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Abstract
 Purposes: To identify age, parity, pre-pregnancy body mass index (BMI), family history of 
hypertension, and gestational diabetes mellitus (GDM) as the predictive factors for hypertensive 
disorders in Myanmar pregnant women.
 Design: A predictive design.
 Methods: The sample consisted of 388 pregnant women who attended the antenatal clinic of 
two tertiary teaching hospitals in Yangon, Myanmar. Study factors and personal data were collected 
with questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics, chi-square test, fisher’s exact test 
and binary logistic regression analysis.
 Main findings: Parity, pre-pregnancy BMI, family history of hypertension, and GDM were 
significantly accounted for 56.1% of variance to predict hypertensive disorders in Myanmar pregnant 
women. Primiparous women had 2.6 times higher risk of hypertensive disorders than those  
multiparous women (95%CI 1.1-5.9, p < .05). Women who had pre-pregnancy BMI ≥ 23 kg/m2  had 
14.8 times higher risk of hypertensive disorder than those who had pre-pregnancy BMI < 23 kg/m2 

(95%CI 3.4-65.2, p < .05). Pregnant women who had family history of hypertension had 3.3 times 
higher risk of hypertensive disorder than those who no family history of hypertension (95%CI  
1.4-8.0, p < .05). Pregnant women who diagnosed with GDM had 24.6 times higher risk of  
hypertensive disorder than those who no GDM (95%CI 8.4-72.5, p < .05). 
 Conclusion and recommendations: Screening and monitoring risk factors of hypertensive 
disorders such as parity, pre-pregnancy BMI ≥ 23 kg/m2 , family history of hypertension and GDM, 
should be concerned. Pregnant women who are at risk of hypertensive disorders should be advised 
to change their lifestyle to control pre-pregnancy body weight. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: ศึกษาอำานาจการทำานายของอายุ	จำานวนคร้ังของการคลอด	ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	ประวัติ

โรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว	และภาวะเบาหวานในขณะต้ังครรภ์	ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์

ในสตรีต้ังครรภ์ชาวพม่า

 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงทำานาย	

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีต้ังครรภ์	 จำานวน	388	 ราย	 ท่ีมาฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

จำานวน	2	แห่งในกรุงย่างกุ้ง	ประเทศพม่า	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

เชิงพรรณนา	ไคว์สแควร์	การทดสอบของฟิชเชอร์	และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

 ผลการวิจัย:	 จำานวนคร้ังของการคลอด	 ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	ประวัติโรคความดันโลหิตสูงในครอบครัว	

และภาวะเบาหวานในขณะต้ังครรภ์สามารถร่วมกันทำานายการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์ของสตรีชาวพม่า	

ได้ร้อยละ	 56.1	 โดยสตรีท่ีต้ังครรภ์แรกมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์	 2.6	 เท่าของสตรี 

ต้ังครรภ์หลัง	(95%CI	1.1-5.9,	p	<	.05)	สตรีท่ีมีดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	≥	23	กิโลกรัม/เมตร2	มีโอกาสเส่ียงต่อ

การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์	14.8	เท่าของสตรีท่ีมีดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	<	23	กิโลกรัม/เมตร2 

(95%CI	3.4-65.2,	p	<	.05)	สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง	มีโอกาสเส่ียงต่อการ

เกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์	 3.3	 เท่าของสตรีต้ังครรภ์ท่ีไม่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคความดัน 

โลหิตสูง	(95%CI	1.4-8.0,	p	<	.05)	และสตรีท่ีมีภาวะเบาหวานในขณะต้ังครรภ์	มีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดัน

โลหิตสูงขณะต้ังครรภ์	24.6	เท่าของสตรีท่ีไม่มีภาวะเบาหวานในขณะต้ังครรภ์	(95%CI	8.4-72.5,	p	<	.05)

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การคัดกรองและติดตามความเส่ียงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์ควรคำานึง

ถึงสตรีต้ังครรภ์แรก	ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	≥	23	กิโลกรัม/เมตร2	มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคความดัน

โลหิตสูง	 และภาวะเบาหวานในขณะต้ังครรภ์	 ซ่ึงสตรีท่ีพบปัจจัยเส่ียงเหล่าน้ีควรได้รับคำาแนะนำาการปรับเปล่ียนวิถี 

การดำาเนินชีวิต	เพ่ือควบคุมนำา้หนักตัวก่อนการต้ังครรภ์

คำาสำาคัญ: ภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์	ปัจจัยเส่ียง	สตรีต้ังครรภ์
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