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Abstract 

Objective: To develop and validate an equation to predict hemoglobin A1c in type 2 diabetic patients. Methods: 
The study was a cross-sectional study in outpatients in diabetes care service at Phanatnikhom Hospital. Those who met 
the inclusion criteria were assigned into 2 groups by systematic random sampling. Every fourth patient was allocated 
into the equation validating group and the others were in equation developing group. The data collected from medical 
records and history taking of participants included age, body mass index, number of medicines (no.DRUG), duration of 
diabetes mellitus and laboratory data such as, fasting plasma glucose (FPG) and HbA1c. Stepwise multiple regression 
analysis (MRA) was performed to develop predicting equation and test its predictive power. Results: 197 recruited 
participants were allocated into 148 in equation developing group and 49 in validating group. The analysis showed that 
FPG and no.DRUG were statistically significant predictors of HbA1c (R2 = 0.405; P<0.001). The HbA1c predicting 
equation was HbA1c = 3.896 + 0.020(FPG) + 0.278(no.DRUG). The validation found 0.8% of the mean prediction error 
of HbA1c and the typical prediction error of 10.35%. Correlation of the predicted HbA1c value and that from laboratory 
test was quite high (r=0.75). Conclusion: FPG and no.DRUG were important predictors of HbA1c in type 2 diabetic 
patients. Validation test showed that the precision of equation is good and the equation is helpful in predicting glycemic 
control among patients with diabetes in hospitals where HbA1c testings are infrequently done. 
Keywords: plasma blood glucose, Hemoglobin A1c, diabetes mellitus, glycemic control 
 

บทน า 
ฮโีมโกลบนิ เอ วนั ซ ี(HbA1c) เป็นผลการตรวจวดั

ระดบัน ้าตาลเฉลีย่ในเลอืดในช่วงระยะเวลา 2-3 เดอืนทีผ่่าน
มา ใชส้ าหรบัระบุความเสีย่งในการเกดิโรค การวนิิจฉัยโรค 
และการตดิตามผลการรกัษาในผูป่้วยเบาหวาน (1) เกณฑ์
ของ American Diabetes Association (ADA) 2018 (2) ได้
ก าหนดเป้าหมายการควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือดของ
ผู้ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ว่า ถ้าหากค่า HbA1c > 7% จดัเป็น
กลุ่มที่ไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดได้ โดยให้

พจิารณาตรวจระดบัน ้าตาลในเลอืด 2-4 ครัง้ต่อปี ปัจจุบนั
ในโรงพยาบาลพนัสนิคม แพทยผ์ูร้กัษาส่วนใหญ่จะใชเ้พยีง
ค่าระดบัน ้าตาลในเลอืดขณะอดอาหาร (FPG) เพื่อติดตาม
ผลทางคลนิิกและพจิารณาปรบัเปลีย่นการรกัษา เนื่องจาก
การตรวจ HbA1c มรีาคาแพง แต่ทัง้นี้การตรวจ FPG เพยีง
ค่าเดยีวนัน้ อาจไม่เพยีงพอส าหรบัการประเมนิตดิตามการ
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยในระยะยาว (3) 
ดงันัน้การพฒันาสมการท านายค่า HbA1c จงึมปีระโยชน์ใน
แง่ของการช่วยดูแลผูป่้วยเบาหวานทีไ่ม่ได้รบัการตรวจค่า 
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HbA1c บ่อย เพราะจะท าให้ทราบถึงความสามารถในการ
ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดของผูป่้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า มี
หลายการศกึษาทีพ่บความสมัพนัธร์ะหว่างค่า FPG กบัค่า 
HbA1c ในระดบัปานกลางถงึสงู (4-11) ดงันัน้จงึมกีารใชค้่า 
FPG เป็นตวัแทนส าหรบัอธบิายค่า HbA1c และน าไปสู่การ
สร้างแบบจ าลองสมการท านายค่า HbA1c เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ (7, 10, 12) แต่อย่างไรกต็าม ใน
ปัจจุบันยังไม่ได้มีการน าสมการท านายค่า HbA1c มาใช้
ในทางปฏิบตัิ และยังไม่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง 
เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้ามาแปรผันการท านายค่า
ดงักล่าว จงึท าให้ค่าที่ได้ไม่แม่นย า (13-15) รวมไปถึงการ
น าขอ้มูลมาใชใ้นแบบจ าลองท านายค่า HbA1c บางสมการ 
ต้องใช้ข้อมูลจากการวดัระดบัน ้าตาลในเลือดด้วยตนเอง 
( self-monitoring blood glucose; SMBG) แ ล ะ ก า ร ท า
แบบสอบถาม ซึง่เป็นขอ้จ ากดัในการใชง้านทางปฏบิตัจิรงิ 

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจว่า ปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระดบั
น ้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร  (6-11) อายุ (12, 16-22) 
ดัชนีมวลกาย  (7, 10, 23-27) จ านวนรายการยารักษา
เบาหวาน (10, 28-31) และระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน 
(18, 32-37) มีค ว ามสัมพัน ธ์ กับค่ า  HbA1c ใ นผู้ ป่ ว ย
เบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม่ เพื่อน าไปพัฒนาเป็นสมการ
ท านายค่า HbA1c ผลลพัธ์ที่ได้มปีระโยชน์ต่อการติดตาม
การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดของผูป่้วย ลดค่าใชจ้่ายใน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ช่วยให้เภสัชกรสามารถ
ประเมนิปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัน ้าตาลในเลอืด เพื่อใหบ้รบิาล
ทางเภสชักรรมต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสทิธผิลแก่ผูป่้วยอย่างสงูสดุ 

