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บทคัดยอ 
เบาหวานเปนโรคที่พบบอยและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในประชาชนไทย ปจจัยเสี่ยงที่

เกี่ยวของไดแก ดานพันธุกรรม อาย ุพฤตกิรรมสุขภาพ และส่ิงแวดลอม การประเมนิใหบุคคลทราบ
ความเสีย่งตอเบาหวาน มีโอกาสชวยกระตุนใหบุคคลทีม่ีความเสีย่งสงูเกิดความตระหนักและปรบั
พฤติกรรมทางสุขภาพ ทําใหลดโอกาสหรือหนวงเวลาการเปนเบาหวานใหชาลง การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิธกีารการประเมนิความเสี่ยงตอเกิดเบาหวาน จากขอมูลแบบสอบถาม
และการวัดดัชนีความอวน 

การศึกษานี้ไดใชขอมูลการศึกษาทางระบาดวิทยาในกลุมพนกังานการไฟฟาแหงประเทศ
ไทย (EGAT study) ในการวเิคราะหปจจัยเสี่ยงของการเกิดเบาหวานและการใหคะแนนตามปจจัย
เสี่ยงที่มีความสําคัญตอการเกิดโรค การวิเคราะหทางสถิติดวย logistic regression และใช
สัมประสิทธิ์ของปจจัยเสีย่งที่มีนยัสําคัญมาพฒันาคะแนนความเสีย่ง และทดสอบความสามารถ
ในการทํานายของคะแนนความเสีย่งดงักลาวดวยการวเิคราะห receiver operating 
characteristic curve (ROC) และ การคาํนวณพืน้ทีโ่คง (Area under curve, AUC)  

ผลการศึกษากลุมศึกษาพนกังานเมื่อเร่ิมตนการศึกษา ในป 2528 ผูที่ไมมีภาวะเบาหวาน 
2677 คน จากการติดตามเปนเวลา 12 ป พบมีผูปวยเบาหวานรายใหมเกิดขึ้น 361 คน การ
วิเคราะหพบวาปจจัยเสีย่งทีม่ีความสมัพนัธกับการเกิดเบาหวานอยางมีนัยสาํคัญคือ อาย ุเพศ โรค
ความดันเลือดสูง ประวัติเบาหวานของคนใดคนหนึง่ในครอบครัวไดแก พอ, แม, พี ่หรือ นอง, ดัชนี
ความอวน BMI มาก และ อวนลงพงุ เมื่อพัฒนาเปนน้ําหนกัคะแนนของปจจัยเสีย่งที่เกี่ยวของได
ดังนี้  

ปจจัย คะแนน 
อาย ุ
34-39 
40-44 
45-49 
≥ 50 

 
0 
0 
1 
2 

เพศ 
ผูหญิง 
ผูชาย 

 
0 
2 

ดัชนีมวลกาย (นน. ตัว กก. / ความสงู เมตร2) 
<23 
23 - < 27.5 

 
0 
3 



≥ 27.5  5 
ความยาวเสนรอบเอว 
< 90 ซม. (ผูชาย) และ < 80 ซม. (ผูหญงิ) 
≥ 90 ซม. (  ผูชาย) และ ≥ 80 ซม. (ผูหญงิ) 

 
0 
2 

เปนโรคความดันเลือดสูง 
ไมเปนโรคความดันเลือดสงู 
เปนโรคความดันเลือดสูง ( >140/90 มม. 
ปรอท หรือรักษาความดันเลอืดสูงอยู) 

 
0 
2 

ประวัติเบาหวานในพอแม พีน่อง 
ไมมีประวัติ 
มีประวัติ 

 
0 
4 

 
สําหรับผลรวมคะแนนที่ไดแปลผลดังนี ้

ผลรวมคะแนน ความเสี่ยงตอเบาหวานใน 12 ป 
<= 2 < 5 % 
3 – 5 5 – 10% 
6 – 8 11 -20% 
9 - 10 21- 30% 
>=11 >30% 

 
พบวาคะแนนรวมนี้จะอยูระหวาง 0-22  โดยที่คะแนนรวมเทากบั 6 จะมีความไว 

(sensitivity)ในการทํานายผล 76.5% และ มีความจําเพาะ (specificity) 60.2% 
โดยสรุปการศกึษานี้ไดพัฒนาเกณฑการประเมินความเสี่ยงตอการเกดิเบาหวานใน

อนาคตที่อาศัยขอมูลประวติัจากแบบสอบถามและการวัดดัชนีความอวน ซึ่งขอมลูเหลานี้สามารถ
เก็บไดจากการสัมภาษณและการตรวจรางกาย ซึง่สามารถทาํไดในการสํารวจภาวะทางสุขภาพ
ทั่วไป โดยไมตองอาศัยการตรวจเลือดไดผลอยางมีความถูกตองในเกณฑที่ดี จึงเปนเครื่องมอืที่
งายเหมาะกับการใชในการสถานบริการระดับปฐมภูม ิ รวมทั้งการประเมนิดวยตนเองของ
ประชาชน นอกจากนี้ในการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชนวัยกลางคนทั่วไปควรมีการถาม
ประวัติที่เกี่ยวของและมีการวัด BMI และเสนรอบวงเอวเพื่อการประเมินความเสีย่งตอเบาหวาน
ตอไป
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การพัฒนา EGAT Diabetes risk score 
 
ความเปนมา 

เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่กําลังระบาดทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย  การสํารวจในป 2543 
พบความชุกเบาหวานในคนไทยที่มีอาย ุ 35 ปข้ึนไปเทากบัรอยละ 9.6 ปจจัยเสี่ยงสําคัญการเกิด
โรคเบาหวานไดแกอายุ ความอวน ความดนัเลือดสูง ประวัติเปนเบาหวานในครอบครัว เปนตน ใน
ตางประเทศมกีารศึกษาเพื่อคํานวณความสัมพันธของปจจัยเสี่ยงตางๆที่กลาวขางตนกับโอกาส
เกิดโรคเบาหวาน และสามารถสรางดัชนทีีเ่รียก diabetes risk score เพื่อนาํมาประเมินโอกาส
การเปนเบาหวานในอนาคต ซึ่งมีประโยชนในการใหความรูแกประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะบุคคล
กลุมเสี่ยง เพื่อทาํนายวาเขามีโอกาสเปนเบาหวานในอนาคตมากนอยเพียงใด ใชชวยในการให
ความรูและสรางความตระหนักเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อลดความเสีย่งดังกลาว 
การศึกษาพบวาคนที่มีความเสี่ยงตอตอเบาหวาน เชน impaired glucose tolerance สามารถ
ปองกนัหรือชะลอการเกิดเบาหวานนี้ได ถาคนเหลานั้นมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกนิอาหาร
และการออกกาํลังกาย ปจจุบันในประเทศไทยยงัไมมีการพัฒนาเกณฑทาํนายการเกิดเปน
เบาหวานมากอน เนื่องจากตองใชขอมลูทางระบาดวทิยาที่เปนการศึกษาไปขางหนา ดังนั้น 
การศึกษาเพื่อทราบแนวทางคํานวนหา diabetes risk score สําหรับคนไทยจึงเปนสิง่ที่มี
ประโยชนอยางยิ่ง การศึกษานี้จะใชขอมูลการศึกษาระยะยาวในพนกังานการไฟฟาฝายผลิต ซึ่งมี
คนอยูในการศกึษาติดตามประมาณ 3400 คน เปนระยะเวลา กวา 12 ป และมอุีบัติการณของ
เบาหวานในกลุมคนนี้ข้ึนจํานวนหนึ่ง จึงนาจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนในการวิเคราะหเพื่อหา
ดัชนี diabetes risk score ข้ึนดังกลาว 

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาขนาดความสมัพนัธของปจจัยเสี่ยงตางๆกับการเกิดเบาหวาน 
2. สรางดัชน ี diabetes risk score เพือ่ทํานายความเสี่ยงของเบาหวาน สําหรบั

ประชากรทัว่ไป 
 
วิธีการ 
1.ทบทวนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน และการพฒันาดัชนี diabetes risk score 
ในตางประเทศ 
2. ทบทวนรายการขอมูลและวิธกีารจัดเก็บขอมูลในการศึกษาระยะยาวในพนักงานการ
ไฟฟาฝายผลติ 



3. ศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยเสี่ยงตางๆกับการเกิดโรคเบาหวาน จากขอมูล
การศึกษาระยะยาว 
4. สังเคราะหแนวทางการคาํนวณหาดัชน ีdiabetes risk score 
5. วิเคราะหขอมูล เพื่อหาดัชน ี diabetes risk score ในการทาํนายโอกาสการเกิด
โรคเบาหวานในประชากรตัวอยาง 
6. อภิปรายผล รวมทัง้ขอจํากัดของขอมูล และเสนอแนวทางการประยุกตใชดัชนี 
diabetes risk score ในการควบคุมปองกันโรคเบาหวาน ทัง้ในดานการใหความรูเพื่อลด
ปจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
7. เสนอแนวทางการเก็บขอมูลตามดัชน ีdiabetes risk score และระบบที่เหมาะสม 
8. จัดทาํรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. หลักฐานความสัมพนัธของปจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคเบาหวาน 
2. ดัชนี diabetes risk score 
3. แนวทางการประยุกตใช diabetes risk score ในระบบริการสุขภาพและแนวทาง

ดานระบบขอมูล 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

ปจจุบันเบาหวานเปนหนึ่งในโรคเรื้อรังที่บ่ันทอนคุณภาพชีวิตและคราชีวิตมนษุยมากที่สุด
โรคหนึง่ และมีแนวโนมอัตราการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากสถิติจํานวนผูปวยเบาหวานทัว่
โลก 50 ลานคนในป พ.ศ. 2528 เพิ่มเปนกวา 170 ลานคนในขณะนี้ 1  และมีการทํานายวาจะ
เพิ่มข้ึนเปน 300 ลานคนในป 2568 จึงเปนความทาทายของงานสาธารณสุขยุคศตวรรษที่ 21 นี้
เปนอยางยิ่งในการควบคุมปองกนัภาวะโรคนี้  ลักษณะธรรมชาติของโรคเบาหวานมีการดําเนนิโรค
เปนไปอยางเงยีบๆในระยะแรกของโรคเชนเดียวกับโรคเรือ้รังอื่นๆ ผูปวยในระยะแรกจึงไมทราบวา
ตนเองมีเบาหวาน ผูปวยเหลานี้มีโอกาสเกิดภาวะโรคแทรกซอนและตายดวยภาวะแทรกซอนของ
พยาธิสภาพในอวัยวะตางๆ ไดแก ตา, ไต ระบบประสาท และระบบหัวใจและหลอดเลือด สําหรบั
การศึกษาความชกุของเบาหวานในประชาชนไทย โดยการศึกษา interASIA พบความชุกรอยละ 
9.6 ในประชาชนอายุ ≥ 35 ปข้ึนไป และรอยละ 50 ของผูเปนเบาหวานเหลานี้ไมทราบวาตนเองมี
เบาหวาน2 ดังนั้นกวาครึ่งหนึ่งของผูปวยเบาหวานไมไดรับการวินจิฉัยจึงสูญเสียโอกาสในการทราบ
วาตนเองเปนกลุมเสี่ยงที่ตองรีบดําเนนิการปองกันและรกัษา 

