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ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
ความดนัโลหิตสูง  ในสังคมไทย 

 

 สุชีพ   เณรานนท์   
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องค์ความรู้ การเจ็บป่วยความดนัโลหิตสูง 
ของผู้ป่วยและประชาชน ตามบริบททางสังคมและ

วฒันธรรม  :  ผ่านการทบทวนงานวจิัย  

ทบทวนองคค์วามรู้ HT  : Sucheep 
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ความหมายความดนัโลหิตสูง : 
มุมมองของประชาชน  

(Emic view of Lay person)   
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เช่ือมโยง 
การเจ็บป่วยอื่นๆ 
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ความหมายการเจ็บป่วยความดนัโลหิตสูง 
มุมมองประชาชน  

 
• เช่ือมโยงกบัอาการที่เกดิขึน้ใน

ชีวิตประจ าวัน  
  

• การปวดศีรษะหรือเวยีนศีรษะ 

  สาเหตุมาจาก เมารถ นอนน้อย  
 
• ความเครียด  คิดมาก วติกกังวล 

สาเหตุมาจากโรคประสาท แฟน
เสียชีวติ และอยู่คนเดียว  

      รายได้ไม่พอใช้ 
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• เช่ือมโยงกบัเลอืดและ
หลอดเลอืด 

  

• ไขมันเกาะท่ีผนังโลหิต  

• หลอดโลหิตตีบแคบลง  เปรียบเทียบ
กับท่อน ้าท่ีมีสนิมเกาะ  ท่อน ้าผุ  
เลือดจึงไหลผ่านล าบากจึงเกิด
แรงดันมาก  

•  เลือดร้อน (Hot) เลือดข้น  

       เลือดฉีดแรง   
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ความหมายการเจ็บป่วยความดนัโลหิตสูง 
มุมมองประชาชน  
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• เช่ือมโยงกบัร่างกาย  
  

•  “โรคคนแก่”  สาเหตุจาก ความ
เส่ือมของสังขาร เลือดลมไม่ดี  

 

•  “โรคลม” โรคลมสันนิบาตปะกัง 
น าไปสู่โรคลมอัมพฤติ อัมพาต   

   สาเหตุจากอาการ หนา้มืด วิงเวียน  
    ศีรษะ  ใจสั่น แน่นหนา้อก หรือ 
    คล่ืนไส้ 
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ความหมายการเจ็บป่วยความดนัโลหิตสูง 
มุมมองประชาชน  
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• วถิีชีวติ(Life style)   
หรือพฤติกรรมเส่ียง  

  

• พฤตกิรรมเส่ียง ได้แก่ การสูบบุหร่ี  
        การดืม่แอลกอฮอล์  การรับประทาน   
        อาหารรสเคม็ อาหารมนั   
        การไม่ออกก าลงักาย การพกัผ่อน 
       ไม่เพยีงพอ 
• ลกัษณะการท างาน  เช่น งาน

เกษตรกรรม รับจ้าง  งานที่ใช้แรงยก ลาก 
แบก หาม 

• ลกัษณะงานที่ไม่เคลือ่นไหว  เช่น งาน
ส านักงาน  งานเอกสาร ที่ต้องท าให้เสร็จ
ในระยะเวลาที่จ ากดัและท างานหลาย 
JOB 
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•   ความหมายความดันโลหิตสูง
กบัความเจ็บป่วยโรคอืน่ ๆ  

  

-   แพ้ท้อง  โรคอ้วน โรคทางหู  โรค
ทางสายตา และโรคหัวใจ หอบหืด 
โลหิตจาง 

• เช้ือโรคจากแผลท่ีติดเช้ือ เข้าไปใน
ร่างกายท าให้เกิดความดันโลหิตสูง
ตามมา  
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มุมมองประชาชน  



4/11/2017 10 

•   ความหมายความดนั
โลหิตสูงเช่ือมโยงกบั
ส่ิงแวดล้อม  (สาเหตุ) 

  

•  ฝุ่นละอองของถนนลูกรัง  ท่ีฟุ้ง
กระจายเกือบตลอดท้ังปี   

• การใช้สารเคมีของเกษตรกร  
• สูดดมกลิ่นแก๊ซท่ีเกิดจากน ้าเน่า

รอบๆ ท่ีพกัอาศัย 
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•   การนิยามความดนั
โลหิตสูง  

  

• เพชฌฆาตเงียบ (Silent Killer)  
หมายถึง ไม่แสดงอาการชัดเจน  

         

• เป็นความพกิาร  
         หมายถึง ความรุนแรง  การเคลือ่นไหว 
       ร่างกายไม่ได้  
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มุมมองประชาชน  



4/11/2017 12 

•   การนิยามความดัน
โลหิตสูง  

  

• รักษายาวนาน   หมายถึง  การต้องกนิ
ยาและต้องพบแพทย์ตลอดชีวติ 

• ความตาย  หมายถึง อายุจะส้ัน 

 

• โรคทางสังคม 
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มุมมองความดนัโลหิต 
ของประชาชน 

มุมมองความดนัโลหิต 
ทางการแพทย ์

เปรียบเทียบEM ทางการแพทย์ กับมุมมองภาคประชาชน 

1. ไม่ใช่โรคท่ีต้องล้มหมอนนอนเส่ือ 
2. ใช้ชีวติตามปกติได้ เพราะเช่ือว่ายาสร้าง

ความมหัศจรรย์กับเลือดได้  
3. โรคตามวยั โรคของคนแก่ และโรคลมเท่าน้ัน  
4. โรคจากการท างานหนกั 
5. โรคคิดมาก    