  
วิธีการวิจยั 

กา รศึกษ าวิ จัย นี้ เ ป็ นก า รศึ กษ าวิ จั ย แ บบ
ภาคตัดขวาง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ชลบุร ีโดยเริม่ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูวจิยัตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 
2560 – มนีาคม 2561  

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูป่้วยนอกทีม่ารบับรกิารทีค่ลนิกิ

เบาหวาน ณ โรงพยาบาลพนสันิคมทีม่คีุณสมบตัติามเกณฑ์
คัด เ ข้ า  คือ  1)  ผู้ ป่ ว ยนอกที่ ไ ด้ รับกา รวินิ จ ฉัย เ ป็น
โรคเบาหวานชนิดที ่2 อย่างน้อย 6 เดอืนโดยแพทยร์ะบุการ

วินิจฉัย ( ICD-10) รหัส E11 (โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่ง
อนิซลูนิหรอืเบาหวานชนิดที ่2) 2) ผูป่้วยอายุมากกว่า 18 ปี
ขึน้ไป 3) ผู้ป่วยที่ได้รบัการตรวจค่า FPG และ HbA1c ใน
วันเดียวกันที่มาตรวจรักษาตามนัด 4) ผู้ป่วยได้รับการ
รกัษาด้วยยาลดระดบัน ้าตาลในเลอืดอย่างน้อย 1 ชนิด 5) 
ยนิยอมเขา้ร่วมในการศกึษาวจิยั ส่วนเกณฑค์ดัออก คอื 1) 
ผูป่้วยทีไ่ม่สามารถรบัรูห้รอืเขา้ใจหรอืใหข้อ้มลูต่าง ๆ ได ้2) 
ผูป่้วยทีม่คี่าอตัราการกรองของไต (eGFR) < 30 มล./นาท/ี
1.73 ม . 2 3)  ผู้ ป่วยที่มีค่า  Aspartate Aminotransferase 
(AST) หรอื Alanine Aminotransferase (ALT) มากกว่า 3-
5 เท่าของค่าปกตสิงูสดุ 4) ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคทางระบบต่อมไร้
ท่ออื่น ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อความสมดุลของกลูโคส 5) ผูป่้วย
ที่ เคยได้รับการผ่าตัดม้าม 6)  ผู้ ป่วยที่ดื่ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ > 30 กรมั/วนั 7) ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ > 20 มวน/
วัน 8) ผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตียรอยด์ที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืด 9) ผูป่้วยทีบ่รจิาคเลอืดภายใน 
3 เดอืนที่ผ่านมาก่อนเจาะเลอืดในวนัที่มาตรวจรกัษาตาม
นดั และ 10) ผูป่้วยทีต่ัง้ครรภ ์ 

ตวัแปรในการวิจยั 
ตวัแปรต้น คอื 1) FPG ของผูป่้วยไดร้บัการตรวจ

เ ลือ ดด้ ว ย วิ ธี  enzymatic (hexokinase) method ใ น วัน
เดยีวกบัการตรวจค่า HbA1c 2) อายุ (AGE) เป็นขอ้มูลวนั 
เดือน และปีเกิดที่ระบุในบตัรประชาชน 3) ดชันีมวลกาย 
(BMI) ค านวณจากข้อมูลน ้าหนักและส่วนสูงที่ว ัดค่าโดย
ผูว้จิยั 4) จ านวนรายการยารกัษาเบาหวาน (no.DRUG) ได้
จากเวชระเบยีนซึ่งแสดงจ านวนรายการยารกัษาเบาหวาน
ในครัง้ก่อนหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 5) ระยะเวลาที่เป็น
โรคเบาหวาน (DUR) ได้จากการซกัประวตัโิดยผูว้จิยั หรอื
จากเวชระเบยีนที่ระบุเวลาทีพ่บว่าผูป่้วยเป็นโรคเบาหวาน
ชนิดที ่2 ครัง้แรกจนถงึวนัทีผู่ว้จิยัเกบ็ขอ้มลู 

ตัวแปรตาม คือ HbA1c ผู้ป่วยได้รับการตรวจ
เลือดด้วยวิธี  high-performance liquid chromatography 
(Tosoh automated glycohemoglobin analyzer, HLC-723 
GX, Inter Corporation) โดยเครื่องมีค่าสมัประสิทธิค์วาม
ผนัแปรน้อยกว่ารอ้ยละ 2 ในวนัเดยีวกบัการตรวจค่า FPG 

ขัน้ตอนการวิจยั 
 ผู้วจิยัเลอืกตวัอย่างที่มคีุณสมบตัิตามออกเป็น 2 
กลุ่ม ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ โดยจดัผูป่้วยที่
เข้าร่วมวิจัยทุกล าดับที่ 4 อยู่ในกลุ่มทดสอบสมการและ
ผู้ป่วยล าดบัอื่น ๆ อยู่ในกลุ่มสร้างสมการ ผู้วิจยัรวบรวม
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ข้อมูลของผู้ป่วยจากเวชระเบียนและจากการซักประวัติ  
ได้แก่ ข้อมูลทัว่ไป (เช่น เพศ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง ดชันี
มวลกาย สถานภาพ ระดบัการศกึษา สทิธกิารรกัษา อาชพี 
ประวตัิทางสงัคม เป็นต้น) ประวตัิการเจบ็ป่วย (ภาวะโรค
ร่วม ภาวะแทรกซอ้น ประวตักิารใชย้าในโรงพยาบาล) และ
ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (FPG และ HbA1c ทีไ่ดร้บั
การเจาะเลอืดในวนัเดยีวกนั)  

