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เรื่องย่อ

ในปัจจ ุบ ันมีการคาดการณ์ถ ึงความชุกโรค

เบาหวานของทั ่วโลกว่ามีประมาณร้อยละ 6.4 โดยมี

ปัจจัยที่สำคัญคือการบริโภคอาหาร สำหรับบทบาทของ

คาร์โบไฮเดรต และอาหารประเภทเส้นใยในรูปแบบของ

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคผักและผลไม้กับอุบัติการณ์

ของโรคเบาหวานชนิดที ่ 2 ยังมีการกล่าวถึงไม่มาก

นัก จากการสำรวจอาหารและโภชนาการแห่งชาติของ

สหราชอาณาจกัรในป ีค.ศ.2002 พบวา่ปริมาณการบรโิภค

ผักและผลไม้ที่แนะนำต่อวันคือห้าส่วน  โดยพบว่าร้อยละ

86 ของเพศชายและหญิงมีการบริโภคผักและผลไม้

น้อยกว่าปริมาณท่ีแนะนำและรอ้ยละ 62 ท่ีบริโภคนอ้ยกว่า

สามสว่นของปรมิาณทีต่อ้งไดรั้บตอ่วนั  อาจคาดไดว้า่การ

บริโภคของผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอส่งผลต่อการเสียชีวิต

ถงึ 2.6 ล้านทัว่โลก

ในปี ค.ศ.2007 มีการทบทวนบทความและทำ

การวเิคราะหใ์นรปูแบบ Meta analysis พบวา่การบรโิภค

ผักและผลไม้มากกว่า 3 หน่วยบริโภคต่อวันไม่ได้มีความ

สัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2

แต่ข้อสรุปนี้ถูกจำกัดด้วยภาษาและการสืบค้นแหล่งฐาน

ขอ้มูลอิเลก็ทรอนกิสท์ีมี่ไม่มากนกั  การศกึษานีไ้ดร้วบรวม

ข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ในปัจจุบันซึ่งนำไปสู่การค้นหา

ความสมัพนัธเ์พิม่เตมิตอ่ไป

ผู้วิจัยได้ดำเนินการสืบค้นโดยใช้คู่มือการสืบค้น

จาก Cochrane และคำแนะนำในการทบทวนบทความ

อย่างเป็นระบบจาก The Centre for Reviews and

Dissemination วธิกีารสบืคน้ไดร้วมหวัเรือ่งทางการแพทย์

และไม่ใช่หัวเรื่องทางการแพทย์ และสืบค้นในฐานข้อมูล

Ovid MEDLINE (R) ปี ค.ศ.1950-กุมภาพันธ์ ค.ศ.2009

ฐานข้อมูล Embase ปี ค.ศ.1980 - มีนาคม ค.ศ.2009

The Cumulative Index to Nursing and Allied Health

Literature (CINAHL) ปี ค.ศ.1981-มีนาคม ค.ศ.2009

และ The British Nursing Index (BNI) ปี ค.ศ.1985 -

มีนาคม ค.ศ.2009 ผ่านสืบค้นด้วย NLH เวอร์ชั ่น 2.0

และ Cochrane Library (CDSR, CENTRAL, DARE)

ต้ังแตฉ่บับแรกถงึฉบับท่ี 1 ปี ค.ศ.2009

การศึกษาในรูปแบบ Prospective cohort studies

ซึ่งได้รวมถึงการวัดปริมาณการบริโภคผัก ผลไม้ และการ

เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยหนึ่งในผู้ทบทวนบทความ

ทำการสืบค้นและทบทวนผลการศึกษา เมื ่อมีความไม่

ชัดเจนเกิดขึ้นจะมีการประเมินเนื้อหาจากความคิดเห็น

อย่างอิสระของผู้ทบทวนบทความสองคน และผลสรุป

จะได้จากการอภิปรายร่วมกัน  ไม่มีเอกสารที่พบในภาษา

อ่ืนนอกเหนอืจากภาษาองักฤษ การวิจัยน้ีได้วัดค่า Hazard

ratios และ Relative risks ในรูปของค่าลอการิทึมและ

คำนวณค่า Standard errors พร้อมกับค่าความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 ระดับนัยสำคัญทางสถิติพิจารณาค่า p-value

