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เรื่อง แนวปฏิบัติในการสงเสริมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม
ทราบสาเหตุดานการรับประทานอาหาร 
 
ปญหาทางคลนิิก 
 พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอายุโรคความดนัโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ
 

1. Problem analysis ระบุปญหาที่ตองการแกไข 
 

สถานการณของโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันระดับโลก 
 
              ความเจริญกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนความสําเร็จของการวางแผน
ครอบครัวที่ดีสามารถลดอัตราการเกิดไดตามเปาหมายในระยะเวลาอันสั้นสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของประชากร ทําใหมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงองคการสหประชาชาติไดคาดการณไว
วา สัดสวนของผูสูงอายุหรือผูสูงอายุที่อายุเกิน 65 ปขึ้นไป จะเพิ่มขึน้รอยละ 5.9 ในป 2523 เปนรอยละ 
10 ในป 2568 (สุรีย กาญจนวงศ,2540) 
                    โรคที่พบบอยในผูสูงอายุคือโรคปวดเมื่อยโรคขอและอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวานและโรคตอกระจก(จันทรเพ็ญ  ประภาวรรณ,2540)  โรคความดันโลหิตสูงเปน
โรคไมติดตอเร้ือรังของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดจึงเปนปญหาของประเทศกาํลังพัฒนาแลวและ
ประเทศกําลังพัฒนา จากรายงานองคการอนามัยโรคในป ค.ศ. 1999 ประชาชนทั่วโลกปวยเปนโรค
ความดันโลหติสูงประมาณ 50 ลานคน(ชนิดา  กาญจนลาภ.2543) สวนในทวีปเอเชยีมีผูปวยรอยละ 15 
ของประชากร(WHO,1998)   

สถานการณของโรคความดันโลหิตสูงในระดับประเทศชาติ 
 

                        สําหรับประเทศไทยพบวาโรคความดันโลหิตสูงเปนปญหาสาธารณสุขตั้งแตป 2523 
เปนตนมา จากการสํารวจสถานะสุขภาพครั้งที่ 2 ในป 2539-2540 พบวาความชกุของโรคความดัน
โลหิตสูงรอยละ 9.7  คิดเปนผูปวย 4.3 ลานคน และความชุกของโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น(จันทร
เพ็ญ ชูประภาวรรณ.2543)  จากรายงานการตายดวยโรคความดันโลหติสูงและหลอดเลือดสมองในป
2543,2544,2545,2546 และ2547   อัตราตายเทากับ 13.3,10.3,15.6,18.9 และ 24.5 ตามลําดับ (สํานกั
นโยบายแผนและสาธารณสุข,2547)  



สถานการณของโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันของโรงพยาบาลลําลูกกาจังหวัดปทุมธานี 
                    
                        ในจังหวดัปทมุธานีถือเปน 1  ใน  26  จังหวัดทีต่องเฝาระวังในการเจบ็ปวยดวย
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง และหวัใจขาดเลือด(กระทรวงสาธารณสุข,2547) จงัหวัดปทมุธานีพบ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราปวยอยูในระดบัตนๆของโรคไมติดตอเร้ือรังในป 2542, 2543,2544 
มีอัตราปวยเทากับ 340,415,510 ตอประชากรแสนคนตามลําดับและโรคความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุ
การตาย 10 อันดับแรก ซ่ึงเพิ่มขึ้นทุกป  ป 2543 มีอัตราการตายเทากับ 2.08 ตอประชากรแสนคน 2544 
มีอัตราการตายเทากับ3.68 ตอประชากรแสนคน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัปทุมธานี,2547) 
                     โรงพยาบาลลําลูกกา พบผูปวยนอกโรคความดันโลหิตสูงเปนอันดับ 1 ใน 10  อันดับแรก   
เพศชาย 2,089 ราย เพศหญิง  4,817 ราย รวมทั้งส้ิน6,906 ราย และจํานวนผูปวยในทั้งหมด 3,332 ราย 
อันดับหนึ่ง ความดันโลหิตสูง จํานวน 105 รายอันดับสอง เบาหวาน จํานวน 100 รายอันดับสาม หอบ
หืด จํานวน 82 ราย (ศูนยขอมูลสารสนเทศโรงพยาบาลลําลูกกา ) 

 
ปจจัย / ประเด็นที่เกี่ยวของกับปญหา 

 
         โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคที่ตองรักษาอยางตอเนื่องและยาวนาน โรคความดันโลหิต

สูงมีอยู 2  ประเภทดวยกนัคอื ความดันโลหิตสูงชนิดที่ทราบสาเหตุและความดนัโลหิตสูงชนิดไมทราบ
สาเหตุ ในผูปวยความดันโลหิตสูงชนิดทราบสาเหตุเมื่อรักษาแลว ระดบัความดันโลหิตจะกลับเปนปกติ
และอาจหายขาดได แตในผูปวยความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ การรักษาไมสามารถทําใหโรค
หายขาดหรือกลับไปเปนปกติได ดังนัน้จึงตองมีการรักษาอยางตอเนื่องและตลอดชีวติ ซ่ึงผลกระทบ
จากภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหติสูงจะตองรักษายาวนาน เสียคาใชจาย และเสียเวลามาก โดย 
เปาหมายของการ รักษาโรคนี้เปนเพียงการปรับหรือการควบคุมระดับความดันโลหติใหอยูในเกณฑที่
ใกลเคียงปกติ    ไมใหอวัยวะ เปาหมาย ไดแกสมอง หัวใจ ไต จอตา ถูกทําลาย ที่ผานมาพบปญหาผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงขาดความรวมมือ ในการรักษา เนือ่งมาจากปจจยัตางๆ เชน    ผูปวยคิดวาตนเอง
สบายดี ไมมีอาการผิดปกติ และไมมีเงินคาเดินทาง ไปใชบริการ (วรารัตน เหลานภากุล, 2546)  ความ
ดันโลหิตสูงอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของหัวใจ สมอง ไต และหลอดเลือดในรางกายจดัเปน target 
organs ของโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมจะถือวามี target organs 
damage (TOD) เกิดขึน้แลว (พึงใจ งามอุโฆษ, 2541)  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมไดรับการรักษา 
หรือรับการรักษาไมตอเนื่อง จะไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหติใหอยูในระดบัที่ปลอดภัยได 
เปนผลใหมี การทําลายอวัยวะท่ีสําคัญๆของรางกาย (พึงใจ งามอุโฆษ, 2541; สมชาย โลจายะ และ 
อรวรรณ สุวจติตานนท, 2536) ดังนี ้



ผลตอหัวใจ 
 ความดันโลหติสูงทําใหหัวใจหองลางซายตองทํางานหนกั เนื่องจาก แรงตานทานที่เพิม่ขึ้นใน

หลอดเลือด ซ่ึงในระยะเริ่มแรกนั้นกลามเนือ้หัวใจจะปรับตัวใหเขากับแรงตานทาน ที่เพิ่มขึ้นโดยการ
ขยายตวั ทําใหหัวใจหองลางซายโต และถาภาวะนีย้ังเกดิขึ้นตอไป เสนใยของกลามเนื้อ จะหยอนไม
สามารถขยายตัวไดอีก หวัใจหองลางซายจะพองและไมทํางาน ทําใหไมสามารถรบัเลือดออกจาก ปอด
ได    เลือดจะไหลกลับไปสูปอดตามเดิม    เกิดอาการเลือดคั่งในปอด หวัใจหองลางขวาตองทํางานหนัก 
จนในที่สุดเกดิภาวะหวัใจขาดเลือด(ischemic heart disease) หรือ ภาวะหวัใจลมเหลว  

ผลตอหลอดเลือด  
 ความดันโลหติสูงทําใหหลอดเลือดตองรับน้ําหนกัมากขึ้น หลอด ผนงัหลอดเลือดหนาและ

แข็งตัว ทําใหการไหลเวยีนของเลือดไมสะดวกเกิดการอุดตัน เกดิล่ิมเลือดทําใหเลือด ไมสามารถไป
เล้ียงอวัยวะนัน้ๆได อวัยวะที่สําคัญคือ หัวใจ สมอง ไต และโรคที่พบไดมากคือ หัวใจขาดเลือด สมอง
ขาดเลือดและไตวาย เปนตน  

