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บทคัดย่อ
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งจัดอยูใ่ นกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases:
NCDs) มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็ นปั ญหา
สาคัญทางด้านสาธารณสุ ข วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคไตวายเรื้ อรัง โรคหลอดเลือดสมองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ที่รับการรักษาที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองปรื อ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยที่
เป็ นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง หรื อผูป้ ่ วยที่เป็ นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่มา
รักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองปรื อ จานวน 301 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ Stroke risk scorecard, Thai CV risk score และ Thai CKD risk score วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ความถี่
และร้อยละ
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ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 301 คน เป็ นเพศชายร้ อยละ 33.55 และเพศหญิง ร้อยละ
66.45 โดยมีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 60 ปี ร้อยละ 69.44 มีโรคประจาตัว คือ โรคความดันโลหิ ตสู ง ร้อยละ
55.82 โรคเบาหวาน ร้อยละ7.30 และโรคเบาหวานและความดันโลหิตสู ง ร้อยละ 36.88
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นทั้งโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวานซึ่ งใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
และไม่ใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการในการประเมินความเสี่ ยง พบว่า ร้อยละ 32 มีความเสี่ ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับปานกลาง และร้อยละ 34.65 มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในระดับเสี่ ยงสู งมากตามลาดับ มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังในระดับเสี่ ยงสู งมาก ร้อยละ 58.25
และ 76.85 ตามลาดับ และมีความเสี่ ยงอยู่ในระดับเสี่ ยงปานกลาง และเสี่ ยงสู งต่อการเกิ ดโรคหลอดเลื อด
สมอง ร้อยละ 50 เท่ากัน
คาสาคัญ

เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

Abstract
Diabetes mellitus and hypertension are classified in a group of non-communicable diseases that
are high risk for chronic kidney diseases, cerebrovascular diseases, and cardiovascular diseases. All are
major problems in public health. This research aimed to examine the risks of cardiovascular diseases,
chronic kidney diseases, and cerebrovascular diseases among patients with diabetes and hypertension in
Nong-Prue Health Promoting Hospital, Bangphli, Samutprakan. A sample, 301 persons, was selected from
patients with diabetes, hypertension, or both, who regularly got treatment at Nong-Prue Health Promoting
Hospital. The measurements were Stroke risk scorecard, Thai CV risk score, and Thai CKD risk score.
Data were analyzed using frequency and percentage.
The results showed that 301 samples comprised 33.55% male and 66.45% female, 69.44% over
or equal 60 year-old of age. Regarding underlying diseases, there were hypertension (55.82%), diabetes
mellitus (7.30%), and both diseases (36.88%).
The findings of patients with hypertension and diabetes with and without laboratory tests for
screening found that 32% got moderate risk and 34.65% showed very high risk for cardiovascular
diseases, respectively; 58.25% and 76.85% revealed very high risk for chronic kidney disease,
respectively; and showed moderate risk and high risk of stroke by 50%.
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บทนา
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งจัดเป็ นหนึ่ งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable
diseases: NCDs) ที่เป็ นปั ญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุ ข ซึ่ งองค์การอนามัยโลกให้ความสาคัญในการ
ป้ องกันควบคุมอย่างเร่ งด่วน จากรายงานการเสี ยชีวิตของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2557 อัตรา
การเสี ยชีวิตด้วยโรคเบาหวาน 21.94 ต่อประชากรแสนคน ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 1.53 เท่า จากอัตรา
ความชุก 14.26 เป็ น 21.94 ต่อประชากรแสนคน ความชุ กโรคเบาหวานทั้งหมดในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มอายุ (สุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร, 2560) และจาก
รายงานสถิติของสมาคมโรคเบาหวานในประเทศไทย พบว่า ความชุ กของโรคเบาหวานในประชากรอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากร้ อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็ นร้อยละ 8.8 ในปี พ.ศ. 2557 เพศหญิงและเพศ
ชายเป็ นโรคเบาหวาน ร้ อยละ 9.8 และ 7.8 ตามล าดับ โดยเกลุ่ มอายุ 60-69 ปี เป็ นกลุ่ มที่ มีความชุ กของ
โรคเบาหวานสู งที่สุด (สมเกียรติโพธิ สัตย์ และคณะ, 2557) และจากรายงานการเฝ้ าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
พ.ศ.2555 ของสานักงานระบาดวิทยาพบ อัตราป่ วยด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งเท่ากับ 937.58 ต่อประชากร
แสนคน โรคความดันโลหิ ตสู งมักพบในผูม้ ีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป และประมาณ 1 ใน 3 ของโรคพบใน
ประชากรวัยผูใ้ หญ่ (ดาราวรรณ รองเมือง และภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์, 2559)
ในระยะยาวผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง จะมีความเสี่ ยงสู งในการเกิ ดโรคไตเรื้ อรัง
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค (2562) ระบุวา่ โรคหลอดเลือด
สมองเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตอันดับ 2 ของโลก และร้อยละ 60 เสี ยชี วิตก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ ประมาณ
การความเสี่ ยงของการเกิดโรคหลอดเลื อดสมองในประชากรโลกปี พ.ศ.2562 พบว่า ทุก 4 คน จะป่ วยด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง 1 คน โดยร้อยละ 80 ของประชากรโลกที่มีความเสี่ ยงสามารถป้ องกันได้ (ณฐกร นิ ล
เนตร, 2562) อัตราตายจากโรคหลอดเลื อดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 31.7 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.
2555 เป็ น 48.7 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2559 และอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือดสู งขึ้นจาก 23.4 ต่อ
แสนประชากร ในปี พ.ศ.2555 เป็ น 32.3 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ.2559 (กรมควบคุมโรค, 2562)
โรคหัวใจและหลอดเลื อด (Cardiovascular disease: CVD) เป็ นโรคที่มีอตั ราการเสี ยชี วิตสู งใน
ประเทศไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุ ขในช่วงปี พ.ศ.2554 - 2556 พบว่า อัตราตายด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดต่อประชากรแสนคนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2556 มีผเู ้ สี ยชี วิตเฉลี่ยวันละ
150 คนหรื อเฉลี่ยชัว่ โมงละ 6 คน โดยพบว่าเป็ นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากหลอดเลือดตีบตันหรื อหลอด
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เลือดแข็งตัว ซึ่ งเกิดจากการสะสมของไขมันโปรตีนและแร่ ธาตุในผนังหลอดเลื อด (แพรพรรณ ภูริบญั ชา,
บุญทนากร พรมภักดี, และสุ ปรี ยา จรทะผา, 2560)
โรคหัวใจและหลอดเลือดมีปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับหลายปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ และ
เพศ ปั จจัยพฤติ กรรม เช่ น การออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร การสู บบุ หรี่ ดื่ มสุ รา และปั จจัยทาง
กายภาพ เช่น ความดันโลหิ ต ไขมันและเบาหวาน ปั จจัยเหล่านี้ ลว้ นเป็ นความเสี่ ยงของแต่ละบุคคลในการ
นาไปสู่ โรคหัวใจและหลอดเลื อดในระดับแตกต่างกันซึ่ งบุคคลที่มีหลายปั จจัยร่ วมกันจะมีโอกาสเสี่ ยงต่อ
โรคมากขึ้น องค์การอนามัยโลกเสนอแนวทางในการป้ องกันและควบคุ มปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดแบบเบ็ดเสร็ จ (Comprehensive cardiovascular risk management) เพื่อมุ่งแก้ไขปั จจัยเสี่ ยง
ทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน ไม่มุ่งรักษาเพียงปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ ง ดังนั้น การพิจารณาความเสี่ ยงในระดับบุคคล
จาเป็ นต้องใช้ปัจจัยเสี่ ยงทั้งหมดมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์การเกิดโรคได้
อย่างแม่นยา ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนป้ องกันโรคด้วยตนเอง และลดโอกาสเกิดปั ญหาของโรคหัวใจ
และหลอดเลือดที่อาจตามมาในอนาคต ซึ่ งการประเมินความเสี่ ยง CVD มีความจาเป็ นในการป้ องกันโรค
เพราะจะช่ วยบอกถึ งความเสี่ ยงของการเกิ ดหลอดเลื อดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในเวลา 10 ปี ข้างหน้า
(แพรพรรณ ภูริบญั ชา และคณะ, 2560)
โรคไตเรื้ อรัง (Chronic kidney disease: CKD) เป็ นโรคที่รักษาไม่หาย ต้องการการดูแลรักษาที่
ยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสู ง สานักระบาดวิทยารายงานว่าผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน 41,897 คน
เป็ นภาวะแทรกซ้อนทางไตถึงร้อยละ 33.63 เเละผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่มีภาวะแทรกซ้อน 12,697 คน
