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บทความวิจยั

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1C กับระดับน้าตาลในเลือดหลังอาหารกลางวัน 4 ชัวโมงและ
่
ก่อนอาหารเย็นในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่ ใช้ยาเม็ดลดระดับน้าตาลในเลือด
ธนนันต์ เกษสุวรรณ และ สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1C กับระดับน้าตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร 8 ชัวโมง
่
หลัง
อาหารกลางวัน 4 ชัวโมง
่
และก่อนอาหารเย็นในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงระหว่างค่า
HbA1C กับระดับน้ าตาลในเลือดทัง้ สามช่วงเวลาดังกล่าว วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแบบไปข้างหน้าในผูป้ ่ วยนอกทีม่ า
รับบริการทีค่ ลินิกเบาหวาน ณ โรงพยาบาลพนัสนิคม ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์คดั เลือกได้รบั การฝึ กใช้และอ่านค่าระดับน้ าตาลใน
เลือดทีว่ ดั ได้จากเครื่อง Accu-Chek® Performa และบันทึกระดับน้าตาลในเลือดทีว่ ดั ได้ทบ่ี า้ น ใน 3 เวลา คือ หลังจากอดอาหาร
หลังอาหารกลางวัน 4 ชัวโมง
่ และก่อนอาหารเย็นระดับ HbA1C ของผูป้ ่ วยแต่ละคนได้รบั การตรวจทีเ่ วลา 2 เดือนหลังจากวันที่
เริม่ ตรวจระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง ผลการวิ จยั : ผูป้ ่ วยจานวน 88 คนเข้าร่วมการวิจยั ระดับน้ าตาลในเลือดหลังจากอด
อาหาร หลังอาหารกลางวัน 4 ชัวโมง
่
และก่อนอาหารเย็น มีความสัมพันธ์กบั ค่า HbA1C (r = 0.607, r = 0.518 และ r = 0.595
ตามลาดับ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.001) สมการทานายค่า HbA1C จากระดับน้ าตาลในเลือด มีดงั นี้ 1) HbA1C =
3.849 + 0.029(ระดับน้ าตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร) 2) HbA1C = 5.296 + 0.017(ระดับน้ าตาลในเลือดที่เวลา 4 ชัวโมง
่
หลังอาหารกลางวัน) และ 3) HbA1C = 5.310 + 0.018(ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเย็น ) สรุป: นอกจากการตรวจระดับ
น้ าตาลในเลือดขณะอดอาหารแล้ว การตรวจระดับน้ าตาลในเลือดช่วงก่อนอาหารเย็นอาจเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับการ
ประเมินการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวาน และใช้ประกอบการพิจารณาวิธกี ารรักษาและการบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผปู้ ่ วยเบาหวานทีม่ ารับบริการทีค่ ลินิกนอกเวลาได้
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บทนา
โรคเบาหวานจัดเป็ นกลุ่มโรคทางเมตาบอลิซมึ ที่
ทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดมีค่าสูงขึ้นอันมีสาเหตุ มาจาก
ความผิดปกติของการหลังอิ
่ นซูลนิ การทางานของอินซูลนิ
หรือทัง้ สองอย่างร่วมกัน (1) โรคนี้จดั เป็ นโรคเรื้อรังทีเ่ ป็ น
ปั ญหาสาคัญที่ทาให้เกิดพยาธิสภาพและภาวะแทรกซ้อน
ต่ า ง ๆ ได้ American Diabetes Association (ADA) ได้
กาหนดเป้ าหมายของการรักษา คือ HbA1C มีค่าน้อยกว่า
ร้ อ ยละ 7 ในขณะที่ American Association of Clinical

Endocrinologists และ American College of Endocrinology (AACE/ACE) กาหนดเป้ าหมายว่า HbA1C ต้องมีค่า
น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 6.5 ในการรัก ษาเบาหวานเพื่อ ป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดขนาดเล็กและใหญ่ (1, 2)
เนื่องจากค่า HbA1C ทีส่ งู ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั ความเสีย่ ง
ในการเกิด retinopathy neuropathy และ nephropathy ที่
มากขึน้ (3, 4) นอกจากนี้ ADA ยังได้แนะนาให้มกี ารตรวจ
ติดตามระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง (self-monitoring
of blood glucose : SMBG) เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
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ความสามารถในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดในผูป้ ่ วย
เบาหวานแต่ละราย
จากคาแนะนาของ ADA ในข้างต้น จึงได้มหี ลาย
การศึกษาทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ร ะหว่างค่าระดับน้ าตาล
ในเลือ ด ณ เวลาต่ า ง ๆ กับ ค่ า HbA1C และน ามาสร้า ง
สมการในการทานายค่า HbA1C จากค่าระดับน้ าตาลใน
