
ไทยเภสชัศาสตรแ์ละวทิยาการสขุภาพ ปี 12 ฉบับ 4, ตค. – ธค. 2560  166 Thai Pharm Health Sci J Vol. 12 No. 4, Oct. – Dec. 2017  

 

Prediction of Glycated Hemoglobin (HbA1c) Using Physical Activity, Eating Behavior 
and Medication Adherence in Bhutanese Patients with Type 2 Diabetes  

 

 

นพินธต์น้ฉบบั   Original Article 
 

   

ซเิทอร ์ดอรจ์ิ1, อาภรณ์ ดนีาน2* และ เขมารด ีมาสงิบญุ2   
 

Sither Dorji1*,  Aporn Deenan2 and Khemaradee Masingboon2   

   
1 นสิติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

2 กลุม่วชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  
1-2 คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยับูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต. แสนสขุ อ. เมอืง จ. ชลบุร ี

20131 

 1 Master of Nursing Science student (International Program)   

2 Adult Nursing Division 

1-2 Faculty of Nursing, Burapha University, 169 Long-had, Bangsaen Road, Saensuk, 

Chonburi, 20131, Thailand  

   

* ตดิตอ่ผูน้พินธ:์ apornd@buu.ac.th 
 

* Corresponding author: apornd@buu.ac.th 

   

วารสารไทยเภสชัศาสตรแ์ละวทิยาการสุขภาพ 2560;12(4):166-175. 
 Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2017;12(4):166-175. 

   

 

 

บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อตรวจสอบการท านายระดบัน ้าตาล (เฮโมโกลบนิ) A1c โดย
ปจัจยัการออกก าลงักาย พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารและความร่วมมอืในการ
ใช้ยาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ชาวภูฐาน วิธีการศึกษา: ใช้การวิจยัเชิง
พรรณนาทีห่าความสมัพนัธ์ของตวัแปร ด าเนินงานในเดอืนมนีาคม 2560 โดยใช้
กลุ่มตวัอย่างแบบสุมซึ่งใช้สุมอย่างง่ายในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
จ านวน 88 ราย ที่มารบับรกิารที่คลนิิกผูป้่วยนอกโรคเบาหวานของโรงพยาบาล
ทัว่ไปพุนโชลิ้งในประเทศภูฐานฝ ัง่ตะวนัตก เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบดว้ยขอ้มลูสว่นบุคคล แบบสอบถามการออกก าลงัโดยรวม แบบสอบถาม
การจดัการตนเองของผูป้่วยเบาหวานและแบบสอบถามความร่วมมอืในการใช้ยา
ฉบบัสัน้ วเิคราะห์ข้อมูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาส าหรบัข้อมูลของผูป้่วยและสถิติ
ถดถอยพหุคณูส าหรบัการท านายระดบัน ้าตาล A1c ผลการศึกษา: กลุ่มตวัอย่าง
มคี่าเฉลีย่ของระดบัน ้าตาล A1C ในเลอืดเท่ากบั 7.33% (SD = 1.53) ระดบั
น ้าตาล A1C นี้มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัในทางเดยีวกบัความร่วมมอืในการ
ใชย้า (r = 0.24, P-value < 0.05) กลา่วคอืคะแนนสงูหมายถงึความรว่มมอืในการ
ใชย้าต ่า และความสมัพนัธท์ีต่รงกนัขา้มกบัการออกก าลงักาย (r = -0.37, P-value 
< 0.01) และพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร (r = -0.83, P-value < 0.01) โดย
ปจัจยัทัง้สามสามารถอธบิายความแปรปรวนของ HbA1c ได ้38.2% (R2 = 0.382, 
P-value < 0.001) ปจัจยัที่สามารถท านายระดบัน ้าตาล A1C ได้มากที่สุดคอื
พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร ( = -0.426, P-value = 0.001) ตามดว้ยการ
ออกก าลงักาย ( = -0.277, P-value = 0.003) และความรว่มมอืในการใชย้า ( = 
0.229, P-value = 0.01) สรปุ: ผลการศกึษาน้ีสะทอ้นถงึบทบาทของปจัจยัการ
ออกก าลงักาย พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารและความร่วมมอืในการใช้ยาที่มี
ต่อระดบัน ้าตาล A1C ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในการส่งเสรมิการควบคุม
ระดบัน ้ าตาลในเลอืดให้ดขีี้นจงึต้องเน้นการปรบัปรุงพฤตกิรรมสุขภาพทัง้สาม
ประการดงักลา่ว 

ค าส าคญั: ระดบัน ้าตาล A1c, การออกก าลงักาย, การรบัประทานอาหาร, ความ
รว่มมอืในการใชย้า, เบาหวานชนิดที ่2 
 
 

Abstract 

Objective: To examine the prediction of glycated hemoglobin (HbA1c) 
based on physical activity, eating behavior and medication adherence in 
Bhutanese patients with type 2 diabetes. Method: A descriptive study with 
the correlational method was conducted in March 2017. A sample with 
simple random sampling was 88 adult patients with type 2 diabetes visiting 
the diabetic outpatient clinic of Phuntsholing General Hospital in Western 
Bhutan. Data were collected using the structured questionnaires that 
included a demographic questionnaire, global physical activity 
questionnaire, self-management diabetic behavioral questionnaire, and 
short medication adherence questionnaire. Descriptive statistics was 
performed for the demographic data and a multiple regression analysis for 
the prediction of HbA1c. Results: The participants had a mean HbA1c level 
of 7.33% (SD = 1.53). HbA1c was significantly associated with patients’ 
medication adherence (r = 0.24, P-value < 0.05), i.e. higher scores 
indicating lower adherence, and inversely associated with patients’ physical 
activity (r = -0.37, P-value < 0.01) and eating behavior (r = -0.83, P-value < 
0.01). The three factors could explain 38.2% of HbA1c variance (R2 = 
0.382, P-value < 0.001). Patients’ eating behavior was the strongest 
predictor of HbA1c in this sample ( = -0.426, P-value = 0.001), followed 
by physical activity (= -0.277, P-value = 0.003) and medication adherence 
( = 0.229, P-value = 0.01). Conclusion: The findings of this study shed 
additional light on the roles of eating behavior, physical activity, and 
medication adherence in HbA1c of adult patients with type 2 diabetes. To 
promote a better HbA1c control, the improvement of the three health 
behaviors should be emphasized.  

Keywords: glycated hemoglobin, physical activity, eating behavior, 
medication adherence, type 2 diabetes   
 

Introduction 

Type 2 Diabetes (T2D) is one of the most common 
chronic non-communicable diseases in nearly all countries, 
and continues to increase in numbers and significance, due 
to changing lifestyles.1 According to the global reports on 
diabetes, World Health Organization (WHO, 2016), the 
number of people with diabetes increased nearly four times 
since 1980, from 108 million in 1980 to 422 million in 2014 

and type 2 diabetes was accounted for 90% of people with 
diabetes in 2014.2  Four hundred fifteen million adults 
worldwide were living with diabetes in 2015 (a global 
prevalence of 8.8%), and the estimation is projected to rise 
to more than 642 million by 2040.3 It is projected that there 
will be a 69% increase in numbers of adults with diabetes in 
developing countries and a 20% increase in developed 


