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บทคัดย่ อ
ภาวะความดันโลหิ ตสูงเป็ นภาวะที่อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น “ฆาตกรเงียบ” เพราะเมื่อเป็ นตอนแรกจะไม่รู้ตวั เมื่อ
ปรากฏอาการจึงมักจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะเป้ าหมายเสี ยแล้ว เช่น ต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือดในสมองตีบ
อุดตันหรื อแตกเกิดอัมพาต หรื อหลอดเลือดที่ไตและตาเสื่ อมก่อนวัยอันควร การออกกาลังกายที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ต่อเนื่องเพียงพอเป็ นหนึ่งในการปรับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิ ต โดยการช่วยเพิ่ม
ความยืดหยุน่ ของเส้นเลือด ลดความต้านทานในหลอดเลือด, ปริ มาณเลือดที่สูบฉี ดแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น และระดับพาสมา
นอร์อิพิเนพฟิ นลดลง ผลโดยรวมจึงทาให้ความดันโลหิ ตลดลง พยาบาลเป็ นบุคลากรสาคัญในทีมการดูแลรักษา จึงควร
สร้างความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการดูแลตนเองที่ถกู ต้อง โดยกระตุน้ พลังความสามารถ
ที่มีอยูใ่ นตัวผูป้ ่ วยและญาติอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูง จะช่วยชะลอ
ภาวะแทรกซ้อนของโรคและลดการใช้ยา เป็ นการลดค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยและงบประมาณด้านสาธารณสุ ขของประเทศ
อีกทางหนึ่ง
Abstract
High blood pressure is a silent killer because, there are no symptoms until very high blood pressure causes
damage to vital organs, such as the heart, brain or kidneys and eyes . Life style modification can avoid all of these
risk factors. In addition, efficient and continuing exercise is one way to control blood pressure. Exercise increase
flexibility of blood vessels, decrease total peripheral vascular resistance, decrease plasma nor-epinephrine and
increase cardiac output, resulting in lower blood pressure. Nurses as one of the health care team, should encourage
patients and caregivers for self-care awareness and exercise behavior empowerment. Furthermore, other benefits from
exercise are lowering drugs expense, delaying complication of hypertension and subsequently sparing health care
budget of Thailand.
* อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ความสาคัญ

ปั จจุบนั ความดันโลหิ ตสู งเป็ นภาวะโรคไร้เชื้ อเรื้ อรังที่มีอุบตั ิการณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยพบเร็ วขึ้น
ในกลุ่มอายุนอ้ ยและพบเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ปั จจุบนั ประชากรโลกรวมทั้งประเทศไทยที่ประสบอยู่ โดย
คาดการณ์ วา่ ในปี พ.ศ. 2568 จะประสบปั ญหาโรคความดันโลหิ ตสู ง 1.5 ล้านคนและเสี่ ยงต่อโรคหัวใจถึ ง 17
ล้านคน (จดหมายข่าว วช, 2549) ซึ่งประเทศไทยพบอัตราการตายของโรคความดันโลหิ ตสู งโรคหลอดเลือดใน
สมองร้ อ ยละ29.2 ต่ อ ประชากรแสนคน เป็ นอัน ดับ 3 รองจากมะเร็ ง และการบาดเจ็บ (สถิ ติ ส าธารณสุ ข
สานักงานนโยบายและแผน,2548) อันตรายจากภาวะของโรคนี้ มีลกั ษณะที่เรี ยกว่า “ Silentsickness” กล่าวคือ
ผูป้ ่ วยอาจมีอาการของโรคเพียงเล็กน้อย เช่น มึนศีรษะบริ เวณท้ายทอย หรื อไม่มีอาการเลยได้นานหลายปี จึง
เป็ นการยากในการตรวจสอบ จนกระทัง่ ปรากฏร่ องรอยที่เป็ นอันตรายต่อชี วิต หรื อเกิ ดภาวะแทรกซ้อนต่อ
อวัยวะสาคัญของร่ างกาย และนาไปสู่ โรคอันตรายอื่นอีก เช่น โรคของหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคไต ซึ่ งผูท้ ี่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตจากโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 1.3 เท่า
ทุกๆ 10 มม. ปรอท ของระดับความดันซิสโตลิกและ 1.5 เท่าทุกๆ 5 มม.ปรอทของระดับความดันไดแอสโตลิก
ที่สูงขึ้นในระยะเวลา 12 ปี (ปิ ยะมิตร ศรี ธาราและคณะ, 2546) แม้แต่ผทู ้ ี่เป็ นโรคเบาหวานจะพบว่าเป็ นความ
ดันโลหิ ตสู งมากกว่าคนที่ไม่เป็ นเบาหวานถึง 1.5-2 เท่า (WHO-ISH,1999) เพราะฉะนั้นการตรวจพบโรค
ความดันโลหิ ตสู งตั้งแต่เริ่ มแรกและได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวมทั้งการมีพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
จะสามารถควบคุมโรคและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้
การปรับพฤติกรรมการบริ โภคโดยลดอาหารเค็มและไขมันสู ง การควบคุ มความเครี ยด พักผ่อนให้
