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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการได้รบั กรดโฟลิกต่อระดับน้ าตาลสะสมเฉลีย่ ในเลือด (HbA1C) ในผูป้ ่ วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 วิ ธีกำร: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มแบบปกปิ ดสองทางและมีกลุ่มควบคุม (double blind randomized
controlled trial) ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ รี ะดับ HbA1C ระหว่าง 7–10% และได้รบั ยา metformin อย่างน้อย 1500 มก./วัน
ทีโ่ รงพยาบาลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา ผูว้ จิ ยั แบ่งผูป้ ่ วยเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองได้รบั กรดโฟลิกขนาด 5 มก./วัน จานวน 80
คนและกลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั ยาหลอกจานวน 78 คน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย HbA1C และระดับ
น้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FBG) ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ multilevel mixed–effects
linear regression ผลกำรวิ จยั : ค่าเฉลี่ย HbA1C ภายในกลุ่มทดลองเดือนที่ 0 เท่ากับ 8.20 ± 0.71% และเดือนที่ 3 เท่ากับ
7.85 ± 0.82% ตามลาดับ ซึง่ มีค่าลดลง 0.23 ± 0.89% อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.005) HbA1C ของกลุ่มควบคุม เดือนที่ 0
เท่ากับ 8.13 ± 0.76 % และเดือนที่ 3 เท่ากับ 8.00 ± 1.07 % มีค่าลดลง 0.11 ± 0.98 % (P=0.329) อย่างไรก็ตามเมื่อสิน้ สุด
การศึกษาในเดือนที่ 3 ค่าเฉลีย่ HbA1C รวมทัง้ ระดับ HbA1C ทีล่ ดลง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.593 และ 0.466 ตามลาดับ) การศึกษาไม่พบความแตกต่างของค่า FBG และการเปลีย่ นแปลงของค่า
FBG ระหว่างเดือนที่ 0 และ เดือนที่ 3 ในระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สรุป: การได้รบั กรดโฟลิกขนาด 5 มก./วัน เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือนในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ด้รบั ยา Metformin ไม่สามารถลด ระดับ FBG และ HbA1C ได้
คำสำคัญ: กรดโฟลิก ระดับน้าตาลสะสมเฉลีย่ ในเลือด ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 โฮโมซิสเตอีน
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Abstract
Objective: To determine the effects of folic acid on glycosylated hemoglobin levels (HbA1C) in type 2 diabetic
patients. Method: The study was a double blind randomized controlled trial in type 2 diabetic patients with HbA1C
between 7- 10% and receiving metformin at least 1500 mg / day at Dok Kham Tai Hospital, Phayao province. The
researchers randomly allocated patients into 2 groups i.e., 80 patients in study group receiving folic acid 5mg/day and
78 patients in control group receiving placebo for 3 months. The study compared mean HbA1C and fasting blood glucose
(FBG) between and within groups using multilevel mixed-effects linear regression. Results: Mean HbA1C levels in the
folic acid group at month 0 and month 3 were 8. 20 ± 0. 71% and 7. 85 ± 0. 82% , respectively, with a decrease of
0.23±0.89% (P=0.005). HbA1C levels in the placebo group at month 0 and month 3 were 8.13 ± 0.76% and 8.00 ±1.07
% , respectively, with a decrease of 0. 119 ± 0. 98 % ( P= 0. 329) . However, at the end of the study ( month 3) , mean
HbA1C and the decrease in HbA1c levels between the folic acid group and the placebo group were not significantly
different ( P= 0. 593 and 0. 466, respectively) . There were no differences between the folic acid group and the placebo
groups in FBG and FBG change. Conclusion: The use of folic acid 5 mg/day for 3 months in type 2 diabetic patients
receiving metformin did not reduce FBG and HbA1C levels.
Keywords: folic acid, glycosylated hemoglobin, type 2 diabetes, homocysteine

บทนำ
โรคเบาหวานเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังทีเ่ ป็ นปั ญหา
สาคัญ ทางด้า นสาธารณสุข ของโลกและเป็ น ภัยคุ กคามที่
ลุ ก ลามอย่ า งรวดเร็ว ไปทัว่ โลก จากข้อ มูล ของสมาพัน ธ์
เบาหวานนานาชาติ พบว่ามีประชากรที่เป็ นโรคเบาหวาน
ทัวโลกในปี
่
ค.ศ. 2014 จานวน 387 ล้านคน และคาดการณ์
ว่ า ในปี ค.ศ. 2035 จะมีผู้ป่ วยเบาหวานเพิ่ม ขึ้น เป็ น 592
ล้านคน ประมาณสีใ่ นห้าผูป้ ่ วยเบาหวานทัวโลก
่
อาศัยอยู่ใน
ประเทศที่มีร ายได้ ต่ า ถึ ง ปานกลาง โรคนี้ ท าให้ สู ญ เสีย
งบประมาณสุขภาพถึงร้อยละ 12 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
หรือคิดเป็ นเงิน 727 พันล้านดอลล่าร์ (1)
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สาหรับ ประเทศไทย โรคเบาหวานก็เ ป็ นปั ญหา
ด้า นสาธารณสุ ข เช่ น กัน ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า มีผเู้ สียชีวติ
ด้วยโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2550 ทัง้ หมด 7,686 คน (อัตรา
12.21 คนต่ อแสนประชากร) ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มเป็ น 9,647
คน (อัตรา 14.93 คน ต่ อแสนประชากร) และเพิ่มขึน้ ในปี
พ.ศ. 2559 เป็ น 14,487 คน (อั ต รา 22.3 คนต่ อ แสน
ประชากร) จานวนผูป้ ่ วยในด้วยโรคเบาหวานปี พ.ศ. 2550
มีจานวน 500,347 คน (อัตรา 795.04 คนต่อแสนประชากร)
เพิม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 698,720 คน (อัตรา 1081.25
คนต่ อแสนประชากร) และในปี พ.ศ. 2558 เป็ น 802,017
คน (อัตรา 1233.35 คนต่อแสนประชากร) (2) สานักโรคไม่

ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่
สามารถควบคุ ม ระดับ น้ า ตาลสะสมเฉลี่ย (HbA1C) ได้ดี
ในปี พ.ศ. 2557, 2558, 2559 และ 2560 เท่ า กับ ร้ อ ยละ
20.49, 25.24, 28.82 และ 22.10 ตามลาดับ (3)
โรงพยาบาลดอกค าใต้ จั ง หวั ด พะเยาเป็ น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง มีผปู้ ่ วยเบาหวานทีม่ ารับ
บริการที่ ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 จานวน 3,099
และ 3,112 คน ตามลาดับ โดยมีผู้ป่ วยโรคเบาหวานขึ้น
ทะเบียนรายใหม่จานวน 243 และ 222 คนตามลาดับ อัตรา
ผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ รี ะดับ HbA1C น้อยกว่า 7 % คือ ร้อยละ
36.69 และ 31.68 ตามลาดับ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
รายใหม่ของผูป้ ่ วยเบาหวานคิดเป็ นร้อยละ 2.45 และ 1.19
ตามลาดับ
ปั จ จัย หลายประการมีผ ลต่ อ การควบคุ ม ระดับ
HbA1C ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ พฤติกรรม
การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การรับประทานยา
ตามสัง่ ภาวะอ้ว น การมีโ รคแทรกซ้อ น ระยะเวลาเป็ น
โรคเบาหวาน (4-7) นอกจากนี้ มีการศึกษาพบว่า ระดับโฮ
โมซีส เตอีน ในเลือ ดที่สู ง ขึ้น มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ภาวะดื้อ
อินซูลนิ (8-9) ทาให้มผี ลต่อการควบคุมระดับ HbA1C ทัง้
ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างกรดโฟลิก และระดับของโฮโม
ซีสเตอีนในเลือด เนื่องจากร่างกายจาเป็ นต้องใช้กรดโฟลิก
เป็ นส่วนประกอบในกระบวนการเผาผลาญโฮโมซีสเตอีน จึง
มีการศึกษาถึงการให้กรดโฟลิกเพื่อลดระดับโฮโมซีสเตอีน
ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อหวังผลลดระดับ HbA1C
การศึกษาในประเทศอิหร่านในปี ค.ศ. 2011 โดย
Gargari และคณะ ได้ศึกษาการใช้กรดโฟลิกขนาด 5 มก.
เปรียบเทียบกับยาหลอกในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึง่ เป็ น
เพศชายทีอ่ ว้ นและใช้ metformin อย่างน้อย 1,500 มก./วัน
เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทีไ่ ด้กรดโฟลิก ลด HbA1C
ได้มากกว่ากลุ่มทีไ่ ด้ยาหลอกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=
0.014) (10) การศึกษาในประเทศไทยของ Pongchaidecha
และคณะ ในปี ค.ศ.2004 พบว่า ระดับโฮโมซีสเตอีนในเลือด
ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา
metformin (11) ต่ อ มามีก ารศึก ษาวิเ คราะห์อ ภิม านของ
Patcharaporn และคณะ ในปี ค.ศ. 2012 พบว่ า การใช้
กรดโฟลิกสามารถลดระดับโฮโมซีสเตอีนในผูป้ ่ วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ลงได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่สามารถลด
HbA1C ได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (12) จากข้ อ มู ล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การศึกษาเกีย่ วกับผลลัพธ์ของการใช้

กรดโฟลิกในการลดระดับ HbA1C ยังมีความขัดแย้งกันอยู่
ประกอบกับ มีง านวิจ ัยจ านวนน้ อ ยที่ศึก ษาผลของการใช้
กรดโฟลิก ต่ อ ระดับ HbA1C ในผู้ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2
งานวิจ ัย นี้ จึง มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาผลของการได้ร ับ
กรดโฟลิกต่อระดับ HbA1C ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2

