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บทคัดย่ อ

การศึกษานีเป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา เพือศึกษาความชุกของโรคเบาหวานและปั จจัยเสี ยงทีสัมพันธ์กบั
โรคเบาหวานของศูนย์สุ ขภาพชุ มชนจอหอ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา ประชากรในการศึ กษาคื อ
ประชากรทีมีอายุ 40 ปี ขึนไป สุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ จํานวน 340 คน เก็บข้อมูลในเดื อนกุมภาพันธ์
2552 โดยใช้แ บบสั มภาษณ์ วิ เ คราะห์ ขอ้ มู ล โดยใช้ ร้ อยละ ค่ า เลี ย วิ เ คราะห์ ค วามสั มพัน ธ์ ระหว่ า ง
โรคเบาหวานกับปั จจัยเสี ยงโดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (χ2–test) และวิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบลอจีสติค
(Multiple Logistic Regression) ผลการศึกษา พบว่า ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ 14.0 อายุเลียทีเป็ น
เบาหวาน 52 ปี + .9 เป็ นเพศหญิงร้อยละ .00 ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับปั จจัยเสี ยง
พบว่า ภาวะอ้วน ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสู ง และโรคความดันโลหิ ตสู งมีความสัมพันธ์กบั โรคเบาหวาน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (plue  0.05) มีค่า uste os rtio เป็ น 3.0 (95% CI: 1.1.) 2.5 (95% CI:
1.24.92) และ 2. (95% CI: 1.455.32) ตามลําดับ สรุ ปคือความชุกของโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชน
เขตเมือง ยังอยูใ่ นเกณฑ์สูง และพบว่าภาวะนําหนักเกิน/อ้วน ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสู ง และความดัน
โลหิ ตสู ง เป็ นปั จจัยเสี ยงทีสําคัญต่อการเกิดโรค จากผลการวิจยั ศูนย์สุขภาพชุมชนควรให้ความสําคัญกับการ
ป้ องกันปฐมภูมิดว้ ยการให้ความรู ้ แก่ประชาชนเพือลดปั จจัยเสี ยงต่อการเกิดโรค และการป้ องกันทุติยภูมิดว้ ย
การคัดกรองโรคแก่ผทู ้ ีมีปัจจัยเสี ยงในชุมชน

คําสําคัญ: ความชุก เบาหวาน  ปั จจัยเสี ยง ศูนย์สุขภาพชุมชน
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Prevalence of Diabetes Mellitus and Associated Factors
in Urban Primary Care Unit
Abstract

This descriptive study aimed to determine the prevalence of diabetes mellitus and its associated risk
factors. The target population were people 40 years old and above and lived in the responsibility area of Johor
Primary care Unit (PCU), Maharat Nakon Ratchasima Hospital. The 340 people were systematically selected
using a random sampling method. The survey was conducted in February 2009 by using interview guides. The
collected data was statistically analyzed using percentage, mean, χ2–test, and multiple logistic regression. The
result found that the prevalence of diabetes mellitus was 14.70%, average age was 52+ 8.90, and 68.00% were
female. Risk factors found associated with diabetes mellitus with a p < .05 were as follows: obesity (adjusted
odds ratio = 3; 95% CI: 1.16–7.76), high cholesterol (adjusted odds ratio = 2.3; 95% CI: 1.28–7.92), and
hypertension (adjusted odds ratio = 2.78; 95% CI: 1.45–5.32). In conclusion, the prevalence of diabetes
mellitus was high in urban primary care setting. Obesity, high cholesterol, and hypertension are important
factors associated with diabetes mellitus. Primary care units should implement primary and secondary
prevention programs for risk reduction. The primary program should educate people to change high risk
behaviors. The secondary program should screen people and seek early treatment for those in the community
who have high risk factors.
Keyword: prevalence, diabetes, risk factors, primary care unit
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา

3

โรคเบาหวานเป็ นความผิดปกติทางเมตะบอลิซึม เกิดจากระดับนําตาลในเลือดสู งซึ งเป็ นตัวการสําคัญที
ทํา ให้ เ กิ ด ปั ญหาต่ างๆ ตามมาเป็ นปั จจัยเสี ยงที สํา คัญของการเกิ ดโรคแทรกซ้อ นทางหัวใจและหลอดเลื อด
นอกจากนี ยงั เป็ นสาเหตุทีสําคัญของการเกิ ดโรคแทรกซ้อนอืนๆ เช่ น โรคแทรกซ้อนทางตา ไต และระบบ
ประสาท ทําให้เกิดความพิการหรื อเสี ยชีวิตได้ ทําให้ตอ้ งเสี ยค่ารักษาพยาบาลจํานวนมากจนกลายเป็ นภาระทาง
เศรษฐกิจตังแต่ระดับผูป้ ่ วย ครอบครัว จนกระทัง ระดับประเทศ และพบว่าโรคแทรกซ้อนเป็ นปั จจัยทีสําคัญที
ส่ งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรั กษาโรคเบาหวาน นอกจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยตรงแล้ว นอกจากนี
โรคเบาหวานยังส่ งผลต่อความสุ ขสบายของผูป้ ่ วย รวมทังการดําเนิ นชีวิตด้านต่างๆ ทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวม
ลดลง
รายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันโรคเบาหวานนานาชาติ พบว่าเบาหวานคุกคามประชากร
171 ล้านคนทัว โลก คาดว่าปี ค.ศ. 2030 จะมีผปู ้ ่ วยเบาหวานประมาณ 366 ล้านคน โดยร้อยละ 60.00 เป็ น
ผูป้ ่ วยในเอเชีย การสํารวจความชุกโรคเบาหวาน โดย The International Collaborative Study of Cardiovascular
Disease in Asia ในปี 2543 ในกลุ่มตัวอย่าง อายุ 35 ปี จํานวน 5,105 คน พบความชุกของโรคเบาหวาน
เพิมขึนตามอายุ โดยความชุกรวมทุกกลุ่มอายุเท่ากับ ร้อยละ 9.60 เพศชาย ร้อยละ 9.90 เพศหญิงร้อยละ 9.30
ในประเทศไทยจากการสํารวจสถานะสุ ขภาพอนามัยของคนไทยครังที 3 ปี 25462547 ในประชากร
อายุ 15 ปี ขึนไป พบว่า มีผปู ้ ่ วยเบาหวาน ร้อยละ 6.70 ซึ งสู งกว่าการสํารวจครังที 2 ปี 25392540 เกือบ 2
เท่า และในแต่ละปี จะมีผปู้ ่ วยเบาหวานเพิมขึนอย่างน้อย 320,762 คน คาดว่าในปี พ.ศ. 25522553 จะมีผปู ้ ่ วย
เบาหวาน จํานวน 5,397,559 คน นอกจากนียงั พบว่าในการควบคุมนําตาลในผูป้ ่ วยเบาหวาน 1 ราย มี
ค่าใช้จ่ายในปี 2539 เป็ น 7,7021,724 บาท และเมือประมาณการว่ามีผปู ้ ่ วยจํานวน 4.9 ล้านคนในปี 2553
ประเทศไทยจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายประมาณ 3.9.2 หมืนล้านบาท
โรคเบาหวานนับเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที สําคัญของประเทศอุ ตสาหกรรมและประเทศที พ
ั นาแล้ว
ก่อให้เกิดปั ญหาทีรุนแรงต่อระบบบริ การสุ ขภาพอนามัยของประเทศ การปฏิรูประบบสาธารณสุ ขเมือปี 2544
ศูนย์สุขภาพชุมชนจัดเป็ นสถานบริ การด่านแรกทีมีความสําคัญยิง ในระบบสุ ขภาพ ลักษณะการดําเนิ นงานมีท งั
การบริ การเชิงรุ กเข้าไปในพืนทีทีรับผิดชอบ และให้บริ การแบบตังรับในสถานบริ การ มีแบบแผนมีข นั ตอนใน
การดูแลประชากรทังระดับครอบครัวและชุมชน ดังนันผูป้ ่ วยเบาหวานจึงจําเป็ นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ต่ อเนื อง โดยอาศัยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผูป้ ่ วย ครอบครั ว และที มสุ ขภาพที เ กี ยวข้องทุ กแขนงในลักษณะ
สหสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการรักษาทีสถานบริ การระดับปฐมภูมิ
ศูนย์สุ ขภาพชุ มชนจอหอ กลุ่ มงานเวชกรรมสั งคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา เป็ นสถาน
บริ การระดับปฐมภูมิทีมีบทบาทในการดูแลผูป้ ่ วยในระดับปฐมภูมิในเขตเมือง ได้จดั บริ การผูป้ ่ วยทีตาํ บลจอหอ
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อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2552 มีประชากรในพืนทีรับผิดชอบ จํานวน 14,150 คน แต่ขอ้ มูล
จากการวิเคราะห์สานการณ์ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทีข ึนทะเบียนกับศูนย์สุขภาพชุมชนในปี พ.ศ.2550 มีเพียง
158 คน คิดว่าข้อมูลผูป้ ่ วยอาจมีความคลาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง ข้อมูลนี ยงั ไม่เป็ นตัวแทนของประชากร
เบาหวานในพื น ที จึ งจํา เป็ นที จ ะมี การสํา รวจสานการณ์ ความชุ กและหาปั จ จัยเสี ยงที มีความสั มพัน ์กับ
โรคเบาหวานของประชากรอายุ 40 ปี ขึนไป ข้อมูลทีได้นาํ ไปวิเคราะห์เพือจัดทําแผนกลยุท์ในการดําเนิ นงาน
บริ การสาารณสุ ขทีเหมาะสมมีประสิ ทิภาพทังเชิงรับและเชิงรุ ก เพือการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชากรในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั

1. เพือศึกษาความชุกของโรคเบาหวานของประชากรอายุ 40 ปี ขึนไป ในพืนที รับผิดชอบของศูนย์
สุ ขภาพชุมชนจอหอ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
2. เพือศึกษาปั จจัยเสี ยงที มีความสัมพัน์กบั โรคเบาหวานของประชากรอายุ 40 ปี ขึนไป ในพืนที
รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา ได้แก่ การขาดการออกกําลังกาย
การดืมเครื องดืมทีมีแอลกออล์ และการสู บบุหรี นําหนักเกิน/ภาวะอ้วน ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และ
ความดันโลหิ ตสู ง