เพียงพอ ลดการดื่มแอลกอฮอล์ งดบุหรี่ เป็ นการช่วยควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้ นอกจากนี้ การออก
กาลังกายซึ่ งเป็ นกิจกรรมการออกแรงเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อ กระดูก เอ็น ข้อต่อส่ วนต่างๆของร่ างกายอย่าง
ต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลานานพอจึงจะ เป็ นการเสริ มสร้างสุ ขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้นหรื อคงไว้ซ่ ึ งสมรรถภาพของ
ร่ างกาย และลดระดับความดันโลหิ ตได้ (Pate Pratt, Blair & et al ,1995; ACSM, 1998; 2000; ภัทราวุธ
อิทรกาแหง, 2546 ;2549) จากเป้ าหมายการส่ งเสริ มสุ ขภาพในแผนของกระทรวงสาธารณสุ ขระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2548-2551) ประชากรทั้งประเทศควรต้องมีการออกกาลังกายอย่างน้อยร้ อยละ 70-75 และควรมีชมรมออก
กาลังกายอย่างน้อย 1 ชมรมต่อหนึ่งชุมชน (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2548) แต่จากการสารวจพบว่าอัตรา
การออกก าลัง กายน้อ ยลงในผูช้ ายวัย ท างาน ในผูห้ ญิ ง และผูส้ ู ง อายุ (ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ก ระทรวง
สาธารณสุ ข, 2545) เมื่อไม่ได้ออกกาลังกายประชากรเหล่านี้จะเสี่ ยงต่อโรคความดันโลหิ ตสู งมากขึ้น พยาบาล
เป็ นบุคลากรที่สาคัญในทีมการดูแลรักษา ได้เห็นความสาคัญของความจาเป็ นข้อนี้ จึงควรสร้างความตระหนัก
ในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการดูแลสุ ขภาพตนเองที่ถูกต้อง โดยดึงพลังความสามารถให้เต็มตาม
ศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวผูป้ ่ วยและญาติ เพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู ง
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ความดันโลหิตสู ง (Hypertension)
ภาวะความดันโลหิตสู ง เป็ นภาวะที่ระดับความดันเลือดที่กระทาต่อผนังหลอดเลื อดที่มีค่าเกิ น 140/ 90
มม.ปรอท (JNC VII, 2003; WHO-ISH, 2007) โดยการประเมินจากการวัดความดันโลหิ ตต่างครั้ง ต่างวาระกัน
กลไกการเกิดภาวะความดันโลหิ ตสู งบางประการ เช่น การมีหลอดเลือดตีบแคบลง การมีของเหลวและตะกอน
จากไขมันและโคเลสเตอรอลสะสมอยูท่ ี่ผนังหลอดเลือดจากการบริ โภคอาหาร หรื อเกิดจากการที่มีหลอดเลือด
ที่หนาขึ้นตามอายุที่มากขึ้น โรคความดันโลหิ ตสู งที่พบมากกว่า 95 เปอร์ เซ็นต์มกั จะเป็ นชนิ ดที่ไม่ทราบสาเหตุ
ที่แน่ นอน (WHO-ISH, 2003) สาหรับแนวทางการรักษาของแพทย์ในประเทศไทย โดยแนวทางปฏิบตั ิของ
สมาคมความดันโลหิ ตสู งแห่ งประเทศไทย ซึ่ งปรับแนวการรักษาจากสากล (JNC VII, 2003; WHO-ISH,
2007) เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทในการดูแลประชากรไทยแบบองค์รวม(holistic approach)(ศุภชัย ถนอมทรัพย์
,2548) คือให้ระดับความดันโลหิ ตอยู่ในค่าเป้ าหมาย คือ เท่ากับ 140/ 90 มม.ปรอทในผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษา
แล้ว และเท่ากับ 120/80–139/89 มม.ปรอท สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง
ความรุ นแรงของโรคนี้ คือ การทาให้เกิดการเสื่ อมสมรรถภาพของอวัยวะต่างๆ (Target organ damages ; TOD)
เช่น หัวใจห้องล่างซ้ายโต หลอดเลือดแดงฝอยของที่ไปเลี้ยงลูกตามีการตีบทัว่ ๆไปหรื อเฉพาะบางส่ วนจนถึงขั้น
เกิ ดความผิดปกติของจอภาพนัยน์ต า การพบโปรทีนอัลบูมินในปั สสาวะหรื อครี เอตินินในเลือดสู งผิดปกติ
นอกจากนี้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดอุดตันหรื อแตก เกิดอัมพาตตามมา และพบภาวะหัวใจวาย ซึ่ งผูท้ ี่มีระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดสู งกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร ผูท้ ี่เป็ นเบาหวาน โรคหัวใจหรื อโรคไตหรื อเคยมีภาวะ
สมองขาดเลือด จะเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งและมีความรุ นแรงของภาวะแทรกซ้อนของภาวะความ
ดันโลหิ ตสู งเพิ่มมากขึ้นซึ่ งภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิ ตสู งแสดงได้ดงั ภาพ
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1. ภาวะสมองขาดเลือด (Stroke) จะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงใน
สมองเกิ ดการอุดตัน เมื่อขาดเลือดจะทาให้ขาดทั้งออกซิ เจนและ
สารอาหารที่เลือดนามา เนื้อเยื่อสมองจะตาย ซึ่ งจะทาให้ผเู ้ ป็ นมี
อาการสูญเสี ยการทางานของอวัยวะ ที่ถูกควบคุมด้วยสมองส่ วน
นั้น ภาวะสมองขาดเลือดยังอาจเกิดจากการที่ความดันเลือดสู ง
มากจนทาให้หลอดเลือดในสมองแตก