พบภาวะเทรกซ้อนทางไตถึ งร้อยละ 40.36 ซึ่ งการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสู ง จาเป็ นต้องอาศัยการดูเเลตนเองเป็ นสาคัญ รวมถึงการมีพฤติกรรมการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่
ถูกต้อง (ศศิธร ดวนพล และคณะ, 2563)
จัง หวัด สมุ ท รปราการ ได้ป ระกาศนโยบายของจัง หวัด ให้ ปั ญ หาโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อรั ง ได้แ ก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นโรคที่ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
ที่เป็ นหน่วยงานที่ใกล้ชิดในชุมชนต้องเร่ งช่วยกันแก้ไขปั ญหาให้ความรุ นแรงของโรคลดลง ซึ่ งกลุ่มผูป้ ่ วย
ดังกล่าวมีโอกาสที่จะมีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อด โรคไตเรื้ อรัง และโรคหลอดเลือด
สมอง โดยเครื่ องมือที่นิยมใช้ในการประเมินความเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ Thai CV risk score
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิ นความเสี่ ยงโรคไตเรื้ อรัง ได้แก่ Thai CKD risk score และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ ยงโรคหลอดเลื อดสมอง ได้แก่ Stroke risk score ดังนั้น การศึกษาสถานการณ์ และความ
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เสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป้ ่ วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
จึงมีความสาคัญต่อการนาข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนการดูแล หรื อการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อลด
ความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลื อด โรคไตเรื้ อรัง และโรคหลอดเลื อดสมอง การประเมินความเสี่ ยงต่อ
การเกิ ดโรคในกลุ่มที่ มีโรคประจาตัวเป็ นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ช่วยให้
ผูป้ ่ วยตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น และดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ ยง คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะนาแนวคิด
ของการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้ อรัง และโรคหลอดเลือดสมอง มา
ใช้เพื่อประเมินความเสี่ ยงของการเกิ ดโรคในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวานหรื อความดันโลหิ ตสู ง และผูท้ ี่ป่วย
เป็ นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่มารักษาอย่างต่อเนื่ องที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
หนองปรื อ และหาแนวทางการป้ องกันที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อดของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและ/หรื อ
ความดันโลหิตสู งที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองปรื อ
2. เพื่อศึกษาความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคไตวายเรื้ อรั งของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและ/หรื อความดัน
โลหิ ตสู งที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองปรื อ
3. เพื่อศึกษาความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสู งที่รับการ
รักษาที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองปรื อ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เพื่อศึกษาระดับความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไตวายเรื้ อรัง และโรคหลอดเลือดสมองในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง หรื อเป็ นทั้ง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่ มารั บบริ การในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองปรื อ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรเป้ า หมาย คือ ผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง หรื อผูป้ ่ วยที่ เป็ นทั้ง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่อาศัยในตาบลหนองปรื อ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 1,500 คน
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กลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ ผู ้ป่ วยที่ เ ป็ นโรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิ ต สู ง หรื อผู ้ป่ วยที่ เ ป็ นทั้ง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่ องที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
หนองปรื อ ใช้วิธีการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิ ดตารางของ เคร์ ซี่ และมอร์ แกน (Krejcie &
Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 306 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
ตามเกณฑ์การคัดเข้า และเกณฑ์การคัดออก ดังนี้
เกณฑ์การคัดเลื อกเข้าร่ วมวิจยั (Inclusion criteria) คือ ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิ ตสู ง หรื อผูป้ ่ วยที่เป็ นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ อย่าง
น้อย 1 ปี มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป
เกณฑ์การคัดเลือกออก (Exclusion criteria) คือ ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ มีโรคแทรก
ซ้ อ น ได้แ ก่ โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด และ/หรื อ โรคไตระยะสุ ด ท้า ย รวมทั้ง ผู ้ป่ วยที่ มี ข้อ มู ล ผลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้
จากจานวนกลุ่ ม ตัวอย่าง 306 คน เมื่ อคัดเลื อกตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดได้กลุ่ ม ตัวอย่า งในการวิจยั
ทั้งหมด 301 คน
เครื่ องมือวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบบันทึ กข้อมู ลส่ วนบุ คคล ครั้ งที่ เข้า รั บการรั กษาล่ าสุ ด ประกอบไปด้วย เพศ อายุ
ประวัติโรคประจาตัว ระดับความดันโลหิ ต รอบเอว อัตราส่ วนของรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR) ค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) ระดับน้ าตาลในเลือด และค่าระดับไขมันในเลือด
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยง ประกอบด้วยเครื่ องมือ 3 ชุด ดังนี้
1. เครื่ องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง Stroke risk scorecard พัฒนาโดย
National Stroke Association คุณภาพของเครื่ องมือทดสอบด้วย Receiver operating characteristic curve
(ROC) ได้ค่า Area under the curve (AUC) เท่ากับ 0.61 ใช้ขอ้ มูลในการประเมิน ดังนี้ ระดับค่าความดัน
โลหิ ต (Blood pressure) ลักษณะการเต้นของหัวใจ ประวัติการสู บบุหรี่ ระดับ Cholesterol ในเลือด ประวัติ
การป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน พฤติกรรมการออกกาลังกาย ค่าดัชนี มวลกาย (BMI) และประวัติการป่ วยเป็ นโรค
หลอดเลือดสมองของคนในครอบครัว การแปลผลแบ่งระดับความเสี่ ยงออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
6-8 % หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับต่า
4-6 % หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับปานกลาง
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≥ 3 % หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับสู ง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้ Thai CV risk score
เป็ น Mobile application พัฒนาจากศู นย์แพทย์ศาสตร์ ส่ วนศู นย์หัวใจ หลอดเลื อดและเมทาบอลิ ซึม
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิท ยาลัย มหิ ดล คุ ณ ภาพของเครื่ องมื อทดสอบด้วย

