
โรคเบาหวานเกิดไดอยางไร

วินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานไดอยางไร ผู ใดควรไดรับการตรวจเช็คเบาหวานอาการของโรคเบาหวานมีอะไรบาง

 โรคเบาหวานเปนภาวะที ่ร างกายมีระดับ
น้ำตาลในเลือดสูงกวาปกติ เกิดขึ้นเนื่องจากรางกาย
ไมสามารถนำ น้ำตาลในเลือดไป ใช ไดตามปกติ 
ถ าน ้ำตาลในเล ือดส ูงอย ู  เป นเวลานานจะเก ิด
โรคแทรกซอนตออวัยวะตางๆ เชน ตา ไต และ
ระบบประสาท

จากการตรวจระดับพลาสมากลูโคสตามเกณฑ ดังนี้

 1. กรณีมีอาการโรคเบาหวาน ชัดเจนดังกลาวแลว
ขางตนวินิจฉัยวาเปนเบาหวาน เมื่อระดับพลาสมากลูโคส 
(อดอาหารหรือไมก็ได) เกิน 200 มก./ดล. เพียงครั้งเดียว

 2. ไมมีอาการ ตองการตรวจเช็ครางกายวินิจฉัย
เบาหวานเมื ่อระดับพลาสมากลูโคสกอนรับประทาน
อาหารเชา มากกวา 126 มก./ดล. 2 ครั้ง

 3. กรณีสงสัยวาเปนเบาหวาน แตระดับพลาสมา
กลูโคสกอนรับประทานอาหารเชาไมถึง 126 มก./ดล. 
ใหตรวจโดยดื่มน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม เจาะเลือดกอน
และ 2 ชั่วโมงหลังดื่มน้ำตาลกลูโคส วินิจฉัยวา
  เปนเบาหวาน เมื ่อระดับพลาสมากลูโคส
ที่ 2 ชม. มากกวา 200 มก./ดล.
  ปกติ เมื ่อระดับพลาสมากลูโคสที ่ 2 ชม. 
นอยกวา 140 มก./ดล.
  บกพรองตอการคุมระดับนํ้าตาล เมื่อระดับ
พลาสมากลูโคสที่ 2 ชม. อยูระหวาง 140-199 มก./ดล.

 4. ระดับน้ำตาล 100-125 มก./ดล. ถือวาอาจมี
ความผิดปกติใหติดตามตอไป กรณีที ่ปจจัยเสี ่ยงสูง 
สงสัยเบาหวานใหตรวจดู ตามขอ 3.

 1. ผูมีอาการดังกลางขางตน

 2. ผู ไมมีอาการแตอายุเกิน 40 ป ถาตรวจ
แลวปกติใหตรวจทุก 3 ป

 3. ผู ไมมีอาการ แตมีความเสี่ยงตอการเปน
โรคเบาหวาน

 4. ญาติสายตรงเปนเบาหวาน

 5. น้ำหนักจัดอยู ในเกณฑ โรคอวน คาดัชนี
มวลกายมากกวา 25 ซึ่งคำนวณจาก นน. (กก.) / 
สวนสูง (เมตร)2

 6. เคยแทงหรือบุตรตายตอนคลอด

 7. คลอดบุตรน้ำหนักแรกคลอดมากกวา 4 กก.

 8. เคยเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ

 9. หญิงตั้งครรภทุกราย (อายุครรภอยูระหวาง 
24-28 สัปดาห)

 10. ผู ท ี ่ม ี โรคหลอดเลือดไมว าจะเปนโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ หรือโรคหลอดเลือดในสมองตีบ คนปกติเมื่อรับประทานอาหาร โดยเฉพาะ

อยางยิ ่งอาหารประเภทแปงจะถูกยอยสลายเปน
น้ำตาลกลูโคสในกระเพาะอาหาร และดูดซึมเขาสู
กระแสเลือด เพื่อใชเปนพลังงานของรางกาย โดย
ตองอาศัยฮอร โมนจากตับออน คือ อินสุลินเปนตัว
พาน้ำตาลกลูโคสเขาสูเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย 
ดังนั้น ถาตับออนสรางฮอร โมนอินสุลินไม ไดหรือ
สรางได ไมพอเนื่องจากความตองการอินสุลินเพิ่มขึ้น
จากอินสุลินออกฤทธิ์ ได ไมดี ทำใหมีน้ำตาลในเลือด
เหลือคางมาก และมีระดับสูงกวาปกติจึงเกิดอาการ
และอาการแสดงของโรคเบาหวาน

 คนปกติกอนรับประทานอาหารเชา จะมีระดับ
พลาสมากลูโคส 70-100 มก./ดล. หลังรับประทาน
อาหารแลว 2 ชม. ระดับน้ำตาลไมเกิน 140 มก./ดล. 
ในผู ปวยเบาหวาน เมื ่อระดับน้ำตาลสูงมากจนเกิน
ความสามารถของไตในการกั ้นม ิ ให น ้ำตาลออกมา
ในปสสาวะ (พลาสมากลูโคสในเลือดมากกวา 180 มก./ดล.)
จะมีน้ำตาลออกมากับปสสาวะ ซึ ่งจะดึงน้ำตามมา 

