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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัภาวะความดนัโลหิตสูงในประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีแนวชายแดนไทย-พม่า จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน และไดรั้บการคดักรองโรคความดนัโลหิตสูงในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 3 ,280 คน ท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึกการคดักรองความเส่ียงเบ้ืองตน้ต่อการเป็นความดนัโลหิตสูงท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไดเ้ก็บรวบรวมไว ้แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูลพื้นฐาน ภาวะ
ดา้นสุขภาพ และพฤติกรรม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและอตัราเส่ียงสัมพนัธ์  

ผลการศึกษาพบว่า อตัราความชุกของภาวะความดนัโลหิตสูงมีร้อยละ 24.5 โดยพบความชุก
ภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาบ่องพบมากท่ีสุด รองลงมาคือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหมอกจ าแป่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสอย และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปลาจาด (ร้อยละ 28.7 20.9 20.6 และ 18.6 ตามล าดบั) 

ส าหรับปัจจัยเส่ียงด้านข้อมูลพื้นฐานท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ได้แก่ อายุ เพศ เช้ือชาติ ถ่ินท่ีอยู่อาศยั และประวติัความเจ็บป่วยดว้ย
โรคเร้ือรังของครอบครัว โดยพบวา่ผูมี้อายุตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไปมีความเส่ียง 3.5 เท่าของผูท่ี้มีอายุนอ้ยกวา่    
40 ปี (PR = 3.5, p< .001) พบผูห้ญิงมีความเส่ียงมากกวา่ผูช้าย 1.3 เท่า (PR = 1.3, p< .001) ผูมี้สัญชาติ
ไทยมีความเส่ียงมากกว่าเช้ือชาติอ่ืน 1.3 เท่า (PR = 1.3, p< .05) ผูท่ี้อาศยัอยู่ในเขตแนวชายแดน
ตอนล่างของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความเส่ียงมากกวา่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตตอนเหนือ 1.3 เท่า (PR = 1.3, 
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p< .001) และผูท่ี้มีประวติัความเจ็บป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูงของครอบครัวมีความเส่ียงมากกวา่
ผูท่ี้ไม่มีประวติัครอบครัว 1.8 เท่า (PR = 1.8, p < .001)  

ปัจจยัเส่ียงดา้นภาวะสุขภาพท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะความดนัโลหิตสูงอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ได้แก่ ดชันีมวลกาย ขนาดรอบเอว ระดบัน ้ าตาลในเลือด และการมีโรคร่วม โดย
พบว่าผูท่ี้มีค่าดชันีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อว้นและทว้ม จะมีความเส่ียงมากกวา่ผูท่ี้มีค่าดชันีมวลกายใน
เกณฑ์ปกติ 1.5 เท่า (PR = 1.5, p < .001) ผูช้ายและผูห้ญิงท่ีมีรอบเอวเกินค่ามาตรฐานมีความเส่ียง
มากกวา่ผูท่ี้อยูใ่นเกณฑ์ปกติ 2.3 เท่า และ 1.7 เท่า (PR = 2.3, p < .001; PR = 1.7, p < .001) ส าหรับผูท่ี้
มีระดบัน ้ าตาลในเลือดเกินค่ามาตรฐาน จะมีความเส่ียงมากกว่าผูท่ี้มีระดบัน ้ าตาลในเลือดในเกณฑ์
ปกติ 1.9 เท่า (PR = 1.9, p < .001) และผูท่ี้มีโรคร่วมจะมีความเส่ียงมากกว่าผูท่ี้ไม่มีโรคร่วม 2.9 เท่า 
(PR = 2.9, p < .001)  

ปัจจยัเส่ียงดา้นพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะความดนัโลหิตสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ได้แก่ การสูบบุหร่ี และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยพบว่าผูท่ี้สูบบุหร่ี และด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ จะมีความเส่ียงมากกวา่ผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอล ์1.2 เท่า (PR = 1.2, 
p < .05)  

เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขควรเฝ้าระวงัและควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีเ ก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคความดนั
โลหิตสูงอยา่งจริงจงั เพื่อลดการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงในกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นแนวชายแดน
ไทย-พม่าต่อไป  
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ABSTRACT 

 
This study was a descriptive study aimed to determine the prevalence and factors associated 

with hypertension among people who live in the area of Thai–Myanmar borderline, Mae Hong Son 
province and have been screened by using a screening questionnaire at Sub-District Health 
Promoting Hospitals (SDHPH) of 3,280 people in the year 2013. The data was collected from the 
initial risk screening of hypertension that the health promotion hospital collected. The questionnaire 
consisted personal information, health status and behaviors. Descriptive statistics and Prevalence 
Ratio were used for data analysis. 

The study found that the prevalence of hypertension was 24.5 %. The prevalence of 
hypertension of Pa Bong SDHPH had the most, followed by Mok Jam Pae SDHPH, Nai Soi 
SDHPH and Na Pla Jaad SDHPH (28.7, 20.9, 20.6 and 18.6 percent respectively). 

For personal information factors that were associated with hypertension in a statistically 
significant .05 level, including age, gender, ethnicity, habitats, and family history of chronic 
diseases. The results indicated that people aged above 40 years had 3.5 times higher risk than those 
aged less than 40 years (PR = 3.5, p < .001). Female had 1.3 times higher risk than male (PR = 1.3, 
p< .001). Thai nationality had 1.3 times higher risk than other races (PR = 1.3, p < .05). Those who 
live in the southern borderline of Mae Hong Son had 1.3 times higher risk than in northern part            
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(PR = 1.3 , p< .001) and those with a family history of hypertension had 1.8 times higher risk than 
without a family history. (PR = 1.8, p< .001). 

Health risk factors that was associated with hypertension in a statistically significant at the 
.05 level, including Body Mass Index (BMI), waist line, level of blood sugar and the presence of co-
morbidities. The results found that people with a BMI in the overweight and obese had 1.5 times 
higher risk that those with a BMI in the normal (PR = 1.5, p< .001). Male and female with a waist 
circumference over the standard had 2.3 and 1.7 times higher risk than in the normal (PR = 2.3, p < 
.001 ; PR = 1 .7 , p < .001 ) . People with high blood glucose levels exceeded the standard had 1.9 
times higher risk than those with normal blood glucose levels (PR = 1.9, p< .001), and those with 
the presence of co-morbidities had 2.9 time higher risk than those without co-morbidities (PR = 2.9, 
p< .001).  

Behavioral risk factors were associated with hypertension in a statistically significant .05 
level, including smoking and drinking alcohol. The results reported that those who smoke and 
drinking alcohol had 1.2 times higher risk to hypertension than those who did not smoke and drink 
alcohol (p< .05).  

Public health providers should surveillance and control risk factors associated with 
hypertension seriously in order to reduce the incidence of hypertension in the population who living 
in the border Thai–Myanmar following.  


