
 

 
เบาหวาน (Diabetes mellitus หรอื Diabetes หรือเรียกย่อว่า โรคดีเอ็ม, DM) เป็นโรคเรื้อรังท่ีรักษาไม่หาย 
ต้องได้รับการดูแลรักษาตลอดชีวิต ท้ังนี้เกิดจากการท่ีในเลือดมีน้้าตาลสูงกว่าปกติ 
เบาหวานเป็นโรคท่ีพบได้สูงในคนทุกอายุและท้ังสองเพศ แต่จะพบได้สูงขึ้นเมื่อสูงอายุ ปัจจุบันเนื่องจากจ้านวน
ผู้สูงอายุมีมากขึ้น ท่ัวโลกจึงพบเบาหวานสูงขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าจ้านวนผู้ ป่วยเบาหวานท่ัวโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 366 
ล้านคนในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) เป็น 552 ล้านคนในปีค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 
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ส่วนในประเทศไทย เมื่อ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ
ไทย และศูนย์เบาหวานศิริราช จัดกิจกรรมงานวันเบาหวานโลก 2556 และไดแ้ถลงว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบ
ผู้ป่วยเบาหวานประมาณกว่า 3.5 ล้านคน 
โดยทั่วไป แบ่งเบาหวานได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ เบาหวานชนิด 1 (Diabetes mellitus type 1), เบาหวาน
ชนิด 2 (Diabetes mellitus type 2) และเบาหวานในหญิงตั้งครรภ ์(Ges tational diabetes mellitus) 
เบาหวานชนิด 1 เบาหวานชนิดนี้พบได้น้อยประมาณ 5% ของเบาหวานท้ังหมด เกิดจากตับอ่อนสร้างฮอร์โมน
อินซูลินได้น้อยผิดปกติ หรือสร้างไม่ได้เลย ผู้ป่วยจึงต้องได้รับการรัก ษาด้วยการฉีดยาอินซูลินตลอดชีวิต ดังนั้น 
จึงเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า โรคเบาหวานชนิดต้องพึ่งอินซูลิน (Insulin-dependent diabetes mellitus) และ
เพราะเบาหวานชนิดนี้มักพบในเด็กและวัยรุ่น จึงเรียกได้อีกชื่อว่า โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น หรือ 
Juvenile diabetes mellitus ( อ่านเพ่ิมเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคเบาหวานในเด็กและ
วัยรุ่น) 
เบาหวานชนิด 2 เปน็เบาหวานท่ีมักพบในผู้ใหญ่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในคนอ้วน ดังนั้น จึงเรียก
อีกชื่อว่า เบาหวานในผู้ใหญ่ (Adult onset diabetes mellitus) และเป็นเบาหวานท่ีไม่จ้าเป็นต้องพึ่ง
อินซูลิน (Non- insulin-dependent diabetes mellitus) ซึ่งเบา หวานชนิดนี้พบได้สูงท่ีสุดประมาณ 90 - 
95% ของโรคเบาหวานท้ังหมด ดังนั้น โดยท่ัวไป เมื่อกล่าวถึงโรคเบาหวาน จึงมักหมายถึงโรคเบาหวานชนิดนี้ 
(อ่านเพ่ิมเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง รู้ทันเบาหวาน) 
เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ พบได้ประมาณ 2 - 5% ของเบาหวานท้ังหมด กล่าวคือ เป็นโรคเบาหวานท่ีเกิดขึ้น
เฉพาะในช่วงตั้งครรภเ์ท่านั้น โดยมารดาไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนตั้งครรภ์ (อ่านเพ่ิมเติมใน
เว็บ haamor.com บทความเรื่อง เบาหวานกับการตั้งครรภ์) 
อนึ่ง บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะเบาหวานชนิด 2 เท่านั้น เนื่องจากเป็นโรคเบาหวานท่ีพบได้สูงท่ีสุด และ
ต่อไปในบทความนี้จะเรียกโรคเบาหวานชนิด 2 นี้ว่า โรคเบาหวาน หรือ เบาหวาน 
เบาหวานเกิดได้อย่างไร? 
 

