารกันเชื้อราในขนมปง (sodium propionate) สารใสไอศกรีมให 
      เหนียว (sodium alginate) ผงฟูในการทาํเค็กหรือขนมปง (sodium bicarbonate) สารใส 
      ผลไมกระปองใหคงสีธรรมชาติ (sodium sulfite) ยาโซดามินท เปนตน เกลือ 1 กรัม มี 
     โซเดียม 17.1 มิลลิอีควิวาเลนท และเกลอื 1 ชอนชา มีโซเดียม 2.3 กรัม หรือ 100  
      มิลลิอีควิวาเลนท สําหรับอาหารที่รับประทานประจําวันโดยทัว่ไปมีปริมาณเกลือ  
      10 – 20 กรัม จากปริมาณนี ้เกลือประมาณ 2/3 พบในอาหารตามธรรมชาติ สวนอีก 1/3 
      เปนเกลือที่เพิ่มขึ้นจากการปรุงอาหาร จากการศึกษาพบวาถาลดปริมาณการบริโภค 
      เกลือจาก 10 กรัม ลงเหลือ 5 กรัมตอวัน จะสามารถลดความดันโลหิตไดถึง 10  
      มม.ปรอท ควบคุมอาหารไขมัน โดยใชน้ํามันพืช น้ํามนัพืชที่มีกรดไลโนลิอิคสูง เชน  
       น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันดอกคําฝอย น้ํามันขาวโพด น้าํมันรําขาว เปนตน แตไมควรใช 
      น้ํามันมะพราวและน้ํามนัปาลม เพราะใหพลังงานสูง ไมควรใชน้ํามันจากสัตว เพราะ 
      เปนไขมันชนิดอิ่มตัวมีสารโคเลสเตอรอลสูงชึ่งทําใหหลอดเลือดอุดตัน ควบคุมอาหาร 
      ที่มีพลังงานสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารทีท่ําจากกะทิ หอยนางรม ไขแดง อาหารทีม่ันมาก  
      เชน ขาวขาหมู หนังเปด หนังไก หนังหมู มันกุง มนัปู โดยเฉพาะผูที่มี Cholesterol สูง 
5.2 การออกกาํลังกาย แนะนําใหผูปวยออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอใหเหมาะสมกบัสภาพ 
      หัวใจ หลอดเลือด สภาพรางกาย และสภาพแวดลอม เชน การเดนิเร็ว วิ่งเหยาะๆ   
      ขี่จักรยาน วายน้ํา หรือแมแตการทํางานบานเล็กๆนอยๆ เปนตน ทั้งนี้ตองระวังไมออก  
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      กําลังกายอยางหักโหมหรือมากเกินไป เชน การออกกาํลังกายจนรูสึกเหนื่อย การยก   
      ผลัก ดึง แบก เข็น และหลีกเลี่ยงการแขงขันเพราะทําใหเกิดความเครยีด  
5.3 แนะนําใหผูปวยงดสูบบหุร่ี หลีกเลี่ยงการสูดดมควนับุหร่ีที่ผูอ่ืนสูบดวย เพราะนิโคติน  
      (nicotine) ในบุหร่ีทําใหหลอดเลือดหดรัดตัวซ่ึงทําใหความดนัโลหิตสูงขึ้น  
5.4 แนะนําใหผูปวยงดดื่มสุรา เพราะแอลกอฮอลจะเพิ่ม renin หรือ aldosterone ซ่ึงทําให 
      ความดันโลหิตสูงขึ้น  
5.5 แนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงภาวะเครียดซึ่งจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น ควรทําจิตใจให 
      แจมใส หาวิธีผอนคลายความเครียด เชนการออกกําลังกาย เทคนิคการผอนคลาย 
      กลามเนื้อ การนั่งสมาธิ การพักผอนใหเพียงพอโดยเฉพาะการนอนหลับใหสนทิ ถามี 
      ปญหาหรอืมีความเครยีดสูงอาจตองปรึกษานักจิตวทิยาหรือจิตแพทย ซ่ึงอาจปรึกษา 
      ทางโทรศัพทก็ได หรืออาจใชเครื่องมือใหขอมูลปอนกลับ (Bio feedback) ขอมูลนี้จะ  
      ชวยใหผูปวยทราบกลไกที่เกิดขึ้นในรางกายไดดวยตนเอง จากการวิจัยพบวาวิธีนีช้วย 
      ลดความดนัโลหิตได 
5.6 แนะนําเกีย่วกับการรับประทานยา ดังนี้ สําหรับผูปวยที่ไดรับยาลดความดันโลหิตสูงใน 
      ระยะแรกๆ ผูปวยที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนชนิดของยา ตองแนะนําใหผูปวย 
      เปลี่ยนทาชาๆ จากนอนเปนนั่งหรือจากนั่งเปนยืน ระวังอาการหนามืด เปนลมลมลง  
      เนื่องจากความดันโลหิตลดต่ําลงมากหรือเร็วเกินไป ดังนั้นผูปวยควรเริ่มไดรับยาลด 
      ความดันโลหิตในขนาดต่ําๆ กอนในระยะแรก ใหรับประทานยาอยางตอเนื่อง 
      สม่ําเสมอ เพราะโรคนี้รักษาไมหายขาด การรักษาอยางสม่ําเสมอชวยควบคุมภาวะโรค 
      ไมใหเปนมากขึ้นหรือมภีาวะแทรกซอนเกิดขึน้นอยหรือชาที่สุด ไมซ้ือยามา 
      รับประทานเอง การไดยาตองอยูภายใตการดูแลของแพทยเพราะอาจตองมีการปรับ 
      ขนาดของยา อาจเปลี่ยนยาเพื่อเล่ียงการเกิดภาวะแทรกซอนหรือผลขางเคียงของยา ควร 
      บอกใหผูปวยทราบเกี่ยวกับยาและผลขางเคียงของยาโดยสังเขป ถามีอาการผิดปกติจาก 
      ผลขางเคียงของยาใหผูปวยรีบไปพบแพทย ไมควรหยุดยาเอง ควรไปตรวจตามนดัทุก 
      ครั้ง และนาํยาที่มีทั้งหมดไปดวย เพราะผูปวยจะไดยาตามระดับความรุนแรงของ 
      ความดันโลหิต ถาผูปวยไดรับยาขับปสสาวะ (diuretic) ในกลุม Thiazide ซ่ึงมักจะเปน 
      ยาตัวแรกในการรักษาความดันโลหิตสูง เนื่องจากราคาถูกและมีประสิทธิภาพในการ  
      รักษาดี แตมีผลขางเคียงทําใหโปแตสเซี่ยมต่ํา และจะตองระวังมากยิ่งขึ้นถาผูปวยไดยา  
      Digitalis รวมดวย ควรแนะนําใหผูปวยลดการรับประทานอาหารทีม่ีรสเค็ม และ 
      รับประทานอาหารที่มีโปแตสเซี่ยม เชน ผลไม โดยเฉพาะกลวย สม เปนตน ถาผูปวย 
      ไดรับยาทีท่ําใหงวงได เชน Clonidine,Methyldopa เปนตน ควรแนะนําใหหลีกเลี่ยง 
       การขับรถ การทํางานที่อาจเกิดอนัตรายไดจากความงวง 
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5.7 แนะนําการวัดความดันโลหิตใหกับผูปวยหรือผูดูแล (care giver) เพื่อประเมิน 
      ผลการรักษาและพยาธิสภาพของผูปวย การวัดความดนัโลหิตที่บานจะไดคาที่เที่ยงตรง 
      มากขึ้นเนือ่งจากอยูในภาวะผอนคลายมากกวา 
5.8 อธิบายใหญาติหรือครอบครัวผูปวยเขาใจโรคและการดูแลผูปวยตามความเหมาะสม  
      เพื่อใหความชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูปวย 

