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โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวาน
หน่วยตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สาระสุขภาพ

สาเหตุอื่น ที่อาจท�าให้เป็นเบาหวาน

 	การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ

  ยาคุมก�าเนิด ยาสเตียรอยด์

 	พิษสุราเรื้อรัง ตับอ่อนอักเสบ

เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจ�าตัวไปตลอดชีวิต

 โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินให้พอเพียง 

ทีจ่ะช่วยน�าเอาน�า้ตาล (ท่ีได้จากอาหารจ�าพวกแป้ง ของหวาน) ไปใช้ให้เกิดเป็นพลงังานแก่ร่างกาย

เพื่อการด�ารงชีวิตได้ ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูงเกินไป ผลของน�้าตาลในเลือดที่สูงอยู่นานๆ 

เป็นเหตุให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายเสียหน้าที่และเกิดโรคแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะที่ตา ไต 

ประสาทส่วนปลาย หัวใจ และหลอดเลือด

โรคเบาหวานมีสาเหตุจาก
อะไร

สาเหตุเหล่านี้ ท�าให้ตับอ่อนไม่สร้างฮอร์โมน
อินซูลิน ท�าให้น�้าตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ

โรคเบาหวานคืออะไร

สาเหตุส�าคัญ คือ 

กรรมพันธุ์

กับ ความอ้วน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน
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	ภาวะอ้วน ท�าให้

อินซูลินน� าน�้ าตาล 

ทีไ่ด้จากอาหารไปใช้

เป็นพลังงานให้แก่

ร่างกายได้ไม่ดี ท่ีเรียกว่า 

เกิดภาวะดื้อต่อฤทธิ์ของอินซูลิน

ท� า ให ้น�้ าตาลใน เลื อดสู งขึ้ น 

ความอ้วนจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรค

เบาหวานได้ การเกดิโรคเบาหวาน

สามารถป้องกันได้ ถ้าควบคุม

อาหารการกนิให้ด ีไม่ให้อ้วน และ

ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

	ส ่วนคนที่ เป ็น เบาหวาน 

การควบคมุอาหารเพือ่ลดน�า้หนกั

และออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ 

สามารถลดน�้าตาลในเลือดและ 

ลดขนาดของยาทีใ่ช้รักษาได้ และ

ช่วยให้คุมเบาหวานได้ดีขึ้น

คนไทยอายุ 35 ปีขึ้น
ไป 

100 คน
เป็นโรคเบาหวาน

9.6 คน

โรคเบาหวานมีกี่ชนิด

โรคเบาหวานป้องกันได้

?โรคเบาหวานแบ่งตามสาเหตุการเกิดได้ 4 ชนิด ดังนี้

 เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิง ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน

 เข้าไปทดแทน มักเกิดในคนอายุน้อยและผอม พบได้ไม่มากประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์

 เบาหวานชนิดท่ี 2 เกิดจากขาดอินซูลินบางส่วนหรืออินซูลินท�าหน้าที่บกพร่อง (ดื้อต่อฤทธ์ิ 

 ของอินซูลิน) มักเกิดในผู้ใหญ่และผู้ที่น�้าหนักเกินหรืออ้วน ปัจจุบันพบได้มากขึ้นในเด็ก 

 ที่น�้าหนักเกินหรืออ้วน ซึ่งอาจเริ่มรักษาด้วยการควบคุมอาหาร

 ออกก�าลังกาย และยาลดระดับ

 เบาหวานชนิดอื่นๆ เช่น เกิดจากการใช้ยาบางชนิด

 ตับอ่อนอักเสบ ติดเชื้อไวรัสบางชนิด

 เบาหวานขณะตั้งครรภ์

เคล็ดลับ
ของการรักษาโรคเบาหวาน อยู่ที่

การควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย
และการใช้ยารักษาเบาหวานอย่างต่อเนื่อง











 เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินค�าว่า “โรค 
เบาหวาน” กันมาพอสมควร โดยไม่ต้องบรรยาย
กิตติศัพท์ความรุนแรงและความน่ากลัวของโรคนี้ 
เพราะสถิติในรอบหลายปีหลัง พบว่ามีผู ้ป ่วย 
เบาหวานเพ่ิมมากขึน้ และไม่ได้เพ่ิมขึน้เฉพาะกับผู้ป่วย
สูงอายุเท่านั้น ผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กเองก็พบได้เช่นกัน 
อย่าเพิ่งตกใจกันไป เพราะโรคเบาหวานสามารถ 
เกิดขึ้นได้ในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอ้วน 
หรือเดก็ที่มีน�้าหนักมาก
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อาจารย์แพทย์หญิง เปรมฤดี ภูมิถาวร
กมุารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มหาวทิยาลยัมหดิล