วิ ธีกำรวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม ชนิด
ปกปิ ดสองทางที่มกี ลุ่มควบคุม (double blind randomized
controlled trial) การวิจ ัย ได้ ร ับ อนุ ม ัติ ใ ห้ท าการวิจ ัย จาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย คณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 1
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การคัดเลือกตัวอย่าง
เกณฑ์การคัดเลือกผูป้ ่ วยเข้าในการศึกษา คือ ผูป้ ่ วย
เบาหวานชนิดที่ 2 อายุ 30 ปี ขน้ึ ไป และมีระยะเวลาการเป็ น
เบาหวานตัง้ แต่ 5 ปี ขึ้น ไปที่ยิน ยอมเข้า ร่ ว มการศึก ษา
ผู้ ป่ ว ย ต้ อ ง มี ร ะ ดั บ HbA1C ระ ห ว่ า ง 7-10% แ ละ ใ ช้
metformin ตัง้ แต่ 1500 มก/วัน เป็ นระยะเวลาตัง้ แต่ 6 เดือน
ขึน้ ไป เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยออกจากการศึกษา ได้แก่
ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา phenytoin (ซึง่ สามารถลดระดับกรดโฟลิก)
clozapine, risperidone, atenolol, propranolol, HCTZ,
prednisolone, nicotinic acid, ritonavir, indinavir, lopinavir
(13-14) เพราะยาเหล่านี้อาจเหนี่ยวนาให้เกิดภาวะน้ าตาล
ต่ าหรือสูงได้ ผู้ป่วยที่ใช้ยาอินซูลนิ ผู้ท่ตี งั ้ ครรภ์หรือให้นม
บุตร ผูป้ ่ วยโรครูมาตอยด์ ไทรอยด์ มะเร็ง Crohn’s disease,
Celiac disease โลหิตจางทาลัสซีเมีย พิษสุราเรื้อรัง (13)
เพราะเป็ นปั จจั ย เสี่ ย งที่ ท าให้ ข าดกรดโฟลิ ก ผู้ ท่ี ใ ช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มสี ่วนประกอบของกรดโฟลิกและ
วิต ามิน บี 12 ผู้ ป่ วยที่ไ ด้ ร ับ กรดโฟลิก เป็ น ประจ า เช่ น
ผูป้ ่ วยโรคโลหิตจางจากโรคไตเรือ้ รัง ผูท้ บ่ี ริโภคชาเขียวหรือ
ชาดาเป็ นประจา (5- 7 วันต่อสัปดาห์) เพราะสามารถลดการ
ดูด ซึม กรดโฟลิก ผู้ป่ วยที่ได้รบั การประเมิน ว่าไม่มีความ
ร่วมมือในการรับประทานยาเบาหวาน (รับประทานยารักษา
เบาหวานน้อยกว่าร้อยละ 80) โดยพิจารณาจากการนับเม็ด
ยาที่ผู้ป่วยนามาด้วยในวันนัด และผู้ป่วยที่มดี ชั นีมวลกาย
ตัง้ แต่ 30 กิโลกรัม/เมตร2 ขึน้ ไป
ขนาดตัวอย่าง
การศึ ก ษาค านวณขนาดตั ว อย่ า งโดยใช้ สู ต ร
สาหรับการเปรียบเทียบประชากร 2 กลุ่มทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน
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(15) โดยก าหนดให้ก ารทดสอบเป็ น แบบสองทาง ความ
คลาดเคลื่อนชนิดทีห่ นึ่ง คือ 0.05 อานาจในการทดสอบ คือ
ร้อ ยละ 80 การค านวณอ้า งอิง ข้อ มู ล จากการศึก ษาของ
Gargari และคณะ (10) ที่ มี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของ
HbA1C =1.6 ในทัง้ สองกลุ่ ม ที่น ามาเปรีย บเทีย บ ความ
แตกต่างของ HbA1C ระหว่างกลุ่ม คือ 0.8% การคานวณ
ได้ขนาดตัวอย่าง 63 คนต่ อกลุ่ม เพื่อป้ องกันปั ญหาผู้สูญ
หายจากการติดตาม ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับเพิม่ ขนาดตัวอย่างเพิม่
ประมาณร้อยละ 10 จึงได้ตวั อย่างในแต่ละกลุ่มจานวน 78
คน
การแยกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจยั แบ่งกลุ่มผู้ป่วยโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่ ง ชัน้
เริม่ แรกตัวอย่างถูกแบ่งชัน้ ตามขนาดยา metformin ทีไ่ ด้รบั
(1500-2000 หรือ 2001–3000 มก./วัน) และเพศ (ชายหรือ
หญิง) ได้กลุ่มย่อยทัง้ หมด 4 กลุ่ม ต่ อมาสุ่มแยกตัวอย่าง
แบบบล๊อค บล๊อคละ 4 คนเพื่อแบ่งผู้ป่วยออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทดลองได้รบั กรดโฟลิกขนาด 5 มก.วันละครัง้ เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน กลุ่มควบคุมได้รบั ยาหลอกในลักษณะ
เดีย วกัน ผู้ช่ ว ยวิจ ัย ท าหน้ า ที่สุ่ม ผู้ป่ วยที่ยิน ยอมเข้า ร่วม
การศึกษาและเก็บรหัสของผูป้ ่ วยไว้เป็ นความลับ
การแทรกแซง
ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ย า ท า โ ด ย ฝ่ า ย เ ภ สั ช ก ร ร ม
โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา กลุ่มทดลองใช้กรดโฟลิก 5
มก. ยีห่ อ้ Foliamin ซึง่ ผลิตโดยบริษทั บริษทั อินเตอร์ไทย
ฟาร์มาซูตเิ คิล้ แมนูแฟคเจอริง่ จากัด โดยนามาบดผสมด้วย
แป้ งข้า วโพดและบรรจุ ใ นแคปซู ล กลุ่ ม ควบคุ ม ใช้ แ ป้ ง
ข้าวโพดบรรจุในแคปซูลที่มลี กั ษณะเหมือนแคปซูลที่ก ลุ่ม
ทดลองได้รบั ทุกประการ นอกจากนี้กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จะได้รบั ยาเม็ดวิตามิน บี1-6-12 (วิตามินบี 1 100
มก, วิตามินบี 6 5 มก และวิตามิน บี12 65 ไมโครกรัม) ครัง้
ละ 1 เม็ด วันละ 1 ครัง้ เพราะวิตามินบี 6 เป็ นส่วนประกอบ
ส าคัญ ร่ ว มกับ กรดโฟลิก ในการเผาผลาญโฮโมซีส เตอี น
ดังนัน้ หากผูป้ ่ วยได้รบั แต่กรดโฟลิก อาจไม่สามารถกาจัดโฮ
โมซิสเตอีนได้ ในระหว่างการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามการใช้
อาหารเสริมและความร่วมมือในการรับประทานยาทีศ่ กึ ษา
และยาเบาหวาน ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การประเมินว่ามีความร่วมมือ
ในการรับประทานยา หมายถึง รับประทานยาตัง้ แต่รอ้ ยละ
80 ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด 3 เดือน ในการวิจยั มี
โภชนากรให้ความรู้เรื่องอาหารและการออกกาลังกายแก่
ผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุ่มตามขัน้ ตอนปฏิบตั งิ านปกติของหน่วยงาน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย บัน ทึก ข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ป่ วย (อายุ เพศ
ระยะเวลาในการเป็ น โรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย โรค
ประจ าตัว การสูบ บุ ห รี่ การดื่ม สุร า) ตลอดจนสัม ภาษณ์
ผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
การออกก าลัง กาย และการรับ ประทานยา โดยใช้แ บบ
บันทึกของกรรณิกา สายแดง (16) แบบบันทึกมีค่าความ
เทีย่ ง 0.78 แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ประกอบด้วยคาถาม 12 ข้อ วัดพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารด้านชนิด เวลา และปริมาณการรับประทานอาหาร
ส่ ว น แ บ บ ส อ บ ถ า ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย
ประกอบด้วยคาถาม 10 ข้อ ใช้สอบถามหลักการออกกาลัง
กายและวิธีการออกกาลังกาย พฤติกรรมที่วดั แบ่งเป็ น 4
ระดับ ได้แก่ ประจา (มากกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์) บางครัง้
(1-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์) นาน ๆ ครัง้ (1 ครัง้ ต่อ 2 สัปดาห์ขน้ึ
ไป) และไม่เคยปฏิบตั เิ ลย ผูว้ จิ ยั ประเมินความร่วมมือในการ
รับประทานยาจากการนับยาทีเ่ หลือทีผ่ ู้ป่วยนามาในวัน นัด
แล้วคานวณความร่วมมือในการใช้ยาเป็ นร้อยละจากจานวน
ยาทีร่ บั ประทานยาจริงเทียบกับจานวนทีค่ วรรับประทาน
หลัง จากผู้ป่วยได้ร ับผลตรวจ HbA1C และ/หรือ
FBG แล้ว แพทย์ตรวจรักษาและสังจ่
่ ายยาให้กบั ผูป้ ่ วยตาม
จ านวนวัน นั ด โดยแพทย์ ไ ม่ ท ราบว่ า ผู้ป่ วยอยู่ ใ นกลุ่ ม
กรดโฟลิกหรือยาหลอก แพทย์นัดผู้ป่วยมาพบทุก 1 เดือน
ต่ อมา ผู้ป่วยรับยาที่ห้องยา โดยผู้ช่วยวิจยั เป็ นผู้จดั ยาให้
ผู้ป่วย เภสัชกรที่ห้องยาจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามจานวนวันนัด
และขอให้ผปู้ ่ วยนายาเดิมมาด้วยทุกครัง้ กรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่มา
ตามนัด ผูว้ จิ ยั จะโทรศัพท์ตดิ ตามผูป้ ่ วยเพื่อสอบถามปั ญหา
และอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์หลักในการศึกษา คือ HbA1C และ FBG
โดยวัดทีก่ ่อนการศึกษา(เดือนที่ 0) และเดือนที่ 3 เครื่องมือ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารได้รบั การควบคุมคุณภาพจาก
ภายในองค์กรทุกครัง้ ของการเปิ ดใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ยงั
ได้ ร ั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพจากภายนอกองค์ ก ร ด้ ว ย
โปรแกรมประเมิน คุ ณ ภาพของการวิเ คราะห์โ ปรแกรม
HbA1C จาก EQA center ทุ ก ปี แ ละผลการประเมินอยูใน
ระดับดี
การยุติการศึกษา
ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั การปรับขนาดและ/หรือชนิด
ยารักษาทีใ่ ช้รกั ษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างการศึกษา

