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การผิดนัดและตัวชี้วัดทางคลินิกของผลการดูแลในผูปวยเบาหวานใน หนวย
บริการปฐมภูมิสามเหลี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร
วริสรา ลุวรี ะ, เสาวนันท บำเรอราช
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Missed Appointment and Clinical Indicators of Diabetes Mellitus Care
among the Diabetes Mellitus Patients in Samleam Primary Care Unit,
Srinagarind Hospital
Varisara Luvira, Sauwanan Bumrerraj
Department of Community Medicine, Faculty of medicine, Khonkaen University
หลักการและวัตถุประสงค: โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่
ตองรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนที่เปน
อันตราย แตพบวามีผูปวยจำนวนหนึ่งผิดนัดเปนประจำ จึง
ทำใหไดรบั การรักษาไมตอ เนือ่ ง วัตถุประสงคของการศึกษานี้
จึ ง เพื่ อ ศึ ก ษาความชุ ก ของการผิ ด นั ด และความสั ม พั น ธ
ระหวางการผิดนัดกับตัวชี้วัดทางคลินิกของผลการดูแลใน
ผปู ว ยโรคเบาหวานทีร่ กั ษาเปนประจำทีห่ นวยบริการปฐมภูมิ
สามเหลี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร
วิธีการศึกษา: เป น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาในผู ป ว ยโรค
เบาหวานทีร่ กั ษาเปนประจำทีห่ นวยบริการปฐมภูมสิ ามเหลีย่ ม
ในชวงวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง 31 สิงหาคม 2555 จำนวน
139 ราย โดยศึกษาทั้งหมด เครื่องมือที่ใชเปนแบบบันทึก
ขอมูลเวชระเบียนผูปวย ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูล
ดานการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน และพฤติกรรมสวนตัวของ
ผปู ว ยสถิตทิ ใี่ ช ไดแก สถิตเิ ชิงพรรณนา คือความชุก รอยละ
คามัธยฐาน สวนเบีย่ งเบน ควอไทด และสถิตเิ ชิงวิเคราะห คือ
Chi-square test, Odd ratio (OR), และ 95% Confidence
interval
ผลการศึกษา: จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 139 ราย พบวา
ไมผิดนัดรอยละ 8.6 ผิดนัดในชวงรอยละ 1-30 คิดเปน
รอยละ 38.1 และผิดนัดมากกวารอยละ 30 คิดเปนรอยละ
53.2 โดยพบวาผูที่ผิดนัดเปนประจำมีระดับน้ำตาลในเลือด
สะสม (HbA1C) คาเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว
(DTX) และผูที่ระดับแอล ดี แอล คอเลสเตอรอล สูงกวา
เปาหมายควบคุม อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (< 0.05)
สรุป: ผูปวยโรคเบาหวานที่รักษาเปนประจำที่หนวยบริการ
ปฐมภูมิสามเหลี่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทรสวนใหญผิดนัด
เปนประจำ
คำสำคัญ การผิดนัด, เบาหวาน, หนวยบริการปฐมภูมิ

Background and objective: Diabetes mellitus is a
chronic disease that requires ongoing treatment to
prevent its serious complications. The patient who missed
the appointment on a regular basis often leads to
intermittent treatment. This study aimed to determine the
prevalence of missed appointment and relationship
between missing appointment and clinical indicators of
diabetes mellitus care among the diabetic patients in
Samleam Primary Care Unit, Srinagarind Hospital
Study Design: This descriptive study was done among
patients with diabetes mellitus in Samleam Primary Care
Unit, Srinagarind Hospital during September 1st , 2011August 31 th, 2012. Total population of 139 were used.
Patients’ data and personal habit were reviewed from
medical records. The results were analyzed by
descriptive statistics included frequency, percentage,
median, interquartile range and the analytical statistics
included Chi-square test, Odd ratio (OR) and 95%
Confidence interval.
Results: Of the total 139 patients, 8.6% of the subjects
did not miss any appointment , 38.1% missed 1-30%,
53.2% missed more than 30%. Frequently missed
appointments were significantly associated with
increased HbA1C, increased DTX and increased LDLCholesterol more than target control. (p-value < 0.05)
Conclusion: The majority of diabetes patients in
Samleam Primary Care Unit, Srinagarind Hospital were
frequently missed the appointments
Key words missed appointment, diabetes mellitus,
primary care unit
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การผิดนัดและตัวชีว้ ดั ทางคลินกิ ของผลการดูแลในผปู ว ยเบาหวาน

