มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๗
โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี

ประเด็นที่ ๑ การป้ องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสูง
สถานการณ์ โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสูง
ปญั หาโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง หรือทีเ่ รียกว่า “โรควิถชี วี ติ ” ๕ โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคมะเร็ง เป็ นปญั หาสุขภาพทีส่ าคัญระดับประเทศและ
ระดับโลก ซึง่ นับวันจะทวีความรุนแรงขึน้ เนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม
ส่งผลต่อวิถชี วี ติ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภค อาหารทีไ่ ม่สมดุล
(ทานหวาน มัน เค็ม มากเกินไปและทานผัก ผลไม้น้อยไป)การเคลื่อนไหวทางกายน้อย การบริโภค
ยาสูบ การดื่มเครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ในปริมาณทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงภาวะเครียด ซึง่ หาก
ไม่ สามารถหยุดพฤติก รรมดังกล่ าวจะส่ งผลให้เ กิด การเจ็บป่ว ยด้ว ยโรควิถีชีว ิต พิก ารและเสียชีว ิต
ตามมา นอกจากนี้ ยังสร้างภาระค่ าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและก่อ ให้เ กิดการสูญ เสียทางเศรษฐกิจ
ตามมาอย่างมหาศาล
จากรายงานสถิตสิ ุขภาพทัวโลกปี
่
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การอนามัยโลก พบว่า ๑ ใน ๑๐ ของ
ประชาชนในวัยผูใ้ หญ่ป่วยเป็ นโรคเบาหวานและ ๑ ใน ๓ มีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ พบว่า
ประมาณร้อยละ ๖๓ ของการเสียชีวติ ทัง้ หมดทัวโลก
่
เกิดจากโรควิถชี วี ติ สาหรับประเทศไทย จากการ
สารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ ๑๕ ปีขน้ึ ไปโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
พบว่า ความชุกขอโรคเบาหวานเป็ นร้อยละ ๖.๙ ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงเป็ นร้อยละ ๒๑.๔
โดยพบว่าผูป้ ว่ ยเพศชายร้อยละ ๖๐ และผูป้ ว่ ยเพศหญิงร้อยละ ๔๐ ไม่เคยได้รบั การวินิจฉัยมาก่อน และ
มีผทู้ ไ่ี ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูง แต่ไม่ได้รบั การรักษา ร้อยละ ๘-๙ จากการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึน้ ไป พ.ศ. ๒๕๕๔ พบผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่กว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน พบผูม้ รี ะดับน้ าตาลในเลือดสูงเกินปกติ เสีย่ งจะป่วยอีก ๒.๔ ล้าน
คน พบผูป้ ่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่กว่า ๘๐๐,๐๐๐ คน พบผูท้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูงกว่าปกติ เสีย่ งจะ
ป่ว ยอีก ๓.๗ ล้านคน และพบผู้ป่ว ยเบาหวานและความดันโลหิต สูงที่มภี าวะแทรกซ้อนแล้ว รวม
๑๗๖,๐๐๐ คน (ไตเสื่อม๙๖,๐๐๐ คน มีปญั หาทางตา ๕๐,๐๐๐ คน และมีอาการชาทีเ่ ท้า/หรือเท้าเป็ น
แผล ๓๐,๐๐๐ คน)
ความชุกเพิม่ ขึน้ ตามอายุ จากร้อยละ ๐.๖ ในกลุ่มอายุ๑๕-๒๙ ปี ความชุกขึน้ สูงสุดพบในกลุ่ม
อายุ ๖๐-๖๙ ปี ร้อยละ ๑๖.๗ ดังแผนภาพที่ ๑
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แผนภาพที่ ๑ ความชุกโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปี จาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