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วย ผลตรวจทางห้องปฏิบตัิ 
การ และยารักษาเบาหวานของผู้ป่วยแสดงโดยสถิติเชิง
พรรณนาเป็นความถี่ สดัส่วน และร้อยละส าหรบัขอ้มูลตัว
แปรกลุ่ม และค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบั
ขอ้มลูตวัแปรต่อเนื่อง การเปรยีบเทยีบขอ้มลูทัว่ไป ผลตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิาร และยารกัษาเบาหวานของผูป่้วยในกลุ่ม
สร้างสมการและกลุ่มทดสอบสมการใช้ chi-square test 
ส าหรับข้อมูลตัวแปรกลุ่ม และสถิติ independent t-test 
ส าหรับข้อมูลตัวแปรต่อเนื่ อง  การศึกษาวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัค่า HbA1c โดยใช้ 
Pearson’s correlation เพื่อคดัเลอืกปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ไปสรา้งสมการถดถอยพหุคณูท านายค่า HbA1c จากขอ้มลู
ผู้ป่วยกลุ่มสร้างสมการ การทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ
ท านายค่า HbA1c ท าโดยตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน
ของสมการท านาย โดยหาค่าเฉลี่ยและร้อยละของผลต่าง
สมับรูณ์ (mean prediction error; MPE) ระหว่างค่า HbA1c 
ที่ตรวจได้จริงทางห้องปฏิบัติการ (HbA1clab) กับค่าจาก
สมการท านาย (HbA1cpredicted) ดงันี้   

MPE= 
1

𝑁
 x ∑ |HbA1cpredicted - HbA1clab|   และ 

%MPE  =  (MPE / ค่าเฉลีย่ของ HbA1clab) x 100 
และตรวจสอบความแม่นย าของสมการท านายจากการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าท านายกบัค่าตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิารโดยใช ้Pearson’s correlation (r) 
 
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป 

ผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2 ในการศกึษาจ านวน 197 
ราย จ าแนกเป็นกลุ่มสรา้งสมการจ านวน 148 รายและกลุ่ม
ทดสอบสมการ จ านวน 49 ราย จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่ม
สร้างสมการและกลุ่มทดสอบสมการไม่มคีวามแตกต่างกนั 
(P>0.05) ทัง้ข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการ
เป็นโรคเบาหวาน ดชันีมวลกาย สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

สิทธิการรักษา อาชีพ ประวัติทางสังคม  ภาวะโรคร่วม 
ภาวะแทรกซ้อน ชนิดของยารักษาเบาหวาน จ านวน
รายการยารกัษาเบาหวาน และผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
ได้แก่ FPG, HbA1c, eGFR, ฮีโมโกลบิน (Hb) ไขมนัคลอ
เลสเตอรอลรวมในเลอืด (total cholesterol ; TC) ไขมนัไตร
กลีเซอร์ไรด์ ( triglyceride ; TG), ไขมันเอชดีแอลคลอ
เลสเตอรอล (HDL-C) และไขมนัแอลดแีอลคลอเลสเตอรอล 
(LDL-C)  

ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.4) อายุ
เฉลี่ย 61.58±10.36 ปี มีอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี (ร้อยละ 
35.5) ไดร้บัการวนิิจฉยัโรคเบาหวานเมื่ออายุน้อยกว่า 60 ปี 
(ร้อยละ 74.1) มีระยะเวลาเฉลี่ยที่เ ป็นโรคเบาหวาน 
9.24±7.51 ปี ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน 6-10 ปี มี
สัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 34.5) ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 
25.68±3.93 กก./ม.2 มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 68.5) 
การศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 69.0) ใช้สทิธิ
หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (รอ้ยละ 70.6) ไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ (ร้อยละ 48.7) ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 
65.5) และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(รอ้ยละ 56.9) มภีาวะ
โรคร่วม (ร้อยละ 97.5) โดยพบโรคไขมนัในเลือดสูงและ
ความดนัโลหติสูงมสีดัส่วนใกล้เคยีงกนั มภีาวะแทรกซ้อน
ทางไตมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 24.9) จ านวนรายการยาเบาหวาน
ที่ผู้ป่วยได้รบัเฉลี่ย คอื 1.91±0.79 รายการ ยาเบาหวานที่
แพทยส์ัง่ใชม้ากทีส่ดุ คอื metformin (รอ้ยละ 91.9) 

ผูป่้วยมคี่า FPG เฉลีย่ 149.16±37.50 มก./ดล. ค่า 
HbA1c เฉลี่ย 7.53+1.38% Hb เฉลี่ยเท่ากับ 13.24±1.28 
ก./ดล. และหากจ าแนกตามลกัษณะเพศ พบว่า เพศชาย
และเพศหญิง มีค่า Hb เฉลี่ย 13.91±1.30 ก./ดล. และ 
12.80±1.07 ก./ดล. ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ปกต ิ(เพศชาย Hb > 13 ก./ดล. และเพศหญงิ Hb > 12 ก./
ดล.) ค่าการท างานของไต มคี่า eGFR เฉลีย่ 86.41±19.35 
มล./นาที/1.73 ม.2 ผลตรวจระดับไขมนัในเลือดมีค่า TC 
เฉลีย่ 190.76±40.56 มก./ดล. ค่า TG เฉลีย่ 145.65±110.54 
มก./ดล. ค่า HDL-C เฉลี่ย 55.40±13.27 มก./ดล. และค่า 
LDL-C เฉลีย่ 120.90±115.27 มก./ดล.  
 
