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ข้อมูลจาก รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย 

 
เด็กเป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ 

คนส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรคเบาหวานในเด็ก จนอาจสงสัยว่าเด็กและวัยรุ่น (อายุน้อย

กว่า 20 ปี) เป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ เด็กท่ีเป็นเบาหวานเนื่องมาจากขาดอินซูลิน หรือการออกฤทธิ์

ของอินซูลินไม่ดี เนื้อเยื่อต่าง ๆ ใช้น้้าตาลไม่ได้ จึงท้าให้น้้าตาลในเลือดสูง 

ชนิดของเบาหวานที่พบในเด็ก 
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เบาหวานที่พบในเด็กและวัยรุ่นสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ 

* เบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคทางภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่ง กล่าวคือร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นต่อต้าน

ตนเอง (autoimmune) แล้วภูมิคุ้มกันนี้ได้ไปท้าลายตับอ่อนทีละ น้อย ๆ จนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้

ในที่สุด เบาหวานชนิดนี้เป็นชนิดท่ีพบบ่อยที่สุดในเด็กและวัยรุ่น (ประมาณร้อยละ 70  ของผู้เปน็

เบาหวานที่เป็นเด็กและวัยรุ่น) 

* เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นแบบเดียวกับเบาหวานที่พบมากในผู้ใหญ่ ปัจจยัเส่ียงที่ส้าคัญได้แก่

ภาวะอ้วน และ มักมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

* เบาหวานที่เกิดจากยาหรือการติดเช้ือบางชนิด เช่น เด็กที่กินยาสเตียรอยด์ในปริมาณมากและ

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะมีอาการหน้าบวม ตัวกลม ระดับน้้าตาลในเลือดสูง เป็นต้น 

เบาหวานชนิดที่ 1 

เบาหวานชนิดที่ 1 ยังไม่ทราบสาเหตุท่ีชัดเจน มีสมมุติฐานว่าผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงด้านพันธุกรรม

บางอย่าง ร่วมกับมีปัจจัยทางส่ิงแวดล้อมมากระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านตับอ่อนตนเอง 

ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุถึงปัจจัยเส่ียงดังกล่าวได้อย่างชัดเจน แต่มีการศึกษาว่าอาจเกี่ยวข้องกับ

การติดเชื้อบางชนิด หรือการที่สมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายเปลี่ยน แปลงไป จนส่งผลกระทบต่อระบบ

ภูมิคุ้มกันและตับอ่อนในที่สุด 

อาการ 

ส าหรับอาการของโรคเบาหวาน เกิดจากระดับน้ าตาลในเลือดสงู น้ าตาลถูกขับออกมา

ทางปัสสาวะ อาจมีประวัติปัสสาวะมีมดตอม มีปัสสาวะบ่อยและเยอะ หรือมีปัสสาวะรดที่

นอนในวัยที่ไม่สมควร เมื่อร่างกายเสียน้ ามาก จึงมีอาการกระหายน้ าบ่อยผิดปกติ และ

เนื่องจากร่างกายน าน้ าตาลไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้ จึงมีอาการอ่อนเพลีย กินจุ หิวบ่อย 

น้ าหนักลด และหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกตอ้ง ก็อาจมีเลอืดเป็นกรดและคี

โตนคั่ง เราเรียกภาวะนี้ว่า "ดีเคเอ" (DKA; Diabetic ketoacidosis) ซึ่งเป็นภาวะที่ฉุกเฉิน บาง

คนอาจอาเจียน ปวดท้อง หายใจหอบหรอือาจหมดสติ ซึ่งตอ้งการรักษาอย่างเหมาะสมโดย

รีบด่วน 

การรักษา 

การรักษาเด็กกลุ่มนี้ คือ ต้องได้รับอินซูลินทดแทน ซึ่งในปัจจุบนัจ้าเปน็ต้องได้รับอินซูลินโดย

รูปแบบฉีดเท่านั้น มีความพยายามผลิตอินซูลินในรูปแบบอื่น ๆ เช่นรับประทาน หรือแบบพ่นทางปาก 

แต่พบว่าได้ผลไม่ดีเนื่องจากอินซูลินถูกท้าลายได้ง่ายในกระเพาะอาหารผู้เป็นเบาหวานชนิดท่ี 1 

จ้าเป็นต้องฉีดอินซูลินวนัละอย่างน้อย 3-4 ครั้ง ทุก ๆ วันไปตลอดชีวิต และตรวจน้้าตาลปลายนิ้ว

ด้วยตนเอง รวมถึงมีการพัฒนาเครื่องมือส้าหรับเดินยาอินซูลินแบบตอ่เนื่อง ใต้ผิวหนัง ปัจจุบัน ได้มี

การคิดค้นการรักษา อื่น ๆ เช่น ตับอ่อนเทียม (artificial pancreas) 
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ซึ่งจะอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างได้แก่ เครื่อง ให้อินซูลินแบบตอ่เนื่อง (insulin infusion pump) 

เครื่องตรวจวัดระดับน้้าตาลต่อเนื่อง (continuous glucose sensor) และระบบประมวลผล วิเคราะห์

ข้อมูลและค้านวณการให้อินซูลิน ปัจจุบนัเทคโนโลยีดังกล่าวยังใช้ในวงจ้ากัดในโครงการวิจัย ยังไม่ได้