เลือด (5, 6) จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า
ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดขณะอดอาหาร ( fasting blood
glucose : FBG) มีความสัมพันธ์กบั ค่า HbA1C (6-16) แต่
ในบางการศึก ษา พบว่ า ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดหลัง มื้อ
อา ห า รมี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ก ั บ HbA1 C ม า กกว่ า FBG
นอกจากนี้ หลายการศึกษาพบว่า ระดับน้ าตาลในเลือ ด
หลังอาหารกลางวันและก่อนอาหารเย็นมีความสัมพันธ์ทด่ี ี
กับค่า HbA1C (17-20)
การรักษาผูป้ ่ วยเบาหวานในเวลาราชการตามแนว
ทางการรักษาในปั จจุบนั แพทย์ผู้รกั ษาใช้ค่าระดับน้ าตาล
ในเลือดขณะอดอาหารเป็ นเวลาอย่างน้อย 8 ชัวโมงในตอน
่
เช้า ทาให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในเวลาราชการ
จาเป็ นต้องอดอาหารเป็ นเวลา 8 ชัวโมงก่
่
อนมาเจาะเลือด
ในช่วงก่อนอาหารเช้า แต่เนื่องจากมีผปู้ ่ วยเบาหวานทีม่ า
รับบริการในช่วงนอกเวลาราชการในตอนเย็น (ตัง้ แต่เวลา
16.00 น. เป็ นต้นไป) ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานดังกล่าวจะไม่ได้
รับการเจาะวัดระดับน้ าตาลในเลือดเนื่องจากเป็ นช่วงเวลา
ในตอนเย็น คือ หลังรับประทานอาหารกลางวันมาแล้ว 4-6
ชัวโมง
่ ทาให้แพทย์ไม่มขี อ้ มูลหรือแนวทางในการพิจารณา
ค่าระดับน้ า ตาลในเลือด และไม่สามารถปรับเปลี่ยนการ
รักษาหรือขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับน้ าตาลในเลือ ด
ของผู้ป่วยได้ เช่นเดียวกับเภสัชกรที่ไม่สามารถประเมิน
ปั ญหาทีม่ ผี ลต่อระดับน้าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยทีจ่ ะนาไปสู่
การให้ ค าแนะน าที่ เ หมาะสมได้ จากการทบทวน
วรรณกรรมของผู้วิจยั พบว่า ระดับน้ าตาลที่วดั ณ เวลา
ต่าง ๆ มีขนาดความสัมพันธ์กบั ค่า HbA1C ทีแ่ ตกต่างกัน
ตัง้ แต่ขนาดปานกลางถึงสูง จึงควรคัดเลือกระดับน้ าตาลที่
วัดในเวลาที่เหมาะสมเพื่อนามาใช้ทานายค่า HbA1C ให้
ใกล้เคียงมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า
HbA1C กับระดับน้ าตาลในเลือดในเวลาที่แตกต่ างกัน 2
จุด คือ ระดับน้าตาลในเลือด 4 ชัวโมง
่
หลังอาหารกลางวัน
(4-hr post lunch) และก่ อ นอาหารเย็น (pre-dinner) ใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อใช้ในติดตามระดับน้ าตาลใน

เลือดสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวานหรือผูท้ ม่ี าคลินิกนอกเวลาใน
กรณี ท่ีไ ม่ ไ ด้อ ดอาหารก่ อ นมารับ การเจาะเลือ ด ซึ่ง อาจ
นามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาเลือกวิธกี ารรักษาและให้
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ่ วยเบาหวานทีม่ ารับบริการที่
คลินิกนอกเวลาต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาแบบไปข้างหน้ า ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษย์สาหรับโครงการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การวิจยั ดาเนินการตัง้ แต่ เ ดือน
ธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ่ วยนอกทีม่ ารับบริการทีค่ ลินิก
เบาหวาน โรงพยาบาลพนัสนิคม จานวน 88 คน ที่ผ่าน
เกณฑ์ค ัด เข้า คือ 1) ผู้ป่ วยนอกที่ได้ร ับการวินิจฉัยเป็ น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างน้ อย 3 เดือน ซึ่งแพทย์ระบุ
การวินิจฉัยตาม ICD-10 โดยใช้รหัสที่เกี่ยวข้อง คือ E11
(เบาหวานชนิดที่ 2 หรือ เบาหวานชนิดไม่พ่งึ อินซูลนิ ) 2)
อายุมากกว่า 18 ปี ขน้ึ ไป 3) ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยา
เม็ด ลดระดับ น้ า ตาลในเลือ ด โดยไม่ มีก ารเปลี่ย นแปลง
ขนาดยาในการรั ก ษาระหว่ า งการวิ จ ั ย และไม่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงชนิดยาทีไ่ ด้รบั ในการมาพบแพทย์ 2 ครัง้ ก่อน
หน้า 4) ผูป้ ่ วยมีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดคงที่ โดย
FBG ต้ อ งไม่ เ ปลี่ ย นแปลงมากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ในการ
ตรวจวัด ระหว่ างการมาพบแพทย์ 2 ครัง้ ติด กัน และ 5)
ผู้ ป่ วยที่ ยิ น ยอมเจาะวั ด ระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดตาม
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ส่วนเกณฑ์การคัดออก คือ 1)
ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถรับการรักษาต่อเนื่องทีโ่ รงพยาบาลพนัส
นิคม 2) ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถรับรูห้ รือเข้าใจหรือให้ขอ้ มูลต่าง
ๆ ได้ 3) ผูป้ ่ วยทีม่ คี ่า AST หรือ ALT มากกว่า 3 เท่าของ
ค่าปกติสงู สุด 4) ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเลือด
5) ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรง 6) ผู้ป่วยที่มีค่า serum
creatinine ≥ 1.5 mg/dL 7) ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคทางระบบต่อม
ไร้ท่ อ อื่น นอกจากโรคเบาหวานที่มีผ ลกระทบต่ อ ความ
สมดุ ล ย์ข องกลู โ คส 8) ผู้ป่ วยที่ต้ อ งเข้า พัก รัก ษาตัว ใน
โรงพยาบาลขณะที่อ ยู่ ใ นการวิจ ัย 9) ผู้ป่ วยที่ตัง้ ครรภ์
ขณะทีอ่ ยู่ในการวิจยั และ 10) ผูป้ ่ วยทีเ่ จาะวัดระดับน้าตาล
ในเลือดไม่ครบตามเวลาทีร่ ะบุในวัตถุประสงค์การวิจยั
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เครือ่ งมือการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบ
บัน ทึก ข้อ มูล ของผู้ป่ วย ประกอบด้ว ย ข้อ มู ล ทัว่ ไปของ
ผูป้ ่ วย ได้แก่ เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง สถานภาพ ระดับ
การศึกษา สิทธิการรักษา อาชีพ ประวัตทิ างสังคม เป็ นต้น
ประวัติก ารเจ็บ ป่ วย ได้แ ก่ ระยะเวลาการเจ็บ ป่ วยจาก
โรคเบาหวาน และภาวะโรคร่วม/โรคแทรกซ้อน ประวัตกิ าร
ใช้ยา และผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ 2) คู่มอื การใช้
และอ่านค่าระดับน้ าตาลในเลือดที่ตรวจวัดได้จากเครื่อ ง
Accu-Chek® Performa และ 3) แบบบัน ทึก ผลการตรวจ
ระดับน้าตาลในเลือดด้วยตนเอง
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผู้วิจ ัย เลือ กกลุ่ ม ตัวอย่ า งจากผู้ป่ วยเบาหวานที่
ผ่านเกณฑ์คดั เข้าด้วยวิธสี ุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยการจับ
ฉลากจากรายชื่อผูป้ ่ วยทัง้ หมดทีผ่ ่านเกณฑ์กาหนดในวันที่
มีค ลินิ ก เบาหวาน ผู้วิจ ัย เก็บ รวบรวมข้อ มูลพื้น ฐานของ
ผู้ป่วยจากเวชระเบียนและการสัมภาษณ์ ผู้ป่วยหรือญาติ
ผูป้ ่ วย และบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลทัวไป
่ ผูป้ ่ วยแต่ละ
คนได้รบั การฝึ กใช้และอ่านค่าระดับน้ าตาลในเลือดทีเ่ จาะ
วัด ได้จ ากเครื่อ ง Accu-Chek® Performa และได้ร ับ แบบ
บันทึกผลการตรวจระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง เพื่อใช้
ในการบันทึกค่าระดับน้ าตาลที่เจาะวัดได้ท่บี ้าน เวลาใน
การเจาะระดับน้ าตาลในเลือด คือ หลังจากอดอาหารอย่าง
น้อย 8 ชัวโมง
่
(FBG) หลังอาหารกลางวัน 4 ชัวโมง
่
(4-hr
post lunch) และก่อนอาหารเย็น (pre-dinner) ตัวอย่างต้อง
เจาะเลือดเพื่อวัดระดับน้าตาลในเลือดวันละ 1 จุดเวลา โดย
เจาะเลือดวันเว้น วัน (3 วัน หรือ 3 จุดเวลา ต่ อสัปดาห์)
เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ รวมได้ขอ้ มูลระดับน้ าตาลทัง้ สิน้ 6 จุด
พร้อมทัง้ บันทึกวันที่ เวลา และอาหารที่รบั ประทานในมือ้
นัน้ ๆ เมื่อผู้ป่วยวัดระดับน้ าตาลในเลือดครบตามวันและ
เวลาที่ก าหนด ผู้ ป่ วยน าแบบบัน ทึก และเครื่อ ง AccuChek® Performa มาคืน โดยผูว้ จิ ยั ตรวจสอบค่าน้ าตาลใน
เลือ ดที่ถู ก บัน ทึก ในเครื่อ ง Accu-Chek® Performa และ
แบบบั น ทึ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและตรง ตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ระดับ HbA1C ถูกวัดทีเ่ วลา 2 เดือน
หลังจากวันทีเ่ ริม่ ตรวจระดับน้าตาลในเลือดด้วยตนเอง
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ป่วย ได้แก่ เพศ อายุ น้ าหนัก
ส่วนสูง สถานภาพ ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา อาชีพ
ประวัตทิ างสังคม ระยะเวลาการเจ็บป่ วยจากโรคเบาหวาน
ภาวะโรคร่วม/โรคแทรกซ้อน ประวัตกิ ารใช้ยา และผลทาง
ห้ อ งปฏิบ ัติก าร แสดงโดยสถิติ เ ชิง พรรณนาในรู ป ของ
ความถี่ ร้อยละ ความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1C กับระดับ
น้ า ตาลในเลือ ดแต่ ล ะจุ ด เวลาที่แ ตกต่ า งกัน แสดงโดย
Pearson’s correlation (r) ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่ า HbA1C กับ ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดแต่ ละจุด เวลาได้รบั