1. สามารถควบคุมความคงท่ีของเลือดด้วยยา  

2. พยากรณ์โรคไปตามผลเลือดและเคร่ืองวดั
ความดัน 

3. ปฏิบัติตามค าส่ังของแพทย์  
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(Doctor – patient  
relationship 

Communication 
แพทย์ – คนไข้  

Non-compliance 

Explanatory Model 
“EM”  

แบบจ าลองอธิบาย 
การเจบ็ป่วย 

แตกต่างกนัตามสังคมวฒันธรรม 
1.ชาวบา้นเรียกความเจบ็ป่วยนั้นวา่ 
อะไร  
2.สาเหตุเกิดจากอะไร  
3.ถา้ไม่รักษาจะเป็นอยา่งไร  
4.กระบวนการรักษาเป็นอยา่งไร 
5.ประเมินผลรักษา 

๏ Asymmetry Information, 
Authority  
๏ หมออาจไม่เข้าใจ ไม่สนใจ 
ส่ิงท่ีคนไข้ปฏิบัติ 
๏ ชาวบ้านอาจไม่เช่ือหรือไม่
ปฏิบัติตาม 

ความรู้ 
Biomedicine 

 
เมื่อไม่เข้าใจผู้ป่วย ไม่เข้าใจ  
บริบทสังคมและวฒันธรรม 

ของผู้ป่วย 
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พฤติกรรมการเจ็บป่วย(illness behaviors) 
และ การแสวงหาบริการรักษา(Health Care 

Seeking) ของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูง  
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รักษาตนเองตามอาการที่ให้ความหมาย  (๗๕%) 
1.รักษาตนเองตามอาการที่เกิดขึน้โดยไม่รับประทานยา  เช่น การพกัผ่อน  
2. รักษาตนเองตามอาการโดยการรับประทานยา /สมุนไพร    

หากประเมินว่ารุนแรงจะไปแหล่งบริการสุขภาพทันที   (๑๐%) 

สังเกตอาการ  ไม่ท าการรักษาใด ๆ    (๑๕%)  

การจดัการตนเอง(Self  Management)   
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กระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพ :  
การเจ็บป่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสูง 

  มี  3  ขั้นตอน  คือ     
   1.  การให้ความหมาย และการจัดการกับอาการท่ีเกิดขึน้   
             - การรักษาตนเอง สังเกตอาการ ใช้เวลาระหว่าง  ๑- ๖ เดือน    
            -  ปรึกษาสมาชิกในครอบครัว   เพือ่นและเพือ่นบ้าน     
            -  ไปแหล่งบริการสุขภาพหรือพบแพทย์  
  2. การเลือกแหล่งและการไปรับบริการสุขภาพ   เหตุผล คือ    
             -  ใกล้ท่ีพกั  การเดินทางสะดวก    
             -  ค่ายา  ค่ารักษา   สวสัดิการด้านการรักษาพยาบาลท่ีตนมี    

 3. การประเมินผล และการเปลี่ยนแหล่งรักษา  
      
  ทบทวนองคค์วามรู้ HT  : Sucheep 

ที่มา สรุปจาก :  ปฎิญญา พรรณราย (๒๕๔๐) การศึกษากระบวนการแสวงหาบริการสุขภาพของผู้หญิงโรคความดันโลหิตสูงในภาคใต้   
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ซ้ือยาแผนปัจจุบัน  ที่สะดวก ใกล้บ้าน  หากไม่
หายไปรักษาที่คลนิิก สถานีอนามยั หรือ
โรงพยาบาล  

เป็นความเจ็บป่วย (illness) 
มอีาการรุนแรงมากขึน้  

เป็นเพยีงอาการ (Symptom) 
กลุ่มนีจ้ัดว่าเป็นการเกดิภาวะ
ความดนัโลหิตสูงผดิปกตไิป
จากเดมิเพยีงเลก็น้อย  

วธีิการนอนหลบัพกัผ่อน เมือ่มอีาการก็
สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา และให้
ความใส่ใจกบัการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวม
มากขึน้  

เป็นโรค (Disease) ที่มคีวามรุนแรง
มากที่สุด   

1. การรักษาครอบครัว (Home treatment)  
2. ไปโรงพยาบาล คลนิิก  สถานีอนามยั 
3. รักษาแบบพืน้บ้าน(Folk Sector)     

ทีม่า สรุปจาก.. :  ณฐัพงษ์  ราชสุวรรณ  (๒๕๔๙) โรคความดนัโลหิตสูงกบัความสลบัซับซ้อนของบริบททีเ่กีย่วข้อง : กรณศึีกษา จงัหวดักาญจนบุรี  

การรับรู้ (ระดบัความรุนแรง) ภาวะความดนัโลหิตสูง : วิธีการรูปแบบในการรักษา  
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วัฒนธรรมความเจบ็ปว่ย 

Arthur Klienman :1980 
ทบทวนองคค์วามรู้ HT  : Sucheep 

การดูแลตนเองของประชาชนฉ 

PROFESSIONAL SECTOR 

POPULAR SECTOR 

การแพทย์ภาควิชาชีพ 

80% 

การแพทย์พืน้บ้าน 
FOLK SECTOR 

ความหลากหลายของระบบสุขภาพ Pluralism of medical system 
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Illness 
Experience  

 

ความดันโลหิตสูง  
(Hypertension)  

ความจ ากัดในการด ารงชีวติ (Restrict live) 
 Diet  Regimen , รับประทานยาอย่างต่อเน่ือง  
Uncertainty Self ไม่มีความมัน่คง (Stability) self-esteem ,    
Loss of self 
Discredit   and  Dependent  

Suffering  

Sick role 

    Suffering  From  Hypertension 
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ขอบคุณครับ 
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