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             พลตรหีญิง แพทยห์ญิงยพุิน  เบ็ญสรุตัน์วงศ์ 

       สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย 
 

 “โรคเบาหวาน” จดัเป็นโรคฮิตของคนไทยอีกโรค เป็นภาวะทีร่างกายมีระดับนําตาลในเลือดสูง 
เนืองจากร่างกายไม่สามารถนํานําตาลในเลือดไปใชไ้ดต้ามปกติ ถา้นําตาลในเลือดสูงกวา่ระดับปกติอยู่เป็น
เวลานาน จะทาํใหเ้กิดโรคแทรกซอ้นต่ออวยัวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท การควบคุมเบาหวาน
ใหไ้ดต้ามเกณฑต์งัแต่แรกและคุมดีอย่างต่อเนืองจะสามารถลดโรคแทรกซอ้นเรือรงัดงักล่าว รวมถึงลดการ
เกิดโรคกลา้มเนือหวัใจตาย และลดอตัราการเสียชีวิต อย่างไรก็ตามพบวา่มีผูป่้วยเบาหวานจาํนวนไม่นอ้ย
พบโรคแทรกซอ้นตังแต่การตรวจวินิจฉัยครงัแรกเนืองจากรอใหม้ีอาการกอ่นจึงไปพบแพทย ์ดังนัน จึงสาํคญั
มากทีควรจะรูว้า่ตนเป็นเบาหวานตงัแตระยะแรกทียงัไม่มีอาการ จะไดร้ักษาไดท้นั ลดความเสียวในการเกิด
โรคแทรกซอ้น 
 

เบาหวานแบง่ไดเ้ป็น  ชนิด 
1. เบาหวานชนิดทหีนึง  ผูป่้วยมกัจะเกิดอาการกอ่นอายุ  ปี ดว้ยอาการหิวนําบ่อย นําหนัก 

ลด ซึงเกดิจากมีการทําลายของตบัอ่อน ความรุนแรงของโรคในแต่ละคนไม่เท่ากนั บางคนเป็นมากและเร็ว 
นอกจากนันผูป่้วยกลุ่มนียงัเสียงต่อการเกดิโรคแพภู้มิต่างๆ 

2. เบาหวานชนิดทีสอง  เกิดจากทีรา่งกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
เนืองจากภาวะดือต่ออินซูลิน ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดนี อาจจะไม่เกดิอาการอะไร เมือผูป่้วยมีอาการของ
โรคเบาหวานมกัจะมีโรคแทรกซอ้นแลว้ ผูป่้วยกลุ่มนีมกัจะมีอายุมากกว่า  ปี และมกัจะอว้น 
 

อาการของเบาหวาน 
 โดยปกติเมือเรารบัประทานอาหาร โดยเฉพาะอยา่งยงิอาหาร 
ประเภทแป้ง (คารโ์บไฮเดรต)     จะถูกย่อยสาลายเป็นนําตาลกลูโคส 
ในกระเพาะอาหาร และดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดเพือใชเ้ป็นพลงังานของ 
ร่างกาย   โดยตอ้งอาศยัฮอรโ์มนจากตบัอ่อน   คือ  อินซลิูนเป็นตวัพา 
นําตาลกลูโคสเขา้สู่เนือเยือต่างๆ ของร่างกาย หากตบัอ่อนสรา้งฮอรโ์มน 
อินซลิูนไม่ได ้หรือสรา้งไดไ้ม่พอจะทาํใหม้ีนําตาลในเลือกตกคา้งอยู่มาก  
และมีระดบัสูงกว่าปกติ จึงเกิดเป็นโรคเบาหวาน ซึงจะมีอาการระดบันําตาลในเลือดสูง ดงันี 

 ปัสสาวะบ่อยเนืองจากปราณปัสสาวะมาก ปัสสาวะกลางคืน คอแหง้กระหายนาํ ดมืนาํ
มาก มกัจะพบเมือมีระดบันําตาลในเลือดสูงมากเกินความสามารถของไตในการกนัมิให้
นําตาลออกมาในปัสสาวะ (พลาสมากลูโคสในเลือดมากกวา่  มก./ดล.) จึงมีนําตาล
ออกมากบัปัสสาวะ ซึงจะดึงนําตามมา ทาํใหสู้ญเสียนําไปดว้ย 

 มีอาการหิวบ่อย รบัประทานจ ุ แต่นาํหนกัลด อ่อนเพลีย  เนืองจากร่างกายเอานําตาล
กลูโคสไปใชเ้ป็นพลังงานไม่ได ้ทาํใหมี้การสลายพลงังานออกมาจากไขมนัและกลา้มเนือ 
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 ถา้เป็นแผลจะหายยาก  คนัตามผิวหนัง มีการติดเชือรา โดยเฉพาะอย่างยงิบริเวณช่อง
คลอดของผูป่้วยเพศหญิงจะคนัช่องคลอด 
 

นอกจากอาการดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีอาการแทรกซอ้นเรือรงัและเฉียบพลัน ดงันี 
 ชาปลายมือ ปลายเทา้  จากโรคแทรกซอ้นระบบประสาทส่วนปลาย 
 ตามวั จากโรคแทรกซอ้นทางตา พบไดท้งัตอ้กระจกกอ่นวนัอนัควรเบาหวานเขา้จอประสาท

ตา หรือจากตอ้หินเนืองจากเบาหวาน 
 เทา้บวม จากโรคแทรกซอ้นทางไต ทําใหส้ญูเสียโปรตีนไปทางปัสสาวะและจากการทีไตทาํ

หน้าทีลดลง ทาํใหก้ารขับเกลือและนําลดลง 
 แผลทีเทา้ อาจเกิดขึนโดยไม่รูสึ้กตัวเนืองจากมีอาการชา ทําใหแ้ผลลุกลามหายยาก ถา้

ควบคุมเบาหวานไม่ดี และมีโรคหลอดเลือดส่วนปลายทีเทา้ตีบ (เป็นโรคแทรกซอ้นของ
เบาหวาน) บางรายตอ้งถูกตดันิวเทา้ หรือตดัขา 

 ภาวะวิกฤตจากระดบันาํตาลสูงมาก เป็นโรคแทรกซอ้นเฉียบพลัน ทีอาจพบไดใ้นผูสู้งอายุ
ทีไม่รูต้วัว่าตนเองเป็นเบาหวาน แต่มีภาวะติดเชอืรุนแรง หรือมีภาวะเจ็บป่วยอนืๆ รุนแรง 
ถา้ซกัประวติัมกัจะมีอาการปัสสาวะบ่อยมากอ่น แต่ไม่ไดม้าตรวจ 

 

คนทัวไปอาจเป็นโรคเบาหวานไดโ้ดยไมมี่อาการ หรือไมรู่ต้ัว  
เพราะระดบันําตาลในเลือดไม่ไดสู้ง จนก่อใหเ้กดิอาการผิดปกติชดัเจน 
แต่ระดบันําตาลทีสูงกว่าปกติเป็นระยะเวลานานๆ กส็ามารถทาํใหเ้กดิ 
การเปลียนแปลงของหลอดเลือดทวัตัว ทาํใหเ้กิดโรคแทรกซอ้นเรือรงัได ้
ดงันัน จึงควรมีการตรวจหาโรคเบาหวานในผูที้มีความเสียงทีจะเกิดโรค 
เบาหวาน (การตรวจคดักรอง) 

สาํหรบัสาเหตุและโอกาสทีทําใหเ้กิดโรคเบาหวานนันก็มีอยูห่ลายเหตุหลายปัจจยั แมว้่าเบาหวาน
สืบทอดทางกรรมพันธุไ์ดก็้จริง แต่ผูที้มีญาติสายตรง (พอ่ แม่ พี น้อง เป็นเบาหวาน) ไม่จาํเป็นตอ้งเป็น
โรคเบาหวานทุกคน 
 

ปัจจยัเสียงอืนๆ ทก่ีอใหเ้กิดโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ 
1. ความอว้น ทาํใหก้ารตอบสนองของเนือเยือรา่งกายต่ออินซูลินไม่ดี 
2. ผูสู้งอายุ  การสงัเคราะหแ์ละการหลงัฮอรโ์มนอินซูลินลดลง 
3. ตบัอ่อนไดร้บัความกระทบกระเทือน เช่น ตับอ่อนอกัเสพ การดืมสุรามากๆ 
4. การตดิเชือไวรสับางชนิด  หดั หดัเยอรมนั คางทมู ก็มีผลต่อตับอ่อน 
5. การไดร้บัยาบางชนิด สเตียรอยด์ ยาขบัปัสสาวะ ยาคุมกาํเนิด บางชนิดทาํใหม้ีการสรา้ง

นําตาลมากขึน หรือการตอบสนองของอินซูลินไม่ดี 
6. การตงัครรภ ์  เนืองจากมีการเปลียนแปลงทางฮอรโ์มนจากรกหลายชนิดมีผลยบัยงัการทํางาน

ของอินซูลิน 
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ใครบา้งนะ ทคีวรจะตรวจคดักรองโรคเบาหวาน ตอบไดด้งันี 

1. ผูที้มีอาการโรคเบาหวานดังกล่าวขา้งตน้ 
2. ผูที้มีอายุตังแต่  ปี 
3. ผูที้อว้น และมีพ่อแม่ หรือน้อง เป็นเบาหวาน 
4. ผูที้มีความดนัโลหิตสูง หรือ กาํลังรบัประทานยาควบคุมความดนัโลหิต 
5. ผูที้มีระดบัไขมนัในเลือดผิดปกติ (ไตรกรีเซอไรดต์งัแต่  มก./ดล. 

และหรือไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดดี (เอช ดี แอล) ตาํกวา่  มก./ดล.) 
6. ผูที้มีประวติัเบาหวานระหว่างการตงัครรภ์หรือคลอดบุตรนําหนักแรกเกดิเกนิ  กิโลกรมั 
7. เคยตรวจระดบันําตาลในเลือดแลว้อยู่ในกลุ่มเสียง 
8. ผูที้เป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด 

 

การวินิจฉยัโรคเบาหวาน 
 การวินิจฉยัโรคเบาหวาน ทําไดโ้ดยการตรวจวดัระดับนําตาลในเลือดควบคู่กบัการสําเกตอาการ
ผิดปกติอืนๆ ตามทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยระดับนําตาลในเลือด (พลาสมากลูโคส) ทีปกติ ขณะงดอาหาร
คือ -  มก./ดล. คนเป็นเบาหวาน ถือเกณฑร์ะดบัพลาสมากลูโคสทีมากกวา่หรือเท่ากบั  มก./ดล. 
(งดอาหารอยา่งนอ้ย  ชัวโมง ดืมนําเปล่าได)้ ตงัเกณฑต์ามนีเพราะเป็นระดบันําตาลทีมีขอ้มูลว่าสัมพนัธ์
กบัการเกิดโรคแทรกซอ้นเรือรงั ระดบันําตาลระหวา่ง -  มก./ดล. จดัวา่เป็น “ผูมี้ความเสียงสงูที
จะเกดิโรคเบาหวาน” สมควรไดร้บัคาํแนะนําในการปรบัเปลียนพฤติกรรมการใชชี้วิตเพือป้องกนัการเกิด
โรคเบาหวาน 
 กรณีทีสงสัยว่าเป็นเบาหวาน  แต่ระดับพลาสมากลูโคสก่อนรับประทานอาหารเชา้ไม่ถึง     
มก./ดล. แพทย์จะใหต้รวจเพิมเติมโดยการดืมนําตาลกลูโคส  กรมั เจาะเลือดก่อนดืม และ  ชม. หลัง
ดืม (การทดสอบความทนต่อนําตาล) วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เมือระดับพลาสมากลูโคสที  ชม. มีค่า
ตงัแต่  มก./ดล. กรณีมีอาการโรคเบาหวานชัดเจนดังกล่าวแลว้ขา้งตน้ วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เมือ
ระดบัพลาสมากลูโคส (ไม่ตอ้งงดอาหาร) มีค่าตงัแต่  มก./ดล. 
 ในผูที้ไม่มีอาการชดัเจน และผลการตรวจผิดปกติไม่มาก จะตอ้งมีการตรวจซาํอีกครงัว่าผิดปกติ จึง
ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ถ้าผลตรวจปกติให้ตรวจซําทุก  ปี ในผูที้มีความเสียงสูงทีจะเกิด
เบาหวาน ควรไดร้ับการตรวจเช็คทุกปี อย่ารอใหมี้อาการของโรคเบาหวานจึงค่อยไปพบแพทย ์เนืองจาก
อาจเกิดโรคแทรกซอ้นเรือรงัขึนแลว้ไม่สามารถกลบัไปเป็นปกติ ทาํไดเ้พียงชะลอความรุนแรงของโรคเท่านัน 
 การรักษาโรคเบาหวานนันมีทังแบบใชย้า และไม่ใชย้าโดยการปรับเปลียนพฤติกรรมการใชชี้วิต 
เพราะในการรกัษาเบาหวานนันไม่จาํเป็นทีผูป่้วยจะตอ้งใชย้าทุกคน 
 

การรกัษาโรคเบาหวานแบบปรบัเปลียนพฤติกรรม มีดงันี 
 การรกัษาโรคเบาหวานนัน ตอ้งมีการปรบัเปลียนพฤติกรรม โดยปฏิบตัิตนดงันี 