นานาสาระ

 เบาหวานเป็นโรคที่มีน�้าตาลสูงในเลือด เกิดจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึม 
ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน สืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายมีการหลั่งอินซูลิน 
ซึง่เป็นฮอร์โมนทีม่คีวามส�าคญัในการควบคมุระดับน�า้ตาลในเลือดได้ไม่เพยีงพอ หรอืมคีวาม 

ผดิปกติของอวัยวะเป้าหมายของอนิซลูนิ ได้แก่ ตบั กล้ามเน้ือ และเน้ือเยือ่ไขมนัร่วมด้วย 

 เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) 
ซึ่งพบมากข้ึนในเด็กและวัยรุ่น และปัจจุบันมักพบ 
ร่วมกับโรคอ้วนหรือภาวะโภชนาการเกิน ในอดีต
เชื่อว่าเป็นโรคที่พบในผู้ใหญ่เท่านั้น เบาหวานชนิด
ที่ 2 น้ี ต้องรักษาด้วยยากินและบางรายต้องใช ้
การฉีดอินซูลิน นอกจากนี้เบาหวานชนิดที่ 2 
ยังอาจรวมถึงผู้ป่วยบางโรคที่ได้รับยาที่ท�าให้เกิด
น�้าตาลสูงในเลือดชั่วคราวด้วย เช่น ยาเคมีบ�าบัด 
ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

 อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กก็ยังคงมากกว่าเบาหวานชนิดที่ 2 แต่อุบัติการณ์
ของเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับโรคอ้วนที่มากข้ึนน้ัน เพ่ิมจ�านวนขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงสิบป ี

ที่ผ่านมา

โรคเบาหวาน
ในเดก็และวยัรุ่น

ชนิดของโรคเบาหวานในเด็ก
ชนิดของโรคเบาหวานในเด็กมี 2 ชนิดหลัก คือ

 เบาหวานชนิดที่  1 (Type 1  
Diabetes) เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด
ส�าหรบัเบาหวานในเด็กและวยัรุน่ เกิดจาก
การท่ีเซลล์ตับอ่อนทีเ่รยีกว่า “บต้ีาเซลล์” 
ถูกท�าลาย เป ็นผลจากกระบวนการ 
ทางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับ
การรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเท่านั้น และ
มักเริ่มเป็นโรคเมื่ออายุยังน้อย

ล�าไส้เล็ก
เปลี่ยนอาหาร
จ�าพวกแป้ง

เป็นน�า้ตาลในเลือด

ตับอ่อน

บีตาเซลล์
แอลฟาเซลล์

กลุ่มเซลล์
ลงัเกอร์ฮาน
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อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
 อุบัติการณ์ของภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นไทย
เพิ่มข้ึนอย่างมากจากราวร้อยละ 6 ในปี พ.ศ.2533 เป็นร้อยละ 13 - 15 
ในระหว่างปี พ.ศ.2539 - 2541 ตัวอย่างข้อมูลของหน่วยต่อมไร้ท่อ และ 
เมตาบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพียง 4 รายที่ได้รับการวินิจฉัยในช่วง 
10 ปีแรก (พ.ศ.2533 - 2542) แต่ในช่วง 10 ปีหลัง (พ.ศ.2543 - 2552) 
พบผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นอีกถึงเกือบ 40 ราย หรือประมาณ 10 เท่า 

 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดก็คือ ความอ้วน และเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ภาวะโภชนาการเกิน และ 
การขาดการออกก�าลังกาย การที่มีความไม่สมดุลระหว่างการได้รับและการใช้พลังงานเป็นเวลานานท�าให้
เกิดความอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 

ความแตกต่าง
ของโรคเบาหวานในเด็กและโรคเบาหวานในผู้ใหญ่
โรคเบาหวานในเด็กและวยัรุน่มีความคล้ายคลงึกับโรคเบาหวานในผูใ้หญ่ 
แต่ก็มีความแตกต่างกัน ดังนี้