2. ตาบอด หรื อการมองเห็นลดลงกว่าปกติจะเกิดขึ้น เมื่อหลอด
เลือดเล็กๆในส่วนหลังของลูกตาเกิดตีบแคบ แตก หรื ออุดตันทาให้
เกิดความเสี ยหายต่อเนื้อเยือ่ ของตาที่อยูร่ อบๆ
3. หัวใจวาย จะเกิดเมื่อหลอดเลือดแดงของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการ
อุดตัน ทาให้บางส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการ “ขาดสารอาหาร”
และตายไป ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการทางานของหัวใจลดลง
4. หัวใจล้ มเหลว เป็ นผลมาจากการที่หวั ใจทางานหนักมากเกินไป
เป็ นเวลานาน เพื่อที่จะพยายามสูบฉี ดเลือด ไปเลี้ยงร่ างกายให้
เพียงพอ หัวใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คล้ายหนังยาง ที่
ใช้งานมากเกินไป และค่อยๆเสียความยืดหยุน่ ในที่สุดหัวใจจะมี
ขนาดโตขึ้น
5. ไตวาย เกิ ดขึ้นเมื่อหลอดเลือดเล็กๆ ในไตเกิดอุดตัน ทาให้ไต
หดตัวเล็กลงและรู ปร่ างเปลี่ยนไป ไตจะไม่สามารถทาหน้าที่ ขจัด
ของเสี ยออกจากร่ างกายได้อีกต่อไป เมื่อความรุ นแรงของภาวะ
ไตวายเพิ่มขึ้น ของเสี ยที่ เป็ นพิษต่อร่ างกายก็จะสะสมเพิ่มขึ้นด้วย
ช้าๆ โรคของไตและความดันโลหิ ตสู งยัง เป็ นผลมากจากการที่
หลอดเลือดแดงของไตมีการตีบแคบ ทาให้เลือดไหลผ่านได้ลดลง
รูปภาพที่ 1 แสดงการเกิดภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิ ตสู ง
ต่ออวัยวะของร่ างกาย

ที่มา : Biggs, E. J., Coniglione T. C., Nichols, J.,1989

ผู้ป่วยที่เป็ นโรคความดันโลหิตสู งกับผลดีของการออกกาลังกาย
จากรายงานเกี่ ยวกับโรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า ในประเทศต่า ง ๆ ทัว่ โลก มี ประชากรวัย ผูใ้ หญ่
ประมาณ 60 % ถึง 85 % ไม่ค่อยเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉงให้เพียงพอต่อสุ ขภาพ หรื อผูท้ ี่มีวิถีชีวิตที่ตอ้ ง
นัง่ อยูก่ บั ที่นานๆ บุคคลเหล่านี้ จะมีความเสี่ ยงเป็ นสองเท่าของการเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรค
อ้วน ความดันโลหิ ตสู ง โรคมะเร็ งลาไส้ใหญ่ โรคกระดูกพรุ น โรคซึ มเศร้าและวิตกกังวล โดยพบว่า 1 ใน 10
สาเหตุการตายและความพิการในระดับโลกมีสาเหตุมาจากการไม่ค่อยเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกาลังกาย และ
เสี ยชี วิตกว่า 2 แสนรายต่อปี (WHO, 2002) จากหลายการศึกษายังพบว่าการเคลื่ อนไหวร่ างกายและการออก
กาลังกายและการทากิ จกรรมต่างๆมีผลในด้านการป้ องกันการเกิ ดความดันโลหิ ตสู งได้ (ปิ ยะนุ ช รักพานิ ช
,2548) และสามารถป้ องกันการมีน้ าหนักเกินหรื อโรคอ้วนได้เป็ นอย่างดี
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จากการศึกษามากมายพบว่า น้ าหนักตัวสัมพันธ์กบั ระดับความดันโลหิ ตโดยยิ่งน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น
มากก็ยิ่งมี โอกาสเกิ ดความดันโลหิ ตสู งเพิ่มขึ้น เช่ น การศึกษาในกลุ่ มผูม้ ี น้ าหนักเกิ นอายุ 20-39 ปี จะมี
อุบตั ิการณ์ของโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นสองเท่าของผูม้ ีน้ าหนักตัวปกติ และในกลุ่มคนอ้วนอายุ 40-64 ปี มี
โอกาสเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งมากกว่าคนน้ าหนักปกติถึงร้อยละ 50 (Pate Pratt, Blair et al ,1995; ACSM,
2000; ประวิชญ์ ตันประเสริ ฐ และภัทราวุธ อิทรกาแหง, 2546) ดังนั้นการลดน้ าหนักเป็ นเรื่ องสาคัญต่อการ
รักษาความดันโลหิ ตแบบไม่ใช้ยา และผลดีคือ ยังช่วยลดปริ มาณยาที่ใช้ควบคุมความดันโลหิ ตลงอีกทางหนึ่ ง
นอกจากการควบคุมการบริ โภคแล้วยังมีวิธีการที่ช่วยลดน้ าหนักได้ คือ การเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกาย
(physical activity) ซึ่ งเท่ากับเป็ นการเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน และถ้าเพิ่มความแรง ระยะเวลาและความ
สม่ า เสมอของการเคลื่ อนไหวร่ า งกาย เอ็น กระดู ก ข้อต่ อส่ วนต่ า งๆของร่ า งกายอย่า งต่ อเนื่ องเป็ นรู ป แบบ
ผสมผสาน โดยมีการเตรี ยมตัวไว้ล่วงหน้า ซึ่ งเรี ยกว่า “ การออกกาลังกาย (exercise)” (Pate Pratt, Blair & et al ,
1995; ACSM, 1998; 2000; ภัทราวุธ อิทรกาแหง, 2546; 2549)
ในปั จจุบนั ได้แบ่งการออกกาลังกายตามการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายและการใช้ออกซิ เจนเป็ น 2
ประเภทใหญ่ๆ คือ การออกกาลังกายแบบไม่ใช้ออกซิ เจน(ใช้ออกซิเจนน้อย) หรื อไอโซเมตริ ก กับการออก
กาลังกายแบบใช้ออกซิ เจนหรื อไอโซโทนิก ดังนี้
(1) การออกก าลัง กายแบบไอโซเมตริ ก (isometric exercise)หรื อแบบใช้ออกซิ เจนน้อย