ผลตอสมอง 
  เมื่อหลอดเลือดอยูในภาวะความดันสูงนานๆ หลอดเลือดเสียความ ยืดหยุน มีการโปงพอง

(aneurysms) ของหลอดเลือดขึ้น หลอดเลือดในสมองก็เชนเดียวกนั เมื่อความดันโลหติยัง คงอยูสูงต
อไปอีก    อาจทําใหเสนเลือดที่มีการโปงพองแตกได สงผลใหเกดิโรคหลอดเลือดในสมองแตก ถาไม
ไดรับการรักษาอยางทันทวงทีอาจทําใหหมดสติ เปนอัมพาต หรือเสียชีวิตได  

ผลตอตา 
 ความดันโลหติสูงจะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของจอรับภาพ (retina) ซ่ึงเปนสวนของประสาท 

และหลอดเลือดที่มาเลี้ยงตา หลอดเลือดฝอยเล็กๆตีบแคบโดยทั่วๆไปอยางรวดเร็ว และ มีการหดเกร็ง
เฉพาะที่มีเลือดออก และ exudates ในจอตาประสาทตาบวม (papilledema) เปนผลทําใหประสาทตา ถูก
ทําลายหรือเส่ือมสมรรถภาพ ซ่ึงจะทําใหมีจุดบอดบางสวนในลานตา (scotorata) ตามัวและอาจถึงตา
บอดได  
     พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยโรคความดันโลหติสูงเปนปจจยัหนึ่งที่สําคัญในการ
ดูแลตนเอง เพือ่ควบคุมระดบัความดันโลหิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยการลด
อาหารที่มีรสเค็ม อาหารที่มีไขมันมาก งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ดังนั้นการบริโภคอาหารถือ
วาเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมสุขภาพที่จะเปนดัชนีบงบอกถึงการมี สุขภาพและมคีุณภาพชวีิตทีด่ี ( 
นัยนา  เมธา,  2544 ) และจากการศึกษาพบวา ผูปวยมีการดูแลสุขภาพตนเองดานโภชนาการเฉพาะการ
ลดความเค็มของอาหารเทานั้น แตผูปวยไมทราบวาอาหารอื่นๆ ที่มีโซเดียมก็ตองจํากัดปริมาณการ
บริโภคดวยไดแก ผงชูรส เครื่องปรุงรสตางๆ ผูปวยลดความเค็มของอาหารโดยการลดการบริโภค หรือ
ไมบริโภคอาหารรสเค็ม ปรุงอาหารแยกจากผูอ่ืน นอกจากนี้ผูปวยลดความเค็มโดยมีวิธีที่อาจทําใหได
รับโซเดียมในปริมาณมาก ไดแกการปรุงรสชาติอ่ืนเพิ่มลงในอาหารรสเค็มและ การทําอาหารใหรสเค็ม



เจือจางลงแตบริโภคจนหมด แหลงโซเดียมที่ผูปวยไดรับจากอาหาร มาจาก น้ําปลารา เครื่องปรุงชนิด
ตางๆ ปลาแหง ปลาทูเค็ม อาหารหมักดอง และบริโภคผงชูรสเพราะเขาใจวาไมใช อาหารรสเค็ม
สามารถบริโภคได (สุวิมล  สังฆะมณ,ี 2549) 

 ในปจจุบันมีการจัดการดแูลโรคความดันโลหิตสูงหลาย โปรแกรม ทําใหอุบัติการของโรค
ความดันโลหติสูงลดลง โดยการเพิ่มบทบาทดูแลทางดาน การรักษาโดยไมใชยา บทบาทหนึ่งที่สําคัญ
นั้นคือการจัดการทางดานโภชนาการ ในการปองกัน และ รักษาโรคความดันโลหติสูงและโรคอื่นที่
เกี่ยวของ  การบําบัดความดนัโลหิตสูงดวยตัวยานั้น บุคลากรทางการแพทยที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักและ
ยกยองหลายทาน มีความเหน็ตรงกันวาเปนสิ่งที่ให ผลดทีี่สุดก็แตในระยะสั้นเทานั้น แตถาหากบําบัด
โดยวิธีการดูแลสุขภาพและดูแลพฤติกรรมในการบริโภคแลว จะใหผลในทางปองกันและลดอาการ
กําเริบของความดันโลหิตสูงที่ไดผลในระยะยาว ที่ดกีวา (เกษมศรี วงศเลิศวิทย, 2542) 
                          ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูปวยความดัน
โลหิตสูง เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนแนวทางในการ พัฒนาการให ความรูและดแูลผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูง ใหมีการปฏิบัตติัวในการดแูลตนเองไ ด อยางถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริโภค
อาหารเพื่อใหผูปวยมีภาวะสุขภาพที่ดใีน ระยะยาวไมเกิดภาวะ แทรกซอนตางๆ และสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Situation analysis ประเมินสถานการณที่เกิดปญหา 
 

สถานการณที่พึงประสงค 
 

     ผูปวยโรคความดันโลหติสูงชนิดไมทราบสาเหตุ สามารถดูแลสุขภาพตนเองเพือ่ปองกัน
ภาวะแทรกซอนไดอยางถูกตองตามรูปแบบการใหความรูเพื่อการดูแลตนเองของผูปวย อยางถูกตอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริโภคอาหาร ลดอาหารเค็ม ลดอาหารมัน เพื่อใหผูปวยมีภาวะสุขภาพที่ดี 
ระยะยาวไมเกดิภาวะแทรกซอนตางๆ และสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
Nursing Phenomena 

 
ศึกษาในกลุมผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุที่มารับบริการแผนกผูปวย

นอกโรงพยาบาลลําลูกกา อายุ 60-75 ป จํานวน 10 ราย 
 

แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 

เครื่องมือของ นัยนา เมธา(2544) เรื่อง ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยโรคความดันโลหติสูง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ประกอบไปดวย 

1. แบบบันทึกขอมูลทั่วไป 
2. แบบวัดความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 29 ขอ 
3. แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง จํานวน 35 ขอ 

คาความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ 
 แบบวัดความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีคาความความเชื่อมั่นเทากับ 
0.74 

แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80 
 
 



เครื่องมือที่พัฒนาของสุวิมล  สังฆะมณี(2549) เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองดานโภชนาการของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ วิทยานพินธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการสัมภาษณเชงิลึก ในสวนของการดูแลตนเองดานโภชนาการ ประกอบไป
ดวยขอคําถาม 

- รูปแบบการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวนั จํานวนมื้ออาหาร ชนิดของอาหาร 
- แหลงที่มาของอาหาร 
- ผูประกอบอาหาร 
- ความชอบอาหาร ชนิดของอาหารที่ชอบ ไมชอบ รสชาติของอาหารที่ชอบ ไมชอบ 
- อาหารแสลง อาหารที่ไมบริโภค 
- การบริโภคอาหารกอนและหลังโรคความดันโลหิตสูง 
- ใครเปนผูแนะนําการดูแลสุขภาพตนเองดานโภชนาการ อยางไรบาง 
- การปฏิบัติตน วิธีการปฏิบัติ ปญหาอุปสรรของการปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติ 
- ความพึงพอใจในรูปรางตนเอง 
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ความถี่ ปริมาณของการดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการขั้นตอนการสัมภาษณเพื่อไดขอมูล 
1. ติดตอประสานงานกับแพทยและพยาบาลหัวหนากลุมงานผูปวยนอกเพื่อช้ีแจง

วัตถุประสงคและขอความรวมมือในการทําการศึกษา 
2. เลือกกลุมตัวอยางที่จะศึกษาตามคุณสมบัติที่กําหนดและพบกลุมตัวอยางเพื่อแนะนําตัว

ช้ีแจงวตัถุประสงคของการศึกษารวมทั้งขัน้ตอนการรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือใน
การทําการศึกษา 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณกลุม
ตัวอยางคือผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ อายุเกนิ 60 -70 ป และให
ความรวมมือเปนอยางด ี

