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บทคัดย่อ
	 ภาวะเบาหวานที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางไตท�าให้เกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ	การสูญเสียที่

พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2	 ซ่ึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง	คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาเพื่อหาความ

สัมพันธ์ระหว่างการควบคุมระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด	และภาวะการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะของผู้ป่วย

ที่มารับบริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	และหาค่าน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

ที่เหมาะสมในการท�านายภาวะการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ	งานวิจัยเป็นแบบ	case-control	 ศึกษาในกลุ่ม 

ผูป่้วยเบาหวานชนดิที	่2	โดยแบ่งผูป่้วยออกเป็น	2	กลุม่	คอื	กลุม่ท่ีมกีารควบคมุน�า้ตาลเฉลีย่สะสมได้ด	ี(<7%)	และกลุ่มที่

ควบคุมน�้าตาลเฉลี่ยสะสมได้ไม่ดี	 (≥7%)	จากน้ันเก็บข้อมูลการควบคุมระดับน�้าตาลเฉล่ียสะสมในเลือดย้อนหลัง	 1	ปี	

และเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ	 โดยท�าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วย	Chi-square	 test	และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วย	

logistic	 regression	ทดสอบสมมติฐานแบบสองทางด้วยค่า	p-value	≤	0.05	ผลการศึกษาพบว่า	การควบคุมระดับ

น�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่	2	สัมพันธ์กับการเกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ	

(Adjusted	odds	 ratio	6.474,	95%	CI	=	3.284-10.806,	p-value	<	0.001)	และการได้รับยา	Simvastatin,	 

Atorvastatin	สัมพันธ์กับการเกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2	 (Adjusted	

odds	 ratio	2.345,	95%	CI	=	1.006-5.467,	p-value	=	0.048)	ส�าหรับเกณฑ์ที่เหมาะสมในการตรวจติดตาม 

การรักษา	และใช้ในการพยากรณ์การรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ	คือ	ค่าระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดที่ 

ร้อยละ	7.55	 (PPV=96.05%,	NPV=76.92%,	 sensitivity=51.7%,	 specificity	67.0%)	และพบว่าการควบคุม 

ระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดที่ไม่ดีสัมพันธ์กับภาวะการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะตั้งแต่	300	ug/mg	Cr	 

ขึ้นไป	(Adjusted	odds	ratio	3.683,	95%	CI	=	1.062-12.771,	p-value	=	0.04)	ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2	 

ที่มีการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ

ค�ำส�ำคัญ: การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด	ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน	ยาลดไขมันกลุ่มสเตติน
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Abstract
	 Diabetic	nephropathy,	which	causes	albuminuria	in	type	2	diabetic	patients	and	ultimately	
leads	to	patients	developing	end-stage	renal	disease,	has	a	large	impact	on	the	patients’	quality	of	
life	including	daily	activity,	emotion,	mental	and	social	status.	The	goal	of	this	study	is	to	determine	
the	 relationship	between	 glycated	hemoglobin	 (HbA1c)	 including	other	 risk	 factors	 and	 the	 
development	of	albuminuria	in	type	2	diabetic	patients	in	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	
Sirindhorn	Medical	Centre	Moreover,	this	study	aimed	to	find	the	optimal	cut-off	point	for	screening	
diabetic	nephropathy	with	HbA1c	 level.	The	 research	was	designed	as	a	case-control	 study	and	 
conducted	by	examining	 two	groups	of	patients	with	confirmed	albuminuria	 in	 type	2	diabetic	 
patients.	The	first	group	of	patient	were	individuals	with	good	glycemic	control	with	HbA1c	less	than	
7%	and	the	second	other	group	 individuals	with	poor	glycemic	control	with	HbA1c	more	than	or	
equal	to	7%.	The	data	were	analyzed	with	Chi-square	test	and	logistic	 regression	with	two-tailed	 
hypothesis,	p-value	≤	0.05.	The	resultsshowed	that	HbA1c	 in	type	2	diabetic	patients	significantly	
related	to	albuminuria.	(Adjusted	odds	ratio	6.474,	95%	CI	=	3.284-10.806,	p-value	<	0.001).	In	addition,	
the	usage	of	simvastatin	and	atorvastatin	in	the	patients	was	also	significantly	related	to	albuminuria.	
(Adjusted	odds	ratio	2.345,	95%	CI	=	1.006-5.467,	p-value	0.048).	A	cut-off	level	of	HbA1c	for	screening	
albuminuria	 in	 type	2	diabetic	patients	was	determined	to	be	7.55%	(PPV=96.05%,	NPV=76.92%,	 
sensitivity=51.7%,	specificity	67.0%).	Finally,	the	results	showed	that	there	was	a	significant	relationship	
between	HbA1c	and	macroalbuminuria	(albuminuria	>	300	mg/day)	in	the	patients	sample	who	had	
albuminuria.	(Adjusted	odds	ratio	3.683,	95%	CI	=	1.062-12.771,	p-value	=	0.04).
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บทน�ำ
	 ประชากรไทยก�าลังประสบปัญหาโรคเร้ือรังท่ี

