
 

โรคเบาหวานคืออะไร มีสาเหตุจากอะไร 

อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับออ่น มหีน้าทีค่วบคมุ ระดับน้้าตาลในเลอืดใหป้กติ โรคเบาหวาน เกดิจากร่างกาย

ขาดอินซูลิน หรือบางที่ไม่ขาด แต่อินซูลินที่มีอยู ่ใช้ไมไ่ด้ผลเตม็ที่ ท้าให้ร่างกายใช้น้้าตาลไม่ได้ตามปกติ ยังผลให้

ระดับน้้าตาลในเลือดสูงข้ึน นานๆ เข้าทา้ให้เกดิโรคแทรกซ้อนตา่งๆ ซึ่งเป็นเหตุให้พกิารหรือเสียชีวติ 

โดยปกติ เมื่อเรากินอาหารจา้พวกแป้งและน้้าตาลเข้าไป อาหารเหล่าน้ี จะถูกยอ่ยกลายเป็นโมเลกุลของน้้าตาลเล็กๆ 

แล้วจึงถกูดดูซึมจากลา้ไส ้เข้าสู่กระแสเลือดน้าส่งเซลลต์่างๆ ทัว่ร่างกายเพือ่ใช้เป็นพลังงาน การใช้น้้าตาลใหเ้กดิ

พลังงานน้ี ต้องอาศัยอินซูลนิ เมื่อขาดอินซูลิน น้า้ตาลในเลือดจึงสูงกวา่ปกติ น้า้ตาลในเลือดน้ันมหีลายชนดิ สา้หรับ

น้้าตาลในโรคเบาหวาน เราจะหมายถึงน้้าตาลกลูโคสเท่าน้ัน 

โรคเบาหวานที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ 
ชนิดที ่1 ต้องพึ่งอินซูลิน มกัพบในคนอายุน้อย เดก็และวัยรุ่น ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง ต้องรักษาด้วยการฉดีอินซูลนิทุกวัน 

ถ้าขาดยา อาจเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงถึงตายได้ เกดิจากเซลล์สร้างอินซูลินในตบัอ่อนถกูทา้ลาย ด้วยสาเหตุที่ยังไม่

ทราบแน่นอน ทา้ให้สร้างอินซูลินได้น้อย หรือไม่ไดเ้ลย 

ชนิดที ่2 ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน เพราะตับออ่นยังผลติอินซูลินได ้ในจ้านวนทีอ่าจปกติ น้อยลง หรือมากขึ้น แตอ่ินซูลินที่มี

อยู่น้ัน ไม่มีประสิทธิภาพดเีท่าทีค่วร พบได้ในผูใ้หญ่ และคนอว้น คนอายุมากกว่า 40 ปีข้ึนไป มีโอกาสเป็นเบาหวาน

มากข้ึนเร่ือยๆ ตามอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนใหญ่เป็นชนดิที่ 2 น้ี 

  



สาเหตุของโรคเบาหวาน ยังไม่ทราบแน่ชดั แต่พบวา่ กรรมพันธุ์ ความอ้วน การตั้งครรภ์ ความเครียด เป็นผู้สูงอายุ 

รวมทั้งโรคของตอ่มไร้ทอ่บางชนิด เช่น เน้ืองอกในตอ่มหมวกไต และตอ่มใต้สมอง เป็นปัจจัยส่งเสริมที่สา้คญัของการ

เกดิโรคน้ี 

จะรู้ได้อย่างไรวา่เป็นเบาหวาน 
อาการกระหายน้้าบอ่ย ปสัสาวะมากและบอ่ย อ่อนเพลีย น้้าหนักลด กินเก่งข้ึน ตาพร่ามัว เป็นอาการที่เกดิจากน้้าตาล

ในเลอืดสูง ถา้สูงมากๆ อาจถึงกับซึมหรือหมดสติได ้ผู้ปว่ยเบาหวานที่น้้าตาลในเลอืดไม่สูงมาก อาจไม่แสดงอาการ

เลยกไ็ด ้ฉะน้ันการตรวจสุขภาพจึงมีความส้าคญั โดยเฉพาะในผู้ที่มคีวามเสี่ยงสูงเชน่ คนอว้น หญิงมีครรภ์ ผู้หญิงที่

คลอดบตุรมีน้้าหนักแรกคลอดเกิน 4 กิโลกรัม และผู้มญีาติพี่น้อง (โดยสายเลือด) เป็นเบาหวาน คนปกติจะมีน้้าตาลใน

เลอืด อยู่ในช่วง 70 - 115 มิลลกิรัม ตอ่ เดซิลิตร น้า้ตาลในเลือดต้องสูงเกิน 180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จึงจะออกมา

ในปัสสาวะใหต้รวจพบได ้ดงัน้ันการตรวจปสัสาวะอยา่งเดียว เพือ่หาเบาหวานจึงไม่เพียงพอ ตอ้งใช้การตรวจเลอืดดู

