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บทคัดย่อ

เบาหวานเป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย การตรวจหาโรคเบาหวานจะ
ใช้วธิ วี ดั ระดับน�ำ้ ตาลในช่วงระยะเวลาทีอ่ ดอาหารและการวัดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด เพือ่ ติดตามความคงทนของน�ำ้ ตาลกลูโคส
ในเลือด และเพือ่ การยืนยันผลว่าเป็นโรคเบาหวาน โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของระบบเมแทบอลิซมึ โดยไม่สามารถ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ สาเหตุส�ำคัญเกิดจากระดับและการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินในร่างกาย โดย
สามารถแบ่งกลุ่มอาการได้หลายประเภท ได้แก่ โรคเบาหวานประเภทที่ 1 มีสาเหตุความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายท�ำลายกลุ่มเซลล์ที่อยู่ที่ตับอ่อน ท�ำให้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้ โรคเบาหวานประเภทที่ 2 มีสาเหตุจาก
การที่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินแม้ว่าจะยังมีการสร้างและมีการไหลเวียนของฮอร์โมนอินซูลิน
ในเลือด นอกจากนี้ยังพบว่าในผู้หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์ก็มีการตรวจภาวะของโรคเบาหวานร่วมด้วย ในประเทศไทยนั้นพบว่า
มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557 จะเห็นได้ว่าโรคเบาหวาน
นัน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ ว่ ย ครอบครัว รวมถึงมีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศทีต่ อ้ งสูญเสียทรัพยากร
มนุษย์ และงบประมาณของรัฐในการรักษา สิ่งที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงภาวะโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูง การป้องกันและชะลอภาวะโรคเบาหวานด้วยการดูแล
รักษาสุขภาพ การควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
เหล่านี้ก็จะท�ำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข
ค�ำส�ำคัญ: โรคเบาหวาน โรคเบาหวานในผู้หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์ โรคอ้วน กลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อ
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Abstract

Diabetes mellitus is a non-communicable disease which cause a serious problem of public health
in Thailand. The medical diagnostic to identify diabetes mellitus patient is relied on two methods; blood
sugar in the fasting state and oral glucose tolerance test (OGTT). Diabetes mellitus is caused by the
metabolic disorder in which there are lost the ability to maintain the blood sugar level. The key points
leading to the disorder are level and the potentially respond to insulin in the body. The disorder can
be classified into several categories. Diabetes type 1 is caused by autoimmune which cause the
deconstruction of pancreas cells due to lost the capability to produce insulin. Diabetes type 2 is initiated
by the inability to respond the insulin, although there the insulin production and can be monitored the
hormone in blood circulation. Moreover, we found the pregnant who is diagnosed in the condition of
diabetes mellitus called gestational diabetes mellitus. The amount of diabetes patients in Thailand have
increased during the year 2007-2014. This current situation indicates the direct impact against diabetes
patients and their families. In addition, the loss of human resources and the increasing of medical budget
affected the overall economy of the government. The provided guidelines for diabetes patients are the
knowledge, considerate and awareness about the disorder complications from the increasing of high
blood sugar level. The appropriated diet, regular exercise and follow the medical instructions strictly will
cause the quality of life of the diabetes patient in society.