เก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบัติตัวตามพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสม	ท�าให้มีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น

โดยเฉพาะโรคเบาหวาน	 ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยมี 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานท้ังหมด	3.2	ล้านคน	คิดเป็น

ร้อยละ	7.5	ของประชากรไทยทั้งหมด	จัดเป็นอันดับที่	6	

ในกลุ่มทวีปเอเชีย1	 โรคเบาหวานท�าให้เกิดความผิดปกติ

ของ	metabolic	และ	hemodynamic	pathway	ท�าให้

มีการเพิ่มขึ้นของ	reactive	oxygen	species	ท�าให้เกิด

การสะสมของ	extracellular	matrix	และเกิดการหนาตวั

ของ	 glomerular	basement	membrane	 รวมถึง	 

glomerulosclerosis	กระบวนการดังกล่าวท�าให้เกิด

การท�างานผิดปกติของไตเกิดภาวะโรคไตจากเบาหวาน	

(diabetic	nephropathy)

	 โรคไตจากเบาหวานน้ันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่

ส�าคัญของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	พบว่าผู้ป่วยไตวายระยะ

สุดท้ายในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ	47.6	มีสาเหตุมาจาก

ภาวะโรคไตจากเบาหวาน	 ส่งผลให้ผู ้ป่วยต้องรับการ 

ฟอกไตท�าให้คุณภาพชีวิตของผู ้ป่วยลดลง	 รวมท้ังสิ้น

เปลืองค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วย

เหล่านี้2	 ทางคณะผู้วิจัยได้เห็นถึงความส�าคัญของการ

ป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์และผลกระทบของภาวะ

แทรกซ้อนนี้	 จึงท�าการศึกษาวิจัยในเรื่องความสัมพันธ์

ของการควบคุมระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดกับการ

รั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะของผู ้ป่วยเบาหวาน

ชนิดท่ี	 2	ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์การแพทย์สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

และศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ได้แก่	ระยะเวลาต้ังแต่ได้รับ

การวินิจฉัยโรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	โรคไขมัน

ในเลือดสูง	 การได้รับยาลดความดันกลุ ่ม	 ACEI/ARB	 

ยาลดระดับไขมันในเลือดกลุ ่ม	 Simvastatin	 และ	 

Atorvastatin	เพศ	และอายุของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	

ที่เข้ารับการรักษาในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยใช้การเก็บ

บันทึกข้อมูลจากระบบเวชระเบียนผู้ป่วย	 (Electronic	

Medical	Record:	EMR)	และหาเกณฑ์ที่เหมาะสมของ

ระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดในการท�านายโอกาสท่ี

เกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบ	case-control	โดยศึกษา

ในกลุ่มผู ้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	 2	ที่รักษาในแผนก 

ผู้ป่วยนอก	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก	คือ	เชื้อชาติไทย	การวินิจฉัยโรค

ตามเกณฑ์	American	Diabetes	Association	 (ADA)	

Guidelines	 20153	 และตรวจติดตามการรักษาอยู่ที่

แผนกผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ	ที่มีการตรวจบันทึกผลระดับน�้าตาลเฉล่ียสะสมใน

เลือดและปริมาณ	โปรตีนในปัสสาวะ	ไม่ตั้งครรภ์	ไม่ได้รับ

ฮอร์โมน	erythropoietin	 ไม่เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังใน

ระยะที่	 3	ขึ้นไป	 ไม่ได้รับการถ่ายเลือด	และไม่เป็นโรค	

glomerular	disease	อื่นๆ	

	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	จากผู้ป่วยโรค 

เบาหวานชนิดที่	 2	 กลุ่มที่ตรวจพบการรั่วของโปรตีน 

อลับมูนิในปัสสาวะและกลุ่มทีต่รวจไม่พบการรัว่ของโปรตนี 

อัลบูมินในปัสสาวะ	 เก็บข้อมูลการควบคุมระดับน�้าตาล

เฉลี่ยสะสมในเลือดย้อนหลัง	1	ปี	แบ่งออกเป็นกลุ่มท่ีมี

การควบคุมระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมได้ดี	 (<ร้อยละ	7)	