นี้ จะถือว่าผู้ป่วยออกจากการศึกษาและไม่นามาวิเคราะห์
ผล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ป็ น แ บ บ per protocol
analysis โดยใช้ โ ปรแกรม Stata version 14.0 การวิจ ัย
กาหนดความเชื่อมันที
่ ร่ อ้ ยละ 95 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
ทัว่ ไปของผู้ป่ วยใช้สถิติพ รรณนา การวิเ คราะห์ห าความ
แตกต่ า งของข้อ มูลพื้น ฐานระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุมใช้สถิติ independent t-test หรือ Mann-Whitney U
tests สาหรับข้อมูลต่อเนื่อง (ขึน้ อยู่กบั การกระจายตัวของ
ข้อ มู ล ) และใช้ Fisher’s exact test ส าหรับ ข้อ มู ล ที่เ ป็ น
จ านวนนับ การเปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย HbA1C และ FBG
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทัง้ ในช่วงก่อนและหลัง
ทดลองใช้ multilevel mixed–effects linear regression โดย
มีการควบคุม FBG ขณะเริม่ การวิจยั HbA1C ขณะเริม่ การ
วิจยั อายุ เพศ ระยะเวลาในการเป็ นโรคเบาหวาน ดัชนีมวล
กาย โรคประจาตัวผูป้ ่ วย พฤติกรรมการควบคุมอาหารและ
การออกกาลังกาย และพฤติกรรมความร่วมมือในการใช้ยา

ผลกำรวิ จยั
ตัวอย่ำง
การคั ด เลื อ กตั ว อย่ า งได้ ผู้ ป่ วยเบาหวานที่ มี
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้น 374 คน (รูปที่ 1) แต่มผี ปู้ ่ วยทีไ่ ม่ได้เข้า
ร่วมการศึกษา 216 คนเนื่องจากผูป้ ่ วยขาดนัด (ในวันทีเ่ ชิญ

