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ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี มวลกายกับความเสี่ยงของการเกิ ดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสูง*
ศรีพร รอดแก้ว**
อรทัย นนทเภท***
เรวดี เพชรศิราสัณห์****

บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงพรรณนาครัง้ นี้เพื่อศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับความ
เสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ขอ้ มูล
ทุตยิ ภูมจิ ากกลุ่มตัวอย่าง 492 ราย จากโครงการวิจยั เรื่องปั จจัยทํานายระดับความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดของผู้ป่ วยความดันโลหิตสูง ในปี 2561 โดยใช้แบบประเมินปั จ จัย ความเสี่ยงการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดของฟรามิงแฮม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิตโิ มเดลโลจิสติก ค่าอัตราความ
เสีย่ ง และช่วงความเชือ่ มันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 ทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษา พบ ความชุกความเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 38.5 ในกลุ่ม
ดัชนีมวลกายเกินหรืออ้วน และร้อยละ 48.5 ในกลุ่มดัชนีมวลกายปกติ ผูป้ ่ วยทีม่ ดี ชั นีมวลกายสูงมีความ
เสี่ย งต่ อการเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือดเพิ่ม เป็ น 2 เท่า (95% CI 1.19 - 3.39, p = 0.008) อย่า งมี
นัย สํา คัญทางสถิติ ปั จ จัยเสี่ย งต่ อการเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือดได้แ ก่ อายุ ระดับ ไขมัน HDL และ
เบาหวานมีความสัมพันธ์กบั ระดับของดัชนีมวลกายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ ควรคัดกรองความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิต
สูงโดยเฉพาะในรายทีม่ ดี ชั นีมวลกายเกินหรืออ้วน และกระตุน้ การสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการรับประทาน
อาหารทีเ่ หมาะสมและการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ เพือ่ ป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
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The relationship between body mass index and cardiovascular disease risks
in hypertensive patients*

Abstract

Sriporn Rodkaew**
Orratai Nontapet***
Rewwadee Petsirasan****

The descriptive study aimed to determine the prevalence of cardiovascular risk and the
relationship between cardiovascular risk factors and body mass index among hypertensive patients.
The secondary data of 492 patients who were as sample in the research project entitled “ Factors
predicting risk of cardiovascular disease in hypertensive patients” in the year 2018. The
Framingham Global Risk Score was used to assess the cardiovascular risks. Descriptive statistic,
logistic regression, to determine odds ratio (OR) with 95% confidence intervals (95%CI) were used
to analyze the data.
The results found that prevalence rate of high cardiovascular risk in overweight or obese
group was 38.5% and 48.5% in normal weight group. The hypertensive patients with high body mass
index were twice risk of cardiovascular disease (95% CI 1.19-3.39, p=0.008). The cardiovascular risk
factors: age, HDL, and diabetes were significant associated with body mass index level, respectively.
Recommended from the finding, the risk factors of cardiovascular disease with hypertensive
patients should be screened, especially in those with overweight or obese body mass index, and
encourage health promotion to prevent cardiovascular disease.
Keywords: cardiovascular risks, hypertension, body mass index (BMI)
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular
diseases [CVD]) เป็ นสาเหตุ ก ารตายอัน ดับ ต้ น
ของทัวโลก
่
ในปี ค.ศ. 2017 ประมาณ 17.8 ล้าน
คนเสี ย ชี วิ ต จาก CVD1 อั ต ราอุ บ ั ติ ก ารณ์ ก าร
เสียชีวติ จากโรค CVD ของคนไทยประมาณ 22.88
ต่อแสนประชากร ครึง่ หนึ่งของผู้เสียชีวติ จากโรค
หลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด เกิดจาก
ความดันโลหิตสูง2 สําหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบอัตราการตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดและหลอด
เลือ ดสมองในปี 2558 อัต ราตายอยู่ท่ี 40.50 ต่ อ
แสนประชากร3 การเพิม่ ขึน้ ของค่าความดันโลหิต
จะเกิด ความเสี่ย งการเกิด โรคหลอดเลือ ดหัว ใจ
ผู้ป่ วยโรคความดัน โลหิต สูง สัม พัน ธ์ กบั โรคอ้ว น
ประมาณร้อยละ 704 ซึ่งโรคอ้ว นเป็ นปั จ จัย เสี่ย ง
อิสระสําหรับโรค CVD เช่ นเดียวกับโรคความดัน
โลหิตสูง ภาวะไขมันผิดปกติ โรคเบาหวานชนิดที่ 25
ปั จ จัย เสี่ย งการเกิด โรคหลอดเลือดหัว ใจมีความ
สัมพันธ์กบั ค่าดัชนีมวลกายที่ 15-50 กก./ตร.ม. ค่า
ดัชนีมวลกายที่สูงขึ้นทุก 5 กก./ตร.ม.สัมพันธ์กบั
ค่าความดันซิสโทลิกทีส่ ูงขึน้ 5 มม.ปรอท และค่า
ความดันไดแอสโทลิกสูงขึน้ ประมาณ 4 มม.ปรอท6
การเพิม่ ขึน้ ของค่าความดันโลหิตจะเกิดความเสีย่ ง
การเกิด โรคหลอดเลื อ ดหัว ใจร้ อ ยละ 127 การ
สํารวจในประเทศไทยพบว่าภาวะอ้วนมีแนวโน้ ม
สูงขึ้น เพศหญิงเพิม่ จากร้อยละ 34.4 เป็ นร้อยละ
40.7 และเพศชายเพิม่ จากร้อยละ 22.5 เป็ นร้อยละ
28.48 กลุ่ ม โรคอ้ ว นมีค วามดัน โลหิ ต สู ง ร้ อ ยละ
31.69 และผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือดมีสาเหตุมาจาก
ดัชนีมวลกายเกินและโรคอ้วนร้อยละ 25-3310 การ
เพิ่ม ขึ้น ของอุบ ัติการณ์ ช นิ ด รุน แรงของโรคหัว ใจ
และหลอดเลือ ดสัม พัน ธ์ ก ับ นํ้ า หนั ก ตัว ทัง้ ภาวะ
นํ้าหนักเกินและโรคอ้วน ซึง่ เป็ นหนึ่งในปั จจัยบ่งชี้