น้ามาใช้ในผู้เป็นเบาหวานโดยทั่วไป  ส้าหรับการปลูกถ่ายตับอ่อนและเบต้าเซลล์ เป็นความก้าวหน้า

อย่างหนึ่งในการหาวิธีการรักษาเบาหวานให้หายขาด อย่างไรก็ตามเมื่อติดตามไประยะยาว ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่ไม่สามารถหยุดยาฉีดอินซูลินอย่างถาวรได้ และจ้าเป็นต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันระยะยาว 

นักวิจัยทั่วโลกมีความพยายามอย่างต่อเนื่องท่ีจะพัฒนาเซลล์ซึ่งสามารถสร้างอินซูลินได้จากแหล่งอื่น 

ๆ เช่นจากเซลล์ต้นก้าเนิดเม็ดเลือด (stem cells) ซึ่งยังอยู่ในการศึกษาวิจัย 

การจัดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะไม่จ ากัดพลังงานมากเหมอืนกับ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มักจะผอมอยู่แล้ว 

แนะน าให้รับประทานอาหารตามปกติที่ตอ้งการตามวัย โดยสัดส่วนพลังงานจาก

คาร์โบไฮเดรตอยู่ที่รอ้ยละ 50 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับในหนึ่งวัน และเลือก

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ท าให้น้ าตาลในเลือดขึ้นเร็วหรือขึ้นสูง (มีค่า glycemic index ต่ า) เช่น ควร

รับประทานอาหารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตจากข้าวหรือธัญพืชที่ไมข่ัดสี หลีกเลี่ยงการ

รับประทานคาร์โบไฮเดรตจากขนมหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ปว่ยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่

เค็มจัด หรือมีไขมันสงูเกินไป เป็นต้น 

เด็กและวัยรุ่นผู้เป็นเบาหวานควรออกก าลังกายสม่ าเสมอ สามารถเล่นกฬีา เรียนพละ

ได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ไม่ควรมีการถูกจ ากัดกิจกรรมใด ๆ การออกก าลังกายเป็นการ

กระตุ้นใหก้ล้ามเนือ้ใชพ้ลังงาน มีประโยชน์มากในการควบคุมระดับน้ าตาลและมีผลดีต่อ

สุขภาพด้วย แนะน าให้ออกก าลังกายหรือกจิกรรมออกแรงอย่างน้อยวันละ 20-30 นาทีทุก

วัน โดยสอนให้ผู้ป่วยปรับลดขนาดอินซูลินหรือเพิ่มมือ้อาหารว่างขณะออกก าลังกายเพื่อ

หลีกเลี่ยงปญัหาน้ าตาลต่ า 

เบาหวานชนิดที่ 2 

ปัจจุบันพบเบาหวานชนดิท่ี 2 เริ่มเปน็กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเด็กวัยรุ่นทีม่ีภาวะอ้วน ทั้งนี้

เนื่องจากอุบัติการณ์ของโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นเรือ่ย ๆ ในทุกช่วงวัย รวมถึงเด็กและวัยรุ่นด้วย 

เบาหวานชนิดที่ 2 นี้ ตับอ่อนยังสร้างอินซูลินได้ แต่เนื่องจากร่างกายอ้วนมาก เลยดื้อต่ออินซูลิน ท้า

ให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่พอเพียง อย่างไรก็ตามเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ป้องกันได้ด้วยการลดน้้าหนัก 

ออกก้าลังกาย ควบคุมอาหารให้ดี ซึ่งอาจช่วยให้สามารถควบคุมน้้าตาลได้ โดยไม่ต้องใช้ยาฉีดหรือ

ยารับประทาน การเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก รีบวินิจฉัยและรักษาโรคอ้วนจึงเป็นส่ิงท่ี

ส้าคัญในการป้องกัน 

ก าลังใจ : สิ่งส าคัญในการรักษา 

ก้าลังใจนับเป็นส่ิงส้าคัญในการรักษา ท้ังจากพ่อแม่ของผู้ป่วย เพื่อน และคุณครู ซึ่งมีส่วน

ส้าคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีก้าลังใจที่ จะด้าเนินชีวิตอย่างคนปกติ กล้าเปิดเผยว่าตนเองเป็นเบาหวาน มี
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ผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่เด็กจ้านวนมากท่ีสามารถใช้ชีวิตจนประสบความส้าเร็จ เช่น เป็นแพทย์ เปน็

วิศวกร หรือศึกษาส้าเร็จระดับปริญญาเอก การเป็นโรค เบาหวานยังท้าให้เด็กมีระเบียบวินัยในการ

ดูแลตนเอง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพเด็กใน ระยะยาว 

ในกรณีที่ผู้ป่วยเด็กรูส้ึกโดดเดี่ยว การได้เข้าร่วมกิจกรรมออกค่ายร่วมกับผู้ป่วยโรค

เดียวกันหรือท ากิจกรรมกับชมรมเครือข่ายผู้เป็นเบาหวาน จะช่วยปรับทัศนคติของเดก็ และ

ได้รับความรู้และก าลังใจในการดูแลเบาหวานอย่างถูกตอ้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดตาม

รายละเอียด และข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต ์หรือ เฟซบุ๊ก สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ

ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี www.dmthai.org 

หรือที่ เว็บไซต์ ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน www.thaidiabetes.com 

 

 
 “สุขภาพดีของท่าน คือบริการของเรา” 

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