ชวน) จานวน 18 คน ไม่ยนิ ยอมเข้าร่วมการศึกษา จานวน
68 คน รับประทานชาเขียวหรือชาดาเป็ นประจา จานวน 9
คน รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จานวน 22 คน มี
ความร่วมมือในการใช้ยาน้ อยกว่าร้อยละ 80 จานวน 20
คน มี ค่ า HbA1C น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 7 หรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 จานวน 79 คน ทาให้มผี ปู้ ่ วยเบาหวานที่
เข้า ร่ ว มการศึก ษาทัง้ หมด 158 คน ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 80 คน และกลุ่มควบคุม 78 คน
ผู้ป่ วยอยู่ใ นการวิจ ัย จนสิ้น สุด การศึก ษาในกลุ่ม
ทดลองจานวน 66 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 65 คน กลุ่ม
ทดลองถูกคัดออกระหว่างการศึกษา 14 คน เพราะแพทย์ได้
ปรับ ขนาดยาเบาหวานให้ 6 คน ผู้ ป่ วยขอถอนตัว จาก
การศึกษา 1 คน ขาดการติดต่อ 4 คน และหยุดยาเอง 3 คน
(ประกอบด้วยผู้ป่วยที่มอี าการคลื่นไส้อาเจียน 2 คน และ
เหน็บชาทีม่ อื 1 คน) ส่วนกลุ่มควบคุมทีถ่ ูกคัดออกระหว่าง
การศึก ษาทัง้ หมด 13 คน เนื่ อ งจากแพทย์ป รับ ขนาดยา
เบาหวานให้ผปู้ ่ วย 6 คน ผูป้ ่ วยขอถอนตัวจากการศึกษา 3
คน ขาดการติดต่ อ 3 คน และหยุดยาเอง 1 คน (มีอาการ
วิงเวียนศีรษะ)
ลักษณะทัวไปของผู
่
้ป่วยแสดงในตารางที่ 1 กลุ่ม
ทดลองเป็ นชาย 60 คน (ร้อยละ 75.00) กลุ่มควบคุมเป็ น
ชาย 58 คน (ร้อ ยละ 74.36) ผู้ป่ วยมีอ ายุ 50–59 ปี มาก
ที่สุด การศึก ษาส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ประถมศึก ษา กลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง

รูปที่ 1. การคัดเลือกกลุ่มผูป้ ่ วยเพื่อเข้ารับศึกษา
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ตำรำงที่ 1. ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง (n = 80)
กลุ่มควบคุม (n = 78)
ลักษณะ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
เพศ ชาย
60
75.00
58
74.36
หญิง
20
25.00
20
25.64
อายุ ± SD (ปี )
56.58 ± 7.02
57.69 ± 8.31
30 – 39
0
0.00
1
1.28
40 – 49
17
21.25
14
17.95
50 – 59
36
45.00
34
43.59
60 – 69
24
30.00
24
30.77
70 – 79
3
3.75
4
5.13
≥80
0
0.00
1
1.28
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
12
15.00
4
5.13
ประถมศึกษา
60
75.00
67
85.90
มัธยมศึกษา/ปวช.
7
8.75
7
8.97
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
1
1.25
0
0.00
โรคประจาตัวร่วม
ความดันโลหิตสูง
39
48.75
47
60.26
หัวใจขาดเลือด
2
2.50
2
2.56
ไขมันในเลือดสูง
52
65.00
43
55.13
เก๊าท์
1
1.25
1
1.28
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
0
0.00
1
1.28
โรคหลอดเลือดหัวใจ
2
2.50
0
0.00
ไตวายเรือ้ รัง
63
78.75
60
76.92
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
สูบบุหรี่
5
6.25
4
5.13
ไม่สบู บุหรี่
75
93.75
74
94.87
ประวัตกิ ารดื่มแอลกอฮอล์
ดื่มสุรา
15
18.75
11
14.10
ไม่ด่มื สุรา
65
81.25
67
85.90
ดัชนีมวลกาย ± SD (กก./ม2)
23.67 ± 2.88
23.52 ± 3.38
ระยะเวลาทีเ่ ป็ นเบาหวาน ± SD (ปี )
10.04 ± 4.29
9.42 ± 4.02
FBG ± SD (มก./ดล.)
151.36 ±32.18
149.50 ±31.56
HbA1C± SD (%)
8.20 ± 0.71
8.13 ± 0.76
ขนาดยา metformin ± SD (มก./วัน) 2075.00 ± 478.00
2076.92 ± 470.40
ได้รบั ยา glipizide (ร้อยละ)
72
90
74
94.87
ขนาดยา glipizide ± SD (มก./วัน)
12.03 ± 6.84
11.44 ± 6.97
1: Fisher’s exact test 2: Independent t-test 3: Mann-Whitney U test
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P
1.0001
0.3622

