
ประเด็นสารรณรงควันเบาหวานโลก ป 2559 

กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

 สถานการณโรคเบาหวานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  องคการอนามัยโลก  (WHO) รายงานวาในป 
พ.ศ. 2552 ผูปวยโรคเบาหวาน มีจํานวน 108 ลานคน เพ่ิมข้ึนเปน 422 ลานคนในป พ.ศ. 2557 และมี
ผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานจํานวน 1.5 ลานคน นอกจากนี้ยังพบวาประชากรท่ัวโลกท่ีมีอายุมากกวา 18 ป 
ปวยดวยโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 4.7 เปนรอยละ 8.5  ซ่ึงในปจจุบันประชากรวัยผูใหญ 1 ใน 11 คน                           
ปวยเปนโรคเบาหวาน 

สําหรับในประเทศไทยจากรายงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พบวาอัตราตายดวยโรค เบาหวาน ตอประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศในป 2556-
2558 เทากับ 8.80, 15.48 และ 19.59 ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการตายดวยโรค เบาหวานเพ่ิมข้ึนทุกป  
และจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ในประชากรไทย อายุ 15 ปข้ึนไป ครั้งท่ี 3 , 4 
และ 5 (ป 2547, 2552 และ 2557) พบวา ความชุกของโรคเบาหวาน ของครั้งท่ี 3 รอยละ 7 ใกลเคียงกับ
ครั้งท่ี 4 รอยละ 6.9 สวนครั้งท่ี 5 เพ่ิมสูงข้ึนเปนรอยละ 8.๘ (คิดเปน 4.8 ลานคน) 

ขอมูลของสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ              
ของประชากรไทยในป พ.ศ.๒๕๕๖ พบวาโรคเบาหวาน เปนสาเหตุการตายของประชาชนไทยในเพศชาย                    
เปนอันดับท่ี 8 เพศหญิงอันดับท่ี 3 รอยละ 4.1, 8.7 ตามลําดับ และการสูญเสียปสุขภาวะของประชากรไทย              
ในเพศชายเปนอันดับท่ี 7 เพศหญิงอันดับท่ี 2 คิดเปนรอยละ 3.9 และ 7.9  และขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2551 พบวาประเทศไทยมีคาใชจาย ผูปวย
นอกในการรักษาพยาบาลโรคเบาหวานเฉลี่ย 1,172 บาทตอราย สวนผูปวยในคาใชจายในการรักษาพยาบาล
เฉลี่ย  10 ,217 บาทตอราย  รวมคารักษาพยาบาลท้ังสิ้น 3,984 ลานบาทตอป  หากคนไทยปวย                          
ดวยโรคเบาหวาน รวม 3 ลานคน/ป มารับบริการท่ีสถานพยาบาล จะตองเสียคารักษาพยาบาลท้ังสิ้นประมาณ  
47,596 ลานบาท/ป  

รณรงควันเบาหวานโลก  

 สมาพันธเบาหวานนานาชาติ (International DiabetesdFederation:IDF)dไดกําหนดใหวันท่ี            
๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปเปนวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) และกําหนดประเด็น  (Theme) 
การรณรงควันเบาหวานโลกในป ๒๕๕๙ คือ "EyesdondDiabetes"กโดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญ                       
ของการคัดกรองเบาหวาน และการคัดกรองภาวะแทรกซอนของเบาหวานโดยเฉพาะภาวะแทรกซอน              
ท่ีเกิดข้ึนกับจอตา เพ่ือการรักษาท่ีรวดเร็วและลดโรคแทรกจากโรคเบาหวาน  

คําขวัญรณรงควันเบาหวานโลก ประจําปพุทธศักราช 2559 

 คําขวัญเพ่ือการรณรงควันเบาหวานโลกจากสมาพันธเบาหวานนานาชาติ  (International Diabetes 

Federation: IDF) คือ "Eyes on Diabetes” 

คําขวัญเพ่ือการรณรงควันเบาหวานโลกของกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมความดันโลหิตสูง               

แหงประเทศไทย คือ “เบาหวาน...รูจักเพ่ือปองกัน รูทันเพ่ือควบคุม” 