กลุ่ ม อาการเมตาบอลิ ก (metabolic syndrome)
เป็ นปั จจัยเสีย่ งตัง้ ต้นของความดันโลหิตสูง ภาวะ
ดื้อ อิน ซู ลิน โรคเบาหวาน ภาวะไขมัน ในเลือ ด
ผิด ปกติแ ละเป็ น ปั จ จัย เสี่ย งร่ว มของการเกิด โรค
CVD11-14
เนื่องจากความชุกของภาวะดัชนีมวลกาย
เกินและโรคอ้วนเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยความ
ดัน โลหิต สูงในจังหวัด นครศรีธ รรมราช 3 ซึ่งอาจ
ส่งผลให้เร่งการเกิดเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น และทํา ให้ม ีค วามซับ ซ้อ นใน
ปั ญหาสุขภาพเพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดมากยิง่ ขึ้นและการศึกษาความชุก
ของภาวะดัช นี ม วลกายเกิน และโรคอ้ว นเพิ่ม ขึ้น
โดยเฉพาะในผู้ป่ วยความดัน โลหิต สู ง ยัง มีน้ อ ย
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงต้องการศึกษาความชุกของระดับ
ความเสีย่ งการเกิดโรคและความสัมพันธ์ของดัชนี
มวลกายกับความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในกลุ่มผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง เพือ่ เป็ นข้อมูล
ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด ทําให้ลดอัตราการป่ วยและการตายจากโรค
หัวใจและหลอดเลือดของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ผู้ วิ จ ั ย ใช้ ท ฤษฎี ก ารพยาบาลของ
15
นิวแมน เป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ซึง่ ทฤษฎี
ระบบของนิวแมนให้ความสําคัญกับระบบการ
ป้ องกันของบุคคล โดยค่าดัชนีมวลกายเกินหรือ
อ้วนเป็ นปั จจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง
และเพิม่ ความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด นิวแมนอธิบายว่า บุคคลมีระบบปกป้ อง
ตนเองจากสิง่ เร้า ทีก่ อ่ ให้เกิดภาวะไม่สมดุลของ
สุขภาพ ในทีน่ ้ีกค็ อื ปั จจัยเสีย่ ง โดยจะใช้ระบบ
ปกป้ องเพื่อ บรรเทาความรุ น แรงของสิ่ง เร้ า
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ควบคู่กบั เพิม่ ความแข็งแกร่งของแนวปกป้ อง
การประเมินปั จจัยเสีย่ ง วิเคราะห์ และจําแนก
ปั จ จัย เสี่ย งเหล่ า นี้ ใ ห้แ นวทางในการป้ อ งกัน
โรคหัว ใจและหลอดเลือด ในผู้ป่ วยความดัน
โลหิต สูง เนื่ อ งจากการเพิ่ม ขึ้น ของดัช นี ม วล
กายเกินจนถึงโรคอ้วน เป็ นทัง้ สาเหตุหลักและ
สาเหตุ ร่ว มการเกิด โรคและการเสีย ชีวิต ของ
โรคหัว ใจ ปั จ จัย ด้ า นดัช นี ม วลกายเกิน หรือ
โ ร ค อ้ ว น เ ป็ น ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ภ า ย ใ น บุ ค ค ล
(intrapersonal) จะทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างนําไปสูก่ ารเพิม่ ความดันโลหิต ส่งผล
ให้เกิดความเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ทําให้หลอดเลือดเสียหน้าที่ มีการสูญเสียแนว
ป้ องกันยืดหยุน่ (flexible line of defense) และ
แนวป้ องกันปกติ (normal line of defense) ไป
ในระดับ หนึ่ ง เมื่อ มีปั จ จัย เสี่ย งร่ ว มด้า นอายุ
ความดัน ซิ ส ทอลิ ก ไขมัน เอชดี แ อล ไขมัน
คอเลสเตอรอล เบาหวาน และการสูบบุหรี่ เพิม่
ขึน้ มา แนวป้ องกันปกติไม่สามารถทีจ่ ะจัดการ
สิ่ง เร้า ได้ จึง ทํา ให้โ ครงสร้า งพื้น ฐาน (basic
structure) สู ญ เสีย หน้ า ที่ไ ป ผู้ป่ วยความดัน
โลหิตสูงเมื่อมีน้ํ าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ดัชนีมวลกาย
เกินหรือโรคอ้วนทําให้ความดันเลือดซิสโทลิก
และไดแอสโทลิกสูงขึ้น ทํา ให้เ กิดการสูญเสีย
หน้ า ที่ ก ารทํ า งานของเซลล์ เ อนโดที เ ลี ย น
(endothelial dysfunction) และผนังหลอดเลือด
เซลล์ผนังหลอดเลือดเสียหน้าที่ มีกระบวนการ
อักเสบเกิดขึ้นและยังส่งเสริมให้เซลล์เอนโดที
เลีย มที่ผนังหลอดเลือดถูกทํา ลาย ซึ่งเป็ น จุ ด
เริม่ ต้นของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด16
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1) เพื่อ ศึก ษาความชุ ก ของระดับ ความ
เสี่ย งการเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือดในผู้ป่ วย
