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ความเป็ นมา: โรคเบาหวาน (DM) เป็ นโรคเรื้ อรังที่มีอตั ราอุบตั ิการณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ และเป็ นปั ญหาทางด้านสาธารณสุ ข
ทัว่ โลก โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ซึ่ งทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลื อด
หัวใจ โดย มีผลกระทบต่อผูป้ ่ วย และระบบการดูแลรักษาโรคนั้น ถึงแม้วา่ มีรายงานอัตราความชุ กของการเกิ ดโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 และ
ภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจในผูส้ ู งอายุจานวนน้อยนั้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ องนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักของ
การศึกษาคือ เพื่อศึกษาอัตราความชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจ และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 และภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มผูส้ ู งอายุของ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
วิธีการศึ กษา: เป็ นการศึก ษาวิจยั เชิ งพรรณนา แบบภาคตัดขวาง กลุ่ มประชากรที่ ศึ กษาคื อกลุ่ มผูส้ ู งอายุ อายุ 60 ปี ขึ้ นไป
จานวน 306 คน ที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่เขตเมืองและชนบท ของอาเภอเมืองกาฐมาณฑุ วิธีการศึกษาโดยการจัดเก็บข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน
และใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ โดยการวัดค่าดัชนี มวลกาย การวัดค่าความดันโลหิ ต และการตรวจหาค่าปริ มาณน้ าตาลกลูโคสในเลื อด
โดยใช้เครื่ องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน หากพบว่าป่ วยด้วยโรคเบาหวานในระหว่างการเยี่ยมบ้านนั้นได้เชิ ญให้เข้าค่ายบาบัดรักษา
สุขภาพ โดยได้รับบริ การตรวจร่ างกายอย่างละเอียด และตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจด้วย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ความสัมพันธ์แบบถดถอย 2 ตัวแปร โดยมีนยั สาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
ผลการศึ กษา: พบว่าอัตราความชุ กของโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ร้ อยละ 23.5 ซึ่ งคล้ายกับผลการศึ ก ษาก่ อนหน้านี้ ในเมือง
กาฐมาณฑุและพบผูป้ ่ วยรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยในช่วงการสารวจ ร้อยละ 26.3 ร้อยละ 43.1 พบว่ามีปัจจัยที่สาคัญหนึ่ งปั จจัยหรื อ
มากกว่า คือภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจ การออกกาลังกายที่ไม่เพียงพอ การไม่ควบคุมอาหาร การรับประทานอาหารชนิ ดที่มี
ไขมันสู ง มีประวัติคนครอบครัวป่ วยด้วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 มีภาวะโรคความดันโลหิ ตสู งและมีประวัติของโรคเบาหวานในขณะ
ตั้งครรภ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการป่ วยด้วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ร่ วมกับ ภาวะอ้วน และระยะเวลาการ
ป่ วยด้วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ และมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับภาวะแทรกซ้อน จากโรคหลอดเลื อดหัวใจ ใน
ผูป้ ่ วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
สรุ ป: อัตราความชุกของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 และภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจ มีอตั ราความชุ กสู งขึ้นใน
กรุ งกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยไม่มีการเฝ้ าระวังและคัดกรองเพื่อค้นหาผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 และโรคหลอดเลื อดหัวใจ ปั ญหา
ดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขและส่ งเสริ มสนับสนุ น ด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการดาเนิ นการควบคุ มป้ องกันโรคดังกล่ าวอย่างเป็ น
รู ปธรรมที่ชดั เจน รวมไปถึงการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ การให้ความรู ้สุขศึกษาเกี่ยวกับโรค และการเสริ มสร้างความตระหนักในเรื่ อง
การควบคุมป้ องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุ ขภาพที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
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Background: Diabetes Mellitus (DM) has caused global pandemic which
principally involves Type 2 DM. DM can cause several complications including
microvascular complications that impose a tremendous burden on the individual and on
the health care system. There is little known about prevalence of Type 2 DM and its
complications among elderly. The main purpose of this study was- To determine the
prevalence of Type 2 DM and its microvascular complications and to identify factors
associated with them among elderly population of Kathmandu, Nepal.
Methods: Cross sectional study was conducted among 306 participants above age
60 from urban and rural areas of Kathmandu district. Firstly home visits were conducted,
where structured questionnaire was used to collect information from the participants.
Anthropometric measurements, blood pressure and fasting blood glucose test was done
using standard medical tools. Those who were identified as diabetic during home visits
were invited to a health camp later, where detailed physical examination, was done for
detecting microvascular complications. Data Analysis was done using binary logistic
regression with statistical significance of each analysis against the p value of 0.05.
Results: Prevalence of Type 2 DM in this study was 23.5% which is similar to the
findings of previous studies in Kathmandu. Among all cases of Type 2 DM 26.3% were
the new cases diagnosed during survey and 43.1% have one or more of the microvascular
complications. Inadequate Physical activity, Unhealthy Diet, Frequent visit to Fast food
centers, Family history of Type 2 DM, Presence of Hypertension and History of
Gestational Diabetes Mellitus were significantly positively associated with presence of
Type 2 DM. Likewise, Above Normal waist circumference and DM Duration were
significantly positively associated with microvascular complications of Type 2 DM.
Whereas, Healthy Diet was negatively associated with microvascular complications.
Conclusions: Prevalence of Type 2 DM and its microvascular complication is
high in Kathmandu, along with undetected cases of Type 2 DM. The burden of DM and
its microvascular complications calls the attention of the policy makers to devise some
strategy to increase access to health care facilities. Health education and cost effective
preventive interventions must be promoted to prevent the rising trend of Type 2 DM.
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