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ท ำไม ผู้ป่วย โรคเบำหวำน ควำมดนัสูง ถงึมีภำวะแทรกซ้อนสูง 

ทฤษฏี กบ



Triple paradox of DM

1. โรคเบำหวำนป้องกนัได้
ควำมชุกโรคเพิม่จำก 6.9 เป็น 8.9%

2.  มียำรักษำเบำหวำนมำกมำย
แต่รักษำไม่ถึงป้ำหมำย
3.   ภำวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ป้องกนัได้
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนมีภำวะแทรกซ้อนสูง



Diabetes continuum

Pre diabetes
(IFG,IGT)

DM

Diabetic complications
(micro+ macro vascular)

End stage disease or death

Primary prevention

Secondary prevention

Tertiary prevention

Diabetic risk factors (obesity, F Hx, GDM, Age etc)

Primodial prevention



http://nheso.or.th

อย่ำงน้อย 17% ของคนไทยทีอ่ำยุมำกกว่ำ 15 ปี 
มโีรคเบำหวำนหรือน ำ้ตำลก่อนอำหำรผดิปกติ

ความชกุของ IFG ในคนไทยท่ีอายมุากกว่า 15 ปี



Prevalence of DM, IGT, IFG

FPG

2 HrPG
<140

140-
199 ≥200 Total

Total

<110            573(60%)   334(35%) 46(5%) 953(100)

110-125           5(17%)     12(34%)     13(43%) 30(100)

≥126                0                  1(5%)      18(95%)      19(100)

578              347             77             1002

Dr. Supamai  

DM~2%

DM~7%

N=95%

IFG=3%

1/3 ของคนไทยเป็น IGT

ความจริง ความชุกของโรคเบาหวาน

อาจจะ มากกว่า 2 เท่า ของการคัดกรองโดย FPG



ประเมนิ DM risk
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Prevention of DM

complications
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคเบาหวานคือ

อย่าเป็นโรคเบาหวาน









มีญำติสำยตรงเป็นเบำหวำน
BMI > 23 kg/m2
อำยุมำกกว่ำ 40 ปี
น ้ำตำล มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 100  mg/dl
มีควำมดนัสูง ไขมันสูงร่วม
เป็นเบำหวำนช่วงตั้งครรภ์

ขอให้ทุกคนยืนขึน้



ถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคเบาหวาน

คูณต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

•เริ่มท่ีตัวคุณเอง

•เริ่มที่ตรงนี้

•เริ่มเวลานี้

หยุดพฤติกรรมท่ีเกิดโรค



ควำมจริง
โรคไม่ได้อยู่ในตวัคุณ
แต่คุณเป็นคนสร้ำงโรคขึน้มำเอง
ดังน้ัน
คุณสำมำรถให้โรคออกจำกคุณได้ถ้ำคุณ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมอย่ำงเต็มที่



ทั้งทีก่่อนหน้ำนีเ้ธอเป็นคนทีช่ื่นชอบกำรทำน
พวกน ำ้ตำลและขนมหวำนเอำมำก ๆ จนเม่ือ
เธอไปตรวจสุขภำพและพบว่ำระดบัน ำ้ตำลใน
เลือดสูงจนเกือบจะเป็นโรคเบำหวำน ท ำให้เธอ
ต้องปรับปรุงและเปลีย่นแปลงพฤติกรรมกำร
กนิโดยด่วน รวมถึงควบคุมเร่ืองอำหำรและ
เคร่ืองด่ืมมำกขึน้ โดยทำนอำหำรในปริมำณที่
พอเหมำะ ออกก ำลงักำย นอนหลบัเพยีงพอ 
มองโลกในด้นบวก

แครอลนี ฮำร์ตซ์ คุณยำยวยั 70



เป้าหมายในการควบคมุน้้าตาลและปจัจัยเสีย่งอืน่ๆ

น้้าตาลกอ่นอาหาร           80-130 mg/dl

น้้าตาลหลงัอาหารPPG         <180  mg/dl

น้้าตาลสะสมHbA1c                   <   7%

ความดนัโลหติ <140/90 mmHg

ไขมันไม่ด ีLDL-C                  <100 mg/dl

หยุดสบูบหุรี่

ลดน้า้หนกั 5-7% ถ้าน้้าหนกัเกนิ

การเปลี่ยนผู้ปว่ยจากที่ดูแลตนเองไม่ได้มาดูแลตนเองได้

DSME: 7 habits

1. Healthy eating 2. being active 3. Taking medicine

4.Monitoring 5. Problem solving 6. Reduce risk 7. Healthy coping



กำรแนะน ำกำรหยุดบุหร่ี



ท ำไมคนถงึสูบบุหร่ี
ถ้ำเดก็ไม่สูบบุหร่ีมวลแรก  ผลจะเป็นอย่ำงไร

ท ำไมคนถงึเลกิสูบบุหร่ี
ควำมรู้หรือ
ควำมรู้สึก (อำรมณ์)