และกลุ่มที่ควบคุมน�้าตาลเฉลี่ยสะสมได้ไม่ดี	(≥ร้อยละ	7)	

เก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยทั้ง	2	กลุ่ม	ได้แก่	เพศ	อายุ	

ระยะเวลาสูง	 ยาที่ได้รับเป็นประจ�า	 (simvastatin/ 

atorvastatin	และ	angiotensin	converting	enzyme	

inhibitor/angiotensin	 II	 receptor	blocker)	 โดย 

เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบเวชระเบียนผู้ป่วยของ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 ทั้งนี้ 

ข้อมลูส่วนตวัของผูป่้วยจะถกูเกบ็เป็นความลบัไม่น�าเสนอ

ในรายงานวิจัย
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 คณะผู้วิจัยได้ท�าการเลือกตัวอย่างแบบ	non- 

probability	 โดยใช้วิธี	 convenience	sampling	 โดย

ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างจากสูตรการค�านวณขนาด

ประชากร	2	กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน	การค�านวณหาขนาด

ตัวอย่างส�าหรับการศึกษาท่ีท�ากับคนสองกลุ ่มท่ีเป็น

อิสระต่อกัน	 เป็นข้อมูลชนิดนับ	จากรายงานการศึกษา

ก่อนหน้า9	พบว่าผูป่้วยทีต่รวจพบระดบัน�า้ตาลเฉลีย่สะสม

ในเลือดได้ต�่ากว่าร้อยละ	7	จะตรวจพบระดับอัลบูมินใน

ปัสสาวะได้ร้อยละ	10	ส่วนผู้ป่วยที่ตรวจพบระดับน�้าตาล

เฉลีย่สะสมในเลอืดได้มากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ	7	ตรวจพบ

ระดับอัลบูมินในปัสสาวะร้อยละ	35.9	 โดยก�าหนดค่า	 

Pc	=	0.1,	Pt	=	0.359,	P	=	0.359,	Zα =	1.96,	Zβ	=	0.84)	

ได้จ�านวนตวัอย่าง	อย่างน้อย	50	คนต่อกลุม่	เมือ่พจิารณา

ข้อมูลที่มีอยู่จึงเลือกสุ่มจ�านวนประชากรออกมากลุ่มละ	

120	คน	คิดเป็นจ�านวนทั้งหมด	240	คน	มาท�าการศึกษา	

โดยก�าหนดความชุกของผู้ป่วยท่ีไม่สามารถควบคุมระดับ

น�้าตาลเฉล่ียสะสมในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	 

ที่มีภาวะรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะเท่ากับ	0.45	

ก�าหนดความชกุของผูป่้วยทีส่ามารถควบคมุระดับน�า้ตาล

เฉลี่ยสะสมในเลือดในผู ้ป ่วยเบาหวานชนิดท่ี	 2	 ท่ีมี 

ภาวะรั่วของอัลบูมินในปัสสาวะ	 เท่ากับ	0.17	Type	 I	

error	 ในงานวิจัยนี้ยอมรับได้ท่ี	 5%	คิดเป็นค่า	Zα	=	

1.96	และ	Type	II	error	ในงานวิจัยนี้ยอมรับได้ที่	20%	

(power	=	80%)	คิดเป็นค่า	Zβ	=	0.842	

	 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา	แสดงในรปู

ร้อยละ	และค่าเฉลีย่กบัค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	หรอืมธัยฐาน

กับพิสัยควอไทล์ตามลักษณะการกระจายของข้อมูล	ซึ่ง

ทดสอบด้วย	Kolmogorov-Smirnov	 test	 วิเคราะห์

ข้อมูลแบบ	bivariate	analysis	ด้วย	Chi-square	test	

วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างการควบคมุระดบัน�า้ตาล

เฉลี่ยสะสมในเลือดกับเพศ	อายุ	ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเป็น

เบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคไขมันในเลือดสูง	 

ยา	 (Simvastatin/Atorvastatin	 และ	 ACEI/ARB)	

ก�าหนดให้	p-value	<	0.20	หลังจากนั้น	ท�าการทดสอบ	

Collinearity	ระหว่างตัวแปรแล้ววิเคราะห์แบบ	multi-

variate	analysis	โดยใช้	multiple	logistic	regression	

ก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่	p-value	<	0.05

ผลกำรวิจัย
	 จากการเกบ็ข้อมูลทางคณะผูท้�าวจิยัได้แบ่งกลุม่

ประชากรออกเป็นสองกลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มทีต่รวจพบน�า้ตาล 