วิธีดาํ เนินการวิจัย

การศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Crosssectional std) ประชากรในการศึกษาคือ
ประชากรที มีอายุ 40 ปี ขึนไป อาศัยอยู่ในพื นทีรับผิดชอบของศูนย์สุ ขภาพชุ มชนจอหอ กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 340 คน ได้จากการคํานวณตามสู ตร
การคํานวณค่าสัดส่ วนของประชากร Cochran (1977) ดังนี
n0= Z2α (pq)/d2
n = n0/ (1+n0/N)
p = ความชุกของโรคเบาหวาน (0.039)
โดยที Zα = ระดับความเชือมัน 95% = 1.96
q = 1p = 0.961
d = ความคลาดเคลือนทียอมรับได้ = 2%
N = ประชากรของศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอทีมีอายุ 40 ปี ขึนไป = 6,048 คน
แทนค่าในสู ตร: n0= 1.962 ( 0.039 x 0.961)/0.022 = 360 คน, n = 360/ (1+360/6048) = 339.8
สุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ โดยแบ่งพืนที เป็ นบล็อก (loc) ก่อน Stratified Random Sampling โดย
ให้น าํ หนักของจํานวนตัวอย่างเท่าๆ กัน คือบล็อกทีมีประชากรมากได้จาํ นวนตัวอย่างมาก (Proportionate to
size) จากนันสุ่ มตัวอย่างแบบง่ าย เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์ ทีดดั แปลงจาก
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Behavioral Risk Factor Surveillance System Survey Questionnaire. National Centers for Disease Control
Prevention & Health Promotion (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยในการศึกษาครังนีใช้ขอ้ คําถามในหมวด
ต่อไปนี ข้อมูลทัว ไปของกลุ่มตัวอย่าง (Demographics) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาสู งสุ ด
และอาชีพหลัก โรคเบาหวาน (Diabetes) ความตระหนักในโรคความดันโลหิ ตสู ง (Hypertension Awareness)
ความตระหนักในระดับคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol Awareness) ภาวะนําหนักเกิน หรื อ ภาวะอ้วน
(verweight or besity) การสู บบุหรี (Tobacco se) การดืมเครื องดืมแอลกออล์ (Alcohol Consumption)
การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน (Physical Activity)
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
เริ มจากการประชุมชีแจงกับทีมงานศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอเกียวกับการวิจยั ประชุมผูส้ ัมภาษณ์ ก่อน
ออกเก็บข้อมูลเพือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและมีมาตรฐานเดี ยวกัน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดื อนกุมภาพันธ์
2552 มี การดํา เนิ นการด้านจริ ยธรรมการวิจยั โดยผูส้ ัมภาษณ์ ช ี แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอความยินยอมในการตอบแบบสัมภาษณ์ และชีแจงเพิมเติมว่าผลการสํารวจจะไม่นาํ มาเปิ ดเผยเป็ นรายบุคคล
จะนําเสนอผลทางวิชาการเป็ นภาพรวมไม่อา้ งอิงบุคคล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป STATA version 11 Serial number 40110519743 ใช้ค่าความถี ร้ อยละ
ค่าเลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับปั จจัยเสี ยง โดยใช้สถิติ
ทดสอบไคสแควร์ (χ2–test) และวิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบลอจีสติค (Multiple Logistic Regression)

ผลการวิจัย

ข้อมูลทัว ไป กลุ่มตัวอย่างทังหมด 340 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 74.70) เพศชาย (ร้อยละ
25.30) อายุเลียทีเป็ นเบาหวาน 56 ปี สถานภาพสมรสคู่มากที สุด (ร้ อยละ 70.00) การศึกษาสู งสุ ดระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 66.20) และส่ วนใหญ่มีอาชีพทํางานบ้าน (ร้อยละ 30.60) ดังรายละเอียดในตารางที 1
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ารางี 
     40)
ข้ อมูลัว (n = 340)
ชาย
เพศ
หญิง

อายุ (ปี ); ค่าเฉลีย (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน)
คู่
สถานภาพสมรส

การศึกษาสู งสุ ด

อาชีพหลัก

6
27

จํานวน (ร้ อยละ)
86 (25.30)
254 (74.70)
56.4 (10.20)
238 (70.00)

หย่า

18 (5.30)

ม่าย

54 (15.90)

แยกกันอยู่

7 (2.10)

โสด

19 (5.60)

อยูด่ ว้ ยกันยังไม่แต่งงาน

4 (1.20)

ประถมศึกษา

225 (66.20)

มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญา
ไม่ได้เรี ยน
ข้าราชการ

72 (21.20)
19 (5.60)
23 (6.80)
1 (0.30)
8 (2.40)

ธุรกิจส่วนตัว
ค้าขาย
เกษตรกรรม
รับจ้าง/ลูกจ้าง
ทํางานบ้าน
ไม่ได้ทาํ งาน
ข้าราชการบํานาญ

18 (5.30)
86 (25.30)
15 (4.40)
55 (16.20)
104 (30.60)
37 (10.90)
17 (5.00)

ความชุกของโรคเบาหวาน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 340 คน พบว่าเป็ นโรคเบาหวาน
จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.70 (95% CI: 10.9–18.5) อายุเฉลียทีเป็ นเบาหวาน 52 ปี ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน 8.90 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 32.00 เพศหญิงร้อยละ 68.00 กลุ่มตัวอย่างรับประทานยารักษาเบาหวาน
ร้อยละ 92.00 ฉี ดยาเบาหวานร้ อยละ 6.00 ไปรั กษาต่อเน องร้ อยละ 86.00 ไปรั กษาตามแพทยนัดทุกครังมีผู ้
ขาดนัดแต่ไม่ขาดยาร้อยละ 10.00 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไปรั กษาต่อเน องทีศูนยสุขาพชุมชนจอหอ ร้อยละ
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64.00 ส่ วนที เหลือ (ร้ อยละ 36.00) ไปรั กาทีศูนย์สุขภาพชุ มชนอื น ในการเ้ าระวังโรคแทรกซ้อนของ
เบาหวานพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยตรวจเท้าตนเองหรื อให้ญาติ ร้อยละ 48.00 และในรอบปี ทีา่ นมาเคยมีแพทย์
ตรวจเท้าให้ร้อยละ 66.00 นอกจากนีพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.00 เคยมีแลทีเท้าใช้เวลารักานานกว่า 1
เดือน ส่ วนโรคแทรกซ้อนทางตาพบว่า กลุ่มทีแพทย์บอกว่ามีเบาหวานขึนตามีร้อยละ 14.00 และไม่เคยตรวจ
คัดกรองโรคแทรกซ้อนทางตา ร้อยละ 6.00 ดังรายละเอียดในตารางที 2
าราี 2
านวน  ว าเวบวาเบาหวาน (n = 340)
ความชุ กและโรคเบาหวาน
จํานวน(ร้ อยละ)
. มีแพย หร อเจ้ าหน้ าีบอกว าเป็ นเบาหวาน