ข้อผดิพลำดของโฆษณำเลกิบุหร่ี
บุหร่ีเลกิยำกแต่เลกิได้
ใช้คนหน้ำตำไม่ดมีำเป็นตัวอย่ำง
กำรโฆษณำต้องหลำกหลำยให้ถงึหลำยๆกลุ่ม



ถ้ำมีเพ่ือน 1 คน เพ่ือนคนนี้
มำยืมเงนิทุกวนัและไม่เคยคืน
เรำกย็อมให้ยืมเพรำะเขำบอกว่ำเรำดี
แล้ววนัหน่ึงเพ่ือนตนนีก้ม็ำท ำร้ำยเรำ
เรำคดิว่ำเพ่ือนคนนีเ้ป็นอย่ำงไร



กำรด่ืมเหล้ำ
กำรสูบบุหร่ี
กำรพนัน
กำรเที่ยวกลำงคืน

อบำยมุข



1.ASK

2.ADVICE

ขั้นตอนกำรแนะน ำกำรหยุดบุหร่ี



Why is it Important to control my 

Blood Pressure ?

• Reduce stroke incidence by 35-40%

• Reduce MI by 20-25 %

• Reduce Heart Failure by 50 %



Blood Pressure Reduction of 2 mmHg 

Decreases the Risk of Cardiovascular Events 

by 7–10%

• Meta-analysis of 61 prospective, 
observational studies

• 1 million adults

• 12.7 million person-years

2 mmHg 

decrease in 

mean SBP 10% reduction in 

risk of stroke 

mortality

7% reduction in 

risk of ischaemic 

heart disease 

mortality

Lewington et al. Lancet 2002;360:1903–13
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Mancia et al. J Hypertens 2004;22:517

Most Patients With Hypertension Have 

Additional Risk Factors

0 5 10 15 20 25 30 35 40



Eur Heart J 2007;28:1462-1536

ESC Hypertension Guidelines 2007



Atherosclerosis: 
An Inflammatory Disease

III.2

© 2002 PPS®

C



Lipoprotein-associated phospholipase A2

(Lp-PLA2) 

Association with the risk of cardiovascular diseases



Manifestations of Dyslipidemia

Xanthelasmas and tendon 

xanthomata in patients with 

severe ↑LDL (the patient at 

the bottom has heterozygous 

familial hyperchol-

esterolemia)



Bill 

A male checked up:

Jan 2001.

Chol 233 mg/dl LDL 177 mg/dl

Rx: Statin + life style modification

Life style is effective and he become weight loss and 

normal lipid

2 month. He stopped statin because he halted the 

drugs is unknown and he feared the side effects.

He was admitted for coronary bypass surgery due to 

acute MI, his L.D.L. was still high, registering at 114

mg/dl



ลดอ้วน

1. เรำอ้วนไหม?
2. อ้วนมำกน้อยเท่ำใด ?

3.มีควำมเส่ียงต่อโรคเบำหวำนแค่ไหน ?

4.มมีควำมเส่ียงต่อโรคหัวใจแค่ไหน ?

5.จะตดัสินใจลดน ้ำหนักไหม ?



Overweight

Activity

1. กำรประเมนิ BMI

ชำย น ำ้หนัก 68 กก. สูง 168 ซม

68
(1.68)

2
= 24.09

น ำ้หนักตัวต้องประมำณ  65 kg BMI ประมำณ 23



BMI

BMI รูปร่ำงคุณ
< 15 ไม้จิม้ฟัน

15.1-16.5 กุ้งแห้ง
16.5-17.9 นำงแบบ

18-23 นำงงำม (ก ำลงัด)ี
23.1-25 ตุ๊กตำหมี
25.1-30 กระปุกตั้งฉ่ำย

>30 โอ่งรำชบุรี



อนัดบั ประเทศ ควำมชุกของโรคอ้วน
(%)