 9.2 ขอมูลท่ัวไป 
      ขอมูลท่ัวไป  
      ผูปวยชายไทย อายุ 57 ป สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาจบชั้นป.6 มอีาชีพ 

รับจาง  
      อาการสําคญัท่ีมาโรงพยาบาล  
      ปวดศีรษะมาก แขนขาขางซายออนแรง เปนกอนมาโรงพยาบาลประมาณ 1 วัน  
      ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน 
      1 วันกอนมา มีอาการปวดศีรษะมาก วงิเวียนศีรษะ คล่ืนไสอาเจียน เหนื่อยออนเพลีย 

แขน-ขาขางซายออนแรง เดนิเซ ใจสั่น ญาติจึงนําสงโรงพยาบาล สัญญาณชีพแรกรบั ชีพจร  86 
คร้ัง/นาที  หายใจ 22 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต  190/110 mmHg 

      ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 
      5 ปกอน มีอาการปวดศีรษะ วิงเวยีนศีรษะ เหนื่อยเพลีย ไมมีแรงแขนขาออนแรง มารับ

การรักษาที่โรงพยาบาล  แพทยวนิิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง ไดรับยาไปรับประทาน คือ 
Hctz (50 mg.) 1/2 × 1 o pc , Nifedipine (30 mg.) 1 × 1 o pc , ASA gr V (300 mg.) 1 × 1 o pc 
รับประทานยาสม่ําเสมอประมาณ 1 ป มาพบแพทยตามนดั ตอมาคิดวาไมมีอาการผิดปกติอะไร 
รางกายแข็งแรงดี ไมมีอาการปวดศีรษะ จึงรับประทานยาไมตอเนื่อง และไมสะดวกทีจ่ะมารับยาตอ
เพราะตองใหรบกวนใหญาติพามา จึงหยดุยาเอง 
แผนการรักษาของแพทย 

ผูปวยไดรับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา โดย
แพทยใหการรักษาอยางตอเนื่อง คือ Hctz (50 mg.) 1/2 × 1 o pc , Nifedipine (30 mg.) 1 × 1 o pc , 
ASA gr V (300 mg.) 1 × 1 o pc 
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ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 
ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 1 (เสี่ยง) มปีริมาตรเลือดที่หัวใจสงออกตอนาทีลดลง  

       เนื่องจากการเพิ่ม Overload ของหัวใจ จากหลอดเลือด 
       หดตัวลง มีความตานทานเพิ่มขึ้น 

ขอมูลสนับสนนุ 
 S : ความดันโลหิต  190/110 mmHg 

O : ผูปวยบอกวามีอาการปวดศีรษะมาก วิงเวียนศีรษะ คล่ืนไสอาเจียน 
    : แขนขาขางซายออนแรง 

คําอธิบาย ความตานทานของหลอดเลือดทีเ่พิ่มขึ้น หรือความดันโลหิตสูงจะมีผลตอหัวใจหองลาง   
                ซายทําใหผนังหนาขึ้นเพื่อเพิ่มการบีบตัวไดแรงขึ้นสามารถสงเลือดตานกับแรงตานทาน 
                การไหลไดซ่ึงเมื่อเกินขีดจํากัดของหัวใจแลวการบีบตัวของหัวใจจะลดลง ทําใหปริมาตร 
                เลือดที่หัวใจสงออกตอนาทีลดลงไมเพียงพอเลี้ยงอวัยวะตางๆ ทั่วรางกาย 
วัตถุประสงค ปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจตอนาทีมีเพยีงพอที่จะเลีย้งอวัยวะตางๆ 
เกณฑการประเมินผล ผูปวย 

1. ควบคุมความดันโลหิตในระดับที่เหมาะสม 
2. จังหวะ และอัตราการเตนของหัวใจเหมาะสม 
3. ไมมีการแสดงของอวัยวะตางๆ ไดรับเลือดไมพอ เชน ไมมีอาการระดับความรูสตลิดลง  
    หัวใจเตนเร็ว ปสสาวะออกนอย ผิวหนังเย็นซีด 

กิจกรรมพยาบาล 
1. ดูแลใหยา adalat 5 mg ตามแผนการรักษา สังเกตอาการวัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที 
2. เมื่อความดนัโลหิต อยูในชวงปกติ สังเกตอาการตอและ วดัความดนัโลหิตอยางถูกตอง       
ทุก 4 ช่ัวโมง วัดสัญญาณชพีทุก  4 ช่ัวโมง 
3. ประเมินสีผิวหนัง ความชืน้ อุณหภูมิ การมีสีผิวซีด เยน็ ช้ืน  
4. จํากัดกิจกรรมบางอยาง จดัการพักผอนใหเหมาะสมและชวยผูปวยในการทํากิจกรรม 
5. ชวยใหผูปวยผอนคลาย เชน จัดทานอนใหเหมาะสม นวดหลัง 
6. แนะนําเทคนิคการผอนคลาย 
7. ใหยาตามแนวการรักษา ติดตามผลของยา และสังเกตอาการขางเคียงของ 

 ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยรูสึกตวัดี ไมมีการแสดงของอวัยวะตางๆวามีปริมาตรเลือดไปเลี้ยง  
                                       ไมเพียงพอ สัญญาณชีพปกติ อาการปวดศีรษะลดลง ความดนัโลหิต   
                                       140/90 มม.ปรอท  
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ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 2   ผูปวยไมสุขสบาย มีอาการปวดศีรษะรุนแรง เนื่องจากการ 
                                                    เพิ่มความดันในหลอดเลือดสมอง 
ขอมูลสนับสนนุ 

O : ผูปวยบอกวามีอาการปวดศีรษะมาก วิงเวียนศีรษะ คล่ืนไสอาเจียน 
    : แขนขาขางซายออนแรง 

คําอธิบาย ความดันโลหิตสูงจะมีอิทธิพลตอหลอดเลือดสมอง ทําใหมกีารคั่งของเลือดในหลอด  
                เลือดของสมอง ความดันภายในหลอดเลือดของสมองเพิ่มขึ้น กระตุนความรูสึกเจ็บปวด  
                ลักษณะการปวดอาจเปนตอนตืน่นอน ปวดบริเวณทายทอย อาจปวดตุบๆ ปวดนาน 2-3  
                ช่ัวโมง และอาจรนุแรงจนผูปวยไมสุขสบายมาก 
วัตถุประสงค ผูปวยมีอาการปวดศีรษะลดลงหรือหายไป 
เกณฑการประเมินผล   