อัลบูมินในปัสสาวะและไม่พบน�้าตาลอัลบูมินในปัสสาวะ	

น�าค่าน�้าตาลเฉล่ียสะสมในเลือดและปัจจัยต่างๆ	 ได้แก่	

อายุ	เพศ	ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นเบาหวาน	โรคความดัน

โลหิตสูง	 โรคระดับไขมันในเลือดสูง	ยากลุ่ม	ACEI,	ARB	

และกลุ่มยา	simvastatin/atorvastatin	มาคิดหาความ

สัมพันธ์กับการเกิดภาวะรั่วของอัลบูมินในปัสสาวะ	ด้วย

วิธีการ	Chi-square	test	ได้ผลดังตารางดังนี้	

ตารางท่ี 1	ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่	2	ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	(จ�านวน	240	คน)

ปัจจัย

ระดับโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ

p-value*ไม่พบ (%)
(n=120)

พบ (%)
(n=120)

ค่าน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด	(%)
ค่าต�่ากว่าร้อยละ	7 	94	(39.16) 	26	(10.83)

<0.001
ค่ามากกว่าร้อยละ	7 43	(17.9) 77	(32.08)

อายุ	(ปี)	
ค่าเฉลี่ย	±	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มัธยฐาน,	(พิสัยควอไทล์)

60.2017	±	10.79 -
0.547

- 59	(67,52)



73
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดกับระดับอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ที่มารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจจัย

ระดับโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ

p-value*ไม่พบ (%)
(n=120)

พบ (%)
(n=120)

เพศ	(คน)
หญิง 62	(25.83) 74	(30.83)

0.118
ชาย 58	(24.16) 46	(19.16)

ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นเบาหวาน
น้อยกว่า	10	ปี 89	(37.08) 70	(29.16)

0.009
มากกว่า	10	ปี 31	(12.91) 50	(20.83)

โรคความดันโลหิตสูง
มีภาวะความดันโลหิตสูง 44	(18.33) 56	(23.33)

0.116
ไม่มีภาวะความดันโลหิตสูง 76	(31.67) 64	(26.67)

โรคระดับไขมันในเลือดสูง มีภาวะระดับไขมันในเลือดสูง 105	(43.75) 99	(41.25)
0.278

ไม่มีภาวะระดับไขมันในเลือดสูง 15	(6.25) 21	(8.75)

ยากลุ่ม	ACEI,	ARB ได้รับยา	ACEI,	ARB 99	(41.42) 104	(43.57)
0.453

ไม่ได้ยา	ACEI,	ARB 20	(8.36) 16	(6.67)

ยากลุ่ม	ซิมวาสแตติน
อะทอร์วาสแตติน

ได้รับยา 95	(39.5) 104	(43.3)
0.091

ไม่ได้รับยา 21	(8.77) 12	(5)

หมายเหตุ ไม่พบการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้ป่วยทั้งหมด

														*Chi-square	test

ตารางที่ 2	แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	ที่เข้ารับการบริการที่

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ปัจจัย Crude
OR

p-value 95% CI Adjusted
OR*

95% CI p-value

ระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด	
	-	ค่ามากกว่าร้อยละ	7

	6.474 <0.001 3.652-11.477 5.922 3.284-10.806 <0.001

ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเป็นเบาหวาน
	-	มากกว่า	10	ปี

2.050 	0.009 1.187-3.542 1.833 0.935-3.277 0.081

Simvastatin,	Atorvastatin
	-	ได้รับยา

1.915 0.091 0.894-4.104 2.345 1.006-5.467 0.048

*Adjusted	ด้วยเพศ	ระยะเวลาการเป็นเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	และการใช้ยา	Simvastatin,	Atorvastatin
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รูปที่ 1	แสดง	ROC	curve	ของ	HbA1c	แสดงผลระหว่าง

ผู้ป่วยที่ไม่พบการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะและ 

ผู้ป่วยที่พบการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ

	 จากตารางที	่2	ปัจจยัจากระดบัน�า้ตาลเฉลีย่สะสม

ในเลือด	และการได้รับยา	 simvastatin/atorvastatin	 

มีผลต่อภาวะรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะอย่างมี 

นัยส�าคัญ	 แต่ปัจจัยทางด้านระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเป็น 

เบาหวานไม่มคีวามสมัพันธ์กบัการเกดิภาวะรัว่ของโปรตีน 

อัลบูมินในปัสสาวะอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

	 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสม

ในเลือดกับการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะตาม	

ROC	curve	พบว่ามีพื้นท่ีใต้กราฟเท่ากับ	0.784	ระดับ

น�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดท่ีเหมาะสมใช้ท�านายการรั่ว

ของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะมีค่าร้อยละ	7.55	ค่าความ

