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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีเพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายใน
ผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยสุ่มตรวจในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ทีร่ กั ษาทีค่ ลินกิ เบาหวาน  โรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร ในช่วงเวลา 1 มกราคม 2564 –
28 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน จะได้รับสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลพื้นฐาน โรคร่วมและบันทึก
ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย และบันทึกค่า Ankle-brachial index (ABI) ใช้เครื่อง
OMRON HBP 8000 การศึกษาหาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ Bivariable and Multivariable Logistic regression.
ผลการศึกษา พบจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาวิจยั ทัง้ หมดจ�ำนวน 421 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง 347 คน
(ร้อยละ 82.40) อายุเฉลี่ย 58.52 ปี พบผู้เข้าร่วมวิจัยมีค่า ABI < 0.9 ผิดปกติ 13 คน คิดเป็นความชุก
ของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ร้อยละ 3.10 ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะเส้นเลือดแดง
ส่วนปลาย คือกลุ่มผู้มีอายุ ≥ 70 ปี พบมีความเสี่ยงเป็น 5.74 เท่า (P = 0.01, 95% CI 1.70-19.35) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้มีอายุ < 70 ปี
สรุป ความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบร้อยละ 3.10 และ
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี
ค�ำส�ำคัญ: ความชุก, เบาหวาน, ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
Abstract
This study was aimed to study the prevalence and associated factors of peripheral
arterial disease among type 2 diabetes patients. The method was a cross sectional,
descriptive research, all diabetic type 2 patients were randomly sampled from diabetic
clinic at Phibun Mangsahan hospital from 1 January 2021-28 Febuary 2021. All participants
วารสารสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ปีที่ 19 เล่มที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 71

were interviewed for background information, co-morbid diseases. Peripheral arterial
disease were evaluated by using OMRON HBP 8000 measurement to Ankle-brachial
index (ABI). Bivariable and multivariable logistic regression was performed to identify associated
factors of peripheral arterial disease. Adjusted odds ratio (AOR) and its confidence interval
were estimated for potential predictors included in the final model. P ≤ 0.05 was used
to declare statistical significance.
Result: Total 421 participant were included. Most of the patients were 347 females
(82.4 %) with an average age of 58.52 years. The prevalence of peripheral arterial disease
(PAD) was 3.10% (13 participants had Ankle Brachial Index–ABI < 0.9). The factor associated
with PAD was the elder group of age 70 years old and older (odds ratio=5.74, 95% CI
1.70-19.35) when compare with the less group age 70 years old.
Conclusions: The prevalence PAD in diabetic patients type 2 at the outpatient
diabetes mellitus clinic, Phibun Mangsahan hospital was 3.10% and associated factors
with PAD was age 70 years old or older.
Keywords: prevalence, diabetes mellitus, peripheral arterial disease
บทน�ำ
ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral
arterial disease : PAD) เป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของผนังเส้นเลือดที่เกิดจากภาวะ
หลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) โดยภาวะ
หลอดเลือดแดงส่วนปลายที่เท้าตีบตันมีความพบ
สัมพันธ์กับการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบและภาวะ
เส้นเลือดสมอง(1) มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่
มีแผลจากภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายมีอัตรา
การเสียชีวิต 56.5% โดยสาเหตุของการเสียชีวิต
เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(2)  นอกจาก
นี้ยังพบว่าภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายมีความ
สัมพันธ์ที่ท�ำให้เกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน(3)
และพบมีความสัมพันธ์กับการถูกตัดขาอย่างมีนัย
ส�ำคัญ(3,4,5,6,7)
โรคเบาหวานและการสูบบุหรีเ่ ป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่มีนัยส�ำคัญในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วน
ปลาย(8) โดยผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
ส่วนมากมักจะไม่แสดงอาการของโรค ท�ำให้ผู้ป่วย

ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายที่มีอาการ จะ
มาด้วยอาการของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
ที่มีอาการรุนแรง เช่น แผลที่เท้า, ปลายเท้าขาด
เลือด(9)
การวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
ใช้การซักประวัต,ิ ตรวจร่างกายและการใช้การตรวจ
Ankle Brachial Index (ABI) ซึ่งเป็นการประเมิน
ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแบบ Non-Invasive procedure ในทางการแพทย์สามารถ
วินิจฉัยภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายโดยการใช้
ค่า Ankle Brachial Index (ABI) ถ้ามีค่า ABI น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.9(10)
จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าภาวะ
หลอดเลือดแดงส่วนปลายมากกว่าร้อยละ 12 ใน
ประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีและเพิ่มมากกว่า
ร้อยละ 20 ในประชากรทีม่ อี ายุมากกว่า 80 ปี(11)
จากการศึกษาในประเทศอังกฤษพบผู้ป่วยที่ได้
รับการวินิจฉัยเบาหวานตั้งแต่เริ่มแรกจะมีภาวะ
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หลอดเลือดแดงส่วนปลายร้อยละ 1.2 แต่จะเพิ่ม ของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายใน
ความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายเป็น ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพิบลู มังสาหาร
ร้อยละ 12.5 เมื่อระยะเวลาการเป็นเบาหวาน วัตถุประสงค์
มากกว่า 18 ปี(12) แต่มบี างการศึกษาพบความชุกของ
1. เพื่อศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือด
ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายร้อยละ 20-30(13) แดงส่วนปลายในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ส่วนปลายที่มีอาการรุ
นแรงกของ
ทาให้เกิด  ความล
ายด้วยการผ่
2. าบากในการรั
เพือ่ ศึกษาปัจจักยษาและลงท้
เสีย่ งภาวะหลอดเลื
อดแดงาตัดคือการตัด
จากการศึกษาในประเทศไทยพบว่
าความชุ
การสูญเสียระยางค์ล่าง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดูแลตัวเอง เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ
ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในประเทศไทย ส่วนปลายในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
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จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะ หรือทั้งสองข้าง
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หลอดเลือดแดงส่วนปลายในประเทศไทย พบว่า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถตอบคาถามได้
ยังคงมีจ�ำนวนน้อยและยังมีความชุกที่แตกต่างกัน คือ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาที่โรงพยาบาล
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถยืน/เดิน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้ป่วยใช้วีลแชร์
ออกไป นอกจากนี้งานวิจัยภาวะหลอดเลือดแดง พิบูลมังสาหาร อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
- ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
ส่วนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะน�ำ อุบลราชธานี จ�ำนวน 7,258 คน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือกลุ่มผู้ป่วย.เบาหวานที่รักษาที่โรงพยาบาลพิบูลมัง
มาประยุกต์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย การค�ำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร.
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 7,258 คน
เบาหวานให้มีประสิ
ทธิภานวณขนาดตั
าพยังมีจ�ำนวนน้
ท�ำให้ สูตร.
การค
วอย่อายงโดยใช้
n=
N Z2a2P (1-P)
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงความชุกของภาวะ
(N-1) d2 + Z2a2P (1-P)
หลอดเลือดแดงส่วนปลายและศึn=กษาปั
จจัยเสี่ยง่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ
N= จานวนประชากรเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารเท่ากับ 7258 ราย
วารสารสำ
องกันควบคุโมค้โรคที
่ 10 ปีเท่
ที่ า19กับเล่ม1.96
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Za2 =�นัค่กางานป้
มาตรฐานใต้
งปกติ
P = ค่าสัดส่วนของตัวแทนผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 40 (ศิริวรรณ ทองลับ 2548)

n= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N= จ�ำนวนประชากรเบาหวานที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารเท่ากับ 7,258 ราย
Za2 = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติ เท่ากับ 1.96
P = ค่าสัดส่วนของตัวแทนผู้ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 40 (ศิริวรรณ ทองลับ 2548)
D = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05
แทนค่าในสูตร ค�ำนวณได้กลุม่ ตัวอย่าง 351 คน
แต่ในช่วงระยะเวลาทีเ่ ก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูล
ได้กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ทัง้ หมด 421 คน
เก็บข้อมูลโดยการสุ่มเลือกจากผู้เข้ารับบริการ
ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล
พิบูลมังสาหาร โดยการสุ่มแบบ Systematic
Random Sampling โดยสุ่มจากหมายเลขล�ำดับ
ผู้เข้ารับบริการ โดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าตรวจ
โดยสุ่มหมายเลขในช่วง 5 คน และเว้นระยะห่างที่
เท่ากัน โดยสุ่มเป็นล�ำดับที่ 1, 6, 11, 16, 21, 26,
31, 36, 41, 46 ตามล�ำดับ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วม
วิจัยจะได้รับการอธิบายการศึกษาวิจัยและเซ็นต์
ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล
1. แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูง
ดัชนีมวลกาย ประวัติการสูบบุหรี่ ระยะเวลาของ
การเจ็บป่วยด้วยภาวะเบาหวานและโรคร่วมอื่นๆ
เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง ท�ำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และ
บันทึกข้อมูลจากแฟ้มประวัติทางการแพทย์
2. เครื่องมือตรวจพิเศษเพื่อหาค่า Ankle
Brachial Index (ABI) โดยใช้เครื่องตรวจวัด
อัตโนมัติ ยี่ห้อ OMRON รุ่น HBP 8000
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เอกสาร
รับรองเลขที่ SSJ.UB 2563-137