 

แพทย ผูรับบริการ 

รับยา 

สัมภาษณ กลับบาน 

HT in Elderly 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสถานการณ 
ผลการสัมภาษณผูสูงอายุที่ม ุ 

จากการใชเครื่องมือของ นัยนา เมธา (2544)  เร่ือง ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพ
กับพฤติ

วนที่   1  ขอมูลท่ัวไป 
กลุมตัวอยาง  จํานวน 10 คน 

 
ขอ ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ีความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต
 

กรรมการบริโภคอาหารของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  พบวา 
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วนที่ 2   คะแนนความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ิดเปนรอยละ 40  
ละมีค

ื่อสุขภาพ จํานวน รอยละ 

ส
 ระดับความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง จํานวน 4 คน ค
แ วามเชื่อสุขภาพโดยรวมระดับปานกลาง  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60 ดังตาราง 
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ระดับคะแนนของความเชื่อดานสุขภาพเมื่อแบงเปนรายดาน 
 

ความเชื่อดานสุขภาพ คะแนนเต็ม X SD ระดับ
คะแนน 

การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและ
ภาวะแทรกซอน 

15 12.84 1.86 ปาน
กลาง 

การรับรูถึงความรุนแรงของการเปนโรค 21 18.90 1.59 สูง 
การรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัติตนในเรื่องของการ
ปองกันและรกัษาโรค 

21 19.00 2.29 ปาน
กลาง 

การับรูถึงอุปสรรคในการปฏิบัติตน 15 12.20 1.76 ปาน
กลาง 

ปจจัยรวมตางๆ 15 14.36 0.98 สูง 
 
สวนที่ 3  ระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีคะแนนเต็ม 140   คะแนน  พบคาสูงสุดที่ 123 คะแนน และ
ต่ําสุดที่ 74 คะแนน 

 
ระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภค จํานวน รอยละ 

สูง 2 20 
กลาง 8 80 
ต่ํา 0 0 

รวม 10 100 
 
กลุมตัวอยางมคีะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูระดับสูง จํานวน 2 คน    คิดเปนรอยละ 

20   มีคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอยูระดบักลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 80  
 
 
 
 
 



พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยแบงเปนหมวด 
 

หมวด คะแนนเต็ม X SD ระดับคะแนน 
แปง 8 6.20 1.17 ปานกลาง 
เนื้อสัตว 32 24.82 4.44 ปานกลาง 
ผัก ผลไม 24 20.24 2.56 สูง 
ไขมัน 20 15.96 1.89 ปานกลาง 
เครื่องดื่ม 20 16.04 2.81 สูง 
เครื่องปรุงรส 36 18.88 7.07 ปานกลาง 

 
กลุมตัวอยางมพีฤติกรรมการบริโภค ผักผลไมและเครื่องดื่มอยูในระดบัสูง สวนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในหมวดแปง เนื้อสัตว ไขมนั เครื่องปรุงรส อยูในระดับปานกลาง 
พบวาในหมวดเครื่องปรุงรสผูปวยมีการปฏิบัติ 3-4 วัน/สัปดาห  จํานวน  6 ราย  คิดเปนรอยละ 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมภาษณเชิงลึก 
 

การดูแลสุขภาพตนเองดานโภชนาการของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ ในการ
สัมภาษณเชิงลึก  

1. ความเชื่อเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ัวไป 
ทุกคนเชื่อวาเกิดจากรางกายของทุกคนมีความแตกตางกันและเปนไปตามอายุที่มาก

ขึ้น 
2. ความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 

การรับรูเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูงเปนการรับรูภายหลังจากการไดเขารับการ
รักษาดวยแพทยแผนปจจุบนั เปนการรับรูจากคําแนะนาํของแพทยผูใหการรักษา  

3. การดูแลตนเองดานโภชนาการ 
โดยรับรูวาการบริโภคอาหาร ประเภท ผัก ปลา จะเปนประโยชนตอรางกาย 

สวนการบริโภคอาหารบางประเภทจะทําใหเกิดผลเสียตอรางกายได โดยเฉพาะโรคความดันโลหติสูง 
จะตองระวังในเรื่องการบริโภคอาหารรสเค็ม อาหารหมกัดอง อาหารไขมันสูง โดยมกีารรับรูเกี่ยวกบั
ชนิดและรสชาติของอาหาร ดังนี ้

อาหารเค็ม หมายถึง อาหารที่ปรุงใหมีรสเค็มนํารสอื่น รวมถึงอาหารที่ทํารสเผ็ดจัด โดยเขาใจ 
วา อาหารที่เผ็ดจัด จะตองใสเครื่องปรุงรสปริมาณมาก อาหารเค็ม ไดแก อาหารที่มีช่ือ “เค็ม” เชน ปลา
เค็ม ไขเค็ม เครื่องปรุงรสเค็ม ไดแก น้ําปลา เกลือ กะป เครื่องปรุงรสที่มีรสเค็ม แตถือวารสไมเค็มจัด 
ไดแก ปลาราซอสถั่วเหลือง ซีอ้ิวขาว ซีอ้ิวดํา น้ํามันหอย เครื่องปรุงเหลานี้สามารถใสลงในอาหารได 
เพราะไมทําใหเกิดรสเค็มมาก และใชในปริมาณที่ไมมาก 
 ผงชูรส เปนเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียม แตชาวบานและผูปวยไมถือวาเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง 
เพราะเปนเครื่องปรุงรสที่มีรสเค็มการใสผงชูรสจะทําใหอาหารมีรสชาติดีขึ้น ทําใหรับประทานอาหาร
ไดมากขึ้น 

อาหารมัน หมายถึง อาหารที่ใชน้ํามันในการปรุง ไดแก อาหารทอด อาหารผัด เนื้อสัตวติดมัน 
เชน หนังไก หมูสามชั้น สวนอาหารคาวหวานกะท ิไมถือวาเปนอาหารมัน โดยทั่วไปไมนิยมบริโภค
อาหารคาวใสกะท ิจะบริโภคบางเมื่อมีงานบุญ สวนขนมหวานทีใ่สน้ํากะท ิหรือขนมที่มีสวนประกอบ
ของกะทิหรือมะพราวมถือวาเปนอาหารมนัจะจัดอยูในประเภทของหวาน ซ่ึงผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงไมตองระวงัอาหารรสหวาน จัด โดยเขาใจวาผูเปนโรคเบาหวานเทานั้นที่ควรงดอาหารหวาน 
 

 
 



สิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น 
 

- พบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุขาดความเขาใจในพฤติกรรม
ปองกันภาวะแทรกซอนไมถุกตอง 

- พฤติกรรมที่มีปญหามากที่สุดในเรื่องการดแูลสุภาพตนเองดานการรับประทานอาหาร ลด
อาหารเค็ม อาหารมัน การรบัประทานเครือ่งปรุงรสโดยไมทราบวาเปนอาหารรสเค็ม  เพื่อ
ควบคุมระดับความดันโลหติจึงเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนและการเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลบอยครั้ง 

- ขาดความมั่นใจในการควบคมุอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mapping 

 

 

เนื้อสัตว 

การบริโภค 
(กินไมถูก) 

แปง 

พฤติกรรมการดุแลตนเองไม
เหมาะสม

ความเช่ือ ทัศนคติ 

ความรู ผักผลไม 

ไขมัน ขาดทักษะ 
 การสนับสนุนทางสังคม 

เครื่องปรุงรส 

เครื่องดื่ม 

การปองกันภาวะแทรกซอนไมถูกตอง 



3. Decision goal เปาหมายของการตัดสินวาเปนปญหา คืออะไร 
เปาหมายสําคญัในการดแูลรักษาผูปวยโรคความดันโลหติสูง คือ สงเสริมใหผูปวยสามารถ 

