
โรคเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทย นอกจากจำานวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว 
(รปูที ่1) โรคเบาหวานยังเป็นเหตุปจัจยัสำาคัญของการเกิดโรคมากมาย เชน่ โรคหลอดเลอืดหวัใจ ไตวาย สญูเสยีการมองเหน็ 
และแผลเบาหวานทีลุ่กลาม ในปัจจบุนัคนไทยไมน่อ้ยกวา่ 5.3 ลา้นคน (รอ้ยละ 9.5) ปว่ยเปน็โรคเบาหวาน และมผีูท้ีใ่กล้จะเปน็ 
โรคเบาหวาน (pre-diabetes) อีก 5.9 ล้านคน (ร้อยละ 10.7)

โรคเบาหวาน
กัับโรคติิดเชื้้�อไวรัสโคโรนา 2019 
(Diabetes and COVID-19)

ปี พ.ศ.  2535  2540  2547  2552  2557  2563 

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

การสำารวจสุขภาพประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 1-6  โดย ศ. นพ.วิชัย เอกพลากร และคณะ

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) หร้อโรค 
โควิด 19 (COVID-19) ในปััจจุบันพบว่าผู้้�ส้งอายุ ุ
(60 ปีัข้�นไปั) และผู้้�ป่ัวยุโรคไม่่ติิดต่ิอเร้�อรัง 
(กลุ่ม่ 608) โดยุเฉพาะอยุ่างยุิ�งโรคเบาหวาน 
จัดเป็ันกลุ่ม่เส่�ยุงท่ี่�เม้่�อเป็ันโรคโควิด 19 จะ
เกิดการติิดเช้ื้�อรุนแรง และเส่ยุช่ื้วิติม่ากกว่า
ปัระชื้ากรทัี่�วไปั

โดยุพบว่าโรคเบาหวานและโรคโควิด 19 
ส่งผู้ลเส่ยุต่ิอกันและกัน (bidirectional rela-
tionship) ซ้ึ่�งความ่สัม่พันธ์์ดังกล่าวปัรากฏใน
รายุงานที่างการแพที่ย์ุ ดังน่�

1. โรคเบาหวานไม่่ได�เพิ�ม่โอกาสติิดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ิในระยุะหลังม่่บางรายุงานพบว่า 
ระดับนำ�าติาลในเล้อดท่ี่�ส้งอาจเพิ�ม่โอกาสการติิดเช้ื้�อ

2.  ผู้้�ท่ี่�เป็ันโรคโควิด 19 แล�วพบระดับนำ�าติาลในเล้อดส้งเข�าเกณ์ฑ์์โรคเบาหวาน อาจเป็ันเพราะ
- เป็ันโรคเบาหวานอยุ้่ก่อนแต่ิยุังไม่่เคยุได�รับการวินิจฉัยุ (pre-existing diabetes) และ 

บางรายุเกิดโรคเบาหวานในช่ื้วงการระบาดของโรคโควิด 19 จากพฤติิกรรม่ท่ี่�เปัล่�ยุนแปัลงไปั 
เช่ื้น การรับปัระที่านอาหาร กิจกรรม่ท่ี่�ลดลงจากการกักตัิวอยุ้ใ่นบ�าน และความ่เคร่ยุด

- ระดับนำ�าติาลในเล้อดส้งจากกระบวนการอักเสบของความ่เจ็บป่ัวยุ (stress response 
associated with severe illness)

- ระดับนำ�าติาลในเล้อดส้งจากการรักษาโรคโควิด 19 เช่ื้น ได�รับยุากลุ่ม่สเต่ิยุรอยุด์
- ระดับนำ�าติาลในเล้อดส้งจากโรคโควิด 19 (new-onset diabetes)
- ผู้้�ป่ัวยุเบาหวานท่ี่�เป็ันโรคโควิด 19 อาจเกิดภาวะแที่รกซึ่�อนเฉ่ยุบพลัน ได�แก่ diabetic 

ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic syndrome ซ้ึ่�งที่ำาให�อาการของโรค 
โควิด 19 รุนแรงข้�น และเพิ�ม่โอกาสเส่ยุช่ื้วิติ

3. ผู้้�ป่ัวยุเบาหวานท่ี่�เป็ันโรคโควิด 19 ม่่อาการรุนแรง และม่่โอกาสเกิดภาวะ long COVID
4. ผู้้�ท่ี่�หายุจากโรคโควิด 19 แล�วอาจเกิดโรคเบาหวานภายุหลัง รายุงานจากสหรัฐอเม่ริกา 

พบว่า ผู้้�ท่ี่�หายุจากโรคโควิด 19 ม่่ความ่เส่�ยุงท่ี่�จะเกิดโรคเบาหวาน 1.4 เท่ี่า1

