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โรคเบาหวาน เปนโรคเรื้อรัง ที่มีแนวโนมจํานวนผูเปนเพิ่มมากขึ้น จากรอยละ 4.4 ใน
ป พ.ศ. 2540 เปนรอยละ 6.9 ในป พ.ศ. 2552 (1, 2, 3) ซ่ึงการดําเนินการของโรคในระยะแรกเปน
แบบคอยเปนคอยไป และไมปรากฏอาการใหผูปวยหรือแพทยทราบได จึงทําใหเกิดการ
วินิจฉัยโรคลาชาไป 9-12 ป (4) ทําใหผูปวยสูญเสียโอกาสในการควบคมุ ทําใหเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซ่ึงอาจมี ผลตอการเพิ่มภาวะแทรกซอน
ของโรคเบาหวานไดอยางมาก (5) นอกจากนี้ ยังมีผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวานปละมากกวา 
7,000 ราย (6) 

 สําหรับประเทศไทย กําลังเผชิญกับปญหาโรคเบาหวาน จากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนไทยดวยการตรวจรางกาย      
ครั้งที่ 4 ป พ.ศ. 2551-2552(3) พบวา มีผูปวยเบาหวานในประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป อยูถึงรอยละ 6.9 (เพศหญงิ รอยละ 7.7 และ เพศชาย รอยละ 6) และ
ภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes) รอยละ 10.7 (เพศหญิง รอยละ 9.5 และ เพศชาย รอยละ11.8) ตามลําดับ ความชุกโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตาม
อายุ พบในเขตเทศบาลสูงกวานอกเขตเทศบาลทั้งเพศชายและเพศหญิง  

เมื่อพิจารณาตามเพศและภูมิภาค ในเพศชาย พบวา กรุงเทพมหานครมีความชุกสูงสุด (รอยละ 8.5) รองลงมาคือ ภาคกลาง (7.7) 
ภาคเหนือ (5.6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4.9) และภาคใต (4.1) ตามลําดับ ขณะที่เพศหญิง พบวา กรุงเทพมหานครมีความชุกสูงสุดเชนกัน 
(รอยละ 9.9) รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1) ภาคกลาง (7.5) ภาคใต (6) และภาคเหนือ (5.9) ตามลําดับ และหนึ่งในสามของผูเปน
เบาหวานยังไมไดรับการวินิจฉัยโรควาเปนโรคเบาหวานมากอน  

ปจจัยเส่ียงของโรคเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 15 ปข้ึนไป มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ไดแก 
ภาวะอวน (BMI ≥ 25 kg/m2) จากป พ.ศ. 2547 ในเพศชาย รอยละ 22.5  เพิ่มเปนรอยละ 28.4 และ
ในเพศหญิง จากรอยละ 34.4 (2) เพิ่มเปน 40.7 ป พ.ศ. 2552 (3) ตามลําดับ อวนลงพุง (รอบเอวเกิน 
ชาย ≥ 90  ซม. หญิง ≥ 80 ซม.) ในป พ.ศ. 2547 ในเพศชาย รอยละ 15 และในเพศหญิง รอยละ 36  
เพิ่มเปนรอยละ 18.6 และ 45 ในป พ.ศ. 2552 ตามลําดับ การบริโภคผักผลไมที่เพียงพอ (5 สวน
มาตรฐานตอวัน) ในป พ.ศ. 2547 จากรอยละ 20 ในเพศชาย และ รอยละ 24 ในเพศหญิง ลดลงเปน
รอยละ 16.9 และ 18.5 ป พ.ศ. 2552 ตามลําดับ การออกกําลังกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้น จากในป พ.ศ. 
2547 รอยละ 78 เปน รอยละ 81.5 ในป พ.ศ. 2552 (2, 3) ซ่ึงความชุกของปจจัยเส่ียงภาวะอวน และอวน
ลงพุง สอดคลองกับความชุกของโรคเบาหวาน ดังกลางขางตน 

การคาดประมาณจํานวนประชากรที่เปนโรคเบาหวานอายุ 35 ปข้ึนไป ระหวางป พ.ศ. 2554- 2563 โดย ขอมูลจํานวนประชากรไทย 
ในป พ.ศ 2553 มาจากการศึกษาผลการฉายภาพประชากรของประเทศไทย      
ป พ.ศ. 2548-2568 (7) ความชุกของโรคเบาหวาน และภาวะกอนเบาหวาน   
(Pre-diabetes) ในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป จากการสํารวจสุขภาพประชาชน
ไทย คร้ังที่ 4 ป พ.ศ. 2551-2552(3) ขอมูลอุบัติการณของโรคเบาหวานในกลุม  
ที่ไมมีภาวะกอนเบาหวาน(Pre-diabetes) เทากับ 13.6 ตอ 1000 คน/ป ในเพศ
ชาย และ 6.4 รายตอ 1000 คน/ป ในเพศหญิง ตามลําดับ และอุบัติการณของ 
ภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes) เทากับ 37.8 ตอ 1000 คน/ปในเพศชาย และ 23.6 รายตอ 1000 คน/ป ในเพศหญิง ในกลุมศึกษาอายุ 35 ปข้ึน
ไป จากการศึกษาของวิโรจน  เจียมจรัสรังษี และคณะ(8) ในขณะที่อุบัติการณของโรคเบาหวานในผูที่มีภาวะกอนเบาหวานเทากับ 62.2 รายตอ 