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกายเป็นค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ต่างๆ กับตัวแปรตามทีละตัว โดยใช้สถิติ Simple
Logistic regression analysis ช่วงความเชื่อมั่นที่
95% และ p-value<0.05
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
ต่างๆ กับตัวแปรตามทีละหลายตัวแปร โดยใช้สถิติ
ถดถอยพหุโลจิสติก (Multiple logistic regression)
โดยใช้เทคนิค Stepwise ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95%
และ p-value ต�่ำกว่า 0.05
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 421
คน พบเป็นเพศชาย 74 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60
เพศหญิง 347 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40 มีระดับ
อายุเฉลี่ย 58.52 ปี มีดัชนีมวลกาย > 25 คิดเป็น
ร้อยละ 61.00 ระยะเวลาของการเป็นเบาหวาน พบ
ว่าระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน 0-5 ปี ร้อยละ 45.10
รองลงมาระยะเวลาเป็นเบาหวาน > 10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 39.20 และระยะเวลาเป็นเบาหวาน 5-10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 15.70
ส่วนภาวะโรคร่วมนั้น พบว่ามีโรคเป็นความ
ดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 75.10 พบว่าหลอด
เลือดหัวใจ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60 และพบ
ภาวะหลอดเลือดสมอง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70
จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่มีค่า ABI น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.9 จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10
และABI 0.91-1.3 จ�ำนวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ
96.20 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n= 421)
ลักษณะทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
< 40 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60-69 ปี
>70 ปี
BMI
<18.5
18.5-24.9
≥ 25
สูบบุหรี่
สูบ
ไม่สูบ
ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน
0- 5 ปี
5-10 ปี
> 10 ปี
โรคร่วม
ความดันโลหิตสูง
มี
ไม่มี
หัวใจขาดเลือด
มี
ไม่มี

จำ�นวน

ร้อยละ

74
347

17.60
82.40

23
61
132
128
77

X

SD

58.52

11.37

25.98

4.19

5.50
14.50
31.40
30.40
18.30

12
152
257

3.90
36.10
61.00

19
402

4.50
95.50

190
66
165

45.10
15.70
39.20

316
105

75.10
24.90

11
410

2.60
97.40
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ลักษณะทั่วไป
เส้นเลือดสมองตีบ/แตก
มี
ไม่มี
Transient ischemic attack
มี
ไม่มี
ABI
0.91-1.3
≤0.9
>1.3
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายใน
ผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
ภาวะหลอดเลือดส่วนปลายในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ได้แก่ อายุและภาวะโรคร่วมคือภาวะหลอด
เลือดหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือด โดยผู้ที่มีอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 70 ปี มีโอกาสเกิดภาวะหลอด
เลือดแดงส่วนปลายมากกว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อย
กว่า 70 ปี คิดเป็น 5.54 เท่า (p =0.02, 95%
CI 1.60-19.23) และผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจ
หรือโรคหัวใจขาดเลือด มีโอกาสเกิดภาวะหลอด

จำ�นวน

ร้อยละ

7
414

1.70
98.30

0
421

0
100

405
13
3

96.20
3.10
0.70

X

SD

เลือดแดงส่วนปลายมากกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะหลอด
เลือดหัวใจหรือโรคหัวใจขาดเลือด คิดเป็น 4.10 เท่า
(p =0.04, 95% CI 0.53 – 31.55) และเมือ่ วิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Logistic
regression analysis) พบว่ามีปัจจัยที่เพิ่มความ
เสีย่ งของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายใน
ผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 คือ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ
70 ปี โดยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือด
แดงส่วนปลายเพิ่มขึ้น 5.74 เท่า (p = 0.01, 95%
CI 1.70 – 19.35) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีอายุ
น้อยกว่า 70 ปี ดังตารางที่ 2, 3

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายจากการวิเคราะห์แบบ
Univariate
ปัจจัย

ABI > 0.9
ABI ≤ 0.9
n=408(96.9%) n=13(3.10%)

Crude OR
(95% CI]

p-value

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง

0.59
72
336

17.60
82.40

2
11

15.40
1.00
84.60 2.05(0.33-12.78)
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ปัจจัย
อายุ
< 70 ปี
≥ 70 ปี

ABI > 0.9
ABI ≤ 0.9
n=408(96.9%) n=13(3.10%)
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

Crude OR
(95% CI]

p-value
0.02*

337
71

82.60
17.40

1.00
5.54 (1.60-19.23)