อ้วน

เบาหวาน

ศ.(เกียรติคุณ) พญ.วรรณี นิธิยานันท์ 

รููปท่ี่� 1 การเพิ�ม่ข้�นของโรคอ�วน (BMI ≥25 kg/m2) และโรคเบาหวานในคนไที่ยุอยุ่างต่ิอเน้�องระหว่างปีั พ.ศ. 2535-2563
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ผู้้�ป่ัวยุโรคเบาหวานระหว่างหร้อหลังจาก
เป็ันโรคโควิด 19 อาจเป็ันโรคเบาหวานชื้นิดท่ี่� 
1 หร้อชื้นิดท่ี่� 2 หร้อ ชื้นิดใหม่่ท่ี่�จำาเพาะกับโรค 
โควิด 19 ซ้ึ่�งอาจเป็ันชัื้�วคราวแล�วหายุไปั หร้อ
เป็ันต่ิอเน้�อง/ม่่ลักษณ์ะพิเศษ ติ�องรอผู้ลการ
ติิดติาม่และการค�นคว�าในอนาคติ โรคเบาหวาน
และโรคโควิด 19 ม่่ความ่สัม่พันธ์์และเช้ื้�อม่โยุง
ต่ิอกันและกันโดยุติรงผู้่านกลไกท่ี่�อธ์ิบายุได�
ชัื้ดเจน (ร้ปัท่ี่� 2) ปัระกอบด�วยุ2

1. กระบวนการอักเสบท่ี่�เกิดข้�นทัี่�วไปัจาก
โรคทัี่�งสอง ที่ำาให�ม่่ proinflammatory 
cytokines และเพิ�ม่ข้�นม่าก จนอาจเกดิ
การติอบสนองท่ี่�รุนแรงม่าก (cytokine 
storm) ที่ำาให�การที่ำางานของอวัยุวะ 
ล�ม่เหลวและอาจเส่ยุช่ื้วิติได�

2. เช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 เข�าส่้เซึ่ลล์ผู่้าน
ที่าง ACE 2 receptor บนผู้ิวเซึ่ลล์
ในหลายุอวัยุวะ ได�แก่ ที่างเดินหายุใจ 
หัวใจ ไติ ตัิบ ที่างเดินอาหาร เบติ�าเซึ่ลล์
ของตัิบอ่อน รวม่ทัี่�งเซึ่ลล์ไขมั่น ซ้ึ่�งไปั
กระที่บการควบคุม่ angiotensin II ส่ง
ผู้ลให�การไหลเว่ยุนของเล้อดลดลง และ
ที่ำาให�เบติ�าเซึ่ลล์ท่ี่�ตัิบอ่อนถ้กที่ำาลายุ
หร้อผู้ลิติ/หลั�งอินซ้ึ่ลินน�อยุลง

3. ระบบพลังงานสำาหรับใชื้�ภายุในเซึ่ลล์
เปัล่�ยุนแปัลง ที่ำาให�เม่แที่บอลิซ้ึ่ม่ของ
กล้โคสไม่่สม่บ้รณ์์ เกิด oxidative 
stress และภาวะกรดในเซึ่ลล์เพิ�ม่ข้�น 
ที่ำาให�เซึ่ลล์สิ�นสภาพในที่�ายุท่ี่�สุด

4. ระบบภ้มิ่คุ�ม่กันแปัรปัรวน คาดว่าเกิด
ปัรากฏการณ์์คล�ายุกับการติิดเช้ื้�อไวรัส
อ้�น ๆ ค้อม่่ autoimmunity ท่ี่�ที่ำาลายุ
เบติ�าเซึ่ลล์ ที่ำาให�เกิดโรคเบาหวานชื้นิด
ท่ี่� 1

รููปท่ี่� 2 ความ่สัม่พันธ์์และความ่เช้ื้�อม่โยุงระหว่างโรคเบาหวาน หร้อ pre-diabetes กับโรคโควิด 19 ซ้ึ่�งส่งผู้ล
ต่ิอความ่รุนแรงและการดำาเนินของโรค (clinical course) ทัี่�งสองโรค (Reprinted from Khunti K, et al. 
Diabetes Care 2021; 44: 2645-55)

