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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสัดส่วน
และวิเคราะห์ ปั จ จัย ที่เ กี่ ย วข้อ งกั บการเกิ ดภาวะแทรกซ้อ นทางไตในผู้ ป่ วยเบาหวานชนิ ด ที่ 2
ภาวะแทรกซ้อนทางไตที่ศึกษาได้แก่ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย (Microalbuminuria) แมคโครอัลบู
มินนูเรีย (Macroalbuminuria) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารักษาที่โรงพยาบาล
มหาชัยชนะ จังหวัดยโสธร เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ hosXP ของผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ ม ารั บ การรั ก ษาระหว่ า งมกราคม–ธั น วาคม 2560 จ านวนทั้ ง หมด 1,495 ราย ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ
ประกอบด้วยลัก ษณะส่วนบุ ค คล ลัก ษณะทางคลินิก และทางชีว เคมี ผลการตรวจแถบสี ต รวจ
ปั ส สาวะ(Dipstick) เพื่ อ น ามาหาภาวะแมคโครอั ล บู มิ น นู เรี ย และผลการตรวจแถบสี ต รวจไม
โครอัลบูมินนูเรีย (Microalbuminuria Dipstick) เพื่อนามาหาภาวะไมโครอัลบูมินนูเรี ย วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะทางคลินิกและทางชีวเคมีกับภาวะไม
โครอัลบูมินนูเรีย และภาวะแมคโครอัลบูมินนูเรียโดยใช้สถิติถดถอยพหุโลจิสติก
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเพศหญิงร้อยละ 68.2 มีอายุเฉลี่ย 65.3, ±10.5
ปี ระยะเวลาการเป็นเบาหวานเฉลี่ย 10.3 ±3.4 ปี กลุ่มตัวอย่างมีภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย ร้อยละ
33.3 ภาวะแมคโครอัลบูมินนูเรีย ร้อยละ 31.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีไม
โครอั ล บู มิ น นู เ รี ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (n=947) ได้ แ ก่ ระยะการเป็ น เบาหวาน ≥10 ปี
(adjusted OR 1.97, 95%CI: 1.35 to 2.88, p-value=.001), ระดั บ ไตรกลี เ ซอร์ ไ รด์ ใ นเลื อ ด
≥150.0 mg/dl (adjusted OR 1.55, 95%CI: 1.12 to 2.14, p-value=.007) สาหรับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กั บการมีแมคโครอัลบูมินนูเรีย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (n=925) ได้แก่ เพศชาย
(adjusted OR 1.75, 95%CI: 1.29 to 2.36, p-value=.001), อายุ ≥60 ปี (adjusted OR 1.53,
95%CI: 1.12 to 2.09, p-value=.007), ระยะการเป็นโรคเบาหวาน ≥10 ปี (adjusted OR 1.41,
95%CI: 1.04 to 1.92, p-value=.024), ความดันซีสโตลิก ≥130 mmHg (adjusted OR 1.39,
95%CI: 1.04 to 1.85, p-value=.025), ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด ≥ 150mg/dl (adjusted
OR 1.75, 95%CI:1.33 to 2.31,p-value=.001) และระดั บ กรดยู ริ ก ในเลื อ ด >7.0 mg%
(adjusted OR 2.11, 95%CI: 1.54 to 2.89, p-value=.001) สรุปผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หนึ่ง
ในสามมี ภ าวะไมโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย และอี ก หนึ่ ง ในสามมี ภ าวะแมคโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย ดั ง นั้ น
โรงพยาบาลควรมีก ารคัดกรองภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย และภาวะแมคโครอัลบู มิน นูเรีย อย่ า ง
สม่าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นเพศชายมีระยะการเป็นโรคเบาหวานนานกว่า
10 ปี รวมถึงการแนะนาให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดและระดับกรดยูริก
ในเลือด เพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
คาสาคัญ: ภาวะแทรกซ้อนทางไต, ไมโครอัลบูมินนูเรีย, แมคโครอัลบูมินนูเรีย, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2
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Abstract
This cross– sectional analytic study was aimed to examine the proportion of
diabetic nephropathy and identify factors associated with diabetic nephropathy
among type 2 diabetic patients ( T2DM) . Diabetic nephropathy was classified as
microalbuminuria and macroalbuminuria. The participants were 1,495 of type 2 diabetic
patients attending the diabetes clinic of Mahachanachai Hospital, Yasothorn Province.
Characteristics, clinical and biochemical parameter data of the subjects who attended
the hospital during January to December 2017 were retrieved from medical record
of the hospital ( HosXP system) . A dipstick test and microalbuminuria dipstick were
used to detect macroalbuminuria and microalbuminuria. Multiple logistic regression
was analyzed the association of characteristics, clinical and biochemical parameter
data with microalbuminuria and macroalbuminuria.
The results showed that 68. 2% of the subjects was female with the mean
age 65.3±10.5 years. Mean duration being diagnose as diabetes was 10.3±3.4 years.
The percentage of microalbuminuria and macroalbuminurea were 33. 3 and 31. 7%
respectively. Factors significantly associated with microalbuminuria stage (n=947) were
diabetic duration ≥10 years (adjusted OR 1.97, 95%CI: 1.35 to 2.88, p-value=.001),
hypertriglyceridemia ≥150 mg/dl (adjusted OR 1.55, 95%CI: 1.12 to 2.14 p-value=
. 007) . In addition, the factors significantly associated with macroalbuminuria stage
(n=925) were male (adjusted OR 1.75, 95% CI: 1.29 to 2.36, p-value=.001), age ≥60
years (adjusted OR 1.53, 95% CI:1.12 to 2.09, p-value=.007), diabetic duration≥10
years (adjusted OR 1.41, 95% CI: 1.04 to 1.92, p-value=024), systolic BP ≥130 mmHg
(adjusted OR 1.39, 95% CI: 1.04 to 1.85, p-value=.025), hypertriglyceridemia ≥150 mg/dl
(adjusted OR 1.75, 95% CI: 1.33 to 2.31, p-value=.001) and blood uric acid >7.0 mg%
(adjusted OR 2.11, 95% CI: 1.54 to 2.89, p-value=.001). In Conclusion, one third of
T2DM was microalbuminuria and another one third was macroalbuminuria. Continuity
of the screening of diabetic nephropathy in T2DM patients should be emphasized