x Missed Appointment and Clinical Indicators of Diabetes

ผปู ว ยโรคเบาหวานทีร่ กั ษาเปนประจำทีห่ นวยบริการปฐมภูมิ
สามเหลี
่ยมโรงพยาบาลศรีนครินทร
โรคเบาหวานเปนโรคเรือ้ รังทีเ่ ปนปญหาสำคัญทางดาน
สาธารณสุขของโลกเนื่องจากเปนโรคที่ทำใหใหเกิดภาวะ
วิธีการศึกษา
แทรกซอนตางๆ ที่เปนอันตราย ทำใหเกิดอาการปวยและ
1
เสียชีวิตกอนวัยอันควร ผูที่ปวยเปนโรคเบาหวานจึงควร
เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) ใน
ไดรบั การติดตามการรักษาจากทีมผเู ชีย่ วชาญ2 หนวยบริการ ผปู ว ยโรคเบาหวานทีร่ กั ษาเปนประจำทีห่ นวยบริการปฐมภูมิ
ปฐมภูมิสามเหลี่ยม ซึ่งเปนสถานบริการปฐมภูมิในสังกัด สามเหลี่ยมในชวงวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง 31 สิงหาคม
สถานพยาบาลตติ ย ภู มิ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มี แ พทย 2555 มี จำนวน 139 ราย คำนวณขนาดตัวอยางโดยใช
เวชศาสตร ค รอบครั ว จากภาควิ ช าเวชศาสตร ชุ ม ชน โปรแกรมสำเร็จรูป WinPepi แทนคาโดย Confidence level
คณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มาใหบริการดาน = 95%, acceptable difference = 0.05, Assumed proporการรักษาเปนประจำในวันจันทรถงึ ศุกร เวลา 8.30-12.00 น. tion = 0.3310,(optional) population size = 139 ไดขนาด
โดยมีการจัดระบบการนัดผปู ว ยโรคเรือ้ รังแยกเปนชุมชน แต ตัวอยางศึกษาทั้งหมด 99 ราย แตเนื่องจากประชากรที่จะ
ในชวงทีผ่ า นมาพบวามีผปู ว ยจำนวนหนึง่ มาไมตรงตามวันนัด ศึกษามีขนาด 139 ราย และการศึกษาเปนเพียงการทบทวน
จากการศึกษาที่ผานมาพบวาผูปวยที่ผิดนัดจะทำให ประวัติจากฐานขอมูลมิไดเปนการรบกวนผูปวย จึงจะใช
ประสิทธิภาพของการรักษาลดลงเนื่องจากไดรับการดูแล ประชากรทั้งหมด
ไมตอเนื่อง3 และยังเปนการแทรกแซงความตั้งใจของผูให
การศึกษานี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การรักษา4 นอกจากนีย้ งั พบวาการผิดนัดในโรคเรือ้ รัง ทำให การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่โครงการ
ไมสามารถดูแลผปู ว ยอยางตอเนือ่ งได รวมทัง้ การปรับยา และ HE551244 โดยเปนการศึกษาที่เก็บขอมูลโดยการบันทึก
การตรวจคัดกรองเพื่อปองกันภาวะตางๆ เปนไปไดอยาง ขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย ซึ่งขอมูลดังกลาวผูวิจัยถือเปน
ไมเต็มที่5 สำหรับโรคเบาหวานมีการศึกษาในประเทศสหรัฐ ความลับ จะไมมกี ารระบุชอื่ ทีอ่ ยู หรือขอมูลอันจะทำใหผอู นื่
อเมริกาพบวา ผูปวยที่ผิดนัดในการรักษาบอยๆ จะมีระดับ ใชอางอิงถึงผูเปนเจาของขอมูลได นอกจากนี้การวิเคราะห
น้ำตาลในเลือดกับการดูแลตนเองทีแ่ ยกวากลมุ ทีม่ าพบแพทย ข อ มู ล จะทำการวิ เ คราะห เ พื่ อ นำเสนอในภาพรวมเท า นั้ น
ตรงตามนัด6,7แตมีการศึกษาที่ประเทศอังกฤษซึ่งศึกษาใน ซึ่งไมมีผลตอแพทยผูเปนเจาของขอมูลไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
1) คำนิยามเชิงปฏิบัติการ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งไดรับการรักษาโดยการฉีดยา
อินซูลินพบวา การผิดนัดของผูปวยไมเกี่ยวของกับอัตรา
y ผิ ด นั ด คื อ ผู ป ว ยไม ไ ปพบแพทย ต ามนั ด โดย
การตายของผูปวย8
ผิดนัดเปนบางครั้งหมายถึงไมไปตามนัดรอยละ 1-30 และ
ในประเทศไทยยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการผิดนัดของ ผิดนัดเปนประจำหมายถึงไมไปตามนัดมากกวารอยละ 306
ผูปวยโรคเบาหวานเปนจำนวนนอย คณะผูวิจัยจึงมีความ
y ผู ป ว ยเบาหวาน คื อ ผู ที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จาก