น้อยกว่า 0.05 ข้อมูลถูกวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จ

รูปทางสถติ ิSTATA เวอรช่ั์น 10

ผลการศึกษาจากบทความทัง้ส้ิน 3,446 บทความ

ภายหลังถูกประเมินชื่อเรื่อง บทคัดย่อและเนื้อหาทั้งหมด

ในบทความที่อาจเกี่ยวข้อง และการคัดบทความที่ซ้ำกัน

บทความที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที ่กำหนด เหลือบทความ

จำนวน 6 ฉบับเพื่อเข้าสู่การวิเคราะห์ 2 บทความที่มี

ข้อมูลทั้งการบริโภคผัก ผลไม้ ผักและผลไม้  ผักใบเขียว

และเพียงบทความเดียวที่มีข้อมูลเฉพาะการบริโภคผัก

และผลไม้เท่านั้น  จากการวิเคราะห์แสดงถึงการบริโภค

ผักใบเขียวในปริมาณที่มากขึ ้นนั ้นมีประโยชน์มากขึ้น
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เช่นกัน โดยการบริโภคผักใบเขียว 1.35 หน่วยบริโภค

ต่อวันซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภค

0.2 หน่วยบริโภคต่อวันซึ่งเป็นปริมาณต่ำที่สุดนั้นสามารถ

ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ถึงร้อยละ

14 (p-value = 0.01) (Hazard ratio 0.86 ความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 อยู่ระหวา่ง 0.77 - 0.96)

ธนะภมิู   รัตนานพุงศ ์

วิจารณ์

การศึกษานี้โดยการทบทวนบทความที่เกี่ยวข้อง

อย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีการวิเคราะห์ในรูปแบบ Meta

analysis  ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางที่เป็นมาตรฐานในขั้นตอน

ของการสืบค้นของ Cochrane และการทบทวนบทความ

อย่างเป็นระบบจาก The Centre for Reviews and

Dissemination ซึ่งได้จากทุกฐานข้อมูลที่มีความครอบ

คลุมในทุกตัวแปรของการศึกษา มีการระบุช่วงเวลาอย่าง

ชัดเจน อีกทั้งการสืบค้นไม่มีข้อจำกัดทางด้านภาษา

การศึกษานี ้มีผู ้ว ิจ ัยจำนวน 2 คนทำการคัด

เลือกบทความ สำหรับการประเมินคุณภาพของบทความ

ที่สืบค้นได้นั้นมีการสร้างแบบประเมินโดยอ้างอิงแนวทาง

MOOSE, QUATSO และ STROBE แสดงถึงผู ้ว ิจ ัย

พยายามให้แบบประเมินที่สร้างขึ้นดังกล่าวมีมาตรฐาน

มากที่สุด แต่เมื่อพิจารณากรณีที่มีความเห็นแตกต่างกัน

การศกึษานีไ้ม่ไดใ้ช้ผู้วจัิยคนที ่ 3 เปน็คนตดัสนิในประเดน็

ความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ใช้การอภิปรายร่วมกันเพื่อ

แก้ไขความเห็นที่แตกต่างกันดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลต่อ

การคดัเลอืกและประเมนิบทความตา่ง ๆ ได้

แม้ว่าการศึกษานี้ไม่สามารถพบความสัมพันธ์

ทางสถิติของประโยชน์ในการบริโภคผักและผลไม้ต่อ

การลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งสาเหตุ

หนึ่งอาจพออธิบายได้จากจำนวนบทความที่ถูกคัดเลือก

มีเพียง 6 บทความทำให้ไม่สามารถมีอำนาจ (Power)

การตรวจสอบความสมัพันธท่ี์มีอยู่จริงได ้แตผู้่วิจัยไดแ้สดง

ถึงประโยชน์ของการบริโภคผักและผลไม้โดยอ้างอิง

จากการศึกษาอื่นที่ผ่านมาพบว่าการบริโภคผักและผลไม้

สามารถลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้(1, 2)

