
       ที ภบ. 5/2560-2561       20 กรกฎาคม 60  เรือง   การป้องกนัโรคเบาหวาน  เรียน  นายกสโมสร  เลขาธิการสโมสร  เหรญัญิกสโมสร  ทุกสโมสร  สิงทีส่งมาดว้ย   เอกสาร “รูไ้ดอ้ยา่งไรวา่เป็นเบาหวาน” จาํนวน  ชุด  เนืองดว้ย สโมสรไลออนส์สากล มีนโยบายสําคัญในการป้องกนัและรณรงค์โรคเบาหวาน เพือลดโรคแทรกซอ้นเรือรัง และลดอตัราการเสียชีวิต จึงขอส่งเอกสาร “รูไ้ดอ้ย่างไรว่าเป็นเบาหวาน” ซึงคัดลอกจากหนังสือ “รูท้ันโรคภัย กับราชวิทยาลัยอายุรแพทย”์  ซึงเรียบเรียงโดย พลตรีหญิงแพทย์หญิง ยุพิน  เบ็ญจสุรตัน์วงศ์  แห่งสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย  เพือใหทุ้กสโมสรใชเ้ป็นแนวทางและปรบัใชใ้นการจดักิจกรรมป้องกนัโรคเบาหวานตามความเหมาะสมต่อไป    จึงเรียนมาเพือพิจารณา         ยินดีรบัใช ้                   (ไลออน แพทยห์ญิงนิภา   ธนภทัร)            ประธานคณะกรรมการ ฝ่ายป้องกนัโรคเบาหวาน                                ปีบริหาร  2560-2561       



  
        ÃÙ�ä´�ÍÂ�Ò§äÃÇ�Òà»�¹ �àºÒËÇÒ¹�               พลตรหีญิง แพทยห์ญิงยพิุน  เบ็ญสุรตัน์วงศ ์       สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย   “โรคเบาหวาน” จดัเป็นโรคฮิตของคนไทยอีกโรค เป็นภาวะทีร่างกายมีระดบันําตาลในเลือดสูง เนืองจากร่างกายไม่สามารถนํานําตาลในเลือดไปใชไ้ดต้ามปกติ ถา้นําตาลในเลือดสูงกว่าระดับปกติอยูเ่ป็นเวลานาน จะทาํใหเ้กิดโรคแทรกซอ้นต่ออวยัวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท การควบคุมเบาหวานใหไ้ดต้ามเกณฑต์งัแต่แรกและคุมดีอยา่งต่อเนืองจะสามารถลดโรคแทรกซอ้นเรือรงัดังกล่าว รวมถึงลดการเกิดโรคกลา้มเนือหวัใจตาย และลดอตัราการเสียชีวิต อยา่งไรก็ตามพบวา่มีผูป่้วยเบาหวานจาํนวนไม่น้อยพบโรคแทรกซอ้นตงัแต่การตรวจวินิจฉัยครงัแรกเนืองจากรอใหมี้อาการก่อนจึงไปพบแพทย ์ดังนัน จึงสําคญัมากทีควรจะรูว้่าตนเป็นเบาหวานตงัแตระยะแรกทียงัไม่มีอาการ จะไดร้กัษาไดท้ัน ลดความเสียวในการเกิดโรคแทรกซอ้น  เบาหวานแบ่งไดเ้ป็น  ชนิด 1. เบาหวานชนิดทีหนึง  ผูป่้วยมกัจะเกิดอาการกอ่นอายุ  ปี ดว้ยอาการหิวนําบ่อย นําหนัก ลด ซึงเกดิจากมีการทําลายของตบัอ่อน ความรุนแรงของโรคในแต่ละคนไม่เท่ากนั บางคนเป็นมากและเร็ว นอกจากนันผูป่้วยกลุ่มนียงัเสียงต่อการเกดิโรคแพภู้มิต่างๆ 2. เบาหวานชนิดทีสอง  เกิดจากทีรา่งกายผลิตอินซลิูนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย เนืองจากภาวะดือต่ออินซลิูน ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดนี อาจจะไม่เกดิอาการอะไร เมือผูป่้วยมีอาการของโรคเบาหวานมกัจะมีโรคแทรกซอ้นแลว้ ผูป่้วยกลุ่มนีมกัจะมีอายุมากกวา่  ปี และมกัจะอว้น  อาการของเบาหวาน  โดยปกติเมือเรารบัประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิงอาหาร ประเภทแป้ง (คารโ์บไฮเดรต)     จะถูกย่อยสาลายเป็นนําตาลกลูโคส ในกระเพาะอาหาร และดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดเพือใชเ้ป็นพลงังานของ ร่างกาย   โดยตอ้งอาศยัฮอรโ์มนจากตบัอ่อน   คือ  อินซลิูนเป็นตวัพา นําตาลกลูโคสเขา้สู่เนือเยอืต่างๆ ของร่างกาย หากตับอ่อนสรา้งฮอรโ์มน อินซูลินไม่ได ้หรือสรา้งไดไ้ม่พอจะทําใหมี้นําตาลในเลือกตกคา้งอยู่มาก  และมีระดบัสงูกว่าปกติ จึงเกดิเป็นโรคเบาหวาน ซึงจะมีอาการระดับนําตาลในเลือดสูง ดังนี 

 ปัสสาวะบ่อยเนืองจากปราณปัสสาวะมาก ปัสสาวะกลางคืน คอแหง้กระหายนาํ ดืมนาํมาก มกัจะพบเมือมีระดบันําตาลในเลือดสูงมากเกินความสามารถของไตในการกนัมิให ้นําตาลออกมาในปัสสาวะ (พลาสมากลูโคสในเลือดมากกว่า  มก./ดล.) จึงมีนําตาลออกมากบัปัสสาวะ ซึงจะดึงนําตามมา ทําใหสู้ญเสียนําไปดว้ย 
 มีอาการหิวบ่อย รบัประทานจ ุ แต่นาํหนกัลด อ่อนเพลีย  เนืองจากร่างกายเอานําตาลกลโูคสไปใชเ้ป็นพลงังานไม่ได ้ทําใหมี้การสลายพลงังานออกมาจากไขมนัและกลา้มเนือ 



   
 ถา้เป็นแผลจะหายยาก  คนัตามผิวหนัง มีการติดเชือรา โดยเฉพาะอย่างยิงบริเวณช่องคลอดของผูป่้วยเพศหญิงจะคนัช่องคลอด  นอกจากอาการดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีอาการแทรกซอ้นเรือรงัและเฉียบพลนั ดังนี 
 ชาปลายมือ ปลายเทา้  จากโรคแทรกซอ้นระบบประสาทส่วนปลาย 
 ตามวั จากโรคแทรกซอ้นทางตา พบไดท้ังตอ้กระจกกอ่นวนัอนัควรเบาหวานเขา้จอประสาทตา หรือจากตอ้หินเนืองจากเบาหวาน 
 เทา้บวม จากโรคแทรกซอ้นทางไต ทําใหสู้ญเสียโปรตีนไปทางปัสสาวะและจากการทีไตทําหน้าทีลดลง ทําใหก้ารขบัเกลือและนําลดลง 
 แผลทีเทา้ อาจเกิดขึนโดยไม่รูสึ้กตวัเนืองจากมีอาการชา ทาํใหแ้ผลลุกลามหายยาก ถา้ควบคุมเบาหวานไม่ดี และมีโรคหลอดเลือดส่วนปลายทีเทา้ตีบ (เป็นโรคแทรกซอ้นของเบาหวาน) บางรายตอ้งถูกตัดนิวเทา้ หรือตดัขา 