0.1221

0.1551
1.0001
0.2561
1.0001
0.494 1
0.4971
0.8491
1.0001

0.5211

0.7662
0.3883
0.7142
0.5912
0.9802
0.3691
0.5932

ตำรำงที่ 2. คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย และการรับประทานยา
เดือนที่
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
จานวน (คน)
คะแนนเฉลีย่ ±SD
จานวน (คน)
คะแนนเฉลีย่ ±SD
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
0
80
13.99 ± 3.50
78
13.82 ± 3.82
3
66
13.32 ± 3.33
65
12.63 ± 3.55
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
0
80
15.80 ± 7.27
78
14.33 ± 6.72
3
66
14.23 ± 6.32
65
12.22 ± 6.63
พฤติกรรมการรับประทานยา
0
80
94.00 ± 2.92
78
93.47 ± 3.30
3
66
92.57 ± 2.71
65
92.47 ± 2.84
1: Independent t-test
สถิติในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา โรคประจาตัวร่วม
ประวัติ ก ารสู บ บุ ห รี่ ประวัติ ก ารดื่ ม สุ ร า ดัช นี ม วลกาย
ระยะเวลาที่ เ ป็ นเบาหวาน FBG, HbA1C ขนาดยา
metformin การได้รบั ยา glipizide และขนาดยา glipizide
กำรรับประทำนอำหำร-ยำ กำรออกกำลังกำย
ใ นเดื อ นที่ 0 ค ะ แ นนเฉ ลี่ ย พ ฤ ติ ก รร ม ก า ร
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย และการรับประทาน
ยาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.775, 0.190 และ 0.287 ตามลาดับ)
(ตารางที่ 2) ในเดือนที่ 3 ก็ยงั ไม่พบความแตกต่างกันอย่าง
มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ( P= 0. 255, 0. 078, แ ล ะ 0. 848
ตามลาดับ)
ผลต่อระดับ HbA1C และ FBG
จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย HbA1C ของกลุ่มทดลอง
ในเดือนที่ 3 ลดลง 0.229 ± 0.888% เมื่อเทียบกับเดือนที่ 0
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.005) ขณะทีใ่ นกลุ่มควบคุม
ลดลง 0.109 ± 0.982% แต่ ไ ม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P=
0.329) ค่าเฉลี่ย HbA1C ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในเดือนที่ 3 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=
0.593)
ค่าเฉลีย่ FBG ของกลุ่มทดลองในเดือนที่ 3 ลดลง
1.50 ± 26.80 มก./ดล. เมื่ อ เที ย บกับ เดื อ นที่ 0 แต่ ไ ม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.279) ส่วนค่าเฉลี่ย FBG ภายใน
กลุ่ ม ควบคุ ม เพิ่ ม ขึ้ น 2.43 ± 50.05 มก./ดล. แต่ ไ ม่ มี

P1

0.775
0.255
0.190
0.078
0.287
0.848

นัยสาคัญทางสถิติเช่นกัน (P=0.846) ค่าเฉลี่ย FBG ของ
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ มในเดือนที่ 3 ไม่ แ ตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.170) (ตารางที่ 3)

กำรอภิ ปรำยผล
การศึก ษาผลของกรดโฟลิก ขนาด 5 มก./วัน ต่ อ
ระดับ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของผู้ป่วยนอก
ในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
พบว่า เมื่อสิน้ สุดการศึกษาในเดือนที่ 3 ระดับ HbA1C ใน
กลุ่ ม ทดลองมีแนวโน้ มลดลงมากกว่ ากลุ่ มควบคุมเท่ากับ
0.12 % แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P=0.466) ส่ว นระดับ FBG ของกลุ่ ม ทดลองในเดือนที่ 3
เมื่อสิน้ สุดการศึกษา มีแนวโน้มลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม
เท่ากับ 3.93 มก./ดล. แต่ ไม่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P=0.575)
การศึกษานี้มผี ลสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Mashavi
และคณะ (17) ซึง่ เป็ นการศึกษาเชิงทดลองแบบปกปิ ดสอง
ทางทีม่ กี ลุ่มควบคุมซึง่ ได้รบั ยาหลอก การศึกษาทาในผูป้ ่ วย
เบาหวาน 60 คนได้รบั metformin อย่างน้อย 1500 มก./วัน
กลุ่มทดลองได้รบั กรดโฟลิก 1000 ไมโครกรัม วิตามินบี 12
400 ไมโครกรัม และวิตามิน บี 6 10 มิลลิกรัมเป็ นเวลา 4
เดือน กลุ่มควบคุมได้รบั ยาหลอก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีระดับ HbA1C ลดลงแต่ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (P=
0.86) Mangoni และคณะ (18) ได้ทาการศึกษาเชิงทดลอง
แบบสุม่ ปกปิ ดสองทางทีม่ กี ลุ่มควบคุม ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ในกลุ่มทดลองได้รบั กรดโฟลิก 5 มก./วัน เป็ นระยะเวลา
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4 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รบั ยาหลอก พบว่า กลุ่มทดลอง
และกลุ่ ม ควบคุ ม มีร ะดับ HbA1C ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P=0.448)
การศึ ก ษาครัง้ นี้ มี ก ารใช้ ส ถิ ติ multilevel mixed–
effects linear regression เพื่อควบคุมปั จจัยทีม่ ผี ลต่อระดับ
HbA1C คือ อายุ เพศ ระยะเวลาในการเป็ นโรคเบาหวาน
ดัชนีมวลกาย โรคประจาตัวผู้ป่วย พฤติกรรมการควบคุม
อาหาร การออกกาลังกาย และความร่วมมือในการใช้ย า
อย่ า งไรก็ ต าม นอกจากปั จจั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว
Ramachandran และคณะ (8) Abdella และคณะ (9) พบว่า
โฮโมซีส เตอีน ในเลือ ดมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การเพิ่ม ระดับ
HbA1C ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (P=0.003 และ P<0.05 ตามลาดับ) ปั จจัยทีท่ าให้
โฮโมซีสเตอีนสูง คือ การได้ร ับ metformin>1500 มก./วัน
เป็ นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน (19) เพศชาย ระยะเวลาใน
การเป็ นเบาหวาน (20) ดัชนีมวลกาย (21) โรคไตเรือ้ รัง (9)
ส่วนปั จจัยที่ลดโฮโมซิสเตอีน คือ กรดโฟลิกและวิตามินบี
12 การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านของ Trialists’ Collaboration
พบว่า การใช้กรดโฟลิกและวิตามินบี 12 ช่วยลดระดับโฮ
โมซีสเตอีน ได้อ ย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ (P<0.001) โดย
สัดส่วนในการลดระดับโฮโมซีสเตอีนของกรดโฟลิกขึ้นอยู่
กับ ระดับ ของโฮโมซีส เตอีน (P< 0.001) และระดับ ของ
กรดโฟลิกในเลือดก่อนการศึกษา (P<0.001) (22)