นอกจากนี้ผลการศึกษาสามารถสนับสนุนข้อมูลที่แสดง

ถึงประโยชน์ของผักใบเขียวในการป้องกันโรคเรื้อรังต่าง ๆ

อาทิ โรคมะเร ็ง โรคหัวใจ รวมทั ้งสามารถลดระดับ

โคเลสเตอรอลในเลือดได้(3) ผู้วิจัยได้อธิบายถึงประโยชน์

ของการบริโภคผักใบเขียว  ซึ ่งอาจลดความเสี ่ยงของ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยมีการยกตัวอย่างสารประกอบ

ต่าง ๆ ในผักใบเขียว เช่นแมกนีเซียม α linolenic acid

แต่กลไกของผักใบเขียวต่อความเสี่ยงของโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 อาจต้องมีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้น

บทความที ่ถ ูกคัดเลือกเข้ามานั ้นมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติผู้วิจัยได้คำนึงถึงความแตกต่าง

ดังกล่าวและมกีารวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity analysis)

แต่ผลจากการวิเคราะห์กลับไม่พบว่าตัวแปรใดส่งผลต่อ

ความแตกต่างดังกล่าว อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพยายามอธิบาย

ความแตกต่างของแต่ละบทความโดยใช้การบรรยาย

อาทิ วิธีการประเมินการบริโภคซึ่งในแต่บทความมีความ

แตกตา่งกนั เป็นตน้

การเปรียบเทียบ จำนวน Cases/ non Pooled HR (95%CI), Heterogeneity

บทความ cases p-value (I2), p-value

บริโภคผักเท่านั้น        5 8,563/204,654 0.91 (0.76 to 1.09), 0.32 78.1, 0.001

บริโภคผลไม้เท่านั้น        5 8,563/204,654 0.93 (0.83 to 1.01), 0.27 52.6, 0.07

บริโภคผักและผลไม้        4 8,302/146,715 1.00 (0.92 to 1.09), 0.97 0, 0.40

บริโภคผักใบเขียว        4 7,422/169,807 0.86 (0.77 to 0.97), 0.01 39.6, 0.18
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โดยสร ุปการศ ึกษาน ี ้ ได ้ม ีทบทวนบทความ

การศึกษาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีการอ้างอิงมาจาก

แนวทางที่เป็นมาตรฐานต่าง ๆ อีกทั้งมีความครอบคลุม

ในการสืบค้น สำหรับการประเมินนั้นได้พัฒนาเกณฑ์การ

ประเมินขึ้นเองแต่ได้อ้างอิงจากแนวทางมาตรฐานอื่น ๆ

เช่นเดียวกัน สำหรับผลการศึกษานั ้นในส่วนของการ

บริโภคผักและผลไม้อาจให้ผลการศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน

มากนักทั ้งน ี ้อาจเน ื ่องมาจากจำนวนบทความท ี ่ถ ูก

คัดเลือกเข้าสู่การวิเคราะห์มีจำนวนน้อย หรือแม้กระทั่ง

ความแตกตา่งของบทความแตล่ะฉบบั ความแตกตา่งของ

บทความนั้นนำไปสู่การวิเคราะห์ความไว การศึกษานี้ยัง

ไม่อาจสรุปความแตกตา่งน้ันได้อย่างชัดเจน แต่ได้พยายาม

อธิบายในรูปของการบรรยายโดยมิได้มีการใช้สถิติใน

การทดสอบ ในท้ายสุดสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นถึง

ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนคือ  การบริโภคผักใบเขียวสามารถ

ลดความเสีย่งของโรคเบาหวานชนดิที ่2 ได ้อยา่งไรกต็าม

ผู้วิจัยได้เสนอให้มีการศึกษาเพิ ่มเติมเพื ่อความเข้าใจ

กลไกดังกล่าวต่อไป

บทความนี้จึงเป็นตัวอย่างการทบทวนการศึกษา

อย่างเป็นระบบและการวเิคราะหใ์นรูปแบบ Meta analysis

ซึ่งสามารถตอบคำถามของศึกษาวิจัยที่ชี้ให้เห็นประโยชน์

ของการบริโภคผักใบเขียว ตลอดจนผลการศึกษาที่ได้นั้น

นำไปสูก่ารการศกึษาเพิม่เตมิในประเดน็อืน่ ๆ ตอ่ไป
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