 ภาวะวิกฤตจากระดบันาํตาลสูงมาก เป็นโรคแทรกซอ้นเฉียบพลัน ทีอาจพบไดใ้นผูสู้งอายุทีไม่รูต้วัวา่ตนเองเป็นเบาหวาน แต่มีภาวะติดเชือรุนแรง หรือมีภาวะเจ็บป่วยอืนๆ รุนแรง ถา้ซกัประวติัมกัจะมีอาการปัสสาวะบ่อยมากอ่น แต่ไม่ไดม้าตรวจ  คนทวัไปอาจเป็นโรคเบาหวานไดโ้ดยไม่มีอาการ หรือไม่รูต้ัว  เพราะระดับนําตาลในเลือดไม่ไดสู้ง จนกอ่ใหเ้กดิอาการผิดปกติชดัเจน แต่ระดับนําตาลทีสงูกวา่ปกติเป็นระยะเวลานานๆ ก็สามารถทาํใหเ้กดิ การเปลียนแปลงของหลอดเลือดทวัตวั ทําใหเ้กิดโรคแทรกซอ้นเรือรังได ้ดงันัน จึงควรมีการตรวจหาโรคเบาหวานในผูที้มีความเสียงทีจะเกดิโรค เบาหวาน (การตรวจคดักรอง) สาํหรบัสาเหตุและโอกาสทีทําใหเ้กิดโรคเบาหวานนันกมี็อยู่หลายเหตุหลายปัจจยั แมว้า่เบาหวานสืบทอดทางกรรมพนัธุไ์ดก็้จริง แต่ผูที้มีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี น้อง เป็นเบาหวาน) ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นโรคเบาหวานทุกคน  ปัจจยัเสียงอนืๆ ทกี่อใหเ้กิดโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ 1. ความอว้น ทําใหก้ารตอบสนองของเนือเยือร่างกายต่ออินซลิูนไม่ดี 2. ผูสู้งอายุ  การสงัเคราะหแ์ละการหลงัฮอรโ์มนอินซูลินลดลง 3. ตบัออ่นไดร้บัความกระทบกระเทือน เช่น ตับอ่อนอกัเสพ การดืมสุรามากๆ 4. การตดิเชือไวรสับางชนิด  หัด หดัเยอรมนั คางทูม ก็มีผลต่อตบัอ่อน 5. การไดร้บัยาบางชนิด สเตียรอยด ์ ยาขบัปัสสาวะ ยาคุมกาํเนิด บางชนิดทาํใหม้ีการสรา้งนําตาลมากขนึ หรือการตอบสนองของอินซูลินไม่ดี 6. การตงัครรภ ์  เนืองจากมีการเปลียนแปลงทางฮอรโ์มนจากรกหลายชนิดมีผลยบัยงัการทาํงานของอินซูลิน 



   ใครบา้งนะ ทคีวรจะตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ตอบไดด้งันี 1. ผูที้มีอาการโรคเบาหวานดงักล่าวขา้งตน้ 2. ผูที้มีอายุตงัแต่  ปี 3. ผูที้อว้น และมีพ่อแม่ หรือน้อง เป็นเบาหวาน 4. ผูที้มีความดนัโลหิตสูง หรือ กาํลงัรับประทานยาควบคุมความดันโลหิต 5. ผูที้มีระดบัไขมนัในเลือดผิดปกติ (ไตรกรีเซอไรดต์ังแต่  มก./ดล. และหรือไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดี (เอช ดี แอล) ตาํกวา่  มก./ดล.) 6. ผูที้มีประวติัเบาหวานระหวา่งการตงัครรภห์รือคลอดบุตรนําหนักแรกเกดิเกนิ  กิโลกรมั 7. เคยตรวจระดบันําตาลในเลือดแลว้อยู่ในกลุ่มเสียง 8. ผูที้เป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด  การวินิจฉยัโรคเบาหวาน  การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ทําไดโ้ดยการตรวจวดัระดบันําตาลในเลือดควบคู่กบัการสาํเกตอาการผิดปกติอืนๆ ตามทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยระดบันําตาลในเลือด (พลาสมากลูโคส) ทีปกติ ขณะงดอาหารคือ -  มก./ดล. คนเป็นเบาหวาน ถือเกณฑร์ะดับพลาสมากลูโคสทีมากกว่าหรือเท่ากบั  มก./ดล. (งดอาหารอย่างน้อย  ชวัโมง ดืมนําเปล่าได)้ ตังเกณฑต์ามนีเพราะเป็นระดับนําตาลทีมีขอ้มูลว่าสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคแทรกซอ้นเรือรงั ระดบันําตาลระหวา่ง -  มก./ดล. จดัวา่เป็น “ผูมี้ความเสียงสงูทีจะเกดิโรคเบาหวาน” สมควรไดร้ับคาํแนะนําในการปรบัเปลียนพฤติกรรมการใชชี้วิตเพือป้องกนัการเกดิโรคเบาหวาน  กรณีทีสงสัยว่าเป็นเบาหวาน  แต่ระดับพลาสมากลูโคสก่อนรับประทานอาหารเชา้ไม่ถึง     มก./ดล. แพทยจ์ะใหต้รวจเพิมเติมโดยการดืมนําตาลกลูโคส  กรัม เจาะเลือดก่อนดืม และ  ชม. หลังดืม (การทดสอบความทนต่อนําตาล) วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เมือระดับพลาสมากลูโคสที  ชม. มีค่าตังแต่  มก./ดล. กรณีมีอาการโรคเบาหวานชัดเจนดังกล่าวแลว้ขา้งตน้ วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เมือระดับพลาสมากลูโคส (ไม่ตอ้งงดอาหาร) มีค่าตงัแต่  มก./ดล.  ในผูที้ไม่มีอาการชดัเจน และผลการตรวจผิดปกติไม่มาก จะตอ้งมีการตรวจซาํอีกครงัว่าผิดปกติ จึงใหก้ารวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ถา้ผลตรวจปกติใหต้รวจซําทุก  ปี ในผู ้ทีมีความเสียงสูงทีจะเกิดเบาหวาน ควรไดร้ับการตรวจเช็คทุกปี อย่ารอใหม้ีอาการของโรคเบาหวานจึงค่อยไปพบแพทย ์เนืองจากอาจเกิดโรคแทรกซอ้นเรือรงัขนึแลว้ไม่สามารถกลบัไปเป็นปกติ ทาํไดเ้พียงชะลอความรุนแรงของโรคเท่านัน  การรักษาโรคเบาหวานนันมีทังแบบใชย้า และไม่ใชย้าโดยการปรับเปลียนพฤติกรรมการใชช้ีวิต เพราะในการรกัษาเบาหวานนันไม่จาํเป็นทีผูป่้วยจะตอ้งใชย้าทุกคน  การรกัษาโรคเบาหวานแบบปรบัเปลยีนพฤติกรรม มีดงันี  การรกัษาโรคเบาหวานนัน ตอ้งมีการปรบัเปลียนพฤติกรรม โดยปฏิบตัิตนดังนี 
 ควบคุมอาหาร เปลียนพฤติกรรมการกิน  งดหรือลดอาหารประเภทนําตาลและแป้ง ส่วนอาหารประเภทแป้งธรรมชาติ เช่น ขา้ว ควรกนิขา้วจา้วมากกวา่ขา้วเหนียว ถา้เป็นขา้วกลอ้งจะดีมาก โดยกินแต่พออิม แป้งอืนๆ ทีเหมือนขา้ว เช่น ขนมปังจดื เสน้ก๋วยเตียว วุน้เสน้ อนันีก็กนิพออิม ส่วนผลไมป้ระเภท 