ชนิดของเบาหวาน ส่วนมากเบาหวานที่พบในเด็กจะเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 
แต่ในผู ้ใหญ่จะพบชนิดที่ 2 มากกว่า อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมักพบ 
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพบ
อัตราเพิ่มขึ้นของเด็กอ้วนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

การดูแลรักษา เน่ืองจากเด็กและวัยรุ ่นเป็นวัยที่ยังมีการเจริญเติบโต 
และช่วงวัยรุ ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน ทั้งอารมณ ์
การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย และฮอร์โมนต่างๆ รวมทัง้ยงัอยูใ่นช่วงวัยเรยีน 
มีคนรอบข้างจึงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในการดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัว ครู และเพื่อนๆ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ ฉะนั้น
การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กจึงมีความละเอียดซับซ้อนมาก

ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน เนื่องจากถ้าเริ่มเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กโอกาส 
ที่จะพบภาวะแทรกซ้อนในอนาคตก็มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายที่ 
ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ดี

1

3

2

ลักษณะอาการของเดก็ที่เป็นโรคเบาหวาน
 ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เด็กจะมีอาการปัสสาวะมากและบ่อย ดื่มน�้ามาก กินเก่ง แต่น�้าหนักลด 
ผอมลง บางรายน�้าหนักอาจลดได้ถึง 10 กิโลกรัม บางรายที่มีอาการมานานและไม่ได้รับการวินิจฉัย 
และรักษา เด็กอาจจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ส่วนบางรายที่มีอาการหนัก จะมีเลือดเป็นกรด 
หายใจเหนื่อยหอบ 

ร่างกายต้องใช้อินซูลิน
น�าน�้าตาลในเลือดไปใช้

เป็นพลังงาน

หาก อินซูลินไม่สมดุล
จะท�าให้น�้าตาลในเลือดสูง

ก่อให้เกิด โรคเบาหวาน

IN
SU
LIN

IN
SU
LIN

ตับอ่อน
ผลิตอินซูลิน

ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน
ในเด็กและวัยรุ่นไทย

พ.ศ.2553

ร้อยละ

พ.ศ.2536 - 2541
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 ส่วนเดก็ทีเ่ป็นเบาหวานชนดิที ่2 เกือบจะท้ังหมดเกิดขึน้ในเดก็และวยัรุ่นทีอ้่วนหรอืน�า้หนักเกิน และ
ส่วนใหญ่มักเริ่มมีอาการในระยะที่เริ่มเป็นหนุ่มสาวแล้ว ประมาณร้อยละ 50 - 75 ของผู้ป่วยจะมีพ่อ 
หรอืแม่เป็นเบาหวานชนดิที ่2 เกอืบร้อยละ 90 ของผูป่้วยจะมญีาติใกล้ชดิเป็นเบาหวานชนิดที ่2 ซ่ึงนอกจาก 
ความอ้วนแล้ว ผู้ป่วยเด็กเบาหวานชนิดที่ 2 มักมีปื้นด�าหนาที่คอ รักแร้ ขาหนีบ ซึ่งขัดถูไม่ออก บางราย
อาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วย เช่น ที่ช่องคลอด ผิวหนัง ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสังเกตว่าเด็กน�้าหนักลด แต่อาจ
มีการปัสสาวะมาก ด่ืมน�้ามาก นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่มีอาการ แต่ตรวจพบจากการ 
ตรวจสุขภาพทั่วไปหรือมาปรึกษาแพทย์เรื่องอ้วน และแพทย์ท�าการตรวจเลือดแล้วพบน�้าตาลสูงในเลือด 
นอกจากนี้ในเด็กอ้วนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อาจมีความผิดปกติของระบบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือดสูง นอนกรน ปวดข้อ ไขมันเกาะที่ตับ ประจ�าเดือนไม่สม�่าเสมอ เป็นต้น

ที่มา : http://med.mahidol.ac.th/ramachannel/old/index.php/knowforhealth-20140915-3/

หลักในการรักษา
หลักในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานในเด็ก ขึ้นอยู่กับชนิดของเบาหวาน 
ประกอบด้วย