ดังกลาววาเบาหวานไมมีอาการในระยะแรก ดังนัน้การรูตัวของผูปวยและการวนิิจฉัยโดย
แพทยจงึมกัจะชาเกนิไป โดยเฉลี่ยประมาณวาปจจุบันการวินิจฉัยโรคชาไปประมาณ 9 – 12 ป ทํา
ใหผูปวยที่ไมไดดูแลรักษาในเรื่องภาวะน้าํตาลในเลือดสูง ไขมนัในเลือดสูง และความดันเลือดให
พอเหมาะ ซึง่หากมีการควบคุมระดับน้ําตาล และปจจัยเสี่ยงรวมไดดีจะทําใหมีโอกาสการเกิดโรค
แทรกซอนไดนอยลง3  การศกึษาพบวาประมาณ 1 ใน 5 ของผูปวยเบาหวานรายใหมทีเ่พิง่วนิิจฉัย
ได มีภาวะแทรกซอนทางตา, ประสาท หรือไต 4  นอกจากนี้ผูปวยเบาหวานกวารอยละ 75 จะ
เสียชีวิตดวยโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งการดําเนนิของโรคนั้นเริ่มตนตั้งแตภาวะกอนเปน
เบาหวาน (prediabetes) 5  ปจจุบันยงัไมมีขอแนะนาํใหประชากรทัว่ไปตรวจคัดกรองเบาหวาน
ดวยการตรวจเลือด เนื่องจากผลไดยังไมคุมคาใชจาย แตแนะนาํใหตรวจเฉพาะในกลุมเสี่ยง6 แตก็
ยังมีผูที่ไมไดรับการตรวจเปนจํานวนมาก นอกจากนี้การตรวจพบมักจะชาเกินไปเนื่องจาก
ภาวะแทรกซอนทางระบบหลอดเลือดตางๆเกิดขึ้นแลวกอนวนิิจฉัยเบาหวาน  
 การวิจยัใน 3 -4 ปที่ผานมารายงานวาโรคเบาหวาน ในกลุมเสี่ยงนั้นสามารถปองกันได
ดวยการปรับเปลี่ยนลีลาชีวติ 7 , 8 , 9   ดังนัน้การคนหาผูที่มีโอกาสเปนเบาหวานไดสูงเหลานีจ้ึงมี
ความสาํคัญอยางยิ่ง  
 การคนหาผูที่เสี่ยงตอเบาหวานดวยการตรวจระดับน้าํตาลในเลือดนัน้ การตรวจหลังอด
อาหารเกิน 8 ชั่วโมงนัน้ อาจไมไดผลที่บอกถงึภาวะกอนเปนเบาหวานไดดีเทากับตรวจดวย 
glucose tolerance test อยางไรก็ตามการตรวจเลือดทั้งสองวิธนีั้นตองเสียคาใชจาย และทราบ
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เพียงระดับน้าํตาลในเลือดวาเสี่ยงหรือไมเทานั้น แตก็ยังอาจพลาดในการคนพบกลุมเสี่ยงทีย่งัมี
ระดับน้ําตาลในเลือดขณะตรวจอยูในเกณฑปกติได ดังนัน้กลุมนี้จงึอาจไมไดรับขอมูลวาตนเองก็
อาจมีความเสีย่ง ทําใหมีโอกาสการรบัรูเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อนาํไปสูการปองกันแบบปฐมภมูิ
ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพใหเหมาะสม 

ปจจุบันในตางประเทศมกีารพัฒนาเครื่องมือแนวคําถามที่สามารถทาํนายความเสีย่งของ
ประชาชนได วาโอกาสเกิดโรคเบาหวานในอนาคตเปนอยางไร เครื่องมือนีม้ักเปนสวนหนึง่ของการ
ใหความรูแกประชาชนในการประเมินตนเอง และยงัเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับแพทยและเจาหนาที่
ในการประเมนิความเสี่ยงใหผูปวยในระดบัปฐมภูมิ  

ตอไปนี้จะกลาวถงึ การศึกษา diabetes risk score ทีม่ีการพฒันาขึน้ในตางประเทศดังนี ้ 
Lindstrom J, and Tuomilehto J. (2003)  เสนอรายงาน diabetes risk score ในการ

ทํานายการเปนเบาหวานประเภทที ่ 2 ในคนฟนแลนด เปนการศึกษาในคนอายุ 35-64 ป จํานวน 
4746 คน ที่ยงัไมไดเปนเบาหวานเมื่อเร่ิมตนการศึกษาและติดตามไปเปนเวลา 10 ป ทําการ
วิเคราะหความสัมพนัธระหวางปจจัยเสีย่งกับผูปวยเบาหวานรายใหม ดวยวิธีสถิติ logistic 
regression ผลการศึกษา พบ ปจจัย อาย ุBMI เสนรอบวงเอว ประวัติโรคความดันเลือดสูง ระดับ
น้ําตาลในเลือด กิจกรรมทางกาย การบริโภคผลไมผัก มีความสมัพนัธกับการเกิดเบาหวาน ( 182 
คน) ผูวิจัยสราง คะแนน diabetes risk score คา 0-20 คะแนน โดยคาคะแนนรวม ≥ 9 มีคา 
ความไว 0.78 และความจาํเพาะ 0.77 . 
 Bann CA และคณะ (1999) สราง model ทางสถิติในการระบุผูที่เปนเบาหวานแลวแตยัง
ไมทราบวาตนเองเปนเบาหวาน โดยศกึษาในกลุมตัวอยางในการศึกษา Rotterdam study 
ประเทศเนเธอรแลนด จํานวน 1016 คน อายุ 55-75 ป ที่ยงัไมมีเบาหวาน ใหผูเขารวมวจิัยกรอก
แบบสอบถามคัดกรองอาการทางเบาหวาน และปจจยัเสี่ยง จากนัน้ทดสอบ glucose tolerance 
test  ผูวิจัยวเิคราะหความสัมพันธโดยใช logistic regression จากนัน้ทดสอบ model ที่ไดใน 
ประชากรอีกกลุมหนึง่ (Hoorn study) ที่มีอายุ 50-74 ป ผลการศึกษา ได สมการทาํนาย 3 แบบๆที ่
1 ใชสําหรับแพทยทัว่ไป แบบที่ 2 มีขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการออกกําลังกาย ประวัติเบาหวานใน
ครอบครัว และ BMI สวนแบบที่ 3 มีขอมูล คาความดันเลือด และ waist – hip ratio การ
เปรียบเทยีบความสามารถในการทํานายเบาหวานพบวาแบบที่ 2 และ 3 สามารถเพิ่ม
ความสามารถในการทํานายดีข้ึนเพียงเล็กนอย 
 Glumer C และคณะ (2004) พัฒนาแบบสอบถามในการทาํนายความเสี่ยงตอความชุก
ของเบาหวานในประชากรกลุมหนึง่ในประเทศเดนมารก (Inter99 study) จํานวน 6784 คน อายุ 
30-60 ป ใชแบบสอบถามและการตรวจ glucose tolerance test ผลการศึกษา ปจจัยเสี่ยงที่ใชใน

 7



 8

การประเมนิ ไดแก อายุ เพศ BMI โรคความดันเลือดสูง กิจกรรมกทางกาย และประวัติเบาหวานใน
ครอบครัวผลการทํานายมีความถูกตอง 80.4% (AUC) ความไว 76% และ ความจําเพาะ 72%   
 Stern MP และคณะ (2002) ทําการศึกษาในตวัอยางประชากรใน San Antonio 
ประกอบดวยคน เมก็ซิกนั 1791 คน และชาวอเมรกิันอืน่ อีก1112 คน เปรียบเทียบการใชคา 
Glucose tolerance test (GTT) อยางเดยีว กับการใชสมการทางสถติิที่ประกอบดวยประวัติปจจัย
เสี่ยง ความดนัเลือด, คาBMI รวมกับผลตรวจเลือด ไดแก น้ําตาลในเลือด ไขมันในเลือด, HDL, 
LDL, triglyceride)ในการทาํนายเบาหวาน ผลการศึกษาพบวา การทาํนายดวยสมการ มีความถกู
ตองมากกวาการใชผล GGT   
 Rathmann W และคณะ (2005) เปรียบเทยีบ เครื่องมือคัดกรองเพื่อใชในการทํานาย
เบาหวาน 4  เครื่องมือ (Rotterdam Diabetes study, Cambridge Risk score, San Antonio 
Heart Study, และ Finnish Diabetes Risk Score) ในประชากรหนึง่ (KORA Survey) ของ
ประเทศเยอรมันน ี ผลการศึกษา พบวา ความสามารถในการทาํนายอยางถูกตอง ตามคา Area 
under curve (AUC) ของทั้ง 4 เคร่ืองมือ เทากับ 61%,  67%, 90%, และ 65% ตามลําดับ จะเหน็
วาการทาํนายของการศึกษาที่ 3 สามารถทํานายดีกวาเครื่องมืออ่ืน ทัง้นี้เนื่องจากแบบที่ 3 ใชคา
น้ําตาลในเลือดในการทาํนายดวย อยางไรก็ตาม ความไวในการทาํนายของเครื่องมือทีพ่บนี้ ต่าํ
กวาคาทีก่ารศกึษาเหลานัน้ไดรายงานไว ทัง้นีเ้นือ่งจากการนําสมการจากประชากรหนึง่มาใช
ทํานายในประชากรอื่น นาจะมีผลตางกันเนื่องจากลกัษณะประชากรและปจจัยเสี่ยงของแตละ
ประชากรอาจมีความแตกตางกนั แสดงวาสมการทํานายของประชากรหนึ่งเมื่อนาํไปใชใน
ประชากรอื่นอาจมีความถกูตองลดนอยลง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาที่ตีพมิพเปนภาษาอังกฤษ พบวามีเพียงรายงานเดียวที่
ศึกษา diabetes risk score ในประชากรชาวเอเชยีคือในประเทศอนิเดีย10 แตเปนการศึกษาปจจัย
ที่สัมพนัธกับความชกุของเบาหวาน ไมใชเปนการทาํนายเบาหวานในอนาคต เครื่องมือนีย้ังอาจมี
ขอจํากัดในการนํามาใชกับคนไทย เนื่องจากลักษณะประชากรและความเสีย่งที่แตกตางจากคน
ไทย ซึ่งชาวอินเดียมีความเสี่ยงตอเบาหวานคอนขางสงู สวนการพฒันาคะแนนความเสีย่งจาก
การศึกษา cohort ระยะยาวของไทยกย็ังไมเคยมเีชนกนั ดังนั้นการศึกษานี้จึงนับเปนการศึกษา
แรกทีใชขอมูลการศึกษาอุบติัการณเบาหวานในการพฒันาเครื่องมอืการประเมนิความเสีย่งตอการ
เกิดเบาหวานสําหรับคนไทย สําหรับสรุปการศึกษา diabetes risk score แสดงไวในตารางที ่1 
 



ตาราง 1 แสดง งานศึกษาวจิัยแบบประเมนิคะแนนความเสี่ยงตอเบาหวาน (diabetes risk score) ที่ผานมาในตางประเทศ 
 
งานวจิัย การเก็บขอมลู ตัวแปร วิธีการวิเคราะห ผลการทํานาย 
Baan et al. 111999 
(Rotterdam 
Diabetes study) 

Population-based 1112 คน ใน 
Rotterdam อายุ 55-74 ป 

Model 1 อายุ, เพศ, ความอวน (ใช, 
ไมใช), ไดยาลดความดันเลอืด หรือ
ยา steroid 
Model 2 เพิม่ physical inactivity, 
ประวัติเบาวานในครอบครัว และ BMI  

Logistic regression :
outcome : ความชกุเบาหวาน 
พวก undiagnosed 

 Sensitivity 78%, specificity 
55% 
Model 1 AUC 68% 
Model 2 AUC 74% 

Griffin et al. 122000  Population-based คนอังกฤษ 
1077 คน อาย ุ40-64 ป 

อายุ, เพศ, BMI, ไดยาลดความดัน
เลือด, หรือยา steroid, ประวัติ
เบาหวานในครอบครัว พอแมหรือพี่
นอง, การสูบบุหรี่ 

