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 ความเป็นมา:  โรคเบาหวาน (DM) เป็นโรคเร้ือรังท่ีมีอตัราอุบติัการณ์เพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ และเป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุข
ทัว่โลก โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  ซ่ึงท าให้เกิดภาวะแทรกซอ้นหลายประเภทโดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือด
หวัใจ โดย มีผลกระทบต่อผูป่้วย และระบบการดูแลรักษาโรคนั้น ถึงแมว้า่มีรายงานอตัราความชุกของการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และ
ภาวะแทรกซอ้นดว้ยโรคหลอดเลือดหวัใจในผูสู้งอายจุ  านวนนอ้ยนั้น ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองน้ี โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของ
การศึกษาคือ เพื่อศึกษาอตัราความชุกของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และภาวะแทรกซอ้น โรคหลอดเลือดหวัใจ และศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี  2 และภาวะแทรกซอ้น โรคหลอดเลือดหวัใจ ในกลุ่มผูสู้งอายขุอง เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล  

 วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา แบบภาคตดัขวาง กลุ่มประชากรท่ีศึกษาคือกลุ่มผูสู้งอายุ อายุ 60 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 306 คน ท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตเมืองและชนบท ของอ าเภอเมืองกาฐมาณฑุ  วิธีการศึกษาโดยการจดัเก็บขอ้มูลจากการเยี่ยมบา้น
และใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ โดยการวดัค่าดชันีมวลกาย การวดัค่าความดนัโลหิต และการตรวจหาค่าปริมาณน ้ าตาลกลูโคสในเลือด 
โดยใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ไดม้าตรฐาน หากพบว่าป่วยดว้ยโรคเบาหวานในระหว่างการเยี่ยมบา้นนั้นไดเ้ชิญให้เขา้ค่ายบ าบดัรักษา
สุขภาพ โดยไดรั้บบริการตรวจร่างกายอยา่งละเอียด และตรวจคน้หาภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจดว้ย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลคือ ความสมัพนัธ์แบบถดถอย 2 ตวัแปร โดยมีนยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.05 

 ผลการศึกษา: พบว่าอตัราความชุกของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ร้อยละ 23.5  ซ่ึงคล้ายกบัผลการศึกษาก่อนหน้าน้ีในเมือง
กาฐมาณฑุและพบผูป่้วยรายใหม่ท่ีไดรั้บการวินิจฉยัในช่วงการส ารวจ  ร้อยละ 26.3  ร้อยละ 43.1 พบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัหน่ึงปัจจยัหรือ
มากกวา่ คือภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจ การออกก าลงักายท่ีไม่เพียงพอ การไม่ควบคุมอาหาร การรับประทานอาหารชนิดท่ีมี
ไขมนัสูง มีประวติัคนครอบครัวป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีภาวะโรคความดนัโลหิตสูงและมีประวติัของโรคเบาหวานในขณะ
ตั้งครรภอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการป่วยดว้ยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  ร่วมกบั ภาวะอว้น และระยะเวลาการ
ป่วยดว้ยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัภาวะแทรกซ้อน จากโรคหลอดเลือดหัวใจ ใน
ผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  

 สรุป: อตัราความชุกของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดหัวใจ  มีอตัราความชุกสูงข้ึนใน
กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยไม่มีการเฝ้าระวงัและคดักรองเพ่ือคน้หาผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และโรคหลอดเลือดหัวใจ  ปัญหา
ดงักล่าวควรได้รับการแก้ไขและส่งเสริมสนับสนุน ด้านนโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินการควบคุมป้องกนัโรคดงักล่าวอย่างเป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจน รวมไปถึงการเขา้ถึงระบบการดูแลสุขภาพ การให้ความรู้สุขศึกษาเก่ียวกบัโรค และการเสริมสร้างความตระหนกัในเร่ือง
การควบคุมป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  เพ่ือลดภาระค่าใชจ่้ายทางดา้นสุขภาพท่ีมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน  
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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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