การใช้ยา การฉีดอินซูลินส�าหรับเบาหวานชนิดที่ 1 และยากิน
หรือฉีดอินซูลินร่วมด้วยส�าหรับเบาหวานชนิดที่ 2

การปรบัวถีิการด�าเนนิชวีติ เป็นหวัใจส�าคญัและมคีวามส�าคัญอย่างมาก
ในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2

 ค�าแนะน�าในการปรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ต้องปรับในเร่ืองอาหาร 
การกิน ต้องควบคุมอาหารโดยมีเป้าหมายเพื่อให้น�้าหนักลดลงช้าๆ ในราย 
ที่อ้วนมากกว่าที่จะพยายามท�าให้น�้าหนักเป็นปกติ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มี 
ไขมนัสงู รวมท้ังเล่ียงอาหารฟาสต์ฟูด้ต่างๆ และควรออกก�าลงักายอยูเ่ป็นประจ�า 
วันละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง และลดการอยู่นิ่งๆ หรือนอนดูโทรทัศน์ และเล่น 
เกมคอมพิวเตอร์ 

 แม้ว่าในปัจจบัุน โรคเบาหวานเป็นโรคทีย่งัรกัษาไม่หายขาด และมโีอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่สามารถควบคุมระดับ
น�้าตาลในเลือดได้ดี ก็อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ 

 นอกจากนี ้การให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับโรค ทางเลอืกในการรกัษา 
รวมทั้งสาเหตุและการด�าเนินโรครวม ท้ังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างมาก เช่นเดียวกันกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และโรงเรียน จะท�าให้การรักษาประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น

1
2



เกร็ดความรู้
อ.นพ.เอกชัย เพชรล่อเหลียน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอ้างอิง 
 	เทพ หิมะทองค�า และคณะ, (2543) แผลที่เท้า, ใน เทพ หิมะทองค�า และคณะ(บรรณาธิการ), กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์ 
 	อาจารย์สมเกียรติ มหาอุดมพร, (2546) แสงเทียน ฉบับที่ 19

การเลือกรองเท้า
ที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน

 เท้าเป็นอวยัวะท่ีส�าคญั ท�าหน้าท่ีรองรับน�า้หนกัและเคล่ือนไหว แต่เรามกัไม่ให้ความส�าคญั
กับการดูแลสุขภาพเท้าอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีเร่ิมมีอาการเท้าชา 
เท้าผิดรูปจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพเท้าและเลือกรองเท้าสวมใส่อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า และลดอัตราการสูญเสียเท้าหรือถูกตัดขา

ข้อแนะน�าการเลือกรองเท้าที่ดีและเหมาะสม 

		รองเท้าควรท�าด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น หนังแท้ หนังสังเคราะห์ และผ้าบางชนิด เป็นต้น 
		รองเท้าควรจะพอดีทั้งขนาดและรูปร่างไม่คับหรือหลวม สังเกตความกว้างภายในให้เหมาะกับเท้า 
  โดยเฉพาะส่วนหน้า ควรเลือกชนิดหัวโต กว้างพอให้นิ้วเท้าสามารถขยับได้ 
		รองเท้าต้องมีสายรัดส้นหรือหุ้มส้น เพราะผู้เป็นเบาหวานที่มีปัญหาเท้าชาเวลาเดินใส่รองเท้าแตะ
  แล้วจะหลุดง่าย ต้องปรับตัวโดยการจิกนิ้วเท้ากับรองเท้าท�าให้มีแรงกดมากซึ่งมีโอกาสเกิดแผลได้ 
		ควรเป็นชนิดที่มีเชือกผูก เพื่อให้ปรับได้ง่ายเวลาเท้าขยายตัว 
		ด้านในรองเท้าควรบุให้นิ่มและเรียบ โดยเฉพาะส่วนพื้นที่รับเท้าต้องยืดหยุ่น เช่น รองเท้ากีฬา
  รองเท้าวิ่ง ส่วนนี้ควรหนา 5-10 มิลลิเมตร 

เทคนิคการเลือกซื้อรองเท้า 

		เลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น รองเท้ากีฬา รองเท้าใส่ในบ้าน 
		ควรเลือกซื้อรองเท้าในช่วงเวลาบ่าย เนื่องจากขนาดเท้าจะขยายมากในช่วงบ่าย 
		รองเท้าแต่ละแบบ มีส่วนหน้ารองเท้ากว้างไม่เท่ากัน ควรทดสอบโดยใช้กระดาษแข็งวาดรอบเท้า
  แล้วสอดแผ่นกระดาษเข้าไปในรองเท้า ถ้าแผ่นกระดาษม้วนตัวหรือมีรอยย่นแสดงว่าแคบไป 