ควบคุมระดับความดันโลหติใหอยูในระดบัปกติ หรือ ใกลเคียงกับปกติมากที่สุด ซ่ึงตองอาศัยปจจัย 
สําคัญ 2 ประการคือ การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย เปน ปจจัยสําคัญของการควบคุมโรคและ
เปนสิ่งจําเปนที่ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทุกคนควรปฎิบัติ   ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนดิไม
ทราบสาเหตุ ซ่ึงมีระดับความดันโลหิตสูงเล็กนอยถึงระดบัปานกลาง ถาควบคุมอาหารไดดีและมีการ
ออกกําลังกาย อยางเหมาะสมก็อาจจะควบคุมระดับความดันโลหิตได  ดวยเหตนุี้ในการดูแล ผูปวยโรค
ความดันโลหติสูง จึงเนนการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การใชยา การดูแลสุขภาพอนามยั การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวย 

 
การใหสุขศึกษาเกีย่วกับโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุแกประชาชนเปนหัวใจสําคัญ

ของการรักษาโรคความดันโลหิต เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังรักษาไมหายขาดการให
สุขศึกษาจําปนตองมีความตอเนื่องและตดิตามประเมินผลเพื่อใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีความรู
ความเขาใจเกดิแรงกระตุนใหผูปวย อยากควบคุมระดับความดันโลหติ และดแูลตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกลาวและประสบการณของผูศึกษา มีความเห็นวาการแกไขปญหาจําเปนตองใหสุข
ศึกษาเพื่อใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีความรูความเขาใจเกดิแรงกระตุนในการควบคุมดูแลตนเอง
ซ่ึงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได   ดังนั้น  เพือ่ใหผูปวยโรคความดันโลหติสูงชนิดไมทราบ
สาเหตุมีความรูความเขาใจ สามารถควบคุมระดับความดนัโลหิต  และดูแลตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   เพื่อชวยลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพของผูปวย  รวมทั้งลดภาระดาน  การ
รักษาพยาบาลของสถานบริการ    และเพือ่ตอบสนองตอนโยบายหลักประกนัสุขภาพถวนหนา  จึงได
สนใจศึกษารูปแบบการใหสุขศึกษาดานการรับประทานอาหารลดอาหารเค็มเพื่อการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุในผูสูงอายุ  อันจะเปนประโยชน ตอการดําเนินงาน
ดานสุขภาพและนําไปใชในการใหสุขศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เปาหมายของการตัดสินใจ 
 

1. เพื่อเกิดพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหติสูงชนิดไมทราบสาเหตุในเรื่อง
การดูแลสุภาพตนเองดานการรับประทานอาหาร ลดอาหารเค็ม, การควบคุมน้ําหนักตัวที่ถูกตอง
เหมาะสมของผูปวย 

2. เพื่อใหพยาบาลมีแนวทางที่เปนมาตรฐานในการใหสุขศึกษาดานการรับประทานอาหารลด
อาหารเค็มเพื่อการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางแนวทางการใหสุขศึกษาดานการรับประทานอาหารลดอาหารเค็มเพื่อการดูแล
ตนเองของผูปวยโรคความดนัโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ

2. เพื่อใหผูปวยสามารถดแูลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตองตามรูปแบบการใหสุขศึกษาดานการ
รับประทานอาหารลดอาหารเค็มเพื่อการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไมทราบ
สาเหตุ 

 
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ดานการรับประทานอาหารลดอาหารเค็ม 

2. พยาบาลมีแนวทางที่เปนมาตรฐานในการใหสุขศึกษาดานการรับประทานอาหารเพื่อการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ
 
แนวทางการประเมิน 

การมีพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุในเรื่อง
การดูแลสุภาพตนเองดานการรับประทานอาหาร ลดอาหารเค็ม,น้ําหนักตัวและระดับความดนัโลหิต 
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ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง. 
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น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือของ นัยนา เมธา(2544)  
 

เร่ือง  ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยโรค
ความดันโลหติสูง 

4. แบบบันทึกขอมูลทั่วไป 
5. แบบวัดความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 29 ขอ 

เปนแบบวัดมาตราสวน แบงความเชื่อดานสุขภาพออกเปน 5 ดาน 
6. แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง จํานวน 35 ขอ 

 
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
 แบบวัดความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีคาความความเชื่อมั่นเทากับ 
0.74 

แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัว 
 
1. ช่ือ-สกุล……………………………….. 
2. เพศ  (       )หญิง (      ) ชาย 
3. อายุ.............ป(จํานวนเต็ม) 
4. ระดับการศึกษา 

(       )ไมไดเรียน ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 4 
(       )ประถมศึกษา 
(       )มัธยมตน 
(       )มัธยมปลาย/ ปวช/ปกส.ตน 
(       )ปวส./ปกส.สูง/อนุปริญญา 
(       )ปริญญาตรีขึ้นไป 

5. อาชีพ 
(       )ไมไดทํางาน 
(       )ขาราชการ 
(       )พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(       )คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 
(       )รับจาง 
(       )เกษตรกรรม 
(       )อ่ืนๆโปรดระบ ุ

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
(       )ไมมีรายได 
(       )ต่ํากวา 1,000 บาท 
(       )1,000-3,000 บาท 
(       )3,001-6,000 บาท 
(       )6,001-9,000 บาท 
(       )มากกวา 9,000 บาท 

7. รายไดของทานเพียงพอกับรายจายหรือไม 
(       )เพยีงพอ 
(       )ไมเพียงพอ 
 



8. ถาทานไมมีรายได ทานไดรับความชวยเหลือจากแหลงใด 
(       )บุตร 
(       )สามี/ภรรยา 
(       )ญาติพี่นอง 
(       )อ่ืนๆโปรดระบุ................................................... 

9. ทานสูบบุหร่ีหรือไม 
(       )ไมสูบ 
(       )สูบ ถาสูบนาน................ป วันละ.......................มวน 
(       )เคยสูบ แตหยุดแลว ระยะเวลาหยดุสูบ............................ป 

จํานวนมวนที่เคบสูบตอวัน........................มวน นาน.....................ป 
10. ทานดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม 

(       )ไมดื่ม(ถาไมดื่ม ใหขามไปตอบขอ 14) 
(       )เคยดื่ม แตปจจุบนัเลิกแลว ระยะเวลาที่หยุดดื่ม...................ป 
(       )ดื่ม 

11. ความถี่ในการดื่ม 
(       )ทุกวัน 
(       )1 คร้ัง/ สัปดาห 
(       )2-3 คร้ัง/ สัปดาห 
(       )4-6 คร้ัง/ สัปดาห 
(       )2-3 สัปดาห/ คร้ัง 
(       )เดือนละ 1 คร้ัง 
(       )มากกวา 1 เดือน/ครั้ง 

12. จํานวนแกวทีท่านดื่มสุราตอคร้ัง 
(       )1 แกว 
(       )มากกวา 1 แกว 

13. จํานวนแกวทีท่านดื่มเบยีรตอคร้ัง 
(       )2 แกว 
(       )มากกวา 2 แกว 

14. ทานออกกําลังกายหรือไม 
(       )ไมออก (ถาไมออกกําลังกายใหขามไปตอบขอ 17) 
(       )ออก 
 



15. ความถี่ในการออกกําลังกาย 
(       )นอยกวา 3 คร้ัง/สัปดาห 
(       )3-4 คร้ัง/ สัปดาห 
(       )มากกวา 4 คร้ัง/สัปดาห 

16. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย 
(       )นอยกวา 20 นาที 
(       )20-30 นาที 
(       )มากกวา 30 นาที 

17. ทานเคยไดรับความรเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูงหรือไม 
(       )เคย 
(       )ไมเคย 

18. ถาเคยทานไดรับความรูจากแหลงใดตอไปนี้ 
(       )แพทย พยาบาล 
(       )นิตยสาร วารสาร ส่ือส่ิงพิมพตางๆ 
(       )วิทยุ โทรทัศน 
(       )อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................ 

