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ABSTRACT

Cost-effectiveness of Hospital-based Aerobic Exercise 
Program in Persons with Type 2 Diabetes Mellitus
Tangrattanapitak S*, Boonyavarakul A**, Tongsiri S***, 
Kumnerddee W* 
*Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation, 
Phramongkutklao Hospital,  
**Dept. of Medicine, Phramongkutklao Hospital, 
***Faculty of Medicine, Mahasarakham University.

Objectives:Tostudythecost-effectivenessofhospital-
basedaerobicexerciseprogramtoreducebloodlevels
ofHbA1Cintype2diabetesmellituspatients
Study Design:Clinicaltrial
Set t ing:  Physical Medic ineandRehabi l i ta t ion
Department,PhramongkutklaoHospital
Sub jec t :   70 Pa t ien ts underwen t  t rea tmen t a t
PhramongkutklaoHospital
Methods:Seventyparticipantspersonallyselectedone
outoftwogroups:theexercisegroup(N=34)selected
hospital-basedbicyclingexercise30minutes,atleast
threetimesperweekfor8weeksandthecontrolgroup
(N=36)whodidnotchoosetheexerciseprogram.All
participantscompletedtheestimatedcostquestionnaire
andreceivedbloodchemistrytestingforHbA1C,
cholesterol,HDL,LDLandTGpriorandattheendof
intervention.Thecost-effectivenesswascalculatedfrom
acapitalsspenttoreduceatleast0.1%ofHbA1Cin
eachperson.
Results:HbA1CandHDLsignificantlyreducedmorein
theexercisegroupthanthoseinthecontrolgroup(p=
0.002and0.016,  respect ive ly) . Thenumberof
participantswithHbA1Cchangedatleast0.1%inthe
exercisegroupwasgreaterthanthecontrolgroup
signi f icant ly (26: 9cases, P<0.05). Thecost  in
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perspectiveofproviderand34participantsinthe
exerc isegroupwere69,761and162,908baht
respectively.Theprovider’sperspectivecostof36cases
inthecontrol groupwas17,120baht.Thecost-
effectivenessinproviderperspectivetoresultonecase
ofdiabetespatientwithdecreasedHbA1Cvalueatleast
0.1percentwas2,683.12bahtinexercisegroupand
1,902.22bahtincontrolgroup.Thecost-effectivenessin
patientperspectivewas6,265.69bahtinexercise
group.
Conclusion:Thecost-effectivenessinbothproviderand
patientperspectiveofdiabetespersonschoosing
exercisearemorethanofthosewithoutexercise.

Keywords:Cost-effectiveness,Hospital-basedaerobic
exerciseprogram,TypeIIdiabetes
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาต้นทุนประสิทธิผลของการออก

กำลังกายที่โรงพยาบาลต่อการลดระดับHbA1Cในผู้ป่วยโรค

เบาหวานชนิดที่สอง

รูปแบบการวิจัย:การวิจัยทดลองทางคลินิก(clinicaltrial)

สถานที่ทำวิจัย:กองเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎ-

เกล้า

กลุ่มประชากร:ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า

วิธีการศึกษา:ผู้ร่วมวิจัยจำนวน70รายเลือกกลุ่มตามความ

สมัครใจโดยแบ่งเป็นเป็น2กลุ่มกลุ่มออกกำลังกายจำนวน

34รายเลือกโปรแกรมการปั่นจักรยานที่โรงพยาบาล30นาที

อย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา8สัปดาห์และกลุ่ม

ควบคุมจำนวน36รายไม่เลือกโปรแกรมการออกกำลังกายที่

โรงพยาบาลทั้ง2กลุ่มตอบแบบประเมินต้นทุนและได้รับ

การตรวจวัดค่าฮีโมโกลบินเอวันซี(HbA1C),ไขมันในเลือด

(cholesterol),เอชดีแอล(HDL-C),แอลดีเเอล(LDL-C)และ
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ไตรกลีเซอไรด์(TG)ก่อนเริ่มและเมื่อสิ้นสุดการวิจัยโดยต้นทุน

ประสิทธิผลของการออกกำลังกายคำนวณจากจำนวนเงินที่ทำ

ให้ผู้ร่วมวิจัยหนึ่งรายมีค่าHbA1Cลดลงอย่างน้อยร้อยละ0.1

ผลการศึกษา:กลุ่มออกกำลังกายมีค่าHbA1Cและค่าHDL

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม(p

=0.002,P<0.001และp=0.016ตามลำดับ)ในทัศนะของ

ผู้ให้บริการและผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มออกกำลังกาย34รายต้นทุน

