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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เพื่อ

ศึกษาความชุก และปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ ในผู ้ ท่ีเป็น 

เบาหวานชนดิท่ี 2 จ�านวนตวัอย่าง 350 ราย โดยเกบ็ข้อมลู

ด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติ 

การเจ็บป่วย และผลตรวจทางห้องปฏิบัตการ ในคลินิก 

เบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่งใน

เขตภาคตะวันออก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

และสถิติถดถอยพหุแบบลอจิสติค

 ผลการวจิยั พบว่า ผูป่้วยเบาหวาน 169 ราย มภีาวะ

แทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ คิดเป็นอัตรา

ความชุกเท่ากับร้อยละ 48.28 และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับ 

การเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย (OR = 2.24) ผู้ที่

มีอายุ 80 ปีขึ้นไป (OR = 14.03) ระยะเวลาการเป็น 

เบาหวานมากกว่า 20 ปี (OR = 4.77) และค่าความดัน 

ซีสโตลิกที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 มิลลิเมตรปรอท (OR = 1.02) 

รวมไปถึงผู้ที่มีระดับน�้าตาลสะสมในเลือดปกติ และดัชนี

มวลกายอยู ่ในระดับปกติกลับพบว่ามีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซ้อนมากขึน้ โดยปัจจยัทัง้หมดร่วมท�านายโอกาสเกดิ

ภาวะแทรกซ้อนได้ 23.3% จากผลการวิจัย พยาบาลควร

ประเมินการไหลเวียนหลอดเลือดแดงส่วนปลายอย่าง 
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ต่อเนื่องให้กับผู้เป็นเบาหวานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

เฉพาะอย่างยิง่ผู้ทีเ่ป็นเบาหวานมากกว่า 5 ปี ผู้สูงอาย ุและ

ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย เพื่อชะลอการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่

ค�าส�าคัญ: ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่  

เบาหวานชนดิที ่2 ค่าดชันีสดัส่วนระหว่างความดนัซสีโตลิก 

ที่ข้อเท้ากับความดันซีสโตลิกที่แขน ค่าดัชนีความยืดหย่นุ 

ของหลอดเลือดแดง

Abstract

 This cross-sectional study aimed to  

estimate the prevalence of macrovascular  

complications and its influencing factors in Type 

2 Diabetes patients. Three hundred and fifty  

participants from a visiting out-patient diabetes 

clinic of 11 governmental hospitals in the eastern 

region of Thailand were involved in the study. 

Personal data, history of illness, and history of the 

laboratory were collected using our approval 

record forms. Descriptive statistics and multiple 

logistic regressions were used to descript and to 

identify factors associated with macrovascular 

complications.
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 There were 168 of 350 cases having the 

macrovascular complications and the prevalence 

was 48.00%. In the multivariate model, factors 

significantly influenced with macrovascular  

complications were male (OR = 2.24), age > 80 

years old (OR = 14.03), diabetes patients who have 

diabetes more than 20 years (OR = 4.77), and 

increasing in systolic blood pressure every 1 mmHg 

(OR = 1.02). Moreover, we found that the diabetes 

patients who have a normal level of HbA
1
C  

and BMI have more risk of macrovascular  

complications. The macrovascular complications 

can be predicted by those factors 23.3%. The 

implication for nursing practice from this finding 

is that nurses need to regularly examined for 

peripheral arterial disease and artery stiffness at 

least once a year, especially those who having 

diabetes longer than 5 years, elderly people, and 

those who having high blood pressure in order to 

postpone the occurrence of the complications of 

macrovascular.

Keywords: macrovascular complications, type 2 

diabetes mellitus, ankle brachial index (ABI), cardio 

ankle vascular index (CAVI)

ความส�าคัญของปัญหา

 เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นปัญหา

สาธารณสุขของทุกประเทศท่ัวโลก จากการส�ารวจของ 

สมาพนัธ์เบาหวานนานาชาตใินปี พ.ศ. 2558 พบว่า จ�านวน

ผู้เป็นเบาหวานในวัยผู้ใหญ่ท่ัวโลกท่ีมีอายุ 20-79 ปี มี

จ�านวนทั้งสิ้น 415 ล้านคน และคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 

2583 จะมีผู ้เป็นเบาหวาน เพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคน  

(International Diabetes Federation [IDF] Atlas, 

2015) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ�านวนผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 

ทีพ่บถงึร้อยละ 95-97 ส�าหรบัในประเทศไทยจ�านวนผูเ้ป็น

เบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน จากการส�ารวจ

ภาวะสขุภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ที ่5 รายงาน

ว่า ความชุกของเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 

ในปี พ.ศ. 2557 และเพิ่มจาก 4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2558 

เป็น 5.3 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2583 (IDF Atlas, 2015) และ

พบว่าผู้เป็นเบาหวานเพียงร้อยละ 23.5 ที่สามารถควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ (< 130 มก./ ดล.) ซึ่ง

ลดลงจากในปี พ.ศ. 2552 ที่มีผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดได้ร้อยละ 28.5 (วิชัย เอกพลากร, 

2559)

 จากสถิติดังกล่าวข้างต้น พบว่าผู้เป็นเบาหวานมี

แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และจ�านวนผู้ที่ไม่สามารถควบคุม

ระดบัน�า้ตาลในเลือดให้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงปกติมแีนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งระดับน�้าตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติเป็นระยะ

เวลานาน ส่งผลให้เกดิภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดง

ทั่วร่างกาย ทั้งหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือด

แดงขนาดใหญ่ ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่าการเกดิภาวะแทรกซ้อน

เร้ือรังจากโรคเบาหวานจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย  

การเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ ่

ในผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ ก่อให้

เกิดภาวะทุพพลภาพ และอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การเกดิภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลอืดแดงขนาด

ใหญ่ท่ีไปเล้ียงอวัยวะที่ส�าคัญได้แก่ สมอง หัวใจ และเท้า 

จากการศึกษาของ Bejot and Giroud (2010) พบว่า  

ผู้เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า

คนทั่วไป 1.5-3 เท่า และผู้ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดโรค

หลอดเลือดหัวใจ 2-4 เท่า (Martin-Timon, Sevillano- 

Collantes, Segura-Galindo, and del Canizo-Gomez, 

2014)  และภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลอืดแดงขนาดใหญ่

ที่ไปเล้ียงปลายเท้า ซ่ึงเป็นสาเหตุของการถูกตัดน้ิวเท้า  

เท้า และขา ก่อให้เกิดความพิการในผู้ที่เป็นเบาหวาน จาก

การศึกษาของ Mutirangura (2011) พบว่า ผู้ป่วยที่เป็น

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบร่วมกับเบาหวานจะมี

โอกาสถูกตัดขามากกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวาน 7 ถึง 15 เท่า

 จากการทบทวนงานวจิยัทีผ่่านมาพบว่า มกีารศกึษา 

วจิยัเกีย่วกับอตัราชุกของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตบี 

ในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 อยู่หลายการศึกษา จาก 

การศึกษาในประเทศไทยของ แพรวพรรณ สุวรรณกิจ  

และวัชรา แก้วมหานิล (2558) ศึกษาความชุกของโรค 

หลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันของประชากรในต�าบล 