 ควบคุมอาหาร เปลียนพฤติกรรมการกิน  งดหรือลดอาหารประเภทนําตาลและแป้ง ส่วน
อาหารประเภทแป้งธรรมชาติ เช่น ขา้ว ควรกินขา้วจา้วมากกวา่ขา้วเหนียว ถา้เป็นขา้วกลอ้งจะดีมาก โดยกิน
แต่พออิม แป้งอืนๆ ทีเหมือนขา้ว เช่น ขนมปังจืด เสน้กว๋ยเตียว วุน้เสน้ อนันีกก็นิพออิม ส่วนผลไมป้ระเภท 
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เสน้ใยสูงไม่หวาน กินไดไ้ม่จํากดั เช่น ชมพู่ ฝรงัดิบ แอปเปิล เมล็ดพืชผัก ถัว ส่วนผลไมห้วานๆ ใหกิ้นพอ
หมอปากหอมคอ เช่น แตงโม สม้เขียวหวาน มะม่วงสุก กลว้ย ผลไมที้ไม่ควรกินเลย คือ ลําไย สับปะรด 
ทุเรียน อาหารไขมนัควรลด อาหารโปรตีนกินปกติ ยกเวน้ถา้มีปัญหาไตวายร่วมดว้ย ใหล้ดลง 

   นอกจากนีก็ตอ้ง งดหรือลด แอลกอฮอล์ (เหลา้ เบียร์ อืนๆ) เพราะจะทําใหก้ารควบคุมเบาหวาน
ลาํบากและอาจทําใหเ้กิดโรคแทรกซอ้น 

 ออกกาํลงักายสมาํเสมอ   การออกกาํลังกาย จะช่วยทําใหก้ารควบคุมนําตาลในเลือดไดดี้ขึน 
บางทีแค่การออกกําลังกายและควบคุมอาหาร ก็สามารถทําใหนํ้าตาลใกลเ้คียงปกติ โดยไม่ตอ้งกินยาก็ได ้
แต่การออกกาํลังกายนันไม่ควรหกัโหม ขอใหค้่อยเป็นค่อยไป นอกจากนีก็ตอ้งพักผ่อนใหพ้อดว้ย ถา้นอนอ
ไดว้นัละ  ชวัโมง จะดีมาก 
 

การรกัษาโดยการใชย้า 
 ก่อนจะพูดถึงการรักษาเบาหวานดว้ย ยา ขอเน้นและขอยําอีกครังว่า การรักษาโรคเบาหวานจะ
ไดผ้ลดีนัน ตัวผูป่้วยรวมถึงผูใ้กลชิ้ด เช่น ญาติ พี น้อง คนดูแล จะตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของโรคแนวทางการ
รกัษาพอสมควร เนืองจากเป็นโรคเรือรัง รกัษาไม่หายขาด จาํเป็นตอ้งรกัษาต่อเนือง เพือใหม้ีคุณภาพชีวิตที
ดี และยืนยาวเท่าคนปกติ และการรักษาตอ้งประกอบไปดว้ย  อย่าง (ออกกาํลังกาย ควบคุมอาหาร และ
ยา) ซึงสาํคญัพอๆ กนั จะเอาทางหนึงทางใด ทางเดียวหรือกึงๆ ครึงๆ กลางๆ กจ็ะไม่ไดผ้ลดีนัก 
 ยาเบาหวานมีด้วยกันหลายชนิด การออกฤทธิไม่เหมือนกัน การใชย้าอย่างถูกต้องจะทําให ้
ผลการรกัษาดี ลดโรคแทรกซอ้นจากยา แพทยจ์ะเป็นผูพ้ิจารณาว่า ควรทานยาชนิดใด จาํนวนเท่าใด ขึนอยู่
กบัอาการของผูป่้วยแต่ละราย 
 สําหรับการใชย้าฉีดอินซูลินรกัษานัน จะใชใ้นรายทีเป็นโรคเบาหวานชนิดทีหนึง เป็นโรคเบาหาน
ในขณะตงัครรภ ์หรือโรคเบาหวานชนิดทีสองทีคุมดว้ยยารบัประทานแลว้ไม่ไดผ้ล หรือมีขอ้หา้มในการใชย้า
รบัประทาน 
 

การป้องกนัการเป็นเบาหวาน 
1. ควบคุมนําตาลในเลือดให้อยู่ ในเกณฑ์ปกติ  และแก้ไขปัจจัยเสียงอืนๆ อันจะก่อให้เกิด

โรคเบาหวาน 
2. ควบคุมโภชนาการ ใหม้ีความสมดุลทงัในดา้นโภชนาการ การออกกาํลงักาย รวมไปจนถึงการ

ใชย้ารกัษาโรค 
3. ควรตรวจเช็คระดับนําตาลในเลือดอย่างสมําเสมอ โดยปรึกษาแพทย์ว่าควรตรวจเช็คเมือใด 

และระยะเวลาห่างในการตรวจทีเหมาะสม 
4. ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการควบคุมนําตาลในเลือดจะตอ้งปรึกษาแพทยแ์ละ

เภสชักรกอ่นใชย้า หรือสมุนไพรเหล่านัน 
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