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โรคเบาหวาน 
ตามสถิต ิมีคนมากกวา 200 ลานคนทั่วโลกปวยเปนโรคเบาหวาน  

คาดกนัวาจํานวนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นเปน 380 ลานคนในป 2015  ในปจจุบันนี ้

มีผูที่เปนโรคเบาหวานประมาณ 700,000 รายในฮองกง คิดเปน 10% 

ของจํานวนประชากรทั้งหมด ซึ่งหมายความวาผูที่เปนโรคเบาหวานหนึ่งคนในประชากรทุกๆ 10 

คนในฮองกง  และจํานวนดงักลาวกาํลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

 

1. โรคเบาหวานคอือะไร? 

โรคเบาหวานเปนโรคเร้ือรังที่เกี่ยวกับสันดาปผิดปกติ  เม่ือเรามีสารคารโบไฮเดรต (ซึ่งไดแก 

น้ําตาลและแปง เปนตน) 

สารเชนวานั้นจะเปล่ียนเปนเดกซโทรสภายหลังการยอยและเปล่ียนเปนกลูโคสเม่ือถกูดูดซึมเขาไ

ปในระบบไหลเวียนโลหิตทางลําไสเล็ก  

ตับออนจะหล่ังอินซูลินออกมาเพื่อชวยใหกลูโคสสามารถเขาสูไปในเซลลเพื่อการใชงานได 

 

ระดับกลูโคสจะสูงขึน้เม่ือมีการหล่ังอินซูลินออกมาไมเพยีงพอหรือรางกายไมสามารถใชประโยช

นจากอินซูลินที่ผลิตขึ้นได  

ภาวะระดบัน้ําตาลในเลือดสงูอาจสงผลกระทบตอการสันดาปไขมันและโปรตนี 
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การทาํลายระบบและอวัยวะตางๆ ไดแก หัวใจและหลอดเลือด จอตา ประสาท และไตในระยะยาว 

 

มาตรฐานคากลโูคสในเลอืด 

  ระดบักลโูคสในเลือด  

ระดบักลโูคสปกต ิ  ขณะอดอหาร﹕< < 5.6 มิลลโิมล /ลติร  

คา่กลโูคสในเลือดขณะอดอหาร 
 ขณะอดอาหาร﹕≥ ≥ 5.6 to < 7 มิลลโิมล /ลติร ； 

2 ชัว่โมงหลงัทานอาหาร﹕< 7.8 มิลลโิมล /ลติร  

คา่ความทนกลโูคส 

 ขณะอดอาหาร﹕< 7 มิลลโิมล /ลติร ； 

2 ชัว่โมงหลงัทานอาหาร﹕≥ 7.8 to < 11.1 

มิลลโิมล /ลติร  

โรคเบาหวาน  
 ขณะอดอาหาร：≥ 7 มิลลโิมล /ลติร ；หรือ 

2 ชัว่โมงหลงัทานอาหาร：≥ 11.1มิลลโิมล /ลติร  

 

หมายเหต ุสมาคมโรคเบาหวานอเมริกัน (ADA) 

ไดใหคําแนะนาํเม่ือไมกี่ปมานี้วาระดับปกตขิองกลูโคสขณะอดอาหารควรมีคา <5.6 

มิลลิโมล/ลิตร  หากระดับกลูโคสขณะอดอาหารมีคา ≥5.6 ถึง <7 มิลลิโมล/ลิตร ควรถือวา 

เปนคากลูโคสขณะอดอหาร 

 

กลูโคสขณะอดอาหาร (IFG) และความทนกลูโคส (IGT) 

หมายถึงในระหวางคาของกลูโคสปกตแิละระดับกลูโคสของโรคเบาหวาน กลาวคอื 
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สถานะกอนเปนโรคเบาหวาน  การศึกษาวิจัยไดแสดงใหเห็นวาผูปวยที่มีภาวะของ IGT 

มีแนวโนมจะเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงคนปกต ิ

 

ตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก หากคากลูโคสขณะอดอาหาร*สูงกวา 7 มิลลิโมล/ลิตร 

หรือระดับกลูโคส 2 ช่ัวโมงหลังทานอาหารสูงกวา 11.1 มิลลิโมล/ลิตร 

กรณเีชนวาสามารถวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานได 

 

*ขณะอดอาหาร หมายความถึง การที่ไมมีสิ่งใดเขาทางปากเปนระยะเวลา 8 ช่ัวโมงหรือมากกวา  

2. ปจจยัความเสีย่งของโรคเบาหวานมอีะไรบาง? 

คุณมีแนวโนมจะเปนโรคเบาหวานหากคุณอยูในประเภทใดประเภทหนึ่งดานลางนี ้

 

• ผูที่สมาชิกในครอบครัวเปนโรคเบาหวาน 

• ผูที่เปนโรคความดันโลหิตสงูหรือมีภาวะไขมันในเลือดสงู (ระดับไขมันในเลือดสูงเกนิ) 

• ผูหญิงที่เคยมีประวตัิเปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ 

(โรคเบาหวานประเภทที่เกดิระหวางตั้งครรภเทานั้น) หรือ ใหกําเนิดบตุรที่มีน้าํหนกเกิน 

(หนัก 4 กิโลกรัมขึ้นไป) 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

 

Diabetes Mellitus / Thai 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 
 

• ผูที่เปนโรคอวน (มีคา BMI เกิน 23) 

• ผูที่อยูในวัยกลางคน (อายุ 45 ปขึน้ไป) เปนตน 

3. โรคเบาหวานสามารถปองกนัไดอยางไร? 

โรคอวนเปนปจจัยเสี่ยงประการแรกของโรคเบาหวาน  ดวยเหตุนี ้

เราสามารถลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานไดโดยการปองกันโรคอวน  

เราขอแนะนาํวธิีการปองกนับางประการ ดังนี ้

• รักษาน้ําหนักใหเหมาะสม ผูที่มีน้ําหนกัเกนิตองกําหนดเปาหมายในการลดน้ําหนกั 

(5-10% จากน้ําหนักตัวในปจจุบัน) 

o ดัชนีมวลกาย (BMI) ของชาวเอเชียมีคาระหวาง 18.5-22.9 

o BMI = น้ําหนัก (กก.) ÷ ความสูง (ม.)  

• ทานอาหารที่สมดุลโดยมีเปาหมาย “สามต่ําหนึ่งสูง” ไดแก หลักไขมันต่าํ น้าํตาลต่าํ 

โซเดียมต่ํา และอาหารที่มีเสนใยสูง 

• คงความกระปกระเปา ออกกาํลังกายปานกลางอยางสมํ่าเสมอ 

(เราขอแนะนําใหออกกาํลังกายวนัละ 30 นาทขีึ้นไปอยางนอย 5 วนัตอสัปดาห) 

 

 

เนื่องจากอาการระยะแรกของโรคเบาหวานไมสามารถสังเกตเห็นได 
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การตรวจรางกายอยางครบถวนทุกปจะชวยใหตรวจพบโรคดังกลาวไดโดยเร็ว  

4. สาเหตขุองโรคเบาหวานมอีะไรบาง? 

 

โดยทั่วไปแลว โรคเบาหวานแบงออกเปน 4 ประเภทโดยมีสาเหตุทีแ่ตกตางกันดังนี ้

• โรคเบาหวานประเภทที ่1 ช่ือ “โรคเบาหวานประเภทพึ่งอินซูลิน” 

เกี่ยวของกบัปจจัยดานระบบพันธุกรรมและภูมิคุมกันซึ่งสงผลทําลายเซลลทีท่ําหนาทีผ่ลิ

ตอินซูลิน 

ทําใหเซลลเหลานัน้ไมสามารถผลิตอินซูลินเพื่อความตองการของรางกายโดยสิ้นเชิง  

ผูที่ไดรับผลกระทบสวนใหญไดแก เดก็และหนุมสาว โดยคิดเปน 3% ของผูปวยทั้งหมด 

 