เป็ น
50 (14.70)
ไม่เป็ น
290 (75.30)
เป็ นโรคเบาหวาน Mean 52.8, SD 8.9
2. อายุเฉลีย
ชาย
16 (32.00)
3. เพศ
หญิง
34 (68.00)
ฉี ด
3 (6.00)
4. ฉีดยาอินซู ลนิ 
ไม่ฉีด
47 (94.00)
5. กินยาเม็ดรั กษาเบาหวาน
กิน
46 (92.00)
ไม่กิน
4 (8.00)
. นรอบปี ีานมาไปรั กษา อเนอ
ไปตามนัดทุกครัง
ขาดนัดแต่ไม่ขาดยา
ไม่ขาดนัดแต่ขาดยา
ขาดนัดขาดยา
7. ไปรับการรั กษาประจําปี
ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ
ศูนย์สุขภาพชุมชนอืน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา

43 (86.00)
5 (10.00)
1 (2.00)
1 (2.00)
32 (64.00)
3 (6.00)
8 (16.00)
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ารา 
านวน  ออ่ตวอ่ าเวบวาเบาหวาน (n = 340) (ต่ อ)
จํานวน(ร้ อยละ)
ความชุ กและโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลเอกชน
4 (8.00)
อืน 
3 (6.00)
8. เคยตรวจเท้าตนเองหรื อญาติตรวจให้ในรอบ 1 ี ทีผา่ นมา
เคย
29 (48.00)
ไม่เคยตรวจ
21 (42.00)
9. ในรอบี ทีผา่ นมาเคยได้รับการตรวจสุ ขภาพเท้า
เคย
33 (66.00)
ไม่เคย
17 (34.00)
10. เคยมีแผลทีเท้า ทีตอ้ งใช้เวลารักษานานกว่า 1 เดือน
เคย
7 (14.00)
ไม่เคย
43 (86.00)
11. ในรอบี ทีผา่ นมาแพทย์เคยบอกว่ามีเบาหวานขึนตา
ใช่
7 (14.0)
ไม่ใช่
40 (80.0)
ไม่ได้ตรวจ
3 (6.00)
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เ บื องต้ น โดยการใช้ ส ถิ ติ ไ คสแควร์ หรื อสถิ ติ ฟิ ชเชอร์ พบความ
สัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับั จจัยเสี ยง ได้แก่ การขาดการออกกําลังกาย การดืมเครื องดืมทีมีแอลกออล์
และการสู บบุหรี นําหนักเกินหรื อภาวะอ้วน ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสู ง และโรคความดันโลหิ ตสู ง ดังนี
การขาดการออกกําลังกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีโรคเบาหวานไม่ออกกําลังกายร้อยละ 70.00 ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ที ไ ม่ มี โ รคเบาหวานไม่ อ อกกํา ลัง กายร้ อ ยละ 71.00 ึ งการขาดการออกกํา ลัง กายของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั โรคเบาหวานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.88) การดื มเครื องดืมทีมีแอลกออล์
พบว่า กลุ่ มตัว อย่า งที มีและไม่ มีโรคเบาหวานดื มเครื องดื มทีมีแอลกออล์ในจํานวนใกล้เคียงกันคือ ร้ อยละ
44.00 และร้ อยละ 44.0 ตามลําดับ โดยการดื มเครื องดื มทีมีแอลกออล์ไม่มีความสัมพันธ์กบั โรคความดัน
โลหิ ตสู งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.9) การสู บบุหรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีโรคเบาหวานสู บบุหรี
ร้ อยละ 4.00
และกลุ่ มไม่ มีโรคเบาหวานสู บบุ หรี ร้อยละ 7.00 โดยการสู บบุ ห รี ไม่มีความสั มพัน ธ์ กับ
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โรคเบาหวานอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (P  0.754) นําหนักเกิ น/ภาวะอ้วน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที มี
โรคเบาหวานร้อยละ 42.00 มีน าํ หนักเกิน (BMI > 2529.00ม.2) และร้อยละ 18.00 อยูใ่ นภาวะอ้วน กลุ่ม
ตัวอย่างทีไม่มีโรคเบาหวานร้อยละ 29.30 มีน าํ หนักเกิน และร้อยละ 6.90 มีภาวะอ้วน และพบว่านําหนักเกิน/
ภาวะอ้วน มีความสัมพันธ์กบั โรคเบาหวานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P  0.002) ระดับคอเลสเตอรอล
ในเลือด พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีโรคเบาหวาน มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสู งร้อยละ 42.00 และกลุ่มตัวอย่าง
ที ไม่ มีโรคเบาหวาน มี ระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดสู งร้ อยละ 17.90 โดยระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมี
ความสัมพันธ์กบั โรคเบาหวานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P  0.001) โรคความดันโลหิ ตสู ง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทีมีโรคเบาหวานส่ วนใหญ่มีโรคความดันโลหิ ตสู ง (ร้อยละ 52.00) กลุ่มตัวอย่างทีไม่มีโรคเบาหวานมี
โรคความดันโลหิ ตสู งร้อยละ 23.50 โดยโรคความดันโลหิ ตสู งมีความสัมพันธ์กบั โรคเบาหวานอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P  0.001) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการออกกําลังกาย การดืมเครื องดืมทีมีแอลกออล์
และการสู บบุหรี (P  0.88 0.95 0.75) ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที 3
าราี 
      
