The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015
“Challenges and Opportunities of the Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda”
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Thailand

อุบัติการณและความชุกของการเขานอนโรงพยาบาล
จากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลมวงสามสิบ
แสวง วัชระธนกิจ1*, พีรวัฒน จินาทองไทย1, ปาริชาติ บุตรดีม2ี , ณัฐวดี พิมพบุญมา3, ภัสรา บุญมา3

บทคัดยอ
อุบัติการณและความชุกของการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน
ณ โรงพยาบาลมวงสามสิบ
แสวง วัชระธนกิจ1*, พีรวัฒน จินาทองไทย1, ปาริชาติ บุตรดีมี2, ณัฐวดี พิมพบุญมา3, ภัสรา บุญมา3
ว. เภสัชศาสตรอีสาน, มีนาคม 2558; 11(ฉบับพิเศษ) : 191-196

บทนํา: ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญและพบไดบอยในการรักษาผูปวยเบาหวาน การศึกษานี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุบัติการณและความชุกของการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1
และ 2 ของโรงพยาบาลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วิธีการดําเนินการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1
และ 2 ที่เขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยสืบคนขอมูลจากเวชระเบียนอิเลคทรอนิกสของโรงพยาบาลดวยรหัส
ICD 10 (E10X E11X และ E16X) ในแตละปของชวงเวลาที่ศึกษาตั้งแต 1 มกราคม 2552 – 31 ธันวาคม 2554 วิเคราะหผลดวยสถิติ
เชิงพรรณนา คือ รอยละ ผลการศึกษาวิจัย: ผูปวยเบาหวานทั้งหมดที่มารับบริการ ณ คลินิกเบาหวานในป พ.ศ. 2552 – 2554 คือ
1,678 1,879 และ 1,819 ราย ตามลําดับ พบอัตราอุบัติการณการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํารอยละ 3.2 3.3 และ
3.2 ตามลําดับ พบอัตราความชุกรอยละ 3.3 4.0 และ 3.8 ตามลําดับ ซึ่งพบเพียงผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยอุบัติการณและความ
ชุกทั้ง 3 ปเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ พบมากที่สุดในกลุมผูปวยอายุ > 65 ป กลุมที่เปนเบาหวาน > 5 ป กลุมที่ใชอินซูลิน และกลุม
ที่รักษาแบบใชยาชนิดเดียว สรุปผลการวิจัย: พบอุบัติการณและความชุกของการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําใน
ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2554 มีคารอยละ 3.2 – 3.3 และ 3.3 – 4.0 ตามลําดับ
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Abstract
Incidence and prevalence of hospitalization from hypoglycemia in diabetic patients at Muang Sam Sip Hospital
Sawaeng Watcharathanakij1*, Peerawat Jinatongthai1, Parichart Butdeemee2, Nattawadee Pimboonma3, Passara Boonma3
IJPS, March 2015; 11(Supplement) : 191-196

Introduction: Hypoglycemia is an important complication in diabetic patients. The objectives of this study were to
measure incidence and prevalence of hospitalization from hypoglycemia in type 1 and type 2 diabetic patients at Muang Sam
Sip Hospital, Ubonratchathani. Materials and Method: This was a descriptive study. Type 1 and type 2 diabetic patients
admitted to hospital with hypoglycemia between January 1, 2 0 0 9 – December 31, 2011 were identified by ICD 1 0 code
(E10x, E11X, and E16X) from electronic health record in Muang Sam Sip Hospital. Descriptive statistics was used for data
analysis. Results: The number of the diabetic patients who visited diabetic clinic from 2009 to 2011 was 1,678, 1,879 and
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1,819 cases respectively. The incidence rates of hospitalization with hypoglycemia were 3.2%, 3.3% and 3.2% in 2009,
2010 and 2011 respectively. The prevalence rates of hospitalization with hypoglycemia were 3.3%, 4.0% and 3.8% in 2009,
2 0 1 0 and 2 0 1 1 respectively. Only type 2 diabetic patients were hospitalized with hypoglycemia. The incidence and
prevalence of hospitalization from hypoglycemia in diabetic patients during these 3 years were similar. Most hospitalized
patients aged over 65 years, diagnosed with diabetic over 5 years, insulin user and treated with monotherapy. Conclusion:
The incidence of hospitalization from hypoglycemia in diabetic patients during 2 0 0 9 – 2 0 1 1 was 3 . 2 - 3 . 3 % and the
prevalence was 3.3 - 4.0% during 2009 – 2011.
Keywords: Incidence, Prevalence, Hospitalization, Hypoglycemia
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บทนํา