Keywords: Diabetes mellitus, Gestational diabetes mellitus, Obesity, Non-communicable disease
บทน�ำ

โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) คือ โรคที่
ระดับน�้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ (hyperglycemia)
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง มีสาเหตุจาก
ตับอ่อน (pancreases) ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลิน
(insulin) ได้อย่างเพียงพอหรือเกิดจากเซลล์ตา่ ง ๆ ในร่างกาย
ไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน (insulin tolerance) [1]
อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลของ
น�้ำตาลในเลือด (โดยเฉพาะน�้ำตาลกลูโคส) อินซูลินท�ำให้มี
การน�ำน�้ำตาลเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้เป็นแหล่ง
พลังงาน กระบวนการเมแทบอลิซึม และท�ำให้ระดับน�้ำตาล
ในเลือดลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ [2, 3] เบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง
ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบเมแทบอลิ ซึ ม (metabolic
disorder) และยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุขของ

ประเทศไทย [4] ในเบื้องต้นผู้ป่วยโรคเบาหวานมีลักษณะ
อาการที่สังเกตได้ร่วมกันหลายอย่าง เช่น อาการกระหายน�้ำ
(thirst) ตลอดเวลา ปัสสาวะบ่อย (polyuria) การมองเห็น
ไม่ชดั เจน อาการตาพร่ามัว (blurring of vision) และน�ำ้ หนัก
ตัวลดลง (weight loss) อย่างไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ภาวะ
น�้ำตาลในเลือดสูงที่พบในผู้ป่วยโรคเบาหวานส่งผลกระทบ
ต่อระบบการท�ำงานต่าง ๆ ภายในร่างกาย และเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเป็นโรคที่อันตรายหลายอย่าง เช่น การ
อุดตันของเส้นเลือดในสมองและหัวใจ ภาวะโรคแทรกซ้อน
ทางตาซึ่งเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้ตาบอด ภาวะไตวาย
เนื่องจากหลอดเลือดฝอยในไตถูกท�ำลาย เกิดบาดแผลแล้ว
เลือดหยุดไหลช้า และอาจมีการติดเชื้อร่วม และน�ำไปสู่การ
ตัดอวัยวะเพือ่ รักษาชีวติ ผูป้ ว่ ย การท�ำลายเส้นประสาทส่งผล
ท�ำให้การรับความรูส้ กึ ของอวัยวะต่าง ๆ ลดลง เป็นต้น [4, 5]
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การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มีการเปลี่ยนแปลงจากเกณฑ์เดิมที่ใช้อ้างอิงตามองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization; WHO) เมื่อปี
พ.ศ. 2528 [6] ในปัจจุบันมีสองวิธี คือ วิธีที่ 1 การวัดระดับ
ของน�้ำตาลในเลือดในช่วงระยะเวลาที่อดอาหาร (fasting
state) โดยให้ผู้ป่วยงดรับประทานอาหารเป็นระยะเวลา
ประมาณ 8-12 ชัว่ โมง ก่อนการตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
คนปกติจะมีระดับน�้ำตาลต�่ำกว่า 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
(ทัง้ นีค้ า่ ของคนปกติอยูใ่ นช่วง 70-110 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร)
คนทีม่ ภี าวะก�ำ้ กึง่ ทีจ่ ะเป็นโรคเบาหวานจะมีระดับน�ำ้ ตาลอยู่
ในช่วงระหว่าง 110-126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ถ้าระดับ
น�้ำตาลเกินกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะถูกวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวาน แต่ทั้งนี้ต้องท�ำการตรวจซ�้ำเพื่อยืนยันผล
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และอาจใช้ วิ ธี ก ารที่ 2 ร่ ว มด้ ว ยในการตรวจยื น ยั น ผล
โรคเบาหวาน [7] วิธีที่ 2 การวัดระดับกลูโคสในเลือดเพื่อ
ติ ด ตามความคงทนของกลู โ คสในเลื อ ด (oral glucose
tolerance test; OGTT) มีวธิ กี ารคือ ให้ดมื่ สารละลายกลูโคส
(ที่มีน�้ำหนักของกลูโคสแห้ง เท่ากับ 75 กรัม) เรียกวิธีการนี้ว่า
“oral glucose loading” จากนั้นเปรียบเทียบระดับน�้ำตาล
ในเลือดก่อนและหลังดื่มสารละลายกลูโคสโดยทิ้งระยะเวลา
ห่างกัน 2 ชั่วโมง (2-hour postload glucose) ทั้งนี้ปริมาณ
กลูโคสที่ใช้ข้างต้นนี้ จะใช้ในตรวจโรคเบาหวานในผู้ใหญ่
ส่วนในเด็กจะใช้นำ�้ ตาลกลูโคสในสัดส่วน 1.75 กรัมต่อน�ำ้ หนัก
ตัวเด็ก 1 กิโลกรัม การใช้วิธี OGTT ในการประเมินพบว่าถ้า
ระดั บ ของกลู โ คสสู ง เกิ น กว่ า 200 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ เดซิ ลิ ต ร
นัน่ หมายถึงเป็นโรคเบาหวาน [7-9] ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดทีใ่ ช้
เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคเบาหวาน แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าน�ำ้ ตาลกลูโคสในเลือดในการตรวจเพือ่ วินจิ ฉัยผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ด้วยวิธกี ารวัดระดับของน�ำ้ ตาลในเลือดใน