Logistic regression :
outcome : ความชกุเบาหวาน 

 Sensitivity 77%, specificity 
72% 
AUC 80% 

Stern et al. 132002 
(San Antonio Heart 
Study) 

การศึกษาไปขางหนาในประชากร
ในสหรัฐอเมรกิา: Mexican
American 1791 คน,ผิวขาว 
1112 คน อายุ 25-64 ป ติดตาม
นาน  7-8 ป 

 
อายุ, เพศ, BMI, ประวัติเบาหวานใน
ครอบครัว พอแมหรือพี่นอง เชื้อชาติ, 
ระดับ fasting plasma glucose 
ความดันเลือด systolic และระดับ 
HDL,  
Full model มี TC, LDL, TG ดวย 

Logistic regression :
outcome : อุบัติการณ
เบาหวาน 

 Multivariate clinical model 
AUC 84% 
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Lindstrom and
Tuomilehto

 Population-based ในฟนแลนด 
จํานวน 4746 คน อายุ 25-64 ป 14  2003 

( Finland-based 
study) 

อาย,ุ BMI, ความยาวเสนรอบเอว, 
ประวัติความดนัเลือดสูง, ออก
แรงกาย (<4 =ชม/สัปดาห), บริโภค
ผัก, ผลไม, เบอรรี่ ทุกวนั 

Logistic regression 
Outcome: อุบัติการณ
เบาหวาน 

Sensitivity 77%, specificity 
66% 
AUC 80% 

Spijkerman AMW et 
al. 15  2004 (Health 
survey for England) 

ประเมิน Cambridge Risk 
Score(CRS) ในผูปวย Primary 
care record  Caribean248 คน, 
South Asian 555 คน อายุ 40-
75 ป 

อายุ, เพศ, BMI, ไดยาลดความดัน
เลือด, หรือยา steroid, ประวัติ
เบาหวานในครอบครัว พอแมหรือพี่
นอง, การสูบบุหรี่ 

Logistic regression 
Outcome: undiagnosed
diabetes 

 
Sensitivity 77%, specificity 
72% 
AUC 67% for Caribbean, 
72% for South Asian  

Glumer C et al. 16  
2004. (Inter99
study) 

 
Population-based ในเดนมารก 
6784 คน อาย ุ30-60 ป 

อายุ, เพศ, BMI, ประวัติโรคความดัน
เลือดสูง, หรือยา steroid, ประวัติ
เบาหวานในครอบครัว พอแมหรือพี่
นอง, การออกาํลังกาย 

Logistic regression 
Outcome: อุบัติการณ
เบาหวาน 

Sensitivity 76%, specificity 
72% 
AUC 80% 

Franciosi M et al.17 
2005 (IGLOO
study) 

 
ประเมิน Diabetes Risk score 
ในการศึกษาคนอิตาล ี 1377 คน 
อายุ 55-75 ป  

อาย,ุ BMI, ความยาวเสนรอบเอว, 
ประวัติความดนัเลือดสูง, ออก
แรงกาย (<4 =ชม/สัปดาห), บริโภค
ผัก, ผลไม, เบอรรี่ ทุกวนั 
 

Logistic regression 
Outcome: ความชกุเบาหวาน 
หรือ IGT 

Sensitivity 77%, specificity 
72% 
AUC 80% 
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Ramachandran A 
et al. 2005 11

การสํารวจสุขภาพคนจาํนวน 
10,003 คน แบงเปน 2 กลุม ๆ
แรก (4993 คน) วเิคราะหคะแนน
ไดแลวมาทดสอบในกลุมที ่ 2 
(5010 คน) เปน prevalent case 

อาย,ุ BMI, ความยาวเสนรอบเอว, 
ประวัติการไมออกแรงกาย  

Logistic regression 
Outcome: ความชุกเบาหวาน  

Sensitivity 76.6%, 
specificity 59.9%, AUC 
73.2% 

Schmidt MI et al.18 
2005 

ศึกษา Clinical model ในการ
ทํานายเบาหวาน ใน ARIC 
cohort study เริ่ม 1987-89 
จนถงึ 1996-1998 จํานวน 7915 
คน อายุ 45-64 ป  

อายุ, รอบเอว, ความสูง, ความดัน
เลือดสูง, ความดนัเลือด, ประวัติ
เบาหวานในครอบครัว เชื้อชาติ, FPG, 
TG, HDL, ภาวะ metabolic 
syndrome 

Logistic regression :
อุบัติการณเบาหวาน 

 AUC  
Clinical model 0.71 
FPG only      0.74 
Clinical + FPG 0.78 
Clinical + FPG + lipid 0.80 

11  



วิธีการศึกษา 
กลุมศึกษา EGAT study 
 การศึกษานี้ใชขอมูลของการศึกษาระยะยาว ในพนกังานการไฟฟาแหงประเทศไทย 2 
กลุม ดังนี ้
กลุมที ่1 (EGAT1) exploratory set 
 กลุมศึกษากลุมที่ 1 (EGAT1) ผูเขารวมการศึกษาครั้งนีเ้ปนพนักงานการไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย (EGAT) ซึง่วัตถุประสงคหลักของการศกึษา cohort  นี้ คือ ตองการทราบอิทธพิล
ของปจจัยเสี่ยงตอการการเกดิและตายดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษาเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 
2528 โดยการริเร่ิมของ ศ นพ. สมชาติ โลจายะ และ ศ นพ. วิชัย ตันไพจิตร เมื่อเร่ิมตนการศกึษามี
พนกังานที่สมคัรใจเขารวมการศึกษา อายุระหวาง 35-54 ป จํานวน 3499 คน เกณฑการรับ
ผูเขารวมคือ เปนพนักงานทาํงานที่ บางกรวย จ. นนทบุรี นานเกนิ 5 ป ขอมูลที่เก็บประกอบดวย 
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน การตรวจรางกายและการเก็บตัวอยางเลอืดเพื่อตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ในป 2540 มีการตรวจรางกายซ้ํามีมาตรวจ 2967 คน (รวม 12 ป) และการตรวจ
คร้ังที่ 3 เมื่อป 2545  (รวม 17 ป) 
กลุมที ่2 (EGAT2) validation set 
 กลุมนี้เร่ิมตนการศึกษาเมื่อป 2541 โดย ศ.นพ. วิชยั ตันไพจิตร และ รศ. นพ.ปยะมติร ศรี
ธรา เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเสีย่งของโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุมพนักงานทีท่ํางานใน
โรงงานไฟฟาและเขื่อน 3 แหง ไดแก โรงงานไฟฟาใน กทม. 1 แหง และพนกังานเขื่อน 3 แหง คือ 
เขื่อนภูมิพล, เขื่อนศรีนครนิทร, และเขื่อนเขาแหลม รวม 2879 คน อายุ 35-54 ป ซึ่งเริ่มตน
การศึกษาเมื่อป 2541 และมีการตรวจรางกายและเลือดไดผลลาสุดเมื่อป 2546 รวมเวลา 5 ป 
 
การเก็บขอมลู 
 กอนการเก็บขอมูล มกีารสงจดหมายตดิตอพนักงานลวงหนาไปยังบานพักหรือทีท่ํางาน
ของพนกังานเหลานี้กอน จดหมายไดชี้แจงถงึวัตถุประสงค ความสาํคัญของการศึกษา สิทธิของ
ผูตอบในฐานะผูมีสวนรวมผูหนึง่ในการศกึษานี ้ มีการเก็บขอมูลรายบุคคลเปนความลับ จดหมาย
ยังไดนัดหมายวันตรวจรางกายเพื่อใหพนกังานที่เขารวมโครงการอดอาหารคืนกอนการตรวจใน
วันรุงขึน้ 
 
ขอมูลพืน้ฐาน 

ผูที่เขารวมใหสัมภาษณประวัติขอมูลสวนตัว การตรวจรางกาย และการเก็บตัวอยางเลือด
ไดแกขอมูลปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ไดแก เพศ อาย ุประวัติการปวยโรคเบาหวาน
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ของพอ แม พี ่นอง การตรวจรางกาย ไดแก การชัง่น้าํหนัก วัดสวนสูง ขนาดรอบเอว วัดความดัน
เลือด การเกบ็ตัวอยางเลือดเพื่อตรวจระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาสาสมัครอดอาหาร 12 ชัว่โมง 
และการตรวจ glucose tolerance test (เฉพาะป 2528) โดยเก็บตัวอยางเลือดเพื่อตรวจน้าํตาล
ภายหลงัอาสามสมัครดื่มน้ําตาล 75 กรัม 2 ชัว่โมง วธิีการตรวจน้ําตาลทางหองปฏิบัติการใฃวธิี 
glucose oxidase. คําจํากัดความในการวนิิจฉัยเบาหวานใชตามความหมายของ WHO คือ ระดับ
น้ําตาลหลงัอาหาร ≥ 126 mg/dl ( 7.0 mmol/l) หรือ 2-hour glucose level  ≥ 200 mg/dl 

(11.1 mmol/l), หรือ เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอน19 การตรวจ serum HDL-C 
และ ไตรกลีเซอรไรด ใชวิธีการวัดโดย enzymatic calorimetric assay  
 ภาวะความดนัเลือดสูงหมายถึงการมีคาความดนัเลือด systolic ≥ 140  และหรือ 
diastolic ≥ 90 มม. ปรอท หรือไดรับการวินิจฉัยความดันเลือดสูงและขณะนี้ไดรับการรักษาดวย
ยาลดความดนัเลือด คามดชันีมวลกาย BMI หมายถงึคาที่ไดจาก น้าํหนกัเปน กก. หารดวยสวนสูง
(หนวยเปนเมตร) ยกกําลงัสอง  ผลลัพธทางสุขภาพที่สนใจในการศึกษานีคื้ออุบัติการณของ
เบาหวานรายใหมทีเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2540 จากคนที่ไมมีภาวะเปนเบาหวานเมื่อการศึกษาเริ่มตน
เมื่อป 2528 
 
การวิเคราะหทางสถิติ 

 การวิเคราะหขอมูลแบงเปน  2 ข้ันตอนคือ 

1. การหาปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคเบาหวาน และการพัฒนาคะแนนความ
เสี่ยงตอเบาหวาน (diabetes risk score ) ข้ันตอนนี้ใชขอมูล EGAT  1 ระหวางป 2528 
นถงึการติดตามครั้งที่ 1 ในป 2540 เปนเวลา 12 ป ในการวิเคราะหและพัฒนาเกณฑ 
เนื่องจากมีขอมูลการติดตามนานมากพอสมควร และเปนการทํานายการเกิดเบาหวานใน
เวลา 12 ป  

2. การทดสอบความถูกตองของเกณฑคะแนน ความเสี่ยง (Validation) ข้ันตอนนี้ใชคะแนนที่
พัฒนาการทาํนายที่ไดจาก EGAT 1 มาทาํนายการเปนเบาหวานในประชากรอื่น ซึ่งในทีน่ี้
จะใชขอมูล EGAT2 ในการทดสอบผลการทํานาย 