 

การเกิดโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนท่ีสร้างจากตับอ่อน คือ ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) อินซูลินจะ
เป็นตัวน้าน้้าตาลซึ่งเป็นน้้าตาลกลูโคส (Glucose) จากเลือดเข้าสูเ่ซลล์ของอวัยวะต่างๆท่ัวร่างกาย 
เช่น สมอง ตับ ไต และหัวใจ ท้ังนี้เพื่อให้เซลล์ต่างๆน้ากลูโคสไปใช้เป็นพลังงานในการท้างานต่างๆของเซลล์ทุก
ชนิดทั่วร่างกาย หรือท่ีเราเรียกว่า การสันดาป หรือเมตาโบลิซึม (Metabolism) แต่เมื่อเกิดความผิดปกติต่างๆ 
เช่น ตับอ่อนสร้างอินซูลินได้น้อยกว่าปกติ หรือเกิดความผิดปกติบางอย่างท่ีท้าให้เซลล์ไม่สามารถน้าอินซูลินไป
ใช้ได้ ถึง แม้ตับอ่อนสร้างอินซูลินไดต้ามปกติ ท่ีเรียกว่า เซลล์ดื้อต่ออินซูลิน(Insulin resistance) หรือเกิดท้ัง
สองเหตุการณ์พร้อมกัน จึงส่งผลให้มีน้้าตาลเหลือคั่งในเลือดสูงมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการ
ผิดปกติต่างๆขึ้น ซึ่งก็คือโรคเบาหวานนั่นเอง 
ท้ังนี้ สาเหตุที่ท้าให้เกิดความผิดปกติเหล่านี้ขึ้นนั้นยังไม่ทราบชัดเจน แต่จากการศึกษาพบว่า เป็นกระบวนการ
ท่ีซับซ้อนซึ่งเกิดจากท้ังพันธุกรรมและวิถีทางในการด้าเนินชีวิต (Life style) ร่วมกัน 
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ใครบ้างมีปัจจัยเสี่ยงเป็นเบาหวาน? 
 
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้แก ่

 โรคอ้วนและน้้าหนักตัวเกิน ซึ่งส่งผลให้เซลล์ต่างๆดื้อต่ออินซูลิน 
 ขาดการออกก้าลังกาย เพราะการออกก้าลังกายจะช่วยควบคุมน้้าหนัก และช่วยให้เซลล์ต่างๆไวต่อการน้า

น้้าตาลไปใช้ หรือช่วยการเผาผลาญน้้าตาลในเลือดได้ดีนั่นเอง 
 พันธุกรรม เพราะพบว่า คนท่ีมีครอบครัวสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง ท้องเดียวกัน) เป็นเบา หวานมีโอกาสเป็น

เบาหวานสูงกว่าคนท่ัวไป 
 เชื้อชาติ เพราะพบว่า คนบางเชื้อชาติเป็นเบาหวานสูงกว่า เช่น ในคนเอเชียและในคนผิวด้า 
 อายุ ยิ่งอายุสูงขึ้น โอกาสเป็นเบาหวานยิ่งสูงขึ้น อาจจากการเสื่อมถอยของเซลล์ตับอ่อน หรือขาดการออก

ก้าลังกายจากสุขภาพท่ีเสื่อมถอย 
 มีไขมันในเลือดสูง 
 มีความดันโลหิตสูง 

เบาหวานมีอาการอย่างไร? 
 
อาการหลักส้าคัญของเบาหวาน คือ หิวบ่อย กระหายน้้า และปัสสาวะปริมาณมากและบ่อย นอกจากนั้น เช่น 

 เหนื่อย อ่อนเพลีย 
 ผิวแห้ง คัน 
 ตาแห้ง 
 อาการชาเท้าหรือรู้สึกเจ็บแปลบท่ีปลายเท้าหรือท่ีเท้า 
 ผอมลงโดยหาสาเหตุไม่ได้ 
 เมื่อเกิดแผลในบริเวณต่างๆแผลมักหายช้ากว่าปกติโดยเฉพาะแผลบริเวณเท้า 
 บางครั้งสายตาพร่ามัวโดยหาสาเหตุไม่ได้ 

แพทย์วินิจฉัยเบาหวานได้อย่างไร? 
 