  เสน้ใยสูงไม่หวาน กินไดไ้ม่จาํกดั เช่น ชมพู่ ฝรงัดิบ แอปเปิล เมล็ดพืชผัก ถวั ส่วนผลไมห้วานๆ ใหกิ้นพอหมอปากหอมคอ เช่น แตงโม สม้เขียวหวาน มะม่วงสุก กลว้ย ผลไมที้ไม่ควรกินเลย คือ ลําไย สับปะรด ทุเรียน อาหารไขมนัควรลด อาหารโปรตีนกนิปกติ ยกเวน้ถา้มีปัญหาไตวายร่วมดว้ย ใหล้ดลง    นอกจากนีก็ตอ้ง งดหรือลด แอลกอฮอล ์(เหลา้ เบียร ์อืนๆ) เพราะจะทําใหก้ารควบคุมเบาหวานลาํบากและอาจทําใหเ้กดิโรคแทรกซอ้น 
 ออกกาํลงักายสมาํเสมอ   การออกกําลังกาย จะช่วยทําใหก้ารควบคุมนําตาลในเลือดไดดี้ขึน บางทีแค่การออกกําลังกายและควบคุมอาหาร ก็สามารถทําใหนํ้าตาลใกลเ้คียงปกติ โดยไม่ตอ้งกินยาก็ได ้แต่การออกกาํลังกายนันไม่ควรหกัโหม ขอใหค้่อยเป็นค่อยไป นอกจากนีก็ตอ้งพักผ่อนใหพ้อดว้ย ถา้นอนอไดว้นัละ  ชวัโมง จะดีมาก  การรกัษาโดยการใชย้า  ก่อนจะพูดถึงการรักษาเบาหวานด้วย ยา ขอเน้นและขอยาํอีกครังว่า การรักษาโรคเบาหวานจะไดผ้ลดีนัน ตัวผูป่้วยรวมถึงผูใ้กลช้ิด เช่น ญาติ พี น้อง คนดูแล จะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของโรคแนวทางการรกัษาพอสมควร เนืองจากเป็นโรคเรือรงั รกัษาไม่หายขาด จาํเป็นตอ้งรกัษาต่อเนือง เพือใหม้ีคุณภาพชีวติทีดี และยืนยาวเท่าคนปกติ และการรกัษาตอ้งประกอบไปดว้ย  อย่าง (ออกกาํลงักาย ควบคุมอาหาร และยา) ซึงสาํคญัพอๆ กนั จะเอาทางหนึงทางใด ทางเดียวหรือกงึๆ ครึงๆ กลางๆ ก็จะไม่ไดผ้ลดีนัก  ยาเบาหวานมีด้วยกันหลายชนิด การออกฤทธิไม่เหมือนกัน การใช้ยาอย่างถูกต้องจะทําให ้ผลการรกัษาดี ลดโรคแทรกซอ้นจากยา แพทยจ์ะเป็นผูพิ้จารณาวา่ ควรทานยาชนิดใด จาํนวนเท่าใด ขึนอยู่กบัอาการของผูป่้วยแต่ละราย  สําหรบัการใชย้าฉีดอินซูลินรักษานัน จะใชใ้นรายทีเป็นโรคเบาหวานชนิดทีหนึง เป็นโรคเบาหานในขณะตงัครรภ์ หรือโรคเบาหวานชนิดทีสองทีคุมดว้ยยารบัประทานแลว้ไม่ไดผ้ล หรือมีขอ้หา้มในการใชย้ารบัประทาน  การป้องกันการเป็นเบาหวาน 1. ควบคุมนําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  และแกไ้ขปัจจัยเสียงอืนๆ อันจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน 2. ควบคุมโภชนาการ ใหมี้ความสมดุลทังในดา้นโภชนาการ การออกกาํลังกาย รวมไปจนถึงการใชย้ารกัษาโรค 3. ควรตรวจเช็คระดับนําตาลในเลือดอย่างสมําเสมอ โดยปรึกษาแพทย์ว่าควรตรวจเช็คเมือใด และระยะเวลาห่างในการตรวจทีเหมาะสม 4. ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการควบคุมนําตาลในเลือดจะตอ้งปรึกษาแพทยแ์ละเภสชักรกอ่นใชย้า หรือสมุนไพรเหล่านัน    
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