1. อาการปวดและความไมสุขสบายลดลง หายไปหรือควบคุมได 
2. บอกวิธีการลดความเจ็บปวยได 
3. ใหความรวมมือในการใชยารักษา 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ใหพกัผอนบนเตียงในชวงที่ปวดรุนแรง  เพื่อสงเสริมใหผอนคลายและลดสิ่งกระตุน 
2. ใหการพยาบาลเพื่อการลดปวด เชน ประคบเยน็บริเวณศีรษะ นวดตนคอและหลงั จัด 
    ส่ิงแวดลอมในหองพกัใหสงบผอนคลาย ไมมีส่ิงรบกวน เชน เปดไฟสลัว 
3. แนะนําการใชเทคนิคการผอนคลายที่เหมาะสม สอนวธีิการทําและสถานการณที่ควรใช 
    ควรแนะนํากอนระยะที่เจบ็ปวดรุนแรง 
4. หลีกเลี่ยงกจิกรรมที่ทําใหปวดศีรษะมากขึ้น เชน การเบงอุจจาระ ไอ การกมหรืองอตัว 
5. ชวยเหลือผูปวยในการทํากิจกรรม เนื่องจากอาการวิงเวียน ตาพรามกัจะเกิดพรอมกันกับ 
    อาการปวดศีรษะ และผูปวยอาจเกิด Postural hypotension ได 
6. ใหอาหารออน ยอยงาย ดแูลจมูกและชองปากในรายที่มีเลือดกําเดาออก 
7. ใหยาตามแนวการรักษา ติดตามผลและอาการขางเคียงของยา ยาที่ใช ยาลดปวด ยากลอม 
    ประสาท เชน Ativan,diazepam 

ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยรูสึกตวัดี อาการปวดศีรษะลดลง ความดันโลหิต 140/90 มม.ปรอท 
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ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ 3 ขาดความรูในการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู 
ขอมูลสนับสนนุ 

O : ผูปวยมีสีหนาวติกกังวล ซักถามถึงอาการที่เปนวาโรคนี้จะหายหรอืไม 
      อาการแขน-ขาขางซายออนแรง เดินเซ จะหายหรือไม 

คําอธิบาย ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรค สาเหตุ ปจจยัเสียง การดําเนินของโรคและการปฏิบัติที่ 
                 เหมาะสมจะชวยใหผูปวยใหความรวมมือในการรกัษา และสามารถนําไปปฏิบัติได เพื่อ 
                ความผาสุกตามสภาพ 
วัตถุประสงค เพื่อใหผูปวยมคีวามรูและสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง 
เกณฑการประเมินผล ผูปวย 

1. แสดงความเขาใจการเกิดโรคและแผนการรักษา 
2. ปฏิบัติตามคําแนะนํา และสามารถบอกถึงส่ิงที่ตองการเปลี่ยนแปลงในการดําเนิน 
    ชีวิตประจําวัน เพื่อควบคมุความดันโลหิต 
3. บอกยาที่ใช วิธีการสังเกตอาการขางเคียงของยา และภาวะแทรกซอนที่อาจเกดิขึ้น 

กิจกรรมพยาบาล 
1. ประเมินการรับรูของผูปวยตอภาวะสุขภาพของตนเอง การเห็นคณุคาของการมีสุขภาพดี  
    ความรูเกี่ยวกับโรคความดนัโลหิตสูง การรักษาปองกัน ความพรอม และส่ิงที่ขัดขวาง 
    การเรียนรูของทั้งผูปวยและครอบครัว 
2. วางแผนการควบคุมความดันโลหิตและการใหความรูเกี่ยวกับการปฏบิัติตัวโดย 

2.1 บอกระดับความดันโลหติที่ตองการควบคุมใหอยูในระดับปกติอยูในชวง   
      140/90 mmHg 
2.2 อธิบายโรค สาเหตุ การดําเนินของโรค ปจจัยเส่ียงทีท่ําใหเกิดโรคคือไขมันใน  
      เลือดสูง  มีความวิตกกังวล ความเครียด ทําใหเกิดโรคได  ใหผูปวยและญาติ  
      เขาใจโดยอธิบายงายๆ ไมซับซอน และไมกอใหเกิดความวิตกกังวล 
2.3 ใหความรูเกี่ยวกับการปฏบิัติตน และชวยผูปวยวางแผนปรับการดําเนินชีวิตใน 
      เร่ืองการควบคุมน้ําหนัก การรับประทานอาหารที่เหมาะสม เชน ไมมีไขมัน 
      และโคเลสเตอรอลต่ําและมีการออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมอตามสภาพ การ                                        

ควบคุมอาหารที่มีคาเฟอีน แอลกอฮอล การเลิกสูบบุหร่ี การใชเทคนิคผอน
คลาย การมีกิจกรรมพักผอนที่เหมาะสม 

3. อธิบายแผนการรักษา เหตผุลของการใชยาแตละชนิด อาการขางเคียงที่จะตองสังเกตและ 
    ใหการดแูล เนนใหเหน็ความสําคัญของการรับประทานยา ผูปวยจะไดรับประทานยาลด  
     ความดันโลหิตไปรับประทานตองทานยาใหตอเนื่องหามหยุดยาเอง ตองมาพบแพทย 
     ตามนัด และหลีกเลีย่งการซื้อยามารับประทานเอง  
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4. สอนวิธีการวัดความดันโลหิตดวยตนเอง และปจจยัที่มผีลการอานคาความดันโลหติ  
    วิธีการวัดทีถู่กตอง เวลาทีต่องการวัด การบันทึก และการนําการบันทกึรายงานใหแพทย 
    ทราบ 
5. ใหความรูผูปวยและญาติ ในการสังเกตอาการผิดปกต ิเชน ความดนัโลหิตสูงอยาง 
    กะทันหัน ปวดศีรษะมาก เจ็บหนาอก หายใจลําบาก น้าํหนักเพิ่มขึ้นอยางกระทนัหนั    
    บวม ตามัว เลือดกําเดาออก ซึมเศรา 
6. แนะนําและเนนความสําคญัของการดูแลตัวเอง การรวมมือปฏิบัติตามแนวการรักษาและ 
    การมาตามนัด 
7. ในการสอนและแนะนําตองเปดโอกาสใหผูปวยซักถามปญหา หรือทําความเขาใจอยาง 
    ถูกตอง อาจใหผูปวยอธิบายตามความคิดเห็นและเขาใจ หรือใหโอกาสผูปวยแสดง 
    ความคิดเหน็หรือเลือกรูปแบบอื่นเพื่อทดแทนวิธีการที่แนะนํา 
8. แนะนําแหลงบริการที่ผูปวยสะดวกจะไปรับบริการเชนที่สถานีอนามัยใกลบาน หรือ
ปรึกษากรณมีปีญหาโทรศัพทติดตอที่โรงพยาบาลได หรือมีภาวะฉุกเฉิน เชนปวดศรีษะ
รุนแรง แขนขาออนแรงเดินไมได หกลม ติดตอ 1669 ไดเลย 

ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยบอกถึงอาการของโรคและภาวะแทรกซอนของโรคไดและทราบวา 
                                       ตองรับประทานยาทุกวันและมาพบแพทยตามนัด 
 
วินิจฉัยทางการพยาบาลที ่4 ผูปวยและญาติวิตกกังวลเกีย่วกับโรคที่เปนอยูเนื่องจากสภาพ 

                               ความเจ็บปวยเรื้อรัง 
ขอมูลสนับสนนุ 

O : ผูปวยและญาติมีสีหนาวติกกังวล ซักถามถึงอาการที่เปนวาโรคนี้จะหายหรือไม 
วัตถุประสงคการพยาบาล 

เพื่อใหผูปวยและญาติคลายเครียดลดความวิตกกังวล ยอมรับสภาพความเจ็บปวย  
เกณฑการประเมินผล 

1. ผูปวยและญาติมีสีหนาสดชื่นขึ้น คลายความวิตกกังวล 
2. ผูปวยและญาติยอมรับสภาพความเจ็บปวยและสามารถปรับตัวได  

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ปลอบโยนและสัมผัสเพื่อใหรูสึกอบอุนเปนมิตร และลดความวิตกกังวล แนะนํา 
    กิจกรรมคลายเครียดตามความถนัด 
2. สรางสัมพันธภาพกับผูปวยดวยทาทางทีเ่ปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส ไมแสดงอาการ 
    เบื่อหนาย 
3. ใหขอมูลแกผูปวยเกีย่วกับโรคที่เปนอยู ไดแก สาเหตุ อาการและอาการแสดงของโรค  
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แผนการรักษาพยาบาลของผูปวยที่ไดรับ เพื่อลดความวติกกังวลของผูปวยและญาต ิ
4. กอนใหการรักษาพยาบาลผูปวยทุกครั้ง ควรอธิบายใหผูปวยรับทราบถึงเหตุผลและความ 
    จําเปนเพื่อลดความวิตกกังวล 
5. เปดโอกาสใหผูปวยพูดคยุและระบายความในใจ ปลอบโยนผูปวยและรับฟงดวยทาทาง 
    ที่สงบไมแสดงอาการรําคาญหรืออาการรีบรอนในการทํางานอื่นๆ 
6. ใหเวลาผูปวยในการซักถามปญหาหรือขอสงสัยตางๆ และตอบขอซักถามของผูปวยและ 
    ญาติดวยความเต็มใจ 

