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ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 

 

 
ปวยหลบใน ภัยซุมเงียบ 

 
 ตัวเลขผูปวยดวยโรคเรื้อรังทีก่ําลังมาแรงอยางโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
มะเร็ง กําลังทะยานขึ้นอยางนาระทึกใจ แตนี่ยังไมไดสะทอนภาพที่แทจริงแหงความปวยไข เพราะ
ขอมูลการเจ็บปวยอันเปนที่รับรูกันอยูโดยทั่วไปนั้นมีที่มาจากสถิติที่เก็บ ณ สถานพยาบาล  
  
นอกเหนือจากกลุมคนที่พาตัวมา “หาหมอ” เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ที่นอกรั้วโรงพยาบาลยังมี 
“คนปวย” กระจัดกระจายอยูอีกเทาไร ไมมีใครรู เพราะคนกลุมนี้ถูกมองขามมาตลอด จึงกลายเปนผูปวยแอบ
แฝง เหมือนกับที่คนจํานวนไมนอยยึดถาคาประจําใจวา 

“ไมหาหมอ ก็ไมปวย” 
 
จนกระทั่งประเทศไทยมีโครงการสํารวจสุขภาพประชาชนที่ “รุก” ออกไปปฏิบัติการนอกเขต

โรงพยาบาล กับคนนับหมื่น ทั้งกลุมที่คิดและไมคิดจะมาหาหมอ จึงทําใหรูวาปญหา “ปวยหลบใน” เปน
วิกฤติการณที่แฝงเรนตัวอยูในสังคมไทยอยางเงียบเชียบ 
  

ขอคนพบสําคัญประเด็นหนึ่ง จาก รายงานการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย
โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 ที่ดําเนินการระหวาง พ.ศ.2546-2547 ก็คือ ตามชุมชนทั่วประเทศไทยมี
ผูปวยดวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โลหิตจาง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ อยูมากมาย  

 
คนเหลานี้มกัไมรูตัววากําลังตกอยูในสภาพเสมือนพกพา “ระเบิดเวลา” ที่จะกอวิกฤตใหแก

ชีวิตในวันขางหนา  
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• ความดันโลหติสูง 
 
 จากการศึกษาในตางประเทศพบวา ความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดในสมองแตก 
 ปญหาความดันโลหิตสูงนั้นมีแนวโนมสูงขึ้นตามอายุ โดยมากกวาครึ่งของคนที่มีอายุเกิน 60 ป พบวา
มีความดันโลหิตสูง และยังพบวาคนไทยมีแนวโนมเปนโรคนี้มากขึ้นดวย ดังเห็นไดจากแผนภาพที่นํามาประกอบ 
ที่ชี้วาผูปวยความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 5.4 ในป 2534 เปน รอยละ 22 หรือประมาณ 10.1 ลานคน ใน
ป 2547  
 ที่นาตกใจคือ ตัวเลขขางตนยังเปนแค “สวนหนึ่ง” ของผูปวยความดันโลหิตสูงเทานัน้ เพราะ
ผลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยฯ ครั้งลาสุด ช้ีใหเห็นวามี “ผูปวยแฝง” ที่มีผล
การตรวจรางกายพบวาเขาขายความดันโลหิตสูง แตไมเคยไปหาหมอเพื่อรับการตรวจและรักษามาก
ถึง รอยละ 78.6 ของผูที่ถูกตรวจพบวาเปนความดันโลหิตสูง ขณะที่มีผูที่ไดรับการรักษาแคไมถึง หนึ่ง
ในสาม ของผูปวยที่พบทั้งหมด  
 
 
• ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 
 
 ภาวะไขมันในเลือดสูงเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบ และหาก
ไดรับการวินิจฉัยทันเวลาและไดรับการรักษาจนลดลงสูระดับที่แพทยกําหนดไดก็จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคทั้งสองลงได 
 “คอเลสเตอรอล” เปนไขมันชนิดหนึ่งที่พบในเลือดและเปนตัวชี้บอกภาวะสุขภาพและความเสี่ยงตอโรค
เรื้อรังอันรายแรงทั้งสองได 
 คนวัยกลางคนจนถึงผูสูงอายุเปนกลุมคนที่พบวามีภาวะไขมันในเลือดสูงกวาคนอายุนอย และพบใน
ผูหญิงมากกวาผูชาย โดยพบในคนกรุงเทพฯมากที่สุด  แตปญหาสําคัญที่วงการสาธารณสุขกําลังเผชิญหนาคือ 
มีประชากรที่อยูในภาวะไขมันในเลือดสูงแตไมไดรับการวินิจฉัยและรักษาดวยยาลดไขมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมผูสูงอายุ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงตอโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง 
 การรายงานการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยฯ ในครั้งลาสุดนี้พบวาภาวะ
คอเลสเตอรอลสูงเปนภัยซุมเงียบที่พบมากที่สุดทั้งในผูชายและผูหญิง โดยผูที่มีภาวะคอเลสเตอรอล
สูงในเลือดเพียง รอยละ 9 เทานั้น ไดรับการวินิจฉัยและรักษา 
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• เบาหวาน 
 
 นี่คือตนทางแหงความเสื่อมของระบบรางกายอันนาสะพรึงกลัว อีกทั้งเปนภัยที่กอทุกขซ้ําเติมใหกับผูที่
ปวยดวยโรครายแรงตาง ๆ ใหมีอาการย่ําแยและรักษายากยิ่งเปนทวีคูณ 
 เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่มีระยะเวลากอนมีอาการและอาการแสดงของการเปนเบาหวานคอนขาง
ยาวนาน โดยที่ระดับน้ําตาลในเลือดของบุคคลนั้นจะสูงกวาปกติแตยังไมถึงระดับของโรคเบาหวาน บุคคลกลุมนี้
จัดวาเปนกลุมเส่ียงที่จะเปนเบาหวานตอไป รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดดวย  

อยางไรก็ตาม ถามีการแทรกแซงความเสี่ยงนี้โดยการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต และที่สําคัญคือการลด
น้ําหนักใหดัชนีมวลกาย (body mass index : BMI) จนอยูในระดับปกติ และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
ความเสี่ยงตอการเกิดโรครายนี้จะสามารถลดลงได 

ดวยเหตุนี้ การไดรับการวินิจฉัยลวงหนาจากแพทยเมื่อรางกายปรากฏสัญญาณเสี่ยงตอการเกิด
เบาหวานจึงเปนเรื่องสําคัญตอชีวิตทั้งชีวิตที่เหลืออยู 

ขอมูลจากรายงานการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนฯ ครั้งลาสุด ชี้ใหเห็นวา ในกลุมคน
ไทยวัย 15 ปขึ้นไป ที่มีระดับน้ําตาลในเลือดเขาขายผิดปกติแตยังไมถึงกับเปนเบาหวานมีอยู รอยละ 15.4 ใน
ผูชาย และ รอยละ 10.6 ในผูหญิง ที่อยูในกลุมสํารวจทั้งหมด แตผูที่ไดรับการวินิจฉัยยังมีไมถึงครึ่งหนึ่งของผูที่
พบความผิดปกติ จึงนับวานี่คือหนึ่งในภัยซุมเงียบของคนไทยเชนกัน 
 

 นีค่ือสถานการณที่สะทอนใหเห็นวา แมในวันนี้เรามีองคความรูชัดเจนและเทคโนโลยีที่ดีพอจะบอกได
วาสัญญาณใดบางในรางกายของเราที่เตือนถึงอันตรายในวันขางหนา  
 แตคนสวนใหญยังอยูในอาการ “ไมนําพา” อยางนาเสียดาย 
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