• โรคเบาหวานประเภทที ่2 ช่ือ “โรคเบาหวานประเภทไมพึ่งอินซูลิน” 

ซึ่งคิดเปนจํานวนกวา 90% ของกรณีโรคเบาหวานทั้งหมด  

โรคเบาหวานประเภทนี้เกี่ยวของกับการทานอาหารที่ไมมีประโยชนตอสขุภาพ โรคอวน 

และ การไมออกกาํลังกาย  

เซลลของรางกายจะตอตานอินซูลินและดวยเหตุนี้จะสามารถดูดซึมและใชเดกโทรสไดอ

ยางมีประสทิธิภาพซึ่งเปนผลใหมีระดับน้ําตาลในเลือดเกิน  

โรคเบาหวานประเภทนี้มีความโนมเองดานพันธุกรรมสูงกวาโรคเบาหวานประเภทที ่1 
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• โรคเบาหวานประเภททีเ่กดิระหวางการตัง้ครรภ 

โดยหลักแลวเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของฮอรโมนทีถู่กผลิตขึ้นระหวางการตั้งครรภ

และโดยปกติแลวจะลดลงภายหลังการคลอด  

การศึกษาวิจัยในชวงหลายปหลังแสดงใหเห็นวาผูหญิงที่เปนโรคเบาหวานระหวางการตั้

งครรภมีความเสี่ยงเปนโรคเบาหวานประเภทที ่2 สูง 

และดวยเหตุนี้จึงควรใหความสําคัญกบัการทานอาหารทีมี่ประโยชนตอสขุภาพเพื่อลดค

วามเสี่ยงเชนวา 

• โรคเบาหวานประเภทอ่ืน  

มีสาเหตุอ่ืนทีแ่ตกตางจากสาเหตขุองโรคเบาหวานทั้งสามประเภทขางตน ไดแก 

การหล่ังสารอินซูลินไมเพียงพออันมีสาเหตุมาจากโรคทางพันธุกรรมบางชนิด (อาท ิ

โรคตับออนอักเสบ กลาวคือ การอักเสบในตับออน) อันเปนผลจากยาหรือสารเคมี 

5. อาการของโรคเบาหวานสามารถสงัเกตไดงายหรอืไม? 

ผูปวยโรคเบาหวานบางรายอาจจะมีอาการในระยะแรกดังตอไปนี ้

 

• กระหายน้าํบอย 

• ปสสาวะบอย 
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• หิวบอย 

• น้ําหนกัลด 

• เม่ือยลา 

• สายตาพรามัว 

• แผลหายยาก 

• เปนผื่น ผูหญิงอาจรูสกึคันในที่ลับ 

 

ผูปวยบางรายอาจจะไมมีอาการใดขางตน 

ดวยเหตุนี้เราขอแนะนาํใหตรวจรางกายอยางสมํ่าเสมอเพื่อหลีกเล่ียงการใชยารักษาลาชา 

1. มวีธิตีรวจหาและวนิจิฉยัโรคเบาหวานอยางไร 

หลังจากทีต่รวจประวตัิการรักษาของผูปวย แพทยจะทาํการตรวจดังนี：้ 

 การตรวจดวยการเจาะนาํตาลแบบสุม: วัดระดับน้าํตาลในเลือดโดยไมตองงดอาหาร 

 การตรวจหาระดบัน้ําตาลในเลือดขณะทองวาง: 

งดอาหารหลังเที่ยงคืนและนาํเลือดไปวดัระดบัน้ําตาลในเชาวนัตอมา 

 การทดสอบความทนทานตอน้ําตาล: 

หลังจากทีท่ําการตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือดขณะทองวาง ผูปวยจะไดรับน้าํตาล 75 
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กรัมและเจาะเลือดหลัง 2 ช่ัวโมงเพื่อสังเกตการเปล่ียนของระดับน้าํตาลในเลือด 