การคดัเลือกตวัแปร 

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างค่า HbA1c กบั
ตวัแปรต่าง ๆ ในผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2 เฉพาะกลุ่มสรา้ง
สมการ (n=148) พบความสมัพนัธท์ีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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        ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปและผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  

รายละเอยีด 
ทัง้หมด 
(n=197) 

กลุ่มสรา้งสมการ 
(n=148) 

กลุ่มทดสอบสมการ 
(n=49) 

P1 

เพศ  
ชาย 
หญงิ 

 
78 (39.6) 
119 (60.4) 

 
62 (41.9) 
86 (58.1) 

 
16 (32.7) 
33 (67.3) 

0.2522 

ช่วงอายุ (ปี) 
31-40  
41-50  
51-60 
61-70 
> 71 

อายุเฉลีย่ (ปี) (±SD) 

 
6 (3.0) 
16 (8.1) 
70 (35.5) 
65 (33.0) 
40 (20.3) 

61.58+10.36 

 
6 (4.1) 
13 (8.8) 
53 (35.8) 
49 (33.1) 
27 (18.2) 

60.76+10.46 

 
0 (0) 

3 (6.1) 
17 (34.7) 
16 (32.7) 
12 (24.5) 

64.67+9.86 

0.4682 
 
 
 
 
 

0.0533 
ช่วงเวลาทีเ่ป็นโรคเบาหวาน (ปี) 

0-5  
6-10  
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
> 31 

 
67 (34.0) 
68 (34.5) 
31 (15.7) 
17 (8.6) 
4 (2.0) 
5 (2.5) 
5 (2.5) 

 
54 (36.5) 
48 (32.4) 
21 (14.2) 
16 (10.8) 
3 (2.0) 
3 (2.0) 
3 (2.0) 

 
13 (26.5) 
20 (40.8) 
10 (20.4) 
1 (2.0) 
1 (2.0) 
2 (4.1) 
2 (4.1) 

0.3002 
 

จ านวนปีเฉลีย่ทีเ่ป็นโรคเบาหวาน (±SD) 9.24+7.51 8.99+7.45 10.00+7.72 0.4143 
อายุทีถู่กวนิจิฉยัว่าเป็นโรคเบาหวาน (ปี)    0.1042 

< 60 
> 60 

146 (74.1) 
51 (25.9) 

114 (77.0) 
34 (23.0) 

32 (65.3) 
17 (34.7) 

 

อายุเฉลีย่ทีเ่ป็นโรคเบาหวาน (ปี) ±SD) 52.45+10.86 51.87+10.74 54.21+11.15 0.1923 
ดชันีมวลกายเฉลีย่ (กก./ม2) (±SD) 25.68+3.93 25.96+3.94 24.83+3.81 0.0813 

ชนิดของยารกัษาเบาหวาน 
metformin 
glipizide 
pioglitazone 
insulin 

 
181 (91.9) 
128 (65.0) 
55 (27.9) 
13 (6.6) 

 
137 (92.6) 
97 (65.5) 
39 (26.4) 
8 (5.4) 

 
44 (89.8) 
31 (63.3) 
16 (32.7) 
5 (10.2) 

 
0.5382 
0.7722 
0.3942 
0.2412 

จ านวนรายการยารกัษาเบาหวาน4 1.91+0.79 1.90+0.80 1.94+0.78 0.6453 
ผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (ค่าเฉลีย่)     

FPG (มก./ดล.) 
HbA1c (%) 
Hb (ก./ดล.) 

เพศชาย 
          เพศหญงิ 

150.98+38.77 
7.53+1.38 
13.24+1.28 
13.91+1.30 
12.80+1.07 

148.20+36.42 
7.45+1.27 
13.30+1.28 
13.90+1.32 
12.88+1.07 

159.39+44.49 
7.77+1.67 
13.04+1.28 
13.96+1.24 
12.59+1.05 

0.0803 
0.1883 
0.2743 

 

eGFR (มล./นาท/ี1.73 ม.2)  86.41+19.35 86.22+19.72 86.99+18.35 0.8843 
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        ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปและผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร (ต่อ)  

รายละเอยีด 
ทัง้หมด 
(n=197) 

กลุ่มสรา้งสมการ 
(n=148) 

กลุ่มทดสอบสมการ 
(n=49) 

P1 

TC (มก./ดล.) 
TG (มก./ดล.) 
HDL-C (มก./ดล.) 
LDL-C (มก./ดล.) 