โรคเบาหวาน จํานวน (ร้ อยละ)
จจยเีย
มี n = 50 ไม่ มี n = 290
 
การขาดการออกกําลังกาย
15 (30.00)
84 (29.00)
.88
 ออกกําลังกาย
35 (70.00)
206 (71.00)
 ไม่ออกกําลังกาย
การดืมเครื องดืมทีมีแอลกออล์
28 (56.00)
161 (55.50)
.95
 ไม่ดืม
22 (44.00)
129 (44.50)
 ดืม
การสู บบุหรี
48 (96.00)
270 (93.10)
.75
 ไม่สูบ
2 (4.00)
20 (6.90)
 สูบ
นําหนักเกิน/ภาวะอ้วน
20 (40.00)
185 (63.80)
 ปกติ (BMI≤ 25)
21(42.00)
85 (29.10)
.002*
 นําหนักเกิน (BMI > 2529)
9(18.00)
20 (6.90)
 ภาวะอ้วน (BMI > 30)
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าราี 
จานวน แล้ อยลอกลุตวอย าี ีแล ีบาหวานจาแนกตา จจยสี ย (n = 340) (ต อ)
จจยเีย
โรคเบาหวาน จํานวน (ร้ อยละ)
 aue
มี n = 50 ไม่ มี n = 290
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
29 (58.00)
238 (82.10)
< .001*
 ปกติ
21 (42.00)
52 (17.90)
 สูง
ความดันโลหิ ตสู ง
24 (48.00)
222 (76.50)
< .001*
 ไม่มี
26 (52.00)
68 (23.50)
 มี
* มีนยั สําคัญทางสถิติ

เมื อ วิเ คราะห์ ความสั มพัน ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัยเสี ยงกับโรคเบาหวาน ด้ว ยวิ ธีถดถอยพหุ แ บบลอจี ส ติ ก
(multiple logistic regressions) กําหนดโมเดลเริ มต้น (Initial Model) ด้วยตัวแปรต้นจํานวน 3 ตัวแปรได้แก่
นําหนักเกิน/ภาวะอ้วน ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และโรคความดันโลหิ ตสู ง ตัวแปรตามคือ โรคเบาหวาน
ผลการวิเคราะห์โมเดลสุ ดท้ายพบว่านําหนักเกิน/ภาวะอ้วน ระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด และโรคความดัน
โลหิ ตสู ง มีความสัมพันธ์กบั โรคเบาหวาน โดยเรี ยงตามผลการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดในตารางที 4
าราี 
แสดวาส พนธ หว า จจยสี ยาสุ าพแลบาหวานด้ วยวิธีถดถอยพหุ แบบลอจี สติ ก (multiple
logistic regressions) (n = 340)
โรคเบาหวาน จํานวน(ร้ อยละ)
Odds Ratio (95% CI)
จจยเีย
 aue
มี n=50 ไม่ มี n=290 unadjusted
Adjusted
นําหนักเกิน/ภาวะอ้วน
 ปกติ (BMI< 25)
 นําหนักเกิน
(BM>2529.00)
 ภาวะอ้วน
(BMI > 30)
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
 ไม่สูง
 สูง

20 (40. 00)

185 (63.80)

21(42.00)

85 (29.10)

2.28 (1.194.41) 1.96 (0.983.95)

.057

9(18.00)

20 (6.90)

4.16 (1.7110.20)

.023*

29 (58.00)
21 (42.00)

238 (82.10)
52 (17.90)

3 (1.167.76)

3.31 (1.766.23) 2.51 (1.284.92)

0.007*
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าราี 
แสดวาส พนธ หว่ า จจยสี ยาสุ าพแลบาหวานด้ วยวิธีถดถอยพหุ แบบลอจี สติ ก (multiple
logistic regressions) (n = 340) (ต่ อ)
โรคเบาหวาน จํานวน(ร้ อยละ)
Odds Ratio (95% CI)
ปัจจัยเีย
 aue
มี n=50 ไม่ มี n=290 unadjusted
Adjusted
ความดันโลหิตสูง
 ไม่มี
 มี

24 (48.00)
26 (52.00)

222 (76.50)
68 (23.50)

3.54 (1.916.52) 2.78 (1.455.32)

.002*

* มีนยั สําคัญทางสถิติ
นําหนักเกิน/ภาวะอ้วน เมือควบคุมผลของระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและโรคความดันโลหิ ตสู งแล้ว
พบความสัมพันธ์ระหว่างนําหนักเกิน/ภาวะอ้วนกับโรคเบาหวานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P –value = 0.023)
โดยกลุ่มตัวอย่างทีมีภาวะอ้วนมีโอกาสมีโรคเบาหวานเป็ น 3 เท่า (95% CI: 1.167.76) ของกลุ่มตัวอย่างทีมี
นําหนักปกติ ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเมือควบคุมผลของนําหนักเกิน/ภาวะอ้วนและโรคความดันโลหิ ตสู ง
แล้ว พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกับโรคเบาหวานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P –
value = 0.007) กลุ่มตัวอย่างทีมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสู งมีโอกาสมีโรคเบาหวานเป็ น 2.5 เท่า (95% CI:
1.284.92) ของกลุ่มตัวอย่างที มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดปกติ ความดันโลหิ ตสู ง เมือควบคุมผลของ
นําหนักเกิน/ภาวะอ้วนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดแล้ว พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคความดันโลหิ ตสู ง
กับ โรคเบาหวานอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (Pvalue = 0.002) โดยกลุ่มตัวอย่างทีมีโรคความดันโลหิ ตสู งมี
โอกาสมีโรคเบาหวานเป็ น 2.78 เท่า (95% CI: 1.455.32) ของกลุ่มตัวอย่างทีไม่มีโรคความดันโลหิ ตสู ง