 การตรวจน้าํตาลสะสม (Hba1c)  

 

2. มวีธิรีกัษาโรคเบาหวานอยางไร 

ปจจัยยังไมมีวิธีรักษาโรคเบาหวานใหหายขาด 

ผูปวยควรปฏิบัตขิั้นตอนการรักษาเพื่อควบคุมโรคและลดความเสี่ยงของอาการแทรกซอน 

ผูปวยควรใชวธิีรักษาตาง ๆ ตามประเภทและความชัดเจนของโรคเบาหวาน  

1. โภชนบําบัด 

ผูปวยควรปฏิบัตติามโภชนบาํบัด คนแตละคนมีเกณฑแคลอร่ีที่แตกตางกนั 

ผูปวยควรปรึกษานักกําหนดอาหารผูเช่ียวชาญเพื่อออกแบบเมนูอาหารทีเ่หมาะสมในการจั

ดการโรคและรักษาระดับของน้ําตาล หลักปฏิบตัิทั่วไปมีดังนี้: 

 การกนิอาหารที่มีสารอาหารครบถวนไดสัดสวน, 

ตรงตามเวลามาตรฐานและปริมาณที่ไดสัดสวนพรอมกบัหลักการ 

"กินนอยและเพิ่มม้ืออาหาร" เพื่อรักษาระดับของน้าํตาล 

 ปริมาณอาหารที่ประกอบไปดวยคารโบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสม (มีธัญพืช, 

ผักไรโซม ผลไม และนมเนย) 
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o ปริมาณคารโบไฮเดรตควรอยูที่ประมาณรอยละ 50 ของปริมาณแคลอร่ีทั้งหมด 

ตัวอยางเชน แคลอร่ีประมาณ 750 แคล (เทากบั คารโบไฮเดรต 188 กรัม หรือ 

18 - 19 สวนของคารโบไฮเดรตทีท่ดแทนกัน) 

ที่สรางโดยคารโบไฮเดรตสาํหรับม้ืออาหารที่มีปริมาณ 1500 แคล   

o การทดแทนของคารโบไฮเดรตขางตนตองมีในม้ืออาหารหลักและม้ืออาหารวาง 

เชน: 5 สวนของม้ือเชา ม้ือเที่ยง และม้ือเย็นแตละม้ือ และ 1 

สวนสาํหรับม้ืออาหารวางระหวางม้ืออาหารหลัก 1 

สวนของการทดแทนคารโบไฮเดรต = 10 กรัม ของคารโบไฮเดรต  

o ผูปวยสามารถเลือกปริมาณธัญพืช ผักไรโซม ผลไม และนมเนยที่ตองการตาม 

"การทดแทนของคารโบไฮเดรต" เชน: 

 ธัญพืช 1 สวน (คารโบไฮเดรต 10 กรัม) =  

a) ขาวหนึ่งชอนซุป / เสนหม่ี /บะหม่ีเชียงไฮ (ตม)  

b) มะกะโรนี/สปาเกต็ตี ้1/3 ถวย (ตม) 

c) โอตมีล 1/2 ถวย (ตม) (1 ถวย = ถวยกลาง 300 มล.) 

d) โจกประเภทอาหารแตจ๋ิว 1/5 ถวย  

e) แผนขนมปง 1/2 (ตดัขอบ)  

 ผักไรโซม 1 สวน (คารโบไฮเดรต 10 กรัม) = 
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มันฝร่ัง/มันเทศที่มีขนาดเทากับไขไก / ฟกทอง/รากบัวทีมี่ขนาดเทาไข 