วิธีใช้รองเท้าคู่ใหม ่

		เมื่อได้รองเท้าคู่ใหม่ ควรเริ่มต้นใส่เดินในวันแรกประมาณ 30 นาที จากนั้นให้ตรวจว่า
  มีรอยแดงถลอกหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่ารองเท้านี้คับไปควรน�าไปแก้ไข หรือหาคู่ใหม่ 
		ในกรณีรองเท้าไม่มีปัญหา ให้ค่อยๆ เพิ่มเวลาการใช้รองเท้าในวันที่ 2 เป็น 1 ชั่วโมง
  แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาการใช้งาน ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 
		ก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง ให้เคาะรองเท้าและตรวจดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในรองเท้าหรือไม่
  เช่น เศษดิน หิน เป็นต้น 
		ต้องสวมใส่รองเท้าตลอดเวลาทั้งในและนอกบ้าน 
		ห้ามสวมใส่รองเท้าเปิด โดยเฉพาะแบบคีบ 
		สวมถุงเท้าทุกครั้งที่ใส่รองเท้า
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สมุนไพรใกล้ตัว
ศ.นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 เรื่องอาหารนั้น หลายคนเชื่อว่ากินมังสวิรัติจะควบคุมน�้าตาลได้ดีให้สิ่งที่มีคุณค่าต่อร่างกาย 
ป้องกันเซลล์เสื่อมและอาการแทรกซ้อนของเบาหวาน รวมทั้งโรคอื่นๆ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคข้อรูมาตอยส์ ไตอักเสบ โรคอัลไซเมอร์ มะเร็ง และ 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

โรคเบาหวาน
และสมนุไพร

คนไทยเป็นโรคเบาหวานมากจริงๆ นับว่าเกิดปัญหาทางสาธารณสุข
อย่างมาก เพราะรัฐบาลต้องให้ความรู้จัดให้มีการรักษาด้วยอาหารและยา

ปัจจัย 4
ในการควบคุมเบาหวาน คือ อาหาร ยา การศึกษา

การออก
ก�าลังกาย

 โรคเบาหวานมี 2 ชนิด ชนิดแรก 
เป็นต้ังแต่เด็ก มีคนเป็นกันน้อย แต่โรค 
เบาหวานในกลุ่มน้ีรุนแรงกว่า เพราะต้อง
พึ่งอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนสร้างจาก
ร่างกาย โดยต่อมของตับอ่อนมีหน้าที ่
คุมระดับน�้าตาลให้เป็นปกติ การท่ีเป็น 
เบาหวานแล้วไม่ได้รักษาให้ถูกต้อง ระดับ
น�้าตาลจะสูงมาก มีอาการแทรกซ้อน 
คือ ตาเป็นต้อ ตามัว ไตเสื่อมหน้าที่ และ
ปลายประสาทอักเสบ ไขสันหลังพิการ

 เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นตอนโตแล้ว 

กลุ่มนี้มีจ�านวนมากกว่า การรักษาใช้ได้ 

ทั้งอินซูลิน และยาเม็ด อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือทั้ ง 2 อย ่างรวมกัน การที่ดูแล 

เบาหวานเป็นอย่างดี โดยคุมระดับน�้าตาล

ในเลอืดให้อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม จะมผีลดี

ต่อร่างกาย คือ ลดอาการแทรกซ้อน 

ของอวัยวะส�าคัญ คือ ตา ไต และประสาท
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 เนื่องจากยังไม ่ มีสูตรการใช ้ที่ชัดเจน 
เหมือนยาแผนปัจจุบัน เช่น กินมื้อละกี่เม็ด 
วันละก่ีครั้ง การใช้สมุนไพรในโรคเบาหวาน 
จึงต ้องใช ้วิจารณญาณ โดยใช ้ร ่วมกับยา 
แผนปัจจุบันไปก ่อน โดยกินให ้สม�่าเสมอ 
คล้ายเป็นอาหาร โดยจัดหาชนิดของสมุนไพร
และสดัส่วนเอาเองตามทีร่่างกายตนเองจะรบัได้ 
เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง เช่น หลังจาก 2-3 เดือน
กป็ระเมนิผล โดยเจาะเลอืดดเูสยีครัง้หนึง่ว่าดขีึน้
หรือเลวลง อาการเบาหวานที่ดีขึ้นอาจสังเกตได้
ด้วยตนเอง เช่น ปัสสาวะบ่อยน้อยลง น�า้หนกัตวั
ไม่เปลี่ยนแปลงและรู้สึกสบายตัว