especially in male patients and those with duration of diabetes ≥ 10 years. Control
of blood triglyceride and uric acid should be included in health education program
for the patients to result in delaying nephropathy in T2DM.
Keywords: Diabetic Retinopathy, Microalbuminuria, Macroalbuminuria, Type 2
Diabetes
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บทนา
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มว่า
จะเป็ น ปั ญ หาคุ ก คามสุ ข ภาพของประเทศทั่ ว โลกใน
ภูมิภาคต่างๆมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรคเบาหวาน
จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International
Diabetes Federation, 2017) รายงานว่าในปี พ.ศ.2560
ประชาชนทั่วโลก (อายุ 20-79 ปี) ป่วยด้วยโรคเบาหวาน
จานวน 425 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 629 ล้านคนในปี
พ.ศ.2588 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ จ ะมี อั ต ราการเพิ่ ม สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 84 ส าหรั บ
ประเทศไทยจากรายงานของส านั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรม
ควบคุมโรค พบว่า อัตราตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร
แสนคน ในภาพรวมของประเทศในปี พ.ศ. 2558-2560
เท่ากับ 17.83, 22.01 และ 21.96 ตามลาดับ เห็นได้ว่า
อัตราการตายด้วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
จากการส ารวจสุ ข ภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 3, 4 และ
5 (ปี พ.ศ. 2547, 2552 และ 2557) พบว่า ความชุกของ
โรคเบาหวานของครั้งที่ 3 ร้อยละ 7 ใกล้เคียงกับครั้งที่ 4
ร้อยละ 6.9 (วิชัย เอกพลากร, 2554) ส่วนการสารวจครั้ง
ที่ 5 เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 8.9 (วิชัย เอกพลากร, 2559)
ภูมิภาคที่ได้รับรายงานว่ามีอัตราป่วยมากที่สุ ดคื อ ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคเหนื อ และภาคใต้ เท่ า กั บ
603.46, 521.66 และ 447.33 ต่อประชากรแสนคน
ตามลาดับ (สานักระบาดวิทยา, 2557)
ปัญหาสุขภาพที่เป็นสาคัญของผู้ป่วยเบาหวาน
คือการเกิดโรคแทรกซ้อนโดยโรคแทรกซ้อนทางไตเป็น
ปัญหาภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่พบมากที่นามาสู่ภาวะไต
วายเรื้อรัง และโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตจากเบาหวาน
พบได้ ป ระมาณร้ อ ยละ 30–50 ของผู้ ป่ ว ยเบาหวาน
(กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข , 2560) จาก
การศึกษาของ Ngarmukos et al. (2006) พบว่าการเกิด
โรคแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานพบร้อยละ 42.9
จากการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วยเพียงร้อยละ 1.9 ที่ทราบว่า
ตนป่ว ยเป็ น โรคไตวายเรื้ อรั ง (Ingsathit et al., 2010)
เป้าหมายที่สาคัญในการรั กษาโรคไตวายเรื้ อรังคื อ การ
ป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไตไม่ให้เข้าสู่ไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย (end stage renal disease) ที่ผู้ป่วยจาเป็น
จะต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการ
ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง หรือการผ่าตัดปลูกถ่าย
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ไต ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ย และประเทศ
จะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจานวนมาก (สานักงานบริหาร
ยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทย , 2555) ปั จ จุ บั น
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบาบัดทดแทนไตโดยการล้างไต
ทางช่องท้อง หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เหมาจ่ายรายหัวสูงถึง 5,247
ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น เป็น 6,318 ล้านบาท
ในปีพ.ศ. 2563 (วรรณี นิธิยานันท์, 2560) ซึ่งอาจส่งผล
ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ ดั ง นั้ น การตรวจคั ด กรอง
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งจาเป็น
เพื่อค้นหาการเสื่อมของไตในระยะเริ่มแรก โดยการตรวจ
โปรตีนในปัสสาวะ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะของโปรตีน
ชนิ ด อั ล บู มิ น รั่ ว ออกมาในปั ส สาวะ ในระยะแรกจะมี
ปริ ม าณเล็ ก น้ อ ยเป็ น ภาวะของไมโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย
(microalbuminuria) และต่อมาจะมีปริมาณมากขึ้นจน
มีภาวะของแมคโครอัลบูมินนูเรีย (macroalbuminuria)
โดยในแนวเวชปฏิบัติสาหรับผู้ป่วยเบาหวานแนะนาให้
ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายควรได้รับการตรวจวัดปัส สาวะ
ด้วยแถบสี (dipstick) เพื่อหาภาวะที่มีอัลบูมินรั่ว ออกมา
ในปั ส สาวะอย่างน้อยเมื่อเริ่มวินิจฉัย และหลั งจากนั้น
เป็นระยะอย่างสม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
ในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ อายุ ระยะของการเป็นเบาหวาน
ความดันโลหิตสู ง ภาวะอ้วน ไขมันในเลื อดสู ง การสู บ
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ระดับน้าตาลในเลือดสูง ระดับกรด
ยูริกในเลือดสูง (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,
2560) จากรายงานการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้ อนทางไตโดยการ
ทานายการและเปรียบเทียบในผู้ป่วยเบาหวานจานวน 2
กลุ่ม ระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 พบว่าปัจจัย
ระดับน้าตาลในเลือดเสี่ยง 1.67 เท่าดัชนีมวลกายเสี่ยง
1.49 เท่าเพศชายเสี่ ย ง 1.46 เท่าความดันโลหิ ต เสี่ ย ง
1.08 เท่าและระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสมเสี่ยง 0.75 เท่า
(สุปราณี สูงแข็ง & สมพร แวงแก้ว , 2560) ปัจจัยเสี่ยง
เหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องได้รับการคัดกรอง
และติดตามอย่างสม่าเสมอ
โรงพยาบาลมหาชนะชัย เป็นโรงพยาบาลชุมชน
ของจังหวัดยโสธรที่มีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2557 ถึง พ.ศ. 2560 คือ 2,252 ราย 2,408 ราย 2,614 ราย