2 ฟอง  

 ผลไม 1 สวน (คารโบไฮเดรต 10 กรัม) = 

แอปเปล/สม/สมเขียวหวาน/แพร/กีว ีลูกเล็ก แอปเปล/สมขนาดใหญ 1/2 

และมะมวงขนาดเล็ก 10 ลูก / กลวย 1/2  

 นมเนย 1 สวน (คารโบไฮเดรต 12 กรัม) = 

ไขมันต่ํา/นมพรองมันเนยปริมาณ 240 มล. / ผงนมพรองมันเนยขนาด 

4 ชอนซุป 

• หลีกเล่ียงอาหารและเคร่ืองดืม่ที่อุดมไปดวยน้าํตาลหรือการเพิ่มน้าํตาลเพื่อปองกันไมให

มีปริมาณน้าํตาลมากเกินไป 

• หลีกเล่ียงปริมาณไขมันต่ํามากเกินไป (โดยเฉพาะไขมันอ่ิมตัวเชนหนังและไขมันสตัว) 

เพื่อปองกนัระบบหัวใจและหลอดเลือด 

• หลีกเล่ียงการดื่มแอลกอฮอลมากเกนิไป 

เนื่องจากแอลกอฮอลสงผลกระทบตอการออกฤทธิข์องยารักษาและอาจนาํไปสูระดับน้ํา

ตาลในเลือดต่ํา นอกจากนี ้ควรหลีกเล่ียงการดื่มแอลกอฮอลตอนทองวาง หากทาํไมได 

ใหจํากัดการดื่มแอลกอฮอลไมเกิน 2 สวนของแอลกอฮอลสําหรับผูชายและนอยกวา 1 

สวนสาํหรับผูหญิงทุกวัน (1 สวนเทากับ 300 มล. ของเบยีร / 150 มล. ของไวนแดง / 45 
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มล. ของเหลา) 

2. ยารักษาโรคเบาหวาน (OAD) 

แพทยจะใหใบสั่งยาตามสภาวะของรางกาย 

ปฏิกิริยาของยารักษาและสภาวะการควบคุมระดบัน้ําตาลในเลือดของผูปวยแตละราย 

ประเภท  การทาํงาน   ตัวอยาง 

ซัลโฟนิลยูเรีย กระตุนการคัดหล่ังอินซูลินของตับออน   ยาโทลบตูาไมด 

ไกลคลาไซด 

ไกลคลาไซด เอมอาร 

ไกลเมพิไรด 

ไกลคลาไซด 

ไบกัวไนด ลดการผลิตน้ําตาลในตับ 

เพิ่มการใชน้ําตาลดวยเนื้อเย่ือในรางกาย 

(กลามเนื้อ) 

และลดการซึมซับน้าํตาลในทางเดินอาหารสว

นกระเพาะลําไส  

เมทฟอรมิน 

เมทฟอรมิน เอกซอาร 
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 แอลฟา-กลูโ

คซิเดส 

อินฮิบิเตอร  

ชะลอการดูดซับของน้ําตาลเด็กซทรสในลําไ

สเล็กเพื่อปองกนัปริมาณน้าํตาลในม้ืออาหาร

มากเกนิไป 

 ยาเม็ดลดน้ําตาลในเลือด 

ยาไพโอกลิตา

โซน 

เพิ่มความออนไหวของรางกายตออินซุลินเพื่

อใหน้ําตาลไหลเขาไปในเซลลและลดระดับ

น้ําตาล  

ไพโอกลิตาโซน 

ยาไดเพปทิดิล

เพปทเิดส-4 

เอนไซมอินฮิ

บิเตอร  

กระตุนการคัดหล่ังอินซูลินของตับออน   

ซิตากลิปติน 

วิลดากลิบติน 

ไลนากลิปตนิ 

ซาซากริปตนิ 

อะโลกลิปทิน 

เมกลิทิไนด / 

ไกลไนด 
กระตุนการคัดหล่ังอินซูลินของตับออน รีพาไกลไนด 

โซเดียม-กลูโ

คส 

ยับยังการดดูซึมของน้ําตาลในไตและลดระดั

บน้ําตาลในเลือด เชน เอ็มพากลิโฟลซิน, 

ดาพากลิโฟลซิน 

เอ็มพากลิโฟลซิน 
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โคทรานสปอร

เตอร-2 

อินฮิบิเตอร 

(SGLT2-inhi

bitors) 