สนใจศึกษาวาความชุกของผูปวยโรคเบาหวานที่ผิดนัดใน แพทยวา เปนโรคเบาหวานตัง้ แตกอ นวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.
หนวยบริการปฐมภูมสิ ามเหลีย่ มเปนเทาใด และผปู ว ยทีผ่ ดิ นัด 2554 ซึง่ กำลังไดรบั การรักษาดวยการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เปนประจำมีตวั ชีว้ ดั ทางคลินกิ ของผลการดูแลผปู ว ยเบาหวาน และ/หรือการรับประทานยาลดระดับน้ำตาล ในเลือดและ/หรือ
แตกตางกับผูปวยโรคเบาหวานที่พบแพทยตามนัดหรือไม ฉีดอินซูลนิ
2) เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบบันทึกขอมูลจาก
โดยเกณฑ ข องตั ว ชี้ วั ด ทางคลิ นิ ก ของผลการดู แ ลผู ป ว ย
เบาหวานอางอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน เวชระเบียนผปู ว ย ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
2554 9 เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง ระบบการนั ด ของหน ว ยบริ ก าร
y แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ประกอบ
ปฐมภู มิ ส ามเหลี่ ย ม และการรณรงค ใ ห ผู ป ว ยในชุ ม ชน ดวย เพศ อายุ การศึกษา สิทธิก์ ารรักษาพยาบาล
เห็นความสำคัญของการพบแพทยตรงตามนัด รวมทั้งเพื่อ
y แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนขอมูลดานการเจ็บปวย
เปนขอมูลพืน้ ฐานสำหรับการศึกษาเกีย่ วกับการนัดผปู ว ยโรค ดวยโรคเบาหวาน ประกอบดวย โรคเรื้อรังรวมชนิดอื่นๆ
เรื้อรังตอไป
จำนวนยาที่รับประทานเปนประจำ รูปแบบของยาเบาหวาน
ที่ใช สวนสูง น้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึ่งป
คาความดันโลหิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงในเวลาหนึง่ ป ระดับ น้ำตาล
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความชุกของการผิดนัด และความสัมพันธ ในเลือดเฉลีย่ (DTX, HbA1C) และระดับไขมันชนิด LDL
y แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนขอมูลดานพฤติกรรม
ระหวาง การผิดนัดกับตัวชี้วัดทางคลินิกของผลการดูแลใน
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สวนตัวของผปู ว ย ประกอบดวย การผิดนัด และการสูบบุหรี่
3) การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ นำขอมูลที่ไดจัดทำ
เปนฐานขอมูล Microsoft Excel แลวทำ double entry ดวย
โปรแกรม Epi info for dos เพือ่ ตรวจสอบความถูกตองและ
ใชโปรแกรม SPSS for Windows เพือ่ ตรวจสอบความเปน
ไปไดของขอมูล เพื่อแกไขฐานขอมูลใหถูกตอง จากนั้นจึง
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for
Windows และ Epi Info for Windows วิเคราะหขอ มูลโดย
สถิตเิ ชิงพรรณนา โดยใชคา ความชุก รอยละ คามัธยฐานสวน
เบีย่ งเบนควอไทด สวนสถิตเิ ชิงวิเคราะห โดยใช Chi-square
test, Odd ratio (OR) และ 95% Confidence interval
4) การเก็บรวบรวมขอมูล
(1) ขออนุญาตหัวหนาหนวยบริการปฐมภูมสิ ามเหลีย่ ม
และแพทย ที่ ต รวจรั ก ษาผู ป ว ยเป น ประจำที่ ห น ว ยบริ ก าร
ปฐมภูมิสามเหลี่ยมเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากบันทึก
เวชระเบี ย นของผู ป ว ยโรคเบาหวานที่ รั ก ษาเป น ประจำที่
หนวยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม
(2) บั น ทึ ก ข อ มู ล จากเวชระเบี ย นของผู ป ว ยในแบบ
บันทึกขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยโดยตั้งนิยามของคำวา
ผิดนัดคือมาไมตรงวันนัด
(3) ตรวจสอบความถู ก ต อ งและความครบถ ว นของ
ขอมูลภายหลังเสร็จสิ้นการทบทวนเวชระเบียนทุกครั้ง

