
 

โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยและมกัจะพบได้หลายคนในครอบครัวเดียวกัน จนอาจมองได้ว่าโรคน้ี 

อาจติดมาจากพันธุกรรมได้ 

จากข้อมลูของกระทรวงสาธารณะสุขพบว่า ปัจจุบันคนทีว่ัย 35 ปีข้ึนไปป่วยเป็นเบาหวานมากถึง 3 ล้านคน  

และที่น่าเป็นหว่งกว่าน้ันคือผู้ที่เข้ารับการรักษากวา่คร่ึงไม่เคยรู้มาก่อนว่าป่วยเป็นเบาหวานลองท าแบบทดสอบดูวา่ 

คุณเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานมากน้อยเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย ถกู ที่หน้าหวัข้อน้ันๆ หากตรงกับสภาพและอาการ 

ของตน... 

  • คุณมีอายุมากกวา่ 35 ป ี   • มีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคเบาหวาน 

  • ชอบกินของหวานๆ มันๆ   • หิวบอ่ย ทานจ ุ

  • ออกก าลังกายน้อย   • กระหายน้ าบ่อย 

  • อ่อนเพลียและเหน่ือยง่าย   • ตาพร่า มองไมช่ดั 

  • ความดันโลหติสูง   • น้ าหนักลดลงโดยไมท่ราบสาเหต ุ

  • ปวด แน่น จุกเสียดหน้าอก   • น้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

  • ชาตามปลายมือปลายเทา้   • 
ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนตอ้งลกุขึ้นมา
ปัสสาวะ 

หากคุณตอบว่าใชเ่ป็นสว่นใหญ่แสดงวา่คุณอาจเป็นโรคเบาหวานจ าเป็นต้องรีบบ าบดัรักษากอ่นทีทุ่กอยา่งจะสายเกินไป 

เบาหวานคืออะไร 

เบาหวานเกดิจากตับอ่อนไมส่ามารถสร้างอินซูลินไดอ้ย่างเพียงพอ หรือร่างกายตอบสนองตอ่อินซูลินได้น้อยกวา่ปกต ิ 

  



จึงไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมันบางส่วนได้อยา่งเหมาะสม ท าให้ระดบัน้ าตาลในเลือด 

สูงกวา่ปกติและเสี่ยงตอ่โรคแทรกซ้อนหลายอยา่ง เช่น หัวใจวาย ตาบอด ไตวาย อมัพฤกษ์ อัมพาตและโรคตดิเชือ้ 

 เป็นต้น 

เบาหวานจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังน้ี 

เบาหวานชนิดที ่1 หรือเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน ซึ่งเกดิจากตับอ่อนไมส่ามารถสร้างอินซูลินไดอ้ย่างเพียงพอ เบาหวาน
ชนิดน้ี 

ส่วนใหญ่จะพบในเดก็และวยัรุ่น ประมาณ 10% ของผู้ปว่ยเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดที่ 1เบาหวานชนิดที่ 2  

หรือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ซึ่งตับอ่อนของผูป้่วยเบาหวานชนิดน้ีส่วนใหญ่สร้างอินซูลินไดอ้ย่างเพียงพอ  

แต่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกวา่ปกติ 

ประมาณ 90% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดที ่2 

โรคแทรกซ้อนของเบาหวานมีอะไรบา้ง 

  • ตา อาจเป็นต้นกระจกก่อนวยั ประสาทตาหรือจอตาเสื่อม และอาจท าให้ตาบอดในที่สุด 

  • 
ระบบประสาท ผู้ป่วยอาจะเป็นปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาหรือปวดแสบปวดร้อนตาม
ปลายมือปลาย 

  

• เท้า ซ่ึงมักจะท าให้มีแผลเกดิข้ึนที่เท้าได้ง่ายและอาจลกุลามจนเทา้เน่า กระเพาะปสัสาวะไม่
ท างาน ท าให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือไม่มีแรงเบ่งปัสสาวะ กระเพาะอาหารไมท่ างาน มีอาการ
จุกเสียด อาหารไม่ย่อย ทอ้งผูก ทอ้งเดิน โดยเฉพาะเชา้มือถึงก่อนเที่ยง ผูป้่วยชายมักมีภาวะ
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ 

  
• ไต มักเกิดภาวะไตวาย มอีาการบวม ซีด ความดันโลหติสูง ซ่ึงเป็นสาเหตุการเสียชีวติของ
ผู้ป่วยเบาหวานที่พบไดค้่อนข้างบ่อย 

  
• ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ท าใหเ้ป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบ ถ้า
หลอดเลอืดแดงที่เท้าแข็งและตีบ เลือดไปเลี้ยงเท้าไมพ่ออาจท าให้เทา้เย็น เป็นตะคริว ปวด
ขณะเดินมากๆ หรืออาจท าให้เป็นแผลหายยากหรือนิว้เท้าเป็นเนือ้ตายเนา่ 

  
• ภูมิคุ้มกันต่่า เป็นโรคติดเชือ้ได้งา่ย เช่น วัณโรคปอด กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไต
อักเสบ กลาก โรคเชื้อชา เปน็ฝีหรือพุพองบอ่ย นิว้เท้าหรือช่องคลอดอักเสบ เป็นต้น 