(anaerobic exercise) เป็ นการออกก าลัง กายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ า มเนื้อ โดย
กล้ามเนื้ อจะมีการเปลี่ ยนแปลงความยาวของมัดกล้ามน้อยแต่กล้ามเนื้ อจะมีการตึงตัวมากขึ้น ได้แก่ การเกร็ ง
กล้ามเนื้ อมัดใดมัดหนึ่ งหรื อมี การออกแรงดึ งดันวัตถุ ที่เคลื่ อนไหวน้อย เป็ นการออกกาลังโดยร่ างกายมีการ
เคลื่ อนไหวน้อยแต่ใช้แรงมาก ร่ างกายตอบสนองโดยระดับความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้น ส่ วนการเต้นของหัวใจ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ซึ่ งการออกกาลังกายแบบนี้ไม่ใช้ออกซิ เจนหรื อใช้ออกซิ เจนน้อย จึงไม่ค่อยมีประโยชน์
ต่อการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกาย แต่จะมีประโยชน์ต่อการสร้ างกล้ามเนื้ อให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน เพราะมีการใช้
พลังงานจากสาร ATP ที่สะสมอยูใ่ นเซลล์กล้ามเนื้ อ การออกกาลังกายชนิ ดนี้ ได้แก่ การวิ่งระยะสั้นๆ การยก
น้ าหนัก การเล่นเทนนิ ส หรื อแบดมินตัน ซึ่ งเป็ นกีฬาที่ใช้ความเร็ วทันทีทนั ใด และการยกของ การดันกาแพง
เป็ นต้น จากการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความแข็งแรงพบว่า การเกร็ งกล้ามเนื้ อด้วยกาลัง 2 ใน 3 ของกาลังสู งสุ ดเป็ น
เวลา 6 นาที โดยทาเพียงวันละครั้งจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้
(2) การออกกาลังกายแบบไอโซทอนิ ก (isotonic exercise) หรื อเป็ นการออกกาลังกายแบบ
ใช้ออกซิ เจน (aerobic exercise) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอด โดยกล้ามเนื้ อมีการเปลี่ยนแปลงความ
ยาว ขณะเดี ย วกันแรงตึ ง ตัว กล้า มเนื้ อจะเปลี่ ย นเพี ย งเล็ ก น้อย ซึ่ ง จะช่ วยให้ร่า งกายมี ก ารใช้และการขนส่ ง
ออกซิ เจนมากขึ้น ทาให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทาหน้าที่ดีข้ ึน เนื่ องจากร่ างกายมีการเคลื่ อนไหวและใช้
ออกซิ เจนตลอดเวลา ผลของการออกกาลังกายชนิ ดนี้ ร่างกายจะตอบสนองโดยมี การเต้นของหัวใจเร็ วขึ้ น
ระดับ ความดัน โลหิ ตเปลี่ ย นแปลงเล็ ก น้อ ย สามารถเพิ่ ม พูนสมรรถภาพการท างานของระบบหายใจการ
ไหลเวียนโลหิ ต ทาให้เกิดความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้ อ เกิดความคล่องแคล่วว่องไวและการ
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ทรงตัวที่ดี เหมาะสมสาหรับ ความต้องการมีสุขภาพที่ดี การออกกาลังกายชนิ ดนี้ ได้แก่ การเดิ นเร็ ว การวิ่ง
เหยาะๆ การว่ายน้ า ปั่ นจักรยาน กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก บาร์ เดี่ยว บาร์ คู่ เป็ นต้น
การออกกาลังกายที่ดีและเกิดประโยชน์โดยทัว่ ไปควรออกแบบผสมผสานกันทั้ง 2 ประเภท เพื่อให้
เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทาหน้าที่ของปอดและหัวใจ เพิ่มความยืดหยุน่ และ
การผ่อนคลาย ซึ่ งลักษณะของการออกกาลังกายจะต้องกระทาเองจึงจะได้ประโยชน์เต็มที่
สาหรับผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งการออกกาลังกายที่ควรแนะนาและเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยมาก
ที่สุด คือ “แบบใช้ออกซิเจน (aerobic exercise)” ที่กระทาต่อเนื่องไม่รวดเร็ วรุ นแรงหรื อมีการแข่งขัน การออก
กาลังกายที่ควรหลีกเลี่ยง คือ การออกกาลังกาย “แบบใช้ออกซิเจนน้อยหรื อไม่ใช้ออกซิ เจน(anaerobic exercise)
” ซึ่ งเกิดการเบ่ง ดึงดันหรื อผลัก กระชาก ทาให้เกิดความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้นเป็ นอันตรายได้
การตอบสนองของความดันโลหิตต่ อการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
กลไกที่แท้จริ งในการลดความดันโลหิ ตจากการออกกาลังกายยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่ อว่าการออก
กาลัง กายที่ เพีย งพอ เป็ นผลให้ค วามต้านทานในหลอดเลื อดลดลง, ปริ มาณเลื อดที่ สูบ ฉี ดแต่ละครั้ งเพิ่มขึ้ น
เนื่องจากการที่หวั ใจทางานได้ดีข้ ึน ระดับ Plasma norepinephrine ลดลง ผลโดยรวมจึงทาให้ความดันโลหิ ต
ลดลง ซึ่ งขณะออกกาลังกายมีผลต่อระดับความดันโลหิ ต ดังนี้
1. การตอบสนองแบบเฉียบพลัน (Acute response) ความดันโลหิ ตจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ออกกาลังกาย
แบบแอโรบิก โดยความดันโลหิ ตซี สโตลิกจะเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่ มออกกาลังกาย และจะเพิ่มสู งสุ ดที่ระดับการออก
กาลังกายหนักที่สุด และหลังออกกาลังกายพบว่าระดับความดันโลหิ ตขณะพักจะลดลงในระดับต่ากว่าก่อนเริ่ ม