การเปรียบเทียบด้วยวิธกี ารสาหรับตัวอย่างทีไ่ ม่เป็ นอิสระ
ต่ อ กัน (21) ส่ ว นการสร้ า งสมการถดถอยเชิง เส้น ตรง
ระหว่างค่า HbA1C กับระดับน้ าตาลในเลือดแต่ละจุดเวลา
ทีแ่ ตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น

ผลการวิ จยั
ผู้ป่วยเบาหวานจานวน 88 คนเข้าร่วมการวิจยั
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ป่ วยหญิ ง (ร้ อ ยละ 60.2) อายุ เ ฉลี่ ย
59.1±10.3 ปี ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ 51-60 ปี (ร้อ ยละ
35.2) และ 61-70 ปี (ร้อยละ 34.1) สถานภาพสมรส (ร้อย
ละ 70.5) การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 76.1)
และมัธ ยมศึก ษาตอนต้น (ร้อ ยละ 11.4) ส่ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้
ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 33.0) และมีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ
26.1) สิท ธิก ารรัก ษาเป็ น บัตรทอง (ร้อ ยละ 60.2) ผู้ป่ วย
ส่วนใหญ่ไม่สบู บุหรี่ (ร้อยละ 72.7) หรือเคยสูบแต่เลิกแล้ว
(ร้อยละ 18.2) และไม่ด่มื แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 61.4)
ตารางที่ 1 แสดงลัก ษณะทางคลินิ ก ของผู้ป่วย
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มโี รคร่วมเป็ นโรคความดันโลหิตสูงและโรค
ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 53.4) จานวนรายการยารักษา
เบาหวานที่ผู้ป่ วยได้ร ับ มีตัง้ แต่ 1-3 รายการ ส่ ว นใหญ่
ผู้ป่วยได้รบั ยารักษาเบาหวาน 1 ชนิด (ร้อยละ 45.5) โดย
รายการยาลดระดับ น้ า ตาลในเลื อ ดที่ ใ ช้ ม ากที่สุ ด คือ
metformin (ร้ อ ย ล ะ 35.2) ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง ก า ร เ ป็ น
โรคเบาหวานเฉลีย่ คือ 5.0 ± 3.6 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงน้อย
กว่ า 5 ปี (ร้อ ยละ 56.8) ค่ า ดัช นี ม วลกายเฉลี่ย 26.87 ±
4.94 กิโ ลกรัม /ตารางเมตร ส่ ว นใหญ่ มีด ัช นี ม วลกายอยู่
ในช่วง 25.00–29.99 กก./ม.2 ซึง่ จัดอยู่ในภาวะอ้วนระยะที่
1 (ร้อยละ 48.9)
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ค่าระดับน้ าตาลในเลือด (คานวณจากการเจาะ
เลือดจุดเวลาเดียวกันที่ระยะเวลาห่างกัน 1 สัปดาห์ รวม
จานวน 2 ครัง้ แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย) แบ่งออกเป็ น 3 จุด
เวลา ได้ด ัง นี้ 1) FBG มีค่ า ตัง้ แต่ 82-234.5 มิลลิก รัม ต่ อ
เดซิลติ ร มีค่าเฉลีย่ 130.9±24.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร 2) 4hr post lunch มีค่าตัง้ แต่ 84.5-245.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร
มีค่าเฉลี่ย 138.4±35.5 มิลลิกรัมต่ อเดซิลิตร และ 3) predinner มี ค่ า ตั ง้ แต่ 88.5-317.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร มี
ค่ า เฉลี่ย 131.9±39.1 มิล ลิก รัม ต่ อ เดซิลิต ร ค่ า HbA1C
เฉลี่ย ของผู้ป่วยมีค่าร้อ ยละ 7.7±1.2 ส่ว นใหญ่ อยู่ในช่วง
ร้อยละ 7.0-7.9 (ร้อยละ 40.9 ของตัวอย่าง) และเป็ นผูป้ ่ วย
ที่ค วบคุ ม ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดได้ (HbA1C < 7) ร้อ ยละ
28.4 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. ข้อมูลทางคลินิกของผูป้ ่ วย (n=88)
ข้อมูล
จานวน (คน) ร้อยละ
ประวัติโรคร่วม
ไม่มโี รคร่วม
5
5.7
ความดันโลหิตสูง
13
14.8
ไขมันในเลือดสูง
6
6.8
ความดันโลหิตสูงและไขมัน
47
53.4
ในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง ไขมันใน
13
14.8
เลือดสูง และโรคไต
อื่น ๆ
4
4.5
จานวนยารักษาเบาหวานที่ได้รบั
1 ชนิด
metformin
31
35.2
glibenclamide
2
2.3
glipizide
7
8.0
2 ชนิด
metformin, glipizide
27
30.6
metformin, glibenclamide
2
2.3
glipizide, pioglitazone
2
2.3
3 ชนิด
metformin, glipizide,
16
18.2
pioglitazone
metformin, glibenclamide,
1
1.1
pioglitazone

ตารางที่ 1. ข้อมูลทางคลินิกของผูป้ ่ วย (n=88) (ต่อ)
ข้อมูล
จานวน (คน) ร้อยละ
ระยะเวลาของการเป็ นโรคเบาหวาน
< 5 ปี
50
56.8
5 – 10 ปี
28
31.8
11 - 20 ปี
10
11.4
ดัชนี มวลกาย
< 18.50 กก./ม.2
1
1.1
2
18.50 – 22.99 กก./ม.
18
20.5
23.00 – 24.99 กก./ม.2
13
14.8
2
25.00 – 29.99 กก./ม.
43
48.9
2
13
14.8
≥ 30.00 กก./ม.