 ข้อดีของสมุนไพร คือ หาง่าย ราคาไม่แพง 
กินแล้วท้องไม่ผูก ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยให ้
ผิวพรรณดี และแข็งแรง กินสดๆ กินแห้ง หรือ
ท�าให้สุกก็ได้ แต่ต้องระวังสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 
เช่น ปุ๋ย สารถนอมอาหาร และยาก�าจัดศัตรูพืช 
ซึ่งมีอยู่ดาษดื่นในบ้านเรา

 ดังนั้น มะระ และต�าลึง จึงควรประกอบ
เป็นผักหลักในการควบคุมเบาหวาน โดยท�า 

 สมุนไพรท่ีใช้ในโรคเบาหวานก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหาร ซึ่งแยกกันไม่ออก ที่ใช้กันได้แก ่
มะระขี้นก ต�าลึง มะแว้ง ลูกเดือย ที่ใช้เป็นยา คือ บอระเพ็ด หญ้าหนวดแมว หมากดิบน�้าค้าง และ
ยอดอ้อย

ผักจิ้ม น�้าพริก ใส่ก๋วยเตี๋ยว บะช่อ แกงจืด 
ทุกวันนี้มีสิ่งน่าห่วง คือ เด็กกินผักน้อยลง ผู้ใหญ่
กก็ลวัสารพษิในผกั เพราะพดูกนัมาก เลยไม่ค่อย
กินกันมากเหมือนแต่ก่อน ท�าให้โรงพยาบาล
เนืองแน่นไปด้วยคนป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือด 
ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และข้ออักเสบ 
คงไม่ต้องกล่าวย�้าว่าคนท่ีอายุยืนเกิน 80 ปีนั้น 
กินผักมากทั้งนั้น

 ทุกวันนี้ผู ้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าของการกิน 
พืชผักก็เจอปัญหาสอนเด็กในบ้านยาก ที่จะ 
ให้กินผัก ส่วนหนึ่งเพราะสื่อการค้า การบันเทิง 
ชักชวนให้หันเหไปทางบริโภคเพื่อสนองกิเลส
ตัณหา จึงพบว่ามีเด็กที่อ ้วนเกินไปมากมาย 
และพร้อมๆ กัน ก็มีเด็กที่ผอมขาดสารอาหาร 
ไปพร้อมๆ กัน ทั้งสองกลุ ่มกินอยู ่ ไม ่พอดี 
ไม่ถูกวิธี การควบคุมความอ้วน ความผอม 
ก็เหมือนการควบคุมเบาหวาน ต้องท�าเป็น 
ระยะยาว เพือ่ไม่ให้เกดิโรคแทรกซ้อนในภายหลงั 
ต้องอาศัยการศึกษา ให้ความรู ้ ความเข้าใจ 
ต่อประชาชน โดยเฉพาะคนที่เป็นครูต้องรู้ดี 
ปฏิบัติชอบเสียก่อน จึงจะสอนคนอื่นเขาได้

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นศัตรูตัวร้ายของโรคเบาหวาน เพราะท�าให้การควบคุมเบาหวาน 
ท�าได้ยากขึ้น แคลอรี่ในเหล้ามีสูง คนกินเหล้าบางทีกินไม่ยั้ง สุขภาพเสื่อมโทรม ตับเสีย สมองเสื่อม 

 การควบคุมโรคเบาหวานจึงต้องท�ากันหลายระดับ ตั้งแต่สอนเด็กให้กินพืชผักสมุนไพร  
จึงถึงเตือนผู้ใหญ่ให้เลิกดื่มเหล้า ค�าขวัญวันเด็กน่าจะเป็น

