ความรูเรื่องโรคเบาหวาน
น.พ ณัฐพงศ โฆษชุณหนันท
โรคเบาหวานคืออะไร
โรคเบาหวานเปนภาวะที่รางกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ เกิคดจากการขาดฮอรโมน
อินซูลินหรือจาการดื้อตอฤทธิ์ของอินซูลิน ทําใหรางกายไมสามารถนําน้ําตาลในเลือดไปใชได
ตามปกติ น้ําตาลในเลือดที่สูงอยูเปนระยะเวลานานทําใหเกิดโรคแทรกซอนของอวัยวะตางๆเชน ตา
ไต ระบบประสาท โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคเบาหวานเกิดไดอยางไร
ในคนปกติในระยะทีไ่ มไดรบั ประทานอาหารตับจะมีการสรางน้ําตาลออกมาตลอดเวลา
เพื่อใหเปนอาหารของสมองและอวัยวะอื่นๆ ในระยะหลังรับประทานอาหารพวกแปงจะมีการยอย
เปนน้ําตาลกลูโคสเขาสูกระแสเลือด ระดับน้ําตาลที่สูงขึ้นจะกระตุนใหมีการหลั่งอินซูลินจากตับ
ออนเพื่อเพิ่มการนําน้ําตาลไปใชทําใหระดับน้ําตาลลดลงมาเปนปกติ
ในผูปวยเบาหวานที่อาจเกิดจากการขาดอินซูลินหรือดื้อตอฤทธิ์ของอินซูลินทําใหไม
สามารถใชน้ําตาลได ขณะเดียวกันมีการยอยสลายไขมันและโปรตีนในเนื้อเยื่อมาสรางเปนน้ําตาล
มากขึ้น ทําใหมีน้ําตาลในเลือดสูง จนลนออกมาทางไตและมีน้ําตาลในปสสาวะ เปนที่มาของคําวา”
เบาหวาน”
อาการของโรคเบาหวาน
ระดับน้ําตาลคนปกติจะอยูใ นชวง 70-99 มก./ดล. กอนรับประทาทนอาหารเชา ผูปวย
เบาหวานที่มีนา้ํ ตาลสูงจากคาปกติไมมากอาจไมมีอาการชัดเจน จะตองทําการตรวจเลือดเพื่อการ
วินิจฉัย ถาไมทราบวาเปนเบาหวานมาเปนเวลานานผูปวยอาจมาตรวจพบดวยภาวะแทรกซอนของ
โรคเบาหวานได
ผูปวยที่มีน้ําตาลสูงกวาคาปกติมากอาจมีอาการจากน้ําตาลในเลือดสูงหรือจาก
ภาวะแทรกซอนไดแก
• ปสสาวะบอยและมาก ปสสาวะชวงกลางคืน เกิดจากการที่น้ําตาลรั่วมากับปสสาวะและดึงน้ํา
ออกมาดวย
• คอแหง ดื่มน้ํามาก กระหายน้ํา เกิดจาการที่รางกายสูญเสียน้ํามากทางปสสาวะ
• หิวบอยทานจุ แตน้ําหนักลดและออนเพลีย เกิดจากการทีร่ างกายใชกลูโคสเปนอาหารไมได
ตองใชโปรตีนและไขมันเปนพลังงานแทน
• แผลหายยาก มีการติดเชื้อทางผิวหนัง เกิดแผลไดบอย น้าํ ตาลที่สูงทําใหการทํางานของเม็ด
เลือดขาวลดลง

• คันตามผิวหนัง ติดเชื้อรางาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชองคลอดของผูปวยหญิง
• ตาพรามัว อาจเกิดจากน้ําตาลคั่งในเลนซตา โรคจอประสาทตาจากเบาหวนหรือตอกระจก
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน
การวินจิ ฉัยอาศัยระดับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดังนี้
1. มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนดังกลาวขางตน และมีระดับน้ําตาลในเลือดมากวา 200 มก./
ดล.โดยไมจําเปนตองอดอาหาร
2. ระดับน้ําตาลกอนรับประทานอาหารเชาตั้งแต 126 มก./ดล. ขึ้นไป อยางนอย 2 ครั้ง
3. การตรวจโดยการใหรับประทานกลูโคส 75 กรัมพบวามีระดับน้ําตาลหลังรับประทานกลูโคส
ตั้งแต 200 มก./ดล. ขึ้นไป
ระดับน้ําตาลกอนรับประทานอาหารเชาทีอ่ ยูในชวง 100-125 มก./ดล. เรียกวา
ระดับน้ําตาลขณะอดอาหารผิดปกติ ระดับน้ําตาลหลังรับประทานกลูโคส 75 กรัมที่อยู
ในชวง 140-199 มก./ดล. เรียกวาความทนตอน้ําตาลบกพรอง ทั้งสองภาวะนี้เรียกรวมกันวา
เปน “ระยะกอนเปนเบาหวาน”
ผูที่ควรตรวจหาโรคเบาหวาน
• ผูที่มีอาการของโรคเบาหวานดังขางตน
• อายุมากกวา 40 ป
• มีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน
• เคยมีระน้ําตาลอยูในระยะกอนเบาหวาน
• เคยเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ
• คลอดบุตรหนักมากกวา 4 กก.
• มีความดันโลหิตสูง
• มีไขมันในเลือดผิดปกติ
• มีโรคหลอดเลือดตีบแข็ง
• มีโรคที่บงวามีภาวะดื้อตออินซูลินไดแกโรครังไขมีถุงน้ําหลายถุง
ผูที่มีภาวะดังกลาวแมไมมีอาการของโรคเบาหวานควรตรวจสอบ ถาระดับน้ําตาลอยูในขาย
สงสัยควรตรวจซ้ําในระยะ 1 ป
ประเภทของโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานสามารถแบงไดเปน 4 ชนิดดังนี้
เบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในคนอายุนอย มักต่ํากวา 30 ป มากที่สุดเกิดในชวงวัยรุน เกิดจากตับออน
ไมสามารถสรางอินซูลินไดผูปวยมักมีรูปรางผอม อาจเกิดภาวะหมดสติจากน้ําตาลในเลือดสูงหรื
หอเลือดเปนกระคีโตน การรักษาตองใชยาฉีดอินซูลิน ในประเทศไทยพบนอยกวา 5%