  
• แผลที่เทา้ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย เน่ืองจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีภาวะปลาย
ประสาทอกัเสบ และภาวะขาดเลอืดท าใหเ้ทา้ชาเกิดแผลได้งา่ยและหายยากหรือเปน็เน้ือตาย
เน่า บางคร้ังจ าเป็นตอ้งตดัน้ิวหรือตัดขา ท าใหเ้กดิภาวะพิการได้ 

ท่าไมผูป้่วยเบาหวานมกัเสียชีวิตจากโรคหัวใจ 

ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจตีบในอายุที่น้อยกว่าและรุนแรงกวา่  

เน่ืองจากระดับน้ าตาลที่เพิ่มสูงข้ึนน้ันท าให้ผนังหลอดเลอืดแดง ทั้งรายการเกิดความผิดปกติ 

และเสื่อมลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ปว่ยเบาหวานมักจะมีโรคอื่นๆ ร่วมอยู่ดว้ย เชน่ โรคไขมัน 

ในเลอืดสูง ความดันโลหติสงู โรคอ้วน การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น 

โรคเหล่าน้ีจะเร่งให้โครงสร้างและสภาพของหลอดเลือดเกิดความผดิปกติมากขึ้นและเร็วขึ้น หลอดเลอืดหวัใจ 

จึงเกิดการอักเสบ ท าใหค้ราบไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดมีการแตกออก ซ่ึงจะท าใหเ้กดิลิ่มเลอืดมาอดุตัน 



หลอดเลอืดหัวใจอยา่งเฉียบพลัน ส่งผลให้กล้ามเน้ือหัวใจตาย โรคหลอดเลือดหวัใจตีบจึงเป็นสาเหตุการเสียชวีติ 

อันดับ 1 ของผู้ป่วยเบาหวาน        

อาการโรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานจะแตกต่างจากผูป้่วยโรคหัวใจทั่วไปอย่างไร             

ส าหรับอาการของโรคหลอดเลอืดหัวใจตีพในผู้ปว่ยเบาหวานอาการเจ็บหน้าอกมกัจะไม่ชัดเจนหรือไม่มีเลย เน่ืองจาก
ประสาทรับความรู้สึกในผู้ป่วยเบาหวานเสื่อมสภาพลง จงึมักจะมีแค่อาการเหน่ือยง่ายกว่าปกติ แน่น จุกเสียดหน้าอก 

เหมอืนอาหารไม่ยอม  

วิงเวียน ตวัเย็น เหงื่อออก ใจสั่นรู้สึกคล้ายจะเป็นลม อาการเหลา่น้ีอาจมีอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งพร้อมกันและ
อาจเกดิข้ึนในเวลาใดกไ็ด ้

วิธีการบ่าบัดแบบองค์รวมของการแพทย์จีน 

เป็นที่ทราบกันว่าโรคเบาหวานมีโรคแทรกซ้อนหลายอยา่งที่ท าให้เกิดภาวะพิการและมีอันตรายถึงชีวติ การบ าบดั
โรคเบาหวานของการแพทย์จีนจึงไม่ได้หยดุอยู่แค่การควบคุมระดับน้ าตาลในเลอืดเท่าน้ัน แต่ยังเน้นความส าคญักับการ
รักษาต้นเหตุและ 

โรคแทรกซ้อนของเบาหวานไปพร้อมๆ กัน ดังน้ี 

  

• ท าความสะอาดและทะลวงหลอดเลอืด สลายลิ่มเลอืดและไขมัน ท าใหห้ลอดเลือดโล่ง
สะอาด ดังทฤษฎีการวินิจฉยัและรักษาอันส าคญัของการแพทย์จีน ปวดแสดงว่าไม่โล่ง โล่ง
แล้วก็จะไมป่วด จึงปอ้งกันและรักษาโรคแทรกซอ้นของเบาหวาน เช่น โรคหลอดเลอืด หัวใจ
ตีบ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหติสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

  

• ปรับความสมดุลของร่างกายโดยเฉพาะความสมดลุของตับและตับออ่น ท าให้มกีารสังเคราะห์
โคเลสเตอรอลและอินซูลินในปริมาณที่เหมาะสม และเมือ่ร่างกายอยู่ในภาวะสมดลุแล้วกจ็ะ
ตอบสนองตอ่อินซูลินไดอ้ยา่งปกติ จึงสามารถควบคมุระดับน้ าตาลในเลอืดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
• บ ารุงรักษาไตที่เสื่อมลงให้แข็งแรงข้ึน เน่ืองจากไตเสือ่มท าใหเ้กดิโรคเบาหวาน แตเ่มื่อเป็น
โรคเบาหวานแลว้ก็จะท าใหไ้ตเสื่อมเร็วข้ึนจนเกิดภาวะไตวายซ่ึงเป็นวัฏจักรทีเ่ลวร้าย การ
บ ารุงรักษาไตจึงมีบทบาทส าคญัในการบ าบดัฟื้นฟูโรคเบาหวานดว้ย 

ขณะเดียวกัน ผู้ปว่ยเบาหวานจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชวีิตประจ าวันใหถ้กูสุขลักษณะ พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงตา่งๆ 

 และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เมื่อใชว้ิธบี าบดัรักษาแบบองค์รวมควบคู่กบัการปฎิบัตติัวอย่างถกูต้อง อาการต่างๆ  

ของเบาหวานจึงค่อยๆ ทุเลาลงหรืออาจหายไปในที่สดุ 
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