ช่วงระยะเวลาที่อดอาหาร (fasting state) และการวัดระดับกลูโคสในเลือดเพื่อติดตามความคงทนของกลูโคส
ในเลือด (oral glucose tolerance test; OGTT)
ระดับของน�้ำตาลในเลือดในช่วงระยะ
การวัดระดับกลูโคสในเลือดเพื่อติดตามความ การแปลผลทดสอบ
เวลาที่อดอาหาร (fasting stage)
คงทนของกลูโคสในเลือด (OGTT)
(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
(มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร)
น้อยกว่า 110
น้อยกว่า 140
ปกติ
อยู่ระหว่าง 110-126
อยู่ระหว่าง 140-200
ภาวะก�้ำกึ่ง
มากกว่า 126
มากกว่า 200
โรคเบาหวาน*
หมายเหตุ * ทั้งนี้ต้องมีการตรวจวินิจฉัยซ�้ำ และอาจต้องใช้ทั้งสองวิธีในการประเมินภาวะโรคเบาหวาน

กลุ่มอาการของโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเป็นกลุ่มอาการได้
หลายกลุ่ม ในการวินิจฉัยนั้นจะใช้ระดับน�้ำตาลในเลือดที่ได้
กล่าวไปแล้วข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา (ตารางที่ 1)
กลุม่ อาการของโรคเบาหวานแต่ละประเภทมีลกั ษณะดังนีค้ อื
โรคเบาหวานประเภทที่ 1 (diabetes mellitus
type I) มีสาเหตุมาจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมน
อินซูลิน จากการศึกษาพบว่า เป็นผลมาจากระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่างกายไปท�ำลายกลุม่ เซลล์ทเี่ รียกว่า เบต้าเซลล์ (betacells) ที่อยู่ในตับอ่อน เรียกว่าภาวะภูมิคุ้มกันท�ำลายตัวเอง
(autoimmune) โดยเบาหวานในกลุ่มนี้พบได้มากในวัยเด็ก
ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ปัจจัยที่คาดว่าเป็นสาเหตุที่น�ำไป
สู ่ ก ารเกิ ด โรคเบาหวานประเภทที่ 1 เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทาง
พันธุกรรมที่ส่งผลต่อระบบการท�ำงานของภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย [10] การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะใช้วิธีการฉีด
ฮอร์โมนอินซูลินเข้าทางเส้นเลือดอย่างสม�่ำเสมอ ทดแทน
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การสร้างฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน เพื่อควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือดให้ปกติ
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 (diabetes mellitus
type II) คือ ภาวะที่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายไม่ตอบสนองต่อ
ฮอร์โมนอินซูลิน นั่นคือยังมีการสร้างฮอร์โมนอินซูลินจาก
ตับอ่อน แต่เซลล์ตา่ ง ๆ ภายในร่างกายไม่ตอบสนองต่อผลของ
ฮอร์โมนอินซูลนิ ส่งผลท�ำให้ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดยังคงสูงและ
ต่อเนื่อง จึงเป็นความแตกต่างจากลักษณะของโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 1 ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่ามีผู้ป่วยโรค
เบาหวานประเภทที่ 2 ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรค
เบาหวานทั้งหมด โดยพบมากในกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า 40 ปี
ขึ้นไป แต่ในปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2
มากขึ้นในวัยเด็กและวัยรุ่น ทั้งนี้พบว่าโรคเบาหวานประเภท
ที่ 2 มีความเชื่อมโยงกับภาวะโรคอ้วน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่
น�ำไปสู่สาเหตุของเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 [11]
โรคเบาหวานในผูห้ ญิงทีก่ ำ� ลังตัง้ ครรภ์ (gestational
diabetes mellitus) พบในผูห้ ญิงก�ำลังตัง้ ครรภ์โดยทีป่ ระวัติ
ก่อนหน้านี้ไม่พบว่ามีอาการของโรคเบาหวาน แต่ขณะที่
ตั้งครรภ์พบว่ามีภาวะระดับน�้ำตาลในเลือดสูงยาวนานและ
ต่อเนือ่ ง โดยมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานประเภท
ที่ 2 [12] ผู้หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป
เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งแพทย์จะ
ให้ ค� ำ แนะน� ำ กั บ ผู ้ ห ญิ ง ที่ ก� ำ ลั ง ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ มี ก ารตรวจ
โรคเบาหวานร่วมด้วย ปัจจุบันโรคเบาหวานในผู้ป่วยกลุ่มนี้
ตรวจพบประมาณ 1 ใน 6 ของผู้หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์ ซึ่งโรค
เบาหวานในผู้หญิงที่ก�ำลังตั้งครรภ์นี้มีสาเหตุจากการสร้าง
ฮอร์โมนอินซูลนิ ไม่เพียงพอ หรืออาจมีสาเหตุจากการไม่ตอบ
สนองต่อฮอร์โมนอินซูลินเหมือนในกรณีของโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 [13] โรคเบาหวานในผูห้ ญิงทีก่ ำ� ลังตัง้ ครรภ์มผี ล