ประเมินผลการพยาบาล ผูปวยและญาติคลายความวิตกกงัวล  มีหนาตาสดชื่นขึ้น  
 
สรุปกรณีศึกษา  

ผูปวยชายไทย รูปรางอวน อายุ 57 ป สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาจบชั้นป. 6   
มีอาชีพรับจาง 1 วันกอนมา มีอาการปวดศรีษะมาก วิงเวยีนศีรษะ อาเจยีน เหนื่อยเพลีย แขน-ขาขาง
ซายออนแรง เดินเซ ใจสั่น ญาติจึงนําสงโรงพยาบาล แพทยวนิิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
ไดรับยารับประทาน คือ Hctz (50 mg.) 1/2 × 1 o pc , Nifedipine (30 mg.) 1 × 1 o pc , ASA gr V 
(300 mg.) 1 × 1 o pc ซ่ึงพบปญหาและไดใหการพยาบาลชวยเหลือแกไขปญหาดังนี ้

 1. (เสี่ยง) มปีริมาตรเลือดที่หัวใจสงออกตอนาทีลดลง เนื่องจากการเพิ่ม Overload ของ 
     หัวใจ จากหลอดเลือดหดตัวลง มีความตานทานเพิ่มขึ้น 
2. ผูปวยไมสุขสบาย มีอาการปวดศีรษะรุนแรง เนื่องจากการเพิ่มความดันในหลอดเลือด 
    สมอง 
3. ขาดความรูในการดํารงชวีิตอยางเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู 
4. ผูปวยวิตกกงัวลเกี่ยวกับความเจ็บปวยเนือ่งจากสภาพความเจ็บปวยเร้ือรัง 

ซ่ึงไดใหการดแูลรักษาพยาบาลโดยใหผูปวยไดรับยาลดความดันตามแผนการรักษาของแพทย 
อธิบายใหผูปวยตระหนักถึงการรับประทานยา สังเกตและบันทึกอาการเกี่ยวกับระดับความรูสึกตัว
สัญญาณชีพ ดแูลการไดรับยารับประทานลดความดนัโลหิต การรับประทานอาหารทีถู่กตองและ
เหมาะสมกับโรคถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง การออกกําลังกายเพื่อ
กระตุนการไหลเวียนเลือด พูดคุย ปลอบโยนและสัมผัสเพื่อใหรูสึกอบอุนเปนมิตร และลดความ
วิตกกังวล แนะนํากจิกรรมคลายเครียดตามความถนัด สรางสัมพันธภาพกับผูปวยดวยทาทางที่เปน
มิตร ยิ้มแยมแจมใส ไมแสดงอาการเบื่อหนาย ใหขอมูลแกผูปวยเกีย่วกับโรคที่เปนอยู ไดแก 
สาเหตุ อาการและอาการแสดงของโรค แผนการรักษาพยาบาลของผูปวยที่ไดรับ เพื่อลดความวิตก
กังวลของผูปวยและญาต ิกอนใหการรักษาพยาบาลผูปวยทุกครั้งอธิบายใหผูปวยรับทราบถึงเหตุผล
และความจําเปนเพื่อลดความวิตกกังวล เปดโอกาสใหผูปวยพูดคยุและระบายความในใจ 
ปลอบโยนผูปวยและรับฟงดวยทาทางที่สงบไมแสดงอาการรําคาญหรืออาการรีบรอนในการทํางาน
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อ่ืนๆ ใหเวลาผูปวยในการซักถามปญหาหรือขอสงสัยตางๆ และตอบขอซักถามของผูปวยและญาติ
ดวยความเต็มใจ ซ่ึงหลังจากใหการพยาบาลแลวไดประเมินผลการพยาบาล ซ่ึงผูปวยมีความรูใน
การดูแลตนเองในดานการรบัประทานอาหาร การออกกําลังกาย การปองกันตนเองจาก
ภาวะแทรกซอนของโรค ผูปวยไมเกิดอาการปวดศีรษะรุนแรง นอนหลับพักผอนได สัญญาณชีพ
ปกต ิระดับความดันโลหิตหลังจากผูปวยกลับจากโรงพยาบาลอยูในชวง 140/90 มม.ปรอท ผูปวย
มาพบแพทยตามนัด ผูปวยและญาติคลายความวิตกกังวล มีหนาตาสดชืน่ แนวทางในการใหการ
พยาบาล คือ  

1. การใหขอมลูและความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
2. อธิบายใหผูปวยตระหนกัถึงการรับประทานยาและมารับยาไปรักษาโดยสม่ําเสมอ 
3. การควบคุมอาหารเค็ม อาหารไขมัน และอาหารที่ใหพลังงานสูง 
4. การออกกําลังกาย แนะนาํใหผูปวยออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอใหเหมาะสมกับสภาพ  
    หัวใจ หลอดเลือด สภาพรางกาย และสภาพแวดลอม 
5. แนะนําใหผูปวยหลีกเลี่ยงภาวะเครียด ซ่ึงจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้น 
6. อธิบายใหญาติหรือครอบครัวผูปวยเขาใจโรคและการดูแลผูปวยตามความเหมาะสม  
    เพื่อใหความชวยเหลือและใหกําลังใจแกผูปวย 
7. เปนที่ปรึกษาและใหความมั่นใจกับผูปวยอยางตอเนื่อง  
8. ใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องอาหาร การ 
    ออกกําลังกาย และการใชยา 
9. สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวชวยสนับสนุนการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
    ผูปวยในเรือ่งโรคความดันโลหิตสูง เปนเรื่องเกี่ยวกับแบบแผนการดําเนิน 
    ชีวิตประจําวัน 

10. การนําไปใชประโยชน 
1. เปนแนวทางสําหรับบุคลากรทางการพยาบาลในการใหการพยาบาลผูปวย 
   โรคความดันโลหิตสูง 
2. เพื่อใชเปนเอกสารในการประกอบการศกึษาและวางแผนการพยาบาล สําหรับเจาหนาที ่
   ทุกระดับในหนวยงาน 
3. ใชเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานการพยาบาลผูปวยความดันโลหิตสูง 
4. เพื่อนําความรูไปใชในการใหคําแนะนําแกผูปวยและญาติกอนกลับบาน 

11. ความยุงยากในการดําเนนิการ/ปญหา/อุปสรรค 
การดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายนีม้ีความยุงยาก เนื่องจากผูปวยและญาติขาด

ความรูและความตระหนกัในการดูแลตนเอง ไมยอมรับประทานยาอยางตอเนื่อง และในเรื่องของ
ความรวมมือของผูปวยและญาติซ่ึงมีใหคอนขางนอย ทาํใหตองใชระยะเวลานานในการสราง
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สัมพันธภาพ เพื่อใหญาติไดมีสวนรวมในการดูแลผูปวย บางครั้งญาติไมมีเวลาตองทาํงานทําให
การศึกษาในครั้งนี้ตองใชระยะเวลานาน  
12. ขอเสนอแนะ/วิจารณ 

การดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พยาบาลตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค และ
สามารถสงเสริมใหผูปวยดแูลตนเองได รวมทั้งสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนชวย
สนับสนุนการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย พยาบาลควรมรีะบบสงตอผูปวยไปยังสถานี
อนามัยใกลบาน มีการเยีย่มบานอยางสม่ําเสมอ และตองมกีารประเมินสภาพปญหาของผูปวยแบบ
องครวม จึงจะแกไขปญหาใหเหมาะสมกบัผูปวยได 
13. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณนายแพทยสุเทพ  เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามยัที่ 5 
นครราชสีมา และคุณสุรัตยา ตุยสมบัติ หวัหนากลุมการพยาบาลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ที่
กรุณาเปนที่ปรึกษาในการศกึษาครั้งนี้ เจาหนาที่หองอุบตัิเหต-ุฉุกเฉิน และเจาหนาทีต่ึกผูปวยใน 
เพื่อนรวมงานที่ใหรวมมือและชวยเหลือในทุกๆดาน ทําใหการดาํเนินงานครั้งนี้สําเร็จลุลวงไป
ดวยด ี
14. เอกสารอางอิง 
คณาจารยสถาบันพระบรมราชชนก. การพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย.ุ พิมพคร้ังที่ 2  

(แกไขเพิ่มเตมิ). นนทบุรี: สวัสดิการวิทยาการสถาบันบรมราชชนก. 2541 
ความดันโลหติสูง. <http://pioneer.netserv.chula.ac.th>. 20 สิหาคม 2551 
วิไลวรรณ ตรีถ่ิน. <http://www.academic.hcu.ac.th>. 20 สิหาคม 2551 
วิทยา  ศรีมาดา และคณะเวชศาสตรรวมสมัย.ตําราอายุรศาสตร. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพ: ภาควิชา 

อายุรศาสตรคณะแพทย. 2546 
ผองพรรณ  อรุณแสง. การวางแผนการพยาบาลผูปวยโรคทางอายุรกรรม. พิมพคร้ังที่ 3. ขอนแกน:   

ขอนแกนการพิมพ.2543 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/
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ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                                                     ลงชื่อ…………………....…….  

                                                                                 (นางสาวชุตนิันท  แตงแกว) 
                                                                                                                    ผูเสนอผลงาน 
                                                                                               วันที…่.…../…………/…..…. 
 
ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ 
ลงชื่อ...............................................                            ลงชื่อ.......................................... 
        (..…………………………....)                                   ( ……………………..……) 
            หัวหนากลุมการพยาบาล              ผูอํานวยการ 
วันที่............./.................../..............                            วันที.่............./................./............. 
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ข) ขอเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
1. ชื่อผลงาน เร่ือง การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยความดนัโลหิตสูงตอเนื่องที่บาน 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ พฤศจิกายน 2551 - พฤษภาคม 2552 
3. สรุปเคาโครงเรื่อง 

3.1 หลักการและเหตุผล 
     โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังผูที่เปนจะตองไดรับการดูแลรักษาดแูลอยาง

ตอเนื่อง ผูปวยจะตองมีความรูและปฏิบัติอยางตอเนื่อง ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจะมารับยาเดือน
ละ 1 คร้ัง สวนใหญจะอยูทีบ่านและตองดแูลตนเองอยางตอเนื่อง แตปจจุบันยังพบผูปวย 
โรคความดันโลหิตสูงมาเขานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจํานวนหลายราย/เดือน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ เปนโรงพยาบาลแหงหนึง่ที่ใหบริการทั้งทางดานสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟู
ผูปวยทุกกลุมวัย ชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขปญหา รวมทั้งการปองกันการเจ็บปวยซํ้า การฟนฟู
สภาพ เพื่อใหประชาชนมีความสามารถในการดูแลตนเองหลังการเจบ็ปวย มีคณุภาพชีวิตที่ด ีโดยมี
ระบบการดูแลตอเนื่องและการสงตอการดูแลรักษาระหวางโรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพ
ใกลบาน 

ปญหาของการบริการรักษาพยาบาลผูปวยเร้ือรังไมอาจแกไขไดโดยบุคลากรของหนวยงาน
เดียวหรือบุคลากรวิชาชีพเดยีว จําเปนตองเช่ือมโยงกับหนวยงานและบคุลากรวิชาชีพอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลแบบองครวม โดยมีผูปวยเปนศนูยกลางจึงจะสามารถพัฒนา
คุณภาพการบริการ ใหเปนระบบการดแูลสุขภาพตอเนื่องที่ยั่งยืน การมสีวนรวมของทีมสหสาขา
วิชาชีพและบคุลากรสุขภาพในหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ รวมทั้งผูปวยและญาติ จึงเปนแนวคิด 
หนึ่งที่ไดรับการยอมรับในการทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมาย จึงควรมีการพัฒนาระบบการสงตอ
ผูปวยเรื้อรังใหไดรับการดแูลตอเนื่อง และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใหมีมาตรฐานการดูแลเฉพาะ
โรค รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในสถานบริการแตละระดับใหมีความรูและทักษะในการดูแล
ตอเนื่อง 

3.2 บทวิเคราะห/แนวความคดิ/ขอเสนอ 
 การพัฒนาการดูแลผูปวยโรคความดันโลหติสูงตอเนื่องที่บาน ผูศึกษามกีรอบแนวคิด ดังนี ้
1. ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อจัดทําแนวทางการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตอที่บาน 
2. พัฒนาระบบการสงตอ 
3. จัดตั้งทีมติดตามเยี่ยมบาน 
4. จัดทําระบบการเก็บรวบรวมและระบบติดตามขอมูลหลังการเยีย่มบาน เพื่อสะดวกในการดแูล 
    ตอเนื่อง 
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3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
จากการที่ทีมสุขภาพใหผูปวยและญาต ิรวมทั้งผูดูแลมีสวนรวมในการรับรูขอมูลการ

เจ็บปวย รวมทั้งวางแผนการรักษาพยาบาลตอเนื่องที่บาน สงผลใหผูปวยเรื้อรังไมเกดิ
ภาวะแทรกซอน ไมกลับมารกัษาซ้ําภายใน 28 วัน ผูปวยสามารถดูแลตนเองได ญาติใหการดูแล
ผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับผูปวยทีไ่มมีญาติก็ไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนบานใกลเคยีง 
โดยมีเจาหนาที่จากสถานบริการสุขภาพใกลบานติดตามเยี่ยมอยางสม่ําเสมอ มีระบบการสงตอการ
ดูแลรักษาพยาบาลผูปวยระหวางสถานบริการสุขภาพ การมีสวนรวมในการประชุมปรึกษากรณี
ผูปวย (Case Conference) ของทีมสหสาขาวิชาชีพ และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
3.4.1 มีระบบการดูแลผูปวยความดันโลหติสูงตอเนื่องที่บาน  
3.4.2 ผูปวยและญาติสามารถดูแลตนเองไดถูกตองและเหมาะสม 
3.4.3 ควบคุมความดันโลหติไดในเกณฑปกติ และไมมภีาวะแทรกซอน 

 
 
 
ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
                                                                                                     ลงชื่อ…………………..…...….  

                                                                                 (นางสาวชุตนิันท  แตงแกว) 
                                                                                                                      ผูเสนอแนวคิด 
                                                                                          