ระดับน้้าตาล 

จะควบคุมเบาหวานได้อย่างไร รักษาให้หายได้ไหม 
เบาหวานเป็นโรคเร้ือรัง ที่รักษาไม่หายขาดแตค่วบคุมได ้โดยการดูแลรักษาอยา่งจริงจัง และต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

จุดประสงค์ของการรักษาเพือ่ 

  

1. ควบคุมระดับน้า้ตาลในเลอืด ใหใ้กล้เคียงปกติมากที่สุด เพื่อปอ้งกันหรือชะลอ การเกิดโรค

แทรกซ้อนตา่งๆ 

  2. 
ให้ผู้ปว่ยมีชวีติอยู่อยา่งปกต ิหรือใกลเ้คียงปกติ สามารถประกอบภาระกิจตา่งๆ ได้เหมือนคน

ทั่วไป 

การรักษาเบาหวานให้ได้ผลดี จะต้องประกอบด้วย  

  
 

การควบคุมอาหาร  

  
 

การออกก าลังกาย  

  
 

การให้ความรู้เก่ียวกับเบาหวาน แก่ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล  

  
 

การใช้ยาลดน  าตาล (อาจไม่จ าเป็นในบางราย)  

การติดตามผลการรักษา 
ผู้ป่วยเบาหวาน ควรติดตามดูผลการควบคุมน้้าตาลว่า ได้ผลดีเพียงใด โดยอาจใช้การตรวจน้้าตาลในเลือด การตรวจปริมาณ

ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C เป็น Glycosylated hemoglobin) และ ฟรุคโตซามีน (Fructo samin เป็น Glycosylated protein) 

และการตรวจน้้าตาลในปัสสาวะ 

  

1. การตรวจน้้าตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคุมน้้าตาลในเลือดได้ดี อาจตรวจ

น้้าตาลในเลือดเดือนละครั้ง แต่ผู้ป่วยเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ หรือผู้ป่วยตั้งครรภ์ 

อาจจะตอ้งตรวจน้้าตาลในเลือดทกุวัน หรือวันละหลายครั้ง ผู้ป่วยอาจตรวจเองที่บ้าน

ได้ โดยใช้เครื่องมอืขนาดเล็กพกพาได้ ใช้เลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว หยดลงบนแผ่น

อาบน้้ายาเข้าเครื่องตรวจ อ่านออกมาเป็นตัวเลข เครื่องมือนี้มีหลายแบบ และผลิต

จากหลายบริษัท ราคาก็ตา่งๆ กัน การตรวจชนิดนี้สิ้นเปลืองพอสมควร 

  
2. การตรวจ HbA1C และ Fructosamine ต้องตรวจในห้องปฏิบัติการเท่านั้น HbA1C เป็น

น้้าตาลที่จับกับฮีโมโกลบนิ ในเม็ดเลือดแดง Fructosamine เป็นน้้าตาลที่จับกับโปรตีน

http://www.yourhealthyguide.com/article/ad-diabetes-4-1.html
http://www.yourhealthyguide.com/article/ad-diabetes-4-2.html
http://www.yourhealthyguide.com/article/ad-diabetes-4-2.html
http://www.yourhealthyguide.com/article/ad-diabetes-4-3.html


ในเลือด ค่า HbA1C บอกถงึการควบคุมน้้าตาลในช่วง 4 - 6 สัปดาห์ ก่อนการตรวจ ส่วน

ค่า Fructosamine บอกถึงระดับน้้าตาลในช่วง 7 - 10 วัน ก่อนตรวจ 

  

3. การตรวจน้้าตาลในปัสสาวะ อาจใช้ยาเม็ดส้าหรับตรวจ หรือใช้แผ่นทดสอบน้า้ตาล 

ตรวจก่อนมือ้อาหาร และก่อนนอน วิธีนี้ใช้ไม่ได้ในคนที่ไตเสือ่ม มีข้อเสียคอื บอก

ระดับน้้าตาลในเลือดไม่ได้ และน้้าตาลในเลือดจะตอ้งสูงพอสมควร คือเกิน 180 

มิลลิกรัมต่อเดซิลติร จึงจะตรวจพบได้ ใช้บอกไดค้ร่าวๆ เท่านั้น 

โรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน 
โรคแทรกซ้อนที่พบได้บอ่ยในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก ่ภาวะน้้าตาลในเลือดสูงอย่างมาก ภาวะ

น้้าตาลในเลือดต่า้ และโรคแทรกซ้อนเร้ือรังตา่งๆ 

ภาวะน้้าตาลในเลือดสูงอยา่งมาก (ระดบัน้้าตาลในเลอืดสูงกวา่ 500 มิลลกิรัม ตอ่เดซิลิต) มกั

เกดิกับผูป้่วยเบาหวานทีเ่ป็นมาก และควบคุมน้้าตาลไมด่ ีโดยเฉพาะในคนไข้ทีต่้องใช้อินซูลินแลว้ขาดยา อาจเกดิใน

คนที่ไมเ่คยรู้ตวัมาก่อนว่าเปน็เบาหวานก็ได้ จะมอีาการออ่นเพลีย กระหายน้้าบ่อย ปสัสาวะมาก คลื่นไส ้อาเจียน เบือ่