19. ระยะเวลาที่เปนโรคความดนัโลหิตสูง…………….ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบวัดความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
 

โปรดอานขอความแตละขออยางรอบคอบ แลวทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความนึกคิด ความ
เขาใจ หรือความเชื่อตามความเปนจริงของทานมากที่สุด ซ่ึงแตละขอจะมีคําตอบเดียวและกรณุาตอบทุก
ขอ 
 
การเลือกตอบถือเกณฑดังนี้ 
เห็นดวย  หมายถึง   ขอความในประโยคนั้นตรงกบัความรูสึกนกึคิด ความเขาใจ  

ความคิดเหน็ และความเชื่อของผูตอบทุกประการ 
ไมแนใจ หมายถึง  ขอความในประโยคนั้นไมแนใจวาตรงกับความนึกคดิ ความ 

เขาใจ ความคดิเห็น และความเชื่อของผูตอบ 
ไมเห็นดวย หมายถึง  ขอความในประโยคนั้นไมตรงกับความนกึคิด ความเขาใจ ความ 

คิดเห็น และความเชื่อของผูตอบเปนสวนใหญ 
 

ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและภาวะแทรกซอน    
1.  คนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเจ็บปวยไดงายกวา
คนที่ไมเปน 

   

2.  คนที่มีน้ําหนักตัวมากกวาปกติหรืออยูในภาวะอวนมโีอกาส
เกิดโรคแทรกซอนไดมากกวา 

   

3.  ถึงแมวาระดับความดนัโลหิตจะสูงเปนระยะเวลานานก็ไมมี
โอกาสจะเปนโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองได 

   

4.  ถาไมสามารถควบคุมระดับความดนัโลหิตได จะมีโอกาส
เปนโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตได 

   

5.  การบริโภคอาหารที่มีรสเค็มไมทําใหระดับความดนัโลหิต
เพิ่ม 

   

 
 
 
 
 



 
ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

การรับรูถึงความรุนแรงของการเปนโรค    
6.  ความดันโลหิตสูงเปนโรคที่ไมมีอันตรายตอสุขภาพ    
7.  ผูที่เปนโรคความดันโลหติสูงยังคงรับประทานอาหาร
ประเภทไขมนัไดตามปกต ิ

   

8.  ถาดื่มสุราหรือสูบบุหร่ีจะทําใหโรคกําเริบมากขึ้น    
9.  อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น ถาความดนัโลหิตสูงเปน
ระยะเวลานาน 

   

10.  การออกกาํลังกายชวยทาํใหระดับความดันโลหิตลดลง
ได 

   

11.  ถารับประทานอาหารเคม็เชน เนื้อเค็ม ไขเค็ม น้ําพรกิ
กะป จะไมมีผลตอระดับความดันโลหิต 

   

12.  การที่น้ําหนักตวัมากกวาเกณฑปกตไิมทําใหระดับ
ความดันโลหติสูงขึ้น 

   

การรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัตตินในเรื่องของการ
ปองกันและรักษาโรค 

   

13.  การรับประทานยาอยางสม่ําเสมอและพบแพทยตาม
นัดจะสามารถควบคุมระดับความดันโลหติได 

   

14.  การงดหรอืลดการรับประทานอาหารทีม่ีรสเค็มไมมีผล
ตอการลดลงของระดับความดันโลหิต 

   

15.  การงดหรอืลดการรับประทานอาหารทีม่ีไขมันสูงไมมี
ผลตอการลดลงของระดับความดันโลหิต 

   

16.  การออกกาํลังกายเปนประจําชวยลดระดับความดัน
โลหิตใหลดลง 

   

17.  การลดน้ําหนักตวัใหอยูในเกณฑปกตชิวยลดระดับ
ความดันโลหติใหลดลง 

   

 
 
 
 



 
ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

18.  การฝกสมาธิ ทําใหจิตใจสบาย ไมโมโหหรือฉุนเฉียว
งาย ไมมีผลในการชวยลดระดับความดันโลหิต 

   

19.  การงดดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลชวย
ทําใหระดับความดันโลหิตลดลง 

   

การับรูถึงอุปสรรคในการปฏบิัติตน    
20.  การที่ตองงดรับประทานอาหารที่มีรสเค็มทําใหชีวติ
ขาดความสุข 

   

21.  การที่จะควบคุมความดนัโลหิตใหไดนั้นตอง
เปลี่ยนแปลงนสัิยความเคยชนิหลายอยาง 

   

22.  ปญหาคาใชจายไมเปนอุปสรรคในการรักษาโรคความ
ดันโลหิตสูงของทาน 

   

23.  การควบคมุอาหารนั้นไมมีผลตอการควบคุมระดับ
ความดันโลหติ 

   

24.  การปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย พยาบาลเปน
เร่ืองที่ยุงยากทาํใหไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางสม่ําเสมอ 

   

ปจจัยรวมตางๆ    
25.  สมาชิกในครอบครัวของทานใหความสนใจดแูลและ
เอาใจใสตอภาวะการเจ็บปวยของทานเปนอยางด ี

   

26.  ทานไดรับคําแนะนําในเรื่องการปฏิบัติตัวในดานการ
บริโภคอาหารใหถูกตองเหมาะสมกับภาวะของโรคจาก
แพทยและพยาบาลดวยความเปนกันเอง 

   

27.  ทานไมมคีวามอดทนพอที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แพทยและพยาบาล 

   

28.  ทานไดรับกําลังใจจากบุคคลรอบขางเสมอ ทําใหทาน
ไมมีความวติกกังวลในโรคทีท่านเปนอยู 

   

29.  การควบคมุอาหารตามคําแนะนําของแพทย พยาบาล
จะชวยควบคุมระดับความดนัโลหิตไมใหสูงขึ้น 

   

 
 



แบบวัดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง 
 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่งหมาย ลงในชองวางใหตรงกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของทาน ซ่ึงแตละ
ขอจะมีคําตอบเดียวและกรณุาตอบทุกขอ 
 
เกณฑการเลือกตอบถือเกณฑดังนี ้
ไมเคยปฏิบัติเลย  หมายถึง  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไมเคยมีพฤติกรรมบริโภค 

อาหารนั้นๆเลย 
ปฏิบัติ 1-3 วัน/เดือน หมายถึง  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารนั้นประมาณ 1-3 วัน ใน 1 เดือน 
ปฏิบัติ 1-2 วัน/สัปดาห หมายถึง  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารนั้นประมาณ 1-2 วัน ใน 1 สัปดาห 
ปฏิบัติ 3-4 วัน/สัปดาห หมายถึง  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารนั้นประมาณ 3-4วัน ใน 1 สัปดาห 
ปฏิบัติ 5-7 วัน/สัปดาห หมายถึง  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการบริโภค 

อาหารนั้นประมาณ 5-7 วัน ใน 1 สัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม 
เคย 

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
1-3 วัน/ 
เดือน 

ปฏิบตั ิ
1-2 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบตั ิ
3-4 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบตั ิ
5-7 วัน/ 
สัปดาห 

หมวดแปง      
1.  ทานรับประทานอาหารประเภทขนมเคก คุกกี้ 
ขนมปงอบ 

     

2.  ทานรับประทานขาวเหนยีวมูลกะทิเชน ขาว
เหนยีวมูลกะทสัิงขยา 

     

หมวดเนื้อสัตว      
3.  ทานรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวทําเค็ม
เชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม กุงแหง ปลารา 

     

4.  ทานรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวหมักดอง
ใหมีรสเปรี้ยวเชน แหนม ไสกรอกอีสาน ปลาเจา 
ปลาสม 

     

5.  ทานรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวติดมัน      
6.  ทานรับประทานอาหารประเภทขาวขาหมู ขาวมัน
ไก ขาวหมูกรอบ 

     

7.  ทานรับประทานอาหารประเภทแกงฮังเล แกงออม 
แอบอองออ 

     

8.  ทานรับประทานไขแดง      
9.  ทานรับประทานไขเค็ม      
10.  ทานรับประทานเนื้อสัตวที่บรรจุกระปองเชน
ปลากระปอง เนื้อกระปอง 

     

หมวดผักผลไม      
11.  ทานรับประทานผักชนดิตางๆเชนผักกาดขาว 
ผักคะนา กะหล่ําดอก 

     

12.  ทานรับประทานผลไมชนิดตางๆเชน กลวย สม 
องุน สัปปะรด 

     