HbA1C (ร้อยละ)
3
3.4
5.0 – 5.9
22
25.0
6.0 – 6.9
36
40.9
7.0 – 7.9
14
15.9
8.0 – 8.9
10
11.4
9.0 – 9.9
3
3.4
≥ 10.0
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง HbA1C กับ
ระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร ระดับน้ าตาลในเลือด
4 ชัวโมงหลั
่
งอาหารกลางวัน และระดับน้าตาลในเลือดก่อน
อาหารเย็น พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในเชิงบวกในระดับ
ปานกลางอย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติ (r= 0.607, r=0.518
และ r=0.595 ตามล าดั บ ; P<0.001) เมื่ อ ทดสอบความ
แตกต่ า งของความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งค่ า HbA1C กับ ระดับ
น้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร 4 ชัวโมงหลั
่
งอาหารกลางวัน
และก่อนอาหารเย็นทีพ่ บในแต่ละการศึกษา (21) พบว่า ไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงเพื่อทานายค่า
HbA1C จากระดับน้ าตาลในเลือดแต่ ละจุดเวลา สามารถ
เขีย นเป็ นสมการท านายได้ ด ัง นี้ 1) HbA1C = 3.849 +
0.029(FBG) มีค่า R2 เท่ากับ 0.369 2) HbA1C = 5.296 +
0.017(4-hr post lunch) มี ค่ า R2 เท่ า กั บ 0.268 และ 3)
HbA1C = 5.310 + 0.018(Pre-dinner) มี ค่ า R2 เ ท่ า กั บ
0.354 โดย FBG สามารถอธิบ ายความแปรปรวนของ
HbA1C ได้มากทีส่ ดุ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2. การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อทานายค่า HbA1C (N=88)
สมการ1
สัมประสิทธิถดถอยแบบ
ความคลาดเคลื่อน
t
P
์
ไม่ปรับมาตรฐาน
มาตรฐาน
1 จุดตัดแกน
3.849
0.550
7.002 <0.001
FBG
0.029
0.004
7.084 <0.001
2 จุดตัดแกน
5.296
0.438
12.104 <0.001
4-hr post lunch
0.017
0.003
5.617 <0.001
3 จุดตัดแกน
5.310
0.359
14.772 <0.001
Pre-dinner
0.018
0.003
6.864 <0.001
2
1: R = 0.369, 0.268 และ 0.354
มาตรฐาน (BMI > 23 กก./ม.2) ถึงร้อยละ 78.5 และร้อยละ
63.7 เป็ นผูท้ ม่ี ภี าวะอ้วน (BMI > 25 กก./ม.2) ซึง่ ใกล้เคียง
การอภิ ปรายผล
กับ การศึก ษาที่ผ่ า นมาที่พ บว่ า มากกว่ า ร้อ ยละ 75 ของ
ตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานทัง้ หมดจานวน 88 คน
ผู้ป่วยเบาหวานในการศึกษาเป็ นผู้ท่มี ีภาวะน้ าหนักอ้วน
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง (ร้อ ยละ 60.2) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
และน้ าหนักเกิน (28-29) ภาวะน้ าหนักเกินเพิม่ ความเสีย่ ง
ข้อ มูลสุข ภาพไทยและการศึก ษาที่ผ่ า นมา ที่พ บว่ า เพศ
ต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 3 เท่า ในขณะ
หญิงมีอุบตั กิ ารณ์ในการเป็ นโรคเบาหวานมากกว่าเพศชาย
ทีโ่ รคอ้วนเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
(22-24) อาจเนื่องจากเพศหญิงมีระบบการเผาผลาญทีด่ อ้ ย
ประมาณ 7 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่มีน้ าหนัก อยู่ในเกณฑ์
กว่าเพศชาย ทาให้เพศหญิงมีภาวะน้าหนักตัวเกินหรือโรค
มาตรฐาน (30) และเป็ นสาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ ผู้ ป่ วยไม่
อ้ ว น ม า ก ก ว่ า เ พ ศ ช า ย แ ล ะ พั ฒ น า ไ ป เ ป็ น ผู้ ป่ ว ย
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดตามเกณฑ์ปกติไ ด้
โรคเบาหวานได้ (22) ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 59.14 ± 10.32
นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ภาวะอ้ว นลงพุ ง มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
ปี ในส่วนของประวัติโรคร่วม พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วย
ภาวะต้านอินซูลนิ อีกด้วย (31)
เบาหวานทีม่ โี รคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง
ค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร
ร่ ว มด้ว ย ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาที่ผ่ า นมา ที่พ บว่ า
เช้าเท่ากับ 130.9 ± 24.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร ใกล้เคียงกับ
ภาวะของโรคร่ ว มในผู้ป่ วยเบาหวานส่ว นใหญ่ คือ โรค
การศึกษาในอดีต (14, 32) ค่าระดับน้ าตาลในเลือดหลัง
ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง (25-26) ผู้ป่วย
อาหารกลางวัน 4 ชัวโมงเท่
่
ากับ 138.4 ± 35.5 มิลลิกรัมต่อ
เบาหวานส่ว นใหญ่ จ ะได้ร ับ ยาในการรัก ษาเบาหวาน 1
เดซิลิต ร อาจมีค่ า แตกต่ างจากการศึกษาที่ผ่ า นมา (32)
รายการ (ร้อยละ 45.5) โดยรายการยารักษาเบาหวานทีใ่ ช้