ออกกาลังกายซึ่ งเรี ยกว่า Post-exercise hypotension (PEH) ซึ่ งภาวะนี้พบได้ท้ งั ในคนปกติและผูท้ ี่มีความดัน
โลหิตสู ง จากการวัดความดันโลหิตชนิดพกพา (Ambulatory monitoring) พบว่าระดับความดันซี สโตลิกลดลง
โดยเฉลี่ย 5 มม.ปรอท ขณะที่ระดับความดันไดแอสโตลิกไม่แตกต่างกัน แต่ถา้ วัดด้วยเครื่ องวัดความดันโลหิ ต
ชนิดปรอททัว่ ไประดับความดันซี สโตลิกต่อระดับไดแอสโตลิกลดลง 15 ต่อ 4 มม.ปรอท และความดันโลหิ ตที่
ลดลงนี้จะคงอยูเ่ ป็ นระยะเวลานานถึง 22 ชัว่ โมงหลังจากออกกาลังกายเพียงหนึ่งครั้ง (ปิ ยะนุช รักพานิช, 2548)
ความแตกต่างระหว่างผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตปกติและผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสู ง คือ ความต้านทานของหลอดเลือด
ส่ วนปลายของผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสู งจะมากกว่าคนปกติ ดังนั้นเมื่อหลังจากการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
ความดันโลหิ ตจึงน่าจะลดลงด้วย
2. การตอบสนองในระยะยาว (Training effects) จากการศึกษาแบบ meta-analysis พบว่าการออก
กาลังกายแบบแอโรบิกจะช่ วยลดความดันโลหิ ตขณะพักของผูท้ ี่มีความดันโลหิ ตสู งโดยระดับซิ สโตลิ กต่อได
แอสโตลิกได้ประมาณ 3.4 ต่อ 2.2-5 มม.ปรอท แม้ว่าจะมีการออกกาลังกายไม่เหมือนกัน ทั้งชนิ ด ระยะเวลา
และความสม่าเสมอ ผลของการลดระดับความดันโลหิ ต นี้ ยงั คงอยู่ และการศึกษา randomized controlled trial
ของการออกกาลังกายแบบแอโรบิ ก พบว่าความดันโลหิ ตซิ สโตลิ กต่อระดับความดันไดแอสโตลิ กในขณะ
ออกกาลังกายลดลงประมาณ 7 ต่อ 6 มม.ปรอทตามลาดับ (ปิ ยะนุช รักพานิช, 2548)
จากรายงานของภัทราวุธ อินทรกาแหง (2546) เกี่ ยวกับการออกกาลังกายแบบแอโรบิกในคนปกติ
สามารถลดระดับความดันซิ สโตลิกต่อไดแอสโตลิกได้ 2.6 และ 1.8 ส่ วนในคนที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งจะ
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ลดลง 3.4 และ 2.4 มม.ปรอท ตามล าดับ จะเห็ นชัดเจนของการลดลงในคนที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง
มากกว่าคนปกติ
ผลอื่นที่ได้ตามมาได้แก่ อัตราการได้รับออกซิ เจนเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ 11.8% อัตรา
การเต้นของหัวใจลดลง 6.8 % และ body mass index ลดลง 1.2 % และการศึกษาในผูป้ ่ วยสองกลุ่มโรคคือ
โรคหลอดเลือดสมองกับโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีความดันโลหิ ตสู ง พบว่ามีการลดลงของความดันซิ สโตลิก
ต่อไดแอสโตลิก คือ 10, 5 และ 7, 6 มม.ปรอท ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Fagard (1993, อ้าง
ในปิ ยะนุช รักพานิ ช, 2548) แบบ meta –analysis พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผลการออกกาลังกายแบบแอโรบิกที่ใช้
เวลา 30 –60 นาที ต่อครั้ง โดยมีความถี่ 1-7 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลาในการออกกาลังกายตั้งแต่ 4 สัปดาห์ข้ ึนไป
ถึง 52 สัปดาห์ จะช่วยลดความดันซิ สโตและไดแอสโตลิ ก 3 มม.ปรอท ส่ วนผูท้ ี่เริ่ มมีความดันโลหิ ตสู งแบบ
ก้ ากึ่ ง คื อ ระหว่างระดับความดันปกติกบั ก่อนเป็ นความดันโลหิ ตสู ง (Prehypertension;120-139/80-89mmHg)
การออกก าลัง กายแบบแอโรบิ ก จะช่ วยลดความดัน โลหิ ต ซิ ส โตลิ ก ต่ อไดแอสโตลิ ก ได้ 6 ต่ อ 7 มม.ปรอท
ตามลาดับ ส่ วนในคนที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งจะลดลง 10 ต่อ 8 มม.ปรอทตามลาดับ ถึงแม้ว่าผลของการ
ออกกาลังกายต่อการลดระดับความดันโลหิ ตไม่มากนัก แต่ระดับความดันที่ลดลงอาจจะมีผลต่อการลดอัตรา
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดในสมองได้ ทั้งนี้ จากการศึกษาของยาควบคุมระดับความดัน
ไดแอสโตลิ กลดลง 5-6 มม.ปรอท จะลดอัตราการเสี ยชี วิตจากโรคหลอดเลื อดสมองร้อยละ 42 และจากโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบได้ร้อยละ 14
หลักการออกกาลังกายเบือ้ งต้ นทัว่ ไปในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
เพื่อป้ องกันการเกิดการบาดเจ็บและภาวะแทรกซ้อนจากการออกกาลังกายควรมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการออกกาลังกายทีถ่ ูกหลัก
ขั้นตอนที่ 1 ช่ วงอบอุ่นร่ างกาย ( Warm up) ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที
เป็ นการเตรี ยมร่ างกายให้ตื่นตัวปรับสภาพอุณหภูมิของร่ างกายและเป็ นการบริ หารกล้ามเนื้ อ เอ็น
กระดูก ข้อต่อ ให้มีความหยุน่ พอเหมาะ คล่องแคล่ว เพื่อป้ องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย ได้แก่ การ
ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ ลุกนัง่ เข่างอ แล้วเริ่ มออกกาลังกาย อาจใช้เวลาในการอบอุ่นร่ างกายน้อยลงถ้าอากาศร้อน
ขั้นตอนที่ 2 ช่ วงออกกาลังกาย(Exercise)ต่อเนื่องและไม่กลั้นหายใจขณะออกกาลังกายใช้เวลาประมาณ15-20 นาที
ขั้นตอนที่ 3 ช่ วงผ่อนคลาย (Cool down) ใช้เวลา ประมาณ 5 -10 นาที
เพื่อปรับร่ างกายให้กลับสู่ สภาวะปกติโดย การผ่อนความหนักลงเรื่ อยๆ ช่ วยระบายกรดแลคติกที่
เกิดภายในกล้ามเนื้อขณะออกกาลังกาย เพื่อลดเจ็บปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายหลังจากออกกาลังกาย
2. หลักการออกกาลังกายทีเ่ พิ่มประสิ ทธิภาพต่ อระบบหายใจระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ตาม
FITT (ACSM,2000) คือ
F = frequency คือ ความถี่หรื อความสม่าเสมอในการออกกาลังกายอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ จะมีผลดีต่อ
การลดระดับความดันโลหิต
I = intensity คือ ความหนัก/เบาของการออกกาลังกายควรหนักระดับปานกลาง คือ นับอัตราการเต้น
ของชี พจรขณะออกกาลังได้ประมาณ 40-59% ของอัตราการเต้นของชี พจรสู งสุ ด (220-อายุเป็ นปี ) (เทียบได้
ใกล้เคี ยงกับอัตราการใช้ออกซิ เจนสู งสุ ด , VO2R หรื ออัตราความเหนื่ อยที่ ย งั พูดคุ ย กับคนอื่ นได้ส บาย มี
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คะแนน 12 -13 ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือดหรื อ
ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ ถึงอย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
ควรมีการประเมินสมรรถภาพและข้อจากัดต่อการออกกาลังกายไว้เป็ นพื้นฐาน ก่อนเริ่ มออกกาลังกายทุกราย
และถ้าต้องการออกกาลังกายที่ระดับความหนักมากกว่า 60 % ควรออกกาลังกายที่ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพหัวใจที่
มีบุคลากรเวชศาสตร์ การกีฬาควบคุมดูแล
ตัวอย่าง : คุณสมชาย อายุ 60 ปี สุ ขภาพร่ างกายทัว่ ไปแข็งแรงดี แต่เริ่ มมีความดันโลหิ ตสู งแบบก้ ากึ่ง
138/ 89 มม. ปรอท แพทย์แนะนาให้งดอาหารเค็มและเริ่ มออกกาลังกาย...ดังนั้น อัตราการเต้นหัวใจสู งสุ ดของ
คุณสมชาย = 220-60 = 160 ครั้ง/นาที ความหนักเบาขั้นต่า 40-59 % จึงเท่ากับ 64 - 94 ครั้ง/นาที ดังนั้นคุณ
สมชายจึงควรออกกาลังกายให้ หัวใจเต้ นอยู่ระหว่ าง 64 - 94 ครั้ง/นาที
T = time คือ ระยะ เวลา ต่อเนื่ องในการออกกาลังกาย ประมาณ 30 – 60 นาที โดยพบว่าผลของการลด
ความดันโลหิ ตไม่แตกต่างกันในช่วงเวลานี้ แต่อย่างไรก็ดีไม่ควรออกมากกว่า 1 ชัว่ โมงจะทาให้ลา้ มากเกินไป
อาจใช้การออกแบบสะสมเวลา ครั้งละ 10 นาที (Intermittent exercise) ให้ได้ระยะเวลารวม 30 – 60 นาทีต่อวัน
T = type คือ ประเภทของการออกกาลังกาย ควรเป็ นแบบแอโรบิกเป็ นหลัก เพราะมีการใช้แรงของ
กล้ามเนื้ อมัดใหญ่อย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอ เป็ นการเพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิ ต
เช่ น การออกกายบริ หาร กระโดดเชื อก การเต้นแอโรบิ ก การเดิ นเร็ ว วิ่งเหยาะ ว่ายน้ า โยคะ รามวยจี น
เป็ นต้น ไม่ควรออกกาลังกายแบบมีแรงต้านหรื อมีการแข่งขัน เช่น การยกน้ าหนัก ออกแรงดึง ผลัก การเล่น
แข่งขันกีฬาที่รุนแรง
จากการศึกษาผลของโปรแกรมส่ งเสริ มการออกกาลังกายแบบแอโรบิกตามแนวทางของFITT(ACSM,
2000) ในคนปกติ พบว่าเมื่อออกกาลังกายโดยประกอบด้วยความสม่าเสมอ 3-5 ครั้ง/สัปดาห์ ความหนักของการ
ออกแรงในการออกกาลังกายร้อยละ 60-70 ของอัตราการเต้นของชีพจรสู งสุ ด (220-อายุเป็ นปี ) และระยะเวลาใน
การออกกาลังกายเฉลี่ย 20-30 นาที/ครั้ง ใช้เวลาติดตามระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าระดับความดันโลหิ ตซิ สโต
ลิก และไดแอสโตลิกลดลง 4.3 และ 2.7 มม.ปรอท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ.01 ตามลาดับ
และยังพบอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักลดลง 10.6 ครั้ง/นาที (p< .001) ซึ่ งเท่ากับความทนต่อความเหนื่อยมาก
ขึ้น (พานทิพย์ แสงประเสริ ฐ, 2548)
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของการออกแรงในการออกกาลังกายกับพลังงานที่ใช้ (Heart rate , VO2 R และRPE scales )
การออกแรง (Intensity)

อัตราการเต้นของหัวใจหรื ออัตรา ร้อยละของอัตราการเต้น
การใช้พลังงานจากออกซิเจนสูงสุด
ของหัวใจสูงสุด
(%HRR or % VO2R)
(% HR max)
เบามาก (very light)
< 20
<35
เบา (light)
20-39
35-45
* ปานกลาง (moderate)
40-59
55-69