13.  ทานรับประทานผักดอกเค็มที่มีรสเค็มจัดเชน 
ผักกาดดอง ขงิดอง กระเทยีมดอง 

     

 



พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม 
เคย 

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
1-3 วัน/ 
เดือน 

ปฏิบตั ิ
1-2 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบตั ิ
3-4 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบตั ิ
5-7 วัน/ 
สัปดาห 

14.  ทานรับประทานผลไมดองเกลือชนิดแหงเชน 
บวยเค็ม 

     

15.  ทานรับประทานผลไมดองในเกลือเชน ลูกทอ 
มะยม มะมวง มะดัน มะกอก 

     

16.  ทานรับประทานผลไมรสเปรี้ยวแชอ่ิมเชน 
มะขามแชอ่ิม มะมวงแชอ่ิม 

     

หมวดไขมัน      

17.  ทานใชน้ํามันหมูในการประกอบอาหาร      

18.  ทานใชน้ํามันพืชในการประกอบอาหาร      

19.  ทานรับประทานอาหารทอดเชน เนื้อทอด ไข
ทอด ปลาทอด ไกทอด 

     

20.  ทานรับประทานอาหารที่สวนประกอบของกะท ิ      

21.  ทานรับประทานเนย      

หมวดเครื่องดืม่      

22.  ทานดื่มสุรา      

23.  ทานดื่มชา กาแฟ      

24.  ทานดื่มเบยีร      

25.  ทานดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร      

26.  ทานดื่มน้าํอัดลม      

หมวดเครื่องปรุงรส      

27.  ทานใชเกลือในการปรุงอาหาร      



 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม 

เคย 
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 
1-3 วัน/ 
เดือน 

ปฏิบัติ 
1-2 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบัติ 
3-4 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบัติ 
5-7 วัน/ 
สัปดาห 

28.  ทานใชผลชูรสในการปรุงอาหาร      

29.  ทานใชน้ําปลาในการปรงุอาหาร      

30.  ทานใชซีอ้ิวในการปรุงรสอาหาร      
31.  ทานใชซอยปรุงรสเชน ซอสถัวเหลือง ซอยหอย
นางรมในการปรุงรสอาหาร 

     

32.  ทานใชเตาเจียวในการปรุงรสอาหาร      
33.  ทานใชกะปในการปรุงรสอาหาร      
34.  ทานใชปลาราในการปรุงรสอาหาร      
35.  ทานใชซุปกอน ซุปผง ผลปรุงรส สําหรับแตงรส
ตางๆเชน รสไก รสหมุในการปรุงรสอาหาร 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือท่ีพัฒนาของ สุวิมล  สังฆะมณี (2544) 
 

 เร่ือง การดูแลสุขภาพตนเองดานโภชนาการของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ ใน
การสัมภาษณเชิงลึก ในสวนของการดูแลตนเองดานโภชนาการ  
 
แนวการสัมภาษณเชิงลึก 

 
1.  ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือ สกุล 
อายุ  อาชีพ  การศึกษา รายได หนีสิน การถือครองทรัพยสิน 
สถานภาพสมรส จํานวนบุตร 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
การเจ็บปวยอ่ืนๆ  

2. ความเชื่อเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ัวไป 
ความเชื่อสาเหตุการเจ็บปวย 
การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดความเจ็บปวย 
การใชบริการสาธารณสุข 

3. แบบแผนการดําเนินชีวิต 
กิจกรรมประจาํวัน 

4. เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
ทราบวาปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงเมือ่ไร สาเหตุที่ทราบ 
อาการที่เกิดขึน้ 
เมื่อเกิดอาการแลวทําอยางไร 
สถานที่รับการรักษาใหผลอยางไร 
อาการในปจจบุัน 

5. ความรูเก่ียวกับโรคความดนัโลหิตสูง 
สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง 
อาการของโรคความดันโลหิตสูง 
ภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูง 
แนวทางการรกัษา 
การปฏิบัติตนของผูปวยโรคความดันโลหติสูง 



ทราบไดอยางไร ใครเปนผูแนะนํา 
การปฏิบัติตนตามการรับรู ผลของการปฏิบัติ 

 
6. การดูแลตนเองดานโภชนาการ 

- รูปแบบการบริโภคอาหารในชีวิตประจําวนั จํานวนมื้ออาหาร ชนิดของอาหาร 
- แหลงที่มาของอาหาร 
- ผูประกอบอาหาร 
- ความชอบอาหาร ชนิดของอาหารที่ชอบ ไมชอบ รสชาติของอาหารที่ชอบ ไมชอบ 
- อาหารแสลง อาหารที่ไมบริโภค 
- การบริโภคอาหารกอนและหลังโรคความดันโลหิตสูง 
- ใครเปนผูแนะนําการดูแลสุขภาพตนเองดานโภชนาการ อยางไรบาง 
- การปฏิบัติตน วิธีการปฏิบัติ ปญหาอุปสรรของการปฏิบัติ ผลจากการปฏิบัติ 
- ความพึงพอใจในรูปรางตนเอง 
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ความถี่ ปริมาณของการดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสัมภาษณวัดความเชื่อดานสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
 

 
ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคและภาวะแทรกซอน    
1.  คนที่เปนโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเจ็บปวยไดงายกวา
คนที่ไมเปน 

8 2  

2.  คนที่มีน้ําหนักตัวมากกวาปกติหรืออยูในภาวะอวนมโีอกาส
เกิดโรคแทรกซอนไดมากกวา 

8 2  

3.  ถึงแมวาระดับความดนัโลหิตจะสูงเปนระยะเวลานานก็ไมมี
โอกาสจะเปนโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองได 

6 3 1 

4.  ถาไมสามารถควบคุมระดับความดนัโลหิตได จะมีโอกาส
เปนโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไตได 

6 4  

5.  การบริโภคอาหารที่มีรสเค็มไมทําใหระดับความดนัโลหิต
เพิ่ม 

10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
การรับรูถึงความรุนแรงของการเปนโรค    
6.  ความดันโลหิตสูงเปนโรคที่ไมมีอันตรายตอสุขภาพ 2 5 3 
7.  ผูที่เปนโรคความดันโลหติสูงยังคงรับประทานอาหาร
ประเภทไขมนัไดตามปกต ิ

3 4 3 

8.  ถาดื่มสุราหรือสูบบุหร่ีจะทําใหโรคกําเริบมากขึ้น 3 4 3 
9.  อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น ถาความดนัโลหิตสูงเปน
ระยะเวลานาน 

6 3 1 

10.  การออกกาํลังกายชวยทาํใหระดับความดันโลหิตลดลง
ได 

5 3 2 

11.  ถารับประทานอาหารเคม็เชน เนื้อเค็ม ไขเค็ม น้ําพรกิ
กะป จะไมมีผลตอระดับความดันโลหิต 

6 4  

12.  การที่น้ําหนักตวัมากกวาเกณฑปกตไิมทําใหระดับ
ความดันโลหติสูงขึ้น 

5 5  

การรับรูถึงประโยชนของการปฏิบัตตินในเรื่องของการ
ปองกันและรักษาโรค 

   

13.  การรับประทานยาอยางสม่ําเสมอและพบแพทยตาม
นัดจะสามารถควบคุมระดับความดันโลหติได 

10   

14.  การงดหรอืลดการรับประทานอาหารทีม่ีรสเค็มไมมีผล
ตอการลดลงของระดับความดันโลหิต 

3 7  

15.  การงดหรอืลดการรับประทานอาหารทีม่ีไขมันสูงไมมี
ผลตอการลดลงของระดับความดันโลหิต 

3 7  

16.  การออกกาํลังกายเปนประจําชวยลดระดับความดัน
โลหิตใหลดลง 

5 4 1 

17.  การลดน้ําหนักตวัใหอยูในเกณฑปกตชิวยลดระดับ
ความดันโลหติใหลดลง 

6 4  

 
 
 
 
 



ขอความ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
18.  การฝกสมาธิ ทําใหจิตใจสบาย ไมโมโหหรือฉุนเฉียว
งาย ไมมีผลในการชวยลดระดับความดันโลหิต 

