
การศึกษาความชุกของผู้เสี่ยงเบาหวาน 
ในชุมชนจังหวัดระยอง 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 กลุ่มมาบตาพุด 

 ปัจจุบันคุณภาพชีวิตของประชากรตกต ำ่ลง ร่วมกับอายุขัยที่เพิ่มมากขึ้น น ำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมา เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด ฯลฯ และโรคที่ได้ชื่อว่าเป็นปัญหาส ำคัญในประเทศไทยใน
ขณะนี้คือ โรคเบาหวาน ซึ่งชุมชนในจังหวัดระยองก็ก ำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่เช่นกัน ทางกลุ่มมาบตาพุดได้เล็งเห็น
ปัญหาทีเ่กิดขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการศกึษาข้อมูลปัญหาในชุมชน รวมทั้งต้องการเสนอแนวทางการป้องกันให้กับคนใน
ชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น จึงได้ออกภาคสนามในชุมชนบ้านยายดา ต ำบลตะพง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อท ำการ
คัดกรองโรคเบาหวานในระดับปฐมภูมิ โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 

 

   เพื่อทราบความชุกของประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานในระดับต่างๆ 
   เพื่อค้นหาผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน และน ำไปสู่การแก้ไขปัญหา 

     ประเมินข้อมูลตามหลัก Descriptive Statistics ซึ่งเกณฑ์การแปลผลจะเป็นดังตารางที่ 2 
     การส ำรวจเป็นแบบ Cross Sectional Descriptive Study  
    สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ Cluster Sampling  
    ใช้โปรแกรม Epi Info Version 7 ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ดังตารางที่ 1 
     มีการก ำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น ชาวบ้านในชุมชนบ้านยายดา หมูท่ี่ 3, 14 ต ำบลตะพง อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 ที่อาศัยมานานกว่า 1 ปี, มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี, และไม่มีประวัติเป็นโรคเบาหวาน  
  ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ความชุกของผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานในชุมชนบ้านยายดา เป็นดังในตารางที่ 2 ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเบาหวานมากที่สุดคือ ดัชนีมวลกาย และความยาวเส้นรอบเอว 

 ชุมชนนี้มีผู้เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 95.02% 
 มีผู้มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป 69.3% 

บทน ำ 

วิธีการศึกษา 

 ความชุกของความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในชุมชนบ้านยายดาอยู่ในระดับสูง โดยปัจจัยที่สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ คือ ดัชนีมวลกาย และ ขนาดเส้นรอบเอว  
 ทางกลุ่มผู้ศึกษาได้มีการจัดการรณรงค์ และให้ค ำแนะน ำในเรื่องของโรคเบาหวาน เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคของคนในชุมชน โดยใช้วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การออกก ำลังกาย การ
ควบคุมการบริโภคอาหาร เป็นต้น 
 ดังนั้น เมื่อทราบถึงปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาของการเกิดโรคเบาหวานแล้ว ผู้เกี่ยวข้องจึงควรมี
โครงการที่จะป้องกันและแก้ไขต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวบ้านในชุมชน 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค ์

ตารางที่ 4 ผลการส ำรวจปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 

 
 

ตารางที ่3 สัดส่วนของผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  
จ ำแนกตามคะแนนความเสี่ยง (N = 221 คน) 

 

 
 

ตารางที่ 2 ระดับความเสี่ยงของโรคเบาหวานจ ำแนกตามช่วงคะแนน 
 

ค่าคะแนน 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงในการ 
เป็นเบาหวานใน 12 ป ี

ข้อแนะน ำ 

≤ 2   <5%   ความเสี่ยงน้อยมาก โอกาสเป็นเบาหวานน้อยกว่า 1 ใน  20    
  ควรออกก ำลังกายสม ่ำเสมอ รักษาน ำ้หนักตัว ตรวจความดันเลือด 

3-5 5-10%   ความเสี่ยงน้อย โอกาสเป็นเบาหวาน 1 ใน 12 
  ควรออกก ำลังกายสม ่ำเสมอ รักษาน ำ้หนักตัว ตรวจความดันเลือด 

6-8 11-20%   ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงเป็นเบาหวานประมาณ 1 ใน  7  
  ควรควบคุมอาหาร ควรออกก ำลังกายสม ่ำเสมอ รักษาน ำ้หนักตัว ตรวจความดันเลือด 

9-10 21-30%   ความเสี่ยงสูง โอกาสเป็นเบาหวานประมาณ 1 ใน 4 ควรควบคุมอาหารและออกก ำลังกายสม ่ำเสมอ  
  ควบคุมน ำ้หนักตัว ตรวจความดันเลือด และตรวจน ำ้ตาลในเลือด 

≥ 11  >30%   ความเสี่ยงสูงมาก โอกาสเป็นเบาหวานประมาณ 1 ใน 3  ควรควบคุมอาหารและออกก ำลังกายสม ่ำเสมอ 
  ควบคุมน ำ้หนักตัว ตรวจความดันเลือด และตรวจน ำ้ตาลในเลือด 

ผลการศึกษา 

ปัจจัย คะแนน    
  1. เพศ  
 ผู้หญิง  0 
 ผู้ชาย  2 
  2. อายุ  
 35-44 ปี  0 
 45-49 ปี 1 
 ≥ 50 ปี 2 
  3. ดัชนีมวลกาย 
 < 23 kg/m2  0 
 23-27.5 kg/m2  3 
 > 27.5 kg/m2  5 

ปัจจัย คะแนน    
  4. ความยาวเส้นรอบเอว 
 ชาย < 90cm     

0 
 หญิง < 80cm   
 ชาย ≥ 90cm 

2 
 หญิง ≥ 80cm  
  5. เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 0 
 เป็นโรคความดันโลหิตสูง 2 
  6. ประวัติเบาหวานในพ่อ แม่ พี่ น้อง 
 ไม่มีประวัต ิ 0 
 มีประวัติ 4 

ตารางที่ 1 ค่าคะแนนของ 
ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน 

ปัจจัยเสี่ยง จ ำนวน ร้อยละ 
  1. เพศ  
  ชาย  152 68.80% 
  หญิง 69 31.20% 
  2. อายุ  
  35-44 ปี 40 18.10% 
  45-49 ปี 31 14% 
  ≥ 50 ปี 150 67.90% 
  3. ดัชนีมวลกาย  
  < 23 kg/m2 112 50.70% 
  23-27.5 kg/m2 78 35.30% 
  > 27.5 kg/m2 31 14% 

ปัจจัยเสี่ยง จ ำนวน ร้อยละ 
  4. ความยาวเส้นรอบเอว  
  ชาย < 90 cm,หญิง < 80 cm 142 64.30% 
  ชาย  ≥ 90 cm,หญิง  ≥ 80 cm 79 35.70% 
  5. ประวัติความดันโลหิตสูง  
  ไมม่ีประวัติความดันโลหิตสูง 160 72.40% 
  มีประวัติความดันโลหิตสูง 61 27.60% 
  6. ประวัติเบาหวานในครอบครัว  
  ไมม่ีประวัติเบาหวานในครอบครัว 178 80.50% 
  มีประวัติเบาหวานในครอบครัว 43 19.50% 

ค่าคะแนนความเสี่ยง การแปลผล จ ำนวน ร้อยละ 
≤ 2  ความเสี่ยงน้อยมาก 43 19.5% 
3-5 ความเสี่ยงน้อย 25 11.3% 
6-8 ความเสี่ยงปานกลาง 61 27.6% 
9-10 ความเสี่ยงสูง 28 12.7% 
≥ 11 ความเสี่ยงสูงมาก 64 29% 
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