ค่อนข้างหนัก (Hard)
60-84
70-89
หนักมาก (very hard)
> 85
> 90
หนักที่สุด (maximal)
100
100
ที่มา : American College of Sports Medicine, 2000 อ้างในปิ ยะนุช รักพานิช,2548

คะแนนความเหนื่อย
(RPE)
< 10
10-11
12-13
14-16
17-19
20

ตารางที่ 2 แสดงระดับความเหนือ่ ยหรือ Rate of Perceived Exertion Scale (RPE scale)
RPE scale
6-10
* 11-13
14 –16
17-19
20

ระดับความเหนื่อย
รู ้สึกสบายไม่เหนื่อย
เริ่ มรู ้สึกเหนื่อย
ค่อนข้างเหนื่อย
เหนื่อยมาก
เหนื่อยที่สุด

Very very light
Fairy light
Hard
Very hard
Very very hard

* moderate intensity เป็ นระดับความแรงของการออกกาลังกายที่แนะนาในผูป้ ่ วยโรคหัวใจซึ่ งสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ใน
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงได้
ที่มา : ภาริ ส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ, วิศาล คันธารัตนกุลและคณะ,2541 อ้างในปิ ยะนุช รักพานิช,2548

ข้ อควรระวังและอาการเตือนให้ หยุดออกกาลังกาย
1. รู ้สึกเหนื่ อยมากผิดปกติ เช่น ไม่สามารถพูดได้ระหว่างการออกกาลังกายเนื่องจากหายใจเร็ วและลึก
2. เวียนศีรษะ ตามัว
3. หายใจไม่ออก หายใจไม่ทนั เจ็บแน่นหน้าอก
4. ชีพจรเต้นผิดปกติ – ไม่สม่าเสมอ
5. หน้ามืดเป็ นลมหมดสติหรื อคลื่นไส้หลังออกกาลังกาย
6. พูดไม่ชดั - ตะกุกตะกัก
7. เหงื่อออกตัวเย็นผิดปกติ
8. แขน-ขาไม่มีแรง ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้
9. ถ้าความดันโลหิ ตมากว่า 160/110 มม.ปรอท ควรได้รับยาควบคุมความดันโลหิ ตก่อนออกกาลังกาย

10

10. ไม่ควรออกกาลังกายถ้าความดันโลหิ ตขณะพักมากว่า 200/110 มม.ปรอท และหยุดออกกาลังกายเมื่อ
ความดันโลหิ ตขณะพักมากว่า 220/105 มม.ปรอท และควรรี บปรึ กษาแพทย์
บทบาทพยาบาลต่ อการการออกกาลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสู ง
เนื่องจากคนส่ วนใหญ่ทราบว่าการออกกาลังกายมีประโยชน์แต่ก็ยงั ไม่ได้ตระหนักที่จะปฏิบตั ิอย่าง
จริ งจังต่อเนื่อง สิ่ งที่สนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยเห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย คือ การได้รับคาแนะนาของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขหรื อทีมสุ ขภาพ เช่น พยาบาล แพทย์ และอีกส่ วนคือ แรงสนับสนุ นจากครอบครัว เช่ น
บิ ดา มารดา สามี ภรรยา บุ ตรและ เพื่ อน ดัง นั้นพยาบาลควรนาปั จจัยเหล่ า นี้ ม าสนับ สนุ นให้ผูป้ ่ วยเกิ ด
พฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพด้านการออกกกาลังกายของตนเองหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พยาบาลควรสร้ างความตระหนักให้ เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและญาติ (exercise encouragement) โดย
การบอกถึงประโยชน์การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายและการออกกาลังกายมากขึ้น และโทษของการ
เคลื่ อนไหวร่ างกายน้อยหรื อการไม่ออกกาลังกาย โดยใช้สื่อ โทรทัศน์ วีซีดี แผ่นพับ โปสเตอร์ ประกอบ
และให้เห็นตัวอย่างผูท้ ี่เป็ นโรคเดียวกันที่มีร่างกายแข็งแรงดีเมื่อออกกาลังกายเป็ นประจาเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่เป็ น
อัมพาตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสู ง
2. พยาบาลควรส่ งเสริ มและสนับสนุนแก่ ครอบครั วและญาติ (family and care giver promotion)
โดยนาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกาย เช่ น เพิ่มการแนะนาและให้คาปรึ กษาแก่ญาติ สามี บุตร
หรื อภรรยาที่ ดูแ ลผูป้ ่ วย ก่ อ นจาหน่ า ยออกจากโรงพยาบาลหรื อขณะเยี่ย มบ้า น เพื่ อประโยชน์ ช่ วยลด
ภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิ ดขึ้น นอกจากนี้ พยาบาลต้องตระหนักถึ งความรุ นแรงของโรคที่ผูป้ ่ วยเป็ นอยู่ สิ่ ง
สาคัญในการออกกาลังกาย คือ ควรเป็ นแบบแอโรบิกที่ไม่ใช้แรงต้าน การดึงหรื อผลัก แบก เข็น หรื อการ
เล่นที่รุนแรง หรื อเล่นกีฬาที่มีการแข่งขัน เพราะอาจ ทาให้เพิม่ ระดับความดันโลหิ ตมากขึ้นได้
3. พยาบาลควรมีการประสานงานและการจัดการสาธิต (collaboration and role model) โดยจัดตั้งทีม
ที่ปรึ กษาด้านสุ ขภาพเช่ น ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางด้านการออกกาลังกายเช่น แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ หรื อนักเวช
ศาสตร์ การกีฬา เป็ นต้น และการจัดตั้งกิจกรรมกลุ่มการออกกาลังกาย เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยได้ถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ ต่างๆเกี่ ยวกับการดูแลตนเองด้านการออกกาลังกายที่ ประสบความสาเร็ จขณะที่เป็ นโรคนี้