2 2 6 

19.  การงดดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลชวย
ทําใหระดับความดันโลหิตลดลง 

4 3 3 

การับรูถึงอุปสรรคในการปฏบิัติตน    
20.  การที่ตองงดรับประทานอาหารที่มีรสเค็มทําใหชีวติ
ขาดความสุข 

6 4  

21.  การที่จะควบคุมความดนัโลหิตใหไดนั้นตอง
เปลี่ยนแปลงนสัิยความเคยชนิหลายอยาง 

7 3  

22.  ปญหาคาใชจายไมเปนอุปสรรคในการรักษาโรคความ
ดันโลหิตสูงของทาน 

8 2  

23.  การควบคมุอาหารนั้นไมมีผลตอการควบคุมระดับ
ความดันโลหติ 

7 3  

24.  การปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย พยาบาลเปน
เร่ืองที่ยุงยากทาํใหไมสามารถปฏิบัติตามไดอยางสม่ําเสมอ 

6 3 1 

ปจจัยรวมตางๆ    
25.  สมาชิกในครอบครัวของทานใหความสนใจดแูลและ
เอาใจใสตอภาวะการเจ็บปวยของทานเปนอยางด ี

5 3 2 

26.  ทานไดรับคําแนะนําในเรื่องการปฏิบัติตัวในดานการ
บริโภคอาหารใหถูกตองเหมาะสมกับภาวะของโรคจาก
แพทยและพยาบาลดวยความเปนกันเอง 

 7 3 

27.  ทานไมมคีวามอดทนพอที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แพทยและพยาบาล 

2 8  

28.  ทานไดรับกําลังใจจากบุคคลรอบขางเสมอ ทําใหทาน
ไมมีความวติกกังวลในโรคทีท่านเปนอยู 

2 7 1 

29.  การควบคมุอาหารตามคําแนะนําของแพทย พยาบาล
จะชวยควบคุมระดับความดนัโลหิตไมใหสูงขึ้น 

7 3  

 
 
 
 



ผลการสัมภาษณวัดพฤติกรรมการบรโิภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม 
เคย 

ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
1-3 วัน/ 
เดือน 

ปฏิบตั ิ
1-2 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบตั ิ
3-4 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบตั ิ
5-7 วัน/ 
สัปดาห 

หมวดแปง      
1.  ทานรับประทานอาหารประเภทขนมเคก คุกกี้ 
ขนมปงอบ 

 2 5 3  

2.  ทานรับประทานขาวเหนยีวมูลกะทิเชน ขาว
เหนยีวมูลกะทสัิงขยา 

 8 2   

หมวดเนื้อสัตว      
3.  ทานรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวทําเค็ม
เชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม กุงแหง ปลารา 

 3 6 1  

4.  ทานรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวหมักดอง
ใหมีรสเปรี้ยวเชน แหนม ไสกรอกอีสาน ปลาเจา 
ปลาสม 

 3 6 1  

5.  ทานรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตวติดมัน  2 8   
6.  ทานรับประทานอาหารประเภทขาวขาหมู ขาวมัน
ไก ขาวหมูกรอบ 

 5 5   

7.  ทานรับประทานอาหารประเภทแกงฮังเล แกงออม 
แอบอองออ 

6 2 2   

8.  ทานรับประทานไขแดง  6 3 1  
9.  ทานรับประทานไขเค็ม 2 6 1 1  
10.  ทานรับประทานเนื้อสัตวที่บรรจุกระปองเชน
ปลากระปอง เนื้อกระปอง 

1 1 7 1  

หมวดผักผลไม      
11.  ทานรับประทานผักชนดิตางๆเชนผักกาดขาว 
ผักคะนา กะหล่ําดอก 

  2 7 1 

12.  ทานรับประทานผลไมชนิดตางๆเชน กลวย สม 
องุน สัปปะรด 

  4 3 3 

13.  ทานรับประทานผักดอกเค็มที่มีรสเค็มจัดเชน 
ผักกาดดอง ขงิดอง กระเทยีมดอง 

 1 4 3 2 



 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม 

เคย 
ปฏิบตั ิ

ปฏิบตั ิ
1-3 วัน/ 
เดือน 

ปฏิบตั ิ
1-2 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบตั ิ
3-4 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบตั ิ
5-7 วัน/ 
สัปดาห 

14.  ทานรับประทานผลไมดองเกลือชนิดแหงเชน 
บวยเค็ม 

4 3 1 1 1 

15.  ทานรับประทานผลไมดองในเกลือเชน ลูกทอ 
มะยม มะมวง มะดัน มะกอก 

4 3 1 1 1 

16.  ทานรับประทานผลไมรสเปรี้ยวแชอ่ิมเชน 
มะขามแชอ่ิม มะมวงแชอ่ิม 

1 5 2 2  

หมวดไขมัน      

17.  ทานใชน้ํามันหมูในการประกอบอาหาร 8 1 1   

18.  ทานใชน้ํามันพืชในการประกอบอาหาร  1 7 1 1 

19.  ทานรับประทานอาหารทอดเชน เนื้อทอด ไข
ทอด ปลาทอด ไกทอด 

 3 3 4  

20.  ทานรับประทานอาหารที่สวนประกอบของกะท ิ  3 3 4  

21.  ทานรับประทานเนย 7 1 2   

หมวดเครื่องดืม่      

22.  ทานดื่มสุรา 7 2 1   

23.  ทานดื่มชา กาแฟ 7 1 2   

24.  ทานดื่มเบยีร 8 1 1   

25.  ทานดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร 8 1 1   

26.  ทานดื่มน้าํอัดลม 5 1 4   

หมวดเครื่องปรุงรส      

27.  ทานใชเกลือในการปรุงอาหาร 4   4 2 



 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไม 

เคย 
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 
1-3 วัน/ 
เดือน 

ปฏิบัติ 
1-2 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบัติ 
3-4 วัน/ 
สัปดาห 

ปฏิบัติ 
5-7 วัน/ 
สัปดาห 

28.  ทานใชผลชูรสในการปรุงอาหาร 4  2 4  

29.  ทานใชน้ําปลาในการปรงุอาหาร   4  6 

30.  ทานใชซีอ้ิวในการปรุงรสอาหาร  2 4 3 1 
31.  ทานใชซอยปรุงรสเชน ซอสถัวเหลือง ซอยหอย
นางรมในการปรุงรสอาหาร 

 2 4 3 1 

32.  ทานใชเตาเจียวในการปรุงรสอาหาร  3 3 2 2 
33.  ทานใชกะปในการปรุงรสอาหาร  4 3 2 1 
34.  ทานใชปลาราในการปรุงรสอาหาร 6 1 2 1  
35.  ทานใชซุปกอน ซุปผง ผลปรุงรส สําหรับแตงรส
ตางๆเชน รสไก รสหมุในการปรุงรสอาหาร 

 1 2 6 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลสัมภาษณเชิงลึก 
 

การดูแลสุขภาพตนเองดานโภชนาการของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ ในการ
สัมภาษณเชิงลึก ในสวนของการดูแลตนเองดานโภชนาการ  
 
รายที่ 1  

เพศชาย อายุ 62 ป การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
 

1. ความเชื่อเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ัวไป 
ความเชื่อสาเหตุการเจ็บปวย 

“ลุงแกแลวมันก็เปนของมันเอง หามไมได รางกายมันก็เสื่อมไปเอง” 
การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดความเจ็บปวย 
  “ลุงก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลที่นี่แหละ” 
 

2. ความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
“ลุงจะปวดหวั ปวดบริเวณทายทอย ถาลุงความดันไมขึ้น ก็ไมเปนอะไร มีแค

เหนื่อยในบางครั้งเทานั้น แตถาความดันขึน้ลุงจะเปนอยางนั้นทันท”ี 
 

3. การดูแลตนเองดานโภชนาการ 
“ลุงก็รูนะวาเค็มมันกินไมไดคนเปนความดนั ตั้งแตลุงเปนมาลุงก็กินทกุอยางเลยนะ เค็มก็