 
1. การหาปจจยัเสี่ยงและพฒันาเกณฑความเสีย่ง 

การวิเคราะหใชขอมูล EGAT 1 เร่ิมดวยการใชสถิติเชงิพรรณนา ในการแจกแจงความถี่ 
คาเฉลี่ย และการกระจายของปจจัยเสีย่งตางๆ ไดแก เพศ อายุ BMI ความยาวเสนรอบวงเอว การ
เปนโรคความดันเลือดสูง การมีประวัติเบาหวานของคนใดคนหนึง่ในครอบครัว ไดแก พอ แม พี่
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หรือ นอง จากนัน้พิจารณาความสัมพันธระหวางระหวางตัวแปรตามคือ อุบัติการณเบาหวาน กับ
ปจจัยเสี่ยงขางตน ดวยการเปรียบเทียบอตัราการเกิดเบาหวานระหวางกลุมที่มีปจจยัเสี่ยงและไมมี
ปจจัยเสี่ยง โดยใช chi-square test จากนัน้ใช logistic regression model ในการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจยัเสี่ยงกับการเกดิเบาหวาน คํานวณอัตราเสีย่ง odds ratio โดยมีการ
ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ตัวแปรที่อยูใน logistic model ไดแก อายุ ( แบงเปน 4 กลม คือ 35-39, 40-
44, 45-49 และ 50-54 ป ตามลําดับ) เพศ ( ชาย vs หญิง) BMI (แบงเปน 3 กลุม คือ เกฑปกต<ิ 
23 กก/ม2, น้ําหนกัเกนิ  23 - 27.49 กก/ม2 และ ≥ 27.5 กก/ม2 )  เสนรอบเอว (แบงเปน 2 กลุมคือ 
ปกติ < 90 ซม. ในผูชายและ <80 ซม. ในผูหญงิ และ  อวนลงพุง ≥ 90 ในผูชาย หรือ ≥ 80 ซม. 
ในผูหญงิ  ภาวะ impaired fasting glucose (IFG) หมายถงึ ระดับ น้ําตาลหลังอดอาหาร อยู
ระหวาง 100 -  < 125.9  มก./ดล. และ ภาวะ impaired glucose tolerance (IGT) หมายถงึระดับ
น้ําตาลอยูระหวาง 140 – 199.9  มก. / ดล.  ระดับไตรกลีเซอรไรดสูง (High TG : ≥ 200 มก./
ดล.), ภาวะ HDL-C ตํ่า (low HDL-C ; < 40 มก./ดล ในผูชาย และ < 50 มก./ดล ในผูหญงิ)  การ
สูบบุหร่ี ( สูบ vs ไมสูบ) และ การดื่มสุรา ( ไมด่ืม, ด่ืมคร้ังคราว, และดื่มประจํา) การวิเคราะหโดย 
bivariate analysis เพื่อดูวาแตละปจจัยเสี่ยงเดี่ยวๆมีความสัมพนัธกับการเกิดเบาหวานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติหรือไม ซึ่งพบวาทุกปจจัยมีความสมัพันธกับการเกิดเบาหวาน ยกเวนการสูบ
บุหร่ีซึ่งผลการวิเคราะห bivariate analysis ไมพบวามีความสัมพันธกับการเกิดเบาหวาน  

จากนั้นทําการวิเคราะหตอดวย logistic regression model  ซึง่ไดวิเคราะห 5 models 
โดย model 1  เรียก simple model ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานคือ อายุ เพศ BMI ความยาวรอบ
เอว (WC) ภาวะความดันเลอืดสูง และประวัติการปวยเปนเบาหวานของพอ แม หรือ พี่นอง ของ
อาสาสมัคร   model 2 คือ model 1  + IFG สวน model 3 คือ model 1 + IGT สวน model 4 คือ 
model 3 + high TG และสุดทาย model 5 คือ model 4 + low HDL-C  สําหรับตัวแปรการสูบ
บุหร่ี และการดื่มสุรานัน้เมื่ออยูใน logistic regression model โดยมีการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ไม
พบวามีความสัมพันธการเกดิเบาหวาน จงึไมไดรวมอยูใน models ขางตน 
 การพิจารณาความถกูตองของการทาํนาย ใชการวิเคราะห Receiver Operating 
Characteristic (ROC) และการคํานวณ area under curve (AUC) การคํานวณ ความไว 
(sensitivity หมายถงึ โอกาสที่คนเปนโรคจะถูกทาํนายวาเปนโรคไดถูกตอง) และความจาํเพาะ
(specificity หมายถงึโอกาสที่คนปกติจะถกูทํานายวาไมเปนโรคไดอยางถกูตอง) 

นอกจากนีย้ังวิเคราะหพิจารณาความเหมาสม (Goodness of fit) ของ model ตางๆ ดวย
การใช Hosmer-Lemeshow Chis-quare test   นอกจากนี้ยังไดวเิคราะห interaction ระหวางตัว
แปร โดยเฉพาะ อายุ และเพศ กับปจจยัอื่นๆ ผลปรากฏวาไมมี interaction ระหวางตัวแปรตางๆ 
เหลานี้ (ตัดสนิที ่P –value < 0.10) ดังนัน้ใน models ตางๆจึงไมมีตัวแปรที่เปน interaction term  
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คะแนนความเสี่ยงตอเบาหวาน 
การกําหนดคะแนนความเสีย่งตอเบาหวาน ใหตามขนาดของสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ

ใน simple model เพื่อความสะดวกในการมีคะแนนความเสี่ยงที่ไมซบัซอน โดยไดเร่ิมกําหนดจาก
สัมประสิทธิ์ของอาย1ุ3, 20 โดยกลุมที่เปนกลุมอางองิ ( reference group) มีคะแนนทากับ 0 ดังนัน้
กลุมอาย ุ < 40 ป มีคะแนน 0, ในกลุมอาย ุ 40-45 มีสัมประสิทธิเ์ทากบั 0.27 ไดกําหนดใหเปน
คะแนนเทากับ 1 จากนัน้จึงกําหนดใหคะแนนของตัวแปรอ่ืนๆ ตัวอยางเชน เพศ ชายมีความเสีย่ง
มากกวาหญงิ (เพศมี สัมประสิทธิ์ 0.44 ) เพศหญิงมีคะแนน 0 เพศชายมีคะแนน 2 ( 0.44/0.27 
และปดเปนจํานวนเต็ม ) จากนัน้รวมคะแนนปจจยัเสีย่งของอาสาสมัครแตละคน ไดเปนคะแนน
ความเสีย่งตอเบาหวานของอาสาสมัครแตละคน  
 ทําการวิเคราะหความถูกตองของคะแนนเบาหวานนีโ้ดยคํานวณความไว (Sensitivity) 
และความจาํเพาะ (specificity) ของคะแนนความเสีย่งเบาหวาน รวมทัง้การคํานวณ receiver 
operating characteristic (ROC) และ พืน้ที่ใต curve (AUC) นี้ดวย  
 
การทดสอบความถูกตองของ คะแนนความเสี่ยง (Validation) 

เปนวิเคราะหเพิ่มเติม เพื่อทดสอบวา คะแนนความเสีย่งที่ไดจากการคํานวณใน cohort นี้
จะสามารถนาํไปใชทํานายการเกิดเบาหวานในประชากรอื่นๆไดหรือไม จึงควรมี cohort ของ
ประชากรอื่นทีม่ีการศึกษาระยะยาวเชนเดยีวกนั ดังกลาวขางตนในที่นี้ไดใชขอมูลการศึกษา
พนกังานการไฟฟากลุมที่ 2 (EGAT2) มีพนักงานรวม 2879 คน อายุ 35-54 ป ซึง่เริม่ตนการศึกษา
เมื่อป 2541 ในจํานวนนีม้คีนที่ไมไดเปนเบาหวานแตแรก 2420 คน จากนั้นมีการติดตามตรวจ
รางกายและเลือดในพนกังานเหลานี้เมื่อป 2546 รวมระยะเวลา 5 ปจากเริ่มตน ซึง่พบวามี
พนกังานเปนเบาหวานรายใหม จาํนวน 250 คน  การวิเคราะหความถูกตองในการทํานายทําโดย
การคิดคะแนนความเสี่ยงตอเบาหวานของคนในกลุมศึกษา EGAT 2 นี ้ ในป 2541 จากนั้นนาํไป
วิเคราะหความถูกตองของการทาํนายกบัการเกิดเบาหวานขึน้จริงในภายหลังเมื่อป 2546 เพียงใด 
โดยการคํานวณ ความไว (sensitivity) ความจําเพาะ (specificity) โอกาสเปนโรคเมือ่ผลเปนบวก 
(predictive value positive) และ โอกาสไมเปนโรคเบาหวานเมื่อผลเปนลบ ( predictive value 
negative), ROC curve และ AUC   
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ผลการศึกษา 
 
ขอมูลพืน้ฐาน 

กลุม EGAT 1 เร่ิมการการสัมภาษณและเก็บขอมูลเบื้องตนครั้งแรกในป 2528 มีจํานวนผู
ที่ยงัไมเบาหวานทั้งสิน้ 3254 คน ติดตามจนถงึ ป 2540 มีจํานวน 2626คน คิดเปนการติดตามได
ครอบคลุมรอยละ 80.7 ในจํานวนนีม้ผูีปวยเบาหวานรายใหมสะสมรวม  348 คน คิดเปน
อุบัติการณ โรคเบาหวานรอยละ 13.25   ในเวลา 12 ป  เมื่อเปรียบเทียบกลุมที่ยงัคงอยูใน
การศกึษากับคนที่ขาดหายไปในชวง 12 นี้ พบวาทัง้กลุมที่ติดตามไดและติดตามไมไดมีลักษณะ
ทางประชากรที่ใกลเคียงกนั โดยกลุมที่ติดตามไมไดมีอายุมากกวากลุมที่ยงัคงอยูในการศึกษา
เล็กนอย (อายุเฉลี่ย :  44.6 vs, 42.4 ป) แตปจจัยอื่นๆนัน้ขอมูลของทัง้สองกลุมไมแตกตางกัน 
ไดแก BMI (22.98 vs 23.0  กก./ม2), ความยาวรอบเอว  (80.7 vs 80.0 ซม.), ประวัติเปน
เบาหวานในพอแม หรือพี่นอง (30.5 vs 32.1%). ซึ่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ   

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะขอมูลพื้นฐานของกลุมศึกษา EGAT 1 ในป 2528  จําแนกตาม
สถานะการเปนเบาหวานรายใหมกบัไมเปนเบาหวานที่ติดตามไดในป 2540 จากตารางแสดงให
เห็นวาคนทีเ่ปนเบาหวานมีอายุมากกวาเลก็นอย ( 43.6 vs 41.9 ป), มี BMI เฉลี่ยสูงกวา สัดสวน
ของคนเปนเบาหวานทีม่ี BMI 23-27.49 และ >= 27.5 มีมากกวา ขนาดเสนรอบวงเอวยาวกวา 
สัดสวนเปนความดนัเลือดสงูมีมากกวา และ มีประวติัการเปนเบาหวานในพอแม พีน่องสงูกวา 
กลุมที่ไมเปนเบาหวาน   
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ตารางที่ 2  ลักษณะกลุม EGAT 1 ในป 2528  จําแนกตามสถานะของภาวะเบาหวานในป  2540  
Characteristic New diabetes

1997 (n=348)
 Non-diabetes 
(n= 2278) 

Total 
(n=2677) 

เพศ (% ผูชาย) 81.1 74.3* 75.42 

อาย ุ(mean, SD) 43.6 (5.0) 42.2 (4.7)* 42.40 

ดัชนีมวลกาย BMI (mean, SD) กก./ม2 24.8 (3.3) 22.7 (2.9)* 23.0 

                    BMI 23 - 27.49   กก./ม2 51.1 37.0* 39.04 

                    BMI >=27.5   กก./ม2 19.9 5.7* 7.58 

ความยาวเสนรอบเอว WC ( mean, SD) (ซม.) 85.6 (8.9) 79.2 (8.7)* 80.03 

 % WC >90 ในผูชาย,  WC >80 ในผูหญิง 38.9 14.8* 17.95 

% โรคความดนัเลือดสูง 33.0 15.7* 18.12 

% มีประวัติเบาหวานในพอแม พีน่อง 53.7 29.1* 32.01 

% impaired fasting glucose  18.01 8.33* 9.64 

% Impaired glucose tolerance test 37.95 12.31* 15.76 

% ระดับไตรกลีเซอรไรด ≥ 200 มก./ดล. 35.46 15.50* 18.19 

% ระดับ HDL-C <40 mg/dl ในผูชาย, <50
มก./ดล. ในผูหญิง 

42.94 31.71* 33.22 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ p< 0.01 
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ปจจัยเสี่ยงของเบาหวาน 
  