65
KKU Journal for Public Health Research
Vol.12 No.2 April – June 2019

และ 2,736 รายตามลาดับ และยังพบว่าในจานวนผู้ป่วย
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมามีการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทางด้านไตจากโรคเบาหวานในปีพ.ศ.
2557 ถึง พ.ศ. 2560 คือ 261, 264, 267 และ 300 ราย
ตามลาดับ จังหวัดยโสธรได้มีแนวทางเฝ้าระวัง ติดตาม
และคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิ ดโรคและเชื่อมโยง
การให้ บ ริ ก ารระดั บ ชุ ม ชนและสถานบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
(ส านั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวัดยโสธร, 2560) ผู้ วิจัยจึง
สนใจจะศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับโรงพยาบาลมหาชนะชัย นามาใช้วางแผนในการ
ควบคุมและดู แลรั กษาโรคแทรกซ้อนทางไตเพื่อชะลอ
การเกิดไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาสัดส่วนของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางไตที่ประเมินเป็นภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย และภาวะ
แมคโครอัล บู มิน นู เรี ย ของผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
2. เพื่อวิเคราะห์ ความสั มพัน ธ์ปั จจัยระหว่าง
ลักษณะส่วนบุคคล และปัจจัยด้านคลินิกและทางชีวเคมี
กับการมีไมโครอัลบูมินนูเรีย และแมคโครอัลบูมินนูเรีย
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วิธีดาเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ภาคตัดขวาง
(cross-sectional analytic study)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อายุ
20 ปีขึ้นไปที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลมหา
ชนะชัย จั งหวัดยโสธรที่ยั งไม่มีก ารล้ า งไตหรื อ ฟอกไต
คานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรการวิเคราะห์ถดถอยจีสติ
กอย่างง่าย ดังนี้ (Hsieh, Bloch, & Larson, 1998)
𝑛𝑛 =

𝑛(1−𝑛)(𝑛1−𝑛 +𝑛1−𝑛 )2
[𝑛(1−𝑛)(𝑛0 −𝑛1 )2 ]

จากการศึกษาของ Zaman et al. (2017) พบว่า
ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรังจากเบาหวาน และมีภาวะความ
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ดั น โลหิ ต สู ง โดยศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยเบาหวานที่ ม ารั บ การ
รักษาที่ รพ.น้าพอง จ.ขอนแก่น ดังนี้
CKD (+) CKD (-) รวม (n=4,050)
ภาวะความดัน 288 1,443
1,731
ปกติ
ภาวะความดัน 739 1,580
2,319
โลหิตสูง
* CKD : โรคไตเรื้อรัง
P0 = สั ดส่ ว นของผู้ ป่ว ยที่มีภ าวะโรคไตเรื้ อ รั ง
จากเบาหวานและมีภาวะความดันโลหิตปกติ มีค่าเท่ากับ
288/1,731=0.17 (Zaman et al., 2017)
P1 = สั ดส่ ว นของผู้ ป่ว ยที่มีภ าวะโรคไตเรื้ อ รั ง
จากเบาหวานและมีภาวะความดันโลหิตสูง มีค่าเท่ากับ
739/2,319 = 0.32 (Zaman et al., 2017)
P = (1-B)P0+BP1 มีค่าเท่ากับ 0.25 (Zaman
et al., 2017)
B = สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
มี ค่ าเท่ ากั บ (739+1,580)/4,050=0.57 (Zaman et al.,
2017)
Z 1-α/2 = 1.96 เมื่อกาหนดให้ α =0.05
Z1-β = 0.84 เมื่อกาหนดให้ β =0.20 (Power
of test (1-β) = 80%)
แทนค่าในสูตร
n = 0.25(1-0.25)(1.96+0.84)2/[0.57(1-0.57)(0.170.32)2]
n = 273
หลั ง จากนั้ น การค านวณค านึ ง ถึ ง ผลที่ เ กิ ด จากตั ว แปร
อิสระอื่นๆ โดยปรับด้วยค่า variance inflation factor
(Hsieh et al., 1998) โดยใช้สูตร
𝑛𝑛 =