ในผูป วยเบาหวาน ดังนั้นการทราบถึ งอุ บัติ การณ ของภาวะ
น้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า ในผู ป ว ยโรคเบาหวานสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
คุณภาพการดูแลผูปวยจากบุคลากรทางการแพทยและจากตัว
ผู ป ว ยเอง ข อ มู ลอุ บัติ ก ารณ แ ละความชุ ก ของการเกิ ด ภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวาน สามารถนํามาใชในการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ก ารในคลิ นิ ก ผู ป ว ย
โรคเบาหวานใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งเปนขอมูลในการเฝาระวังและ
หาแนวทางการปองกันตอไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาอุบัติการณและความชุกของการเขานอนโรงพยาบาล
จากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2
ของโรงพยาบาลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โรคเบาหวานเป น โรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป น ป ญ หาหลั ก ที่
คุก คามสุ ขภาพของคนไทยที่ สงผลกระทบต อการดํ ารงชี วิ ต
ของผูปวยในระยะยาว และยังสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ จากรายงานการเฝาระวังโรคไมติดตอเรื้อรัง พ.ศ.
2555 พบผูปวยโรคเบาหวานมากเปนอันดับสองรองจากโรค
ความดันโลหิตสูง และพบอัตราความชุกของผูปวยเบาหวาน
ในประเทศไทยในป พ.ศ. 2553 เท า กั บ 1,394.91 ต อ แสน
ประชากร (Bureua of Epidemiology, 2012) และในป พ.ศ.
2555 มี ผู ป ว ยเบาหวานรวมตั้ ง แต ป พ.ศ. 2551 – 2555
เ พิ่ ม ขึ้ น เ ป น 2,800.80 ต อ แ ส น ป ร ะ ช า ก ร (Bureua of
Epidemiology, 2013) และเบาหวานยังสงผลใหคุณภาพชีวิต
ผู ป ว ยลดลง จากการเกิ ด ภาวะแทรกซ อ นต า งๆ เช น
ภาวะแทรกซอนทางตา ความผิดปกติที่ปลายประสาท ผูปวย
จึ ง จํ า เป น ต อ งได รั บ การดู แ ลอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ป อ งกั น
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นอยางฉับพลัน
ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า เป น ภาวะแทรกซ อ น
เฉี ย บพลั น ที่ พ บได บ อ ยในการรั ก ษาผู ป ว ยเบาหวาน และมี
ความสําคัญทางคลินิก กลาวคือ หากผูปวยไมไดรับการรักษา
ที่ทันทวงทีอาจทําใหเกิดความพิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
ได และในการดูแลผูปวยเบาหวานที่เกิดภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํ า ก็ จ ะมี ต น ทุ น ในการรั ก ษา ดั งการศึ ก ษาในต า งประเทศที่
พบวาตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาผูปวยตอคน เปนเงิน
จํานวน 14 ยู โรต อคนต อป หรือ 4,250,000 ยู โรต อป โดย
พบวายิ่งผูปวยมีภาวะอาการที่รุนแรงขึ้นยิ่งสูญเสียคาใชจาย
มากขึ้น (Jonsson et al., 2006) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเปน
ภาวะฉุกเฉินที่เปนสาเหตุสําคัญของการเขานอนโรงพยาบาล

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาเชิงพรรณนา สืบคนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1
และชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ ณ คลินิกเบาหวานทั้งหมดในแตละ
ปของชวงเวลาที่ศึกษา เนื่องจากมีขอจํากัดในการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสของปพ.ศ.2555 – 2556ของโรงพยาบาล ผูวิจัยจึง
เลือกศึกษาชวงเวลาตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2552 – 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 จากเวชระเบี ย นอิ เ ลคทรอนิ ก ส ผู ป ว ยนอกของ
โรงพยาบาลมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดวยรหัส ICD 10
รหัส E10X และ E11X และสืบคนขอมูลผูปวยเบาหวานที่เขานอน
โรงพยาบาลจากภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า จากเวชระเบี ย น
อิเลคทรอนิกสผูปวยในดวยรหัส E16X ทําการเชื่อมขอมูลดวย
รหัสประจําตัวที่ผานการเขารหัสแลวเพื่อปกปดและปองกันการ
เชื่อมโยงขอมูลถึงตัวผูปวย ผูวิจัยวิเคราะหผลการศึกษาดวย
สถิ ติ เชิ งพรรณนา เพื่ อหาอุ บัติการณ จากผู ป วยรายใหม และ
ความชุกจากผูปวยรายใหมและเกา ดวยคารอยละตอป
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ผลการศึกษาวิจัย