1 มาเลเซีย 44.2

2 ไทย 32.2

3 สิงคโปร์ 30.2

4 ฟิลิปปินส์ 26.5

5 อินโดนีเซีย 21

6 พม่า 18.4

7 ลาว 13.3

8 กมัพชูา 12.1

ความชุกของโรคอ้วนในประชากรประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้3







Metabolic syndrome

โรคอ้วนลงพุง

1. อ้วน รอบเอว >90 cm ในเพศชาย >80 cm ใน

เพศหญิง

2. FPG ≥ 100 mg/dl

3. BP ≥  130/85 mmHg

4. TG ≥ 150 mg/dl

5. Low HDL < 40 mg/dl ในเพศชาย 

< 50 mg/dl ในเพศหญิง

≥3ใน 5 ข้อ

วินิจฉัย MS



ประเมนิ CVD risk



ชีวติหลงัเกษียณ

สุขภำพดี

พึง่พำ

ติดเตียง

60 ปี 80-100 ปี



อ้วน

ปวดเข่ำ

ไม่ออกก ำลงั ออกก ำลงั

ปวดเข่ำ

ปวดเข่ำ ปวดเข่ำ 



หยุด
บุหร่ีLDL-

C 

<100 

(70)

โรคอ้วน

เบำหวำน
ควำมดนั

ไขมัน

ด้ืออนิซูลนิ

ภำวะแทรกซ้อน

HbA1c <7%
<140/90

บุหร่ี



การผ่าตัดลดน้้าหนัก

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.obesitydetails.com/Bariatric Surgery.jpg&imgrefurl=http://www.obesitydetails.com/BariatricSurgery.htm&usg=__3DgHHTrdfclFzsdmAWstR7oRLGc=&h=385&w=296&sz=21&hl=th&start=1&um=1&tbnid=JafZeaJMHFtDyM:&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images?q=bariatric+surgery&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH318TH319&sa=N&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.healthscape.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/02/surgery1.jpg&imgrefurl=http://www.healthscape.co.uk/blog/2009/02/17/bariatric-surgery/&usg=__TapQcO7RBshzLCL7iHufawrL9Dg=&h=330&w=311&sz=16&hl=th&start=2&um=1&tbnid=oLmculbQx42sXM:&tbnh=119&tbnw=112&prev=/images?q=bariatric+surgery&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH318TH319&sa=N&um=1


เบาหวานหายได้ถ้า.........



300 กก
87 กก



Biggest loser



Age is not a problem



น้้าตาลสูง

ภาวะแทรกซ้อน

หลอดเลอืดเลก็

•ตา

•ไต

•เส้นประสาท

ภาวะแทรกซ้อน

หลอดเลอืดใหญ่

•หัวใจ

•เท้า

•สมอง

กิน

มีความรู้

มีสติ

ใช้

(ออกกา้ลงักาย)

เก็บ

ไขมันทีพุ่ง

กินใหน้้อยกวา่ใช้

ลดน้้าหนักตวั



ส่ือนอกตีข่าวหนุ่มอังกฤษสุดมุ่งม่ันลดน า้หนักตัวกว่า 100 กก.หลัง
ฝึกมวยไทยที่ “ภเูก็ต” แม้หมอเคยบอกจะตายใน 5 ปี

เมสันตัง้ใจฝึกมวยไทยอย่างจริงจังเพื่อ
รักษาชีวิตไม่ให้เป็นไปตามค าพดูหมอ 
สามารถลดน า้หนักจนเหลือ 147
กโิลกรัม ภายในเวลาเพยีง 9 เดือน

เมสันต้องออกก าลังกายด้วยการวิ่งเป็น
ระยะทางถงึ 10 กโิลเมตรทุกวันในตอน
เช้า และต้องรับประทานข้าวซ้อมมือ
รวมถงึอาหารที่เน้นผักและผลไม้เป็น
หลัก ตลอดจนต้องฝึกการต่อสู้ด้วยมวย
ไทยนาน 3-4 ช่ัวโมงต่อวัน



ความจริง
โรคไม่ได้อยู่ในตวัคุณ
แต่คุณเป็นคนสร้างโรคขึน้มาเอง
ดังนัน้
คุณสามารถให้โรคออกจากคุณได้ถ้า
คุณปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอย่างเตม็ที่