เบาหวานชนิดที่ 2 มักพบในผูที่อายุมากกวา 40 ป เกิดจากภาวะดื้อตออินซูลินและมีการหลั่ง
อินซูลินลดลง มักมีรูปรางอวนและมีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว สามารรักษาดวยการ
ควบคุมอาหารหรือยาเม็ดลดระดับน้ําตาล ในรายที่เปนนานๆการสรางอินซูลินลอลงมากๆก็อาจ
ตองฉีดอินซูลิน ในประเทศไทยพบมากกวา 95%
โรคเบาหวานที่มีสาเหตุเฉพาะ เชน โรคเบาหวานที่สาเหตุทางกรรมพันธุ โรคของตับออน ฮอรโมน
ผิดปกติ จากยาบางชนิดเชน ยาสเตียรอยด
โรคเบาหวานที่เกิดขณะตั้งครรภ เปนโรคเบาหวานทีต่ รวจพบครั้งแรกขณะผูปวยตั้งครรภ โดยที่
ผูปวยไมมีประวัติเปนโรคเบาหวานมากอน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนขณะตั้งครรภทมี่ ี
ผลทําใหเกิดภาวะดื้อตออินซูลิน การรักษามักตองใชอินซูลิน หลังคลอดเบาหวานมักหายไป และ
ผูปวยจะมีโอกาสเปนเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อมีอายุมากขึ้น
การปองกันโรคเบาหวาน
การใหโภชนะบําบัดที่เหมาะสม การออกกําลังกายและ ลดน้ําหนัก 5-10% ในผูที่อวน
สามารถลดการเปนเบาหวานได
การรักษาโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังไมหายขาดจะตองควบคุมโรคไปตลอดชีวติ และอาศัยความ
รวมมือของผูปวยและญาติ ในการดูแลตนเองตามคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ การรักษาไดแก
• การควบคุมอาหาร
• การออกกําลังกาย
• การรักษาดวยยาเม็ดลดระดับน้ําตาล และ/หรืออินซูลิน
• การไดรับสุขศึกษาในการดูแลตนเอง เพื่อใหผูปวยมีความรูและสามารถปฏิบัติตนในกสน
ควบคุมโรคเบาหวานไดถูกตอง
โรคแทรกซอนของเบาหวาน
เปนผลจากกาควบคุมเบาหวานไดไมดีอาจมีปจจัยอืน่ รวมไดแกความดันโลหิตสูง ไขมันสูง
การสูบบุหรี่
ภาวะแทรกซอนในระยะสั้น เปนภาวะแทรกซอนแบบเฉียบพลัน ไดแก การเกิดเลือดเปนกรดจากคี
โตน ภาวะหมดสติจากน้ําตาลในเลือดสูง น้ําตาลในเลือดสูงจากการติดเชื้อ การเกิดน้ําตาลต่ําจากยา
ที่ใชรักษา
ภาวะแทรกซอนในระยะยาว การควบคุมเบาหวานไมดีในระยะยาวทําใหเกิดภาวะแทรกซอนเรื้อรัง
ในระยะยาวไดแก โรคจอประสาทตาจากเบาหวาน โรคไตวาย โรคประสาทสวนปลาย โรคหลอด
เลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสวนปลาย นําไปสูค วามสูญเสียชีวิตและพิการ
สูญเสียคาใชจา ยในการรักษา

เปาหมายการควบคุมโรคเบาหวาน
ผูปวยเบาหวานมักมีปจจัยเสีย่ งของโรคหลอดเลือดแข็งอืน่ ๆรวมดวยจึงตองทําการใหการ
รักษารวมไปดวยเสมอ
เปาหมายการควบคุมตามคําแนะนําของสมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา
เปาหมาย
1. น้ําตาลกอนอาหาร (มก./ดล.)
90-130
2. น้ําตาลหลังอาหาร 2 ชั่วโมง (มก./ดล.)
<180
3. น้ําตาลเฉลี่ย HbA1C (%)
<7
4. โคเลสเตอรอล
(มก./ดล.)
<180
5. เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล (มก./ดล.)
>40
<100
6. แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (มก./ดล.)
7. ไตรกลีเซอไรด (มก./ดล.)
<150
8. ดัชนีมวลกาย (กก/ตรม.)
<23
9. ความดันโลหิต (มม.ปรอท)
<130/80
10. ออกกําลังกาย (นาที/สัปดาห)
150
การกําหนดเปาหมายอาจไดรับการพิจารณาในรายละเอียดเฉพาะในผูปว ยแตระรายโดยคํานึงถึง
อายุ สภาวะรางกาย และ ภาวะแทรกซอนตางๆที่เกิดขึ้น
แมโรคเบาหวานรักษาไมหายขาดแตสามารถควบคุมได ซึ่งจะชวยปองกันหรือชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซอนทําใหผูปว ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดําเนินชีวิตไดเหมือนคนปกติ