แพทย์วินิจฉัยโรคเบาหวานได้จาก ประวัติอาการ ประวัติการเจ็บป่วยต่างๆ ประวัติการเจ็บ ป่วยของคนใน
ครอบครัว การตรวจร่างกาย และท่ีส้าคัญคือ การตรวจเลือดเพื่อดูปริมาณน้้าตาลในเลือด และ/หรือ ดูสารท่ี
เรียกว่า ฮีโมโกลบินเอวนัซี (HbA1C: Glycated hemoglobin) 
ค่าปกติของน้้าตาลในเลือดหลังจากอดอาหารอย่างน้อยประมาณ 8 ชั่วโมง (Fasting Blood Sugar หรือเรียก
ย่อว่า FBS) คือ น้อยกว่า 110 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (มก./ดล.) หรือถ้าตรวจเลือดท่ี 2 ชั่วโมงหลังแพทย์ให้กิน
น้้าตาลประมาณ 75 กรัม (Glucose tolerance Test หรือเรียกย่อว่า จีทีที/ GTT) ค่าน้้าตาลในเลือดน้อยกว่า 
140 มก./ดล หรือค่า HbA1C น้อยกว่า 6.5% 
เบาหวาน คือ ค่าน้้าตาลในเลือดหลังอดอาหารสูงตั้งแต่ 126 มก./ดล. ขึ้นไป และ/หรือ ค่าจีทีที สูงตั้งแต่ 200 
มก./ดล. ขึ้นไป หรือค่า HbA1C มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5% 
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อาจมีการตรวจอื่นๆประกอบด้วย เช่น การตรวจปัสสาวะดูน้้าตาลในปัสสาวะซึ่งจะไม่พบในคนปกติ 
นอกจากนั้น คือ การตรวจเลือดเพื่อดูการท้างานของไต เพราะเบาหวานมักส่งผลต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง และ
การตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ เพื่อเฝ้าระวังผลข้างเคียงของเบา หวานต่อจอตา หรือท่ีเรียกว่า เบาหวาน
ขึ้นตา 
รักษาเบาหวานได้อย่างไร? 
 
แนวทางการรักษาโรคเบาหวาน ต้องควบคู่กันไประหว่างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การใช้ยา และ
การรักษาควบคุมโรคร่วมต่างๆ หรือโรคท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยง 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต คือ การลดน้้าหนัก ควบคุมน้้าหนัก ลดอาหารแป้ง น้้าตาล และ
ไขมัน เพิ่มอาหารผักและผลไม้ และออกก้าลังกายสม่้าเสมอตามควรกบัสุข ภาพ 
ส่วนการใช้ยาจะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ซึ่งมีทั้งยากินและยาฉีดอินซูลิน รวมท้ังยาต่าง ๆท่ีใช้รักษาโรคร่วม
ต่างๆ เช่น การรักษาควบคุม โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น 
เบาหวานรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร? 
 
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังท่ีจัดว่ารุนแรง เป็นโรคท่ีรักษาไม่หาย ซึ่งความรุนแรงของโรคขึ้น กับผลของการควบคุม
โรคได้ คือ การควบคุมน้้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือใกล้เคียงเกณฑ์ปกติที่สุด ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวาน
จึงต้องดูแลรักษาควบคุมโรคตลอดชีวิต ซึ่งการจะควบ คุมโรคได้ดี ผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะน้า
อย่างถูกต้องเคร่งครัดและไม่ขาดยา 
ผลข้างเคียงท่ีส้าคัญของโรคเบาหวาน คือ เป็นสาเหตุการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆทุกชนิดในร่างกาย โดยเป็น
การอักเสบท่ีไม่ติดเชื้อ ซึ่งท่ีส้าคัญ คือ การอักเสบของหลอดเลือด จึงส่งผลให้หลอดเลือดต่างๆตีบแคบลง ส่งผล
ถึงการขาดเลือดของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ จึงเกิดโรคต่างๆเป็นผลข้างเคียงตามมาได้ เช่น โรคหัวใจ โรคไต
เรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง และภาวะเบาหวานขึ้นตา 
เมื่อเกิดแผล แผลตา่งๆจะหายช้า โดยเฉพาะแผลบริเวณเท้า ซึ่งถ้าดูแลไม่ดี (การดูแลเท้าในโรคเบาหวาน) อาจ
ถึงขั้นต้องตัดขา 
โรคเบาหวานยังส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่างๆลดลงต่้ากว่าคนปกติทั่วไป จึงมีโอกาสติดเชื้อ
ต่างๆได้ง่าย และมักรุนแรง จนถึงขั้นเสียชีวิต (ตาย) ได้ ดังนั้นเมื่อมีการติดเชื้อและมีไข้สูง ผู้ป่วยทุกคนจึงควร
รีบพบแพทย์ ภายใน 1 - 2 วัน ไม่ควรละเลยดูแลตนเองนานกว่านี้ นอกจากนั้น คือ ผลข้างเคียงจากยา
เบาหวานท่ีส้าคัญ คือ การเกิดภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า(Hypoglycemia) ซึ่งผู้ป่วยทุกคนต้องรู้จักดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันและเพื่อดูแลตนเองได้ถูก ต้องเมื่อเกิดภาวะนี้ขึ้น 
ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน? ควรพบแพทย์เมื่อไร? 
 