ใน Bivariate analysis พบวาลักษณะปจจัยเบือ้งตนที่มีความสัมพนัธกับการเกิด
เบาหวานในภายหลงั ไดแก เพศ โดยผูชายมีอัตราการเปนเบาหวานสูงกวาผูหญงิ ( 14.56 % vs 
10.18%), BMI (กลุมที่มี BMI สูงขึ้นมอุีบัติการณเบาหวานสูงขึน้ตามลําดับ คือ กลุม <23, 23-
27.4 และ ≥ 27.5 มีอุบัติการณเบาหวาน 7.1%, 18.0%, และ 35.5% ตามลําดับ) และอุบัติการณ
ของเบาหวานในคนที่ไมมีปจจัยเสี่ยงเทยีบกับคนที่มีปจจัยเสี่ยงตอไปนี้ เปนดังนี้ ความดนัเลือดสงู 
( 11.1% vs 24.5%)  อวนลงพงุ ( 9.8% vs 25.6%)  ประวัติเบาหวานของคนในครอบครัวคนใด
คนหนึ่งตอไปนี:้ พอ แม พีห่รือนอง (8.7% vs 20.8%), ภาวะ impaired fasting glucose (12.2% 
vs 25..2%) impaired glucose tolerance (9.9% vs 32.5%) ไตรกลีเซอรไรดสูง (10.6% vs 
26.3%) HDL-C ตํ่า ( 11.5% vs 17.4%) การดื่มเหลา ( ไมด่ืม, นานครั้ง, และด่ืมเปนประจาํ : 
(12.0%, 13.2% และ 17.1%) โดยผูทีม่ีปจจัยเสี่ยงทีก่ลาวขางตนลวนมีอุบัติการณเปนเบาหวาน
สูงกวากลุมที่ไมมีปจจัยเสีย่งอยางมีนยัสําคัญ สวนการสูบบุหร่ีนั้น พบวากลุมที่สูบและไมสูบมี
อุบัติการณของเบาหวานไมแตกตางกนั ( 13.4% vs 13.6%)  ดังรายละเอียดในตาราง  ภาคผนวก 
 
Logistic regression 

เมื่อวิเคราะหปจจัยเสี่ยงตางๆใน logistic regression model พบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการเกิดเบาหวานในอนาคต ใน simple model (ไมตองใชขอมูลการตรวจเลือด) 
ไดแก อาย ุ(เมื่อเทียบกับกลุมอาย ุ35-39 ป แลว อัตราเสี่ยงตอการเปนเบาหวานในกลุมอาย ุ45 – 
49 ป เปน 1.3 เทา และ กลุม ≥ 50 ป เปน 1.8 เทา), ผูชาย (อัตราเสี่ยงเปน 1.5 เทาของผูหญงิ, 
ภาวะอวน (BMI) กลุม BMI 23-27.5 และ ≥ 27.5 มีอัตราเสี่ยงเปน 2.0 และ  3.4 เทาของกลุม 
BMI < 23 ตามลําดับ, อวนลงพงุ (ความยาวรอบเอว > 80 ซม. ในผูหญิง และ > 90 ซม. ในผูชาย) 
มีอัตราเสี่ยง 1.7 เทา,  ภาวะความดันเลอืดสูงมีอัตราเสี่ยง 1.9 เทา และประวัติการเปนเบาหวาน
ในพอแม พีน่องสายตรง มอัีตราเสี่ยง 2.9 เทา ดังตารางที่ 3 (สวนปจจัยการดื่มเหลานัน้เมื่ออยูใน 
logistic regression ซึ่งเปนการควบคุมอิทธพิลของตัวแปรอื่น แลวไมพบวาการดื่มเหลามี
ความสัมพันธกับอุบัติการณเกิดเบาหวานชัดเจน) 
 การวิเคราะหเพิ่มเติม ไดเปรียบเทียบระหวาง model ตางๆ ที่มีการเพิ่มตัวแปรจากการ
ตรวจเลือดเขาไปดังนี้คือ เมือ่เพิ่มปจจยัภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (impaired fasting glucose) ลง
ใน simple model (เปน model 2) หรือ เพิ่มปจจัยภาวะ  Impaired glucose tolerance  (model 
3), ภาวะไขมันไตรกลีเซอรไรดสูง (model4) หรือ ภาวะไตรกลีเซอรไรดสูงรวมกับภาวะ 
โคเลสเตอรอลประเภท HDL  ตํ่า (model 5) พบวาปจจัยเหลานี้ลวนมีนัยสาํคัญทางสถิติในการ
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ทํานายความเสี่ยงตอเบาหวานในอนาคตได อยางไรก็ตาม เมื่อพจิารณาความสามารถในการ
ทํานาย พบวาการเพิม่ปจจัย IFG หรือ IGT ทําใหอํานาจการทาํนายไดถูกตองสูงขึน้ อยางไรก็ตาม
เมื่อเพิ่มตัวแปรของไตรกลีเซอรไรด และ HDL เขาไปในสมการสามารถเพิม่ความสามารถในการ
ทํานายเพยีงเล็กนอยเทานัน้ โดยพิจารณาจากคา AUC เพิ่มจาก 0.74 ในสมการอยางงาย เปน 
0.75 ในสมการที่มี IFG และ เปน 0.78 ในสมการทีม่ี IGT และเพิ่มเปน 0.79 ในสมการที่มีตวัแปร
ภาวะไตรกลีเซอรไรดสูง และ HDL-C   
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 ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ และ odds ratio ของปจจัยเสี่ยงของเบาหวาน  
   Model 1

Simple model 
(n=1975)  

  Model 2 
Model 1 with 
IFG (n=1975)

 Model 2 
Model 1 with 
OGGT 
(n=1959) 

 Model 3  
Model 1 with  
OGGT and  TG 
(n=1958) 

 Model 4  
Model 1 with 
OGGT, TG, 
and HDL-C 
(n=1958) 

 Coeffic
ient 

OR (95%CI) Coeff
icient 

 

OR (95%CI) Coeff
icient 

 

OR (95%CI) Coeff
icient 

 

OR (95%CI) coeff OR (95%CI) 

Intercept -3.53       -3.59 -3.91 -3.88 -3.88
อาย ุ       

          

          

       
        
      
      
          

     

    

   35-39 1 1 1 1
   40-44 -0.07 0.93 (0.65, 1.33) -0.09 0.91 (0.64, 1.30) -1.44 0.87 (0.60, 1.25) -0.14 0.89 (0.60, 1.25) -0.14 0.86 (0.60, 1.25) 
   45-49 0.27 1.31 (0.90, 1.91) 0.24 1.28 (0.88, 1.86) 0.09 1.10 (0.75, 1.62) 0.06 1.06 (0.72, 1.57) 0.06 1.06 (0.72, 1.57) 
   >=50 0.60 1.83 (1.07, 3.12) 0.61 1.84 (1.08, 3.14) 0.39 1.47 (0.84, 2.56) 0.36 1.43 (0.82, 2.50) 0.35 1.43 (0.81, 2.49) 
เพศ (ผูชาย=1, ผูหญิง=0) 0.44 1.55 (1.06, 2.29) 0.37 1.46 (0.99, 2.15) 0.63 1.88 (1.26, 2.81) 0.52 1.68 (1.12, 2.52) 0.49 1.64 (1.09, 2.47) 

BMI (kg/m2) 
   23 - < 27.5 0.69 2.00 (1.42, 2.83) 0.68 1.97 (1.35, 2.71) 0.61 1.84 (1.29, 2.81) 0.55 1.74 (1.22, 2.49) 0.55 1.73 (1.26, 2.47) 
  ≥ 27.5 1.24 3.44 (1.91, 6.17) 1.23 3.43 (1.88, 6.21) 1.15 3.15 (1.72, 5.78) 1.10 3.02 (1.64, 5.54) 1.07 2.93 (1.59, 5.54) 
เสนรอบวงเอว  >=90 ซมในผูชาย, 
>=80 ในผูหญิง 

0.56 1.74 (1.17, 2.60) 0.55 1.74 (1.17, 2.60) 0.58 1.78 (1.18, 2.70) 0.52 1.69 (1.11, 2.56) 0.53 1.69 (1.12, 2.57) 

ความดันเลือดสูง 0.64 1.90 (1.36, 2.64) 0.64 1.91 (1.37, 2.65) 0.55 1.73 (1.23, 2.44) 0.51 1.67 (1.18, 2.36) 0.51 1.67 (1.18, 2.35) 

มีประวัติ พอ หรือแม หรือ พี่ หรือ นอง 
เปนเบาหวาน 

1.08 2.95 (2.22, 3.92) 1.06 2.89 (2.17, 3.85) 1.01 2.75 (2.05, 3.69) 1.01 2.74 (2.04, 3.67) 1.00 2.72 (2.03, 3.66) 

Impaired Fasting gluocose 0.73
 

 2.07 (1.39, 3.10)
 

 -   
Impaired Glucose tolerance  1.43 4.18 (3.04, 5.75)

  
1.41 4.08 (2.96, 5.62) 1.41 4.10 (2.97, 5.64)

Triglyceride >=200   0.51 1.66 (1.19, 2.32)
  

 0.45 1.57 (1.11, 2.23)
HDL-C <40 ผูชาย, < 50 ผูหญิง    0.26 1.30 (0.85, 1.98)

Area under curve 0.7419 0.7557 0.7809 0.7864 0.7895
Goodness of fit (P-value)  4.08 (0.8) 

 
 3.74 (0.88) 

 
 4.89 (0.77) 

 
 1.26 (0.99) 

 
 3.57 (0.89) 

  
IFG หมายถึง Fasting plasma glucose ≥100 mg/dl and < 126 mg/dl, IGT หมายถึง 140 ≤ OGGT <200, TG >=200, HDL-C <40 ในผูชาย และ < 50 ในผูหญิง 

 



การพัฒนาคะแนนความเสี่ยงตอเบาหวาน 
 ตารางที่ 4 แสดงคาความเสี่ยงตอเบาหวานของตวัแปรแตละตัว โดยคะแนนที่ไดมาจาก
ขนาดของคาสมัประสิทธิ์ในสมการ logistic regression  การคํานวนความเสีย่งรวมไดจากการรวม
คะแนนของแตละตัวแปร ผลของคะแนนรวมความเสี่ยงของแตละคนอยูระหวาง  0 ถึง 17 คะแนน 
 