เท่ากับ69,761และ162,908บาทตามลำดับในทัศนะของผู้

ให้บริการในกลุ่มควบคุม36รายต้นทุนเท่ากับ17,120บาท

จำนวนผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มออกกำลังกายที่มีค่าHbA1Cลดลง

อย่างน้อยร้อยละ0.1มีมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ(26ต่อ9ราย,p<0.05)ในทัศนะของผู้ให้บริการ

ต้นทุนต่อหน่วยประสิทธิผลเป็น2,683.12บาทในกลุ่มออก

กำลังกายและ1,902.22บาทในกลุ่มควบคุมในทัศนะของผู้

ร่วมวิจัยต้นทุนต่อหน่วยประสิทธิผลเป็น6,265.69บาทใน

กลุ่มออกกำลังกาย

สรุป:ผู้เป็นเบาหวานที่ออกกำลังกายมีต้นทุนประสิทธิผลทั้ง

ในทัศนะของผู้ให้บริการและผู้ร่วมวิจัยสูงกว่าผู้เป็นเบาหวานที่

ไม่ออกกำลังกาย


คำสำคัญ:ต้นทุนประสิทธิผล,โปรแกรมการออกกำลังกาย

แบบใช้ออกซิเจน,โรคเบาหวานชนิดที่2
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บทนำ
 องค์การอนามัยโลก(WHO)ได้คาดคะเนความชุกของผู้ป่วย

โรคเบาหวานโดยคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก220ล้าน

รายในปีค.ศ.2000เป็น333ล้านรายในปีค.ศ.2025โดย

ประมาณการณ์ว่าประเทศกำลังพัฒนาในแถบทวีปเอเชียจะมี

อัตราเพิ่มสูงที่สุดและในจำนวนของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด

ประมาณร้อยละ90จะเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองปัจจุบัน

โรคเบาหวานชนิดที่สองเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากใน

ประเทศกำลังพัฒนาซึ่ งขาดแคลนทรัพยากรทางด้าน

สาธารณสุขในการให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ(1)

 ในประเทศไทยข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุขพบมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานในปี

พ.ศ.2551ประมาณ7,686รายหรือประมาณวันละ21ราย

และในรอบ10ปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2541-2551)พบคนไทยเข้า

รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดสาธารณสุขด้วย

โรคเบาหวานเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่าเฉพาะปี2551มีผู้ที่เข้ารับ

การรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยโรคเบาหวานถึง425,691ครั้งหรือประมาณวันละ1,166

ครั้ง(2)

 แม้ว่าในปัจจุบันจะมียาควบคุมโรคเบาหวานชนิดฉีดและ

รับประทานหลายชนิด(3)แต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากก็

ยังมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดจากการไม่สามารถควบคุม

ระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี(3-7)การควบคุมอาหารและการออก

กำลังกายจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานการออก

กำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน

ซึ่งต้องใช้พลังงานจากน้ำตาลและไขมันเป็นสำคัญจึงเป็นที่

ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

เช่นลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะแทรก

ซ้อนทางระบบประสาท(neuropathy)ภาวะแทรกซ้อนทางตา

(retinopathy)ภาวะแทรกซ้อนทางไต(nephropathy)และ

เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย(8-12)

 อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องทำด้วยความระมัด

ระวังการออกกำลังกาย(13)เพราะมีความเสี่ยงต่อภาวะต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะน้ำตาลใน

เลือดสูงหรือต่ำ(14-16)การให้โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ปลอดภัยที่สุดคือทำที่โรงพยาบาลภายใต้

การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญแต่โปรแกรมลักษณะนี้ย่อมมีค่า

ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล(cost-effectiveness

analysis,CEA)คือการวิเคราะห์ที่วัดและตีค่าต้นทุนออกมา

เป็นตัวเงินและวัดผล(outcome)ออกมาเป็นประสิทธิผล

(effectiveness)เช่นผลทางคลินิก(clinicaloutcomes)โดย

CEAนิยมคำนวณออกมาในรูปของค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต

(costperoutcome)เช่นต้นทุนต่อการคัดกรองโรคมะเร็ง

ปากมดลูกหนึ่งรายต้นทุนต่อการรักษาวัณโรคให้หายขาด

หนึ่งรายต้นทุนต่อการทำให้คนไข้หนึ่งรายมีHbA1Cลดลง

อย่างน้อยร้อยละ0.1โดยหลักการของการวิเคราะห์ต้นทุน-

ประสิทธิผลนั้นค่อนข้างเข้าใจง่ายจึงเป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวางในวงการแพทย์และสาธารณสุขเพราะหน่วยวัดทาง

