
เบาหวาน diabetes 
เบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร�างกายท่ีมีการผลิตฮอร�โมนอินซูลินไม�เพียงพอ อันส�งผลทําให#ระดับน้ําตาลใน
กระแสเลือดสูงเกิน โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดข้ึนเนื่องมาจากการท่ีร�างกายไม�สามารถใช#น้ําตาลได#อย�างเหมาะสม 
ซ่ึงโดยปกติน้ําตาลจะเข#าสู�เซลล�ร�างกายเพ่ือใช#เป-นพลังงานภายใต#การควบคุมของฮอร�โมนอินซูลิน ซ่ึงผู#ท่ีเป-น
โรคเบาหวานร�างกายจะไม�สามารถนําน้ําตาลไปใช#งานได#อย�างมีประสิทธิภาพ ผลท่ีเกิดข้ึนทําให#ระดับน้ําตาลในเลือด
สูงข้ึน ในระยะยาวจะมีผลในการทําลายหลอดเลือด ถ#าหากไม�ได#รับการรักษาอย�างเหมาะสม อาจนําไปสู�สภาวะ 

 

แทรกซ#อนท่ีรุนแรงได#โรคเบาหวานนี้เปรียบเทียบได#ง�ายๆ โดยเปรียบร�างกายเราเป-นระบบป45มน้ํา และน้ําในระบบก็
คือเลือดของเราโดยปรกติแล#วป45มน้ําก็จะทํางานอย�างปรกติ แต�เม่ือมีการทําให#น้ําในระบบเกิดความข#นข้ึน(ก็คือการ
เติมน้ําตาลลงไปในน้ํา) น้ําในระบบก็จะมีความหนืดข้ึน ป45ม(หัวใจ)ก็จะต#องทํางานหนักข้ึน ท�อน้ํา(หลอดเลือด)ก็ต#อง
รับแรงดันท่ีมากข้ึน ดังนั้นคนท่ีเป-นโรคเบาหวานก็จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ#อนกับอวัยวะต�างๆเพ่ิมข้ึนได# 
ป! 2550 พบผู'ป(วยเบาหวานแล'วถึง 246 ล'านคน โดยผู'ป(วยเบาหวานท่ัวโลก 4 ใน 5 เป3นชาวเอเชีย 
เบาหวาน เป-นโรคท่ีเป-นกันมากข้ึนทุกป9จนมีการกําหนดให#วันท่ี 14 พฤษจิกายน ของทุกป9เป-นวันเบาหวานโลก
เพ่ือให#มีการรณรงค�ป>องกันให#เป-นท่ีแพร�หลายข้ึน 

อินซูลิน กับ เบาหวาน 

 

  อินซูลิน เป-นฮอร�โมนท่ีสร#างข้ึนโดยกลุ�มเซลล�ภายในตับอ�อน มีหน#าท่ีในการนําน้ําตาลในเลือดไปสู�
เนื้อเยื่อต�างๆท่ัวร�างกายเพ่ือใช#ในการสร#างพลังงานและสร#างเซลล�ต�างๆ โดยปรกติแล#วเม่ือมีน้ําตาลเข#าสู�กระแส
เลือดตับอ�อนก็จะถูกกระตุ#นให#หลั่ง อินซูลิน แล#วอินซูลินก็จะเข#าจับน้ําตาลเพ่ือนําไปเลี้ยงส�วนต�างๆของร�างกาย แต�
ในผู#ป?วยท่ีเป-นโรคเบาหวาน ซ่ึงร�างกายมี อินซูลิน ไม�เพียงพอก็จะทําให#มีน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน 



ประเภทของ เบาหวาน 
เบาหวาน สามารถแบ�งออกได#เป-น2ชนิด ได#แก� 

  โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 เกิดจากภูมิต#านทานของร�างกายทําลายเซลล� ซ่ึงสร#างอินซูลินในส�วนของ
ตับอ�อนทําให#ร�างกายหยุดสร#างอินซูลิน หรือสร#างได#น#อยมาก ดังท่ีเรียกว�า โรคภูมิต#านทานตัวเอง หรือ ออโตอิมมูน
(autoimmune) ดังนั้นผู#ป?วยเบาหวานชนิดท่ี 1 จึงจําเป-นต#องฉีดอินซูลิน เพ่ือควบคุมน้ําตาลในเลือดระยะยาว และ
ถ#าเป-นรุนแรง จะมีการค่ังของสารคีโตน(ketones) สารนี้จะเป-นพิษต�อระบบประสาททําให#หมดสติถึงตายได# 

  โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เป-น เบาหวาน ท่ีพบเห็นกันเป-นส�วนใหญ� สาเหตุท่ีแท#จริงนั้นยังไม�ทราบ
ชัดเจน แต�มีส�วนเก่ียวกับ พันธุกรรม นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ�กับภาวะ น้ําหนักตัวมาก และขาดการออกกําลัง
กาย มีลูกดก อีกท้ังวัยท่ีเพ่ิมข้ึน เซลล�ของผู#ป?วยยังคงมีการสร#างอินซูลินแต�ทํางานไม�เป-นปกติ เนื่องจากมีภาวะด้ือ
ต�ออินซูลิน ทําให#เซลล�ท่ีสร#างอินซูลินค�อยๆถูกทําลายไป บางคนเริ่มมีภาวะแทรกซ#อนโดยไม�รู#ตัว โดยอาจจะใช#ยาใน
การรับประทาน และบางรายต#องใช#อินซูลินชนิดฉีด เพ่ือควบคุมน้ําตาลในเลือด 

  นอกจากนี้ เบาหวาน ยังมีสาเหตุมาจากการใช'ยาด#วย เช�น สเตอรอยด� ยาขับป4สสาวะ ยาเม็ด
คุมกําเนิด 

อาการเบ้ืองต'นของ เบาหวาน 
ผู#เป-นโรคเบาหวานจะมีอาการเบ้ืองต#นคือ 

1. ปวดป4สสาวะบ�อย ครั้งข้ึน เนื่องจากในกระแสเลือดและอวัยวะต�างๆมีน้ําตาลค#างอยู�มาก ไตจึงทําการกรอง
ออกมาในป4สสาวะ ทําให#ป4สสาวะหวาน สังเกตุจากการท่ีมีมดมาตอมป4สสาวะ จึงเป-นท่ีมาของการเรียก 
เบาหวาน 

2. ป4สสาวะกลางคืนบ�อยข้ึน 
3. กระหายน้ํา และด่ืมน้ําในปริมาณมากๆต�อครั้ง 
4. อ�อนเพลีย เหนื่อยง�ายไม�มีเรี่ยวแรง 
5. เบ่ืออาหาร 
6. น้ําหนักตัวลดโดยไม�ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะถ#าหากน้ําหนักเคยมากมาก�อน อันเนื่องมาจากร�างกายไม�

สามารถนําน้ําตาลไปสร#างพลังงานได#เต็มท่ีจึงต#องนําไขมันและโปรตีนจากกล#ามเนื้อมาใช#ทดแทน 
7. ติดเชื้อบ�อยกว�าปรกติ เช�นติดเชื้อทางผิวหนังและกระเพาะอาหาร สังเกตุได#จากเม่ือเป-นแผลแล#วแผลจะ

หายยาก 
8. สายตาพร�ามองไม�ชัดเจน 
9. อาการชาไม�ค�อยมีความรู#สึก เนื่องมาจากเบาหวานจะทําลายเส#นประสาทให#เสื่อมสมรรถภาพลง

ความสามารถในการรับรู#ความรู#สึกจึงถดถอยลง 
10. อาจจะมีอาการของโรคหัวใจ และโรคไต 

โดย เบาหวานชนิดท่ี 2 อาจจะมีอาการเหล=านี้บางอย=าง หรืออาจไม=มีอาการเหล=านี้เลย 

 

 

 



อาการแทรกซ'อนของ โรคเบาหวาน 
มักจะเกิดเม่ือเป-น เบาหวาน อย�างน#อย 5 ป9แล#วไม�ได#รักษาอย�างจริงจัง 

• ภาวะแทรกซ'อนทางสายตา (Diabetic retinopathy)เกิดจากการท่ีน้ําตาลเข#าไปใน endothelium 
ของ หลอดเลือดเล็กๆ ในลูกตา ทําให#หลอดเลือดเหล�านี้มีการสร#างไกลโคโปรตีนซ่ึงจะถูกขนย#ายออกมา 

 

 

เป-น Basement membrane มากข้ึน ทําให# Basement membrane หนา แต�เปราะ หลอดเลือดเหล�านี้
จะฉีกขาดได#ง�าย เลือดและสารบางอย�างท่ีอยู�ในเลือดจะรั่วออกมา และมีส�วนทําให# Macula บวม ซ่ึงจะทํา
ให#เกิด Blurred vision หลอดเลือดท่ีฉีกขาดจะสร#างแขนงของหลอดเลือดใหม�ออกมามากมายจนบดบัง
แสงท่ีมาตกกระทบยัง Retina ทําให#การมองเห็นของผู#ป?วยแย�ลง ตาหรือจอตาเสื่อม หรือมองเห็นจุดดํา
ลอยไปมา และอาจจะทําให#ตาบอดได#ในท่ีสุด 