สามารถในการท�านายผลบวกร้อยละ	96.05	และความ

สามารถในการท�านายผลลบร้อยละ	76	มีความไวร้อยละ	

51.7	

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการรั่วของอัลบูมินในปัสสาวะแบบ	macroalbuminuria	และ	microalbuminuria	 

ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช

กุมารี

HbA1c (%) Microalbuinuria (%) Macroalbuinuria (%) OR 95% CI p-value*

ตั้งแต่ร้อยละ	7	 10	(43.5) 17	(73.9)
3.683 1.062-12.771 0.040

น้อยกว่าร้อยละ	7 13	(56.5) 6	(26.1)

*Chi-square	test	

	 จากตารางที่	 3	พบว่าผู้ป่วยที่มีค่าน�้าตาลเฉลี่ย

สะสมในเลือดตั้งแต่ร้อยละ	7	จะเพิ่มโอกาสเกิดการรั่ว

ของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะที่ระดับตั้งแต่	300	ug/mg	

Cr	เป็น	3.683	เท่า	เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีค่าน�้าตาลเฉลี่ย

สะสมในเลือดน้อยกว่าร้อยละ	7

อภิปรำยผล
	 การศึกษาวิจัยพบว่า	 กลุ ่มผู ้ป ่วยท่ีเป็นโรค 

เบาหวานชนดิที	่2	ทีไ่ม่สามารถควบคมุระดบัน�า้ตาลเฉลีย่

สะสมในเลอืดให้ได้ตามเกณฑ์ของ	ADA	2015	guideline3 

มโีอกาสเกดิการร่ัวของโปรตนีอลับมิูนในปัสสาวะมากกว่า

กลุ ่มที่ควบคุมได้	 สอดคล้องกับกลไกทางพยาธิวิทยา 

ที่ระบุว ่าโรคเบาหวานท�าให ้ เกิดความผิดปกติของ	 

metabolic	และ	hemodynamic	pathway	ท�าให ้

มีการเพิ่มขึ้นของ	reactive	oxygen	species	ท�าให้เกิด

การสะสมของ	extracellular	matrix	และเกิดการหนาตวั

ของ	 glomerular	basement	membrane	 รวมถึง	 

glomerulosclerosis	 ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้

เกดิการท�างานผดิปกตขิองไตเกดิภาวะโรคไตจากเบาหวาน	

(diabetic	nephropathy)	มีการรั่วของโปรตีนอัลบูมิน

ในปัสสาวะ8	ดังนั้น	ผู้ป่วยมีระดับเฉลี่ยสะสมในเลือดสูง

จะเพิ่มความผิดปกติของ	metabolic	pathway	มากขึ้น	
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ท�าให้เกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะมากยิง่ขึน้	

และอธิบายผลการวิจัยท่ีพบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	 2	 

ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลสะสมในเลือดให้ได้ 

ตามเกณฑ์ของ	 ADA	 2015	 guideline4	 มีโอกาส 

เกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินแบบ	macroalbuminuria	

มากกว่า	microalbuminuria	เมือ่เทยีบกบัผูป่้วยเบาหวาน

ชนิดที่	2	ที่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลสะสมในเลือดได้

ตามเกณฑ์	ด้วยกลไกเดียวกัน

	 นอกจากนี	้ผลการศกึษายงัสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ	Khan	และคณะ9	 ท่ีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

การควบคุมระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดกับความชุก

ของการเกดิการร่ัวของโปรตนีอลับมูนิในปัสสาวะของผูป่้วย

เบาหวาน	ซึง่พบว่าหากสามารถควบคมุระดบัน�า้ตาลให้อยู่

ในระดับที่เหมาะสมตาม	ADA	guideline	2015	แล้ว	 

จะพบอัตราการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะเพียง

ร้อยละ	10	ในทางตรงกนัข้ามหากผูป่้วยไม่สามารถควบคุม

ระดับน�้าตาลได้จะท�าให้เกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมิน 

ในปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ	35	ผลจากการวิจัยนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Naveen	และคณะ10	ที่พบว่า

อตัราเสีย่งในการเกิดการรัว่ของโปรตนีอลับมูนิในปัสสาวะ

จะเพิ่มมากขึ้นในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม	อย่างไรก็ตาม	การ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดท่ีเคร่งครัดเกินไปอาจท�าให้

เกิดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด	 และ 

ไม่สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ในกลุ่มที่เกิดจากหลอดเลือดขนาดใหญ่ได้	11