ความดันโลหิตสูงทีม่ ดี ชั นีมวลกายสูง
2) เพื่อศึกษาความสัม พันธ์ร ะหว่า งดัช นี
มวลกายกับความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด ในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั พรรณนาภาคตัดขวางเพื่อศึกษา
ความชุกของระดับความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสี่ยง
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดกับดัชนีมวลกาย
ในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ข้อมูลทีน่ ํามาวิเคราะห์
เป็ น ข้อมูล ทุติย ภูม ิชุ ด เดีย วกัน กับ รายงานวิจ ัย ที่
เผยแพร่แล้วโครงการวิจยั หลักเรื่อง “การพัฒนา
สมรรถนะของ พยาบาลในการคัดกรองและจําแนก
ปั ญหาสุขภาพ ทีซ่ บั ซ้อนของผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สูงในบริการ ระดับปฐมภูม:ิ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
และการวิเ คราะห์ส ถานการณ์ ปั ญ หา” ผ่ า นการ
รั บ ร อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จ ั ย ใ น ม นุ ษ ย์ จ า ก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เลขที่ WUEC-18-06801)17 กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ร ัก ษาในโรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ข ภาพตํ า บล 4
แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาวิจยั เชิงสํารวจ
ชนิ ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งเวลาเดี ย ว ตั ง้ แต่ เ ดื อ น
มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2561
ประชากร คือ ข้อมูลทุติยภูม ิของผู้ป่ วย
ความดันโลหิตสูงทัง้ หมดทีม่ าใช้บริการตรวจรักษา ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 217 แห่ง
จาก 23 อําเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงปี
พ.ศ. 2560-2561 จํานวนรวม 68,761 ราย
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลทุตยิ ภูมทิ ม่ี าจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ทีม่ า
ใช้ บ ริก ารตรวจรัก ษา ณ โรงพยาบาลส่ ง เสริม
สุข ภาพตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช และไม่ม ี
ประวัติไ ด้ร ับ วินิ จ ฉั ย ว่ า เป็ นโรคหัว ใจและหลอด
เลือดมาก่อน จํานวน 1,500 คน คํานวณขนาดกลุ่ม
ตั ว อย่ า งจากสั ด ส่ ว น ประชากร กํ า หนดค่ า
ความคลาดเคลื่อนที่นัย สํา คัญ ทางสถิติ 0.05 ใช้
สูต รของยามาเน่ ได้กลุ่ ม ตัว อย่าง 400 ราย และ
เพิม่ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 เพือ่ ป้ องกันความเสีย่ ง
ได้กลุ่ ม ตัว อย่า งรวม 492 ราย ใช้วิธีการสุ่ม แบบ
แบ่ งลํา ดับ ชัน้ (stratified random sampling) โดย
ชัน้ แรกแบ่ งกลุ่ ม ตัว อย่า ง ออกเป็ นโชน รพ.สต.
4 โซนตามพื้น ที่ทางภูม ิศาสตร์ ได้แ ก่ โซนทะเล
โซนภูเ ขา โซนป่ า และโชนที่ร าบลุ่ ม จากนัน้ สุ่ม
เลือก รพ.สต. แบบอย่า งง่า ย (simple sampling)
โดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โซนละ 2 อําเภอ รวม
8 อํ า เภอ หลั ง จากนั ้ น แต่ ล ะอํ า เภอ จั ด เรี ย ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล แต่ละอําเภอสุ่ม
รพ.สต. 2 แห่ง รวม 16 แห่ง จากนัน้ สุ่มอําเภอละ 1
รพ.สต. ซึ่งได้ กลุ่ ม ตัวอย่ างแห่ งละ 100-150 ราย
รวมกลุ่มตัวอย่างจาก 4 รพ.สต. ใน 4 โซน จํานวน
492 คน
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. แบบฟอร์มบันทึกปั จจัยเสีย่ งโรคหัวใจ
และหลอดเลือด รวบรวมจากบันทึกเวชระเบีย น
ย้อนหลังสิบสองเดือน และค่าปั จจัยเสีย่ งทีต่ รวจได้
ในครัง้ ที่เ ก็บข้อมูลปั จจุบนั หรือผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการในช่วงเวลาหกเดือน ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย และการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารเพิม่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ใช้ขอ้ มูลจาก
โครงการวิจยั หลัก

2. แบบประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ดฟรามิ ง แฮม (Framingham Global
Risk Scoring)18 โดยให้คะแนนความเสีย่ งตามอายุ
(ปี ) ค่าความดันซิสทอลิก (มม.ปรอท) ค่าไขมันเอช
ดีแอล (มก./ดล.) ค่าไขมันคอเลสเตอรอล (มก./ดล.)
เบาหวาน (เป็ น/ไม่เป็ น) และการสูบบุหรี่ (สูบ/ไม่
สูบ) ให้ค่าคะแนนความเสีย่ งแยกตามเพศชายและ
เพศหญิง และจัด ระดับ ผลความเสี่ยงออกเป็ น 3
ระดับ ดังนี้ (1) ความเสีย่ งตํ่า (low risk) (2) ความ
เสี่ย งปานกลาง (moderate risk) และ (3) ความ
เสีย่ งสูง (high risk) เครื่องมือนี้มคี ่าอํานาจจําแนก
ทํา นายอุ บ ัติก ารณ์ โรคหัว ใจและหลอดเลือ ดใน
ผู้ช ายและหญิงใกล้เ คีย งกัน มีค่า พื้น ที่จํา แนกใต้
กราฟ (area under receiver curve [AUC)] เท่ากับ
0.751 และ 0.758 ตามลํ า ดั บ การนํ า มาใช้ ใ น
ประชากรชาวเอเชียพบว่ามีความคลาดเคลื่อนใน
การคาดการณ์ความเสีย่ งประมาณร้อยละ 2
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นี้ เ ป็ น การวิเ คราะห์ข ้อมูล
ทุติย ภูม ิจ ากโครงการวิจยั หลักเรื่อง “การพัฒ นา
สมรรถนะของพยาบาลในการคัดกรอง และจําแนก
ปั ญหาสุขภาพทีซ่ บั ซ้อนของผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สูงในบริการระดับปฐมภูม ิ: การวิจ ัยเชิงปฏิบตั ิการ
และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา” ผ่านการรับรอง
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย
วลัยลักษณ์ (เลขที่ WUEC-18-068-01) การเข้าถึง
ข้อมูลโดยการให้รหัสข้อมูลทีบ่ นั ทึกไว้ในโปรแกรม
วิเคราะห์ทางสถิติ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําโครงร่างการวิจยั
นี้ ข อยกเว้ น การพิจ ารณาจริย ธรรมการวิ จ ัย ใน
มนุ ษย์ และได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษ ย์ จากมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ (เลขที่
WUEC-20-017-01)