เริ่มกินผักเสียแต่วันนี้ เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

มะระขี้นก ต�าลึง มะแว้ง ลูกเดือย

บอระเพ็ด หญ้าหนวดแมว หมากดิบน�้าค้าง ยอดอ้อย



เบาหวาน
ค�าถามสุขภาพ
ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

10 จุลสารข่าวศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหดิล

 จากประวัติท่ีให้มา อาการของน�า้หนกัลด
และอาการปวดเจ็บจ๊ีดๆ บริเวณขาและน่อง 
เกิดจากการเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี ผู้ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 จ�าเป็นต้องฉีดอินซูลิน 
ทกุวนัเพือ่ควบคมุระดับน�า้ตาลในเลอืด การหยดุ
ฉีดอินซูลินเพราะต้องการให้น�้าหนักลด หรือ
เพราะลืมฉีดเป็นส่ิงท่ีอันตรายมาก ไม่ควรท�า 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจท�าให้เกิดภาวะเลือด
เป็นกรด ถ้ารักษาไม่ทันอาจท�าให้เสียชีวิตได ้
ผู ้ป่วยที่มีระดับน�้าตาลในเลือดสูงมาก จะมี
ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลยี และน�า้หนกัลดเน่ืองจาก
มีการสูญเสียน�้าตาลในปัสสาวะปริมาณมาก 
ระดับน�้าตาลในเลือดสูงท�าให้การท�างานของ

ถาม

ตอบ
ระบบประสาทผดิปกต ิท�าให้เกดิอาการปวดแสบ
ปวดร้อน หรือปวดเหมือนถูกเข็มต�า โดยเฉพาะ
บริเวณขาและเท้า การควบคุมระดับน�้าตาล 
ในเลือดให้อยู ่ในเกณฑ์ปกติ จะท�าให้อาการ 
เหล่านี้กลับคืนเป็นปกติได้

 ผมแนะน�าว ่าคุณควรปรึกษาแพทย์ 
ผู ้รักษาโรคเบาหวาน เพื่อปรับขนาดอินซูลิน 
ให้เหมาะสม คุณเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 
จ�าเป็นต้องฉีดอินซูลินไปตลอดชีวิต หรือกล่าว 
อกีนยัหนึง่ อนิซลูนิต้องเป็นส่วนหนึง่ของชวีติคณุ 
ขาดไม่ได้ ถ้าไม่แน่ใจว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร 
ควรปรึกษาอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวาน
หรือต่อมไร้ท่อฯ ครับ

 หนูอายุ 23 ปี เมื่อ 4 ปีที่แล้ว 
น๊อคเข้าโรงพยาบาลตรวจพบว่าเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ค่ะ ใช้การ 
รักษาโดยฉีดอินซูลินมาตลอด แต่ก็
รักษาระดับน�้าตาลได้ไม่ดีนัก ตอนนี้ 
หนูน�้าหนักลดลงเกือบ 10 กิโลกรัม 
เนื่องจากมีช่วงหนึ่งอยากผอมเลยลด
ปริมาณยาลง และบางครั้งก็ลืมฉีด 
ไปบ้าง ปรากฏว่าตอนนี้หนูรู ้สึกว่า 
ผอมลงมาก ใครๆ ก็ทักว่าผอม แขนขา
เล็กลงมาก แล้วก็มีอาการเจ็บตาม
ร่างกายคล้ายกับคนที่ก�าลังจะเป็น 
ไข้หวัดใหญ่ เมื่อยขามาก ตั้งแต่ต้นขา
ลงไป เจ็บจี๊ดๆ เป ็นจุดๆ ตามขา 
และน่อง อยากทราบว่าหนเูป็นอะไรคะ 
ร้ายแรงหรอืเปล่า จะต้องปฏบิติัอย่างไร
บ้างคะ



ตารางกิจกรรม
วัน เดือน ปี สถานที่ ชื่อเรื่อง ติดต่อ

10 - 12 ธันวาคม 2559
Khao Yai Convention Center,

Nakorn Ratchasrima
26th Two Days in Cardiology 

“Empowering the Heart Team”
www.thaiheart.org
Tel. 02-718-0060

21 - 22 มกราคม 2560

ห้องประชุม 910 (ABC) 
และห้องประชุม 907 ชั้น 9 

อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
ด้านการแพทย์

และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชารังสีวิทยา จัดประชุมวิชาการ
เรื่อง

“Radiology Buffet : Yes You Can !!!”