	 ส�าหรบัปัจจยัเสีย่งอืน่ๆ	พบว่ายาลดระดบัไขมนั 

ในเลือด	 ได้แก่	 simvastatin	และ	atorvastatin	 เป็น

ปัจจยัเสีย่งต่อการเกิดการร่ัวของโปรตนีอลับมูนิในปัสสาวะ	

โดยมโีอกาสเกดิภาวะดงักล่าวมากข้ึน	เมือ่เทยีบกบัผูท้ีไ่ม่ได้

ใช้ยา	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยา	statin	มีผลท�าให้	activity	

ของ	mevalonate	ลดลง	ซึ่งเป็นสารที่จะเปลี่ยนไปเป็น	

isoprenoid	pyrophosphate	ที่ใช้ในการ	prenylation	

ของ	GTP	binding	proteins	ในกระบวนการ	receptor	

mediated	endocytosis	ทีบ่รเิวณ	proximal	tubular	cell	

ส่งผลให้เกดิการร่ัวของโปรตนีอลับูมนิในปัสสาวะได้12,14,18

	 ผลของยากลุ่ม	ACE	 inhibitors	พบว่ายาไม่มี 

ความสัมพันธ์ต่อการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย	

Jan	และคณะ13	อย่างไรก็ตาม	ผลการวิจัยขัดแย้งกับ	

ADA	guideline	2015	ที่มีการแนะน�าในการให้ยา	ACEI/

ARB	 เพื่อลดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ	 ซ่ึง

ระบุว่าการได้รับยาดังกล่าวสามารถลดและชะลอการรั่ว

ของโปรตีนอัลบูมินได้	แต่ไม่สามารถท�าให้ผู้ป่วยหายจาก

การเกดิการรั่วของโปรตีนอัลบูมนิในปัสสาวะจนตรวจพบ

ระดับอัลบูมินในปัสสาวะเทียบเท่าคนปกติ

	 ส�าหรบัปัจจยัเสีย่งเรือ่งระยะเวลาการด�าเนนิโรค

ตัง้แต่ได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคเบาหวานท่ีมากกว่า	10	ปี

ไม่พบความสมัพนัธ์ของการเกดิการรัว่ของโปรตนีอลับมูนิ 

ในปัสสาวะ	ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ	James14	ที่พบว่า 

ผูป่้วยเบาหวานชนดิที	่2	ทีม่กีารด�าเนินโรคมานานเกนิกว่า	

10	ปีตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจะมีความเส่ียงต่อการเกิด

การรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ

	 ปัจจัยเส่ียงเรื่องภาวะความดันโลหิตสูงพบว่า

ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมิน

ในปัสสาวะ	ขัดแย้งกับผลการศึกษาอ่ืนๆ	ก่อนหน้า11,15  

ที่พบว่าภาวะความดันโลหิตสูงสามารถก่อให้เกิดความ

ผิดปกติทางพยาธิวิทยาในไตได้คล้ายคลึงกับโรคไต 

จากเบาหวาน	และหากสามารถควบคุมความดันโลหิต 

ให ้อยู ่ ในเป ้าหมายจะสามารถลดภาวะแทรกซ ้อน 

ทั้งในหลอดเลือดแดงใหญ่	 และหลอดเลือดแดงเล็ก	 

จึงควรต้องมีการควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่า	

140/90	mmHg	ในคนทีย่งัไม่มกีารร่ัวของโปรตนีอลับมูนิ

ในปัสสาวะ	และต�่ากว่า	130/80	mmHg	ในคนที่มีการรั่ว

ของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ3

	 ภาวะไขมันในเลือดสูงพบว่าไม่มีความสัมพันธ์

กับการเกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะ	ขัดแย้ง

กับรายงานก่อนหน้าที่พบว่าภาวะไขมันในเลือดสูงจะ

เพิ่มความเส่ียงในการเกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินใน

ปัสสาวะ	และท�าให้การด�าเนินโรครุนแรงขึ้นในผู้ป่วย 

เบาหวานชนิดที่	216,17 
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	 เพศ	และการสูบบุหรี่	 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 

ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ใดๆ	ต่อการตรวจพบอัลบูมินใน

ปัสสาวะ	ขัดแย้งต่อผลการวิจัยของ	Bancha	และคณะ8 

ที่พบว ่าอัตราการเกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินใน

ปัสสาวะมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเบาหวานเพศชายที่มี

การสูบบุหรี่

	 ข้อจ�ากดัในวจิยัชิน้นีค้อื	มอีคตใินการเกบ็ข้อมลู	

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มที่ท�าให้ลักษณะ	

hemoglobin	ของแต่ละตัวอย่างมีความแตกต่างกัน	โดย	

hemoglobin	ผิดปกติมีผลรบกวนกระบวนการตรวจหา

ระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด19	แต่ก็มีการศึกษาของ	

Diabetes	Research	and	Clinical	Practice	ปี	200821	

พบว่า	HbE	ไม่ได้ท�าให้ระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

เปลีย่นแปลงไปจากความเป็นจรงิในกลุม่คนไทย	และการ 

ศึกษาของ	 Yongyut20	พบว่า	 hemoglobinopathy	 

ที่พบมากที่สุด	3	ล�าดับแรกในกลุ่มประชากรคือ	Hb	E	

trait	 (ร้อยละ	49.32),	Homozygous	Hb	E	 (ร้อยละ	

11.40)	และ	α-thal	1	trait	(ร้อยละ	10.41)	และพบเป็น

ปกติร้อยละ	19.72	ดังนั้น	แม้ว่าจะไม่สามารถเก็บข้อมูล

เรื่องลักษณะของเม็ดเลือดแดงในเลือดได้	แต่ก็สามารถ

ยืนยันได้ว่ากลุ่มประชากรประมาณร้อยละ	80	 มีระดับ

น�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดที่เชื่อถือได้

สรุปผล
	 จากการศึกษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	2	ที่มารับ

บริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	แผนกอายุรกรรม	พบว่าการควบคุม

ระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ประเภทที	่2	ทีไ่ม่ด	ี(ตัง้แต่ร้อยละ	7)	การได้รบัยาลดไขมนั	

simvastatin	และ	atorvastatin	มีความสัมพันธ์กับการ

เกิดการรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะของผู้ป่วยโรค

เบาหวานชนิดที่	2	และระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

ที่สูงสัมพันธ์กับภาวะ	macroalbuminuria	นอกจากนี	้

ระดบัน�า้ตาลเฉลีย่สะสมในเลอืดทีเ่หมาะสมในการพยากรณ์

การรั่วของโปรตีนอัลบูมินในปัสสาวะคือ	ร้อยละ	7.55	ซึ่ง

มีค่าความไวร้อยละ	51.7	ค่าความจ�าเพาะร้อยละ	67.0	

ความสามารถในการท�านายผลบวกร้อยละ	96.05	ความ

สามารถในการท�านายผลลบร้อยละ	76.92

กิตติกรรมประกำศ
	 คณะผูว้จิยัขอขอบพระคณุ	ผศ.ดร.นพ.กติตพิงษ์	

คงสมบูรณ์	 พญ.รัชพร	ทวีรุจจนะ	 และ	 ดร.นพ.สุธีร	์ 

รัตนะมงคลกุล	ที่ได้ให้ค�าปรึกษาในการท�าการศึกษาวิจัย 

ในครั้งนี้ตลอดระยะเวลาของโครงการ	อีกท้ังขอขอบคุณ

หน่วยข้อมูลกลางศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่ท�าการรวบรวมและ

แจกแจงข้อมูลในด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

ในครั้งนี้	 เพื่อให้งานวิจัยในครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จและ 

ลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสำรอ้ำงอิง 

	 1.	 นายแพทย์วินัย	สวัสดิวร.	คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปีงบประมาณ	2556	เล่มท่ี	4	การ

บริหารงบบริการควบคุม	 ป้องกัน	และรักษาโรคเรื้อรัง	 :	บริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน	

และความดันโลหิตสูง.	1st	ed.	หลักสี่,	กรุงเทพฯ:	ศรีเมืองการพิมพ์;	2556.

	 2.	 แนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับโรคเบาหวาน	พ.ศ.	2557.	1st	ed.	พระนคร,	กรุงเทพฯ:	หจก.	อรุณการพิมพ์;	2557.

	 3.	 Lyn	Reynolds.	Standards	of	Medical	Care	in	Diabetes—2015:	Summary	of	Revisions.	Dia	Care.	

2015	Jan	1;38(Supplement	1):S4–S4.

	 4.	 ปัญญาศักดิ์	เดือนเพ็ญ.	การตรวจคัดกรองเบาหวาน.	เมืองเชียงใหม่,	เชียงใหม่:	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;	2556.



77
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดกับระดับอัลบูมินในปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ที่มารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

	 5.	 Chakkarwar	VA.	Smoking	 in	diabetic	nephropathy:	sparks	 in	the	fuel	tank?	World	J	Diabetes.	

2012	Dec	15;3(12):186–95.

	 6.	 สมชาย	 เอี่ยมอ่อง.	ค�าแนะน�าส�าหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบ�าบัดทดแทนไต	พ.ศ.	2558.	TH:	

takeda	(Thailand);	2558.

	 7.	 Douglas	K,	O’Malley	PG,	Jackson	JL.	Meta-Analysis:	The	Effect	of	Statins	on	Albuminuria.	Ann	

Intern	Med.	2006	Jul	18;145(2):117–24.