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

การรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในโครงการวิ จ ั ย
หลักการเข้า ถึงข้อมูลประชากรและกลุ่ มตัวอย่า ง
โดยการสืบค้นข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากเวชระเบียนของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 4 แห่ง การเก็บ
ข้อมูล ในช่ ว งเวลาเป็ น ปั จ จุ บ ัน สืบ ค้น ข้อมูล จาก
ฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS ย้อนหลัง 1 ปี จากนัน้
นํ า ข้อ มู ล มาตรวจสอบซํ้ า จากแฟ้ มเวชระเบีย น
ประวัตขิ องผูป้ ่ วย เพื่อหาความเทีย่ งตรงของข้อมูล
การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน ดําเนินการโดย
ผู้ วิ จ ั ย และพยาบาลผู้ ช่ ว ยวิ จ ัย ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลละ 1 คน ที่ผ่านการฝึ กเก็บ
ข้อมูลตามแนวทางทีก่ าํ หนดไว้ในคู่มอื นักวิจยั และ
หาค่าความเทีย่ งในการประเมินระหว่างผูเ้ ก็บข้อมูล
ทัง้ 5 คน ได้ ค่ า inter-rater reliability เท่ า กับ 0.99
เป็ นข้อมูลทุติยภูมจิ ากโครงการวิจ ัยหลัก การเก็บ
ข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
ทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อ มูล ที่เ ก็บ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
สถานะการทํ า งาน และการอยู่ อ าศัย ร่ ว มกั บ
ครอบครัว รวมทัง้ ข้อมูลทางคลินิก ดังนี้
1. ค่ า ความดัน โลหิต โดยวัด ความดั น
โลหิต ด้วยเครื่องวัดชนิดกึง่ อัตโนมัตทิ ม่ี กี ารตัง้ ค่า
เทีย บความเที่ย ง โดยวัด จากแขนทัง้ สองข้า งใน
ท่านัง่ นํามาหาค่าเฉลีย่ รวมกับค่าความดันโลหิตใน
ช่วงหนึ่งปี
2. ค่านํ้ าตาลในเลือด เก็บตัวอย่างนํ้าตาล
ในเลือดหลังอดอาหารข้า มคืน 8-10 ชัวโมง
่
โดย
เจาะจากหลอดเลือดดํา ที่แ ขนใส่หลอดทดลองมี
สารกัน เลื อ ดแข็ง ตัว ส่ ง ตรวจภายในเวลาหนึ่ ง
ชัวโมง
่
หรือ จากประวัตกิ ารวินิจฉัยโรคเบาหวาน
หรือประวัตกิ ารรับยารักษาเบาหวาน
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3. ค่าไขมันคลอเลสเทอรอล และค่าไขมัน
เอชดีแอล เก็บตัวอย่างเลือดครัง้ เดียวกันกับการ
ตรวจนํ้ าตาลในเลือด แยกใส่หลอดทดลองที่ไม่ม ี
สารกัน เลือดแข็ง ตัว ร่ ว มกับ ทบทวนประวัติการ
รักษาด้วยยาลดไขมันในเลือด
4. ค่ า ดั ช นี ม วลกาย คํ า นวณจากสู ต ร
มาตรฐาน สัด ส่ว นนํ้ า หนักตัวกับ ส่ว นสูง จํา แนก
เป็ น กลุ่ มดัชนี มวลกายปกติค่า ดัชนี มวลกายน้ อย
กว่า 25.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ตามเกณฑ์ของ
ชาวเอเชี ย โดยวั ด ส่ ว นสู ง ด้ ว ยแถบวั ด เป็ น
เซนติเมตร ให้ผปู้ ่ วยถอดรองเท้า ยืนในท่าตรงเท้า
ชิด ขนานกับส้นเท้า แขนแนบลําตัว ก้น ไหล่และ
ศีร ษะ แตะฝาผนัง มองไปข้า งหน้ า ระดับ สายตา