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเกิดความภาคภูมิใจมองเห็นคุณค่าของตนเองที่ยงั มีสุขภาพดี และเป็ นตัวอย่างในการโน้มน้าวให้
สมาชิกใหม่เข้าร่ วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
4. การจั ด หาแหล่ งประโยชน์ หรื อสิ่ งสนั บ สนุ นที่ส าคั ญ (resource facilitation) ได้แก่ อุ ป กรณ์
ประกอบหรื อส่ งเสริ มแรงจูงใจในการออกกาลังกาย เช่ น ไม้พลอง ลูกบอล เพลง วิทยุเทป วีดีโอ รวมถึ ง
บุคลากรที่สามารถเป็ นแม่แบบนาออกกาลังกายบางประเภท เช่น โยคะ ไทเก๊ก และให้ความรู ้เกี่ยวกับการออก
กาลังกายที่ถูกหลักเหมาะสมกับวัยและโรค นอกจากนี้ การจัดตั้งศูนย์ออกกาลังกาย ลานกี ฬาในบริ เวณ
แหล่งชุมชนใกล้บา้ น โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย เพื่อเป็ นการกาจัดอุปสรรคในการมาออกกาลังกาย
5. การ ประเมินอาการเหนื่อยด้ วยตนเองกับผู้ป่วยและญาติ (intensity exercise assessment) จากการ
เต้นของหัวใจโดยการสอนวิธีจบั อัตราการเต้นของชี พจร ในตาแหน่งต่างๆของร่ างกาย โดยพยาบาลควรสอน
วิธีจบั การเต้นของหัวใจซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นบริ เวณข้อมือหรื อบริ เวณคอร่ วมกับวิธีการสังเกตลักษณะการ
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หายใจให้กบั ผูป้ ่ วยและญาติทุกราย ซึ่ งจะสามารถบอกถึ งความผิดปกติ เช่ น ความแรง- เบา อัตราการเต้น
ความสม่าเสมอ และพยาบาลควรประเมินซ้ าถึงวิธีการประเมินการเต้นของหัวใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ พยาบาลต้อง
ตระหนักว่าผูป้ ่ วยและญาติมีความสามารถปฏิบตั ิได้ ไม่ตอ้ งรอให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทีมสุ ขภาพเท่านั้นเป็ นผูม้ า
ประเมิ น ประโยชน์เหล่ า นี้ สามารถนาไป ประเมินความผิดปกติของตนเองหรื อบุ คคลใกล้เคียงได้ และ
สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดความหนัก-เบาของการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยและโรค เพื่อ
เพิ่มสมรรถภาพร่ างกาย ระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดอีกด้วย นอกจากนี้ พยาบาลควรมีการ
ประเมินคัดกรองภาวะความดันโลหิ ตสู งก่อนและหลังการออกกาลังกายด้วยเพื่อความปลอดภัย
6. การให้ คาปรึ กษารายกลุ่ม (general group counseling) เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการออก
กาลังกายและการดูแลสุ ขภาพตนเองเกี่ยวกับโรคที่เป็ นอยู่ โดยอาศัยการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจโดย
นากระบวนการกลุ่ ม เข้า มามี ส่ ว นร่ วม จากการวิ จ ัย พบว่า การสร้ า งความตระหนัก และแรงจู ง ใจโดยน า
กระบวนการกลุ่มเข้ามามีส่วนร่ วมกับการฝึ กทักษะการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย เมื่อนากลับไปปฏิบตั ิ
ต่อเนื่ องที่บา้ น หลังเข้าร่ วมโครงการ สามารถเพิ่มทั้งพฤติกรรมการออกกาลังกายที่มีประสิ ทธิ ภาพและระดับ
ความสามารถแห่ งตนในการออกกาลังกายมากขึ้ นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ P< .001 ส่ วนระดับการรับรู ้
อุปสรรคในการออกกาลังกายลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P< .01 ตามลาดับ (พานทิพย์ แสงประเสริ ฐ,
2548) ถึ งแม้กลุ่มควบคุ มจะไม่ได้เห็ นผลแตกต่างทางสถิ ติก็ตาม แต่ก็ได้เป็ นการกระตุน้ ทาให้ประชาชนมี
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายมากขึ้น ซึ่ งก็ได้ประโยชน์ต่อการใช้พลังงานของร่ างกายได้ทางหนึ่ง
จะเห็นได้วา่ บทบาทของพยาบาลนอกจากแนะนาวิธีการดูแลสุ ขภาพตนเองเกี่ยวกับโรคแล้ว ควรเน้น
ได้ผปู้ ่ วยเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายดังที่กล่าวมา จะช่วยเสริ มร่ วมกับการรักษาหลักของแพทย์ เช่น
การได้รับยา ให้ได้ผลดี ยงิ่ ขึ้นหรื อลดการใช้ยาลง ซึ่ งถ้าผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้เพียงพอและสม่าเสมอจะทาให้ระดับ
ความดันโลหิ ตลดลง ซึ่ ง สามารถลดหรื อชะลอความรุ นแรงของภาวะแทรกซ้อนที่ จะเกิ ดขึ้ นตามมา เช่ น
ภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลื อด (cardiovascular disease, CVD) นอกจากนี้ ผลยังทาให้
สมรรถภาพร่ างกายทัว่ ไปดี ข้ ึ นภายใต้จิตใจที่ เป็ นสุ ข เป็ นการเพิ่มคุ ณภาพชี วิตของผูเ้ ป็ นความดันโลหิ ตสู ง
ตลอดจนญาติและประชาชนได้อีกทางหนึ่ง
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