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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความชุกและ ปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูงของผู ้ท่ีอาศัยอยู่เขตพื้นท่ีแนวชายแดนไทย-พม่า จังหวดั
แม่ฮ่องสอน กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 3,280 คน เป็นคนไทย จ านวน 2,924 คน ต่างดา้ว จ านวน 356 คน 
โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีไดรั้บการคดักรองโรคความดนัโลหิตสูงในปี พ.ศ. 2556 ในพื้นท่ีเขต
รับผิดชอบของ 4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้แก่  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนาปลาจาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหมอกจ าแป่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นในสอย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นผาบ่อง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบบันทึกปัจจัยเส่ียงของภาวะความดันโลหิตสูง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ท่ีพฒันาข้ึนมาจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลพื้นฐาน ส่วนท่ี 2 ภาวะสุขภาพ ส่วนท่ี 3 พฤติกรรม ซ่ึงแบบบนัทึกปัจจยัเส่ียงของภาวะความดนั
โลหิตสูงได้ผ่านการตรวจสอบทางด้านจริยธรรมและด าเนินการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2557 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และ
อตัราเส่ียงสัมพนัธ์ (Prevalence Ratio)   

5.1  สรุปผลการศึกษา 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 
 กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย (ร้อยละ 51.0) โดยมีอายุอยู่ในช่วง 45 - 54 และ 55 - 

64 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 33.5 และ 24.7) เป็นเช้ือชาติไทย (ร้อยละ 89.2) อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาบ่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมอกจ าแป่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสอยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปลาจาด (ร้อยละ48.3  31.1 
12.4 และ 8.2 ตามล าดบั) ส าหรับดา้นการประวติัความเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังของครอบครัว (ร้อยละ 
34.6) มีประวติัความเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง โดยพบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.3) ของกลุ่มตวัอย่างมี
ประวติัจากโรคความดนัโลหิตสูง ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 23.1 มีประวติัความเจ็บป่วยด้วยโรค
เร้ือรังของครอบครัวจากโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวานมีเพียงร้อยละ 8.4 จากโรคเบาหวาน
เพียงชนิดเดียว  
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2. ภาวะสุขภาพ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ท้วมและอ้วน(ร้อยละ18.4 และ 27.0) ส่วน

ขนาดรอบเอวในเพศชายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.0) มีขนาดรอบเอวในเกณฑ์มาตรฐาน ขณะท่ีในเพศ
หญิงมีขนาดรอบเอวท่ีเกินมาตรฐาน (ร้อยละ 54.8) ดา้นระดบัน ้ าตาลในเลือดท่ีผิดปกติ (ร้อยละ 14.0) 
ส าหรับการมีโรคร่วม ส่วนใหญ่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง (ร้อยละ 80.2) ขณะท่ี ร้อยละ 11.6 เป็นโรค
ความดนัโลหิตสูงและ โรคเบาหวาน มีเพียง ร้อยละ 8.2 เป็นโรคเบาหวานเพียงชนิดเดียว ขณะท่ีขอ้มูล
ภาวะโรคซึมเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนเก็บขอ้มูลมีเพียงเล็กนอ้ย (ร้อยละ 8.3)  
 3.  พฤติกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะความดันโลหิตสูง  

 กลุ่มตัวอย่างท่ีรับประทานอาหารท่ีมีรสเค็มจัดมีเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 10.2) การด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ร้อยละ 17.5 โดยส่วนใหญ่ด่ืมอยูใ่นช่วง 1 - 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ส าหรับการสูบ
บุหร่ี ร้อยละ 13.7 สูบบุหร่ีและปัจจุบนัยงัคงสูบอยู ่โดยพบจ านวนบุหร่ีท่ีสูบ ร้อยละ 41.2 สูบบุหร่ี 4 -
6 มวนต่อวนั  

4.  อตัราความชุกของภาวะความดันโลหิตสูง 
 อตัราความชุกของภาวะความดนัโลหิตสูงมีร้อยละ 24.5 หากจ าแนกตามพื้นท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลผาบ่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมอกจ าแป่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในสอยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปลาจาด มีร้อยละ 28.7 20.9 20.6 และ 
18.9 ตามล าดบั 

 5.  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะความดันโลหิตสูง 
 1) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุมากกวา่หรือเท่ากบัตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ

ความดนัโลหิตสูง 3.5 เท่า เม่ือเทียบกบัอายุนอ้ยกวา่ 40 ปี (p < .001) เพศ พบวา่เพศหญิงมีความเส่ียง
ต่อการเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง 1.3 เท่า เม่ือเทียบกบัเพศชาย (p < .001) เช้ือชาติ พบวา่ เช้ือชาติไทย 
มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง 1.3 เท่า เม่ือเทียบกบับุคคลต่างดา้ว (p < .05) ประวติั
การเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังของครอบครัว พบวา่ ครอบครัวท่ีมีประวติัการเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรังของ
ครอบครัว มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง 1.8 เท่า เม่ือเทียบกับท่ีไม่มีประวติัการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง (p < .001) และดา้นถ่ินท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ ดา้นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
อยู่ทิศใต ้(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผาบ่อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสอย)   
มีความเส่ียงต่อการเป็นภาวะความดนัโลหิตสูง 1.3 เท่า เม่ือเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูท่างตอนเหนือ 
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาปลาจาดและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมอกจ าแป่)  
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  2) ปัจจยัเส่ียงดา้นภาวะสุขภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีดชันีมวลกายท่ีอยูใ่นเกณฑ์อว้นและ
ทว้ม มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง 1.5 เท่า เม่ือเทียบกบักลุ่มท่ีมีดชันีมวลกายอยูใ่น
เกณฑ์ปกติ (p< .001) ขนาดรอบเอว ในเพศชายท่ีมีขนาดรอบเอวเกิน มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ
ความดนัโลหิตสูง 2.3 เท่า เม่ือเทียบกบัเพศชายในเกณฑ์ปกติ (p < .001) เช่นเดียวกนักบัขนาดรอบเอว
ในเพศหญิงท่ีมีขนาดรอบเอวเกิน มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง 1.7 เท่า เม่ือเทียบกบั
กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงในเกณฑ์ปกติ (p < .001) ระดบัน ้ าตาลในเลือดท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐาน มีความ
เส่ียงต่อการเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง 1.9 เท่า เม่ือเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัน ้ าตาลในเลือดอยู่
ในเกณฑ์ปกติ (p < .001) การมีโรคร่วม ได้แก่ โรคเบาหวานมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดัน
โลหิตสูง 2.9 เท่า เม่ือเทียบกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีโรคร่วม (p < .001)  
  3) ปัจจยัเส่ียงดา้นพฤติกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีสูบบุหร่ีจะมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูง 1.2 เท่า เม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีไม่สูบบุหร่ี (p < .05) การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มี
ความเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง 1.2 เท่า เม่ือเทียบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์(p < .05) และการรับประทานอาหารรสเค็มในการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์กบัภาวะโรค
ความดนัโลหิตสูง 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
         1) เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ควรให้ความส าคญักบัการเฝ้าระวงัโรคความดนัโลหิตสูงอย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนท่ีอาศยัอยู่เขตพื้นท่ีแนวชายแดนไทย-พม่ามากข้ึน เน่ืองจากมี
ความชุกของภาวะความดนัโลหิตสูงท่ีค่อนขา้งสูงกว่าภาพรวมในระดบัจงัหวดั โดยมีรายละเอียดท่ี
ควรค านึงถึงประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ขตพื้นท่ีตอนล่างของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีเป็นเช้ือชาติไทย ท่ีอาจถูก
ละเลย ในกลุ่มท่ีเป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป และครอบครัวมีประวติัความเจ็บป่วยดว้ยโรค
เร้ือรัง มีค่าดชันีมวลกาย และขนาดรอบเอวท่ีเกินค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งการมีโรคร่วม มีพฤติกรรมท่ี
ชอบสูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
          2) หน่วยงานสาธารณสุขหรือชุมชนควรท าการเฝ้าระวงัปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคความ
ดนัโลหิตสูง โดยการจดัท าโครงการป้องกนัและควบคุมปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคความดนั
โลหิตสูงใหก้บักลุ่มประชาชนท่ีมีลกัษณะดงัน้ี ดงัน้ี 
          2.1) ผูท่ี้มีดชันีมวลกายและขนาดรอบเอวเกินค่ามาตรฐาน  
          2.2) ผูท่ี้มีระดบัน ้ าตาลเลือดเกินค่ามาตรฐาน และการมีโรคร่วมจากโรคความดนัโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน 
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         2.3) ผูท่ี้มีพฤติกรรมเส่ียงในการเลิกสูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

 5.2.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1) ควรท าการศึกษาในประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ขตพื้นท่ีแนวชายแดนไทย-พม่า ในประเด็น

ภาวะซึมเศร้าท่ีส่งผลต่อการเป็นโรคความดนัโลหิตสูง โดยท าการศึกษาและติดตามภาวะซึมเศร้าใช้
ระยะเวลาในการศึกษาท่ียาวนานข้ึน  

  2) ควรท าการศึกษาในประชาชนท่ีอาศยัอยูเ่ขตพื้นท่ีแนวชายแดนไทย-พม่า ในประเด็น
การรับประทานอาหารท่ีมีรสเค็มจดั โดยมีการวดัปริมาณของการบริโภคเกลือท่ีเขา้สู่ร่างกาย (Sodium 
intake) ไม่ใช่เฉพาะรายงานการรับประทานอาหารท่ีมีรสเคม็จดัเท่านั้น 

  3) ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูงท่ีอาศยัอยู่เขตพื้นท่ี
ตามแนวชายแดนไทย-พม่า วา่มีปัจจยัเส่ียงของการป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูง มาจากปัจจยัอะไร 
เพื่อน าผลมาเปรียบเทียบกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง วา่มีอะไรท่ีสอดคลอ้ง
หรือแตกต่างกนั 

  
  


