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โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะท่ีร่างกายมีน้้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาด
ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้้าตาลในเลือดให้เป็น
พลังงานของเซลลใ์นร่างกายมีความผิดปกติหรือท้างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนเกิดน้้าตาลสะสมในเลือดปริมาณ
มาก หากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้เป็นเวลานานจะท้าให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อม เกิดโรคและอาการแทรกซ้อน
ขึ้น 
จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ท่ัวโลกราว 425 ล้านคนในป ี2560 และคาดการณ์ว่าจะมีจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากถึง 629 ล้านคนในปี 
2588 ส้าหรับสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทยพบว่า คนไทยช่วงอายุ 20-79 ปี เป็นโรคเบาหวานร้อย
ละ 8.3 หรือหมายความว่าใน 100 คน จะพบคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 8 คน และจ้านวนมากกว่าครึ่ง
ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวาน สถิติการพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ยังมีจ้านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนท้าให้ต้องมีการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่องถึงภัยร้ายของโรค เพราะเป็นโรคเร้ือรังท่ีรักษาไม่หายขาด มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน
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ลุกลามใหญ่โตจนต้องสูญเสียอวัยวะที่ส้าคัญของร่างกาย ทางสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก 
(WHO) จึงได้ก้าหนดให้วันท่ี 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อให้ตระหนักถึงความส้าคัญของโรค
นี้   
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยึดหลักเกณฑ์ตามสมาคมเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในการจ้าแนกผู้ป่วย
โรคเบาหวานด้วยการตรวจปริมาณน้้าตาลในเลือด หากผลการตรวจหลังงดอาหารและเครื่องดื่มมีน้้าตาลอยู่
กระแสเลือดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แสดงว่าระดับน้้าตาลในเลือดปกติ ท้ังนี้ระดับน้้าตาลในเลือดยังบ่ง
บอกถึงภาวะเส่ียงต่อการเป็นเบาหวานได้ด้วย (Prediabetes) ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเป็นเบาหวาน
สามารถพัฒนาการเกิดโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 (เบาหวานท่ีเกิดจากการท่ีตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่
เพียงพอต่อการใช้) โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมองในอนาคตได้ง่ายขึ้น 

 

อาการของโรคเบาหวาน 

โรคเบาหวานในระยะแรกจะไม่แสดงอาการผิดปกติ บางรายอาจตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้น
แล้ว อาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกัน ซึ่งอาการท่ีพบส่วนใหญ่ คือ กระหายน้้ามาก ปาก
แห้ง ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย น้้าหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ สายตาพร่ามัว เห็นภาพไม่ชัด รู้สึกเหนื่อยง่าย  มีอาการชา
โดยเฉพาะมือและขา บาดแผลหายยาก เป็นต้น ท้ังนี้ อาการของโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ในขณะท่ีโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 จะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักเกิดขึ้น
ในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 24-28 สัปดาห์ 
สาเหตุของโรคเบาหวาน 

โรคเบาหวานมีหลายประเภท สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เบาหวานประเภทท่ี 1 (Type 1 Diabetes) 
เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ เบาหวานประเภทท่ี 2 (Type 2 Diabetes) เกิดจากการท่ีตับ
อ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ หรือเกิดภาวะการดื้ออินซูลิน (Insulin Resistance) และ
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) ซึ่งเป็นโรคเบาหวานท่ีพัฒนาขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์จากการ
เปลี่ยนแปลงฮอร์โมน โดยท่ีผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1
https://www.pobpad.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1
https://www.pobpad.com/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
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นอกจากโรคเบาหวานท้ัง 3 ประเภทแล้วยังมีโรคเบาหวานท่ีพบได้ไม่บ่อยอย่างโรคเบาหวานท่ีเกิดจากกรรมพันธ์ุ
หรือแบบโมโนเจนิก (Monogenic Diabetes) อีกท้ังยังมีโรคเบาหวานจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้ยา หรอืเกิด
จากโรคชนิดอื่นอย่างโรคซิสติก ไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis) ด้วย 
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน 