190.76+40.56 
145.65+110.54 
55.40+13.27 

120.90+115.27 

192.58+38.27 
141.34+89.12 
55.55+13.65 

121.37+108.92 

185.24+46.82 
158.65+159.19 
54.94+12.18 

119.47+133.86 

0.1873 
0.4043 
0.7613 
0.1553 

1: ผลทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสรา้งสมการและกลุ่มทดสอบสมการ 
2: Chi-square test  3: Independent t-test 
4: ผูป่้วย 1 ราย มกีารใชย้ามากกว่า 1 ชนิด 
 

ระหว่างค่า HbA1c กบัตวัแปร 4 ตวั คอื FPG, no.DRUG, 
BMI และ AGE คือ r=0.564, 0.255, 0.201 และ -0.167 
ตามล าดบั สว่นตวัแปรตน้ทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธก์บัค่า HbA1c 
คอื DUR  
 
การสรา้งและทดสอบสมการถดถอยพหคุณู 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณดว้ยวธิ ีstepwise พบว่า เมื่อพจิารณาแผนภาพการ
กระจายของค่าความคลาดเคลื่อน (residual) กบัค่าจากการ
ท า น า ย ด้ ว ย ส ม ก า ร  ( predicted value) ร่ ว ม กับ ค่ า 
standardized residual จากตาราง casewise diagnostics 
ซึง่แสดงค่าทีเ่กนิช่วง +3 จ านวน 2 ราย มผีลใหก้ารกระจาย
แบบสุ่มมคี่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่คงที ่ผูว้จิยั
จึงได้ตัดค่าผิดปกตินอกช่วง (outliner) นั ้นออก แล้ว
วเิคราะหส์มการถดถอยพหุคูณใหม่อกีครัง้ (n=146) พบว่า 
ตัวแปรต้นที่มีนัยส าคญัทางสถิติในแบบจ าลอง จ านวน 2 
ตัวแปร ได้แก่ FPG และ no.DRUG ซึ่งเขียนเป็นสมการ
ท า น า ย ไ ด้ ดั ง นี้  HbA1c = 3.896+0.020(FPG)+ 
0.278(no.DRUG) มคี่า R2 เท่ากบั 0.405 

การทดสอบสมการท านายค่า HbA1c (n=49) 
พบว่า ค่าท านายทีไ่ดม้คี่าใกลเ้คยีงกบัค่าทางหอ้งปฏบิตักิาร 
สมการท านายมคี่า MPE เท่ากบัรอ้ยละ 0.8 และ %MPE มี
ค่าร้อยละ 10.35 การตรวจสอบความแม่นย าของสมการ
ท านายโดยการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างค่าท านายกบั
ค่าตรวจทางห้องปฏบิตัิการ พบ r และ R2 ของค่าทัง้สอง
เท่ากบั 0.747 และ 0.558 ตามล าดบั 
 
การอภิปรายผล 
 ผู้ป่วยทัง้หมดในการศึกษาครัง้นี้ มีสดัส่วนของ
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีช่วงอายุตัง้แต่ 37-88 ปี 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 61.58+10.36 ปี อายุเฉลี่ยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานเท่ากับ 52.45+10.86 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกบัข้อมูลที่พบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วน
ใหญ่จะมีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป  (3) ตัวอย่างมีช่วง
ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย  9.24+7.51 ปี  
ระยะเวลาที่เป็นเบาหวานแปรผนัโดยตรงกบัค่า HbA1c ที่
เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกนั เพราะการเป็นโรคเบาหวานเป็น
เวลานานสมัพนัธก์บัความเสือ่มของเบตา้เซลลใ์นตบัอ่อน

 
ตารางท่ี 2. ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของแบบจ าลองท านายค่า HbA1c ในผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2 ของกลุ่มสรา้งสมการ ดว้ย
วธิ ีstepwise (n=146) 

 สมัประสทิธิถ์ดถอย (ความชนั) 95.0% CI ของความชนั 
แบบปรบัมาตรฐาน 

VIF 
ไม่ปรบัมาตรฐาน ปรบัมาตรฐาน P 

จุดตดัแกน 3.896  <0.001   0.370 
FPG 0.020 0.593 <0.001 0.611 0.607 0.002 
no.DRUG 0.278 0.179 0.006 0.239 0.225 0.101 

R2 = 0.405, adjusted R2 = 0.396 
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และการผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลง จึงท าให้ระดับ
น ้าตาลในเลือดสูงได้ง่ายขึน้ (32, 34-37) ค่าดชันีมวลกาย
ของตวัอย่างมคี่าเฉลี่ย 25.68+3.93 กก./ม.2 ซึ่งอยู่ในกลุ่ม
อว้นระดบั 1 ส าหรบัประชากรชาวเอเชยี (38) ซึง่สอดคลอ้ง
กับข้อมูลที่ว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบมากในผู้ที่มี
รูปร่างท้วมหรืออ้วน (3, 7) ผู้ป่วยในการศึกษานี้ได้รบัยา
เบาหวานเฉลี่ย 1.91+0.79 รายการ โดยแพทย์สัง่ใช้ยา 
metformin มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องก้บแนวทางการรกัษาที่
แนะน าใหเ้ริม่ดว้ยยา metformin เป็นยาชนิดแรก เนื่องจาก
มีประสิทธิภาพลดน ้าตาลได้ดี อาการไม่พึงประสงค์ด้าน
น ้าตาลในเลือดต ่าน้อย ราคาไม่แพง และไม่เปลี่ยนแปลง
น ้าหนักร่างกายจงึเหมาะสมกบัผู้ป่วยที่มภีาวะอ้วน (2, 3) 
ด้านภาวะโรคร่วมพบโรคไขมันในเลือดสูงและความดัน
โลหิตสูงมากที่สุดในตัวอย่าง โรคความดันโลหิตสูงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ และใน
ขณะเดียวกันทัง้โรคทัง้ 2 นี้ ยังเป็นสาเหตุของการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลอืดหวัใจและหลอดเลอืดสมอง
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานอกีด้วย (3) กลุ่มตวัอย่างมคี่าเฉลี่ย 
FPG เท่ากบั 150.98+38.77 มก./ดล. และค่าเฉลี่ย HbA1c 
มีค่า 7.53+1.38% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายการควบคุม
ระดบัน ้าตาลในเลอืดที่ก าหนด FPG 80-130 มก./ดล. และ 
HbA1c < 7% ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ไ ข มั น  LDL-C เ ท่ า กั บ 
120.90+115.27 มก./ดล. ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มอีายุ
ตัง้แต่ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับยาลดไขมันชนิด moderate 
intensity statin ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมี
เป้าหมายทีร่ะดบั LDL-C น้อยกว่า 100 มก./ดล. (2, 3) 

