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การศึกษาแบบ Matched Case-Control Study เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
และปัจจัยส่วนบุคคลกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬประชากร
ศึกษาคือ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกโรคเรื้อรัง แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศึกษา คือ ผู้ป่วยความ
ดันโลหิตสูงที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองจานวน 56 ราย กลุ่มควบคุม คือ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ป่วยเป็นโรค
หลอดเลือดสมอง จานวน 112 ราย โดยการจับคู่เพศและอายุ แบบ 1:2 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานใช้ Conditional Logistic Regression ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05 ) ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) (mORadj=3.24, 95%CI=1.13-9.23) ระยะเวลาที่ป่วย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง (mORadj=4.55, 95%CI=1.45-14.20) การสูบบุหรี่ (mORadj=6.19, 95%CI=1.02-37.42)
และการดื่มสุรา (mORadj=17.09, 95%CI=4.40-66.38)
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการวางแผนงานนโยบายด้านสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชน ควรให้ความสาคัญในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิน 5 ปี โดยให้
สุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม เช่น การออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร งดพฤติกรรม
เสี่ยง เช่นการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต่อไป
คำสำคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
บทนา
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของ
โลก และของประเทศไทย องค์การอัมพาตโลกได้รายงานสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกว่าเป็นอันดับ
2 ในประชากรอายุ มากกว่า 60 ปี และเป็น สาเหตุ การตายอันดั บ 5 ของประชากรกลุ่ มอายุ 15-59 ปี 1 จากสถิติ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554-2558 พบว่า อัตราอุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดบึงกาฬ เพิ่มขึ้น
จาก 106.0 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2554 เป็น156.4 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2558และพบ
อัตราการตายเพิ่มขึ้นจาก 9.1 ต่อประชากร 100,000 คนในปี 2554 เป็น 16.9 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี
25582
การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
การมีอายุเพิ่มที่สูงขึ้น3,4 เพศชาย5 ความอ้วนหรือโรคอ้วน6 การมีโรคประจาตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และโรคหัวใจขาดเลือด 6,7,8,9 การมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรค
หลอดเลือดสมอง10 และปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า การขาดการออกกาลังกายหรือการออกกาลังกายไม่
สม่าเสมอ การสูบบุหรี่ การดื่มสุราในปริมาณที่มากเป็นประจา และระยะเวลาการนอนหลับสั้นๆ 8มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และยั งมีการศึกษาที่พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงที่เด่นชัดต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองมากกว่าปัจจัยด้านอื่นๆ9

แม้ว่าจะมีงานวิจัยที่ศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง และปัจจัยที่ทาให้เกิดโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มโรค แต่การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในประเทศไทยยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อย รวมทั้งสถานการณ์การเกิดโรคยังมีแนวโน้มและ
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสั มพันธ์กับการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองโดยเน้นเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะส่งผลทาให้อัตราการป่วยและตายของโรคหลอด
เลือดสมองลดลง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อไป
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแบบ Matched Case-Controlศึกษาในกลุ่มผู้ ป่ว ยความดันโลหิ ตสูง ที่ขึ้น
ทะเบียนรักษาในคลินิกโรคเรื้อรัง แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุ ลาคมพ.ศ. 2558 ถึง 30
กันยายน พ.ศ. 2559 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศึกษา คือ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมองจานวน 56 ราย กลุ่มควบคุม คือ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 112 ราย
โดยการค านวณขนาดตั ว อย่ า งจากสู ต ร Matched Case-Control ของ Schlesselman (1982) 11 ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม
ตัวอย่า งแบบง่า ย (Simple Random Sampling) โดยการจั บคู่เพศและอายุ แบบ 1:2 เก็บ ข้อมูล ระหว่ างวัน ที่ 1
เมษายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยค่า CVI เท่ากับ
0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม Stata 10.1 ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าต่าสุด และค่าสูงสุด McNemar test และ Conditional Logistic Regression ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (mORadj=3.24,95%CI=1.13-9.23) ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (mORadj=4.55,95%CI=1.4514.20) การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (mORadj=6.19, 95%CI=1.02-37.42) การดื่มสุรามีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (mORadj=17.09,95%CI=4.40-66.38)
อภิปรายผล
ค่ำดัชนีมวลกำย (BMI) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ความอ้วนหรือกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าในกลุ่มค่าดัชนีมวลกายระดับปกติ 6,7,8,12ซึ่งผู้ที่อ้วนมากกว่าปกติจะมีปัจจัยเสี่ยง
อื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ ทาให้เกิดตะกอนลิ่มเลือดเกาะในหลอดเลือด
สมองมากขึ้น3 และส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต
ระยะเวลำที่ป่วยเป็นโรคควำมดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อาจเกิดจากการที่พึ่งเริ่มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในระยะแรกๆมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่าง เช่น การปรับยาหรือวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การปรับตัวยอมรับเป็นโรคความ
ดั น โลหิ ต สู ง การรั บ การรักษาที่ ถูกต้ อ ง และส่ ว นของบุ คคลที่ ไ ม่ ย อมรับ การรักษา ไม่ ดู แลสุ ข ภาพตั ว เอง และมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ทานยาตามที่แพทย์สั่ง ไม่ออกกาลังกาย รับประทานอาหารรสหวานจัดมันจัด

เค็มจัด มีความเครียด ความวิตกกังวล จนส่งผลกระทบต่อจิตใจ ซึ่งอาจส่งผลให้มีโอกาสเสียงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองมากขึ้น
กำรสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 5,8,12,13
และสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ในกลุ่มที่สูบบุหรี่มากกว่า 40 มวนต่อวัน มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองมากกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่น้อยกว่า 10 มวนต่อวัน เป็น 2 เท่า14,15 ซึ่งอาจเกิดจากการสูบบุหรี่จะทาให้ปริมาณเลือด
ไหลเวียนในสมองน้อยลง ปริมาณ hemoglobin ในเลือดเพิ่มขึ้น การทางานของสาร insulin ผิดปกติ เกิดการลดลง
ของ albumin มีการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและ blood-brain-barrier รวมทั้งมีผลกระทบไปจนถึงระดับ gene16
และยังพบว่าการสูบบุหรี่จะมีผลต่อการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด การเพิ่มระดับ Cholesterol
การลดระดับของ High Density Lipoprotein (HDL) เพิ่มการหลั่งของ Catecholamine และปริมาณของ Carbon
monoxide ที่เพิ่มขึ้นในเลือดของผู้สูบบุหรี่มีผลต่อการทาลาย Endothelial cell ทาให้หลอดเลือดสมองตีบได้ง่าย13
กำรดื่มสุรำ มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า การดื่มเครื่องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณมากมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง และผู้ที่ดื่มในปริมาณปานกลางจนถึงปริมาณมากมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่า
คนปกติ และพบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยเป็นการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
7,15,17
และพบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง 8จากข้อมูลข้างต้นเห็ นได้ว่า การมีประวัติเคยดื่มสุรา หรือมีการดื่มสุราในปริมาณที่มาก และมี
ระยะเวลาในการดื่มนาน มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลื อดสมอง เนื่องจากการดื่มสุราส่งผลให้ความดันโลหิต
สูงขึ้น และการดื่มสุราในปริมาณมากๆจะส่งผลให้เลือดอ่อนตัว เลือดออกง่าย แต่หยุดยาก เมื่อเกิดการปริแตกของ
หลอดเลือดในสมอง ประกอบกับความดันโลหิตสูง และภาวะเลือดออกง่ายจากการดื่มสุรา ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อ
สมองจะมีโอกาสเกิดมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการวางแผนงานนโยบายด้านสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชน ควรให้ความสาคัญในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่เกิน 5 ปี โดยให้
สุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม เช่น การออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร งดพฤติกรรม
เสี่ยง เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต่อไป
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