ทัง้ ต่อแม่และเด็ก ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดทีส่ งู นัน้ ส่งผลท�ำให้เกิด
ภาวะโรคแทรกซ้อน เช่น ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างการ
คลอด เด็กทารกตัวโต (macrosomia) และมีโอกาสเกิดความ
พิการตั้งแต่ก�ำเนิด และส่งผลต่อพัฒนาการของสมองทารก
อีกด้วย โดยทั้งแม่และเด็กมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาเป็นโรค
เบาหวานประเภทที่ 2 ในอนาคต [14]
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โรคเบาหวานชนิดอื่น ๆ บางแหล่งอ้างอิงเรียกว่า
โรคเบาหวานประเภทที่ 1 แบบแอบแฝง (latent
autoimmune diabetes in adult) ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มี
ลักษณะอาการร่วมของเบาหวานประเภทที่ 1 และ 2 คือ พบว่า
มีความบกพร่องของการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน และการไม่
ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน ผู้ป่วยในกลุ่มนี้พบประมาณ
ร้ อ ยละ 10 ของจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยในกลุ ่ ม อาการที่ เ ป็ น โรค
เบาหวานประเภทที่ 2 [15]
ระยะก่อนเบาหวาน (pre-diabetes) เป็นระยะที่
แพทย์ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ผู ้ ป ่ ว ยอาจมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค
เบาหวานเนื่องจากระดับน�้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับสูงกว่า
คนปกติ แต่อาจยังไม่ถงึ เกณฑ์ทอี่ ยูใ่ นภาวะโรคเบาหวาน หรือ
อาจเรียกว่าภาวะก�ำ้ กึง่ (ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดอยูใ่ นช่วง 110126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งวัดในช่วงระยะอดอาหาร) [15]
ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นระยะก่อนเบาหวาน แพทย์จะ
แนะน�ำวิธีในการปฏิบัติตนเอง เช่น การออกก�ำลังกายและ
การควบคุมอาหาร เพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ งทีจ่ ะพัฒนา
เป็นโรคเบาหวานในอนาคต
โรคเบาหวานในประเทศไทย
การเพิม่ ขึน้ ของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานในประเทศไทย
เป็นปัญหาส�ำคัญทางด้านสาธารณสุข ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาเพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลโดยตรงต่อผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว และในภาพ
รวมของเศรษฐกิจระดับประเทศก็ตอ้ งสูญเสียงบประมาณใน
การจัดการด้านสวัสดิการ และด้านการรักษา เช่น บุคลากร
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยาที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยโรค
เบาหวาน เป็นต้น โรคเบาหวานในประเทศไทยจากรายงาน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดท�ำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อ (non-communicable disease; NCDs)
โดยจ�ำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานในช่วงปี
พ.ศ. 2550-2557 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี (ภาพ
ที่ 1 และ 2) ปัจจุบันถึงแม้ว่าการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
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จ�ำนวนผู้ป่วยต่อประชากร
100,000 คน

จะมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วก็ตาม
แต่ทว่าจ�ำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานยังคงมี
สัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคอื่น ๆ
อย่างเช่น โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย [16]
ในปัจจุบันแนวโน้มจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
เพิม่ ขึน้ นัน้ ตรวจพบได้ในเด็กเล็ก วัยรุน่ และวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น
(ช่วงอายุไม่เกิน 40 ปี โดยเป็นกลุ่มช่วงอายุในวัยท�ำงาน)
พบว่าภาวะโรคอ้วนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่การ
พัฒนาการเกิดโรคเบาหวาน รวมทั้งโรคเรื้อรังหลาย ๆ อย่าง
เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองอุดตัน โรคไตวาย เป็นต้น
สาเหตุส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนมาจาก
การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามสุขภาวะ และขาดการ
ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ จะเห็นได้ว่าประชากรที่อยู่ใน
เมืองพบว่ามีอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูงกว่าในเขตชนบท
ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีความเร่งรีบไม่ค่อย
ดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเอง [17] มีการคาดการณ์ถึงจ�ำนวน
ผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวานในประเทศไทยว่ า ในปี พ.ศ. 2578
ประชากรในวัยผู้ใหญ่ (โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีอายุในช่วงวัย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ท�ำงาน) จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ล้านคน หรือคิดเป็น
สัดส่วน 1 ต่อ 12 คน จะพบว่าเป็นโรคเบาหวาน การเพิ่มขึ้น
ของประชากรที่มีภาวะโรคอ้วนจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำไปสู่
การเกิดโรคเบาหวาน ในคนที่มีน�้ำหนักตัวเกินมาตรฐานมี
โอกาสเสีย่ งเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนปกติประมาณ 2 เท่า
ส่วนคนทีเ่ ป็นโรคอ้วนจะมีความเสีย่ งมากถึง 3 เท่าเมือ่ เทียบ
กับคนปกติ [18] ปัญหาส�ำคัญในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรค
เบาหวานในประเทศไทย คือ ผู้ป่วยจ�ำนวนเกือบครึ่งไม่รู้
ตัวเองว่าเป็นโรคเบาหวาน จากข้อมูลของสมาพันธ์โรค
เบาหวานแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวเลขที่
รายงานนีอ้ าจน้อยกว่าความเป็นจริงเนือ่ งจากการวินจิ ฉัยนัน้
อาจจะใช้วิธีการในการตรวจระดับน�้ำตาลในเลือดในช่วง
ระยะเวลาทีอ่ ดอาหารเพียงครัง้ เดียว ซึง่ อาจมีความผิดพลาด
ในการตรวจวิเคราะห์ท่ีไม่ได้ตรวจซ�้ำหรือใช้วิธีการยืนยันผล
ซ�้ำร่วมด้วย (การวัดระดับกลูโคสในเลือดเพื่อติดตามความ
คงทนของกลูโคสในเลือดหรือ OGTT) [19]
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ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อจ�ำนวนประชากร 100,000 คน ซึ่งท�ำการบันทึกสถิติไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557
แหล่งอ้างอิงจากข้อมูลมรณบัตร ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวิเคราะห์โดยกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค [20]

จ�ำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร
100,000 คน
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ภาพที่ 2 จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากโรคเบาหวานต่อจ�ำนวนประชากร 100,000 คน ซึง่ ท�ำการบันทึกสถิตไิ ว้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2550-2557
แหล่งอ้างอิงจากข้อมูลมรณบัตร ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวิเคราะห์โดยกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค [20]
การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้ รังทีย่ งั คงเป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขทั่วโลก ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานต้องได้รับการ
ดูแลรักษาตลอดทั้งชีวิต เนื่องจากเป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง
เช่น โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ภาวะไตวาย ความเสี่ยง
ต่อการตาบอด และการถูกตัดอวัยวะต่าง ๆ เมือ่ เกิดบาดแผล
เป็นต้น แนวทางในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานประเภทที่ 1
ใช้วธิ ฉี ดี ฮอร์โมนอินซูลนิ ไปทดแทนส่วนทีไ่ ม่สามารถสร้างได้
จากตับอ่อน เพื่อลดระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่
ปกติ ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 การรักษาจะเริ่ม
จากการให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การ
ควบคุมอาหารและการออกก�ำลังกายเพือ่ ให้ระดับน�ำ้ ตาลใน
เลือดอยูใ่ นระดับปกติดว้ ยกลไกของร่างกาย แต่โดยมากแล้ว
พบว่าไม่ค่อยประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากวิถีการใช้ชีวิตที่
เร่งรีบท�ำให้มเี วลาน้อยลง การไม่ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ การ
ไม่ออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ และการไม่
ใส่ใจเรื่องการควบคุมอาหารการกิน ในการรักษาผู้ป่วยโรค
เบาหวานประเภทที่ 2 จึงต้องใช้เคมีบ�ำบัดร่วมเพื่อให้การ
รักษาโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพ ยาทีใ่ ช้ในการรักษาผูป้ ว่ ย
เบาหวานประเภทที่ 2 จะเป็นตัวยาทีไ่ ปช่วยควบคุมการสร้าง
ฮอร์ โ มนอิ น ซู ลิ น ให้ มี ป ริ ม าณการสร้ า งที่ เ หมาะสมและ
เพียงพอ เช่น ตัวยาในกลุม่ sulfonylureas และ meglitinides

[21, 22] และใช้ร่วมกับยาที่ช่วยลดการดื้อและไม่ตอบสนอง
ต่อฮอร์โมนอินซูลิน เช่น ตัวยาในกลุ่ม biguanides ที่ช่วย
เพิ่มการตอบสนองฮอร์โมนอินซูลินในการน�ำน�้ำตาลเข้าสู่
ภายในเซลล์ [23] ตั ว ยาในกลุ ่ ม alpha-glucosidase