ดาพากลิโฟลซิน คานากลิโฟลซิน 

3. การฉีดอินซุลิน 

การฉีดอินซุลินเปนวิธทีี่คลายกันกับการคัดหล่ังอินซุลินเพื่อจัดการกับระดับของน้าํตาล 

วิธีรักษานี้ใชไดกับผูปวยประเภท 1 และผูปวยประเภท 2 

บางรายที่ควบคุมระดบัน้าํตาลไมไดหลังใชยารักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 

การฉีดอินซุลินสามารถแบงออกเปน 5 ระยะของการออกฤทธิ์ของอินซุลิน ไดแกออกฤทธิ์เร็ว 

ออกฤทธิ์สัน้ ออกฤทธิ์ปานกลาง ออกฤทธิ์ยาว และนําไปผสมน้ํากอน ปกติแลว 

แพทยจะเลือกประเภท ปริมาณของอินซุลิน และความถี่ในการฉีด 

และผูปวยสามารถฉีดใหตัวเองไดหลังผานการฝกฝน 

4. ยากลุมอินเครติน มิเมตกิส 

ยานี้คลายกับยากระตุนตวัรับเปปไทดตัวเหมือนกลูคากอนชนิดที ่1 (GLP-1) 

ของลําไสทีเ่พิ่มการคัดหล่ังของอินซุลินเพื่อควบคุมระดบัน้ําคาล เปนยาที่เพิ่มไดรับการพฒันา 
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3. โรคเบาหวานมอีาการแทรกซอนอะไรบาง 

1. อาการแทรกซอนเฉียบพนั 

• ภาวะน้าํตาลในเลือดต่ําเฉยีบพลัน (ระดับน้าํตาลในเลือดต่ําผิดปกติ) 

ผูปวยอาจมีอาการเหง่ือออก ตัวสั่น ผิวหนังซีด หัวใจเตนเร็ว งวงซึมเล็กนอย  

หรือแมกระทั่งหมดสติ หากผูปวยมีสติ ใหปอนคารโบไฮเดรตขนาด 10-15 กรัม เชน น้ําตาล 3 

กอน/ ขนมรสผลไม หรือ น้าํอัดลม/น้ําผลไมขนาดปกติคร่ึงแกว และรับประทานขนมปง 3-4 

แผนหลังอาการดีขึน้ 

• ภาวะน้าํตาลในเลือดสูงเฉยีบพลัน (ระดับน้าํตาลในเลือดสูงผิดปกต)ิ 

ผูปวยอาจหายใจลึกและเร็ว คล่ืนไส อาเจียน และกระหายน้ําผิดปกติ 

นําไปสูการหมดสติหรือโคมา (สภาวะหมดสตติอเนื่อง) 

ผูปวยในระยะนี้ควรรักษาในโรงพยาบาลทนัท ี

 

2. อาการแทรกซอนเร้ือรัง 

หากโรคเบาหวานไมไดรับการควบคุมอยางเพียงพอและระดับน้าํตาลยังคงสูงเปนระยะเวลานาน 
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หลอดเลือดและระบบประสาทจะไดรับความเสียหายอยางงายดายและอวัยวะจะไดรับความเสียหา

ยในระยะยาวหรือแมกระทั่งลมเหลว 

อวยัวะ  อาการแทรกซ้อน  

สมอง  โรคหลอดเลือดสมอง 

ลกูตา  โรคจอตาผิดปกต,ิ ต้อกระจก, ต้อหนิ 

หวัใจและหลอดเลือด  โรคหลอดเลือดหวัใจ, หวัใจล้มเหลว, ภาวะความดนัโลหติสงู 

ไต  โปรตีนในปัสสาวะ, ตดิเชือ้, ไตล้มเหลว 

 เท้า 
 โรคเส้นประสาท, หลอดเลือดทําางานผิดปกต,ิ แผลเป่ือย, ตดิเชือ้  

(คนท่ีเป็นแผลเป่ือยเรือ้รังตรงขาอาจต้องทําการผ่าตดัออก) 