...ทําความรูจักโรค เบาหวาน .. .เกิดจากความผิดปกติของรางกายท่ีมีการผลิตฮอรโมนอินซูลิน                  
ไมเพียงพอ อันสงผลทําใหระดับน้ําตาลในกระแสเลือดสูงเกิน  โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดข้ึนเนื่องมาจากการ     
ท่ีรางกายไมสามารถใชน้ําตาลไดอยางเหมาะสม ซ่ึงโดยปกติน้ําตาลจะเขาสูเซลลรางกายเพ่ือใชเปนพลังงาน
ภายใตการควบคุมของฮอรโมนอินซูลิน ซ่ึงผูท่ีเปนโรคเบาหวานรางกายจะไมสามารถนําน้ําตาลไปใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ผลท่ีเกิดข้ึนทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน ในระยะยาวจะมีผลในการทําลายหลอดเลือด 
ถาหากเปนโรคเบาหวาน อยางนอย 5 ป แลวไมไดรับการรักษาอยางจริงจัง และเหมาะสม อาจนําไปสูสภาวะ
แทรกซอนท่ีรุนแรงได  

ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานท่ีสําคัญมีดังนี้  

๑. ภาวะแทรกซอนท่ีหลอดเลือดขนาดใหญ (Macrovascular Complications)  
 1.1 โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vascular disease)   
 1.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease)  
 1.3 โรคของหลอดเลือดสวนปลาย (Peripheral vascular disease) 

๒. ภาวะแทรกซอนท่ีหลอดเลือดขนาดเล็ก (Microvascular Complications) 
 2.1 ภาวะแทรกซอนทางตา (Diabetic retinopathy)  
 2.2 ภาวะแทรกซอนทางไต (Diabetic nephropathy)  
 2.3 ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy)   

 การวินิจฉัยเบาหวานและกลุมเส่ียง 

 การวินิจฉัยเบาหวาน   
 - น้ําตาลหลังอดอาหารขามคืน (มากกวา 8 ชั่วโมง) มากกวา หรือ เทากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 - น้ําตาล 2 ชั่วโมง หลังทดสอบความทนของกลูโคส (oral glucose tolerance test) มากกวาหรือเทากับ 

200 มก/ดล 
 - น้ําตาลเวลาใดเวลาหนึ่ง มากกวาหรือเทากับ 200 มก/ดล รวมกับมีอาการของเบาหวาน เชน ปสสาวะบอย 

กระหายน้ําบอย ตามัว ออนเพลีย น้ําหนักลด 

 - น้ําตาลสะสม (HbA1c)  มากกวาหรือเทากับ 6.5 % 

 เกณฑการวินิจฉัยกลุมเส่ียงเบาหวาน   
 - น้ําตาลหลังอดอาหารขามคืน (มากกวา 8 ชั่วโมง) มากกวา หรือ เทากับ 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 - น้ําตาล 2 ชั่วโมง หลังทดสอบความทนของกลูโคส (oral glucose tolerance test) มากกวาหรือเทากับ 

140-199 มก/ดล 

- น้ําตาลสะสม (HbA1c) เทากับ 6.0-6.4 % จะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน 25–50% 

 

 

 

 

 



 แนวทางในการปองกันและควบคุมโรคเบาหวาน 

   สําหรับบุคลากรสาธารณสุข 

1. กระตุนและสนับสนุนการคัดกรองโรคเบาหวานในชุมชน 
2. สนับสนุน และสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน 
3. ประเมินโอกาสเสี่ยง และ ใหการ ดูแล รักษาแกผูปวยท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด                  

เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
4. สงเสริมการจัดการตนเองในผูปวยเบาหวานเพ่ือปองเกิดภาวะแทรกซอน 

 สําหรับประชาชน 

         การปองกันโรคเบาหวาน คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้  
1. รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด เพ่ิมผักและผลไม 
2. ควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 150 นาทีตอสัปดาห 
3. การงด/ลดการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 
4. ควรรับการ ตรวจวัดคาระดับน้ําตาลเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง dและการทําจิตใจใหเเจม ใส                 

อยูเสมอ 

คําแนะนําสําหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรณรงควันเบาหวานโลก ป 2559 

1. รณรงค การคัดกรองโรคเบาหวานและสนับสนุนใหประชาชนดูแลตนเอง จัดการพฤติกรรมเสี่ยง      
กอนจะเปนโรค ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงของการทราบ คาระดับน้ําตาลของตนเอง และทราบวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องตน 
 2. ดูแลกลุมผูปวยโรคเบาหวานใหไดรับการประเมิน โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด  สามารถ 
Download Flowchart DM HT สําหรับเจาหนาท่ี : ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยงดานสุขภาพในประชากร
อายุ 15-34 ป และ 35 ปข้ึนไป ของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค ทางลิงค http://www.thaincd.com 

com/good-stories-view.php?id=8931 
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สํานักโรคไมติดตอ 

“ลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคและภัย รวมมือรวมใจใหคนไทยสุขภาพดี” 
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