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ประชากรอายุ 40 ปี ขึนไป ในพื นที รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุ มชนจอหอ
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา มีความชุกของโรคเบาหวาน คิดเป็ นร้อยละ 14.70 (95% CI: 10.918.5) อายุ
เลียของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเท่ากับ 52 ปี ถือว่าโรคเบาหวานเป็ นโรคทีพบได้บ่อยในชุมชน ถ้ามีประชากรอายุ
40 ปี ขึนไป ในพืนทีรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ จํานวน 10 คน จะพบว่าป่ วยเป็ นโรคเบาหวาน 12
คน ผลการศึกษาในครังนี ใกล้เคียงกับผลวิจยั อืน นอกจากนี ผลวิจยั ของ Aekplakorn, et al (2003) ทําการ
สํารวจความชุกของโรคเบาหวานในระดับทวีปเอเชีย The international collaborative study of cardiovascular
disease in Asia ในประชากรอายุ 35 ปี ขึนไป การศึกษาพบว่า ความชุกของโรคเบาหวานจะเพิมขึนตามอายุ
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โดยความชุกรวมทุกกลุ่มอายุร้อยละ 9.60 เป็ นเพศชายร้อยละ 9.90 เพศหญิงร้ อยละ 9.30 และยังพบอีกว่า
ความชุกของโรคเบาหวานในเขตเมืองจะพบมากกว่าในเขตชนบท
นอกจากนี Aekplakorn, et al (2003) ได้ศึกษาพบว่า จากการสํารวจสถานะสุ ขภาพอนามัยของคนไทย
ครังที 3 ปี พ.ศ. 246247 ในประชากรอายุ 1 ปี ขึนไป พบความชุกของผูป้ ่ วยเบาหวานร้อยละ 6.70 จะ
เห็ นว่าความชุกของโรคเบาหวานในการศึ กษานี สู งกว่า ผลการศึ กษาอื น ดัง ที กล่ าวมาข้างต้นไม่ ว่า จะเป็ น
การศึกษาในประเทศ หรื อการศึกษาในต่างประเทศ โดยสามารถอธิ บายได้ดงั นี คือ เนื องจากการวิจยั ครังนี ได้
ทําการศึกษาในประชากรทีมีอายุมากกว่าการศึกษาอืนคือ ทําการศึกษาในประชากรอายุ 40 ปี ขึนไป ึ งเป็ น
ช่วงอายุทีมีโอกาสพบโรคเบาหวานมากกว่าช่วงอายุทีนอ้ ยกว่า ึ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Aekplakorn,
et al (2003) ทีพบว่าความชุกของโรคเบาหวานจะสู งขึนตามอายุ นอกจากนีพืนทีทีใช้ในการศึกษาครังนี เป็ น
พืนทีในเขตเมื อง ประชากรที อาศัยในเขตเมืองจะมีวิถีชีวิตที แตกต่างไปจากเขตชนบท เช่น ทานอาหารที มี
ปริ มาณไขมันสู ง ขาดการออกกําลังกาย มีภาวะอ้วนเป็ นต้น ึ งเป็ นปั จจัยเสี ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานทีสําคัญ
อี กด้วย จึ งทํา ให้ การศึ กษาครั งนี พบความชุ กของโรคเบาหวานที สู ง ขึน ึ ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Aekplakorn, et al (2003) ทีพบว่าความชุกของโรคเบาหวานในเขตเมืองจะสู งกว่าเขตชนบท และพบความชุก
ของโรคเบาหวานสู งสุ ดในประชากรภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ รองจากกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า
ความชุ กของโรคเบาหวานในการศึ ก ษาครั งนี อาจจะตํา กว่า ความเป็ นจริ ง เนื อ งจากประชากรที ถือ ว่ า เป็ น
โรคเบาหวานในการศึกษานี ได้จากการสัมภาษณ์ โดยถือว่าถ้ามีแพทย์หรื อพยาบาลบอกว่าเป็ นโรคเบาหวานจะ
ถือว่าเป็ นโรคเบาหวาน ึ งหมายถึงผูป้ ่ วยเบาหวานทีได้รับการวินิจฉัยแล้วนันเอง ดังนันหากมีการตรวจเลือด
เพือคัดกรองโรคเบาหวาน อาจจะพบผูป้ ่ วยรายใหม่ทีเป็ นโรคเบาหวานมากขึนึ งจะทําให้ได้ความชุกของโรคที
แท้จริ ง
อย่างไรก็ตามจากการศึกษานี ทาํ ให้ทราบว่า โรคเบาหวานเป็ นโรคทีพบบ่อยในชุมชนเขตเมือง ดังนัน
หน่ วยบริ การปฐมภูมิหรื อศูนย์สุขภาพชุมชนจึงมีความจําเป็ นทีจะต้องให้คาํ แนะนําแก่ประชาชนทัว ไป เพือลด
ความเสี ยงต่ อ การเกิ ด โรคเบาหวาน รวมถึ ง ทํา การคัด กรองโรคเบาหวานแก่ ป ระชาชนที มี ความเสี ยงต่ อ
โรคเบาหวานให้มากขึน โดยเฉพาะในประชากรทีมีอายุ 40 ปี ขึนไป
การหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสี ยงกับโรคเบาหวานในประชากรอายุ 40 ปี ขึนไป ในเขตพืนที
รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ โดยวิธีถดถอยพหุ แบบลอจีสติก (multiple logistic regressions) พบว่า
ภาวะอ้วนทีค่า BMI ≥30 (Palue  0.023) ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสู ง (Palue  0.007) และมีโรค
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ประจําตัวเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง (palue0.002) มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคเบาหวานอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยมีขนาดของความสัมพันธ์ดงั นี ภาวะอ้วน (BMI ≥30) มีค่า odds ratio  3 (5 I 1.17.7)
ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสู ง มีค่า odds ratio  2.51 (5 I 1.284.2) และมีโรคประจําตัวเป็ นโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง มีค่า odds ratio  2.78 (5 I 1.455.32) หมายความว่า ประชากรทีมีอายุ 40 ปี ขึนไปใน
พืนทีรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ มีปัจจัยเสี ยงดังนี คือภาวะอ้วน ระดับไขมันคอเลสเตอรอลใน
เลือดสู ง หรื อ มีโรคประจําตัวเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง จะมีความเสี ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวานมากกว่าผูท้ ีไม่
มีปัจจัยเสี ยงดังกล่าวเป็ น 3