ผลการศึกษา
1) ขอมูลทัว่ ไป กลมุ ตัวอยางมีจำนวนทัง้ หมด 139 ราย
ในการติดตามการรักษาเบาหวาน พบวาไมผิดนัดจำนวน
12 ราย รอยละ 8.6 ผิดนัดรอยละ 1-30 จำนวน 53 ราย
รอยละ 38.1 และผิดนัดมากกวารอยละ 30 จำนวน 74 ราย
รอยละ 53.2 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน
96 ราย (รอยละ 69.1) คามัธยฐานอายุเทากับ 65 ป และ
พิสยั ควอไทลเทากับ 13 สิทธิก์ ารรักษาบัตรทอง โรงพยาบาล
ศรีนครินทร (รอยละ 83.5) ดัชนีมวลกายมีคา มัธยฐาน 25.15
kg/m2 มีพสิ ยั ควอไทลเทากับ 5.32 ไดรบั การวินจิ ฉัยวาเปน
เบาหวานมากกวา 1 ป (รอยละ 96.4) มีโรครวม 2 โรค จำนวน
58 ราย (รอยละ 41.7) โดยความดันโลหิตสูงเปนโรครวมที่
พบบอยที่สุด จำนวน 90 ราย (รอยละ 64.7) คามัธยฐาน
จำนวนยาเทากับ 3.4 ชนิด และพิสัยควอไทลเทากับ 2.3
ทุกรายรักษาเบาหวานดวยยาชนิดรับประทานอยางเดียว
(รอยละ 100) (ตารางที่ 1)
2) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการผิ ด นั ด กั บ ระดั บ
น้ำ ตาล ในเลื อ ดและตั ว ชี้ วั ด ผลการดู แ ลของผู ป ว ย
โรคเบาหวาน เมื่อกำหนดใหการผิดนัดเปนประจำหมายถึง
การผิดนัดมากกวารอยละ 30 ของจำนวนครัง้ ทีม่ าพบแพทย5

x Varisara Luvira and Sauwanan Bumrerraj
จากผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ แ บบตั ว แปรเชิ ง เดี่ ย ว
(ตารางที่ 2) พบวา ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
คาเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว (DTX) และ ระดับ
แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล มีความสัมพันธกบั การผิดนัด เปน
ประจำอยางมีนัยสำคัญทางสถิติดวยชวงความเชื่อมั่น 95%