คลินิกและหน่วยวัดทางสุขภาพเป็นที่คุ้นเคยของคนในวงการ

นี้อยู่แล้วจึงเป็นที่มาของการทำวิจัยนี้(17)ที่ผ่านมามีการศึกษา

ต้นทุนประสิทธิผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการลด

ระดับของHbA1Cในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2โดยพบว่า

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น22.69ดอลลาร์

สหรัฐ(ประมาณ748บาทคิดอัตรา1ดอลลาร์สหรัฐ33บาท)

ต่อรายต่อปี(18)แต่ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนในประเทศไทย

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ต้นทุนประสิทธิผลของการออกกำลังกายที่โรงพยาบาลต่อการ

ลดระดับHbA1Cในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง





เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร  2556; 23(2) -59-

วิธีการศึกษา 

กลุ่มประชากร

 คือผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ตามข้อบ่งชี้ของสมาพันธ์

โรคเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(AmericanDiabetes

Association)ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม2553ถึงมิถุนายน2554(จากการ

คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีทั้งสิ้น82ราย)

เกณฑ์การคัดเลือก คือ 

 เป็นมานานมากกว่า6เดือนร่วมกับมีระดับHbA1Cก่อน

การวิจัยในช่วงร้อยละ7-10(ค่าปกติร้อยละ4-6)สมัครใจ

และได้ลงนามในใบแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

เกณฑ์การคัดออก คือ

- ออกกำลังกายมากกว่าหรือเท่ากับ20นาทีต่อครั้งและ

 มากกว่าหรือเท่ากับ2ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงระยะเวลา6

 เดือนก่อนทำการวิจัย

- มีค่าซีรั่มครีเอตินิน(serumcreatinine)มากกว่าหรือ

 เท่ากับ2.26มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร(mg/dl)

- มีค่าโปรตีนในปัสสาวะ(proteinuria)มากกว่า1กรัมต่อ

 เดซิลิตร(gm/dl)

- มีการปรับยาเบาหวานในช่วงระยะเวลา2เดือนก่อนทำ

 การวิจัย

- มีค่าความดันโลหิตมากกว่า160/95มิลลิเมตรปรอท

 (mmHg)

- มีข้อจำกัดในการออกกำลังกายจากโรคอื่นๆที่ทำให้ไม่

 สามารถเข้าร่วมทำการวิจัยได้


ขั้นตอนการวิจัย

 1.ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองตามข้อบ่งชี้ถูกเชิญให้เข้า

ร่วมโครงการวิจัย

 2.ผู้วิจัยอธิบายถึงผลดีผลเสียของโปรแกรมและให้ผู้เข้า

ร่วมการวิจัยลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 3.ผู้ร่วมวิจัยกรอกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น

(อายุเพศอาชีพกิจวัตรประจำวันส่วนสูงน้ำหนักโรคประจำ

ตัว)ก่อนได้รับการออกกำลังกาย

 4.ผู้ร่วมวิจัยได้รับการตรวจวัดระดับHbA1Cโดยเทอร์บิด

ดิเมทริกอิมมูโนอินฮิบิชั่น(Turbidimetricimmunoinhibition)

ได้รับการประเมินระดับคลอเลสเตอรอลรวม(totalcholesterol,

TC)เอชดีแอลคอลเลสเตอรอล(HDL-C)ไตรกลีเซอไรด์

(triglyceride,TG)โดยเบคแมนเคาเทอร์แอลเอ็กซ์ยี่สิบอะนา-

ไลเซอร์(Beckman-CouterLX20analyzer)คำนวณระดับ

แอลดีแอล(LDL)โดยฟายด์วอลด์อีควอชั่น(Friedewald

equation)

 5.ผู้ร่วมวิจัยตอบแบบประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆของ

ผู้ป่วยในการเดินทางมาเข้าร่วมการวิจัย

 6.ผู้ร่วมวิจัยได้รับคำแนะนำเรื่องโภชนาการโดยใช้คู่มือ

โภชนาการสมาพันธ์โรคเบาหวานประเทศแคนาดา

 7.แบ่งผู้ร่วมวิจัยเป็น2กลุ่มโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เลือก

โปรแกรมการออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ที่โรง

พยาบาลเป็นเวลา8สัปดาห์และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เลือก