P
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

VIF
1.11
1.25
1.43
1.67
2.00
2.50
3.33
5.00
10.00

𝑛2
2
1 − 𝑛1.2.3..𝑛

n
304
344
393
458
549
687
915
1373
2745
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แทนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุระหว่างตัว
แปรที่ศึกษาทั้งหมด ด้วยค่า 0.1 ถึง 0.9 เพื่อปรับขนาด
ตัวอย่างและคานึงถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิ ส ระด้ ว ยกั น ที่ ไ ม่ ค วรมี ค่ า สู ง เกิ น ไปจนเป็ น ปั ญ หา
ประกอบกับ ความเป็ น ไปได้ในการทาวิจัย ให้ สาเร็ จ จึง
เลือกใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุเท่ากับ 0.8 ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาจานวน 1,373 จากจานวนผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 ที่ ม ารั บ การรั ก ษาระหว่ า งเดื อ นมกราคม–
ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวนทั้งหมด 1,909 ราย และมี
จ านวนผู้ ป่ ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ มี ข้ อ มู ล ตั ว แปรที่
ต้องการครบอยู่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล
มีทั้งหมด 1,495 ราย ดังนั้ น การวิจั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง ศึ ก ษา
ทั้งหมดที่มีข้อมูลครบถ้วน
 การเก็บข้อมูล
ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ของการศึกษานี้นามาจาก
ฐานข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ hosXp ของโรงพยาบาลมหา
ชนะชั ย โดยเก็ บ ข้ อ มู ล หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
โรงพยาบาลแล้ว โดยเป็นข้อมูลที่ผู้ป่วยเบาหวานมารับ
การรักษาระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วย
ลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ
ระยะการเป็นเบาหวาน ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการ
ดื่มสุรา น้าหนัก ส่วนสูง
ข้อมูล ทางคลิ นิ กและทางชีว เคมีป ระกอบด้ว ย
ระดับความดันโลหิตซีสโตลิก (Systolic) ระดับความดัน
โลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic) สารต่างๆ ในเลือดได้แก่
ระดับน้าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1C), ระดับน้าตาลในเลือด
(FBS), ระดับคอเลสเตอรอล (cholesterol), ระดับไตร
กลีเซอร์ไรด์ (triglyceride), ระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอล
(HDL-c), ระดับแอลดีแอล-โคเลสเตอรอล (LDL-c), ระดับ
ฮีโมโกลบิน(Hb), ระดับกรดยูริก (uric acid)
การมี ภ าวะแมคโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย และภาวะ
ไมโครอัลบูมินนูเรียที่วัดโดยการใช้แถบสีตรวจปัส สาวะ
(Dipstick) และแถบสีตรวจไมโครอัลบูมินนูเรีย
(Microalbuminuria Dipstick), ระดั บ ซี รั ม ครี อ ะติ นิ น
(Scr), blood urea nitrogen (BUN)
 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม STATA version 10
กรณีข้อมูลต่อเนื่องวิเคราะห์ความแตกต่างของตัว แปร
ต่างๆ กับภาวะอัลบูมินปกติ ภาวะไมโครอัลบูมิน นู เรีย
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และภาวะแมคโครอัลบูมิน โดยใช้การวิเคราะห์ One-way
ANOVA กรณีข้อมูลแต่ล ะกลุ่ มมีการแจกแจงแบบปกติ
และความแปรปรวนแต่ ล ะกลุ่ ม เท่ ากั น และวิ เ คราะห์
Kruskal-Wallis ANOVA กรณี ข้ อ มู ล แต่ ล ะกลุ่ ม มี ก าร
แจกแจงไม่ปกติและความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
กรณีข้อมูลแจงนับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
ได้ แ ก่ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ข้ อ มู ล ทางคลิ นิ ก และทาง
ชีวเคมีกับภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย และภาวะแมคโคร
อัลบูมินนูเรีย โดยใช้สถิติ Multivariate logistic
regression ด้วยวิธี Backward elimination
 จริยธรรมในการวิจัย
การศึกษานี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่
HE612028 ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 15/01/2561
ผลการวิจัย
 ลักษณะส่วนบุคคล
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ
68.2 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 71.7 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรม ร้ อ ยละ 83.6 ระยะการเป็ น โรค
เบาหวานระหว่าง 10-14 ปี ร้อยละ 70.4 มีประวัติการ
สูบบุหรี่ร้อยละ 5.5 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.2 ส่วนใหญ่มี
ระดับ HbA1C 7% ร้อยละ 74.5 (ตารางที่ 1)
 เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะทาง
คลินิกและทางชีวเคมีระหว่างกลุ่ม Albuminuria
ลักษณะส่วนบุคคลลักษณะทางคลินิกและทาง
ชี ว เคมี ที่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม อั ล บู มิ น ปกติ
ไมโครอัล บูมินนูเรีย และแมคโครอัล บูมินนูเรียอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ อายุ ระยะการเป็น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตซีสโตลิก ,น้าตาลในเลื อ ด,
ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด, เอชดีแอล-โคเลสเตอรอล, กรด
ยู ริ ก , ฮี โ มโกลบิ น , และซี รั ม ครี อ ะติ นิ น โดยกลุ่ ม แมค
โครอัลบูมินนูเรียมีอายุมากกว่า ความดันซิสโตลิกสูงกว่า
ไตรกลีเซอร์ไรด์สูงกว่า เอชดีแอล-คอเลสเตอรอลต่ากว่า
กรดยูริกสูงกว่า และฮีโมโกลบินต่ากว่า อีก 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ปกติ และไมโครอัลบูมินนูเรีย) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) ส่วนกลุ่มไมโครอัลบูมินนูเรียมี ระยะเวลาการ