วิจารณ
การศึกษาในครั้งนี้ กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวาน
ที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาที่ ห น ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ส ามเหลี่ ย ม
โรงพยาบาลศรีนครินทร พบวามีผทู ไี่ มผดิ นัดในระยะเวลา 1
ป มีจำนวนนอยเพียงรอยละ 8.6 เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศอเมริกา6 และจังหวัดยโสธร
ประเทศไทย9 ซึง่ มีผปู ว ยเบาหวานทีไ่ มผดิ นัดในระยะ เวลา 1
ป รอยละ 35.3 และ 66.7 ตามลำดับ และเมือ่ ดูอตั ราการผิดนัด
โดยกำหนดให ก ารผิ ด นั ด เป น ประจำหมายถึ ง การผิ ด นั ด
มากกวารอยละ 30 ของจำนวนครั้งที่มาพบแพทย พบวา
กลุมตัวอยางในการศึกษานี้มีการผิดนัดเปนประจำถึงรอยละ
53.2 ในขณะทีก่ ารศึกษาทีร่ ฐั แคลิฟอรเนีย ประเทศอเมริกา6
มีผูปวยเบาหวานที่ผิดนัดเปนประจำเพียงรอยละ 12.3 การ
ที่กลุมตัวอยางจากการศึกษานี้มีการผิดนัดเปนจำนวนมาก
อาจเกิ ด จากกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น มี เ ฉพาะผู ป ว ยที่ รั ก ษาที่
หนวยบริการปฐมภูมใิ นขณะทีก่ ารศึกษาอืน่ ๆมีผปู ว ยทีร่ กั ษา
ที่ โ รงพยาบาลด ว ย เนื่ อ งจากหน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ เ ป น
จุ ด บริ ก ารที่ ใ กล บ า นใกล ใ จที่ ป ระชาชนเข า ถึ ง และใช
ประโยชนไดงาย11 ในการศึกษานี้ผูปวยสวนใหญเปนคนที่
อาศัยอยูในชุมชนเดียวกับหนวยบริการปฐมภูมิ สามารถ
เดินทางมารับการรักษาที่หนวยบริการปฐมภูมิไดสะดวก
จึ ง อาจไม ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ วั น นั ด โดยบางคนอาจรอให
ยาหมดแล ว ค อ ยพบแพทย รวมถึ ง อายุ ข องกลุ ม ตั ว อย า ง
ในการศึกษานี้มีคากลางมากกวาการศึกษาอื่นๆ โดยการ
ศึ ก ษานี้ มี ค า มั ธ ยฐานอายุ 65 ป ในขณะนี้ ก ารศึ ก ษาที่
รัฐแคลิฟอรเนีย6 และจังหวัดยโสธร10มีคา เฉลีย่ ของอายุ 60.8
และ 60.5 ป ตามลำดับ จึงอาจทำใหกลุมตัวอยางในการ
ศึ ก ษานี้ ลื ม วั น นั ด เนื่ อ งจากอายุ ม ากทำให จำได ย ากขึ้ น 12
ซึ่งการลืมวันนัดเปนหนึ่งในเหตุผลที่ทำใหผูปวยผิดนัด13, 14
จากการศึกษานี้พบวาผูปวยที่ผิดนัดเปนประจำ (ผิด
นั ด มากกว า ร อ ยละ 30 ของจำนวนครั้ ง ที่ ม าพบแพทย )
มีความสัมพันธกับคาเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว
(DTX) และระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1C) ซึง่ สอดคลอง
กับหลายการศึกษา6, 7, 10, 15 ซึง่ พบวาการผิดนัดมีความสัมพันธ
กับการไมสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อาจเปน
เพราะการผิ ด นั ด ทำให ผู ป ว ยขาดยา ได รั บ การดู แ ลไม
ตอเนือ่ ง3 สงผลตอการปรับยา4 และการผิดนัดอาจบงบอก ถึง
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x Missed Appointment and Clinical Indicators of Diabetes

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผปู ว ยเบาหวาน จำแนกตามอัตราการผิดนัด
อตราการผิดนัด
ไมผิดนัด
จำนวน (รอยละ)
12 (8.6)
เพศ (รอยละ)
ชาย
41.7
หญิง
58.3
คามัธยฐานอายุ (พิสัยควอไทล)
64.5 (11)
สิทธิก์ ารรักษา (รอยละ)
บัตรทองรพ.ศรีนครินทร
83.3
บัตรทองรพ.อืน่
0
ประกันสังคมรพ.ศรีนครินทร
0
ประกันสังคมรพ.อืน่
0
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
16.7
ไมมสี ทิ ธิการรักษา
0
คามัธยฐานดัชนีมวลกาย (พิสัยควอไทล)
25.71 (7.29)
ระยะเวลาที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคเบาหวาน(รอยละ)
0
นอยกวา 1 ป
100
มากกวา 1 ป
จำนวนโรครวม (รอยละ)
0
ไมมี
41.7
1 โรค
58.3
2 โรค
0
3 โรค
ชนิดของโรครวม (รอยละ)
75
ความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง
66.7
เกาต
0
อืน่ ๆ
16.7
คามัธยฐานจำนวนชนิดของยา (พิสัยควอไทล) 4.39 (2.4)
รูปแบบของยาที่ใชรักษาโรคเบาหวาน
(รอยละ)
รับประทาน
100
ยาฉีด
0
รับประทานและยาฉีด
0

ความไมใสใจในการรักษาดานอืน่ ๆ10 รวมถึงในดานผใู ห การ
รักษาจะมีความรสู กึ ในดานลบเมือ่ ผปู ว ยไมมาตรงนัด12 ทำให
การสื่อสารระหวางผูใหบริการกับผูปวยลดลง4
จากการศึกษานีพ้ บวาผปู ว ยทีผ่ ดิ นัดเปนประจำ (ผิดนัด
มากกวารอยละ 30 ของจำนวนครั้งที่มาพบแพทย) มีความ
สัมพันธกบั ระดับแอล ดี แอล คอเลสเตอรอล สูงกวา เปาหมาย
ควบคุม อาจเกิดจากการผิดนัดในโรคเรื้อรังทำให ผูใหการ
รักษาไมสามารถดูแลผปู ว ยไดอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ การปรับยา
และการตรวจคัดกรองเพื่อปองกันภาวะตางๆ เปนไปได
อยางไมเต็มที่5
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ผิดนัดรอยละ 1-30 ผิดนัดมากกวารอยละ 30

