
 

 

โรคเบาหวานเป็นภาวะท่ีร่างกายมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงกวา่ปกติ  

เกิดเน่ืองจากการขาดฮอรโ์มนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง 

เบาหวาน แบ่งตามสาเหตขุองการเกิดโรคเป็น 4 

 

 

 

จากขาดอินซูลินโดยส้ินเชิงตอ้งรกัษาดว้ยการฉีดอินซูลินเขา้ไป

ทดแทนมกัเกิดในคนอายุน้อยและผอม พบไดไ้ม่มากนัก 

 

 

 

เกิดจากขาดอินซูลินบางส่วนหรืออินซูลินท าหน้าท่ีบกพร่อง(ด้ือต่อ

ฤทธ์ิอินซูลิน) มกัเกิดในผูใ้หญ่และผูมี้น ้าหนักเกินหรืออว้น 

ปัจจุบนัพบมากในเด็กท่ีมีน ้าหนักเกินเป็นโรคเบาหวานท่ีตรวจพบ

ครั้งแรกในหญิงตั้งครรภต์อ้งรกัษาดว้ยการฉีดอินซูลินเขา้ไป

ทดแทน มกัเกิดในคนอายุน้อยและผอม พบไดไ้ม่มากนักหรืออว้น 

การรกัษาเบาหวานชนิดน้ีอาจเร่ิมดว้ยการควบคุมอาหาร ออก

ก าลงักาย และใหย้าลดระดบัน ้าตาลในเลือดชนิดรบัประทาน 

 

 

                                      

เช่น เกิดจากการใชย้าบางชนิดตบัอ่อนอกัเสบ ติดเช้ือไวรสับาง 

 

 

ชนิดเป็นโรคเบาหวานท่ีตรวจ พบครั้งแรกในหญิงตั้งครรภ์ 

เบาหวานชนิดที่ 1 

เบาหวานชนิดอื่นๆ 

เบาหวานชนิดที่ 2 

เบาหวานขณะตั้งครรภ ์

ปัจจยัเส่ียงของการเกิด

โรคเบาหวานที่พบมาในประเทศไทย  

คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2  

 

  น ้าหนักเกิน และ อว้น 

  ขาดการออกก าลงักาย 

  เคยตรวจพบน ้าตาลในเลือดสูงกวา่ปกติ        

  การรบัประทานอาหารไม่ถูกสดัส่วน 

  หวาน/มนั/เค็มเกิน(Unhealthy diet) 

  อายุท่ีเพ่ิมข้ึน 

  ความดนัโลหิตสูง และไขมนัในเลือดสูง 

  ประวติัญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน 

  มีประวติัเบาหวานขณะตั้งครรภ ์

 



 

 

อาการหรือสญัญาณเตือนของโรคเบาหวาน 

  

     ปัสสาวะบ่อยและมาก 

     คอแหง้  

     กระหายน ้า  

     กินจุ  

     หิวบ่อย  

     น ้าหนักลด  

ส ำหรบัในเดก็สำมำรถสงัเกตสญัญำณเตอืน

ต่อกำรเกดิ โรคเบำหวำนได ้เชน่ เดก็อว้น  

มป้ืีนด ำทีค่อหรอืใตร้กัแร ้

ภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน 

1.โรคแทรกซอ้นเฉียบพลนั  

1.1 ภาวะน ้าตาลในเลือดหมายถึง ภาวะท่ี

น ้าตาลในเลือดต า่กวา่ 50 มิลลิกรมั ต่อ

เดซิลิตร มกัพบในผูสู้งอายุ และท าใหห้มด

สติได ้เกิดจาก  

รบัประทานอาหารนอ้ยเกินไป/ผิดเวลา  

    (สายเกินไป)  

ฉีดอินซูลิน หรือรบัประทานยาเม็ดลด  

    ระดบัน ้าตาล มากเกิน หรือผูป่้วยมี   

    ภาวะไตหรือตบัเส่ือม ท าใหก้ารท าลาย   

    หรือการขบัยาออกน้อยลง  

ออกก าลงักายหรือท างานมากกว่าปกติ 

อาการที่พบ  

หิว     ใจสัน่  

มือสัน่    เหง่ือออกมาก  

มึนงง หงุดหงิด ผูท่ี้มีอาการมาก อาจมี 

การรกัษา ใหน้ ้าหวาน หรือน ้าตาลโดยทนัที อาการจะดีขึ้ น 

ภายใน 5-10 นาที แต่ถา้ไมรู่สึ้กตวั ตอ้งรีบส่งโรงพยาบาลทนัที  



 

 

 

ภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน 

1.2 ภาวะน ้าตาลสูงในเลือด  

มกัพบในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2  

ท่ีขาดยา และ มกัมีสาเหตุอยา่งอ่ืนร่วม  

เช่น การติดเช้ือการไดร้บั เสตียรอยดจ์ากยาชุด  

อาการที่พบ  

กระหายน ้ามาก   ปัสสาวะมาก  

อ่อนเพลีย    ซึม  

ชกั และหมดสติได ้

การรกัษา   รีบน าส่งโรงพยาบาล ตอ้งรบัการรกัษา โดยแพทยด์ว้ย

การใหอิ้นซูลิน จนกวา่ระดบัน ้าตาล ในเลือดอยู่ในเกณฑป์กติ 

1.3 การตดิเช้ือ  

ผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมน ้าตาลไมดี่ มีโอกาสติดเช้ือไดง้า่ยท่ีพบ

บ่อย  ไดแ้กว่ณัโรคปอด ติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะการติดเช้ือรา  

2.ภาวะแทรกซอ้นแบบเรื้ อรงั  

2.1 ภาวะแทรกซอ้นทางหลอดเลือดใหญ่ 

ในผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือด

สูง ต่อเน่ือง เป็นระยะเวลานาน  

จะส่งผลท าใหผ้นังของ หลอดเลือดเกิดการ

เปล่ียนแปลง ท าใหผ้นังหลอดเลือด ขาด

ความยืดหยุน่ ซ่ึงเป็นอนัตรายถา้หาก

หลอดเลือดใหญ่ น้ัน อยูท่ี่อวยัวะส าคญั 

โดยท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นต่าง มีดงัน้ี 

ภาวะความดนัโลหิตสูงชนิดซิสโตลิก  

โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ ท าใหเ้กิด   

    อาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด  

โรคหลอดเลือดสมอง ท าใหเ้กิด  

    อมัพฤกษ์ อมัพาต 

2.2 ภาวะแทรกซอ้นทางหลอดเลือดเล็ก  

โรคแทรกซอ้นทางตา ท าใหจ้อประสาทตา

เส่ือม ตามวั ตอ้กระจก และตอ้หิน  

เบาหวานลงไต ท าใหไ้ตเส่ือม เกิดอาการ

บวม มีความดนัโลหิตสูงข้ึน และเกิดโรคไต

เร้ือรงัระยะ สุดทา้ย อาจท าใหเ้สียชีวิตได ้

โรคแทรกซอ้นทางระบบประสาท ส่งผลใหม้ี

อาการชาท่ีเทา้ เกิดแผลไดโ้ดยไมรู่ต้วั 



 

 

 

ดงันั้น  ผูป่้วยจึงควรควบคุมภาวะของโรคเบาหวานใหดี้ 

ดูแลตวัเองและมี พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือลด 

ภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดข้ึนซ่ึงภาวะแทรกซอ้นเหล่าน้ี 

เมือ่เกิดข้ึนกบัผูป่้วยแลว้อาจรุนแรงถึงขั้นท าใหเ้สียชีวิตหรือ

พิการซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพ ชีวิตของผูป่้วยและครอบครวั

ต่อไป  

การควบคุมน ้าตาลในเลือด สามารถท าไดด้งัน้ี 

1.การควบคุมอาหาร  

คารโ์บไฮเดรตมีอิทธิพลสูงสุด 

ต่อค่าระดบั น ้าตาลในเลือด ผูป่้วยควร 

มีการจดัตารางอาหารใหส้มดุล ทั้งชนิดและปริมาณ

ของอาหารแต่ละประเภท เพ่ือใหผู้ป่้วยเบาหวานมี

น ้าหนักตวัท่ีเหมาะสม และมีภาวะโภชนาการท่ีดี

2.การออกก าลงักาย  

การออกก าลงักายอาจท าใหร้ะดบัน ้าตาล ในเลือด

ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนก็ไดด้งัน้ันตอ้งเลือก วิธีการออก

ก าลงักายท่ีเหมาะสมของผูป่้วย แต่ละคน โดยเฉพาะผู้

ท่ีไดร้บัยาฉีดอินซูลิน นอกจากน้ีควร

ค านึงถึงขอ้ควรระวงัต่างๆ เชน่ การ

ป้องกนัการเกิดบาดแผลท่ีเทา้  

3. การใชย้าเพ่ือลดระดบัน ้าตาลในเลือด  

มีความจ าเป็นผูป่้วยบางรายอาจไดร้บัยาชนิดรบัประทาน 

หรือฉีดอินซูลินหรือทั้ง 2 ชนิด ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัอาการ และ

แนวทางการรกัษาจาก แพทยผู์ป่้วยจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตาม

ค าแนะน าของ แพทยอ์ยา่งเคร่งครดั  

4. ตรวจเช็คระดบัน ้าตาล ในเลือดอยา่งสม า่เสมอ  

ผูป่้วยเบาหวานตอ้งตรวจสอบระดบัน ้าตาล ในเลือด เพ่ือ

จะท าใหผู้ป่้วยและแพทยท์ราบ

วา่แผน การควบคุมเบาหวานท่ี

ท าอยูไ่ดผ้ลดีหรือควรจะมี การ

ปรบัเปล่ียนหรือไม่  