BMI

0.09

< 25

162

39.70

1.00

≥ 25

246

60.30

4.36 (0.88-21.64)

ประวัติการสูบบุหรี่

0.46

ไม่สูบ

390

95.60

1.00

สูบ

18

4.40

3.68 (0.30-45.04)

ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน

0.39

< 10 ปี

250

61.30

1.00

≥ 10 ปี

158

38.70

1.33 (0.38-4.62)

ความดันโลหิตสูง

0.53

ไม่เป็น

103

25.20

1.00

เป็น

305

74.80

3.64 (0.40-33.25)

โรคหัวใจขาดเลือด
ไม่เป็น
เป็น

0.04*
399

97.80

1.00

9

2.20

4.10 (0.53 -31.55)

เส้นเลือดสมองตีบ/แตก
ไม่เป็น
เป็น

0.20
402

98.5

1.00

6

1.5

2.72 (0.11-46.04)

- Statistic =Fisher’s exact test, *Statistical significance (P < 0.05)
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ตารางที่ 3  ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI ≤ 0.9) จากการวิเคราะห์แบบ
Multiple Logistic Regression
ปัจจัย
อายุ
< 70 ปี
≥ 70 ปี
โรคหัวใจขาดเลือด
ไม่เป็น
เป็น

Crude OR
[95% CI]

Adjusted OR
[95% CI]

1.00
5.54 (1.60-19.23)

1.00
5.74(1.70-19.35)

0.01*

1.00
4.10 (0.53 -31.55)

1.00
4.49(0.92-21.86)

0.06

p -value

- * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
-  ควบคุมตัวแปร อายุ, BMI, โรคหัวใจขาดเลือด และอาการของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
   (p-value<0.20)
-  ควบคุมตัวแปร จาก univariate analysis ที่มีค่า p-value < 0.20 ทุกตัว
อภิปราย
จากการศึกษาในครั้งนี้ จากผู้เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยทั้งหมด 421 คน พบผู้เข้าร่วมวิจัยมี
ค่า Ankle Brachial Index (ABI) ผิดปกติ (รวม
ทั้งค่าABI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.9และค่า ABI
มากกว่า 1.3) จ�ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80
และมีค่า Ankle Brachial Index (ABI) น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.9 จ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10
สรุปได้ว่าความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายในโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารคิดเป็น 3.10
ซึ่งความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ กล้เคียงการศึกษาวิจยั ทีผ่ า่ นมา
บางการศึกษาวิจยั โดยมีการศึกษาทีพ่ บว่าความชุก
ของภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายร้อยละ 4.9(15),
ร้อยละ 5.2(14) และร้อยละ 3.2(19) ตามล�ำดับ ทาง
ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่าอาจจะเกีย่ วข้องกับลักษณะ
ของเชื้อชาติ วัฒนธรรมและเศรษฐสถานะของ

ผูท้ เี่ ข้าร่วมในการศึกษาวิจยั เพราะอยูใ่ นประเทศที่
ก�ำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา นอกจากนี้มาตรฐาน
ในการวินิจฉัยภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายใน
งานวิจัยไม่ได้ระบุไว้ จากการศึกษาวิจัยในอินเดีย
ใต้(19) พบความชุกของภาวะหลอดเลือดส่วนปลาย
ร้อยละ 3.2
แต่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบความชุกของ
ภาวะหลอดเลือดส่วนปลายน้อยกว่าการศึกษาที่
ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหลาย
การศึกษาพบความชุกตั้งแต่ร้อยละ 12.7(16),
ร้อยละ 31.1(20), ร้อยละ 60.2(21) ตามล�ำดับ ซึง่ ทาง
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ความชุกของภาวะหลอดเลือด
แดงส่วนปลายในการศึกษาครั้งนี้จะเกิดประชากร
ที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่เข้ารับการสุ่มจากการ
เลือกกลุ่มประชากร เพราะในการศึกษาครั้งนี้ พบ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและไม่สูบบุหรี่ เลย
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ท�ำให้ความขุกของภาวะหลอดเลือดส่วนปลายต�่ำ
กว่าการศึกษาวิจัยอื่น ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบ
ว่าภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย มีปัจจัยเสี่ยงที่
สัมพันธ์กับเบาหวานและการสูบบุหรี(8,21,22)
่
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายคือ อายุ
มากกว่า  70 ปี โดยผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ อี ายุมากกว่า
70 ปี พบมีโอกาสเสีย่ งต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วน
ปลายคิดเป็น 5.44 เท่า (P=0.003, 95% CI 1.8015.41) สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า
ผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุมากมีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะหลอด
เลือดแดงส่วนปลาย(8,22,23)
ในประชากรทั่วไป พบความชุกของภาวะ
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ร้อยละ 12-14(24) และ
พบว่าภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายเพิ่มขึ้นตาม
อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ (25) และพบว่าร้อยละ 20-30 ของ
ผูป้ ว่ ยภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายมีโรคประจ�ำ
ตัวเป็นเบาหวานร่วมด้วย(26) ในทางตรงกันข้าม
ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวาน จะมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายเพิ่มขึ้น 2-4
เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีภาวะเบาหวาน(27)
นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยทีส่ บู บุหรีจ่ ะท�ำให้เพิม่ การเจ็บป่วย
ด้วยภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 2.5 เท่าเมื่อ
เทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี(28)
่ เมื่อเปรียบเทียบในเรื่อง
เชื้อชาติ พบว่าคนผิวขาวจะมีความชุกของภาวะ
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ร้อยละ 55 น้อยกว่าเมือ่
เปรียบเทียบกับชาวจีนแต่พบความชุกของภาวะ
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ร้อยละ 50 มากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับแอฟริกัน อเมริกัน(29) ส่วนใน
เรื่องความแตกต่างระหว่างเพศหญิงหรือเพศชาย
ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนในหลากหลายงานวิจัย     
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาความชุกของภาวะ
หลอดเลือดแดงส่วนปลาย จะต้องให้ความส�ำคัญ
กับนิยามของการให้ความหมายของภาวะหลอด