• ภาวะแทรกซ'อนทางไต (Diabetic nephropathy)ไตมักจะเสื่อม จนเกิดภาวะไตวาย พยาธิสภาพของ
หลอดเลือดเล็กๆ ท่ี Glomeruli จะทําให# Nephron ยอมให# albumin รั่วออกไปกับ filtrate ได# 
Proximal tubule จึงต#องรับภาระในการดูดกลับสารมากข้ึน ซ่ึงถ#าเป-นนานๆ ก็จะทําให#เกิด Renal 
failure ได# ซ่ึงผู#ป?วยมักจะเสียชีวิตภายใน 3 ป9 นับจากแรกเริ่มมีอาการ 

• ภาวะแทรกซ'อนทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy) เบาหวาน จะทําให#หลอดเลือดเล็กๆ ท่ีมา
เลี้ยงเส#นประสาทบริเวณปลายมือปลายเท#าเกิดพยาธิสภาพ ก็จะทําให#เส#นประสาทนั้นไม�สามารถนํา
ความรู#สึกต�อไปได# เช�นรู#สึกชาหรือปวดแสบปวดร#อนตามปลายมือ เม่ือผู#ป?วยมีแผล ผู#ป?วยก็จะไม�รู#ตัว และ
ไม�ดูแลแผลดังกล�าว ประกอบกับเลือดผู#ป?วยมีน้ําตาลสูง จึงเป-นอาหารอย�างดีให#กับเหล�าเชื้อโรค และแล#ว
แผลก็จะเน�า และนําไปสู� Amputation ในท่ีสุด ในผู#ชายอาจมีภาวะหย=อนสมรรถภาพทางเพศ
(impotence) 

• โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vascular disease) เบาหวาน เป-นตัวการท่ีจะเร�งให#เกิดการเสื่อมของ
หลอดเลือดท่ัวร�างกายและเม่ือหลอดเลือดท่ีเลี้ยงหัวใจเสื่อมสภาพจาก เบาหวาน ประกอบกับการมีไขมัน
ในเลือดสูง ก็จะส�งผลให#มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ ทําให#เกิดโรคหัวใจขาดเลือด แต�หากหลอดเลือด
เกิดอุดตัน ก็จะเกิดอาการกล'ามเนื้อหัวใจตาย ในผู#ป?วย เบาหวาน บางราย กล#ามเนื้อหัวใจมีการทํางาน
น#อยกว�าปกติ คือ มีการบีบตัวน#อยกว�าปกติอันเนื่องมาจาก เส#นเลือดฝอยเล็กๆท่ีเลี้ยงกล#ามเนื้อหัวใจ
ผิดปกติจาก เบาหวาน ซ่ึงจะทําการรักษาได#ยาก การรักษาท่ีดีท่ีสุดคือ การผ�าตัดเปลี่ยนหัวใจ ป4ญหาท่ี
สําคัญมากอีกประการหนึ่งของผู#เป-น เบาหวาน คือผู#ท่ีมีป4ญหาเก่ียวกับหลอดเลือดหัวใจจะไม�แสดงอาการ
ผิดปกติซ่ึงจะบ�งชี้ว�าเป-นโรคหัวใจให#เห็นก�อน เช�นอาการเจ็บหน#าอก อันเป-นอาการเบ้ืองต#นของผู#ป?วย
โรคหัวใจท่ัวไป ดังนั้นผู#เป-น เบาหวาน บางรายอาจจะแสดงอาการครั้งแรกด#วยอาการท่ีรุนแรง เช�น 
กล#ามเนื้อหัวใจตาย หรือ หัวใจล#มเหลว ทําให#แพทย�วินิจฉัยโรคได#ช#ากว�าปกติ ซ่ึงอาจเป-นอันตรายได# 

• โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) ผู#เป-น เบาหวาน จะมีอัตราเสี่ยงในการเกิดอัมพาต
ชนิดหลอดเลือดตีบได#สูง เพราะ เบาหวาน ทําให#เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งได#ง�าย โดยจะมีหลอดเลือดแข็ง
ท่ังร�างกายและถ#าเป-นท่ีหลอดเลือดของสมอง ก็จะเกิดอัมพาตข้ึน โดยอัตราเสี่ยงของผู#ป?วยท่ีเป-น 
โรคเบาหวาน จะมีโอกาสเป-นอัมพาตได#สูงกว�าผู#ป?วยปกติ 2-4 เท�า โดยจะมีอาการเบ้ืองต#นสังเกตุได#จาก 