เท่ า 2.50 เท่า และ 2.80

เท่ าตามลําดับ ผลการวิจยั ในครั งนี สอดคล้องกับ

ผลการวิจยั ในต่างประเทศซึ งศึกษาโดย ianna.,et al (2008) ได้ทาํ การศึกษาประชากรในประเทศออสเตรเลีย
จํานวน 5,842 คน และเฝ้ าติดตามไปข้างหน้า 5 ปี หลังจากการทดสอบทางสถิติโดยวิธีถดถอยพหุ แบบลอจี
สติก พบว่า ปั จจัยเสี ยงทีมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคเบาหวานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ คือ ความดันโลหิ ต
สู ง odds ratio  1.4 (5 I 1.172.28) ภาวะอ้วน odds ratio  1.2 (5 I 1.081.48) ภาวะไขมันใน
เลือดสู ง odds ratio  1.4 (5 I 1.052.02)
นอกจากนี eplaorn, et al (2003) ได้ทาํ การศึกษาเพือหาปั จจัยที สัมพันธ์กบั โรคเบาหวานโดย
ทําการศึกษา ในประชากรในประเทศไทยที มีอายุต งั แต่ 35

ปี ขึนไป พบว่าอายุทีมากขึน ดัชนี มวลกาย

อัตราส่ วนรอบเอวและสะโพก ความดันโลหิ ตซิ สโตลิก ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด และระดับครี ตินินใน
เลือดเกินเกณ์ทีกาํ หนด มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคเบาหวานและภาวะก่อนเบาหวาน (impaired fasting
glucose) นอกจากนี วีรยุทธ ชัยพรสุ ไพศาลและคณะ (2547) ได้ทาํ การศึกษาความชุกและปั จจัยเสี ยงต่อ
โรคเบาหวาน พบว่า ปั จจัยเสี ยงโรคเบาหวานและภาวะก่อนเบาหวานส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยทางชีวภาพทีสามารถ
แก้ไขได้ เช่น แรงดันเลือดสู ง เลือดมีไขมันมากเกิน นําหนักตัวเกิน และภาวะอ้วนลงพุง
ผลการศึกษาในครั งนี ทาํ ให้ท ราบว่า ภาวะอ้ว น ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลื อดสู ง หรื อมี โรค
ประจําตัวเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นปั จจัยเสี ยงทีสําคัญต่อการเกิดโรคเบาหวาน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ในประเทศไทยและต่างประเทศ แสดงให้เห็ นว่าประชาชนในเขตเมืองจังหวัดนครราชสี มา รวมถึงประชาชน
ไทย มีปัจจัยเสี ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานเหมือนกับชาวตะวันตก ปั จจัยเสี ยงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยเสี ยง
สุ ขภาพทีไม่เหมาะสม เช่น การบริ โภคอาหารไขมันสู ง อาหารทีมีรสหวาน ขาดการออกกําลังกาย ภาวะเครี ยด
ซึ งจะนํา ไปสู่ การเกิดปั จจัยเสี ยงดังกล่ าว จะเห็ น ได้ว่าปั จจัยทัง หมดนี เ ป็ นปั จจัยที ส ามารถป้ องกันได้ท ังสิ น
ดังนันหน่ วยบริ การปฐมภูมิหรื อศูนย์สุขภาพชุมชนเป็ นสถานพยาบาลด่านแรกทีมีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
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ปัจจัายไปสู
เสี ยงสุ
ขภาพที
ยนแปลงไปคล้
ายคลึรวมถึ
งกับชาวตะวั
่ การป้
เพื
ให้เกิดการปรับเปลียงนปัอีจกจัทัย งเสีประชาชนเริ
 ยงสุ ขภาพ  มซึมีงจะนํ
องกัน เปลี
การเกิ
ดโรคเบาหวาน
งให้การดูนแตก
ล
อให้ป้เกิ่ วยเบาหวานตั
ดการปรับเปลี งยแต่นปัระยะเริ
จจัยเสี ม ยแรกเพื
งสุ ขภาพ
ซึ งจะนํดาภาวะแทรกซ้
ไปสู่ การป้ องกั
นการเกิดโรคเบาหวาน รวมถึงให้การดูแล
รัเพืกษาผู
อลดการเกิ
อนในระยะยาว
รักษาผูป้ ่ วยเบาหวานตังแต่ระยะเริ มแรกเพือลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะปั จจัยเสี ยงบางข้อถามย้อนหลัง มีโอกาสทีกลุ่มตัวอย่างจําเหตุการณ์ไม่ได้ท งั หมดทําให้ผลอาจ