(ข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๔ รายงานผลการสารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ
และการ บาดเจ็บ ๒๕๕๓ นนทบุร ี ประเทศไทย)
ส่วนความชุกของพฤติกรรมเสีย่ งทีส่ าคัญต่อการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ ได้แก่ มีภาวะน้าหนักเกิน (BMI ≥ ๒๕
กิโลกรัม/เมตร๒) ร้อยละ ๒๑.๓ มีภาวะอ้วน (BMI ≥ ๓๐ กิโลกรัม/เมตร๒) ร้อยละ ๔.๔ การสูบบุหรี่
ร้อยละ ๑๘.๗ การดื่มเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์รอ้ ยละ ๒๙.๕ ความชุกของพฤติกรรม การออกกาลังกาย
อย่างน้อย ๓๐ นาที/ครัง้ อย่างน้อย ๓ ครัง้ /สัปดาห์ ร้อยละ ๓๔.๓ และ การรับประทานผักและผลไม้
รวมกันตัง้ แต่ ๕ หน่ วยมาตรฐานขึน้ ไปต่อวันมีเพียงร้อยละ ๒๑.๗ จากการตรวจคัดกรองคนไทยอายุ
๓๕ ปี ขึน้ ไปในปี ๒๕๕๔ จานวน ๒๓,๐๒๘,๔๐๑ คน พบผูป้ ่วยเบาหวาน๑,๗๔๕,๘๔๗ คน เป็ นผูป้ ่วย
รายใหม่รอ้ ยละ ๙.๓๙ รายเก่าร้อยละ ๙๐.๖ พบผูป้ ่วยมีภาวะแทรกซ้อนร้อยละ ๑๕.๘๘ ได้แก่
ภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ ๒๕.๐๙ ตาร้อยละ ๑๘.๙๒ เท้าร้อยละ ๑๗.๑๓ หัวใจร้อยละ ๑๐.๒๒
และสมองร้อยละ ๑๐.๑๒ ปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ได้แก่ ระยะเวลาการ
เป็นโรคเบาหวาน อายุดชั นีมวลกาย การสูบบุหรี่ ผลกระทบของการสูบบุหรีท่ าให้การดือ้ อินซูลนิ (Insulin
resistance) ผลการรักษาเบาหวานเลวลง เกิดกลุ่มอาการเมตาบอลิก มีภาวะแทรกซ้อนของ หลอดเลือด
เล็กและหลอดเลือดใหญ่ ตลอดจนอัตราตายสูงขึน้
สถานการณ์ของโรคเบาหวาน จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีอตั ราความชุกของผูป้ ่วยเบาหวานเพิม่
สูงขึน้ เรื่อยๆ โดยในปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔, ๒๕๕๕,๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มีอตั ราความชุกของโรคเบาหวาน
ในกลุ่มประชากร ๑๕ ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ๔.๐,๔.๒,๕.๐,๕.๗และ ๕.๔๗ ตามลาดับ และจาการเก็บข้อมูล
รายงานของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีพบว่า ในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ผูป้ ่วยเบาหวานทีค่ วบคุม
ระดับน้ าตาลได้(Hba๑c< ๗) พบร้อยละ ๓๕.๓,๔๑.๕,๔๘.๐,๓๗.๓และ๓๖.๑ ตามลาดับ อัตราชุกโรค
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ความดันโลหิตสูงของจังหวัดอุดรธานีในกลุ่มประชากร ๑๕ ปีขน้ึ ไปมีแนวโน้มสูงขึน้ ข้อมูล ปี ๒๕๕๓๒๕๕๗. พบร้อยละ๓.๘,๔.๒,๕.๐,๖.๑และ ๖.๘ ดังแผนภาพที่ ๒
แผนภาพที่ ๒ แสดงอัตราชุก(ร้อยละ) จังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

จานวน ปชก.๑๕
ปีขน้ึ ไป(ราย)

๑,๒๓๑,๒๙๙

จานวนผูป้ ว่ ย
DM(ราย)/ร้อยละ
จานวนผูป้ ว่ ย
HT(ราย)/ร้อยละ

ปี ๒๕๕๕

ปี๒๕๕๖

ปี๒๕๕๗ (ณ
๓๐ ส.ค.
๒๕๕๗)
จาก๒ ๑แฟ้ม

๑,๒๒๗,๙๗ ๑,๐๘๓,๗
๐
๘๑

๑,๐๔๗,๒๒๙

๙๘,๙๐๕๗

๔๙,๒๗๘ /
(๔.๐๐๒)

๕๒,๓๑๘/
(๔.๒๖๑)

๕๔,๖๖๗/
(๕.๐๔๐)

๖๐,๒๘๕/
(๕.๗๖)

๕๔,๑๖๐/
(๕.๔๘)

๔๗,๔๐๘/
(๓.๘๖๖)