การคาดประมาณจํานวนประชากรทีเ่ปนโรคเบการคาดประมาณจํานวนประชากรทีเ่ปนโรคเบาหวานในประเทศไทย ในป พาหวานในประเทศไทย ในป พ..ศศ. . 25542554––25632563  
PPrreeddiiccttiioonn    ooff    TTyyppee  22    DDiiaabbeetteess    PPooppuullaattiioonn    iinn    TThhaaiillaanndd,,  22001111--22002200     

1 

2 

3 

4 



 
623h t t p : / / 2 03 . 157 .15 . 4 /  

รายงานการ เฝ า ร ะวั งทางร ะบาดวิ ทยาปร ะจํา สัปดาห  ปที่  41  ฉบับที่  39  :  8  ตุลาคม  2553  

1000 คน/ป ในกลุมศึกษาอายุ 35-60 ป มาจากการทบทวนเอกสาร(9) โดยมีขอสมมติวาคาอุบัติการณของโรคเบาหวานในกลุมที่มีและไมมีภาวะ
กอนเบาหวาน(Pre-diabetes) รวมถึงคาอุบัติการณของภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes) ในแตละปมีคาคงที่  

สํานักโรคไมติดตอไดพยากรณโรคโดยคาดประมาณดังตอไปนี้  
DM cases ป 2554 = {P-(PDM+PIFG) * IRDM} + {PIFG * IRIFG} 
โดย P หมายถึง จํานวนประชากรไทยป พ.ศ. 2553 อายุ 35 ปข้ึนไป 
        PDM หมายถึง จํานวนผูปวยเบาหวาน อายุ 35 ปข้ึนไป ป พ.ศ. 2553 
        PIFG หมายถึง จํานวนผูที่มีภาวะกอนเบาหวานอายุ 35 ปข้ึนไป ป พ.ศ.2553 
        IRDM หมายถึง อุบัติการณโรคเบาหวานในกลุมที่ไมมีภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes) 
        IRIFG หมายถึง อุบัติการณโรคเบาหวานในกลุมที่มีภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes)  
แทนคาสตูร 
= [14,377,000-(14,377,000*10.6/100)+(14,377,000*16.0/100)]*13.6/1000+(14,377,000*16.0/100)  
    *62.2/1000 + [(15,993,000-(15,993,000*12.3/100) + (15,993,000*14.0/100)]*6.4/1000+(15,993,000*14.0/100)*62.2/1000 

 
ดังนั้น ในป พ.ศ. 2554 จะพบผูปวยเบาหวานรายใหมเกิดขึ้น 501,299 คน และระหวางป พ.ศ. 2554-2563 เพิ่มขึ้นอยูในชวง 501,299 - 

553,941 คน/ป ทั้งนี้ จะมีจํานวนผูปวยเบาหวานเพิ่มเปน 2 เทาภายใน 6 ป และในป พ.ศ. 2563 จะมีจํานวนผูปวยเบาหวานรายใหมสูงถึง 
8,200,000 คน   

จากผลการศึกษาที่ผานมาในประเทศจีน ประเทศฟนแลนด และอินเดีย (10, 11, 12) พบวา การปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต (Lifestyle 
modification) เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การลดน้ําหนัก การออกกําลังกาย เปนตน ในกลุมที่มีภาวะกอนเบาหวาน 
(Pre-diabetes) สามารถปองกันการเกิดโรคเบาหวานได และตองใชเวลานานถึง 7-8 ป ถึงจะเพิ่มผูปวยเบาหวานเปน 2 เทา 

 
 
 
 
 
 
 
สรุป  

โรคเบาหวานนับเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ ซ่ึงความชุกของโรคเบาหวานยังคงสูงอยู(2, 3) และกอใหเกิดผลกระทบตอ
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ ที่ตองรีบดําเนินการปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวาน ในกลุมประชากรที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาล และประชากรทั่วไปใหรูจักและจัดการกับปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวาน สําหรับผูเปนโรคเบาหวานและยังไมไดรับการวินิจฉัย 
(undiagnosed diabetes) และกลุมที่มีภาวะกอนเบาหวาน (Pre-diabetes) ตองเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรอง และบริการสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิต รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
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