จัยเสี ยงบางข้
อถามย้
อนหลั
ง มีโอกาสที
ลุ่ มตัวาอย่
างจํหรื
า เหตุ
คลาดเคลือนได้ปั จและการศึ
กษานี
มภาษณ์
ไม่ได้ต กรวจร่
งกาย
อชักง นํารณ์
วนสู ง าข้ให้อมูผลลอาจ
อาจ
 เป็ นการสั
 าหนัไม่กได้วัดทส่ งั หมดทํ
คลาดเคลืออนจากความเป็
นได้ และการศึ
คลาดเคลื
นจริกงษานีเป็ นการสัมภาษณ์ ไม่ได้ตรวจร่ างกาย หรื อชัง นําหนัก วัดส่ วนสู ง ข้อมูลอาจ
คลาดเคลื
นจริ ง
1. อนํนจากความเป็
า ผลการสํ า รวจภาพรวมไปเผยแพร่
ให้ ประชากรในพื น ที ท ราบพร้ อ มทัง ให้ ค าํ แนะนํ า เพื อ
นําจผลการสํ
ประชากรในพื
ที ทอราบพร้
อ มทั
แนะนํ า เพื อ
 ง ให้
ปรับเปลี1.ยนปั
จัยเสี ยงสุาขรวจภาพรวมไปเผยแพร่
ภาพ และสนับสนุ นให้มีโให้
ครงการในชุ
มชนทีเกี นยวข้
งกับการส่
งเสริ
มสุคขาํ ภาพและการ
บเปลี
ยนปั จมจัเบาหวาน
ยเสี ยงสุ ขภาพ
และสนับสนุ นให้
มีโครงการในชุมชนทีบชุเกีมยชนซึ
วข้องกั
บการส่ งเสริ
ขภาพและการ
ป้ปรัองกั
นควบคุ
พัฒนาระบบควบคุ
มโรคเบาหวานในระดั
งสามารถเป็
นต้มนสุแบบให้
ชุมชน
มเบาหวาน
นาระบบควบคุมโรคเบาหวานในระดั
อืป้นองกั
ๆ ได้นมควบคุ
าศึกษา
และเป็ นต้พันฒ
แบบในการควบคุ
โรคเรื อรังอืนๆ ได้ บชุ มชนซึ งสามารถเป็ นต้นแบบให้ชุมชน
อืนๆ ได้
ษา และเป็ นต้
มโรคเรื
ได้ จ โดยทําการรวมกลุ่มโปรแกรมแทรกแซง
 อรังอืนๆดเสร็
2.มจัาศึดกโปรแกรมส่
งเสรินแบบในการควบคุ
มสุ ขภาพและป้ องกั
นโรคแบบเบ็
่มโปรแกรมแทรกแซง
จัดโปรแกรมส่
มสุ ขภาพและป้
องกันของโรคเรื
โรคแบบเบ็
จ โดยทํ
าการรวมกลุ
่มเดียวกันเพื
ปัจจัยเสี2. ยงอนามั
ย (ealtงเสริ
interventin
rgra)
ต่างๆ
เป็ นกลุ
อลดปั จจัยเสี ยงหรื อ
 อรัดงเสร็
งอนามัย (ealt
rgra)
รังต่างๆ เป็
นกลุ่มดเดีเจน
ยวกันทํเพื
อลดปั
จจัยเสี ยงหรืออ
ปัปัจจัยเสี ยงรวมของโรคเรื
งหลายๆ โรคไว้
ดว้ ยกันของโรคเรื
โดยมีป อระชากรเป้
าหมายชั
าให้
เกิดผลกระทบต่
 อรัinterventin
ปั จจัยเสี ยงรวมของโรคเรื
โรคหลายโรคพร้
อมกัน  อรังหลายๆ โรคไว้ดว้ ยกัน โดยมีประชากรเป้ าหมายชัดเจน ทําให้เกิดผลกระทบต่อ
โรคหลายโรคพร้
น ดกรองเพือค้นหาผูป้ ่ วยเบาหวานในระยะเริ มแรก และให้ประชากรมีโอกาสประเมิน
3. สนับสนุอมกั
นการคั
บสนุนการคัดกรองเพือค้นหาผูป้ ่ วยเบาหวานในระยะเริ มแรก และให้ประชากรมีโอกาสประเมิน
ความเสี3. ยงด้สนั
วยตนเอง
ความเสี4. ยงด้
พัฒวยตนเอง
นาระบบเฝ้ าระวัง ติดตาม ประเมินผลเบาหวาน (Diabetes surveillance) หรื อ Diabetes registry
ง ติดตาม ประเมิ
นผลเบาหวาน และจั
(Diabetes
อ Diabetes
registryา
เพือให้ไ4.ด้ขพัอ้ ฒมูนาระบบเฝ้
ลอุบตั ิการณ์าระวั(incience)
ของโรคเบาหวาน
ดลําดัsurveillance)
บความสําคัญหรื
ของงาน
พิจารณาว่
อให้ได้ขอ้ สมูาํ ลคัอุญบทํตั าิกให้
ารณ์
(incience)งกว่ของโรคเบาหวาน
และจัด นลํามาดํ
ดับาความสํ
าคัญอของงาน
ารณาว่าา
กิเพืจกรรมใดที
เกิดผลกระทบสู
า ก็ทาํ การเลือกกิจกรรมนั
เนิ นการก่
นและต้องพิพิจจารณาว่
กิจกรรมใดที
สาํ คักญิจกรรมนั
ทําให้เกิ นดสํผลกระทบสู
งกว่า ก็ทาํ การเลือกกิจกรรมนันมาดําเนิ นการก่อนและต้องพิจารณาว่า
จะดํ
าเนิ นการให้
าเร็ จได้อย่างไร
จะดําเนิ นการให้กิจกรรมนันสําเร็ จได้อย่างไร
ข้ อเสนอแนะน อ
ข้ อเสนอแนะน

1. ศึกษาในระดับกว้
าง เช่อนในศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสี มา
ษาในระดั
บกว้างเชิเช่งทดลอง
น ในศูนหรืย์สอุ ขเชิภาพชุ
มชนในจั
งหวัดนครราชสี
มา
2.1. ศึศึกกษาเชิ
งวิเคราะห์
งคุณภาพต่
อไปในระดั
บประเทศ
2. ศึกษาเชิงวิเคราะห์ เชิงทดลอง หรื อเชิงคุณภาพต่อไปในระดับประเทศ
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553

3. ศึ กษาทุ ก 35 ปี เพื อ เป็ นการเ้ าระวัง ปั จ จัยเสี ยงและเป็ นข้อมู ลพืน านที จะใช้ว างแผนในการ
จัดบริ การสุ ขภาพแก่ประชากรในพืนที
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