ผูป้ ่ วยทุกราย ถ่ายปั สสาวะและสวมเสือ้ ผ้าทีเ่ ตรียม
ไว้ให้ ชังนํ
่ ้ าหนัก โดยยืนบนเครื่องชังอั
่ ตโนมัตทิ ม่ี ี
การตรวจวัดมาตรฐาน มีความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปในการ
วิเ คราะห์ข ้อ มูล ใช้ส ถิต บรรยายแสดงวิเ คราะห์
ข้อมูลทัวไป
่ ข้อมูลความชุกของความเสีย่ งการเกิด
โรคหัว ใจและหลอดเลื อ ดของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ให้
คะแนนตามแบบประเมิน Framingham Global
Risk Scoring ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ
ความเสี่ยงตํ่า ปานกลาง และสูง แจกแจงความถี่
ร้ อ ยละ และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน จากนั ้น
วิเ คราะห์ความสัม พัน ธ์ระหว่ า งดัช นีม วลกายกับ
ระดับความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ด้วยค่าสถิติ Chi-square
และสถิติโลจิสติก (logistic regression) วิเ คราะห์
ตัวแปรผลลัพธ์แบบคู่ (binary logistic) กําหนดช่วง
ค่ า ความเชื่ อ มั น่ ที่ ร้ อ ยละ 95 (95% confident
interval [95%CI]) และจํ า แนกระดับ ความเสี่ย ง
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ออกเป็ น สองกลุ่ ม คือ กลุ่ ม ความเสี่ย งระดับ ปาน
กลางถึงตํ่า (moderate-low risk) กับกลุ่มเสี่ยงสูง
(high risk) โดยปรับ อิทธิพ ลของปั จ จัย เสี่ย งร่ ว ม
ด้านเพศและอายุ
ผลการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อย
ละ 71.1 มีอ ายุ เ ฉลี่ย 66.5 ปี (66.55 ± 12.22 ปี )
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.6 มีสถานภาพสมรส
คู่รอ้ ยละ 75.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ
81.1 ไม่ได้ทํางาน ร้อยละ 50.2 มีอาชีพเกษตรกร
ร้อ ยละ 36.0 และอาศัย อยู่ก ับ บุ ต รหลานร้อ ยละ
53.5

ค ว า ม ชุ กร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร เ กิ ด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
ตามแบบประเมิน ของ Framingham Global Risk
Scoring พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับตํ่า ปานกลาง สูง
เท่ากับร้อยละ 4.9, 52.6 และ 42.4 ตามลําดับ โดย
กลุ่มดัชนีมวลกายปกติ พบว่ามีความเสีย่ งการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับตํ่า ปานกลาง สูง
ร้อยละ 1.0, 50.5 และ 48.5 ตามลําดับ และกลุ่มดัชนี
มวลกายเกินหรืออ้วน มีความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดระดับตํ่า ปานกลาง สูง ร้อยละ 7.4,
54.0 และ 38.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความชุกระดับความเสี่ยงการเกิดโรคหัว ใจและหลอดเลือดในผู้ป่ วยความดันโลหิตสูงตาม
แบบประเมินฟรามิงแฮม จําแนกตามกลุ่มดัชนีมวลกายปกติและดัชนีมวลกายเกินหรืออ้วน