ตารางที ่ 4 คะแนนความเสี่ยงเบาหวาน (Diabetes risk score) ของแตละปจจัยใน simple 
model  
 coefficient Diabetes 

risk score 
อาย ุ(ป)   
  35-39  0 
  40-44 -0.07 0 
  45-49 0.27 1 
   >=50 0.60 2 
เพศ     
  ผูหญิง   0 
  ผูชาย 0.44 2 
BMI (kg/m2)   
   <23  0 
   23 - < 27.5 0.69 3 
   ≥ 27.5 1.24 5 
เสนรอบวงเอว (ซม.)   
  < 90 ในผูชาย,  < 80 ในผูหญิง  0 
  >=90 ในผูชาย, >=80 ในผูหญิง 0.56 2 
ความดันเลือดสูง   
  ไมมี  0 
  มี 0.64 2 
มีประวัติเบาหวานในพอแม พี่นอง   
  ไมมี  0 
  มี 1.08 4 
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ตารางที่  5 แสดงความไว (sensitivity) ความจาํเพาะ (specificity) โอกาสเปนโรคเมื่อผล
เปนบวก (PPV) และ โอกาสไมเปนโรคเบาหวานเมื่อผลเปนลบ (NPV) เปรียบเทียบระหวาง การ
ทํานายดวยสมการแบบงาย  (simple model) ซึ่งไมตองมีผลตรวจเลอืด เทียบกับ สมการแบบงาย
รวมกับการตรวจเลือด fasting blood (model 2) และเปรียบเทียบกบั สมการแบบงาย รวมกับการ
ตรวจ glucose tolerance test (model 3)  พบวาในระดับความเสี่ยงตอการเปนโรคเทากนั สมการ
ทํานาย model 3  ใหความถูกตองมากที่สุด รองมาลงคือ model 2  แตความสามารถเพิ่มข้ึนกวา 
simple model เพยีงเลก็นอย กลาวคือการทํานายsimple model นั้นไมไดดอยกวา model 2 และ 
3 มากนัก ดังตัวอยางที่ โอกาสเปนโรค 10% พบวาสมการแบบงายมี ความไว (73.3%) ดีกวา 
แบบที่ 2 และ 3 สวน ความจําเพาะ (63.5%) ดอยกวา แบบที่ 2 (64.5%) เล็กนอย ในขณะที่เมื่อ
ผลเปนบวกมีโอกาสเปนเบาหวานในอนาคตจริง 21% 
 
ตารางที่  5  ความสามารถในการทํานาย (Accuracy) ของ 3 models  
 Simple Simple +IFG Simple + IGT 
Predicted prob ≥0.05    
Sensitivity 88.56 88.14 90.17 
Specificity 31.05 36.29 38.03 
Positive predictive value 14.84 15.81 16.48 
Negative predictive value 95.24 95.75 96.61 
Predicted prob ≥0.10    
Sensitivity 73.31 72.88 72.22 
Specificity 63.48 64.52 71.30 
Positive predictive value 21.41 21.80 25.45 
Negative predictive value 94.60 94.60 94.98 
Predicted prob ≥0.15    
Sensitivity 55.51 57.20 61.54 
Specificity 81.25 79.64 80.99 
Positive predictive value 28.67 27.61 30.51 
Negative predictive value 93.08 93.20 93.95 
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การทดสอบใช ความถกูตอง (Validation) 
การทดสอบความถูกตองในกลุมประชากรเดียวกนั EGAT1 
 ทําการทดสอบความถกูตองของการใหคะแนนความเสีย่งกับการเกิดเปนเบาหวานจริงใน
อนาคตพบวาความถกูตองในการทํานายรอยละ 74 ( AUC = 0.74) (รูปที่ 1 A) 
การทดสอบความถูกตองในประชากร EGAT2 
 ตารางที่ 6 แสดงลักษณะปจจัยเสี่ยงพืน้ฐานของกลุม EGAT 2 โดยจําแนกตามกลุมที่เกิด
เบาหวานและไมมีเบาหวานในภายหลังเบาหวาน ซึ่งพบวากลุมเปนเบาหวานมีปจจัยเสี่ยงพืน้ฐาน
มากกวากลุมไมเปนเบาหวาน คือ มีอายมุากกวา, เปนสัดสวนผูชายมากกวา, สัดสวนของคนที่
ดัชนีมวลกายสูงมากกวา, มีสัดสวนของคนทีความดันเลือดสูงมาก, สัดสวนคนมปีระวัติเบาหวาน
ในครอบครัว, สัดสวนของคนที่มีภาวะ impaired fasting glucose และ impaired glucose 
tolerance สูงกวา, สัดสวนคนมีไตรกลีเซอรไรดสูง, และสัดสวนของคนที่ม ีHDL-C ตํ่า มากกวา ซึง่
มีเปนรูปแบบความแตกตางที่คลายกับ กลุมศึกษา EGAT กลุมที ่1   

เมื่อทําการทดสอบความถกูตองของคะแนนความเสี่ยงทีไ่ดจากขอมูล EGAT 1 นี้ไป
ทดสอบความถูกตองในการทํานายการเปนเบาหวานในประชากร EGAT 2 โดยนําเกณฑการให
คะแนนจาก การศึกษาใน EGAT 1 นี้ไปพจิารณาใหคะแนนความเสีย่งตอเบาหวานในอาสาสมัคร
ของกลุม EGAT 2 ตามปจจัยเสี่ยงของแตละคนเมื่อตอนเร่ิมตน (พ.ศ. 2541) และดูวาแตละคน
เปนเบาหวานหรือไมในปพ.ศ. 2546 เทียบกับการเปนเบาหวานจริง พบวาสามารถทาํนายได
แมนยําพอสมควร โดยไดคาพื้นที่ใตโคง (AUC) เทากับ 0.75 (รูป 1B) 
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ตารางที่ 6 ลักษณะพืน้ฐานของกลุม EGAT2 ในป 2541 จําแนกตามสถานะการเปนเบาหวานใน
ป 2546  
 
 New diabetes

1998 (n=125)
 Non-diabetes 
(n= 2295) 

 Total 
(n=2420) 

เพศ (% ผูชาย) 78.40 71.58  71.89 

อาย ุ(mean, SD) 44.70 (5.05) 42.72 (4.79) 42.82 

ดัชนีมวลกาย BMI (mean, SD) กก./ม2 27.04 (4.69) 23.47 (3.26) 23.66 

                    BMI 23 - 27.49   กก./ม2 39.52 42.08* 41.95 

                    BMI >=27.5   กก./ม2 41.13 10.56* 12.13 

ความยาวเสนรอบเอว WC ( mean, SD) (ซม.) 92.40 (11.60) 82.96 (9.89)* 83.44 

 % WC >90 ในผูชาย,  WC >80 ในผูหญิง 65.57 30.03* 31.84 

% โรคความดนัเลือดสูง 37.60 12.24* 13.55 

% มีประวัติเบาหวานในพอแม พีน่อง 36.80 26.54* 27.10 

% impaired fasting glucose                     65.6 9.85* 12.73 

% Impaired glucose tolerance test NA NA NA 

% ระดับไตรกลีเซอรไรด ≥ 200 มก./ดล. 45.6 19.39* 20.74 

% ระดับ HDL-C <40 มก./ดล.ในเพศชาย
และ<50 มก./ดล. ในเพศหญิง 

18.40 11.84* 12.18 

 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ p< 0.01
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รูปที่  1 แสดง ROC curve ของ คะแนนความเสี่ยง ใน  (A) EGAT1 and (B) EGAT2 
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B:  EGAT 2 
 

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

S
en

sit
iv

ity

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
1 - Specif icity

Area under ROC curve = 0.7553
 

 

 25



ตารางที ่7 แสดงถึงความสามารถในการทาํนายความเสีย่งตอการเปนเบาหวานในอนาคต 
แสดงคาความไว (sensitivity) ความจาํเพาะ (specificity) โอกาสเปนโรคจริงเมือ่ผลเปนบวก 
(positive predictive value) และ โอกาสไมเปนโรคจริงเมื่อผลเปนลบ (negative predictive 
value) จากตารางจะพบวาเมื่อคะแนนความเสี่ยงเพิ่มข้ึนจะม ี sensitivity ลดลงแต specificity 
เพิ่มข้ึน โดยคะแนนที่มีคา sensitivity และ specificity ที่เหมาะสม (คือ คากลางทัง้สองคา) คือ
เมื่อกําหนดใหจุดตัดคะแนน (cutoff point) เทากับ 6 ซึ่งจะมีคาความไว 76.5% และความจาํเพาะ 
60.2%  
 
ตารางที ่ 7 ความสามารถของคะแนนความเสี่ยงในการทํานายการเกดิเบาหวาน ในกลุม EGAT1 
และ EGAT2 
 

Score 
(point) 

sensitivity Specificity PVP PVN 

EGAT I     
cutoff     
5 81.8 48.3 19.4 94.6 
6 76.5 60.2 22.7 94.4 
7 64.8 72.2 26.2 93.1 
8 55.9 80.8 30.74 92.3 
     
EGAT II     
cutoff     
5 89.34 39.95 7.50 98.57 
6 84.43 52.51 8.84 98.41 
7 77.05 61.90 9.93 98.02 
8 70.49 72.40 12.22 97.83 
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ตารางที่ 8 แสดงรอยละของคนเปนเบาหวานในคะแนนความเสีย่งตางๆ ทัง้ในกลุม EGAT 
1 และ EGAT 2 พบวากลุมที่มีคะแนนความเสีย่งสงูขึ้นจะมีรอยละของคนเปนเบาหวานมากขึ้น 
ดังนี้คือกลุมทีม่ีคะแนนความเสี่ยง 0-3 มีคนเปนเบาหวานรอยละ 6.9 ใน EGAT1และ 7.2% ใน 
EGAT 2, คะแนน 4-6  พบเบาหวาน รอยละ 8.8 และ 8.0, คะแนน 7- 9 พบเบาหวานรอยละ 22.4 
และ 21.6  และเมื่อมีคะแนนความเสี่ยงตัง้แต 10 ข้ึนไปพบเปนเบาหวานรอยละ 61.8  และ 63.2 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 8 คะแนนทํานายความเสีย่งตอเบาหวาน ใน EGAT 1 และ EGAT 2 
 
 EGAT 1 EGAT2 
Score DM incidence % DM incidence % 
0-2 25 6.93 9 7.20 
3-5 32 8.86 10 8.00 
6-8 81 22.44 27 21.60 
≥9 223 61.77 79 63.20 
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อภิปรายผล 
การศึกษานี้ไดพัฒนา แบบทํานายความเสี่ยงตอการเปนเบาหวานในอนาคตขึ้น โดยตัว