inhibitors (ตัวอย่างชือ่ ของยาทีใ่ ช้ในกลุม่ นี้ เช่น acarbose,
voglibose และ miglitol) ช่วยลดการไม่ตอบสนองของ
ฮอร์โมนอินซูลิน และช่วยให้มีการน�ำน�้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ดี
ขึน้ [24] เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารใช้ยาเหล่านีก้ บั ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลและก�ำกับของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เนือ่ งจากมีความเสีย่ งอย่างมากทีจ่ ะเกิดผลข้างเคียงจากการ
ใช้ยารักษาโรคเบาหวาน
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นจะต้องให้ผู้ป่วย
ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดจากระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่แทรกซ้อนจากโรค
เบาหวาน การปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
ในเรือ่ งของการควบคุมอาหาร ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ
และเหมาะสม ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยใช้เคมีบ�ำบัดก็
ต้องใช้ยาภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ สิ่งที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานคือ ก�ำลังใจจากบุคคลรอบข้าง คน
ภายในครอบครัว และผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ที่
มีสว่ นให้ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ และ
มีความสุขในสังคมได้
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โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบโดยตรง
ต่อการใช้ชวี ติ ของตัวผูป้ ว่ ยเอง คนในครอบครัว รวมถึงบุคคล
ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ การต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชวี ติ
ที่เคยเป็นมาย่อมส่งผลกระทบทั้งต่อร่างกายและจิตใจของ
ผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น การต้องควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
ไม่ให้สูงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การระวังภาวะโรค
แทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จากระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง ทีเ่ ป็นสาเหตุ
ของการเกิดโรคที่มีความรุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ
และสมองอุดตัน ภาวะไตวาย การเกิดบาดแผลที่อาจน�ำไปสู่
การตัดอวัยวะทิง้ เป็นต้น เหล่านีเ้ ป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยต้อง
ได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาตลอดทั้งชีวิต ทั้งนี้
พบว่า โรคเบาหวานเป็นอีกปัจจัยเสีย่ งทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเกิดภาวะ
โรคซึมเศร้า เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้
จ่ายในการรักษาสูง ซึง่ ส่งผลต่อความกังวลของตัวผูป้ ว่ ย และ
คนภายในครอบครัว มีผลกระทบโดยตรงต่ออารมณ์ การใช้
ชีวติ ในสังคมร่วมกับคนปกติทวั่ ไป ในการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ส่งผลต่อการท�ำงานด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงหรือการไม่
สามารถท�ำงานได้อย่างปกติ ท�ำให้สูญเสียรายได้ ส่งผลต่อ
ครอบครัวโดยตรง ในภาพรวมระดับประเทศนั้นผู้ป่วยโรค
เบาหวานที่เสียชีวิต มีการเจ็บป่วยจากภาวะโรคแทรกซ้อน
และเรือ้ รัง ส่งผลต่อการใช้งบประมาณของภาครัฐในการดูแล
จัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ซึ่งเป็นภาระและ
การสู ญ เสี ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศ ตลอดจนการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น ได้
เนือ่ งจากสูญเสียทรัพยากรบุคคลไป ดังนัน้ ต้องมีความเข้าใจ
ว่าโรคเบาหวานที่เป็นโรคเรื้อรังนั้น ต้องการความใส่ใจ การ
ดูแลรักษาที่เหมาะสม การให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแล
ตัวเองของผูป้ ว่ ยในการป้องกันและระวังระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ที่ เ ป็ น สาเหตุ น� ำ ไปสู ่ ก ารเกิ ด ภาวะโรคแทรกซ้ อ น การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน เช่น
การกินอาหารเพื่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน�้ำตาลและ
ไขมันสูง รักษาสุขภาพโดยการออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม
สม�่ำเสมอ ก�ำลังใจจากคนภายในครอบครัว คนรอบข้างเป็น
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานสามารถใช้ชวี ติ ร่วม
กับคนทั่วไปในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
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