กล#ามเนื้อแขน ขาอ�อนแรงครึ่งซีกอย�างทันทีทันใดหรือเป-นครั้งคราว ใบหน#าชาครึ่งซีกใดซีกหนึ่ง พูดกระตุก
กระตัก สับสนหรือพูดไม�ได#เป-นครั้งคราว ตาพร�าหรือมืดมองไม�เห็นไปชั่วครู� เห็นแสงผิดปกติ วิงเวียน เดิน
เซไม�สามารถทรงตัวได# กลืนอาหารแล#วสําลักบ�อยๆ มีอาการปวดศรีษะอย�างรุนแรงโดยอาการปวดมักจะ
เกิดในขณะท่ีเคร�งเครียด หรือมีอารมณ�รุนแรง 

ผู'ท่ีมีโอกาสเป3น โรคเบาหวาน 

  เบาหวาน พบได#ในคนทุกเพศทุกวัย แต�จะพบมากในคนอายุกว�า 40 ป9ข้ึนไป คนท่ีอยู�ในเมืองมี
โอกาสเป-น เบาหวาน มากกว�าคนในชนบท คนอ#วนท่ีน้ําหนักเกิน โดยดูจากดัชนีมวลกาย ผู#ท่ีขาดการออกกําลังกาย 
และหญิงท่ีมีลูกดกโดยเฉพาะผู#มีประวัติคลอดบุตรมีน้ําหนักแรกคลอดมากกว�า4กิโลกรัม จะมีโอกาสเป-น เบาหวาน
ได#มากข้ึน แต�ในป4จจุบันลักษณะการบริโภค และกิจกรรมต�างๆในชีวิตประจําวันส�งผลให#มีคนเป-น เบาหวาน เพ่ิม
มากข้ึน และการพบผู#ป?วยท่ีอายุน#อยท่ีเป-น เบาหวาน ก็เพ่ิมสูงข้ึน 

การปOองกันการเป3นเบาหวาน 

1. ควบคุมน้ําตาลในเลือดให'อยู=ในเกณฑRปกติ และแก#ไขป4จจัยเสี่ยงอ่ืนๆอันจะก�อให#เกิดโรคเบาหวาน 
2. ควบคุมโภชนาการ ให#มีความสมดุลท้ังในด#านโภชนาการ การออกกําลังกาย รวมไปจนถึงการใช#ยารักษา

โรค 
3. ควรตรวจเช็คระดับน้ําตาลในเลือดสมํ่าเสมอ โดยปรึกษาแพทย�ว�าควรตรวจเช็คเม่ือใด และ ระยะเวลา

ห�างในการตรวจท่ีเหมาะสม 
4. ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต�อการควบคุมน้ําตาลในเลือด จะต#องปรึกษาแพทยRและเภสัชกรก=อน

ใช'ยา หรือ สมุนไพร เหล�านี้ 

ส่ิงท่ีตรวจพบเม่ือเป3น เบาหวาน 
เบาหวานชนิดท่ี 1 มักพบในคนท่ี มีรูปร�างซูบผอม ไม�มีไขมัน กล#ามเนื้อลีบฝ?อ  

เบาหวานชนิดท่ี 2 อาจมีรูปร�างอ#วน บางรายตรวจไม�พบสิ่งผิดปกติตามร�างกาย การตรวจป4สสาวะมักจะพบน้ําตาล
ในป4สสาวะขนาดมากกว�าหนึ่งบวกข้ึนไป  การตรวจน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 6 ชั่วโมง (fasting plasma 
glucose/FPG) มักพบว�ามีค�าเท�ากับหรือมากกว�า 126 มิลลิกรัมต�อเลือด 100 มิลลิลิตร 

การวินิจฉัย เบาหวาน 

  หากสงสัยว�าเป-น เบาหวาน ควรไปตรวจเลือดท่ีโรงพยาบาลโดย อดอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิด 
ต้ังแต�เท่ียงคืน แล#วไปเจาะเลือดในตอนเช#า เพ่ือดูระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร6ชั่วโมง (FPG) ซ่ึงคนปกติจะมี
ค�าตํ่ากว�า 110 มิลลิกรัม ต�อเลือด 100 มิลลิลิตร หากพบมีค�า เท=ากับหรือมากกว=า 126 มิลลิกรัม ในการตรวจ
อย�างน#อย 2ครั้ง ก็วินิจฉัยได#ว�าเป-นเบาหวาน และยิ่งมีค�าสูงเท�าใดก็แสดงว�ามีความรุนแรงของการเป-นเบาหวาน 
เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 