เป็ น เบาหวาน ไตรกลี เ ซอร์ ไ รด์ และซี รั ม ครี อ ะติ นี น
แตกต่ า งจากกลุ่ ม ปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<
0.05) ส่ ว นดัช นีมวลกาย ความดันโลหิ ตไดแอสโตลิ ก ,
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ระดับ น้ าตาลเฉลี่ ย สะสม, โคเลสเตอรอล, แอลดีแอลโคเลสเตอรอลและ BUN ในแต่ละกลุ่มแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะไมโครอั ล บู
มินนูเรีย
ปัจจัยที่พบมีความสัมพันธ์กับภาวะไมโครอัลบู
มิน นู เรี ย อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ ได้ แ ก่ร ะยะการเป็ น
โรคเบาหวาน 10 ปี เสี่ยงต่อการมีไมโครอัลบูมินนูเรีย
เป็ น 1.97 เท่าของกลุ่ มที่มีร ะยะการเป็ นโรคเบาหวาน
<10 ปี (95% CI: 1.35 to 2.88, p-value=0.001) ระดับ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด 150.0 mg/dl เสี่ยงต่อการมี
ไมโครอัลบูมินนูเรียเป็น 1.55 เท่าของกลุ่มที่มีระดับไตร
กลีเซอร์ไรด์ในเลือด <150.0 mg/dl (95% CI: 1.12 to 2.14,
p-value=0.007) (ตารางที่ 3)
 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แมคโครอั ล บู มิ น
นูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปัจจัยที่พบมีความสัมพันธ์กับภาวะแมคโครอัลบู
มินนูเรียอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติได้แก่ เพศชายเสี่ยงต่อ
การมีแมคโครอัลบูมินนูเรียเป็น 1.75 เท่าของเพศหญิง
(95% CI: 1.29 to 2.36, p-value=0.001), อายุ 60 ปี
เสี่ยงต่อการมีแมคโครอัลบู มนนูเรีย เป็ น 1.53 เท่าของ
กลุ่ ม อายุ <60 ปี (95% CI: 1.12 to 2.09, p-value=
0.007), ระยะการเป็นโรคเบาหวาน ≥10 ปี เสี่ยงต่อการ
มี แ มคโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย เป็ น 1.41 เท่ า ของกลุ่ ม ที่ เ ป็ น
โรคเบาหวาน <10 ปี (95% CI: 1.04 to 1.92, p-value=
0.024), ระดับความดันซีสโตลิก 130 mmHg เสี่ยงต่อ
การมีแมคโครอัล บู มิน นู เรี ยเป็ น 1.39 เท่าของกลุ่ มที่มี
ระดับความดันซีสโตลิ ก <130 mmHg (95% CI=1.04
to 1.85, p-value=0.025), ระดั บ ไตรกลี เ ซอร์ ไ รด์ ใ น
เลือด ≥150.0 mg/dl เสี่ยงต่อการมีแมคโครอัล บู มินนู
เรียเป็น 1.75 เท่า ของกลุ่มที่มีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ใน
เลือด <150.0 mg/dl (95% CI: 1.33 to 2.31, p-value=
0.001), ระดับกรดยูริก >7.0 mg% เสี่ยงต่อการมีแมคโคร
อัลบูมินนูเรียเป็น 2.11 เท่าของกลุ่มที่มีระดับกรดยูริก
7.0 mg% (95% CI: 1.54 to 2.89, p-value=0.001)
(ตารางที่ 3)
บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษานี้ พบว่าผู้ ป่ ว ยเบาหวานมี ภ าวะ
ไมโครอัล บู มิน นู เรี ย ร้ อยละ 33.3 ภาวะแมคโครอัล บู
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มินนูเรีย ร้อยละ 31.7 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาที่
ผ่านมาของ Ngarmukos et al. (2006) พบ ภาวะไมโคร
อัล บูมินนูเรียและภาวะแมคโครอัล บูมินนูเรียในผู้ป่วย
เบาหวานของไทยร้อยละ 19.7 และ 23.2 ตามล าดับ
จากการศึกษาของวิจิตรา สุ ว รรณอาไพ (2555) พบมี
ความชุกของภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย ร้อยละ 32.5 จาก
การศึกษาของอัจฉรา เจริญพิริยะ (2560) พบมีความชุก
ของภาวะแมคโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย ร้ อ ยละ 32.4 และ
การศึกษาของนงลั กษณ์ น้อยนาดี (2556) พบมีภ าวะ
ไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 27.7 การที่
พบอัตราการมีภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย และภาวะแมคโคร
อัลบูมินนูเรียที่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากวิธีการตรวจหา
ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียและภาวะแมคโครอัลบูมินนูเรีย
เป็นคนละวิธีซึ่งอาจทาให้ ผ ลต่างกัน ซึ่งวิธีการตรวจที่
ให้ผลแม่นยาที่สุดได้แก่การตรวจด้วยวิธีหาสัดส่วนอัลบู
มินต่อครีอะตินินในปัสสาวะ (urinary albumin/
creatinine ratio) แต่ ก็ เ ป็ น วิ ธี ที่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง ไม่
เหมาะสาหรับการใช้คัดกรองทั่วไป การศึกษานี้เป็นการ
ใช้ ข้ อ มู ล การตรวจของโรงพยาบาลที่ ใ ช้ วิ ธี ต รวจหา
ไมโครอัลบูมินนูเรียและภาวะแมคโครอัลบูมินนูเรียโดย
การใช้แถบสีตรวจปัสสาวะและแถบสีตรวจไมโครอัล บู
มินนูเรีย ผลของการตรวจวัดอาจมีข้อจากัดในด้านการ
ตรวจหาความเข้ ม ข้ น ของสารอั ล บู มิ น โดยไม่ ไ ด้
เปรี ย บเที ย บกั บ ความเข้ ม ข้ น ของสารครี อ ะติ นี น ใน
ปัสสาวะ จึงอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้หากปัสสาวะ
มีความเข้มข้นมาก จึงควรตรวจยืนยันด้วยการตรวจวัด
สัดส่วนอัลบูมินต่อครีอะตินินในปัสสาวะ (quantitative)
ที่มีความจาเพาะมากกว่า
การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตมีความแตกต่าง
กันระหว่างคนแต่ละเชื้อชาติ โดยมีการศึกษาพบว่าในคน
เอเชียมีภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ 55 (ไมโครอัลบูมิน
นูเรีย ร้อยละ 43 และแมคโครอัลบูมินนูเรีย ร้อยละ 12)
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าคนคอเคเซียน (Caucasian) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่พบภาวะแทรกซ้ อนทางไตร้ อยละ
40.6 (ไมโครอัลบูมินนูเรีย ร้อยละ 33 และแมคโครอัลบูมิน
นูเรีย ร้อยละ 7.6) (Wu et al., 2005) การตรวจหาไมโคร
อัลบูมินนูเรียเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถบอกถึงความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไตแทรกซ้อนได้ตั้งแต่ต้น การตรวจพบภาวะ
ไมโครอัลบูมินนูเรียในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งจาเป็น
อย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รับการรักษาได้ก่อนที่โรคจะลุ กลาม
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จนถึงขั้นเป็นโรคไตวายหรือทาให้ไตเสียหายน้อยลงหรือ
กลับเป็นปกติได้ อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการรักษาที่
เหมาะสมผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีไมโครอัลบูมินนูเรีย
ร้อยละ 20-40 จะเข้าสู่ระยะแมคโครอัลบูมินนูเรียภายใน
10-15 ปี ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะแมคโครอัลบู มินนู เรี ย จะมี
การเสื่อมหน้าที่ของไตลงไปเรื่อยๆและเข้าสู่ไตวายเรื้ อรัง
ระยะสุดท้ายในที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่ านไป 20 ปี พบว่ามี
ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 20 ที่จะเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข , 2560)
นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไตจากเบาหวานทุกระยะเหล่ านี้มี
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
สู งขึ้นตามความรุ น แรงของโรคไต (Valmadrid et al.,
2000)
ปั จ จั ย ลั กษณะส่ ว นบุ คคลที่พบมีความสั มพันธ์
กับภาวะแทรกซ้อนทางไตได้แก่ เพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การมี แ มคโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย 1.75 เท่ า สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Ngarmukos et al. (2006) ศึกษาในผู้ป่วย
เบาหวานไทย และการศึกษาของ Al-Rubeaan et al.
(2014) ศึ ก ษาในผู้ ป่ ว ยเบาหวานชาวซาอุ ดิ อ าระเบี ย
พบว่าผู้ป่วยเบาหวานเพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางไตมากกว่าเพศหญิง สาเหตุที่เพศ
ชายมี ค วามเสี่ ย งมากกว่ า เนื่ อ งจากเพศชายมี ค วาม
ผิ ด ปกติ ข องการขั บ อั ล บู มิ น นู เ รี ย ออกทางปั ส สาวะ
มากกว่าปกติ (Gall et al., 1997) นอกจากนี้ อายุ เ ป็ น
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต โดย
ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปี มีโอกาสเสียงต่อการมีแมคโครอัลบูมิน
นู เ รี ย 1.30 เท่ า เมื่ อ อายุ ข องเราเพิ่ ม มากขึ้ น ไตของ
คนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้ างและการ
ทางานโดยรวม ไตจะมีขนาดเล็กลง น้าหนักและปริมาตร
จะลดลง ความสามารถของหน่วยไตในการกรองของเสีย
และน้า และการกักเก็บโปรตีนเข้าสู่กระแสเลือดจะลดลง
เนื่ อ งจากองค์ ป ระกอบของหน่ ว ยไตและเส้ น เลื อ ดใน
หน่วยไตโดยรวมนั้นจะฝ่อลงตามอายุ เริ่มมีพังผืดเข้ามา
สะสมในหน่ ว ยไต มี ก ารหลั่ ง สารบางอย่ า งในร่ า งกาย
รวมทั้งอนุมูลอิสระ และสารกระตุ้นการอักเสบ ซึ่งมีฤทธิ์
ในการทาลายโครงสร้างของไต (ชัญญา ชมเชย, 2560)
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาโรคไตเรื้ อ รั ง ในผู้ ใ หญ่ ที่ เ ป็ น
เบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศสิงคโปร์ (Low et al., 2015)
และในประเทศสเปน (Rodriguez-Poncelas et al., 2015)
พบว่า อายุสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ ป่ว ย
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เบาหวานชนิ ด ที่ 2 และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Zaman et al. (2017) พบว่าอายุ 60 ปี สัมพันธ์กับการ
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน
สาหรับปัจจัยลักษณะทางคลินิกและชีวเคมีที่พบ
มีความสัมพันธ์กับไมโครอัลบูมินนูเรีย และแมคโครอัลบูมิน
นูเรีย ได้แก่ ระยะการเป็นโรคเบาหวาน 10 ปี มีโอกาส
เสี่ยงต่อการมีภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย 1.97 เท่า และมี
โอกาสเสี่ ย งต่ อ การมี แ มคโครอั ล บู มิ น นู เ รี ย 1.41 เท่ า
เนื่องจากระยะการเป็นโรคเบาหวานที่ยาวนานจะทาให้
เนื้อไตถูกทาลายเรื่อยๆ จนทาให้เกิดโปรตีนรั่วออกมาใน
ปัส สาวะ เมื่อสะสมเป็ นเวลานานจะส่ งผลต่ อ การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนทางไตตามมา (กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) สอดคล้องกับงานวิจัย จิราพร เดชมา,
วนิดา ดุรงค์ ฤทธิชัย , & วิชุดา กิจธรรม (2557) ศึกษา
ปัจจัยทานายภาวะแทรกซ้อนในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ในชุ ม ชนพบว่ า ระยะเวลาการป่ ว ยเป็ น โรคเบาหวาน
อธิบายการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตได้ร้อยละ 11.9
จากการศึกษาภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่ วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ประเทศอินโดนีเซีย (Bamashmoos & Ganem,
2013) พบว่า ระยะการป่วยเป็นเบาหวาน >5 ปี มีความ
สัมพันธ์กับระดับของไมโครอัลบูมินนูเรียเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันซีสโตลิกสูง มีโอกาส
เสี่ยงต่อการมีแมคโครอัลบูมินนูเรีย 1.39 เท่า เนื่องจาก
ภาวะความดันโลหิตสูงจะทาให้เกิดการทาลายไตเพราะ
ความดันโลหิตสูงที่เป็นอยู่นานจะทาให้ผนังหลอดเลือด
แดงหนาตัวขึ้นและรูเล็กลงทาให้เลือดที่ไปเลี้ยงไตลดลง
ส่งผลให้ไตทางานได้ไม่ปกติ(สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และคณะ,
2556) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาโรคไตเรื้ อ รั ง ในผู้ ป่ ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศสเปน (Rodriguez-Poncelas
et al., 2015) พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับโรคไต
เรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ การมีความดัน