การวิเคราะก์แบบตัวแปรเดียว (univariate) ใน
ตวัอย่างกลุ่มสรา้งสมการ พบ 4 ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั 
HbA1c คือ FPG, no.DRUG, BMI และ AGE ค่า  HbA1c 
กับ FPG มี r=0.564 ซึ่งอยู่ ในช่วง 0.5-0.8 จึงจัดอยู่ใน
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับหลาย
การศึกษา เช่น การศึกษาของ Pichayapaiboon (7) ใน
ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 144 ราย พบ r 
ระหว่างค่า HbA1c กับ FPG เท่ากับ 0.689 โดยลักษณะ
ของกลุ่มตวัอย่างใกลเ้คยีงกนั  โดยมอีายุเฉลีย่ประมาณ 60 
ปี ระยะเวลาเฉลีย่ทีเ่ป็นโรคเบาหวาน 11 ปี ค่า BMI > 23.0 
กก./ม.2 ซึ่งจดัอยู่ในเกณฑ์ที่มภีาวะน ้าหนักเกนิ และมโีรค
ความดนัโลหติสูงและไขมนัในเลอืดสูงที่เป็นภาวะโรคร่วม
หลกัเช่นเดียวกบัการศึกษาวิจยันี้ การศึกษาของธนนันต์ 
เกษสุวรรณ (10) พบ r ของค่าทัง้สอง เท่ากบั 0.531 โดย

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างคลา้ยคลงึกบัตวัอย่างในการวจิยันี้
ในด้านอายุ BMI และภาวะโรคร่วม ยกเว้น ระยะเวลาเป็น
โรคเบาหวานทีส่ ัน้กว่ามคี่าเฉลีย่เพยีง 5 ปี งานวจิยัในอดตี
พบว่า ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานไม่นาน ความสมัพนัธ์ของ 
FPG และ HbA1c ยงัไม่ชดัเจนเมื่อเทยีบกบัผูท้ีม่รีะยะเวลา
เป็นโรคเบาหวานยาวนาน (32, 34-36) นอกจากนี้ยังมี
การศกึษาของนภา เมฆวณิชย์ (11) ที่ศกึษาย้อนหลงัจาก
เวชระเบยีนผูป่้วยนอกโรคเบาหวานชนิดที ่2 จ านวน 1,440 
ราย พบค่าความสมัพนัธ์ระหว่าง HbA1c กบั FPG เท่ากบั 
0.68 ซึ่งสูงกว่าการศกึษาของผู้วจิยัเลก็น้อย ในการศกึษา
ดงักล่าวเมื่อวเิคราะหก์ลุ่มย่อยจ าแนกตามการควบคุมระดบั
น ้าตาลในเลอืด พบว่า มผีูป่้วยทีม่ ีFPG < 126 มก./ดล. แต่
ม ีHbA1c > 6.5% และกลุ่มผูป่้วยทีม่ ีFPG > 126 มก./ดล. 
แต่มี HbA1c < 6.5% มีสัดส่วนน้อย ส่วนการศึกษาของ 
Shrestha และคณะ (9) ในผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2 ประเภท
ผู้ป่วยใน จ านวน 60 ราย โดยบนัทกึค่า FPG ต่อเนื่อง 15 
วนั ลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วยมอีายุเฉลี่ย 58.9+11.5 ปี และ
ระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 8+6.8 ปี ซึ่ง
ใกล้เคียงกับการศึกษาวิจัยนี้  แต่มีเกณฑ์คัดผู้ป่วยออก
เพิ่มเติม คือ ผู้ที่ได้รับยาฉีดอินซูลินก่อนเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล แต่การไดร้บัยาฉีดอนิซูลนิในขณะรกัษาตวัใน
โรงพยาบาลไม่ได้ถือเป็นเกณฑ์คดัผู้ป่วยออก จงึอาจเป็น
สาเหตุให้ค่า FPG ของผู้ป่วยระหว่างการศึกษาเท่ากับ 
0.452 ซึง่ไม่สงูเท่าการวจิยัอื่นและการวจิยันี้  เพราะอนิซลูนิ
ทีฉ่ีดไปกระตุน้ insulin receptor โดยตรง ท าใหร้ะดบัน ้าตาล
ในเลอืดลดลงอย่างรวดเรว็ (2) จงึท าใหค้่า HbA1c ทีเ่ป็นค่า
ระดบัน ้าตาลในเลอืดสะสมไม่สอดคลอ้งกนักบั FPG มากนกั  

