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Abstract
 Purpose: To explore the prevalence of diabetic nephropathy and to examine the predictors of 
hemoglobin A1c (HbA1c), fasting blood sugar (FBS), blood pressure (BP), health behavior, health 
literacy, genetics, and income on the occurrence of diabetic nephropathy among patients with type 
2 diabetes mellitus (T2DM) at public health centers, Bangkok Metropolitan.
 Design: A cross-sectional descriptive study. 
 Methods: The prevalence of diabetic nephropathy among 1,084 participants was calculated 
using the data reviewed from medical charts during January 1st to December 31st, 2018. A cross-
sectional descriptive study design was then performed to examine the predictive power of HbA1c, 
FBS, BP, health behavior, health literacy, genetics, and income on the occurrence of diabetic  
nephropathy. Data were collected from 175 participants obtained from simple random sampling 
without replacement using self-report questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics 
and logistic regression analysis.
 Main findings: This study revealed that the prevalence of diabetic nephropathy was 363 cases 
per 1,000 people. The majority of participants were females (66.0%). The mean age was 67.3 years. 
Logistic regression analysis found that HbA1c, FBS, BP, health behavior, health literacy, genetics, 
and income altogether could predict the occurrence of diabetic nephropathy by 46.7 % (R2 = .467). 
HbA1c, health behavior, health literacy, and income were able to reduce the risk of diabetic  
nephropathy significantly (OR = 2.10, 95%CI = 1.36, 3.25, p < .01; OR = .87, 95%CI = .81, .93,  
p < .01; OR = .97, 95%CI = .94, .99, p < .01; and OR = 10.27, 95%CI = 3.99, 26.46, p < .001,  
respectively. 
 Conclusion and recommendations: The study could be concluded that the prevalence of 
diabetic nephropathy was high. Patients who could not control HbA1c, having low score of health 
behavior and health literacy, and having low income were more likely to have the risks for diabetic 
nephropathy. This study provided important information used for performing quality improvement 
and developing diabetic nephropathy programs / interventions to prevent or delay diabetic  
nephropathy for patients with T2DM.
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ความชุกและปัจจัยทำานายการเกิดโรคไตจากเบาหวานในผู้ป่วย 
เบาหวานชนิดที่ 2 ในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือสำารวจความชุกโรคไตจากเบาหวานและตรวจสอบปัจจัยทำานายของ	HbA1c	FBS	ความดันโลหิต	

พฤติกรรมสุขภาพ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	 พันธุกรรม	 และรายได้	 ต่อการเกิดโรคไตจากเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวาน

ชนิดท่ี	2	ในศูนย์บริการสาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยภาคตัดขวางเชิงพรรณนา

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	ความชุกจากกลุ่มตัวอย่าง	1,084	คน	คำานวณจากข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนเวชระเบียน	ต้ังแต่

วันท่ี	1	มกราคม	-	31	ธันวาคม	2561	และใช้รูปแบบการวิจัยภาคตัดขวางเชิงพรรณนา	เพ่ือตรวจสอบอำานาจการทำานาย

ของปัจจัย	HbA1c	FBS	ความดันโลหิต	พฤติกรรมสุขภาพ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	พันธุกรรม	และรายได้ต่อการเกิด 

โรคไตจากเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2	เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มแบบไม่แทนท่ีจำานวน	175	คน	โดยให้

ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และสถิติวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก

 ผลการวิจัย: พบว่าความชุกโรคไตจากเบาหวาน	 คือ	 363	 รายต่อ	 1,000	ประชากร	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง	 (ร้อยละ	66.0)	อายุเฉล่ีย	67.3	 ปี	HbA1c	FBS	ความดันโลหิต	พฤติกรรมสุขภาพ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	

พันธุกรรม	และรายได้	สามารถร่วมกันทำานายการเกิดโรคไตจากเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2	ได้ร้อยละ	46.7	

(R2	=	.467)	HbA1c	พฤติกรรมสุขภาพ	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	และรายได้สามารถลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคไตจาก

เบาหวานได้	อย่างมีนัยสำาคัญ	(OR	=	2.10,	95%CI	=	1.36,	3.25,	p	<	.01;	OR	=	.87,	95%CI	=	.81,	.93,	p	<	.01;	

OR	=	.97,	95%CI	=	.94,	.99,	p	<	.01;	และ	OR	=	10.27,	95%CI	=	3.99,	26.46,	p	<	.001	ตามลำาดับ)

  สรุปและข้อเสนอแนะ:	 สรุปได้ว่าความชุกโรคไตจากเบาหวานมีค่าสูง	 ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถควบคุม	 HbA1c	 

มีพฤติกรรมสุขภาพไม่ดี	 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพตำ่า	 และมีรายได้น้อยมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคไตจากเบาหวาน	 

การศึกษาน้ีให้ข้อมูลสำาคัญท่ีสามารถนำาไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงาน	และพัฒนาโปรแกรม/กิจกรรมเพ่ือป้องกัน	 

หรือชะลอการเกิดการเกิดโรคไตจากเบาหวานสำาหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี	2	

คำาสำาคัญ:	โรคไตจากเบาหวาน	ปัจจัยทำานาย	ความชุก	โรคเบาหวานชนิดท่ี	2

ผู้ประสานงานการเผยแพร่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรดา ไกรนุวัตร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700,  
e-mail: kerada.kra@mahidol.ac.th
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 และงานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากสำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ีรับบทความ: 4 มิถุนายน 2563 / วันท่ีแก้ไขบทความเสร็จ: 10 กรกฎาคม 2563 / วันท่ีตอบรับบทความ: 13 กรกฎาคม 2563