ทั้งหมด

53 (38.1)

74 (53.2)

139 (100)

32.1
67.9
64 (11.5)

28.4
71.6
65 (13.5)

30.9
69.1
65 (13)

84.9
3.8
1.9
0
9.4
0
24.65 (5.93)

82.7
2.7
4.1
0
9.5
1.4
25.06 (5.02)

83.5
2.9
2.9
0
10.1
0.7
25.15 (5.32)

5.7
94.3

2.7
97.3

3.6
96.4

15.1
47.2
37.7
0

17.6
36.5
41.9
4.1

15.1
41
41.7
2.2

67.9
54.7
1.9
0
3.92 (2.14)

60.8
64.9
2.7
4.1
3.3 (2.52)

64.7
61.2
2.2
3.6
3.4 (2.3)

100
0
0

100
0
0

100
0
0

เนื่ อ งจากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี รู ป แบบการศึ ก ษา
เชิงพรรณนา (Descriptive study) ซึง่ บอกไดเฉพาะความชุก
แตไม สามารถบอกความสัมพันธระหวางตัวแปรวาตัวแปรใด
เปนเหตุ ตัวแปรใดเปนผล จึงอาจตองมีการศึกษาไปขางหนา
แบบ longitudinal study ตอไป นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้
เปนการเก็บขอมูลจากเฉพาะเวชระเบียนผปู ว ย จึงอาจทำให
ขาดขอมูลบางสวน เชน ขอมูลดานครอบครัว การศึกษา
อาชีพ การเงิน เหตุผลทีผ่ ดิ นัด เปนตน ซึง่ อาจมีผลตอขอมูล
การผิดนัดหรือ ตัวชี้วัดทางคลินิกของผลการดูแลของผูปวย
เบาหวาน จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติม
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ตารางที่ 2 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการผิ ด นั ด เป น ประจำ (ผิ ด นั ด มากกว า ร อ ยละ 30 ของจำนวนครั้ ง ที่ ม าพบแพทย )
กับระดับน้ำตาลในเลือดและตัวชี้วัดผลการดูแลของผูปวยโรคเบาหวาน
ผลการดูแลเบาหวานตามเปาหมายควบคุม
ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) (รอยละ)
<7
>7
คาเฉลีย่ ระดับน้ำตาลในเลือดทีป่ ลายนิว้ (DTX) (มก./ดล.)
< 130
> 130
คาความดันตัวบน (มม.ปรอท)
< 130
> 130
คาความดันตัวลาง (มม.ปรอท)
< 80
> 80
ระดับแอล ดี แอล คอเลสเตอรอล(มก./ดล.)
< 100
> 100
การสูบบุหรี่
ไมสบู บุหรี่
สูบบุหรี่

จำนวนทั้งหมด
(รอยละ)

จำนวนกลุมตัวอยางที่ผิด
นัดมากกวารอยละ 30
(รอยละ)

41 (29.5)
98 (70.5)

16 (21.6)
58 (78.4)

0.030*

30 (21.6)
109 (78.4)

11 (14.9)
63 (85.1)

0.040*

57 (41)
82 (59)

35 (47.3)
39 (52.7)

0.108

89 (64)
50 (36)

47 (63.5)
27 (36.5)

0.893

36 (25.9)
103 (74.1)

14 (18.9)
60 (81.1)

0.045*

127(91.4)
12(8.6

67(90.5)
7(9.5)

0.711

p - value+

+

p-value จาก Chi-square test
*statistical significance at p-value < 0.05

สรุป
ส ว นใหญ ข องผู ป ว ยโรคเบาหวานที่ รั ก ษาเป น ประจำ
ทีห่ นวยบริการปฐมภูมสิ ามเหลีย่ มผิดนัดเปนประจำ โดย การ
ผิดนัดเปนประจำมีความสัมพันธกับคาเฉลี่ยระดับน้ำตาลใน
เลือดทีป่ ลายนิว้ (DTX) ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม (HbA1C)
และ ระดับแอล ดี แอล คอเลสเตอรอล สูงกวา เปาหมายควบคุม
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