เนื่ อ งจากระยะห่ า งในการวัด ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดหลัง
มากที่สุด คือ metformin ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะแนวทางการ
อาหารกลางวันแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลใน
รักษาเบาหวานแนะนาให้ใช้ metformin เป็ นยาแรกในการ
เลือ ดก่ อ นอาหารเย็น เท่ า กับ 131.9 ± 39.1 มิล ลิก รัม ต่ อ
รั ก ษ า เ บ า ห ว า น ห า ก ไ ม่ มี ข้ อ ห้ า ม ใ ช้ เ นื่ อ ง จ า กมี
เดซิลติ ร ใกล้เคียงกับการศึกษาในอดีต (32) ค่าเฉลีย่ ของ
ประสิทธิภาพในการลดระดับน้ าตาลได้ดี โอกาสเกิดภาวะ
HbA1C เท่ากับร้อยละ 7.7 ± 1.2 ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษา
น้ าตาลในเลื อ ดต่ าน้ อ ยมาก ราคาไม่ แ พง และไม่
ทีผ่ ่านมา (14) ผูป้ ่ วยมีค่าเฉลีย่ ของระดับน้าตาลในเลือดทัง้
เปลี่ยนแปลงน้ าหนักตัว จึงสามารถใช้ในผู้ป่วยที่อ้วนได้
3 จุดเวลาอยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้ตามแนวทางเวชปฏิบตั ิ
(27) ระยะเวลาของการเป็ นโรคเบาหวานมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
ส าหรับ โรคเบาหวาน (27) และเป็ น ผู้ป่ วยที่พ อควบคุ ม
5.04 ± 3.61 ปี โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ี
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ (HbA1C <ร้อยละ 7) ร้อยละ 28.4
ระยะเวลาของการเป็ นโรคเบาหวานน้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ
ของจานวนผูป้ ่ วยทัง้ หมด
56.8) ค่ า ดั ช นี ม ว ลกา ยเฉลี่ ย 26.87 ± 4.94 กก./ม. 2
การศึก ษานี้ พ บว่ า ผู้ป่ วยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ท่ีมีน้ า หนั ก เกิน
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1C
กับระดับน้าตาลในเลือดในอดีตทีผ่ ่านมา มีหลายการศึกษา
ที่ พ บ ว่ า ร ะ ดั บ น้ า ต า ล ใ น เ ลื อ ด ข ณ ะ อ ด อ า ห า ร มี
ความสัมพันธ์กบั ค่า HbA1C ในระดับปานกลางถึงสูง (r อยู่
ในช่วง 0.673-0.830) (6, 7, 12, 13, 15, 16, 18) แต่ในทาง
กลับกัน บางการศึกษาพบว่า ระดับน้ าตาลในเลือดหลังมือ้
อาหารมีความสัมพันธ์กบั ค่า HbA1C (r อยู่ในช่วง 0.3270.790) มากกว่าระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร (r อยู่
ใ นช่ ว ง 0.215-0.739) (9-12, 14, 16) กา รศึ ก ษาของ
Avignon และคณะ (17) พบว่า ระดับน้ าตาลในเลือดช่วง
หลังอาหารกลางวัน (r อยู่ในช่วง 0.780-0.810) สามารถ
ประเมิน การควบคุมระดับ น้ าตาลในเลือดได้ดีก ว่าระดับ
น้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร (r=0.620) ในการศึกษานี้
พบว่า ค่า HbA1C กับระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร
เช้า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (r=0.607) อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001) เช่นเดียวกับการศึกษาที่
ผ่ า นมา (r อยู่ ใ นช่ ว ง 0.452-0.830) (6-9, 11-16, 18)
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1C กับระดับน้ าตาลในเลือด
หลังอาหารกลางวัน 4 ชัวโมง
่
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน (r=0.518) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001)
สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา (r=0.529) (19) แต่ มี
ความสัมพันธ์น้อยกว่าระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร
เช้าซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาในอดีต (r=0.628) (19) ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างค่า HbA1C กับระดับน้ าตาลในเลือด
ก่ อ นอาหารเย็น มีค วามสัม พัน ธ์ไ ปในทิศ ทางเดีย วกัน
(r=0.595) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.001) สอดคล้อง
กับผลการศึกษาทีผ่ ่านมา (r อยู่ในช่วง 0.504-0.750) (19,
20, 32)
เ มื่ อ ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ข น า ด
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างค่า HbA1C กับ ระดับ น้ า ตาลในทัง้
สามช่ ว งเวลาที่ศึก ษา พบว่ า ไม่ มีค วามแตกต่ า งอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่หากพิจารณา ขนาดความสัมพันธ์ท่ี
พบจะเห็นว่า HbA1C มีความสัมพันธ์กบั ระดับน้ าตาลใน
เลือ ดขณะอดอาหารมากกว่ า ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดหลัง
อาหารกลางวัน 4 ชัว่ โมงและระดับ น้ า ตาลในเลือ ดก่อน
อาหารเย็น ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Pichayapaiboon (19) แต่ แตกต่ างจากการศึกษาใน
อดีตทีพ่ บว่า ระดับน้ าตาลในเลือดในช่วงกลางวันและช่วง