กิน ของหมักของดองก็กิน  ไมเห็นมีอาการอะไรมานานแลว ถามันเปนมันก็คงมีอาการแลวซิ” 
 
“ลุงชอบกินของหวานของมนัก็กนิ เขากว็ามันจะอวนแลวความดันจะขึน้ ไปเที่ยวงานมัน

อดไมได มนัอยากกนิของมนัชอบ ทุกวนันี้ก็วาจะไมกินแตลุงก็ทําไมไดสักที ไปวดัความดันก็ไม
เห็นเปนไร ความดันไมขึ้น น้าํหนักก็ไมขึ้น” 

 
 
 
 
 
 



รายที่ 2 
เพศชาย อายุ 65  ป การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
 

1.  ความเชื่อเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ัวไป 
ความเชื่อสาเหตุการเจ็บปวย 

“ลุงก็ไมรูวาเกิดจากอะไร มันจะเปนก็เปนของมันเอง มันเปนอยูในตวัอยูแลว” 
การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดความเจ็บปวย 
  “ลุงก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลที่นี่แหละ” 
 

2. ความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
“ลุงจะปวดหวั ปวดบริเวณทายทอย ถาลุงความดันไมขึ้น กไ็มเปนอะไร มีแค

เหนื่อยในบางครั้งเทานั้น แตถาความดันขึน้ลุงจะเปนอยางนั้นทันท”ี 
 

3. การดูแลตนเองดานโภชนาการ 
“ลุงก็รูนะวาเค็มมันกินไมไดคนเปนความดนั ตั้งแตลุงเปนมาลุงก็กินทกุอยางเลยนะ เค็มก็

กิน ของหมักของดองก็กิน  ไมเห็นมีอาการอะไรมานานแลว ถามันเปนมันก็คงมีอาการแลวซิ” 
 
“ลุงชอบกินของหวานของมนัก็กนิ เขากว็ามันจะอวนแลวความดันจะขึน้ ไปเที่ยวงานมัน

อดไมได มนัอยากกนิของมนัชอบ ทุกวนันี้ก็วาจะไมกินแตลุงก็ทําไมไดสักที ไปวดัความดันก็ไม
เห็นเปนไร ความดันไมขึ้น น้าํหนักก็ไมขึ้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายที่ 3 
เพศชาย อายุ 67  ป การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
 

1.  ความเชื่อเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ัวไป 
ความเชื่อสาเหตุการเจ็บปวย 

“ลุงแกแลวมันก็เปนของมันเอง อายุเพิ่มขึ้นมันหามไมไดหลอก” 
การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดความเจ็บปวย 
  “ลุงก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลที่นี่แหละ” 
 

2. ความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
“ลุงจะปวดหวั ปวดบริเวณทายทอย ถาลุงความดันไมขึ้น ก็ไมเปนอะไร มีแค

เหนื่อยในบางครั้งเทานั้น แตถาความดันขึน้ลุงจะเปนอยางนั้นทันท”ี 
 

3. การดูแลตนเองดานโภชนาการ 
 

                การรับประทานอาหารของคนในครอบครัวนี้ ในมื้อเชา และกลางวัน ลุงและภรรยา จะ
จัดเตรียมอาหารรับประทานเอง สวนมื้อเยน็ ลูกๆและหลานๆ จะมารวมกันที่บานของลุงชวยการ
เตรียมอาหาร และรับประทานอาหารรวมกนั และ ลุงปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมา 3 ป เร่ิมแรก
มีอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศรีษะ นอนพักผอนและกินยาแกปวดแลวอาการไมดีขึ้นจึงไปรักษาที่
สถานีอนามัย ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหติสูง กินยามาโดยตลอด เชื่อวาการเจ็บปวย
ของตนเองเกิดขึ้นเพราะอายมุากขึ้น 

 “เขาบอกใหลุงกินอาหารจดืๆไมอยางนั้นความดันจะขึน้ จะบวมแตนีก่็ชอบเผ็ดๆ 
เค็มแบบบานเรา กินแลวก็ไมเปนอะไรปกติดี  ไปกินอะไรที่อ่ืนก็เติมน้าํปลาตลอด ไมเห็นเปนอะไร 
ถากินจืดๆมันไมอ่ิม เราเคยกินรสของเราแบบนั้น ก็ตองกินแบบนั้นมนัถึงจะอิ่ม กไ็มเห็นผิดปกติ  
ไมบวม ไมปวดหัว ไมเวียนหัว” 
  “ภรรยาลุงเปนคนทํากับขาว ก็เห็นเติมน้ําปลาตลอด ใสผงชูรสดวยนะ ” 

 
 
 

 
 
 



รายที่ 4 
เพศหญิง อายุ 62 ป การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
 

1.  ความเชื่อเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ัวไป 
ความเชื่อสาเหตุการเจ็บปวย 

“ยายแกแลวมนัก็เปนของมันเอง หามไมได รางกายมนักเ็สื่อมไปเอง” 
การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดความเจ็บปวย 
  “ยายก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลที่นี่แหละ” 
 

2. ความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
“เปนอยูยากๆ ไมมีแรง คนอื่นเขาก็วา ถาความดันไมลงจะปวดหวั แตยายไมปวด

หัว เปนเมื่อยๆ เหนื่อยๆ เปนอยูยากๆ วินหวั นี่ละ ความดนัสูง” 
 

3. การดูแลตนเองดานโภชนาการ 
 
“เขาวาความดนัสูง แกงอะไรก็ไมใหใสเกลือมากนักมันไมอรอยก็ใสเกลือนอยลง

เหมือนกนั ใสกะปกับปลาราเยอาะหนอย ถาอยางนี้กก็ินอรอย เราก็กินกนัอยางนี้มานานมันก็ไมเปน
อะไร ก็อยูสบายดีไปทาํงานก็ไดอยู” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายที่ 5 
เพศหญิง  อายุ 63   ป การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4   
 

1.  ความเชื่อเก่ียวกับการเจ็บปวยท่ัวไป 
ความเชื่อสาเหตุการเจ็บปวย 

“ปาแกแลวมันก็เปนของมันเอง หามไมได รางกายมันก็เสื่อมไปเอง” 
การดูแลสุขภาพเมื่อเกิดความเจ็บปวย 
  “ปาก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลที่นี่แหละ” 
 

2. ความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง 
 “มันจะหนักหัว แสบตา ตึงตามตัว เมื่อย หัวใจเตนแรง ถาอยูเฉยๆ ไมมีเรื่อง 

(เครียด) อะไร ความดันก็จะไมขึ้น จะรูสึกแคเมื่อยๆ ตามตัวนิดหนอย” 
 

3. การดูแลตนเองดานโภชนาการ 
 
“มื้อเชาปากินน้ําเตาหู ปาทองโก มื้อเที่ยงปากินขาวแกง 1 จาน มื้อเยน็ปา กินกับขาวทีลู่ก

ซ้ือมา 1 จาน มีขนมและผลไมระหวางมื้อ  สวนใหญปาจะซื้ออาหารกนิในตลาดเพราะอยูใกลตลาด
เวลาปากินขาวนอกบานจะเลอืกอาหารที่ชอบสวนมากเปนขาวราดแกงทานทุกวนั ขนมจีนแกง
เขียวหวานไก  ขนมจีนน้ํายาปา  ถาหิวมากๆกินทุกอยาง อาหารที่ชอบแตกินไม ได คือ ขนมหวาน
เพราะปากลวัอวน” 

“ปาก็กินขาวนดิเดียว กนิผักเยอะๆ บานปาผักหากินงาย  กินผลไมดวย บานปามีเยอาะ 
มะมวง มะละกอ ทุเรียน  แตงโม  กินอยางไรน้ําหนกัก็ไมขึ้น ทุกวนันี้เทาเดิม มันก็คงไมเพิ่มขึ้น ถา
มันจะมากจะนอยก็คงไมเกนิครึ่งกิโลกรัม ไปโรงพยาบาลเขาก็วาปาดี คุมอยางนี้กด็ีกบัตัวเอง
พอแลว ” 
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