ดัชนีมวลกายปกติ
(n = 196)
ดัช นี ม วลกายเกิน หรือ
อ้วน (n = 296)
(n = 492)

ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตํา่ (n=24)
ปานกลาง (n=259)
สูง (n=209)
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
2
1.0
99
50.5
95
48.5
22

7.4

160

54.0

114

38.6

24

4.9

259

52.6

209

42.5

ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งดัช นี ม วลกายกับ
ความเสี่ย งการเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือ ดใน
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ดัชนีมวลกาย
เกิน หรืออ้วนมีความสัม พันธ์กบั ระดับความเสี่ย ง

ของการเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี p<0.01 โดยความเสีย่ งเพิม่ ขึน้
2 เท่าในกลุ่มดัชนีมวลกายเกินหรืออ้วน (OR 2.02
[95% CI 1.19-3.39], p=0.008) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับระดับความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดผูป้ ่ วย
ความดันโลหิตสูง
ปัจจัยเสี่ยง
ดัชนีมวลกายปกติ
ดัชนีมวลกายเกินหรืออ้วน
Adjusted: เพศและอายุ

ความเสี่ยงตํา่
ถึงปานกลาง
n
%
101 51.53
182 61.49

การอภิ ปรายผล
การศึกษาในครัง้ นี้ศกึ ษาในผูป้ ่ วยความดัน
โลหิต สูง พบว่ า กลุ่ ม ดัช นี ม วลกายปกติม ีค วาม
เสี่ย งการเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือ ดระดับ สู ง
ร้อยละ 48.5 ในขณะทีก่ ลุ่มดัชนีมวลกายเกินหรือ
อ้วนมีความเสีย่ งการเกิดโรคระดับสูงร้อยละ 38.6
ซึ่ ง มี ค ว า ม ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สหรัฐอเมริกาทีพ่ บผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงมีระดับ
ความเสี่ย งสูง ร้อ ยละ 42.2519 การศึก ษาผู้ป่ วย
ความดันโลหิตสูงจังหวัดอุดรธานี พบมีระดับความ
เสีย่ งสูงร้อยละ 25.199 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เป็ นผู้ป่ วยที่สูงอายุ จากการอายุท่ีมากขึ้นจะ
ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ รวมไปถึงหลอดเลือดโคโรนารี
มีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เกิดภาวะเส้น
เลือดแข็งตัว (Atherosclerosis) และตีบตันได้ง่าย
มากขึ้น8 เมื่อมีด ัชนีม วลกายเกิน หรืออ้ว นก็จ ะยิ่ง
ส่งผลให้ค่าความดันโลหิตสูงขึน้ โดยเฉลี่ยแล้วค่า
ดัชนีมวลกายทุกๆ 5 กก./ตร.ม. มีความดันโลหิต
ซิสโทลิกสูงขึน้ อย่างน้อย 5 มม.ปรอท6 ซึ่งร้อยละ
30.1 ของกลุ่ม ตัวอย่างมีค่า ความดัน ซิสทอลิกใน
ระดับสูง (>140 มม.ปรอท) ร้อยละ 50.1 มีระดับ
ไขมันคอเลสเตอรอลสูง ค่าไขมันคอเลสเตอรอลที่
เพิม่ ขึน้ ทําให้อุบตั ิการณ์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