ทำใหสูญเสียน้ำไปดวยผูปวยจึงมีอาการ ปสสาวะบอย

และมาก ปสสาวะกลางคืน คอแหง กระหายน้ำ ดื่มน้ำ

มาก มีอาการหิวบอย รับประทานจุ แตน้ำหนักลด
เนื ่องจากรางกายเอาน้ำตาลกลูโคสไป ใชเปนพลังงาน
ไมได มีการสลายพลังงานออกมาจากไขมัน และกลามเนื้อ

ออนเพลีย ถาเปนแผลจะหายยาก มีการคันตามผิวหนัง

มีการติดเชื้อรา โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชองคลอด

ของผูปวยเพศหญิง ชาปลายมือ ปลายเทา ตามัว
 ผู ป วยเบาหวานบางรายอาจไมมีอาการชัดเจน 
แต ระด ับน ้ำตาลที ่ส ูงกว าปกติเป นระยะเวลานานๆ 
ก็สามารถทำใหเกิดโรคแทรกซอนเรื้อรังได

โรคเบาหวานคืออะไร

 แมบุคคลเหลานี้ ไมมีอาการโรคเบาหวานชัดเจน
ก็ควรหมั่นตรวจสอบ ถาระดับน้ำตาลอยูในขายสงสัย
ก็ควรตรวจระดับพลาสมากลูโคสเปนระยะทุก 1 ป 
การวินิจฉัยโรคเบาหวานได ตั้งแตระยะเริ่มตนและ
ใหการรักษาควบคุมระดับน้ำตาลไดดีจะชะลอการเกิด
โรคแทรกซอนเรื้อรังได ในทางตรงกันขาม ผูปวยที่
วินิจฉัยไดเมื่อมีอาการชัดเจน สามารถพบโรคแทรกซอน
ไดต ั ้งแตแรกเนื ่องจากอาจจะเปนโรคเบาหวาน
มานานแลว 

 หมายเหตุ ในการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล
พลาสมากลูโคส ใหงดอาหารอยางนอย 8-10 ชม. 
ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลหรือลูกอมแตรับประทาน
น้ำเปลาได



เบาหวานมีกี่ชนิด

พิมพครั้งที่ 5 จำนวน 5,000 ฉบับ
วัน/เดือน/ป ที่พิมพ มีนาคม 2559

 สามารถแบงไดเปน
 1. เบาหวานประเภทที่ 1 (เบาหวานชนิดพึ่ง
อินสุลิน)
 2. เบาหวานประเภทที่ 2 (เบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินสุลิน)
 3. เบาหวานจากสาเหตุอื ่นๆ เชน โรคของ
ตับออน โรคทางพันธุกรรม โรคเนื้องอกของตอม
หมวกไตที่สรางฮอร โมน
 4. เบาหวานในหญิงตั้งครรภ ในประเทศไทย
พบเบาหวานชนิดที่ 2 มากที่สุดประมาณรอยละ 95

เบาหวานประเภทที่ 1
* มักเกิดในคนอายุนอย
 (นอยกวา 40 ป)
* ผอม
* ไมสามารถผลิตอินสุลิน
 ได หรือผลิตไดเพียง
 เล็กนอย

* มักเกิดอาการรุนแรง

* การรักษาจำเปนตองใช
 อินสุลินฉีด

เบาหวานประเภทที่ 2
* มักเกิดในคนอายุมาก
 กวา 40 ป
* อวน
* ยังสามารถผลิตอินสุลิน
 ไดบาง หรือผลิตเปน
 ปกติแตการตอบสนอง
 ตออินสุลินลดลง
* อาจมีอาการเล็กนอย  
 รุนแรงหรือไมมีอาการ
 เลยก็ได
* อาจรักษาโดยการควบคุม
 อาหารอยางเดียว  
 หรือรับประทานยาหรือ
 บางรายอาจตองฉีด
 อินสุลิน

สาเหตุและโอกาสที่ทำใหเกิดโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานรักษาไมหายขาด แตถาปฎิบัติตัวดี

สามารถควบคุมระดับน้ำตาลอยูในเกณฑเหมาะสม

จะชะลอการเกิดโรคแทรกซอนได

 เบาหวานสืบทอดทางกรรมพันธุ ไดก็จริงแตผูที่มี
ญาติสายตรง (พอ แม พี่ นอง เปนเบาหวาน) ไม
จำเปนตองเปนเบาหวานทุกคนมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่
กอใหเกิดโรคเบาหวาน ไดแก
 1. ความอวน ทำใหการตอบสนองของเนื้อเยื่อ
รางกายตออินสุลินไมได
 2. ผูสูงอายุการสังเคราะหและการหลั่งฮอร โมน
อินสุลินลดลง
 3. ตับออนไดรับความกระทบกระเทือน
  - ตับออนอักเสบ
  - อุบัติเหตุ
 4. การติดเชื้อไวรัสบางชนิด หัด หัดเยอรมัน
คางทูม มีผลตอตับออน
 5. การไดรับยาบางชนิด สเตียรอยด ยาขับ
ปสสาวะ ยาคุมกำเนิดบางชนิดทำใหมีการสราง
น้ำตาลมากขึ้น หรือการตอบสนองของอินสุลินไมได
 6. การตั้งครรภ เนื ่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ฮอร โมนจากรกหลายชนิดมีผลยับยั้งการทำงานของ
อินสุลิน

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของ
เบาหวานประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2

ผลิตและเผยแพรโดย

กลุมงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท 02-528-4567 ตอ 1652-3


