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เบาหวานชนิดที่ 2 เปนโรคที่พบมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้งตางประเทศและประเทศ
ไทย สิ่งสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานคือการเฝาระวังภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือด ไดแก ไตวาย
จอประสาทตาเสื่อม โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งภาวะแทรกซอนเหลานี้เปนสาเหตุสําคัญของการ
สูญเสียปสุขภาวะ คุณภาพชีวิตที่ลดลง และคาใชจายที่เพิ่มขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของการดําเนิน
โรคนับเปนพื้นฐานสําคัญตอการสาธารณสุข โดยสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการคัดกรองตรวจหาโรค
ในระยะเริ่มแรก การพยากรณโรค การรักษา และติดตามผลการรักษา ทั้งยังชวยตอบคําถามเกี่ยวกับปจจัย
ที่กอ ให เ กิ ด โรคและภาวะแทรกซอ นได ในป จ จุ บัน การศึก ษาการดํ า เนิ น ของโรคและอุบั ติก ารณ ข อง
ภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวานในประเทศไทยยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอ กรมการแพทยจึง
สนใจศึกษาความชุกและอุบัติการณของภาวะแทรกซอนที่ ตา ไต และเทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อใช
เปนแนวทางในการวางแผนเชิงนโยบาย และใชเปนขอมูลเพื่อพัฒนาการดูแลผูปวยเบาหวานที่เหมาะสม
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความชุกและอุบัติการณของภาวะแทรกซอนที่ ตา ไต และเทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาแบบ Cohort study ติดตามภาวะแทรกซอนที่ตา ไตและเทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
จํานวน 1,100 คน สถานที่ศึกษาเปนโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทยจํานวน 4 แหง ไดแก โรงพยาบาล
ราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) และ
โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 3 แหง ไดแก โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลลาดหลุมแกว และ
โรงพยาบาลหนองเสือ การประเมินภาวะแทรกซอนทางตาโดยจักษุแพทยดานจอประสาทตาโดยใช Indirect
ophthalmoscope และใช Proposed International Clinical Diabetic Retinopathy Disease Severity scales
2003 ในการประเมินระดับความรุนแรงของภาวะจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน การประเมินความ
ผิดปกติของไตจากปริมาณอัลบูมินในปสสาวะ 3 ระดับ คือ ปกติ (<30 mg/g Cr), microalbuminuria (30-299
mg/g Cr) และmacroalbuminuria (> 300 mg/g Cr) การประเมินความเสี่ยงของการถูกตัดเทาโดยทีม
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจเทาแบงผูปวยเปน 2 กลุม คือกลุมที่มีความเสี่ยงต่ําและกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการ
ถูกตัดเทา

ผลการศึกษา
สามารถติดตามผูปวยโรคเบาหวานได 910 ราย จากจํานวนผูปวยเบาหวานที่ลงทะเบียน 1,110 ราย
(คิดเปน 82.7%) อายุเฉลี่ย 59.4 ป ผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ ใชสิทธิคารักษาจากโครงการ 30 บาทและ
สิทธิขาราชการ ระยะเวลาที่ปวยเปนเบาหวาน 7 - 8 ป และพบวามีประวัติคนในครอบครัวเปนเบาหวาน
มากกวา 50% จํานวนผูที่เสียชีวิตระหวางการติดตามพบ 5 ราย ใน 910 ราย ดวยสาเหตุจากโรคมะเร็งจํานวน
2 ราย โรคหัวใจ 2 ราย และ ติดเชื้อทางกระแสโลหิต 1 ราย อุบัติการณของโรคจอประสาทตาเสื่อม (Diabetic
retinopathy) เพิ่มขึ้น 2.67 % (24 ราย) ความชุกของ Mild NPDR 10.0 % Moderate NPDR 12.0% Severe
NPDR 1 % และ PDR 3.0 % สําหรับ อุบัติการณของ Macular edema เพิ่มขึ้น 3% (19 ราย) มีความชุกของ
Macular edema 6%
ยังไมสามารถประเมินอุบัติการณของโรคไตได แตผูปวยเบาหวานมากกวา 30% พบความผิดปกติ
ของไต ซึ่งพบ 29.2 % มีภาวะmicroalbuminuria และ 7.5 % มีภาวะ macroalbuminuria
สําหรับความผิดปกติที่เทา พบวามีผูปวยถูกตัดขาและนิ้วเทาสาเหตุเนื่องมาจากเบาหวาน 0.7% (6
ราย) และผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงตอการถูกตัดขาและเทาพบ 13.4% (121 ราย)
สําหรับผลการศึกษาในป 2551 ซึ่งเปนปที่ 3 ของการศึกษา อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลที่ได และวิเคราะหผลการศึกษาในขั้นตอนตอไป
สรุปและเสนอแนะ
ควรมีการติดตามเพื่อประเมินภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดในผูปวยเบาหวานเปนประจําทุกป
เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาที่เหมาะสม และสามารถปองกันการดําเนินโรคแทรกซอนไปสูในระดับที่
รุนแรงขึ้น
คําสําคัญ : เบาหวาน ภาวะแทรกซอน จอประสาทตาเสื่อม ไตวาย แผลที่เทา

หมายเหตุ : ชุดโครงการวิจยั ภาวะแทรกซอนทางคลินิกในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เปนโครงการตอเนื่อง
5 ป ประกอบดวยโครงการยอย ดังนี้
1. การศึกษาภาวะแทรกซอนทีต่ าในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
2. การศึกษาภาวะแทรกซอนทีไ่ ตในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
3. การศึกษาภาวะแทรกซอนที่เทาและขาในผูป วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