ความเสี่ยงสูง
n
95
114

% Adj.OR (95%CI) p-value
48.47 Ref.
38.51 2.02 1.19-3.39 0.008

ทุกชนิดเพิม่ ขึน้ 17 ร้อยละ 14.8 มีระดับไขมันเอชดี
แอลตํ่าซึง่ ไขมันเอชดีแอล ยิง่ ตํ่ายิง่ เพิม่ ความเสีย่ ง
โรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มตัวอย่างทีม่ ดี ชั นีมวล
กายเกินหรืออ้วนมีโรคเบาหวานร้อยละ 25.30 ซึ่ง
ค่ า นํ้ า ตาลในเลือ ดยิ่ง สู ง ยิ่ง กระตุ้น กระบวนการ
อักเสบและออกซิเ ดชัน่ ของเซลล์ ทํา ให้เ กิด การ
บาดเจ็บของหลอดเลือด17 ดังนัน้ ผู้ป่ วยความดัน
โลหิตสูงมีปัจจัยเสีย่ งร่วมมากขึน้ ก็จะยิง่ เพิม่ ความ
เสี่ย งการเกิด โรคหัว ใจและหลอดเลือดในผู้ป่ วย
ความดันโลหิตสูงมากขึน้
ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กบั การเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
โดยความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ 2 เท่าในกลุ่มดัชนีมวลกาย
เกิ น หรื อ อ้ ว น (OR 2.02 [95% CI 1.19-3.39],
p=0.008) ตารางที่ 2 สอดคล้อ งกับ การศึก ษาที่
จังหวัดอุดรธานี พบว่าผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีม่ ี
ดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 มีโอกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ น 3.25 เท่า
ของผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงที่มดี ชั นีมวลกายน้อย
กว่า 25 (95%CI: 1.88-5.62 ; p<0.001)9 ดัชนีมวล
กายเกินหรืออ้วนส่งผลต่อความผิดปกติด้านเมตา
บอลิซึม มีผลต่ อความดันโลหิต สูง ภาวะไขมันใน
เลือดสูง ทําให้เพิม่ ความเสีย่ งโรคหัวใจและหลอด
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เลือด9 ค่านํ้ าหนักตัวทีส่ งู ขึน้ 10 กิโลกรัมจะเพิม่ ค่า
ความดันโลหิตซิสโทลิกสูงขึน้ 3.0 มม.ปรอท และ
ค่าไดแอสโทลิกสูงขึน้ 2.3 มม.ปรอท การเพิม่ ขึ้น
ของค่าความดันโลหิตส่งผลต่อความเสีย่ งการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจร้อยละ127 ขณะทีม่ ดี ชั นีมวล
กายเกินทําให้เพิม่ ความชุกของความดันโลหิตสูง
ด้วย20 โดยเฉพาะดัชนีมวลกายตัง้ แต่ 27 ขึน้ ไปจะ
มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การเพิ่ม ของระดับ ความดัน
โลหิตและระดับไขมันสะสมในร่างกาย21 ซึ่งจะทํา
ให้เพิม่ ความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
จากการวิจยั ครัง้ นี้จะเห็นได้ว่าผูป้ ่ วยความ
ดันโลหิตสูงเมื่อมีปัจจัยเสีย่ งร่วมที่มภี าวะนํ้ าหนัก
เกินจนถึงอ้วน มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น และเมื่อมีปัจ จัยเสี่ยงอื่น
ร่วมด้ว ยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด โรคหัวใจ
และหลอดเลือ ดมากขึ้น ดัง นั น้ ผู้ป่ วยความดัน
โลหิตสูงทีม่ ดี ชั นีมวลกายเกินหรืออ้วนควรประเมิน
ความเสี่ย งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ด้ ว ย Framingham risk score โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผู้สู ง อายุ ที่ม ีไ ขมัน เอชดี แ อลตํ่ า และมีโ รคร่ ว ม
เบาหวาน ควรต้องประเมินความเสีย่ งของการเกิด
โรคหัว ใจและหลอดเลือ ดเพื่อ ให้ผู้ป่ วยได้ท ราบ
ระดับความเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีม่ ไี ขมัน
ตํ่า ควบคุมนํ้ า หนัก และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ
เพื่อป้ องกันหรือชะลอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีก ารศึก ษาการเกิด โรคหัว ใจและ
หลอดเลือดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงปั จจัยด้า น

อื่น ๆ ที่ส่ ง ผลต่ อ ความเสี่ย งโรคหัว ใจและหลอด
เลื อ ด เช่ น ด้ า นครอบครัว ชุ ม ชน และสั ง คม
เป็ นต้น และควรดําเนินการวิจยั เชิงทดลองเพื่อหา
รูป แบบที่เ หมาะสมในการป้ อ งกัน โรคหัว ใจและ
หลอดเลือดในความเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ
วิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในการ
คัดกรองและจําแนกปั ญหาสุขภาพที่ซบั ซ้อนของ
ผู้ป่ วยความดัน โลหิต สูงในบริการระดับ ปฐมภูม ิ:
กา ร วิ จ ั ย เ ชิ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า ร แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ ปั ญหา” ได้ ร ั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นามหาวิทยาลัย วลัย ลักษณ์
ประเภททุนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2560-2561
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