การศึกษาครัง้ นี้คดั เลือกผูป้ ่ วยจากปั จจัยที่อาจทา
ให้มโี ฮโมซิสเตอีนสูงคือ การได้รบั metformin>1500 มก./
วัน เป็ นเวลามากกว่ า 6 เดื อ น ระยะเวลาในการเป็ น
เบาหวาน (นานกว่า 5 ปี ) โดยไม่ได้ตรวจระดับโฮโมซิสเต
อี น กรดโฟลิ ก และวิ ต ามิน บี 12 เนื่ อ งจากมีค่ า ตรวจ
วิเคราะห์สงู แม้การศึกษานี้ใช้วธิ กี ารสุม่ แยกผูป้ ่ วยอย่างเป็ น
ระบบให้อ ยู่ใ นกลุ่ ม ทดลองหรือ กลุ่ ม ควบคุ ม แต่ ก็ไ ม่ อ าจ
มันใจได้
่
ว่า ผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับโฮ
โมซิสเตอีนเท่ากัน ระดับโฮโมซิสเตอีนที่แตกต่ างกันอาจ
เป็ นปั จจัยทีส่ ่งผลให้ไม่พบความแตกต่างของระดับ HbA1C
ระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั กรดโฟลิกและยาหลอก ทาให้ผลลัพธ์ท่ี
ได้จากการศึกษาครัง้ นี้แตกต่างกับการศึกษาของ Gargari
และคณะ(10) ที่มีเกณฑ์คดั เลือกผู้ป่วยคือ เพศชาย อ้วน
(BMI ≥25 กก./ม2) ได้รบั metformin > 1500 มก./วัน เป็ น
ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ประกอบกับการตรวจวัดระดับ
โฮโมซิ ส เตอี น กรดโฟลิ ก และวิ ต า มิ น บี 12 ก่ อ น
ทาการศึกษาไม่ พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เมื่อสิน้ สุด
การศึกษาในสัปดาห์ท่ี 8 กลุ่มทดลองมีระดับ HbA1C ลดลง
จาก 7.5 ± 1.5% เป็ น 6.9 ± 0.9% แต่กลุ่มควบคุมมีระดับ
HbA1C เพิ่ม ขึ้น จาก 7.7 ± 1.6% เป็ น 7.9 ±1.6% ท าให้
ผูว้ จิ ยั สรุปว่า กรดโฟลิกลด HbA1C ได้มากกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P=0.014)

ตำรำงที่ 3. ระดับ HbA1C และ FBG ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ความแตกต่าง (95% Cl)
P
จานวน (คน) คะแนนเฉลีย่ ±SD จานวน (คน) คะแนนเฉลีย่ ±SD
HbA1C (%)
0
80
8.20 ± 0.71
78
8.13 ± 0.76
- 0.063 (-0.294, 0.168 )
3
66
7.85 ± 0.82
65
8.00 ± 1.07
0.148 (-0.181, 0.478) 0.5931
P
0.0052
0.3292
FBG (มก./ดล.)
0
80
151.36 ± 32.18
78
149.50 ± 31.56
-1.86 (-11.881, 8.156)
0.1701
3
66
143.85 ± 26.06
65
149.82 ± 43.52
5.967 (-6.410, 18.344)
P
0.2792
0.8462
1: multilevel mixed–effects linear regression เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีเ่ ดือนที่ 3โดย
ควบคุม FBG ณ เดือนที่ 0 HbA1C ณ เดือนที่ 0 อายุ เพศ ระยะเวลาในการเป็ นโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย โรคประจาตัวผูป้ ่ วย
พฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกาลังกาย และความร่วมมือในการใช้ยา
2: multilevel mixed–effects linear regression เปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่มทดลอง/กลุ่มควบคุมในเดือนที่ 0 และ 3
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นอกจากนี้ ยัง มี อี ก หลายปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงระดับ HbA1C เช่น ภาวะโลหิตจางเนื่องจาก
การแตกตัว ของเม็ด เลือ ด (homolytic anemia) มีผ ลลด
ระดับ HbA1C ส่วนภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก มี
ผลเพิม่ ระดับ HbA1C และภาวะเครียด (23) ถึงแม้การศึกษา
ครัง้ นี้ได้ตดั ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตโิ ลหิตจางก่อนเข้าร่วมการศึกษา
แต่ ไ ม่ ไ ด้มีก ารตรวจยืน ยัน ผู้ป่ วยก่ อ นเข้า ร่ ว มการศึก ษา
(เนื่องจากปั จจัยด้านค่าใช้จ่าย) การศึกษาของรื่นจิต เพชร
ชิต ที่โ รงพยาบาลเคีย นซา จัง หวัด สุ ร าษฎร์ธ านี พบว่ า
ความสามารถในการควบคุ ม ระดั บ น้ า ตาลในเลื อ ดมี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการดู แ ลตัว เองรวมถึ ง การ
จัดการความเครียด (24) สุวรรณี สร้อยสงค์และคณะพบว่า
พฤติกรรมที่ทาให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ได้คอื ความเครียด โดยความเครียดจากการเจ็บป่ วยด้วย
โรคเบาหวาน และความกลัวความรุนแรงของโรค(25) ภาวะ
เครียดกระตุน้ การทางานของฮอร์โมน เช่น catecholamines
(adrenaline, noreadrenaline), glucagon growth hormone
หรือ cortisol เป็ น ต้ น ท าให้เ กิด การสร้า งกลู โ คสมากขึ้น
ส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงได้อย่างต่อเนื่อง (26)
ปั จจัยอื่น ๆ ทีม่ ผี ลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดเห็นได้จากการศึกษาต่อไปนี้ การศึกษาของทรรศนีย์
สิริว ัฒ นพรกัล และคณะที่โ รงพยาบาลเก้า เลี้ย ว จัง หวัด
นครสวรรค์ พบว่ า แรงสนั บ สนุ นของครอบค รั ว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการควบคุมระดับ
น้ า ตาลในเลือ ดของผู้ป่วยเบาหวานอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (P=0.05) (27) การศึ ก ษาของธิ ติ ช ั ย บั ว ขม ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองผักหนาม พบว่า
ปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 คือ รายได้ของครอบครัว ประวัติญาติ
สายตรงเป็ นเบาหวาน การมีโรคประจาตัว ระดับคะแนนการ
ปฎิบตั ติ วั และการมีผดู้ แู ลเมื่อมีการเจ็บป่ วย (28) นอกจากนี้
การศึก ษาของชลวิภ า สุลัก ขณานุ รกั ษ์ และคณะที่คลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลน้าพอง จังหวัดขอนแก่นพบว่า ภาวะ
ซึม เศร้า มีความสัมพัน ธ์กบั ระดับน้ า ตาลสะสมในเลือดสูง
(P<0.05) (29) จะเห็นได้ว่าถึงแม้การศึกษานี้ได้พยายาม
ควบคุมปั จจัยกวนทีอ่ าจส่งผลต่อการควบคุมระดับน้าตาลใน
ระดับ หนึ่ ง แล้ว แต่ ก็ย ัง มีอีก หลายปั จ จัย ที่ก ารศึก ษานี้ไม่
สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ อาจต้องมีการควบคุมปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับน้ าตาลในเลือดทีย่ งั ไม่มใี นการศึกษา
นี้เพิ่มเติมคือ ภาวะโลหิตจาง ภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า