http://academic.
ra.mahidol.ac.th
โทร. 0-2201-1212

24 - 26 มีนาคม 2560
Asan Medical Center,

Seoul, Korea

The 8th International Workshop
on Pulmonary Functional Imaging &

The 16th Annual Meeting of Korean Society
of Thoracic Radiology

www.iwpfi2017.org

 6 - 9 ก.พ. 2560 (ภาคทฤษฎี)
 10 ก.พ. 2560 (ภาคปฏิบัติ)
 รุ่นที่ 1
 13 ก.พ. - 3 มี.ค. 2560 
 รุ่นที่ 2
 6 - 24 มี.ค. 2560 
 รุ่นที่ 3
 27 มี.ค. - 12 เม.ย. 2560

ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง 
“การพัฒนาทักษะการพยาบาล

ผู้ป่วยกุมารเวชบ�าบัดวิกฤตเด็ก (PICU)
หลักสูตร 1 เดือน”

http://academic.
ra.mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1542, 

02-201-2193

  9 - 12 ม.ค. 2560 (ภาคทฤษฎ)ี
 13 ม.ค. 2560 (ภาคปฏิบัติ)
 รุ่นที่ 1
 16 ม.ค. - 3 ก.พ. 2560 
 รุ่นที่ 2
 6 - 24 ก.พ. 2560 
 รุ่นที่ 3
 27 ก.พ. - 17 มี.ค. 2560

ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง
“การพัฒนาศักยภาพ

พยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)
หลักสูตร 1 เดือน”

http://academic.
ra.mahidol.ac.th
โทร. 02-2011542, 

02-201-2193

1 - 3 พฤษภาคม 2560
Bangkok Convention Center,

Centralworld

33rd Annual Meeting The Royal College of 
Physicians of Thailand

“Bridging the GAPS between Research Policy and 
Practice”

www.rcpt.org



CME Shopping

CME
Shoppin

g
>> สนใจสั่งซื้อหนังสือ / VCD

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ 0 - 2201 - 2256 - 7

สั่งซื้อออนไลน์ http://ramaclinic.ra.mahidol.ac.th

ที่ปรึกษา

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา, ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์, ศ.ดร.อ�านวย ถิฐาพันธ์, ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน, รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย,

ผศ.ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ, ผศ.กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา 

คณะผู้จัดท�า

จารุวรรณ ลีลาภรณ์, อรวรรณ สิทธิพล, บุษกร จักขุจันทร, กฤติวรรณ รอบคอบ, วราวรรณ จันทร์ดิษฐ์, ฐิติชญาณ์ ด�าริห์, อาวุธ นีละกาญจน์,

พิศุทธิ์ บุญทรง, พึ่งกิจ กล่อมวัฒนา, พิทักษ์สันติ มณฑล, วิทยา สอนคุ้ม, เนติธรณ์ วิพุธวิภาพร

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 1 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 - 2201 - 2256 - 7, 0 - 2201 - 2269 โทรสาร 0 - 2201 - 2270 E - mail : info.ramacme@gmail.com

แผลเบาหวาน
ชื่อหนังสือ : แผลเบาหวาน

ผู้แต่ง  : ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี,

   ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร์ และณปภัช โพธิ์พรหม

ISBN  : 978-616-279-171-0

ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ : 1/2556

ปก/จ�านวนหน้า : 48 หน้า

ราคา  : 55 บาท

รายละเอียด

 ในปัจจุบัน พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานจ�านวนมากที่ถูกตัดนิ้วเท้า เท้าหรือขา ซึ่งอาจมีสาเหตุ

มาจากการที่ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยโรคเบาหวานจ�านวนมากขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรค 

การจัดการ และการควบคุมโรค

 หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การจัดการและการควบคุมโรคเบาหวาน

ทีส่�าคญั รวมถงึความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัเบาหวาน สาเหต ุการป้องกนั ปัจจยัเสีย่ง การรกัษา และแนวทาง

การปฏิบัติของผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวาน โดยสอดแทรกภาพการ์ตูนเพื่อท�าให้หนังสือ

เล่มนีเ้ข้าใจง่ายและน่าอ่านยิง่ขึน้ อีกท้ังยงัมภีาษาองักฤษสอดแทรกเพือ่ท�าให้หนงัสอื

มีความทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

55
บาท