โปรแกรมการออกกำลังกาย

 8.ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้รับการอบรมเพื่อปรับพฤติกรรม

สุขภาพโดยจัดประชุมวันปฏิบัติการกลุ่มละ2ครั้งทั้งหมด4

กลุ่มผู้วิจัยสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายโดยจัดให้มีการ

แข่งขันชิงรางวัลสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายดีที่สุดและมีค่า

HbA1Cลดลงมากที่สุด


 วิธีการออกกำลังกายโดยผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มออกกำลังกาย

ปั่นจักรยานอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ภายใต้การดูแลของ

แพทย์นักเวชศาสตร์การกีฬาอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลา8

สัปดาห์โดยมีรายละเอียดการออกกำลังกายดังนี้

 -อุ่นเครื่อง(warmup)5นาทีต่อด้วยการปั่นจักรยาน35

นาทีด้วยความหนักระดับปานกลางชีพจรปานกลาง

เท่ากับ12-13และเบาเครื่อง(cooldown)5นาทีโดย

ขณะออกกำลังกายร้อยละ55-69ของชีพจรสูงสุดวัด

ความรู้สึกเหนื่อย(Borg’sratingofperceivedexertion

scale,RPE)ก่อนและหลังการออกกำลังกายวัดความ

ดันโลหิตทุกครั้งและหลังการออกกำลังกายมีการตรวจ

ตรวจเท้าทุกครั้ง


 9.ผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มควบคุมได้รับคำแนะนำเรื่องโภชนาการ

โดยใช้คู่มือโภชนาการสมาพันธ์โรคเบาหวานประเทศแคนาดา

และไม่ได้รับการออกกำลังกาย

 10.ผู้ร่วมวิจัยจะได้รับการตรวจวัดดัชนีมวลกาย(BMI)

และเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับHbA1Cคลอเลสเตอรอลรวม

HDL-C,LDL-CและTGโดยเปรียบเทียบก่อนและเมื่อสิ้นสุด

การวิจัยที่8สัปดาห์ทั้งสองกลุ่ม

 11.ผู้วิจัยประเมินต้นทุนประสิทธิผลทั้งในทัศนะของผู้ร่วม

วิจัยและผู้ให้บริการโดย

 -ต้นทุนในทัศนะของผู้ร่วมวิจัยคำนวณจากต้นทุนทางตรง

จากการให้บริการทางการแพทย์(directmedicalcost)

ประกอบด้วยค่าออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน(อ้างอิง

จากค่าบริการของรพ.พระมงกุฎเกล้า)ต้นทุนทางตรงที่

ไม่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์(directnon-

medicalcost)ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่า

อาหารและต้นทุนทางอ้อม(indirectcost)ประกอบด้วย

ค่าเสียโอกาสในการทำงานของผู้ป่วยเพื่อมาออกกำลังกาย

(คำนวณโดยการใช้รายได้ขั้นต่ำ/วัน)ค่าเสียโอกาสในการ
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ทำงานของญาติในการพาผู้ร่วมวิจัยมาออกกำลังกาย

(คำนวณโดยการใช้รายได้ขั้นต่ำ/วัน)

 -ต้นทุนในทัศนะของผู้ให้บริการคำนวณเฉพาะต้นทุนทาง

ตรง(directcost)ของกลุ่มหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้

(revenueproducingcostcenter:RPCC)(แผนก

เวชศาสตร์การกีฬากองเวชศาสตร์ฟื้นฟู)โดยต้นทุนทาง

ตรงคำนวณจากต้นทุนค่าแรงงานประกอบด้วยค่าจ้าง

นักเวชศาสตร์การกีฬาค่าจ้างเจ้าหน้าที่เจาะเลือดค่าจ้าง

นักโภชนากรโดยในการวิจัยนี้กำหนดค่าจ้างต่อวันโดย

คำนวณจากการใช้อัตราเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานหาร

ด้วยจำนวนวันในหนึ่งเดือน)ต้นทุนค่าวัสดุใช้สอยประกอบ

ด้วยค่าอาหารค่าจัดทำคู่มือเรื่องเบาหวานค่าของรางวัล

และต้นทุนค่าลงทุนประกอบด้วยค่าต้นทุนอุปกรณ์การ

ออกกำลังกายโดยคำนวณจากค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์

ทางการแพทย์(คิด7ปี)


การวิเคราะห์ทางสถิติ

 1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา(descriptivestatistics)ได้แก่

จำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2.ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์(analyticstatistics)ได้แก่