โลหิตซีสโตลิกสูง
สาหรับระดับไขมันในเลือดที่พบมีความสัมพันธ์
กับภาวะแทรกซ้อนทางไตได้แก่ การมีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์
ในเลื อดสู ง มีโ อกาสเสี่ ยงต่อการมีไมโครอัล บูมินนู เ รี ย
1.55 เท่า และมีโ อกาสเสี่ ยงต่ อ การมี แมคโครอั ล บู มิ น
นูเรีย 1.75 เท่า เนื่องจากเกิดการสะสมของไขมันในผนัง
หลอดเลื อ ดท าให้ ห ลอดเลื อ ดแคบลงส่ งผลให้ เ ลื อ ดไป
เลี้ยงไตลดลง และขาดเลือดไปเลี้ยงจึงทาให้ไตเสื่อมลง
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(สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และคณะ, 2556) สอดคล้องกับการศึกษา
ในผู้ ป่ ว ยเบาหวานโรงพยาบาลศรี สั ช นาลั ย (วิ จิ ต รา
สุวรรณอาไพ & กาญจนา มีชานาญ, 2555) พบว่าระดับ
ไตรกลีเซอร์ไรด์ของผู้ป่วยที่มีภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย
และผู้ป่วยที่มีภาวะแมคโครอัลบู มินนูเรียมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และระดับไตรกลีเซอร์ไรด์มี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรงในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ระดับ
ของอัล บู มิน ในปั ส สาวะต่อครีอะตินิ น ในปั สสาวะ และ
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาโรคไตเรื้ อ รั ง ในผู้ ใ หญ่ ที่ เ ป็ น
เบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศสิงคโปร์ ในกลุ่ม ตัวอย่าง
1,861 ราย (Low et al., 2015) พบว่าปั จ จัยที่มีความ
สัมพันธ์กับ CKD ในผู้ป่วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 คือระดับ
ไตรกลีเซอร์ไรด์มากกว่า 1.7 mmol การมีระดับไตรกลี
เซอร์ไรด์สูงเป็นปัญหาที่สาคัญของคนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเนื่องจากคนอีสานมีพฤติกรรมการบริโภคข้าว
เหนียวเป็นอาหารหลักและมักบริโภคในปริมาณมากถึง
ร้อยละ 73.3 เนื่องจากต้องใช้แรงงานมาก การบริโภค
ข้าวเหนียวในปริมาณมากนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นไขมัน
ในร่างกายได้ อาจส่งผลต่อระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
(ธัญญลักษณ์ ทอนราช, 2560)
นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดั บกรด
ยูริกสูง มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีแมคโครอัลบูมินนูเรีย 2.11
เท่า เนื่องจากระดับกรดยูริกที่มีจานวนมากทาให้เกิดการ
กระตุ้น การทางานของเกล็ ดเลื อดทาให้ เกิดการอุ ด ตั น
ภายในหลอดเลื อ ดส่ ง ผลต่ อ พยาธิ ส ภาพของไต เมื่ อ
เกิดขึ้นเป็นเวลานานจะส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางไตขึ้ น (บั ญ ชา สถิ ร ะพจน์ , 2554) สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ Sedaghat et al. (2013) พบว่า ภาวะกรด
ยูริกในเลือดสูงสามารถทาให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง
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ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หนึ่งในสามมีภาวะไม
โครอัลบูมินนูเรีย และอีกหนึ่งในสามมีภาวะแมคโครอัลบู
มินนูเรีย ปัจจัยที่สั มพันธ์กับภาวะไมโครอัล บูมินนูเรีย
ได้แก่ ระยะเวลาเป็นเบาหวาน 10 ปี ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์
ในเลือดสูง ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะไมโครอัลบูมินนู
เรียได้แก่ เพศชาย อายุ 60 ปี ระยะเวลาเป็นเบาหวาน
≥10 ปีระดับความดันซีสโตลิก สูง ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์
ในเลือดสูง และระดับกรดยูลิกในเลือดสูง ดังนั้นโรงพยาบาล
ควรมีการคัดกรองภาวะไมโครอัล บูมินนูเรียและภาวะ
แมคโครอัล บูมินนูเรีย ในผู้ ป่วยตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยว่า เป็น
โรคเบาหวาน และหลังจากนั้นคัดกรองเป็นระยะอย่าง
สม่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกรณีการตรวจให้ผล
บวกควรนัดติดตาม 2-3 ครั้งภายใน 6 เดือน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นเพศชาย มีระยะการเป็น
โรคเบาหวานนานกว่า 10 ปี ควรเน้นให้มีการตรวจอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงการแนะนาให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุม
ระดับความดันโลหิต ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดและ
ระดับกรดยูริกในเลือด เพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางไตและภาวะไตวายเรื้อรัง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาชัยชนะ ที่อนุญาต
ให้ ใ ช้ ข้ อ มู ล และขอขอบคุ ณ กลุ่ ม วิ จั ยการป้อ งกั นและ
ควบคุมโรคเบาหวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนับสนุน
งบประมาณการวิจัย
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ตารางที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n= 1495)
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
20-39 ปี
40–59 ปี
60-79 ปี
80 ปี
Mean=65.3, S.D.=10.5, Min=20, Max=92
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง
เกษตรกร
ข้าราชการ
ค้าขาย
ระยะการเป็นโรคเบาหวาน
≤4 ปี
5-9 ปี
10-14 ปี
≥15 ปี
Mean=10.3, S.D.=3.4, Min=1, Max=18
ประวัติการสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบ
เลิกสูบอย่างน้อย 1 เดือน
ยังสูบอยู่
ดัชนีมวลกาย
น้าหนักน้อย (<18.5 กก/ม2)
น้าหนักปกติ (18.5-22.9 กก/ม2)
น้าหนักเกิน (23-24.9 กก/ม2)
อ้วนระดับ 1 (25-29.9 กก/ม2)
อ้วนระดับ 2 (≥30 กก/ม2)
น้าตาลเฉลี่ยสะสม(HbA1C)
≤6.9%
7.0-7.9%
≥8%
Mean=8.3, S.D.=1.9, Min=3.7, Max=17.7