การได้รบั การสนับสนุ นจากครอบครัว รายได้จากครอบครัว
เป็ นต้น
การวิเคราะห์อภิมานพบว่า เมื่อมีการใช้ยารักษา
เบาหวานชนิดรับประทานแบบเดีย่ วเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ระดับ HbA1C จะลดลงประมาณ 1%-1.25% ขึน้ อยู่กบั ระดับ
HbA1C เริม่ ต้น (23) แต่การศึกษาครัง้ นี้มรี ะยะเวลาในการ
ให้ก รดโฟลิก 3 เดือ น อาจเป็ น ไปได้ว่ า ระยะเวลาของ
การศึ ก ษาที่ 3 เดื อ นอาจสั น้ เกิ น ไป จนไม่ เ ห็ น การ
เปลีย่ นแปลงของระดับ HbA1C ทีช่ ดั เจน นอกจากนี้ กรณีท่ี
ผูป้ ่ วยได้รบั การปรับขนาดและ/หรือชนิดยารักษาทีใ่ ช้รกั ษา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ป่วยจะถูกตัดออกจากการศึกษา
ทาให้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เหลือตัวอย่างเฉพาะที่
มีระดับน้ าตาลเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก ทาให้ระดับน้ าตาล
ระหว่ า งกลุ่ ม ไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนัย สาคัญ เมื่อ
สิน้ สุดการศึกษา
ในเรื่อ งการประเมิน พฤติก รรมการรับ ประทาน
อาหาร Gargari และคณะ(10) ประเมินพฤติกรรมนี้แบบ 24
ชัว่ โมงตัง้ แต่ ต อนเริ่ม ต้ น จนถึง การสิ้น สุ ด การศึก ษา แต่
การศึกษานี้ประเมินพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
การออกกาลังกายจากการสัมภาษณ์พฤติกรรมเดือนละ 1
ครัง้ จึงอาจมีอคติจากความทรงจา (recall bias)ได้
นอกจากนี้ ก ารที่ ก ลุ่ ม ควบคุ ม มี ร ะดับ HbA1C
ลดลงเท่ากับ 0.109 ± 0.982% ซึง่ อาจบ่งชีว้ ่า กระบวนการ
วิจยั เช่น การสัมภาษณ์ การนับเม็ดยา การตรวจวัด การนัด
ทีถ่ ่กี ว่าปกติ ประกอบกับการให้คาแนะนาการดูแลด้านการ
จัดการความเครียด การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยโรค
เรื้อ รัง ของพยาบาล มีผ ลท าให้ผู้ป่ วยเกิด การตื่น ตัว และ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จึงสามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ดี แม้ว่าวิธกี ารประเมินความร่วมมือในการใช้ยาโดยการ
นับเม็ดยาที่เหลือจะเป็ นวิธที ่งี ่ายและสามารถทาได้ในทาง
ปฏิ บ ั ติ แต่ อ าจมี ข้ อ จ ากั ด ส าหรั บ ผู้ ป่ วยบางกลุ่ ม ใน
การศึกษานี้พบว่า ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูส้ งู อายุ มีผปู้ ่ วย
บางรายที่ไ ม่ ไ ด้น ายาที่เ หลือ มาด้วยในวัน ที่มาพบแพทย์
ในช่ ว งการนั ด ครัง้ แรก ท าให้ไ ม่ ส ามารถประเมิน ความ
ร่วมมือในการใช้ยาได้ ผูว้ จิ ยั ต้องประสานงานกับ รพสต. ให้
นับ เม็ด ยาที่เ หลือ ดัง นัน้ นอกเหนื อ จากการนับ เม็ด ยาที่
เหลือ อาจต้องใช้วธิ กี ารประเมินความร่วมมือในการใช้ยา
หลายวิธรี ่วมกัน เช่น การจดบันทึกการรับประทานยาโดย
ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือการสอบถามข้อมูลการใช้ยาเพิม่ เติม
จากผูด้ แู ล เป็ นต้น
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สรุปผล
การได้ร ับ กรดโฟลิก ขนาด 5 มก./วัน เป็ น ระยะ
เวลา 3 เดื อ นในผู้ ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ ไ ด้ ร ับ ยา
metformin ไม่สามารถลดระดับ FBG และ HbA1C ได้
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