2.1Pairedt-testทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ

ระดับHbA1C,TC,HDL-C,LDL-C,TGและดัชนี

มวลกาย(BMI)ก่อนและหลังการวิจัยภายในกลุ่ม

เดียวกัน

2.2Unpairedt-testทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ

ระดับHbA1C,TC,HDL-C,LDL-C,TGและดัชนี

มวลกาย(BMI)ก่อนและหลังการวิจัยระหว่างกลุ่ม

2.3การประเมินต้นทุนประสิทธิผลการออกกำลังกาย

ซึ่งมีผลต่อค่าHbA1Cที่ลดลงโดยใช้CEAคำนวณ

ออกมาในรูปcostperoutcomeต้นทุนต่อการ

ทำให้ผู้ร่วมวิจัยหนึ่งรายมีค่าHbA1Cลดลงอย่าง

น้อยร้อยละ0.1โดยในการวิจัยนี้กำหนดclinical

outcomeของHbA1Cลดลงอย่างน้อยร้อยละ0.1

โดยอ้างอิงจากHbA1Cลดลงเฉลี่ยร้อยละ0.1

(เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการออกกำลังกาย

ในกลุ่มทดลอง)ของผู้วิจัยHonkolaและคณะ(19)

โดยกำหนดค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่P<0.05


ผลการศึกษา
 ข้อมูลพื้นฐานได้แก่อายุเพศส่วนสูงน้ำหนักดัชนีมวลกาย

HbA1C,TC,HDL-C,LDL-CและTGไดัแสดงไว้ในตารางที่1

โดยพบว่าผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มออกกำลังกายมีอายุเฉลี่ยมากกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสำหรับข้อมูลพื้นฐาน

อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

 ผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มออกกำลังกายมีค่าHbA1Cน้ำหนักดัชนี

มวลกายเฉลี่ยลดลงและค่าHDL-Cเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยมีความแตก

ต่างร้อยละ-0.46(p=0.002และ95%CI,-0.74ถึง-0.17)

และ-1.33กิโลกรัม(p<0.001และ95%CI,-1.97ถึง-0.69)

และ-0.54กิโลกรัมต่อตารางเมตร(p<0.001และ95%CI,-

0.80ถึง-0.28)5.85มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร(p=0.016และ

95%CI,1.13ถึง10.56)ตามลำดับแต่ค่าTC,LDL-Cและ

TGเฉลี่ยไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่าง

กลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มควบคุมดังแสดงในตารางที่2

ตารางที่ 1ข้อมูลพื้นฐาน
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 ต้นทุนในทัศนะของผู้ให้บริการเป็น69,761บาทสำหรับ

กลุ่มออกกำลังกาย34รายและ17,120บาทสำหรับกลุ่ม

ควบคุม36รายต้นทุนในทัศนะของผู้ร่วมวิจัยเป็น162,908

บาทสำหรับกลุ่มออกกำลังกายผู้ร่วมวิจัยที่มีค่าHbA1C

ลดลงอย่างน้อยร้อยละ0.1มีจำนวน26รายในกลุ่มออก

กำลังกายและ9รายในกลุ่มควบคุมโดยคิดเป็นต้นทุนที่ใช้

ไปต่อการทำให้ผู้ร่วมวิจัยหนึ่งรายมีค่าHbA1Cลดลงอย่าง

น้อยร้อยละ0.1ในทัศนะของผู้ให้บริการเป็น2,683.12บาท

สำหรับกลุ่มออกกำลังกายและ1,902.22บาทสำหรับกลุ่ม

ควบคุมและต้นทุนที่ใช้ไปต่อการทำให้ผู้ร่วมวิจัยหนึ่งรายมีค่า

HbA1Cลดลงอย่างน้อยร้อยละ0.1ในทัศนะของผู้ร่วมวิจัย

เป็น6,265.69บาทสำหรับกลุ่มออกกำลังกายดังแสดงใน

ตารางที่3
 

ตารางที่ 2เปรียบเทียบผลการทดลองก่อนและหลังการวิจัยระหว่างกลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มควบคุม

#Differencewith95%CI(ValuefromControlgroup-ValuefromExercisegroup)andp-valueadjustedforpre-testbyusing
AnalysisofCovariance
*นัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3แสดงต้นทุนประสิทธิผลทั้งในทัศนะของผู้ให้บริการและผู้วิจัยของกลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มกลุ่มควบคุม