๕๒,๑๐๓/
(๔.๒๔๓)

๕๔,๓๖๑/
(๕.๐๑๐)

๖๔,๐๖๘/
(๖.๑๒)

๖๗,๐๕๘/
(๖.๗๘)

(ข้อมูลจากระบบรายงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗)
ตารางแสดงอัตราปว่ ยด้วยเบาหวานความดันโลหิตสูงแยกกลุ่มอายุจงั หวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๗
อายุ
เบาหวาน(คน)
ร้อยละ
ความดันโลหิ ตสูง(คน)
ร้อยละ
๑๕-๒๙ ปี
๑๙๒
๐.๓๕
๓๑๖
๐.๔๗
๓๐-๔๔ ปี
๖,๐๗๓
๑๑.๒๑
๓,๒๘๕
๔.๙๐
๔๕-๕๙ปี
๑๗,๓๐๗
๓๑.๙๖
๒๑,๙๑๘
๓๒.๖๙
๖๐-๖๙ ปี
๑๘,๗๐๐
๓๔.๕๓
๒๕,๔๘๘
๓๘.๐๑
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๗๐-๗๙ ปี
๘๐ ปีขน้ึ
รวม

๘,๗๐๐
๓,๑๘๘
๕๔,๑๖๐

๑๖.๐๖
๕.๘๙

๑๑,๒๓๔
๔,๘๑๗
๖๗,๐๕๘

๑๖.๗๕
๗.๑๘

การสารวจพฤติกรรมเสีย่ งทีท่ าให้เกิดโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงจังหวัดอุดรธานี ในกลุ่มอายุ
๑๕-๗๔ ปี ปี ๒๕๕๓ พบว่า
ร้อยละ
๒
น้าหนักเกิน(BMI ≥๒๕ กก/ตร.ม. )
๑๙.๙
อ้วน (BMI≥๓๐ กก/ตร.ม.๒)
๒.๙
บริโภคผักและผลไม้เพียงพอ≥ ๕ หน่วยมาตรฐานต่อวัน
๑๙.๘
ออกกาลังกายครัง้ ละ≥๓๐นาที ๓ ครัง้ ต่อสัปดาห์
๓๔
ดื่มสุรา
๓๔.๙
ผูท้ ส่ี บู บุหรี่
๒๒.๑
ข้อมูลผูป้ ว่ ยเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง ทีเ่ กิดภาวะแทรกซ้อนทางตา,ไต,เท้า จังหวัดอุดรธานี
ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗
การเกิ ดภาวะแทรกซ้ อน
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า (ร้อยละ)
-ตัดนิ้วเท้า(ราย)
๗๙
๖๗
๓๐
-ตัดเท้า(ราย)
๐
๒
๓
-ตัดขา(ราย)
๔
๐
๕
ภาวะแทรกซ้อนทางตา(ร้อยละ)
๑๓.๒๖
๙.๐๘
๖.๕๙
(๓,๓๒๔ ราย) (๒,๔๖๑ราย) (๓,๔๕๒ราย)
ภาวะแทรกซ้อนทางไตหรือไตวายเรือ้ รัง(ร้อย
ละ)
-ผูป้ ว่ ยเบาหวานอย่างเดียว
๔๔.๑
๓๘.๖๔
๒๙.๖๖
-เบาหวานและความดันโลหิตสูง
๕๕.๗
๔๕.๕๖
๖๙.๖๓
-ความดันโลหิตสูง
๕๕.๘
๔๕.๕๖
๓๘.๓๘
ข้อมูล จากการรายงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโรคเบาหวานมีอตั ราการป่วยเพิม่ ขึน้ ทุกปีและนอกจากจะทาให้
เกิดความพิการและสูญเสียชีวติ แล้ว ยังเป็ นภาระต่อครอบครัว สังคม และทาให้สูญเสียเศรษฐกิจของ
ประเทศในการดูแลรักษาในแต่ละปีเป็นจานวนมาก ถึงแม้ว่าโรคเบาหวาน จะมีอนั ตรายร้ายแรง และเป็ น
ปญั หาสาธารณสุขของประเทศ
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ภาระทางเศรษฐกิ จสาหรับประเทศไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลีย่ ของผู้ป่วยนอกและผูป้ ่วย
ใน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง หัวใจ และมะเร็ง ดังนี้ โรคเบาหวาน ๓,๙๘๔ ล้าน
บาทต่อปี โรคความดันโลหิตสูง ๒,๔๖๕ ล้านบาทต่อปี โรคหัวใจ ๖,๙๐๖ ล้านบาท โรคหลอดเลือดสมอง
๒,๙๗๓ ล้านบาทต่อปี โรคมะเร็ง ๘,๘๙๗ ล้านบาทต่อปี จากการศึกษาในปี ๒๕๕๑ พบว่าค่าใช้จ่าย
ของผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานหนึ่งคน คิดเป็ นเงินประมาณ ๒๘,๒๐๗ บาทต่อปี

มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีพ.ศ.๒๕๕๗
ประเด็นที่ ๑ : การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
ตระหนัก ว่าปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของจังหวัด
อุดรธานี
กังวล ต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ และความสูญเสียทางสังคมจากการลดลงของ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เนื่องจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งการมีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตไม่เหมาะสมของประชาชน ทาให้การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีข้อจากัด
ชื่นชม ความพยายามขององค์กรและภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ที่ได้ร่วมมือกันดาเนินการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างเข้มแข็ง
รับทราบ ว่าการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังมีข้อจากัดในการดาเนินงาน
รวมทั้งการบูรณาการการดาเนินงานยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน
เห็นว่า การควบคุมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจาเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมา
ร่วมกันจัดการแบบบูรณาการ สร้างและให้ความรู้ รณรงค์สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมของประชาชนเพื่อให้คนอุดรธานีมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานีจึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ให้ความสาคัญ
และตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนให้เหมาะสม(กลุ่มดี เสี่ยง ป่วย) โดยการส่งเสริมให้มี
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๒. ขอให้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ภาคี
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กานันผู้ใหญ่บ้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานจังหวัดอุดรธานี สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สถาบันการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑-๔ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๒๐ ท้องถิ่นจังหวัด สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ กาหนดเป็นวาระจังหวัด
กาหนดนโยบายและร่วมกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์และดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุม และป้องกัน
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
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๓. ขอให้ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน มีการสนับสนุนให้
มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและให้สถานประกอบการ (ผู้ผลิต
ผู้จาหน่าย) ร้านอาหารติดสติกเกอร์หรือสลากแสดงปริมาณน้าตาล(ดัชนีความหวาน=สีแดง– หวานมาก สีส้ม
– หวานปานกลาง สีเขียว – หวานน้อย) และจัดเมนูชูสุขภาพ
๔.ขอให้สถาบันการศึกษาทุกระดับสร้างการเรียนรู้และความฉลาดทางสุขภาพและฉลาดทางการ
บริโภค ให้มีการควบคุมร้านค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์และจาน่ายอาหาร เพื่อป้องกันควบคุมอาหาร
และป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
๕. ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน เครือข่ายภาคประชา สังคม
ส่งเสริม รณรงค์ ๓ อ ๒ ส (อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ บุหรี่ สุรา)และกาหนดนโยบายให้มีการออกกาลัง
กายอย่างน้อย ๕ วัน/สัปดาห์อย่างน้อย ๓๐ นาทีต่อครั้ง ตามรูปแบบที่เหมาะสมของหน่วยงานหรือชุมชน
และส่งเสริมหมู่บ้านปลอดบุหรี่และสุรา
๖. ขอให้ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน สร้างการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการดูแลตัวเองในครอบครัว ชุมชน และพัฒนาปัจจัยแวดล้อม เช่น
ตลาดนัดสุขภาพ เกิดนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ มีเครือข่ายชมรมเบาหวานและเครือข่ายเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต เกิดบุคคลต้นแบบสุขภาพดีในชุมชนและขยายเป็นชุมชน/หมู่บ้าน
ต้นแบบ และเกิดสุขภาพดีวิถีชาวบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗ ขอให้ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน กาหนดนโยบาย
และเกณฑ์ คัดเลือกองค์กรและบุคคลต้นแบบสุขภาพดีอย่างมีส่วนร่วม
ต่อยอดขยายเครือข่ายต้นแบบ
ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลตนเองให้บุคคลและองค์กรอื่น เพื่อเกิดการกระตุ้นให้ยั่งยืนและเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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