แปรที่มีความสําคัญคือ อายุ เพศ ดัชน ี BMI ความยาวรอบเอว, ประวัติการเปนโรคดันเลือดสูง 
ประวัติการเปนเบาหวานในพอแม หรือ พี่นองรวมสายเลือดเดียวกนั. สมการที่ใชตัวแปรเบื้องตน
เหลานี้พบวาสามารถทํานายการเกิดเบาหวานไดดีพอสมควร ขอมูลภาวะระดับน้าํตาลในเลือดที่
สูงกวาปกติ (impaired fasting glucose) หรือ ภาวะ impaired glucose tolerance ทําใหการ
ทํานายถูกตองดีข้ึนรอยละ 4 สวนการเพิม่ขอมูลเกี่ยวกบัระดับ HDL-C หรือ ไตรกลีเซอรไรด ชวย
เพิ่มความสามารถในการทาํนายเพยีงเลก็นอย ดังนัน้การทํานายดวยตวัแปรที่ไดจากประวัติโดยไม
ตองใชคาการตรวจเลือด ในทางปฏิบัติสําหรับการประเมินความเสีย่งสําหรับประชาชนทั่วไปหรือ
การบริการระดับปฐมภูมิ นาจะมีความเหมาะสม เพราะไมยุงยาก ไมตองใชขอมูลการตรวจเลือด  
 ที่ผานมามกีารพัฒนาการทาํนายความเสีย่งของเบาหวานในตางประเทศ ลวนอยูในยุโรป 
ไดแกในประเทศฟนแลนด เดนมารก และสหรัฐอเมริกา ซึ่งลกัษณะอาจไมเหมาะกับกับคนเอเชยี
เนื่องจากมีลักษณะทางประชากร ส่ิงแวดลอมและการดาํเนนิชีวิตที่แตกตางกัน  นอกจากนี้การ
ทํานายความเสี่ยงมกีารใชขอมูลที่อาศัยการตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่งอาจไมเหมาะกับประเทศ
ที่การที่มทีรัพยากรจาํกัด และเครื่องมือการตรวจยังไมพรอม เชนการทาํนายความเสีย่งของ
ประเทศฟนแลนด อาศัยขอมูล คือ อาย ุ ดัชนีความอวน (BMI) เสนรอบวงเอว ประวัติการใชยา
รักษาโรคความดันเลือดสูง ประวัติมีน้าํตาลในเลือดสูง การออกแรงกาย และการบริโภคผักผลไม 
จะเหน็วาการทํานายนี้ตองใชผลการตรวจน้ําตาลในเลือดมากอน ซึง่อาจไมสามารถทํานายไดใน
คนที่ไมเคยตรวจเลือดมากอน มีอีก model ในสหรัฐอเมริกาซึ่งพัฒนาโดย Stern ปรากฏตัวแปรที่
ใชในการทํานายนัน้นอกจาก อาย ุเพศ เชื้อชาติ  คา systolic blood pressure แลวยังมีคาผลการ
ตรวจเลือด เชน น้าํตาลในเลือด ไขมัน LDL-C, ไตรกลีเซอรไรด เปนตน จงึไมนาแปลกใจวา model 
นี้สามารถทํานายการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตไดอยางถูกตองมากกวาการทาํนายโดยใชประวัติ
เทานัน้ ดังกลาวแมวาวิธีนี้สามารถใหผลการทํานายที่แมนยาํกวาแตระบบบริการตองมีความ
พรอม และตองสูญเสียทรัพยากรในการตรวจทางหองปฏิบัติการเหลานี้เชนกัน  

สําหรับปจจยัเสี่ยงที่การศึกษาใน EGAT นี้การศึกษานีพ้บวาดัชนีความอวน ทั้ง BMI และ 
ความยาวของเสนรอบวงเอวลวนเปนปจจยัเสี่ยงที่สําคัญ นอกจากนี้ประวัติการเปนเบาหวานใน
พอแมหรือพีน่องก็เปนปจจัยที่สําคัญเชนกนั 
 สําหรับปจจยัที่เกีย่วกับระดับไขมัน  HDL-C และ ไตรกลีเซอรไรดที่มักพบความผดิปกติ
รวมดวยในภาวะ metabolic syndrome นั้นซึง่ถือเปนปจจัยเสีย่งทีสํ่าคัญของเบาหวานและโรค
ทางหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองนั้น การศึกษานีพ้บวาไขมันสองตวันีก้ม็ีความสมัพนัธ
กับการเกิดโรคเบาหวานเชนกนั อยางไรก็ดี การรวมปจจัยทัง้สองใน model ไมชวยทํานายการเกิด
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โรคเบาหวานไดเพิ่มข้ึนมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ model ที่ใชประวัติและการตรวจน้ําตาลใน
เลือด ประเด็นในเรื่องความสัมพันธของระดับไขมันกบัการเกิดเบาหวานนี้อาจมคีวามสอดคลอง
กับผลการศึกษาโดย Stern MP (2004)21 และคณะ เปรียบเทียบการทํานายภาวะเบาหวานดวย 
diabetes risk score กับการทาํนายดวยภาวะ metabolic syndrome พบวา sensitivity ของ 
metabolic syndrome ในการทํานายเบาหวานใน cohorts 2 กลุมเทากับรอยละ 66.2 และ 62.7 
ผลบวกลวงเทากับ รอยละ 27.8 และ 38.7 ตามลําดับ ซึง่ความไวนี้ตํ่ากวาการทาํนายดวย 
diabetes risk score ซึ่งมีความไวรอยละ 75.9 และ 76.0ดวย อัตราผลบวกลวงที่เทากัน 
 การทาํนายเบาหวานโดยใชสมการนี ้ ไดพิสูจนโดยการนําไปทาํนายในตัวอยางประชากร
อีกกลุมหนึง่คือ EGAT 2 แลวพบวาผลการทาํนายอยูในเกณฑดี แมวาการทาํนายในกลุมนี้จะได
นอยกวาความจริง ทัง้นี้เนือ่งจาก ประชากรกลุม EGAT2 เปนการติดตามไปเพียง 5 ป ในขณะที่
การศึกษาใน EGAT 1 นั้นเปนการศึกษานาน 12 ป อยางไรก็ตามเมือ่คํานวณอุบัติการณเฉลี่ยการ
เกิดเบาหวานในกลุม EGAT 1 และ EGAT 2 พบวามอุีบัติการณตอป เทากับ รอยละ 1.18 และ 
2.0  ซึง่กลุม EGAT 2 มีอุบัติการณตอปที่สูงกวา EGAT 1    
 ขอสังเกตหนึ่งในสมการทํานายทีพ่บวา ผูชายมีอัตราเสีย่งสูงกวาผูหญิงนัน้ , OR=1.5  
(ทั้งที่โดยทั่วไปในคลินิกผูปวยจะพบผูปวยหญิงกวาผูชาย และการสํารวจความชุกในประชากร
พบวา ชายและหญิงมีความชุกของเบาหวานใกลเคียงกัน)  เปนเพราะการวิเคราะหใน logistic 
regression นัน้พิจารณาอัตราเสี่ยงของปจจัยเพศเปนอสิระ โดยมีการควบคุมปจจัยอื่นไดแกความ
อวน ซึง่วัดโดย BMI และรอบเอว และอืน่ๆแลว เมื่อนาํสมการทํานายนี้ไปคํานวณโอกาสการเกิด
เบาหวานในอนาคตในกลุมตัวอยางที่ไดจากการศึกษา InterASIA ซึ่งเปนตวัแทนประชากรแลว
พบวา อุบัติการณในเพศชาย ไมไดสูงกวาในเพศหญิง จากการนําสัมประสทิธิ์ที่ไดจากสมการ 
logistic regression  (ที่ประกอบดวย อาย ุBMI รอบเอว ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับ triglyceride, 
HDL-C) ไปคํานวณโอกาสการเปนเบาหวานในของตวัอยางแตละคนในการศึกษา interASIA โดย
คํานวณตามปจจัยเสี่ยงทีม่อียูของตัวอยางแตละคนพบวาโอกาสเสี่ยงตออุบัติการณเบาหวาน
เฉลี่ยเทากับ รอยละ 22  โดยในผูหญงิเทากับรอยละ 23 สวนในผูชายเทากับรอยละ 20 เมื่อนาํไป
คูณประชากรกลุมอาย ุ 35 ปข้ึนไป ตามขอมูลประชากรของกระทรวงมหาดไทย พบวาจะมีผูปวย
เบาหวานเกิดใหมใน 12 ปขางหนานี้มีจาํนวนประมาณ 6 ลานคน เปน หญิง 3.3  ลานคน และ
ชาย 2.6 ลานคน ซึ่งสอดคลองกบัขอมูลของความชุกเบาหวานในประชากรทีพ่บวาผูหญิงมมีากวา
ผูชายเล็กนอย 
 การศึกษานี้อาจมีขอจํากัดบางประการ เชน ยงัขาดขอมูลดานการออกแรงกายซึง่เปน
ปจจัยปองกัน และขาดขอมูลเกี่ยวกับการบริโภคผลไมและผัก ซึ่งลวนเปนปจจยัปองกนัการเกดิ
เบาหวาน นอกจากนี้การศึกษานี้ไมมีประวัติการเปนเบาหวานขณะตั้งครรภในผูหญิง เนื่องจาก
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จํานวนตวัอยางที่เปนผูหญงิมีจํานวนนอยกวาชายและการเก็บขอมูลในระยะแรกไมไดเก็บขอมูลนี้
รวมดวย ดังนัน้การพัฒนาระบบขอมูลตอไปจึงตองใหความสําคัญเกี่ยวกับขอมูลประเด็นเหลานี้
มากขึ้น 
 อยางไรก็ตามการศึกษานี้ไดพัฒนาเครื่องมือซึ่งอาศัยขอมูลการศึกษาทางระบาดวทิยาใน
คนไทย ซึ่งสามารถทาํนายการเกิดโรคเบาหวานไดดีพอควร  คา PPV ในการทาํนายกลุม EGAT 1  
มีคาตั้งแต 19%  (ตารางที ่ 5) เปนตนไป และใน EGAT 2 มีคาตั้งแต 7.5% เปนตนไป ซึ่งนับวา
ความสามารถในการทํานายนี้ไมแตกตางจากการเครื่องมือที่มีการศึกษาในประเทศฟนแลนด ซึง่
พบวามี PVP 7 -12 % 
 การสํารวจความชุกในประชากรพบผูที่เปนเบาหวานรอยละ 50 – 60 ไมทราบวาตนเอง
เปนเบาหวาน เนื่องจากไมเคยตรวจและไมมีอาการแสดงชัดเจน นอกจากนี้กลุมที่เปน impaired 
fasting glucose และ impaired glucose tolerance นั้นมีความเสี่ยงตอการเปนเบาหวานสงู 
การศึกษาพบวาคนที่ม ี impaired glucose tolerance ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงตอเบาหวานนัน้ถามีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการควบคุมอาหาร ออกกาํลังกายมากขึน้และควบคุมน้ําหนกัสามารถ
ลดความเสี่ยงของการเปนเบาหวานลดลงถึงรอยละ 58 ดังนั้นการไดเครื่องมือประเมินจะชวยระบุ
วาใครเสี่ยงยอมมีประโยชนในการกระตุนใหคนที่มีคะแนนความเสี่ยงสงูเหลานัน้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องมือนีใ้ชขอมูลที่ไดจากประวัติและการชั่งน้ําหนักวัดสวนสงูและ
เสนรอบเอว โดยไมตองใชการตรวจพิเศษยอมมีประโยชนอยางยิง่ ในรายที่มีคะแนนความเสี่ยงสูง
มากที่แมยงัไมมอีาการ ควรตองเจาะเลือดตรวจระดับน้ําตาลในเลือดตอไป 
   
 
สรุป 

เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงตอเบาหวานในประชากรนี้ เปนเครือ่งมือที่สามารถใชได
งายในระดับบริการปฐมภูมแิละในประชากรทั่วไปในการประเมินตนเอง สามารถชวยกระตนใหผูที่
มีความเสีย่งสงูเปลี่ยนพฤติกรรมอยางมีเปาหมายเชนการควบคุมอาหาร และการออกกําลงักาย 
เพื่อใหความเสี่ยงลดลง 
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ขอเสนอแนะ 
 
1. ใหความรูประชาชน เกีย่วกับปจจยัเสี่ยงของเบาหวาน การเฝาระวงัสุขภาพของตนเองดวยดัชนี
งายๆ เชน น้ําหนกั, ดัชนีมวลกาย (BMI) และ ความยาวเสนรอบวงเอว  
2. พัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพของประชาชน ที่สามารถนํามาคํานวณคะแนนความ
เสี่ยงตอเบาหวาน ของประชาชน  
3. ควรมีการเผยแพรวิธีการประเมินความเสี่ยงตอเบาหวานนี้ใหประชาชนทัว่ไป และบุคลากร
ทางการแพทยในบริการระดบัปฐมภูมิ    
4. โครงการรณรงครวบคุมปองกนัเบาหวานในชุมชนควรปรับเครื่องมือนี้ไปใชในการประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตน รวมทัง้ใชการติดตามประเมนิผลโครงการ 
 