Receiver operating

characteristic curve (ROC) ได้ค่า Area under the curve (AUC) ในผูช้ ายเท่ากับ 0.72 ในผูห้ ญิงเท่ากับ 0.85
โดยใช้ขอ้ มูลของผูป้ ่ วย ได้แก่ เพศ อายุ ประวัติการสู บบุหรี่ รอบเอว (นิ้ว) ส่ วนสู ง ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน
ค่า Systolic blood pressure และผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ Cholesterol ค่า Total cholesterol ค่า
HDL cholesterol และค่า LDL cholesterol โดยแปลผลความเสี่ ยงแบบใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและไม่
ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การแปลผลจะแบ่งระดับความเสี่ ยงในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า ออกเป็ น 5
ระดับ ดังนี้
< 10% หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับต่า
10-19% หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับปานกลาง
20-29% หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับสู ง
30-39% หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับสู งมาก
≥40% หมายถึง มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับสู งอันตราย
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังโดยใช้ Thai CKD risk score
เป็ น Mobile application พัฒนามาจากศูนย์แพทย์ศาสตร์ ส่ วนศูนย์หัวใจ หลอดเลื อดและเมทาบอลิ ซึม
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิท ยาลัย มหิ ดล คุ ณภาพของเครื่ องมื อทดสอบด้วย

Receiver operating

characteristic curve (ROC) ได้ค่า Area under the curve (AUC) เท่ากับ 0.79 ใช้ขอ้ มูลของผูป้ ่ วย ได้แก่ เพศ
อายุ รอบเอว (นิ้ ว) ค่า Systolic blood pressure เป็ นโรคเบาหวานหรื อโรคความดันโลหิ ต และที่เป็ นทั้ง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง และผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ได้แก่ ค่า FPG ค่า Creatinine การ
แปลผลคะแนนใช้ ก ารพิ จ ารณาแบ่ ง ระดับ คะแนนแบบอิ ง เกณฑ์ ซึ่ งพิ จ ารณาจากการใช้ผ ลตรวจทาง
ห้องปฏิ บ ตั ิ การ และไม่ใ ช้ผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ แบ่ งระดับ ความเสี่ ยงในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า
ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
<5% หมายถึง เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังในระดับน้อย
5-10% หมายถึง เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังในระดับปานกลาง
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11-15% หมายถึง เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังในระดับสู ง
16-20% หมายถึง เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังในระดับสู งกว่าปกติ
≥20% หมายถึง เสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังในระดับสู งมาก
การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั นี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่รับรอง อ.702/2561 เป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนา โดยการรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน ข้อมูลส่ วนตัว
ในเวชระเบี ย นของผูป้ ่ วยจะถู ก เก็ บ เป็ นความลับ นามาใช้เ พื่ อ การศึ ก ษาครั้ งนี้ เท่ า นั้น และจะรายงาน
ผลการวิจยั ในภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. คณะผูว้ ิจยั นาหนังสื อจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ เพื่อขอ
อนุ ญาตดาเนิ นการวิจยั ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมู ล การพิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยั
2. เก็ บ ข้อมู ล จากเวชระเบี ย นของกลุ่ ม ตัวอย่า ง ซึ่ งอยู่ใ นฐานข้อมู ล ของโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพตาบลหนองปรื อ โดยเก็ บ รวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง ระหว่า งวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึ งวันที่ 31
ธันวาคม 2562
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล และลงรหัส ก่อนนาข้อมูลมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ
2. ข้อมูลความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลือด ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตวายเรื้ อรัง
ความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ประวัติโรคประจาตัว ระดับความดันโลหิ ต รอบเอว
อัตราส่ วนของรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR) ค่าดัชนี มวลกาย (BMI) ระดับน้ าตาลในเลื อด และค่าระดับ
ไขมันในเลือด มีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 301 คน เป็ นเพศชาย จานวน 101 คน (33.55%) และเพศหญิง จานวน 200
คน (66.45%) มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 60 ปี จานวน 209 คน (69.44%) และน้อยกว่า 60 ปี จานวน 92 คน
(30.56%) เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง จานวน 168 คน (55.82%) โรคเบาหวาน จานวน 22 คน (7.30%) และ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสู ง จานวน111 คน (36.88%)
ระดับความดันโลหิ ตของกลุ่มตัวอย่าง อยูใ่ นระดับปกติ (SBP<140 หรื อ DBP < 90) จานวน
212 คน(70.43%) และสู งกว่าปกติ (SBP≥140 หรื อ DBP≥90) จานวน 89 คน (29.57%)
รอบเอว (ซม.) เฉลี่ ย 88.23 ซม. ค่าพิสัยต่ าสุ ด 57 ซม. ค่าพิสัยสู งสุ ด 125 ซม. อัตราส่ วนของ
รอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR) ในเพศชาย 101 คน ปกติหรื อมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.95 (100%) และเพศ
หญิง 200 คน ปกติหรื อมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.8 (100%)
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยูใ่ นระดับผอม (น้อยกว่า 18.50) จานวน 32 คน (10.63%) ระดับปกติ
(18.50- 22.90) จานวน 83 คน (27.57%) และเกิ นเกณฑ์ (มากกว่า หรื อเท่ า กับ 23.00) จานวน 186 คน
(61.80%)
ระดับน้ าตาลในเลื อดของกลุ่มตัวอย่าง 279 คน มีค่าเฉลี่ ย 114.24 มก./ดล. ค่าพิสัยต่ าสุ ด 59
และค่าพิสัยสู งสุ ด 332 โดยแบ่งเป็ นระดับสู ง (มากกว่า 126 มก./ดล.) จานวน 42 คน (15.05%) และระดับ
ปกติ (น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 126 มก./ดล.) จานวน 237 คน (84.95%)
ค่าระดับไขมันในเลือด จานวนกลุ่มตัวอย่าง 286 คน ระดับ Total cholesterol ปกติ จานวน 126
คน (44.05%) ผิดปกติจานวน 160 คน (55.94%) ระดับHDL cholesterol ปกติจานวน 129 คน (45.10%)
ผิดปกติ จานวน 157 คน (54.89%) ระดับ LDL cholesterol ปกติจานวน 239 คน (83.57%) ผิดปกติจานวน
47 คน (16.43%) ระดับTriglyceride ปกติ จานวน 190 คน (64.43%) ผิดปกติ จานวน 96 คน (33.57%)
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพและภาวะสุ ขภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่าง (n=301)
ลักษณะทางกายภาพ
จานวน (ร้อยละ)
ลักษณะทางกายภาพ
/ภาวะสุ ขภาพทางกาย
/ภาวะสุ ขภาพทางกาย
เพศ
อายุ
ชาย
101 (33.55) < 60 ปี
หญิง
200 (66.45) ≥60 ปี
โรคประจาตัว
ระดับความดันโลหิต (มม.ปรอท)
HT
168 (55.82) ปกติ (SBP<140 หรื อ DBP < 90)
DM
DM+HT
WHR
ชาย ปกติ ≤ 0.95
หญิง ปกติ ≤ 0.8