ราม รั ง สิ น ธุ ที่ ทํ า การศึ ก ษาโดยเก็ บ ข อ มู ล ในผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 28,649 ราย ทั่วประเทศ พบวามี
ผู ป ว ยที่ เ กิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดต่ํ า จนต อ งรั บ รั ก ษาไว ใ น
โรงพยาบาลคิดเปนอุบัติการณการเกิดคือรอยละ 1.74 (Rangsin,
2012) โดยสูงกวาประมาณ 2 เทา ขอมูลในสวนนี้สะทอนถึง
คุ ณ ภาพการดู แ ลผู ป ว ยเบาหวานที่ จ ะต อ งมี ก ารพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการใหบริการผูปวยในคลินิกโรคเบาหวานใหดียิ่งขึ้น
ตอไป อยา งไรก็ ดีคุณภาพและรู ปแบบการให บริ การคลิ นิ ก
เบาหวานของโรงพยาบาลในการศึกษาของราม รั งสิ น ธุ น้ีมี
ความแตกตางไปจากโรงพยาบาลมวงสามสิบ เนื่องจากเปน
การเก็บขอมูลทั้งโรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป และโรงพยาบาล
ศูนย โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนยซึ่งมีศักยภาพมากกวาในการ
ดูแลรักษาผูปวย
การเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
พบเพียงผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เทานั้น อาจเนื่องจากผูปวย
มากกวารอยละ 95 เปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และสวนใหญ
เปนผูปวยสูงอายุซึ่งเปนกลุมเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซอน
ตางๆ ได งา ยสอดคล องกับ ผลการศึ ก ษาของ Leese GP และ
การศึ กษาของ Holstein A และคณะ ที่พบอุบัติ การณการเกิ ด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มากกวา
ชนิ ด ที่ 1 (Holstein et al., 2012; Leese et al., 2003) แต อ ย า งไรก็
ตามทั้งสองการศึกษานี้สัดสวนการเกิดในผูปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 และชนิดที่ 1 ไมไดแตกตางกันมากนัก ในป พ.ศ. 2552
และ 2553 พบอุบัติการณและความชุกในเพศหญิงมากกวาชาย
ทั้งนี้ผูปวยเบาหวานสวนใหญที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลดวย
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ในโรงพยาบาลมวงสามสิบนั้นเปนเพศ
หญิงมากกวารอยละ 60 ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาของ Moisan J
ที่พบในเพศหญิงถึงรอยละ 59.8 และพบในผูสูงอายุเปนสวน
ใหญ (> 65 ป) สอดคลองกับการศึกษาของ Moisan J ที่พบในผูปวย
สูงอายุเปนสวนใหญเชนเดียวกัน โดยอายุเฉลี่ยของผูปวยที่พบ
อยูที่ 68 ป (Moisan et al., 2013) และพบวาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
สวนใหญมักพบในผูปวยหญิงและผูสูงอายุ ซึ่งอาจอธิบายไดวา
เพศหญิงมักมีระบบฮอรโมนที่ซับซอน และผูปวยสูงอายุมักเปน
กลุมที่เสี่ยงในการเกิ ดภาวะแทรกซอนตางๆ ไดงาย เนื่องจาก
ระบบอวั ยวะต างๆในร างกายเสื่ อมลง โดยเฉพาะเมื่ อใช ยาลด
ระดับน้ําตาลในเลือดยิ่งเกิดระดับน้ําตาลต่ําไดงาย เพราะน้ําตาล
ที่สะสมในตับมีระดับลดลง รวมถึงระบบฮอรโมนที่ทําหนาที่ชวย
เพิ่ มระดั บน้ํ าตาลในเลื อดตอบสนองได ไม เต็ มที่ จึ งทํ าให พบ
อุบัติการณและความชุกที่สูง

ผลการศึกษาพบวาในระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง 2554
มีผูปวยเบาหวานที่มารับบริการทั้งหมด คือ 1,678 1,879 และ
1,819 ราย ตามลําดับ ผูปวยมากกวารอยละ 66 เปนเพศหญิง
เป นผู ปวยเบาหวานชนิ ดที่ 2 มากกวา รอยละ 90 ในทุก ๆ ป
และผูปวยสวนใหญมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (ตารางที่ 1)
ในป พ.ศ. 2552 – 2554 มีจํ านวนผูป วยเบาหวาน
ที่มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ําจํานวน 53 62 และ 58 รายตามลําดับ คิดเปนอุบัติการณรอย
ละ 3.2 3.3 และ 3.2 ตามลําดับ โดยมีเพียงผูปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 เทานั้นที่มานอนพักรักษาตัวในแผนกผูปวยในดวยภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา จากคุณลักษณะของผูปวยพบอุบัติการณ
ของการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําใน
เพศหญิงมากกวาเพศชายในป พ.ศ. 2552 และ 2553 (ในเพศ
หญิง คือ รอยละ 3.3 และ 3.7 ตามลําดับ) สวนป พ.ศ. 2554 พบ
ในเพศชายมากกว า เพศหญิ ง (ในเพศชายคื อ ร อ ยละ 3.3 )
ผูปวยชวงอายุ 65 ปขึ้นไปเกิดมากสุด และพบอุบัติการณมาก
ที่สุดในผูปวยที่มีระยะเวลาการเปนเบาหวานมากกวา 5 ปใน
ทั้งสามปที่ทําการศึกษา สําหรับสิทธิประกันสุขภาพ ป พ.ศ.
2552 อุบัติการณมากสุด คือ สิทธิสวัสดิการขาราชการ (รอยละ
3.4) รองลงมา คือ สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (รอยละ 3.2)
โดยไม พบการเกิดในผูป วยสิทธิป ระกัน สังคม แตในป พ.ศ.
2553 และ 2554 พบวากลุมสิทธิประกันสังคมมีอุบัติการณมาก
ที่สุด ในสวนชนิดของยารักษา อุบัติการณทั้งสามปเปนไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ พบมากที่ สุ ด ในผู ป ว ยที่ ใ ช insulin และ
กลุ มที่ รัก ษาแบบยาเดี่ ยว (ตารางที่ 2) สํ าหรับความชุ กของ
การเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ซึ่งนับ
จากจํ า นวนเหตุ ก ารณ ที่ผู ป ว ยเบาหวานมานอนรั ก ษาตั วใน
แผนกผูปวยในดวยภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําทั้งหมดในป พ.ศ.
2552 – 2554 คื อ จํ า นวน 56 75 และ 69 เหตุ ก ารณ ต ามลํ า ดั บ
(ความชุกรอยละ 3.3 4.00 และ 3.8 ตามลําดับ) จากคุณลักษณะ
ของผู ป ว ยพบว า แนวโน ม เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
อุบัติการณการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือด
ต่ํา

อภิปรายผลการศึกษา
อุบัติการณการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาล
ในเลื อดต่ํ า ที่ พ บในการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบอุ บัติ ก ารณ ก ารนอน
โรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําสูงกวาการศึกษาของ
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เมื่อพิจารณาระยะเวลาการเปนเบาหวานผูปวยกลุมที่
เป นมานานจะพบการเกิ ดมาก เนื่ องจากระยะเวลาการเป น
เบาหวานเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
ซึ่ งมี แนวโน มคล ายคลึ งกั บผลการศึ กษาก อนหน านี้ ที่ พบว า
ระยะเวลาที่เปนเบาหวานนานกวาจะทําใหสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลใหปกติไดนอยลง (Khattab et al., 2010) ผูปวยที่มีระยะเวลา
การเปนเบาหวานนานและควบคุมระดับน้ําตาลไดไมดีมักจะมี
ปญหาภาวะแทรกซอนตางๆ เนื่องจากความเสื่อมลงของอวัยวะ
ตางๆ และการทํางานของรางกายที่ลดลง ในการดูแลและรักษา
ผูปวยเบาหวานในกลุมสิทธิประกันสุขภาพทุกสิทธิ มีมาตรฐาน
การดูแลที่ไมตางกัน ดั งนั้นการพบอุบัติการณ และความชุกจึ ง
นาจะพบใกลเคียงกัน ซึ่งแตละปที่มีการพบมากนอยตางกันนั้น
อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการดูแลตัวเองของผูปวยในแตละราย
ที่ตางกัน และกลุมผูที่ใช insulin พบการเกิดมากที่สุด สอดคลอง
กับการศึกษาของ Leese GP ที่พบอุบัติการณการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําในผูปวยที่ใช insulin มากที่สุด รองลงมาคือ sulfonylureas
และนอยที่สุดคือกลุม metformin เชนเดียวกัน อาจอธิบายไดจาก
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานั้นเปนอาการไมพึงประสงคที่พบไดบอย
ในการใช ยาลดระดั บน้ํ าตาลในเลื อดโดยเฉพาะ insulin รวมทั้ ง

sulfonylurea สวน metformin นั้นทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได

นอยกวา

สรุปผลการศึกษา
พบอุ บั ติ การณ และความชุ กของการเข านอน
โรงพยาบาลจากภาวะน้ํ าตาลในเลื อดต่ํ าในผู ป วยเบาหวาน
ระหวางป พ.ศ. 2552 – 2554 คือ อุบัติการณรอยละ 3.2 – 3.3 และ
ความชุก รอยละ 3.3 – 4.0 และมีการเฝาระวังการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําในผูปวยกลุมเสี่ยงที่มีอุบัติการณเกิดสูงไดแก ผูปวย
สู งอายุ เพศหญิ ง ผู ที่ เป นเบาหวานมานานกว า 5 ป และใช ยา
insulin

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีสนับสนุนทุนการทําวิจัย โรงพยาบาลมวงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ใหการ
สนั บสนุ น ด า นข อมู ล การทํ า วิ จั ยเพื่ อ ใช เป น ข อมู ลในพั ฒ นา
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในครั้งนี้

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวยเบาหวานที่ศึกษา

เพศ (หญิง)
อายุ (ป)
ระยะเวลาการเปนเบาหวาน (ป)
เบาหวานชนิดที่ 2
สิทธิประกันสุขภาพ
- สวัสดิการขาราชการ
- ประกันสุขภาพถวนหนา
- ประกันสังคม
- อื่นๆ
- ไมทราบขอมูล
ชนิดยาเบาหวาน
- Metformin
- Sulfonylureas
- Insulin
Drug regimen
- ยาเดี่ยว
- ยาหลายชนิด

2552
N = 1678 (%)
1132 (67.5)
59.9±11.6
4.6±2.6
1668 (99.4)

2553
N = 1879 (%)
1254 (66.7)
59.8±11.9
4.4±2.8
1855 (98.7)

2554
N = 1819 (%)
1206 (66.3)
60.1±11.9
5.0±3.1
1794 (98.6)

146 (8.7)
1516 (90.3)
13 (0.78)
1 (0.1)
2 (0.1)

162 (8.6)
1689 (89.9)
23 (1.2)
3 (0.2)
2 (0.1)

154 (8.5)
1634 (89.8)
23 (1.3)
4 (0.2)
4 (0.2)

840 (50.1)
1263 (75.3)
326 (19.4)

832 (44.3)
1212 (64.5)
284 (15.1)

876 (48.2)
1155 (63.5)
320 (17.6)

956 (57.0)
706 (42.1)

1038 (55.2)
628 (33.4)

987 (54.3)
654 (40.0)
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ตารางที่ 2 อุบัติการณการเขานอนโรงพยาบาลจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
2552

2553

2554

N = 53 (%)

N = 62 (%)

N = 58 (%)

- ชาย

16 (2.9)

16 (2.6)

20 (3.3)

- หญิง

37 (3.3)

46 (3.7)

38 (3.2)

อายุ (ป)

64.8±11.8

66.3 ± 10.3

66.2 ± 9.9

- 18 – 34 ป

1 (4.2)

1 (3.3)

0

- 35 – 49 ป
- 50 – 64 ป

4 (1.3)
17 (2.2)

3 (0.9)
24 (2.8)

3 (0.9)
22 (2.6)

- 65 ปขึ้นไป

31 (5.4)

34 (5.3)

33 (5.3)

ระยะเวลาการเปนเบาหวาน (ป)

5.1 ± 2.4

5.9 ± 2.7

6.8 ± 2.9

- นอยกวา 2 ป

9 (2.7)

8 (1.7)

5 (1.1)

- 2-5 ป

17 (2.4)

19 (2.6)

16 (2.6)

27 (4.3)
42.3±12.8

35 (5.2)
45.8±11.3

37 (4.9)
39.0±12.2

53 (3.2)

62 (3.3)

58 (3.2)

- สวัสดิการขาราชการ

5 (3.4)

2 (1.2)

4 (2.6)

- ประกันสุขภาพถวนหนา

48 (3.2)

59 (3.5)

53 (3.1)

- ประกันสังคม

0

1 (4.3)

1 (4.3)

ชนิดยาเบาหวาน
- Metformin

8 (1.0)

11 (1.3)

14 (1.6)

- Sulfonylureas

21 (1.7)

24 (2.0)

20 (1.7)

- Insulin

16 (4.9)

34 (12.0)

27 (8.4)

- ยาเดี่ยว

29 (3.0)

41 (3.9)

29 (2.9)

- ยาหลายชนิด

8 (1.1)

13 (2.1)

15 (2.3)

เพศ

ชวงอายุ

ชวงระยะเวลาการเปนเบาหวาน

- มากกวา 5 ป
ระดับน้ําตาลในเลือด (มก./ดล.)
ชนิดโรคเบาหวาน
- เบาหวานชนิดที่ 2
สิทธิประกันสุขภาพ

Drug regimen
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