เย็น มีความสัมพันธ์มากกว่าระดับน้ าตาลในเลือดในช่วง

เช้า ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะความแตกต่ างของผู้เข้าร่วมการ
วิจยั งานวิจยั ก่อนหน้าทาในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1
(20) และเวลาในการวัดระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร
กลางวันต่างกัน การศึกษาของ Rohlfing และคณะ (20) วัด
ระดับ น้ า ตาลที่เ วลา 90 นาทีห ลัง อาหารกลางวัน และ
การศึกษาของ Borona และคณะ (31) วัดระดับน้ าตาลที่
เวลา 2-3 ชั ว่ โมงหลั ง อาหารกลางวั น จึ ง อาจท าให้
ความสัม พัน ธ์ก ับ HbA1C มีค่ า แตกต่ า งกัน นอกจากนี้
รายการยารักษาเบาหวานทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ในการศึกษาทีผ่ ่าน
มามีความแตกต่ างกัน โดยการศึกษาของ Rohlfing และ
คณะ (20) ทาในผู้ป่วยที่ได้รบั ยาฉีดอินซูลนิ และถึงแม้ว่า
การศึกษาของ Borona และคณะ (31) เป็ นการศึกษาใน
ผู้ป่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 เช่ น เดีย วกับการศึก ษานี้ แต่ มี
ผู้ป่วยที่ได้รบั ยา metformin มีเพียงร้อยละ 10.3 ได้รบั ยา
sulfonylureas ร้ อ ย ล ะ 27.6 แ ล ะ ไ ด้ ร ั บ ย า metformin
ร่วมกับ sulfonylureas ร้อยละ 41.4 ในขณะทีก่ ารศึกษานี้มี
ผู้ป่วยที่ได้รบั ยา metformin ถึงร้อยละ 35.2 ได้รบั ยากลุ่ม
sulfonylureas เพียงร้อยละ 10.3 และได้รบั ยา metformin
ร่ ว ม กั บ sulfonylureas ร้ อ ย ละ 32.9 อา จ เป็ นเพราะ
metformin ออกฤทธิในการลดระดั
บน้าตาลในเลือดขณะอด
์
อาหารได้ดี ส่งผลให้ระดับ HbA1C ลดลงด้วย (33) ทาให้
ความสัมพันธ์ของระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหารกับ
ค่ า HbA1C ของการศึก ษานี้ มีค่ า มากที่สุด เมื่อ เทีย บกับ
ระดับน้ าตาลจุดอื่น เนื่องจากผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
ย า metformin นอกจ า กนี้ ระ ย ะ เว ลา ข อง กา รเป็ น
โรคเบาหวานของผู้ป่ วยของการศึก ษาที่ผ่า นมา (32) มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 8.3 ± 7.3 ปี ในขณะที่ ก ารศึ ก ษานี้
ระยะเวลาของการเป็ นโรคเบาหวานเฉลี่ยเท่ากับ 5.04 ±
3.61 ปี ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ป่วยที่เ ป็ น โรคเบาหวานได้ไม่
นาน (น้ อ ยกว่ า 5 ปี ร้ อ ยละ 56.8) อาจจะยัง สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดอี ยู่ จึงทาให้ผลการศึกษา
แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามยังคงให้ความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
จากสมการทานายทัง้ 3 สมการบอกแนวโน้มได้
ว่า หากผูป้ ่ วยเบาหวานมีระดับน้าตาลในเลือดทีเ่ พิม่ ขึน้ ทา
ให้ ค่ า HbA1C เพิ่ ม มากขึ้น ด้ ว ย ดัง นั ้น ความสามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ณ เวลาดังกล่าวให้มคี ่าลดลง
ใกล้เคียงกับเกณฑ์เป้ าหมาย น่ าจะบ่งชี้ถึงความสามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลสะสมได้ดว้ ย
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การวิจ ัย มีข้อ จากัด หลายประการ ได้แ ก่ ความ
ถู ก ต้ อ งในการวัด ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดของผู้ ป่ วย เช่ น
ความสามารถในการใช้ เ ครื่ อ ง Accu-Chek® Performa
อย่างถูกต้อง การบันทึกผลเลือดตามความเป็ นจริง เป็ นต้น
ผู้วิจ ัย ได้โ ทรศัพ ท์เ พื่อ สอบถามปั ญ หาดัง กล่ า วและออก
เยี่ยมบ้านในกรณีท่ีผู้ป่วยมีปัญหาในการใช้เครื่อง AccuChek® Performa เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว และได้ตรวจ
เทีย บผลจากแบบบัน ทึกกับผลที่วดั ได้จากเครื่อง AccuChek® Performa เพื่อ ให้ม ัน่ ใจได้ว่ า ผู้ป่ วยได้บ ัน ทึก ค่ า
ตามความจริ ง การวิ จ ั ย นี้ อ าจมี ผ ลจากปฏิ กิ ริ ย าอัน
เนื่ อ งมาจากวิ ธี ก ารวิ จ ั ย โดยผู้ ป่ วยบางรายอาจปรับ
พฤติกรรมและควบคุมระดับน้ าตาลอย่างเข้มงวดในขณะ
ดาเนินการวิจยั เพื่อให้ค่าระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์
ทีด่ ี เนื่องจากคิดว่าตนกาลังถูกติดตามระดับน้าตาลในเลือด
ท าให้ ค่ า ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดที่ว ัด ได้ ใ นสองสัป ดาห์มี
ความสัมพันธ์เพียงในระดับปานกลางกับค่า HbA1C ที่วดั
ในอีกสองเดือนถัดมา อย่างไรก็ตาม ผู้วจิ ยั ได้ชแ้ี จงผูป้ ่ วย
เรื่อ งไม่ ใ ห้เ ปลี่ย นพฤติก รรมใด ๆ ในด้า นของอาหารที่
รับประทาน (ประเภทและปริมาณที่รบั ประทาน) และการ
ออกกาลังกายในระหว่างการดาเนินการวิจยั เพื่อลดผลจาก
ปฏิกริ ยิ าดังกล่าวและให้การใช้ชีวติ ประจาวันของผูป้ ่ วยไป