22 (7.30)
111 (36.88)
101 (100)
200 (100)

สู ง (SBP≥140 หรื อ DBP≥90)
รอบเอว CM
BMI (กิโลกรัม /เมตร𝟐)
ผอม (< 18.50)
ปกติ (18.50-22.90)
เกินเกณฑ์ (≥ 23)
ระดับนา้ ตาลในเลือด (n=279)**
Fasting plasma glucose (FPG)
ปกติ ≤126 (มก./ดล.)
สู ง >126 (มก./ดล.)
LDL cholesterol (n=286)*
ค่าปกติ ≤160( มก./ดล.)
ค่าผิดปกติ >160(มก./ดล.)

จานวน (ร้อยละ)

92 (30.56)
209 (69.44)
212 (70.43)
89 (29.57)
Mean=88.23
32 (10.63)
83 (27.57)
186 (61.80)

ระดับไขมันในเลือด (n=286)*
Total cholesterol
ค่าปกติ ≤200( มก./ดล.)
126 (44.05)
237 (84.95)
ค่าผิดปกติ >200 ( มก./ดล.)
160 (55.95)
42 (15.05)
HDL cholesterol
ค่าปกติ ≤ 50(มก./ดล.)
129 (45.01)
239 (83.57)
ค่าผิดปกติ >50(มก./ดล.)
157 (54.89)
47 (16.43)
Triglyceride
ค่าปกติ≤150( มก./ดล.)
190 (66.43)
ค่าผิดปกติ >150(มก./ดล.)
96 (33.57)
หมายเหตุ HT หมายถึง ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง , DM หมายถึง ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน, DM + HT หมายถึง
ผูป้ ่ วยที่เป็ นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสูง, WHR หมายถึง อัตราส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพก
* และ ** หมายถึง จานวนผูป้ ่ วยที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ

2. ระดับความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูล แบ่งเป็ น กลุ่มที่มี/ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
จานวน 274 คน และกลุ่มที่ไม่มี/ไม่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการจานวน 284 คน พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีผลการ
ประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแตกต่างกัน ดังนี้ (ตารางที่ 2)
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กลุ่มตัวอย่างโรคความดันโลหิ ตสู งที่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการร้อยละ 48.10 พบความ
เสี่ ยงอยูใ่ นระดับเสี่ ยงต่า และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ร้อยละ 41.82 พบความเสี่ ยงอยู่
ในระดับเสี่ ยงปานกลาง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งโรคเบาหวานที่ ใ ช้ ผ ลตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร และไม่ ใ ช้ ผ ลตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการร้อยละ 68.75 และ 50 ตามลาดับ พบความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับเสี่ ยงต่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นทั้งโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวานที่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ร้อยละ 32 พบความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับเสี่ ยงปานกลาง และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการร้อย
ละ 34.65 พบความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับเสี่ ยงสู งมาก
ตารางที่ 2 ระดับความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย Thai CV risk score
ระดับความเสี่ ยง ด้วย Thai CV risk score
ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ไม่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
จานวนคน (ร้อยละ)
จานวนคน (ร้อยละ)
โรคประจาตัว
ต่า
ปาน สูง
สูงมาก อันตราย ต่า
ปาน สูง
สูงมาก อัน
ตราย
กลาง
กลาง
ความดันโลหิ ตสูง
76
60
18
4
0
51
69
33
12
0
(48.10) (37.97) (11.39) (2.53) (0) (30.91) (41.82) (20) (7.27) (0)
เบาหวาน
11
3
1
1
0
9
5
3
1
0
(68.75) (18.75) (6.25) (6.25) (0)
(50) (27.78) (16.67) (5.56) (0)
ความดันโลหิ ตสูงและ
16
32
21
31
0
13
24
29
35
0
เบาหวาน
(16)
(32)
(21)
(31)
(0) (12.87) (23.76) (28.71) (34.65) (0)
รวม
103
95
40
36
0
73
98
65
48
0
(37.59) (34.67) (14.60) (13.14) (0) (25.70) (34.51) (22.89) (16.90) (0)

3. ระดับความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคไตเรื้อรัง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ มีความสมบูรณ์ ของข้อมูล แบ่งเป็ น กลุ่มที่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
จานวน 267 คน และกลุ่ มที่ ไม่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการจานวน 296 คน พบว่าทั้ง 2 กลุ่ ม มี ผลการ
ประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังแตกต่างกัน ดังนี้ (ตามตารางที่ 3)
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และไม่ใช้ผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ มีความเสี่ ยงที่ระดับเสี่ ยงสู งมาก ร้อยละ 36.11 และ 46.11 ตามลาดับ
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กลุ่มตัวอย่างโรคเบาหวาน ที่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ มีความเสี่ ยงที่ระดับเสี่ ยงต่า ร้อยละ
55 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ มีความเสี่ ยงที่ระดับเสี่ ยงสู งมาก ร้อยละ 47.62
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
และไม่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ มีความเสี่ ยงที่ระดับเสี่ ยงสู งมาก ร้อยละ 58.25 และ 76.85 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังโดย Thai CKD risk score
ระดับความเสี่ ยง ด้วย Thai CKD risk score
มีผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
ไม่ใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
จานวนคน (ร้อยละ)
จานวนคน (ร้อยละ)
โรคประจาตัว
ต่า
ปาน สูง
สูง
สูง
ต่า ปาน
สูง สูงกว่า สูงมาก
กลาง
กว่า มาก
กลาง
ปกติ
ปกติ
ความดันโลหิ ตสูง
48
26
12
6
52
8
31
24
27
77
(33.33) (18.05) (8.33) (4.16) (36.11) (4.79) (18.56) (14.37) (16.17) (46.11)
เบาหวาน
11
2
4
0
3
0
7
3
1
10
(55)
(10)
(20) (0) (15) (0) (33.33) (14.29) (4.76) (47.62)
ความดันโลหิ ตสูงและ
21
8
10
4
60
1
3
12
9
83
เบาหวาน
(20.38) (7.76) (9.70) (3.88) (58.25) (0.93) (2.78) (11.11) (8.33) (76.85)
รวมคน (ร้อยละ)
80
36
26
10
115
9
41
39
37
170
(29.96) (13.48) (9.74) (3.75) 43.07 (3.04) (13.85) (13.18) (12.50) (57.43)

4. ระดับความเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลื อดสมองโดยใช้เครื่ องมือ Stroke risk score วิเคราะห์จาก
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูล 115 คน พบว่า (ตารางที่ 4)
กลุ่มตัวอย่างโรคความดันโลหิตสู ง มีความเสี่ ยงที่ระดับเสี่ ยงต่า ร้อยละ 57.14
กลุ่ มตัวอย่างโรคเบาหวาน มี ความเสี่ ยงอยู่ในทั้งระดับเสี่ ย งปานกลาง และเสี่ ยงสู ง ร้ อยละ
46.67 เท่ากัน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดัน มีความเสี่ ยงอยูใ่ นทั้งระดับเสี่ ยงปานกลาง
และเสี่ ยงสู ง ร้อยละ 50 เท่ากัน
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ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดย Stroke risk score
ระดับความเสี่ ยง (Stroke risk score card)
จานวนคน (ร้อยละ)
โรคประจาตัว
ต่า
ปานกลาง
สูง
ความดันโลหิ ตสูง
24 (57.14)
9 (21.43)
9 (21.43)
เบาหวาน
1 (6.66)
7 (46.67)
7 (46.67)
ความดันโลหิ ตสูงและเบาหวาน
0 (0)
29 (50)
29 (50)
รวมคน (ร้อยละ)
25 (21.74)
45 (39.13)
45 (39.13)

การอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองปรื อ ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิ ตสู ง และผูป้ ่ วยที่ เป็ นทั้ง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ที่ มี อายุม ากกว่า 60 ปี ขึ้ นไป เมื่ อ
ประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในเวลา 10 ปี ข้างหน้าโดยใช้เครื่ องมือ Thai CV risk
score ในกลุ่มที่ใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และกลุ่มที่ไม่ใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ พบว่า
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ที่เป็ นทั้งโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวานอยู่ในระดับเสี่ ยงสู งมาก แต่การประเมิ น
ความเสี่ ยงโดยไม่ใช้ผลทางห้องปฏิบตั ิการจะมีผลไปในทิศทางที่มีระดับความเสี่ ยงสู งมาก มากกว่าใช้ผล
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
การประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในเวลา 10 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ.2571)
โดยใช้ ผ ลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ผู ้ป่ วยที่ เ ป็ นทั้ง โรคความดัน โลหิ ต สู ง และ
โรคเบาหวานอยูใ่ นระดับความเสี่ ยงสู งมาก ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน พบว่าส่ วนใหญ่มีความเสี่ ยงต่า ผูป้ ่ วยที่
เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับเสี่ ยงต่า ในการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ผูป้ ่ วยที่ไม่ใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวานส่ วนใหญ่อยู่ในระดับ
เสี่ ยงต่า และผูป้ ่ วยที่ เป็ นทั้งโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวานส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับเสี่ ยงสู งมาก และ
ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับเสี่ ยงปานกลาง จากผลดังกล่าว พบว่า ผูป้ ่ วยที่ใช้
และไม่ได้ใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการมี ระดับความเสี่ ยงที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนี มวล
กาย (BMI) ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีค่าที่เกิ นเกณฑ์ (มากกว่า 22.90) จานวน 186 คน (61.80%) แสดงว่า
ความอ้วนเป็ นความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากพฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ในการควบคุม
โรคความดันโลหิตสู งและโรคเบาหวานของกลุ่มตัวอย่าง (เกษชดา ปั ญเศษ, สุ กาญฎา กลิ่นถือศิล, อาภาสิ ณี
กิ่ งแก้ว, และวิยดา วงศ์มณี โรจน์, 2558) จึ งควรแนะนาให้กลุ่ มตัวอย่างสังเกตอาการผิดปกติต่อการเกิ ด
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โรคหัว ใจและหลอดเลื อ ด เช่ น อาการเจ็ บ หน้า อก เหนื่ อ ยง่ า ยขณะออกแรง และปรั บ พฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหาร งดอาหารรสเค็ม หวาน มัน ควรรับประทานอาหารรสจืด ออกกาลังกาย เช่น การเดินเร็ ว
30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ เป็ นประจา รับประทานยาควบคุมความดันโลหิ ตและรับประทานยาลด
ระดับน้ าตาลในเลือดเป็ นประจา และควรประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกปี
ในการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรัง ในเวลา 10 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2571) โดยใช้ผล
ทางห้องปฏิบตั ิการ และไม่ใช้ผลทางห้องปฏิบตั ิการ พบว่า ส่ วนใหญ่ผูป้ ่ วยที่เป็ นทั้งโรคความดันโลหิ ตสู ง
และโรคเบาหวาน อยูใ่ นระดับเสี่ ยงสู งมาก แต่การประเมินความเสี่ ยงโดยไม่ใช้ผลทางห้องปฏิบตั ิการจะมีผล
ไปในทิศทางที่มีระดับความเสี่ ยงสู งมาก มากกว่าการใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ จากข้อมูล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิ ต จานวน 89 คน (29.57%) และไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือด จานวน 42 คน (15.05%) ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรัง
ในระดับความเสี่ ยงสู งมาก เพราะปั จจัยที่ส่งผลต่อการเกิ ดโรคไตเรื้ อรังส่ วนใหญ่เกิ ดจากการควบคุมความ
ดันโลหิต การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด การใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ การบริ โภคอาหาร
เค็ม เป็ นต้น (ทวี ศิลารักษ์, ลัฆวี ปิ ยะบัณฑิตกุล, และวิริณธิ์ กิตติพิชยั , 2563) จึงควรแนะนาการปฏิบตั ิตวั เพื่อ
ควบคุมความดันโลหิตและลดระดับน้ าตาลในเลือด โดยเฉพาะการรับประทานยาควบคุมความดันโลหิ ตและ
รับประทานยาลดระดับน้ าตาลในเลือด หลีกเลี่ยงการรับประทานยาต้านการอักเสบชนิ ดไม่ใช่ สเตียรอยด์
การออกกาลังกายที่เหมาะสม งดรับประทานอาหาร หวาน มัน เค็ม รับประทานอาหารให้ได้พลังงานที่
เพียงพอต่อร่ างกาย ให้สารอาหารชนิดโปรตีนเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกายเพื่อชะลอความเสื่ อมของ
ไต แนะนาการสังเกตอาการผิดปกติเช่ น อาการบวมตามตัวใบหน้า แขนขา ซี ด ปั สสาวะลาบาก ปั สสาวะ
เป็ นเลือด เป็ นต้น และควรประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้ อรังเป็ นประจาทุกปี
การประเมิ นความเสี่ ย งต่อการเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองในเวลา 10 ปี ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2571)
พบว่า ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวาน และผูป้ ่ วยที่เป็ นทั้งโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวาน มีระดับความ
เสี่ ยงที่ไม่แตกต่างกัน คือ มีความเสี่ ยงทั้งในระดับเสี่ ยงปานกลางและเสี่ ยงสู ง จากผลการศึกษาพบผูป้ ่ วยที่
เป็ นทั้งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง จะมีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อดอยู่ใน
ระดับเสี่ ยงสู งกว่าผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวานหรื อโรคความดันโลหิ ตสู งเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีค่า
ระดับไขมันในเลือด Total cholesterol สู ง จานวน 160 คน (55.94%) ระดับ LDL cholesterol สู ง จานวน 47
คน (16.43%) ระดับTriglyceride สู ง จานวน 96 คน(33.57%) การเกิดภาวะไขมันในเลื อดสู ง ส่ งผลให้เกิ ด
ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพราะเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิด Atherosclerosis ของหลอดเลือด
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แดง Carotid และภาวะไขมันในเลื อดสู งที่สะสมอยูต่ ามผนังหลอดเลือด ส่ งผลให้เกิดการตีบตันของหลอด
เลือดแดงในสมองได้ (ณฐกร นิลเนตร, 2562) จึงควรแนะนาให้สั่งเกตอาการผิดปกติเช่น มุมปากตก แขนขา
อ่อนแรง พูดไม่ชดั จะต้องรี บไปโรงพยาบาล อีกทั้งแนะนาการปรับพฤติกรรม งดรับประทานอาหารที่มีรส
เค็ม งดรับประทานอาหารไขมันสู งโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์ เช่น นม เนย เป็ นต้น และประเมินความเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเป็ นประจาทุกปี