ตัวแปร no.DRUG และ BMI มีความสมัพนัธ์กบั 
HbA1c ใ น ท า ง บ ว ก  ( r=0. 255 แ ล ะ  r=0. 201)  แ ต่
ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัต ่า การศกึษาของ Willey และคณะ 
(31) พบว่า ผูป่้วยกลุ่มทีม่ ีHbA1c < 7% ส่วนใหญ่จะไดร้บั
ยารกัษาเบาหวานเพยีงชนิดเดยีว (รอ้ยละ 47) และมผีูป่้วย
ที่ได้รบัยาเบาหวาน 3 ชนิดขึน้ไปเพยีงร้อยละ 13 จงึท าให้
จ า น ว น ร า ย ก า ร ย า รักษ า เ บ าห ว า นกับ  HbA1c มี
ความสมัพนัธก์นั  

การศกึษาแบบ meta-analysis ของ Abdullah และ
คณะ (23) พบว่า ประชากรทีม่ภีาวะน ้าหนกัเกนิ (BMI > 25 
กก./ม.2) จะมคีวามเสีย่งในการเกดิโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ม ากกว่ า คนที่ มีน ้ า หนั กปกติ  ส่ ว น ใ นผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น
โรคเบาหวานชนิดที ่2 อยู่แล้ว พบว่า BMI มคีวามสมัพนัธ์
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เชงิบวกกบัการดือ้ต่อฮอร์โมนอนิซูลนิ และมคีวามสมัพนัธ์
เชิงลบต่อการท างานของเบต้าเซลล์ (24) ซึ่งหมายถึงว่า
ผูป่้วยทีม่ภีาวะน ้าหนักเกนิ (ค่าดชันีมวลกาย > 23 กก./ม.2 
ส าหรบัประชากรชาวเอเชยี) (38) มโีอกาสทีจ่ะควบคุมระดบั
น ้าตาลน ้าเลอืดไม่ไดม้ากขึน้  

ตัวแปร AGE มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ 
HbA1c (r=-0.167) ในระดบัต ่าแต่ยงัมนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของวิศิษฎ์ ประดิษฐากร (12) ที่
พบว่า ผูป่้วยทีม่อีายุมากกว่าจะมคี่า HbA1c ทีด่กีว่าผูป่้วย
ทีม่อีายุน้อย บางการศกึษาอธบิายขอ้คน้พบนี้ว่า ผูป่้วยทีม่ี
อายุน้อยมพีฤตกิรรมการดูแลตวัเองและการควบคุมโรคยงั
ไม่ดีเท่าผู้ป่วยที่มอีายุมากกว่า (20) ส่วนตัวแปรต้นที่ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัค่า HbA1c คอื DUR อาจจะเป็นผลมาจาก
ตัวอย่างในการศึกษานี้มีระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน
เฉลี่ย 9.24+7.51 ปี และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีช่วงเวลาที่เป็น
โรคเบาหวานอยู่ที่ 0-10 ปี ทัง้นี้การศกึษาส่วนใหญ่พบว่า 
ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
ต่อระดับน ้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
ระยะเวลามากกว่า  10 ปีขึ้นไป  (32, 34-37) จึงท าให้
การศกึษานี้ไม่พบความสมัพนัธด์งักล่าว  

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า FPG และ 
no.DRUG สามารถท านายค่า HbA1c ได ้โดยค่า R2 เท่ากบั 
0.405 ซึง่ต ่ากว่าการศกึษาของ Pichayapaiboon (7) ทีม่คี่า 
0.65 เมื่อพจิารณาถงึลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่า
ไม่แตกต่างกนัทัง้ดา้นอายุ ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน 
BMI และภาวะโรคร่วม แต่ทัง้นี้เนื่องจากตัวแปรต้นของ
การศึกษา Pichayapaiboon มีตัวแปร 4 ตัวที่ล้วนเป็นตัว
แปรของระดบัน ้าตาลในเลอืด ณ เวลาต่าง ๆ รวมทัง้ SMBG 
เมื่อน าตวัแปรดงักล่าวเขา้สูส่มการท านายจงึมคีวามสมัพนัธ์
กับค่า HbA1c ที่ค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม การท า  
SMBG อาจยังเป็นข้อจ ากัดในทางปฏิบัติส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ส่วนใหญ่ของไทย นอกจากนี้ยงัมี
การศกึษาของวศิษิฎ์ ประดษิฐากร (12) ที่สร้างสมสมการ
ถดถอยพหุคูณท านายทัง้ค่า HbA1c และ FPG จากปัจจยั
ต่าง ๆ จ านวน 9 ปัจจยั ดว้ยวธิ ีstepwise ไดแ้ก่ อายุ เพศ 
ประวตัคิรอบครวั ระยะเวลาเป็นโรคเบาหวาน ดชันีมวลกาย 
ระดับความดันโลหิต ระดับไขมันคลอเลสเตอรอลรวม 
พฤตกิรรมการออกก าลงักาย และพฤตกิรรมการรบัประทาน
อาหาร โดยที่กลุ่มตวัอย่างมทีัง้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มี
อายุเฉลี่ย 65 ปีและระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวานเฉลี่ย 