เป็ น ตามปกติ การวิจ ัย นี้ ไ ม่ ไ ด้มีก ารควบคุ ม อาหารที่ใ ห้
ผู้ป่วยรับประทานและประเมินพฤติกรรมความร่วมมือใน
การใช้ยา ซึ่งอาจเป็ นปั จจัยกวนที่ส่งผลกระทบต่ อระดับ
น้ า ตาลในเลือ ดได้ ข้อ มู ล ที่ไ ด้ เ ป็ นการศึก ษาในผู้ ป่ วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้เฉพาะยาเม็ดลดระดับน้ าตาลใน
เลือดเท่านัน้ จึงไม่อาจขยายผลไปใช้กบั ผู้ป่วยเบาหวาน
กลุ่มอื่นได้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ระดับ น้ า ตาลในเลือ ดขณะอดอาหารเช้า หลัง
อาหารกลางวั น 4 ชั ว่ โมง และก่ อ นอาหารเย็ น มี
ความสัม พั น ธ์ ก ับ ค่ า HbA1C และสามารถท านายค่ า
HbA1C ได้ ขนาดความสัม พัน ธ์ข อง HbA1C กับ ระดับ
น้ าตาลทีว่ ดั ทัง้ สามเวลาทีศ่ กึ ษามีขนาดใกล้เคียงกันโดยไม่
แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ความสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดซึ่งวัดที่เวลาทัง้ สามสะท้อน
ความสามารถในการควบคุม HbA1C ด้วย ดังนัน้ นอกจาก
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การตรวจระดับ น้ า ตาลในเลือ ดขณะอดอาหารแล้ว การ
ตรวจระดับ น้ าตาลในเลือ ดช่ วงก่ อ นอาหารเย็น หรือหลัง
อาหารกลางวัน 4 ชัว่ โมงอาจเป็ น ทางเลือ กสาหรับ การ
ประเมินการควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือดในผู้ป่ วย
เบาหวาน และยัง นามาใช้ประโยชน์ ในการพิจารณาการ
รักษาผูป้ ่ วยและให้บริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิผลแก่ผปู้ ่ วยเบาหวานทีม่ ารับบริการทีค่ ลินิก
นอกเวลาได้
การศึกษาในอนาคตควรเพิม่ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เพิม่ เติมในส่วนของการศึกษาในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 1
และผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีใ่ ช้ยาฉีดอินซูลนิ เพียงอย่าง
เดียวหรือร่วมด้วย เพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยเบาหวานทุก
กลุ่มและสามารถขยายผลการวิจยั ไปยังกลุ่มประชากรที่
กว้า งขึ้น ได้ และควรมีการควบคุ มปั จจัยกวนอื่น ๆ เช่น
อาหาร เครื่องดื่ม พฤติกรรมด้านความร่วมมือในการใช้ยา
ทีม่ ผี ลต่อระดับน้าตาลในเลือด
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Correlation Between HbA1C and Four Hours After Lunch and Before Dinner Blood Sugar
Levels in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Treated with Oral Antidiabetic Drugs
Thananan Ketsuwan, Sutathip Pichayapaiboon
Department of Pharmacy Practice, Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University

Abstract
Objective: To determine the relationship between HbA1C and blood sugar levels measured at 8 hours of
fasting, 4-hours post lunch and before dinner (pre-dinner) in type 2 diabetes mellitus and derive linear regression
equation between HbA1C and these 3 blood sugar levels. Methods: The study was prospective research in outpatients
receiving cares from the diabetes clinic at Panatnikhom Hospital. Those who met the inclusion criteria were trained to
do self-monitoring of blood glucose (SMBG) using Accu-Chek® Performa and recorded sugar levels measured at 8
hours of fasting, 4-hours post lunch and pre-dinner. HbA1C levels were measured two months after the start of SMBG.
Results: There were 88 participants in the study. The correlations between HbA1C and blood glucose levels measured
at 8 hours of fasting, 4-hours post lunch and pre-dinner were statistically significant with r=0.607, 0.518 and 0.595,
respectively (P < 0.001). Equations to predict HbA1C levels from blood sugar levels were 1) HbA1C = 3.849 +
0.029(fasting blood glucose) 2) HbA1C = 5.296 + 0.017(blood glucose at 4-hr post lunch) and 3) HbA1C = 5.310 +
0.018(blood glucose at pre-dinner). Conclusion: In addition to fasting blood glucose, blood sugar levels before dinner
could be an alternative for evaluating blood glucose control in patients with type 2 diabetes mellitus and for making
decision on the provision of treatment and pharmaceutical are to patients with type 2 diabetes attending an after-hours
clinic.
Keywords: HbA1C, blood sugar levels, diabetes
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