แพทย์จะสอบถามอาการผู้ป่วย ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและของบุคคลในครอบครัว และการตรวจร่างกาย 
และท่ีส้าคัญต้องอาศัยการตรวจเลือด เพื่อดูระดับน้้าตาลในเลือดเป็นหลัก โดยมีวิธีการวิเคราะห์ระดับน้้าตาลใน
เลือดหลายวิธ ีได้แก่ 

 การตรวจระดับน้้าตาลในเลือดเวลาใดก็ได้ (Random/Casual Plasma Glucose Test) 
 การตรวจระดับน้้าตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (Fasting Plasma Glucose: FPG) 
 การตรวจน้้าตาลเฉลี่ยสะสม หรือฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี (Hemoglobin A1c: HbA1c) 
 การทดสอบการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินต่อระดับน้้าตาลในเลือด (Oral Glucose Tolerance Test: 

OGTT) 
หากผู้ป่วยไม่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจน คือ หิวน้้ามาก ปัสสาวะบ่อยและมาก น้้าหนักตัวลดลง โดยที่ไม่มี
สาเหตุ การตรวจด้วยวิธีท้ังหมดข้างต้นจ้าเป็นต้องมีการตรวจซ้้าอย่างน้อย 1 ครั้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
ยืนยันผลการวินิจฉัย 
การรักษาโรคเบาหวาน 

การรักษาผู้ป่วยเบาหวานในประเภทท่ี 1 จ้าเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนในร่างกายด้วยการฉีดยา
เป็นหลัก ควบคู่ไปกับการคุมอาหารและออกก้าลังกายท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 หากเป็นใน
ระยะแรก ๆ สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม การออกก้าลัง และควบคุมน้้าหนัก หาก
อาการไม่ดีขึ้น แพทย์อาจให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเข้าไปทดแทนเช่นเดียวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 
ส้าหรับผู้เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรเข้าฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรก พรอ้มท้ังควบคุมอาหารที่
รับประทานและออกก้าลังกายตามค้าแนะน้าของแพทย์ 
นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ป่วยเกิดแผลเบาหวานขึ้นท่ีเท้า แพทย์อาจให้ผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ป้องกันแผล เช่น รองเท้า
ส้าหรับผู้ป่วยเบาหวาน เฝือก หรือผ้าพันแผล เป็นต้น หากแผลเริ่มมีลักษณะรุนแรงขึ้น แพทย์อาจวางแผนการ
รักษาตามเหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแผลเบาหวานท่ีเป็น ท้ังนี ้หากรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแพทย์
อาจต้องตัดอวัยวะท้ิงเพื่อป้องกันอาการลุกลาม 
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 

โรคเบาหวานเป็นโรคท่ีส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับน้้าตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ หากไม่มีการควบคุมในเรื่องของการ
รับประทานอาหารและดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี ปล่อยให้ระดับน้้าตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานาน จะส่งผล
ต่อเส้นเลือดที่น้าสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะในร่างกายจนน้าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ท้ังโรคแทรกซ้อนชนิดท่ีเกิด
กับเส้นเลือดขนาดเล็ก เช่น เบาหวานขึ้นตา โรคไต เป็นต้น หรือโรคแทรกซ้อนชนิดที่เกิดกับเส้นเลือดขนาดใหญ่ 
เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เป็นต้น รวมไปถึงโรคแทรกซ้อนที่ระบบ
ประสาทและท่ีสามารถท้าให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยะบางส่วน นอกจากนี้สตรีมีครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานจะเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ การแท้งบุตรได้ 

https://www.pobpad.com/cystic-fibrosis
https://www.pobpad.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://www.pobpad.com/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
https://www.pobpad.com/%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0
https://www.pobpad.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2
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การป้องกันโรคเบาหวาน 

สิ่งส้าคัญของการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ต้องคอยหมั่นระวังระดับน้้าตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้
อยู่เกณฑ์ปกติ เน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการดื่ม
แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี ่รวมถึงการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอ หากเป็นสตรีมีครรภ์ควรเข้ารับการฝาก
ครรภ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่้าเสมอ และได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานหากมีความเสี่ยง เพื่อ
สามารถตรวจพบโรคเบาหวานได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ 

 

www.pobpad.com 
 

                                                                  
“สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 

www.thatoomhsp.com 
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 
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https://www.pobpad.com/cholesterol-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97