การดูแลตนเองและการพบแพทย์เมื่อเป็นโรคเบาหวาน ได้แก ่

 ปฏิบัติตามแพทย์ พยาบาลแนะน้า 
 กินยาให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ขาดยา 
 ควบคุมน้้าหนักให้ได้ ไม่ให้เกิดโรคอ้วนและน้้าหนักตวัเกิน 
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 ควบคุมโรคร่วมต่างๆให้ได้ 
 กินอาหารมีประโยชน์ห้าหมู่ จ้ากัดอาหาร แป้ง น้้าตาล ไขมัน เค็ม เพิ่ม ผักและผลไม้ กินอาหารในปริมาณ

ใกล้เคียงกันทุกๆมื้อ เพื่อแพทย์จะได้แนะน้าขนาดการใช้ยาได้ถูกต้อง ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่างๆจากการใช้
ยา โดยเฉพาะภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า 

 รู้จักผลข้างเคียงจากยาเบาหวาน และการดูแลตนเองท่ีส้าคัญ คือ ภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า 
 รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาต)ิ เสมอ เพราะผู้ป่วยจะติดเชื้อต่างๆได้ง่าย จากเบาหวานเป็น

สาเหตุที่ท้าให้มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคลดลง 
 รักษาสุขภาพเท้าเสมอ (การดูแลเท้าในโรคเบาหวาน) 
 เลิกสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ เพราะบุหร่ีเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงของโรคเบาหวาน จากเป็นสาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้

เกิดหลอดเลือดตีบตัน 
 เลิกสุรา ไม่ดื่มสุรา หรือจ้ากัดสุราให้เหลือน้อยท่ีสุด เพราะสุราอาจมีผลต่อยาที่ควบคุมโรคเบาหวานและโรค

ต่างๆ ท้าให้ควบคุมโรคต่างๆได้ยาก สุราท้าให้ควบคุมอาหารล้า บาก และเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้้าตาลใน
เลือดต่้า 

 ไม่ซื้อยากินเอง และไม่ใช้สมุนไพรเมื่อกินยาเบาหวาน เพราะอาจต้านหรือเพิ่มฤทธ์ิของยาเบาหวาน จนอาจ
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากยาเบาหวานท่ีรุนแรงได้ เช่น ผลต่อไต หรือภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า 

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆตามแพทย์แนะน้า เช่น วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ ่
 พบจักษุแพทย์สม่้าเสมอตามแพทยเ์บาหวานและจักษุแพทย์แนะน้า เพื่อการวินิจฉัย และการรักษาภาวะ

เบาหวานขึ้นตาแต่เนิ่นๆ ป้องกันตาบอดจากเบาหวาน 
 พบแพทย์ตามนัดเสมอ 
 รีบพบแพทย์ก่อนนัด เมื่อ 
o มีอาการต่างๆผิดปกติไปจากเดิม 
o อาการต่างๆเลวลงกว่าเดิม 
o มีไข้สูงและไข้ไม่ลงภายใน 2 วันหลังดูแลตนเอง หรือคลื่นไส้ อาเจียน หรือ ท้องเสียมาก เพราะอาจก่อให้เกิด

ภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ 
o กินอาหารได้น้อยกว่าปกติ 
o ภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า 
o เมื่อมีแผลในบริเวณเท้าและแผลไม่ดขีึ้นภายในประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ควรรีบพบแพทย์ก่อนหน้านี้ เมื่อแผลเลว

ลง 
o เมื่อกังวลในอาการต่างๆ 

ป้องกันเบาหวานได้อย่างไร? 
 
การป้องกันเบาหวาน คือ การดูแลตนเองเช่นเดียวกับท่ีได้กล่าวแล้วในหัวข้อ การดูแลตนเองเมื่อเป็น
โรคเบาหวาน นอกจากนั้นคือ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานให้พบโรค และได ้รับการควบคุมดูแลรักษาแต่
เนิ่นๆ ลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่างๆ 
โดยทั่วไป แพทย์แนะน้าให้ตรวจเลือดเพื่อดูน้้าตาลในเลือด เริ่มตั้งแต่อายุ 30 ปี เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแล้ว 
หรือตรวจเลือดดูค่าน้้าตาลด้วย เมื่อพบว่ามีไขมันในเลือดสูง และ/หรือ มีความดันโลหิตสูง เพราะท้ัง 3 โรคนี้
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มักเกิดร่วมกันเสมอ เพราะอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกัน คือกลุ่มโรคที่เกิดจากมีความผิดปกติในกระบวนการสันดาป 
หรือเมตาโบลิซึมของร่างกาย (Metabolic syndrome) แต่ในคนท่ัวไป การตรวจเลือดเพื่อดูค่าน้้าตาลควรเริ่ม
ท่ีอายุประมาณ 40 ปี 

 

 
 “สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

รอบรู้เรื่องสุขภาพง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว...คลิ๊กมา... 
Group.wunjun.com/Thatumhealthy 

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม 
โทร.044-591126 ต่อ 116 
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