15 ปี ซึ่งมากกว่าการศึกษาครัง้นี้ของผู้วิจ ัย ในสมการ
ท านายค่า HbA1c มี 2 ตัวแปรต้นที่ได้รบัคดัเลือก ได้แก่ 
อายุและคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยมี R2 
เท่ากบั 0.104 ขณะทีส่มการท านายค่า FPG ไม่พบตวัแปร
ต้นใดมคีวามสมัพนัธม์ากพอทีจ่ะน ามาสรา้งสมการท านาย 
ทัง้น้ีถ้าหากจะเปรียบเทียบค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยเฉพาะ
สมการท านายค่า HbA1c จะพบว่า สมการจากการศกึษา
ของผูว้จิยัในครัง้นี้สามารถไดด้กีว่าและสะดวกในการใชง้าน
มากกว่า โดยไม่ตอ้งใชเ้วลาในการซกัประวตัผิูป่้วยเป็นระยะ
เวลานานหรอืท าแบบสอบถามอื่น ๆ เพิม่เตมิ   
 การทดสอบสมการท านายค่า HbA1c ในการศกึษา
นี้พบว่า ค่าท านาย HbA1c ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าทาง
หอ้งปฏบิตักิาร โดยม ีMPE เท่ากบั 0.8% และ %MPE มคี่า
ร้อยละ 10.35 ซึ่งถือว่ามคีวามแม่นย าในการท านายอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งสูง โดยมีค่า r ระหว่างค่าท านายกบัค่าทาง
ห้องปฏิบตัิการเท่ากบั 0.747 แสดงว่า ค่าท านาย HbA1c 
ในการศึกษาวิจัยนี้มีค่าใกล้เคียงกับค่าผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ จึงมีความแม่นย าเพียงพอที่จะไปใช้จริง
ในทางปฏบิตัไิด ้
 การวิจยัมีข้อจ ากดัหลายประการ เนื่องด้วยเป็น
การศกึษาวจิยัแบบภาคตดัขวางทีเ่กบ็ขอ้มูลจากระบบเวช
ระเบยีนและการซกัประวตัผิู้ป่วย ขอ้มูลของวนัทีไ่ด้รบัการ
วนิิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานอาจไม่ไดม้กีารบนัทกึไว ้หรอืมี
ขอ้มูลจากการรบัยาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ทีไ่ม่
ครบถว้น จงึตอ้งอาศยักระบวนการซกัประวตัผิูป่้วยเพิม่เตมิ 
เป็นเหตุใหอ้าจไม่ไดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเท่าทีค่วร เนื่องจากเกดิ
อคตจิากความจ า เกณฑใ์นการคัดเลอืกผูป่้วยออกจากการ
วิจัยจ านวน 10 ข้อ ที่มุ่งตัดปัจจัยที่อาจมีผลรบกวนการ
ควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือด อาจเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้
ตวัอย่างในการวจิยัไมเ่ป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรทัง้หมด 
หรอืไม่สามารถน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใชก้บัผูป่้วยกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ถูกคดัออกดงักล่าวได้ ผู้ป่วยทัง้กลุ่มสร้างสมการ
และก ลุ่มทดสอบสมการ  มาจากคลินิ กผู้ ป่ วยนอก
โรคเบาหวานชนิดที ่2 จงึท าใหม้ลีกัษณะทัว่ไปคลา้ยคลงึกนั 
การศกึษานี้ไม่ไดน้ าผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดที ่2 จากคลนิิก
อื่น ๆ หรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลที่มีความซบัซ้อนของ
ภาวะโรคร่วมหรอืภาวะแทรกซ้อนเขา้มาวจิยัร่วมด้วย ซึ่ง
อาจเป็นผลท าให้ค่า HbA1c ที่ได้จากสมการท านายมี
ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงูกบัค่าทีพ่บจรงิ นอกจากนี้ยงัมี
ปัจจยัในการท านายอื่น ๆ ที่น่าสนใจแต่ยงัไม่ได้ถูกน ามา
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ศกึษา เช่น จ านวนปัญหาจากการใชย้าหรอืความร่วมมอืใน
การใชย้า ซึง่วดัไดด้ว้ยการนับเมด็ยาหรอืแบบสอบถามสัน้ 
ๆ ทีค่วรน าเขา้มาพฒันาในการศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป  
 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 FPG และจ านวนรายการยารกัษาเบาหวาน เป็น
ปัจจยัทีท่ านายค่า HbA1c ไดอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(R2 
= 0.405; P<0.001) ซึ่งเขียนเป็นสมการท านายได้ ดังนี้  
HbA1c  =  3.896 + 0.020(FPG) + 0.278(no.DRUG) ค่า
ความคลาดเคลื่อนของการท านายมคี่าประมาณร้อยละ 10 
และความสัมพันธ์ของค่าที่ท านายได้กับผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ดังนัน้ FPG และ
จ านวนรายการยารกัษาเบาหวานจงึเป็นตวัแปรหลกัส าคญั
ทีร่่วมกนัท านายค่า HbA1c ในผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2 ได ้
สมการดงักล่าวจงึน่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ตดิตามการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลอืดในผูป่้วยเบาหวาน
ทีไ่ม่ไดร้บัการตรวจค่า HbA1c บ่อยในโรงพยาบาล 
 การศกึษาในอนาคตควรศกึษาในผูป่้วยเบาหวาน
กลุ่มอื่นเพิม่เตมิเพื่อทดสอบว่าสมการสามารถใชท้ านายค่า 
HbA1c ไดห้รอืไม่ เช่น ผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่2 ทีเ่ป็นผูป่้วย
ใน หรอืผูป่้วยเบาหวานชนิดที ่ 1 นอกจากนี้อาจพจิารณา
ศกึษาปัจจยัปัญหาจากการใชย้าต่อการควบคมุระดบัน ้าตาล
ในเลอืดเพิม่เตมิ เพื่อน ามาเป็นตวัแปรในการพฒันาสมการ
ท านายค่า HbA1c ใหม้คีวามแมน่ย ามากขึน้ในล าดบัต่อไป   
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