คําแนะนําเก่ียวกับ เบาหวาน 

1. เบาหวาน เป-นโรคเรื้อรัง ต#องใช#เวลาการรักษานานหรือตลอดชีวิต หากไม�ได#รับการปฏิบัติท่ีถูกต#องก็อาจมี
อันตรายจากโรคแทรกซ#อนได#มาก 

2. ผู#ท่ีกินยาหรือฉีดยารักษาเบาหวานอยู� บางครั้งอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า อาการได#แก� ใจสั่น หน#ามืด 
ตาลาย ตัวเย็น เหง่ือออก ถ#าเป-นมากๆ อาจเป-นลม หมดสติ และอาจจะชักได# ควรจะต#องพก น้ําตาลหรือ
ของหวานติดตัวไว# ถ#ารู#สึกมีอาการก็ให#รีบรับประทาน แล#วทบทวนดูว�าเกิดอาการเหล�านี้ได#อย�างไร โดย
สังเกตุตัวเองจากการบริโภคอาหารเม่ือเป-นเบาหวานเช�น กินอาหารน#อยไปหรือไม� ออกกําลังมากเกินไป
หรือไม� กินหรือฉีดยาเบาหวาน เกินขนาดไปหรือไม� แล#วควมคุมท้ัง 3 อย�างนี้ให#พอดีกัน สําหรับผู#ท่ีกิน

อาหารผิดเวลาก็อาจเกิดภาวะนี้ได#เช�นกัน ดังนั้นจึงควร รับประทานอาหารให#ตรงเวลาทุกม้ือด#วย 
3. อย�าซ้ือยากินเอง เนื่องจากยาบางประเภทมีผลต�อค�าน้ําตาลในเลือดได# เช�น สเตอรอยด� ยาขับป4สสาวะ และ

ยาบางประเภทก็อาจทําให#ฤทธิ์ของยารักษาเบาหวาน แรงข้ึนได# ก็จะมีผลให#น้ําตาลในเลือดตํ่ากว�าปกติ 
เช�น แอสไพริน ดังนั้นเม่ือเป-น เบาหวาน ก�อนทานยาประเภทใดควรจะต#องแน�ใจว�ายานั้นไม�มีผลต�อค�า
น้ําตาลในเลือด 

4. ผู#ท่ีมีญาติพ่ีน#องเป-นเบาหวาน ควรตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเป-นครั้งคราว เพ่ือป>องกันต้ังแต�ระยะแรกเริ่ม 

การบริโภคอาหารเม่ือเป3น เบาหวาน 

 

1. เลือกบริโภคอาหารให#ครบ 5หมู� โดยคํานึงถึงพลังงานท่ีได#จากอาหารโดยประมาณจากคาร�โบไฮเดรต(แป>ง) 
ประมาณ 55-60%โปรตีน (เนื้อสัตว�) ประมาณ 15-20%ไขมัน ประมาณ 25% 

2. ผู#ท่ีมีน้ําหนักตัวมากควรจะต#องลดปริมาณการรับประทานลง โดยอาจจะค�อยๆลดลงให#เหลือเพียงครึ่งหนึ่ง
ของปริมาณท่ีเคยรับประทานปรกติ และพยายามงด อาหารมันๆ ทอดๆ 

3. รับประทานอาหารท่ีมีกากใยมากเพ่ือช�วยในการขับถ�าย 
4. หลีกเลี่ยงการรับประทานจุกจิกและรับประทานอาหารไม�ตรงเวลา 
5. พยายามรับประทานอาหารในปริมาณท่ีสมํ่าเสมอกันในทุกม้ือ 
6. หากมีอาการเก่ียวกับโรคไตหรือความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม 
7. แม#ระดับน้ําตาลในเลือดจะปรกติดีแล#วก็ควรจะต#องควบคุมอาหารตลอดไป 



อาหารท่ีห'ามรับประทานเม่ือเป3น เบาหวาน diabetes 

 

• น้ําตาลทุกชนิด รวมไปถึงน้ําผึ้ง 
• ผลไม#กวนประเภทต�างๆ 
• ขนมเชื่อม ขนมหวานต�างๆ 
• ผลไม#ท่ีมีรสหวานมากๆ 
• น้ําหวานประเภทต�างๆ 
• ขนมทอดกรอบหรือชุบแป>งทอด 

 
 

 