ในระยุะแรกการควบคุม่โรคโควิด 19 
ปัระสบความ่สำาเร็จในระดับหน้�ง โดยุอาศัยุการ
ด้แลอนามั่ยุส่วนบุคคลอยุ่างเคร่งครัด และการ
รักษาติาม่อาการทัี่�งการให�ยุาและใชื้�อุปักรณ์์ท่ี่�
จำาเป็ัน เม้่�อม่่การระบาดม่ากข้�นจ้งเริ�ม่ม่่การใชื้�
วัคซ่ึ่น แต่ิปัระเด็นสำาคัญค้อปัระชื้าชื้นไม่่แน่ใจ
ในปัระสิที่ธิ์ภาพและความ่ปัลอดภัยุในระยุะ
แรก เน้�องจากวัคซ่ึ่นผู้ลิติและได�รับอนุมั่ติิให�ใชื้�
แบบฉุกเฉิน อ่กปัระการหน้�งจำานวนวัคซ่ึ่นผู้ลิติ
ได�อยุ่างจำากัด ไม่่เพ่ยุงพอกับจำานวนปัระชื้ากร
ทัี่�วโลกท่ี่�เผู้ชื้ิญกับการระบาดของโรคโควิด 19 
ที่ำาให�ม่่ผู้้�เส่ยุช่ื้วิติจากโรคโควิด 19 ในอัติรา 
ค่อนข�างส้งในช่ื้วงแรก

ในปััจจุบันพบว่าปัระสิที่ธิ์ภาพของวัคซ่ึ่น
สาม่ารถป้ัองกันการป่ัวยุได�ร�อยุละ 50-95 ลด
อาการปัว่ยุหนักและการเส่ยุช่ื้วติิได�ร�อยุละ 85-
100 และยัุงไม่่ม่่ข�อม้่ลว่าวัคซ่ึ่นสาม่ารถป้ัองกัน
การติิดเช้ื้�อหร้อการแพร่เช้ื้�อ โดยุวัคซ่ึ่น mRNA 
ที่ำาให�เกิดภ้มิ่คุ�ม่กันส้งสุด สาม่ารถปั้องกัน 
การป่ัวยุ ลดการป่ัวยุหนักและการเส่ยุช่ื้วิติได�
ร�อยุละ 90-100 ผู้ลข�างเค่ยุงท่ี่�พบส่วนใหญ่
เหม้่อนกับวัคซ่ึ่นทัี่�ว ๆ  ไปั เช่ื้น ปัวด บวม่ บริเวณ์
ท่ี่�ฉ่ด อาจม่่ไข� อ่อนเพล่ยุ ซ้ึ่�งไม่่รุนแรง สำาหรับ
ผู้ลข�างเค่ยุงท่ี่�รุนแรงพบน�อยุม่าก ม่่รายุงาน
ของ anaphylaxis หร้อการเส่ยุช่ื้วิติจากวัคซ่ึ่น 
mRNA 2-11 ครั�งจากวัคซ่ึ่นท่ี่�ฉ่ดหน้�งล�านเข็ม่ 
ซ้ึ่�งโดยุภาพรวม่ผู้ลท่ี่�ได�จากป้ัองกันการป่ัวยุ  
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ลดการป่ัวยุหนักและการเส่ยุช่ื้วิติเกิดปัระโยุชื้น์
ม่ากกว่าผู้ลข�างเค่ยุงท่ี่�พบ ดังนั�นคาดว่าวัคซ่ึ่น
จ้งเปั็นส่วนสำาคัญท่ี่�จะหยุุดยุั�งการระบาดของ
โรคโควิด 19

ปััจจุบันวัคซ่ึ่นท่ี่�ใชื้�ในปัระเที่ศไที่ยุได�รับ
การรับรองจากสำานักงานคณ์ะกรรม่การอาหาร
และยุา (อยุ.) จำานวน 5 ชื้นิด ได�แก่ mRNA 
vaccine, viral vector vaccine, inactivated 
virus vaccine และ protein subunit vaccine 
ในขณ์ะน่�คนไที่ยุ 52.79 ล�านคนได�รับวัคซ่ึ่น
ครบ 2 เข็ม่ และ 28.58 ล�านคนได�รับวัคซ่ึ่น
เข็ม่กระตุิ�นแล�ว (ข�อม้่ล ณ์ วันท่ี่� 5 มิ่ถุนายุน 
พ.ศ.2565) ผู้้�ป่ัวยุเบาหวานท่ี่�เป็ันกลุ่ม่เส่�ยุง
จ้งจำาเป็ันอยุ่างยุิ�งโดยุท่ี่�จะติ�องได�รับวัคซ่ึ่นให�
ครบติาม่แผู้นการรวม่ทัี่�งฉ่ดกระตุิ�นเพ้�อเสริม่
ภ้มิ่คุ�ม่กัน3 ผู้้�ป่ัวยุเบาหวานม่่การติอบสนองต่ิอ
วัคซ่ึ่นเช่ื้นเด่ยุวกับคนทัี่�วไปั และม่่ความ่เป็ันไปั
ได�ว่าในอนาคติอาจติ�องได�รับวัคซ่ึ่นโควิดเป็ัน
ปัระจำาทุี่กปีั เช่ื้นเด่ยุวกับวัคซ่ึ่นไข�หวัดใหญ่ท่ี่�
แนะนำาให�ฉ่ดปีัละครั�ง
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