อาหาร หายใจหอบ ซึม เลอะเลือน และหมดสติในที่สดุ ต้องได้รับการรักษาอยา่งเร่งด่วนในโรงพยาบาล มิฉะน้ันอาจ

เสียชวีิตได ้

ภาวะน้้าตาลในเลือดต่า้ พบได้บ่อยและอาจรุนแรงจนเสียชีวติ เกดิกับผูป้่วยที่รักษาด้วยยากิน หรือ ยาฉีดสาเหตุจาก

การใช้ยามากเกินไป หรือใชย้าเทา่เดิมแต่อดอาหาร หรือออกกา้ลังกายมากเกินไป จะมีอาการ หิว หงดุหงดิ ปวด

ศีรษะ ตาลาย ใจสั่น มือสั่น เหงื่อแตก ชาตามปาก อ่อนเพลีย หน้ามืดคลา้ยจะเป็นลม ตวัเย็น สับสน (ไม่จ้าเป็นต้องมี

อาการครบหมดทุกอย่าง) ถา้ไม่ได้รับการแก้ไขอาจเป็นลมหมดสติหรือชักได้ ถ้าเปน็ตอนกลางคืนขณะหลบัจะฝันร้าย 

และปวดศีรษะในตอนเช้า อาการน้้าตาลต่้าน้ี อาจเป็นอยู่นานหลายวัน ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ใช้ 

วิธีรักษา เมือ่เร่ิมมอีาการ ใหด้ื่มน้้าหวานหรือน้า้ผลไม้ 1/2 แก้ว หรือกินน้้าตาล อมลกูกวาด จากนั้นให้ปรึกษาแพทย์ที่

รักษา เพราะอาจตอ้งปรับยาที่ใชอ้ยู่ประจ้า ถ้าผูป้่วยหมดสติให้รีบน้าส่งโรงพยาบาลทันที ปอ้งกันได้โดยการกินอาหาร

ใหเ้ป็นเวลา กินอาหารเพิ่มกอ่นการออกก้าลังกายทีห่นักๆ หรือนานๆ กินของวา่งหรือดื่มนมรองท้องไปกอ่น ถา้ตอ้ง

เลือ่นเวลาอาหารออกไป 

โรคแทรกซ้อนเรื อรัง 
พบในผู้ปว่ยที่เป็นเบาหวานหลายปี และควบคุมน้้าตาลได้ไมด่ี น้้าตาลทีสู่งอยู่นานๆ น้ี จะทา้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่

อวัยวะตา่งๆ ทัว่ร่างกาย โดยเฉพาะระบบหลอดเลอืด การเปลี่ยนแปลงน้ีจะเกิดข้ึนอย่างช้าๆ ค่อยเป็นคอ่ยไป เหมือน

เป็นอันตรายแอบแฝง กวา่จะรู้ตัวเมือ่เกิดอาการกส็ายเกนิไป ยากจะรักษาให้กลับคืนเป็นปกติได้ โรคแทรกซอ้นเหลา่น้ี 

ท้าให้ผู้ปว่ยตอ้งการพิการ หรือเสียชวีติ สิ้นเปลอืงทั้งเวลา และค่ารักษาพยาบาลเป็นอันมาก 

ผู้ป่วยเบาหวานทกุคน ควรได้ตระหนกัถึงอันตรายแอบแฝงต่างๆ ดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้น้ี การดูแลตนเองทีด่ี และการ

ปฏิบัตติัวถูกต้องเทา่น้ัน ที่จะช่วยปอ้งกันอันตรายเหล่าน้ีได้ 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับผูป้่วยเบาหวาน 

  1. ควบคุมอาหารสม่้าเสมอ 

  2. ออกก้าลังกาย ตามความเหมาะสมกับสภาวะร่างกาย 

  3. ใช้ยาสม่้าเสมอตามที่แพทย์แนะน้า 

  4. ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และวิธีปฏิบัติตัว 



  5. พบแพทย์สม่้าเสมอตามนัด เพื่อวัดผลการควบคุมน้า้ตาล และตรวจหาโรคแทรกซอ้น 

  6. ตรวจน้้าตาลในเลือด หรือในปัสสาวะบ่อยๆ โดยเฉพาะในรายที่ควบคุมน้้าตาลไม่ดี 

  7. 
พกน้้าตาล ทอฟฟี่ หรอืลกูกวาดติดตัวเสมอ และใช้ทันทีเมื่อมอีาการน่าสงสัยว่า

น้้าตาลต่้า 

  8. หมั่นตรวจเท้าทุกวัน ห้ามสวมรองเท้าคับ 

  
9. ปรึกษาแพทย์เมื่อ มีอาการเจ็บไข้ มีอาการน้้าตาลต่้า มีน้้าตาลในเลือดสูงข้ึน มี

บาดแผล หรือแผลที่เท้า และเมื่อตั้งครรภ์ 

 

 
 “สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

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