	 8.	 Satirapoj	B.	Review	on	pathophysiology	and	treatment	of	diabetic	kidney	disease.	J	Med	Assoc	

Thai.	2010	Nov;93	Suppl	6:S228–41.

	 9.	 Khan	P,	Khan	M,	Ahmad	A,	et	 al.	 Relationship	of	Glycemic	control	with	Prevalence	of	 

Microalbuminuria	in	Diabetic	Patients.	Gomal	Journal	of	Medical	Sciences	[Internet].	2012	Dec	31 

[cited	2015	Oct	28]	10(2).	Available	from:	http://www.gjms.com.pk/ojs/index.php/gjms/article/

view/779

	 10.	 Naveen	P	KN.	Evaluation	of	glycated	hemoglobin	and	microalbuminuria	as	early	risk	markers	 

of	nephropathy	 in	type	2	diabetes	mellitus.	 [Internet].	2012	 [cited	2015	Oct	28].	Available	 

from:	http://www.biomedscidirect.com/621/evaluation_of_glycated_hemoglobin_and_ 

microalbuminuria_as_early_risk_markers_of_nephropathy_in_type_2_diabetes_mellitus/ 

articlescategories

	 11.	 Barzilay	JI,	Lovato	JF,	Murray	AM,	et	al.	Albuminuria	and	Cognitive	Decline	 in	People	with	 

Diabetes	and	Normal	Renal	Function.	Clinical	Journal	of	the	American	Society	of	Nephrology.	

2013	Nov	7;8(11):1907–14.

	 12.	 van	der	Tol	A,	Van	Biesen	W,	Van	Laecke	S,	et	al.	Statin	Use	and	the	Presence	of	Microalbuminuria.	

Results	from	the	ERICABEL	Trial:	A	Non-Interventional	Epidemiological	Cohort	Study.	PLoS	One	

[Internet].	2012	Feb	16	[cited	2015	Oct	28];7(2).	Available	from:	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC3281099

	 13.	 Heeg	JE,	de	Jong	PE,	van	der	Hem	GK,	et	al.	Kidney	International	-	Abstract	of	article:	Reduction	 

of	proteinuria	by	angiotensin	converting	enzyme	inhibition.	Kidney	Int.	1987	Jul;32(1):78–83.

	 14.	 Warram	JH,	Gearin	G,	Laffel	L,	et	al.	Effect	of	duration	of	type	I	diabetes	on	the	prevalence	

of	stages	of	diabetic	nephropathy	defined	by	urinary	albumin/creatinine	ratio.	JASN.	1996	Jun	

1;7(6):930–7.

	 15.	 Van	Buren	PN,	Toto	R.	Hypertension	in	Diabetic	Nephropathy:	Epidemiology,	Mechanisms,	and	 

Management.	Adv	Chronic	Kidney	Dis.	2011	Jan;18(1):28–41.

	 16.	 Dyslipidemia	Is	Associated	with	Diabetic	Nephropathy	(DN)	in	Spontaneously	Obese	Nonhuman	

Primates	(NHPs)	-	DiabetesPro	-	American	Diabetes	Association	[Internet].	[cited	2015	Oct	27]. 

Available	 from:	http://www.professional.diabetes.org/Abstracts_Display.aspx?TYP=1&CID= 

74393#



เวชสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ มศว78

	 17.	 Hung-Chun	Chen	J-YG.	Role	of	 lipid	control	 in	diabetic	nephropathy.	Kidney	 international	 

Supplement.	2005;67(94):S60–2.

	 18.	 Agarwal	R.	Statin	Induced	Proteinuria:	Renal	Injury	or	Renoprotection?	Journal	of	the	American	 

Society	of	Nephrology	:	JASN.	2004;15(9):2502–3.

	 19.	 Schnedl	WJ,	Trinker	M,	Lipp	RW.	HbA1c	determination	in	patients	with	hemoglobinopathies.	 

Diabetes	Care.	1999	Feb;22(2):368–9.

	 20.	 Prompunjai	Y.	Prevalence	of	Severe	Thalassemia	and	Hemoglobinopathies	in	Risk	Couples	in	 

Eastern	Thailand.	TH:	J	Med	Tech	Assoc	Thailand;	2013.

	 21.	 Paisooksantivatana	K,	Kongsomgan	A,	Banyatsuppasin	W,	et	al.	Influence	of	hemoglobin	E	on	 

measurement	 of	 hemoglobin	 A1c	 by	 immunoassays.	 Diabetes	 Res	 Clin	 Pract.	 2009	

Mar;83(3):e84–5.