เลือดแดงส่วนปลายและอายุของประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยร่วมด้วยเสมอ
มีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบา
หวาน ≥ 10 ปี มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอด
เลือดแดงส่วนปลาย(17,30,31) อย่างมีนัยส�ำคัญใน
ทางสถิติ แต่จากการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบว่าระยะ
เวลาของการเป็นเบาหวาน มีความเสี่ยงของการ
เกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย แต่มแี นวโน้ม
ว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือด
แดงส่วนปลายเป็นเบาหวาน ≥ 10 ปี ที่ส�ำคัญคือ
ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายในผู้ป่วยส่วนใหญ่
ไม่มีอาการทางคลินิก ท�ำให้การเข้าสู่กระบวนการ
ในการรักษาค่อนข้างช้า หรือมีอาการทางคลินิก
รุนแรง ท�ำให้เกิดโอกาสของภาวะแทรกซ้อนมาก
ขึ้น ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้
ครอบคลุมรอบด้านและลดความเสี่ยงของการเกิด
ภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย เช่น ภาวะหลอด
เลือดหัวใจ ภาวะหลอดเลือดสมอง ควรจะมีการคัด
กรอง Ankle Brachial Index- ABI ในผู้ป่วยที่เป็น
เบาหวาน ≥ 10 ปี ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน
ข้อจ�ำกัดของงานวิจัย ในงานวิจัยนี้พบว่า
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง
ท�ำให้ไม่สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงได้ ถ้าสามารถคัดเลือกประชากร
หรือกลุม่ ตัวอย่างให้มจี ำ� นวนเพศหญิงและเพศชาย
เท่ากัน จะท�ำให้การวิจยั มีคณ
ุ ค่าเพิม่ มากขึน้ ในเรือ่ ง
การเปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงและเพศชาย การ
ลงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน เช่น ระดับน�้ำตาลในเลือด HA1c ยาที่ใช้
ในการรักษาโรคและรักษาโรคร่วมอืน่ ๆ ระดับไขมัน
ในเส้นเลือด จะท�ำให้ทราบพื้นฐานของความเสี่ยง
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ต่อภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายได้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การศึกษาแบบไปข้างหน้าน่าจะมีความ
จ�ำเป็นส�ำหรับการศึกษาเรื่องปัจจัยเสี่ยง
สรุปผลการศึกษา
พบความชุ ก ของภาวะหลอดเลื อ ดแดง
ส่ ว นปลายในผู ้ ป ่ ว ยเบาหวาน โรงพยาบาล
พิบูลมังสาหาร คิดเป็น ร้อยละ 3.10 และพบว่า
มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงส่วน
ปลาย ได้แก่ อายุมากกว่า 70 ปี ในประชากรที่
อายุเพิ่มมากขึ้นร่วมกับมีภาวะเบาหวาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้น และเพื่อ
ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน
ให้ลดลง ควรมีแนวทางในการประเมินภาวะ Ankle
Brachial Index- ABI เสริมเข้าไปร่วมกับการดูแล
ตามมาตรฐานผู้ป่วยเบาหวาน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทย์สืบพงศ์ ลีนาราช
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ขอ
ขอบคุณเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลทุกท่าน ผูอ้ นุเคราะห์
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