บทวิจารณ์
 การวิจัยต้นทุนประสิทธิผลของการออกกำลังกายที่โรง

พยาบาลต่อการลดระดับของHbA1Cในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชนิดที่สองนี้ยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนในประเทศไทยจาก

การศึกษาต้นทุนประสิทธิผลพบว่ากลุ่มออกกำลังกายใน

ทัศนะของผู้ให้บริการมีต้นทุนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ค่าจ้าง

นักเวชศาสตร์การกีฬาค่าของรางวัลและค่าต้นทุนอุปกรณ์

การออกกำลังกายต้นทุนในทัศนะของผู้ร่วมวิจัยสูงสุด3อันดับ

แรกได้แก่ค่าออกกำลังกายค่าเดินทางและค่าเสียโอกาสใน

การทำงานของผู้ร่วมวิจัยดังแสดงในตารางที่4โดยกลุ่มออก

กำลังกายมีต้นทุนประสิทธิผลทั้งในทัศนะของผู้ให้บริการและ

ผู้ร่วมวิจัยสูงกว่ากลุ่มควบคุม

 แม้ว่าทั้งในทัศนะของผู้ให้บริการและผู้ร่วมวิจัยในกลุ่ม

ออกกำลังกายต้นทุนประสิทธิผลมากขึ้นกว่าในกลุ่มควบคุม

แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าน่าจะคุ้มค่าในแง่การป้องกันภาวะแทรกซ้อน

จากโรคเบาหวานเช่นภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

ภาวะแทรกซ้อนทางตาและภาวะแทรกซ้อนทางไตอีกทั้งยัง

ลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งในการรักษา

ภาวะแทรกซ้อนที่มีต้นทุนที่สูงกว่าการออกกำลังกายอย่างมาก

ดังนั้นน่าจะมีการศึกษาต้นทุนประสิทธิผลในระยะยาวเพื่อ
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ศึกษาถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานต่อไป

 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเราพบว่าผู้ร่วมวิจัยในกลุ่ม

ออกกำลังกายมีอายุเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติอย่างไรก็ตามไม่พบว่าค่าHbA1Cมีความแตกต่าง

กันระหว่างกลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มควบคุมดังนั้นอายุที่

ต่างกันนี้จึงไม่น่าจะเป็นปัจจัยรบกวนที่สำคัญในการศึกษา

ครั้งนี้

 จากการวิจัยครั้งนี้เราพบว่าโปรแกรมการออกกำลังกายทำ

ให้ผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มออกกำลังกายมีการควบคุมระดับน้ำตาล

ที่ดีขึ้นค่าHbA1Cลดลงซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ

Dunstanและคณะที่ได้ศึกษาผลการออกกำลังกายในผู้ป่วย

โรคเบาหวานชนิดที่2จำนวน55รายเป็นระยะเวลานาน8

สัปดาห์โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการควบคุมอาหารและการ

ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์กับกลุ่มที่ได้รับการควบคุม

อาหารอย่างเดียวพบว่ากลุ่มที่ได้รับการควบคุมอาหารและ

การออกกำลังกายค่าHbA1Cลดลงได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการ

ควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวเฉลี่ยร้อยละ0.2(20)ในทำนอง

เดียวกันกับผลที่ได้จากmeta-analysisโดยBouléและคณะ(21)

แต่ค่าTC,LDL-CและTGเฉลี่ยไม่ได้แตกต่างกันอย่าง

นัยสำคัญทางทางสถิติผลการศึกษาที่ได้นี้อาจจะมาจาก

ปัจจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารร่วมกับ

ระยะเวลาการออกกำลังกายเพียง8สัปดาห์ซึ่งยังไม่ทำให้ค่า

TC,LDL-CและTGเฉลี่ยลดลง

 อนึ่งมีข้อสังเกตว่าการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้สุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย

หากผู้เข้าร่วมวิจัยเลือกกลุ่มเองที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้เพราะ

ผู้ที่เลือกออกกำลังกายมักเป็นผู้ที่มีทัศนะต่อการรักษาสุขภาพ

สูงกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายดังนั้นถ้าทำการศึกษาใหม่ควรมี

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลที่น่าเชื่อถือมากกว่านี้

 สรุปในทัศนะของผู้ให้บริการและผู้เป็นเบาหวานชนิดที่2

ต้นทุนประสิทธิผลในการออกกำลังกายสูงกว่าการไม่ออก

กำลังกาย

ตารางที่ 4แสดงต้นทุนของกลุ่มออกกำลังกายในทัศนะของผู้ให้บริการและของผู้ร่วมวิจัย
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