ข้ อเสนอแนะ
การนาผลการวิจัยไปใช้ เพื่อลดปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคหัวใจและหลอดเลื อด โรคไตวายเรื้ อรัง
โรคหลอดเลือดสมองเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนี้
1. ให้ความรู ้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู งถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในเวลา 10 ปี ข้างหน้า เพื่อให้ตระหนักถึงการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออก
กาลังกาย รับประทานยาควบคุมความดันโลหิต และรับประทานยาลดระดับน้ าตาลในเลือดเป็ นประจา
2. แนะน าการปฏิ บ ัติ ต ัว เพื่ อ ควบคุ ม ความดัน โลหิ ต และลดระดับ น้ า ตาลในเลื อ ด และการ
รับประทานอาหารประเภทโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย เพื่อชะลอความเสื่ อมของไต
3. แนะนาให้งดรับประทานอาหารไขมันสู งโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์ เช่น นม เนย เป็ นต้น เพื่อ
ป้ องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
การวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการเพิ่มพื้นที่ที่จะศึกษาความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้ อรัง
โรคหลอดเลือดสมองในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวานหรื อโรคความดันโลหิ ตสู ง เพื่อขยายผลการศึกษาให้กว้าง
ขึ้น
2. ควรนาผลการวิจยั ไปพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตวายเรื้ อรัง โรคหลอดเลือดสมองในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเบาหวานหรื อโรคความดันโลหิ ตสู ง
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั นี้ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
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