จานวน

ร้อยละ

1,020
475

68.2
31.8

11
413
940
131

0.7
27.6
62.9
8.8

93
80
1,249
39
34

6.2
5.4
83.6
2.6
2.3

150
281
1,053
11

10.0
18.8
70.4
0.7

1,289
114
82

86.8
7.7
5.5

117
527
295
431
125

7.8
35.3
19.7
28.8
8.4

255
235
509

25.5
23.5
51.0
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลทางคลินิกและทางชีวเคมีจาแนกตามกลุ่ม Albuminuria ของกลุ่มตัวอย่าง (n= 1495)
ตัวแปร
Normalalbuminuria Microalbuminuria Macroalbuminuria p-value
n=310
n=413
n=772
Mean±s.d.
Mean±s.d.
Mean±s.d.
อายุ (ปี)
64.3±10.3
64.3±10.8
66.2±10.5b,c
0.0021
ระยะการเป็นโรคเบาหวาน (ปี)
10.3±3.5
10.6±3.1a
10.1±3.6
0.0012
ดัชนีมวลกาย (kg/m2)
23.7±3.8
24.3±4.3
24.1±5.1
0.2182
b,c
Systolic blood pressure (mmHg)
128.6±11.4
129.2±11.6
131.3±12.3
0.0012
Diastolic blood pressure (mmHg)
71.9±8.0
72.7±8.3
72.9±7.9
0.1561
HbA1C (%)
8.2±1.9
8.3±1.9
8.3±2.01
0.1391
b
Fasting Blood Sugar (FBS) (mg/dl)
163.6±58.8
166.0±54.0
172.6±60.8
0.0012
Cholesterol (mg/dl)
202.6±42.6
200.4±41.7
207.4±51.8
0.2882
Triglycerides (mg/dl)
161.4±99.2
184.5±108.7a
204.5±125.4b,c
0.0012
HDL–cholesterol (mg/dl)
71.0±19.0
64.8±18.0
62.9±18.5b,c
0.0011
LDL–cholesterol (mg/dl)
98.4±36.8
100.5±38.5
103.1±38.2
0.2622
Uric acid (mg%)
5.3±2.0
5.7±1.9
6.4±2.0b,c
0.0011
Hemoglobin (g/dl)
12.5±2.4
12.3±1.8
11.9±1.9b,c
0.0012
a
Serum Creatinine (mg/dl)
1.3±1.5
1.1±1.0
1.2±1.2
0.0062
Blood urea nitrogen (mg%)
19.1±12.7
18.6±11.1
19.5±11.9
0.2162
1 =One-way ANOVA, 2=Kruskal-Wallis ANOVA
a = ความแตกต่างระหว่าง normal กับ Microalbuminuria (p< 0.05), b = ความแตกต่างระหว่าง normal กับ Macroalbuminuria
(p< 0.05), c = ความแตกต่างระหว่าง Microalbuminuria กับ Macroalbuminuria (p<0.05)
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย และภาวะแมคโครอัลบูมินนูเรีย วิเคราะห์โดย multiple logistic regression
ตัวแปร
จานวน Normal albuminuria
Microalbuminuria
Macroalbuminuria
n=1386
n=486, 35.0%
n=461, 33.3%
n=439, 31.7%
ร้อยละ
ร้อยละ ORadj (95% CI) p-value ร้อยละ ORadj (95% CI) p-value
เพศ
หญิง
942
27.3
33.1
1
39.6
1
ชาย
444
38.8
33.3 0.76 (0.53-1.09) 0.139 27.9 1.75 (1.29-2.36) 0.001
อายุ
< 60 ปี
388
40.5
33.5
1
26.0
1
≥ 60 ปี
998
33.0
33.2 1.30 (0.91-1.85) 0.137 33.8 1.53 (1.12-2.09) 0.007
ระยะการเป็น
โรคเบาหวาน
< 10 ปี
395
36.5
28.9
1
34.6
1
≥10 ปี
991
34.5
35.0 1.97 (1.35-2.88) 0.001 30.5 1.41 (1.04-1.92) 0.024
ความดันโลหิตซีสโตลิก
ปกติ (<130mmHg)
549
39.2
35.3
1
25.5
1
สูง (≥130 mmHg)
837
32.4
31.9 0.97 (0.69-1.37) 0.897 35.7 1.39 (1.04-1.85) 0.025
ไตรกลีเซอไรด์
ปกติ (<150.0 mg/dl) 693
41.4
31.9
1
26.7
1
สูง (≥150.0 mg/dl)
693
28.7
34.6 1.55 (1.12-2.14) 0.007 36.7 1.75 (1.33-2.31) 0.001
กรดยูริก
ปกติ (≤7.0 mg%)
1047
38.2
35.6
1
26.2
1
สูง (>7.0 mg%)
339
25.4
26.0 1.12 (0.72-1.75) 0.604 48.6 2.11 (1.54-2.89) 0.001