ขอเสนอแนะแนวทางการเก็บขอมลู 
 
1. การสํารวจเก็บขอมูลสุขภาพของประชาชน นอกจากขอมูลพื้นฐานแลว ขอมูลทีสํ่าคัญในคนหา
กลุมที่เสีย่งตอเบาหวานควรประกอบดวยขอมูล ดังนี้คือ เพศ อายุ การชั่งน้ําหนักตัว วัดสวนสงู 
เสนรอบเอว การวัดความดนัเลือด ประวติัการเปนความดันเลือดสูง และประวัติการเปนเบาหวาน
ในครอบครัว  
2. ในแบบการเฝาระวังโรคไมติดตอควรมีการ เฝาระวังในตัวแปรทีสําคัญในการทาํนายเบาหวาน
ดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการเฝาระวังอัตราเสีย่งการเกิดเบาหวานในประชาชนเปนระยะๆ 
3. ควรมีการทดสอบเครื่องมือนี้ในประชากรอื่นที่มีขอมูลลักษณะเปนการศึกษาติดตามระยะยาว   
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ภาคผนวก 
 
ตาราง ก 1 แบบประเมินความเสี่ยงเบาหวานประเภทที่ 2 
วงรอบตัวเลือกตามที่ตรงกบัตัวทาน 

ปจจัย คะแนน 
อาย ุ
34-39 
40-44 
45-49 
≥ 50 

 
0 
0 
1 
2 

เพศ 
ผูหญิง 
ผูชาย 

 
0 
2 

ดัชนีมวลกาย (นน. ตัว กก. / ความสงู เมตร2) 
<23 
23 - < 27.5 
≥ 27.5  

 
0 
3 
5 

ความยาวเสนรอบเอว 
< 90 ซม. (ผูชาย) และ < 80 ซม. (ผูหญงิ) 
≥ 90 ซม. (  ผูชาย) และ ≥ 80 ซม. (ผูหญงิ) 

 
0 
2 

เปนโรคความดันเลือดสูง 
ไมเปนโรคความดันเลือดสงู 
เปนโรคความดันเลือดสูง ( >140/90 มม. 
ปรอท หรือรักษาความดันเลอืดสูงอยู) 

 
0 
2 

ประวัติเบาหวานในพอแม พีน่อง 
ไมมีประวัติ 
มปีระวัติ 

 
0 
4 

รวม คะแนน  
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ตาราง ก 2 การแปลผลคะแนน เปนความเสีย่งตอเบาหวาน  
ผลรวม
คะแนน 

ความเสี่ยงตอ
เบาหวานใน 12 ป 

ขอแนะนํา 

<= 2 < 5 % ความเสีย่งนอย โอกาสเปนเบาหวานนอยกวา 1 ใน 20 
ควรออกกําลงักายสม่าํเสมอ รักษาน้าํหนกัตัว ตรวจความดนั
เลือด 

3 – 5 5 – 10% ความเสีย่งนอย โอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 12 
ควรออกกําลงักายสม่าํเสมอ รักษาน้าํหนกัตัว ตรวจความดนั
เลือด 

6 – 8 11 -20% ความเสีย่งปานกลาง โอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 7 
ควรควบคุมอาหาร และออกกําลงักายสม่ําเสมอ ควบคุม
น้ําหนกัตัว ตรวจความดันเลอืด 

9 - 10 21- 30% ความเสีย่งสงู โอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 4  
ควรควบคุมอาหารและออกกําลังกายสม่ําเสมอ ควบคุม
น้ําหนกัตัว ตรวจความดันเลอืด และตรวจน้ําตาลในเลือด  

>11 >30% ความเสีย่งสงูมาก โอกาสเปนเบาหวานประมาณ 1 ใน 3 
ควรควบคุมอาหารและออกกําลังกายสม่ําเสมอ ควบคุม
น้ําหนกัตัว และความดนัเลือด และตรวจน้าํตาลในเลือด  

 
ตัวอยาง การใชแบบประเมินดวนตนเอง 

ผูชายไทยอาย ุ45 ป ไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน ความดนัเลือด 145/95 มม. 
ปรอท ไมมีประวัติเปนเบาหวานในพอแม พี่นอง  BMI = 26 กก. / ม2 เสนรอบวงเอว 95 ซม. 
 
ชายผูนี้มีคะแนนความเสีย่งตอเบาหวานดังนี ้

ปจจัย คะแนน 
อายุ 45 ป 1 
เพศ ผูชาย 2 
ดัชนีมวลกาย  26 (กก./ เมตร2) 3 
ความยาวเสนรอบเอว≥ 90 ซม.  2 
เปนโรคความดันเลือดสูง 2 
ไมมีประวัติเบาหวานในพอแมพี่นอง  0 
รวม คะแนน 10 
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คะแนนรวม เทากบั 10 มีความเสีย่งตอเบาหวานใน 12 ป เทากับ ประมาณ 21- 30 % ชายคนนี้
ตองไดรับคําแนะนําใหความคุมความดนัเลือดใหดี และ ควบคุมอาหารและออกกาํลังกายเพื่อลด
ความอวน 
 
ตาราง ก 3 แสดงอัตราการเปนเบาหวานจําแนกตามรายปจจัยเสี่ยง 
ปจจัย ไมเปนเบาหวาน เปนเบาหวาน (%) รวม P-value 
เพศ     
หญิง 591 67 (10.18) 658 0.004 
ชาย 1725 294 (14.56) 2019  
     
BMI     
<23 1328 101 (7.07) 1429 <0.001 
23-27.49 857 188 (17.99) 1045  
>=27.5 131 72 (35.47) 203  
     
อายุ     
<40 840 106 (11.21) 946 < 0.001 
40-44 728 88 (10.78) 816  
45-49 573 119 (17.2) 692  
>=50 175 48 (21.52) 223  
     
ความดันเลือด     
 ปกติ 1949 242  (11.05) 2191 < 0.001 
ความดันเลือดสูง 366 119 (24.54) 485  
     
เสนรอบวงเอว (ซม)    
 <90 ซม.ในชาย, 
<80 ซม. ในหญิง  

1847 201 (9.81) 2048 <0.001 

>=90 ซม.ในชาย, 
>=80 ซม. ในหญิง 

320 128 (25.57) 448  

     
ประวัติเบาหวานในพอ แม พ่ี หรือ นอง    
ไมมี 1332 127 (8.7) 1459 <0.001 
มี 544 143 (20.82) 687  
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ตาราง ก 3 แสดงอัตราการเปนเบาหวานจําแนกตามรายปจจัยเสี่ยง (ตอ) 
ปจจัย ไมเปนเบาหวาน เปนเบาหวาน (%) รวม P-value 
Impaired fasting glucose (IFG) มก/ดล    
 ปกติ (<100) 2123 296 (12.24) 2419 <0.001 
 ผิดปกติ (100-
125.9) 

193 65 (25.19) 258  

     
Impaired glucose tolerance (IGT) มก/ดล   
ปกติ (<140) 2031 224 (9.93) 2255 <0.001 
ผิดปกติ (140-200) 285 137 (32.46) 422  
     
Low HDL-C (มก/ดล)    
 >=40  ในชาย, 
>=50 ในหญิง 

1581 206 (11.53) 1787 <0.001 

<40 ในชาย, <50 
ในหญิง 

734 155 (17.44) 889  

     
High Triglyceride     
<200 มก/ดล. 1957 233 (10.64) 2190 <0.001 
>=200 มก/ดล. 359 128 (26.28) 487  
     
สูบบุหรี่     
ไมสูบ 1365 211 (13.39) 1576 0.86 
สูบ 951 150 (13.62) 1101  
     
ดื่มเหลา     
ไมดื่ม 817 111 (11.96) 928 0.029 
นานๆครั้ง 1108 169 (13.23) 1277  
ดื่มประจํา 389 80 (17.06) 469  

 35



การคํานวณโอกาสเสี่ยงจาก logistic regression model 
จากสมการ logistic regression เรายังสามารถคํานวนหาโอกาสเสีย่งจากสมการดังกลาว

ไดโดยตรงได คือ 
 
    p   =  e ( β0 + β1 X1 + β2 X2 +…..)

           1  +   e ( β0 + β1 X1 + β2 X2 +…..)

 
 P = โอกาสเสีย่งในการเปนเบาหวาน ใน 12 ป 
β0, เปนคาสัมประสิทธิ์คงที่  β1,  β2 …. เปนสัมประสิทธิ์ของปจจัยเสี่ยงตางๆ ( ดังตาราง 3) 
X = เปนปจจยัเสี่ยง 

ตารางที ่ ก4 แสดงการทํานายโอกาสเสี่ยงการเปนเบาหวานจาก สมการ logistic 
regression จําแนกตามคะแนนความเสีย่ง โดยคาคะแนนความเสีย่งนี้ไดแปลงมาจากสัมประสทิธิ์
ของสมการ logistic regression ซึ่งเปนสหสัมพนัธที่มกีารควบคุมตัวแปรหลายตัวในขณะเดียวกนั  
จากาตารางแสดงใหเห็นวาที่คะแนนความเสี่ยงต่าํมีโอกาสเปนเบาหวานนอย ม ี ความไวสูงแต
ความจาํเพาะต่ํา ที่คะแนนความเสีย่ง 7 พบมโีอกาสเสี่ยงเปนเบาหวาน 0.12 มีความไวและ
ความจาํเพาะอยูในระดับกลางๆ คือความไว รอยละ 72.9 และความจาํเพาะรอยละ 63.9   
ตารางที่ ก4 คะแนนทํานายความเสี่ยงตอเบาหวานและโอกาสเกิดเบาหวาน ในกลุม EGAT1 
 

Score 
(point) 

Probability sensitivity Specificity 

1 0.03 97.57 9.05 
2 0.040 97.57 9.73 
3 0.05 89.07 31.33 
4 0.07 86.23 39.20 
5 0.08 81.78 48.25 
6 0.11 76.52 60.24 
7 0.14 64.78 72.17 
8 0.18 55.87 80.77 
9 0.21 51.42 83.99 
10 0.26 39.27 91.99 
11 0.31 32.79 93.83 
 12 0.38 21.05 97.06 
13 0.45 14.57 95.96 
14 0.52 8.50 99.04 
15 0.58 4.86 99.43 
16 0.65 1.62 99.94 
17 0.73 0.81 100 
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ตัวอยาง Diabetes Risk score ของตางประเทศ  
 
ตาราง ก 4 Finish Diabetes Risk score 13

ปจจัย คะแนน 
อายุ (ป)  
     45 – 54 2 
     55 – 64 3 
BMI (กก./ม2)  
     >25 – 30 1 
     >30 3 
เสนรอบวงเอว (ซม.)  
     ชาย 94 - <102, หญิง 80 - <88 3 
     ชาย ≥ 102 , หญิง ≥ 88 4 
ขณะนี้รักษาความดนัเลือดสงูอยู 2 
เคยมีประวัติน้าํตาลในเลือดสูง 5 
กิจกรรมทางกาย < 4 ชม. / สัปดาห 2 
กินผัก ผลไม หรือเบอรร่ีทุกวัน  1 
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ตาราง ก 5 Danish Diabetes Risk score 15  
ปจจัย คะแนน 
อายุ (ป)  
     45 – 49 7 
     50 – 54 13 
     55 – 60 18 
เพศ  
  ชาย  4 
BMI (กก./ม2)  
     >25 – 29 7 
     >30 15 
ขณะนี้เปนโรคความดันเลือดสูง 10 
กิจกรรมทางกายนอย 6 
พอหรือแมเปนเบาหวาน 7 
 
 
 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอพระขอบคุณคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และสํานกังานพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสาร ที่ใหการสนับสนนุการศึกษาครั้งนี ้ 
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