การควบคุมระดับน้าํตาลที่เหมาะสมสามารถลดอาการแทรกซอนได 

ตอไปนี้เปนวธิีควบคุมระดบัน้ําตาล: 

1) HbA1c 

ฮีโมโกลบินเปนโปรตีนในเซลลเม็ดเลือดแดงชนดิหนึ่งทีแ่บกอ็อกซิเจนไปที่เนื้อเย่ือของรางกายแ

ละนําคารบอนไดออกไซดออกจากเนื้อเย่ือของรางกาย 

น้ําตาลในเลือดสามารถยึดตดิกับฮีโมโกลบิน เนื่องจากเซลลเม็ดเลือดแดงมีอายุเฉล่ียประมาณ 3 

เดือน ระดับน้ําตาลโดยเฉล่ียใน 2-3 เดือนลาสุดของผูปวยจะคํานวณจากการวัดระดบั HbA1c 

ระดับ HbA1c ควรคงไวที ่<6.5% วิจัยตาง ๆ ระบุวาหากระดับของ HbA1c ลดลงรอยละ 1 
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สามารถลดอัตราการเสียชีวติจากโรคเบาหวานไดรอยละ 21 และโรคหลอดเลือดฝอยตาง ๆ  

(เชนโรคจอตาผิดปกต,ิ ไตลมเหลว ฯลฯ) ไดรอยละ 37 

2) คาน้าํตาลในเลือดจากการงดอาหารและหลังม้ืออาหาร 

 คา่นํา้ตาลในเลือด (มิลลโิมลตอ่ลติร/mmol/L)  เหมาะสม   ปกต ิ  แย ่

 งดอาหาร  4.0-6.0  <8.0  >10.0 

 2 ชัว่โมงหลงัอาหาร  <8.0  <10.0  >12.0 

 

งานวิจัยพบวาถาผูปวยสามารถติดตามระดบัน้ําตาลดวยตัวเอง 

ระดับน้าํตาลในเลือดสามารถควบคุมไดดีดวกาและลดความเสี่ยงของอาการแทรกซอน 

3) น้าํตาลในปสสาวะ 

เราสามารถใชกระดาษคลินสิติคเพื่อตรวจระดับน้าํตาลในปสสาวะ 

เม่ือคาของระดับน้าํตาลในเลือดสูงวา 10 มิลลิโมลตอลิตร 

ความสามารถของไตในการดูดซึมลดลงและทําใหตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะได ดังนั้น 

การตรวจปสสาวะเพื่อหาคาน้ําตาลไมสามารถบงบอกคาระดับน้ําตาลในเลือดไดอยางแทจริงและไ

มสามารถแสดงภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและไมใชวิธีทีด่ีทีสุ่ดสําหรับผูปวยที่จะควบคุมระดับน้ําตาล

และลดอาการแทรกซอน นอกจากนี ้
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อายุและยารักษามีผลตอความแมนยําของการตรวจน้ําตาลในปสสาวะเชนกัน 
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9. การดแูลผูทีเ่ปนโรคเบาหวานทาํอยางไร? 

 

ผูปวยจําเปนตองทราบสิ่งตอไปอยางถูกตองผานทางช้ันเรียนและวิธีอ่ืน 

และมีความมุงม่ันที่จะดแูลความเจ็บปวยของตนเอง 

 

• การควบคุมความเจ็บปวย 

o ปฏิบัตติามหลักดานโภชนาการสาํหรับโรคเบาหวาน 

o ตรวจภาวะกลูโคสที่บาน อาทิ การตรวจกลูโคสดวยตนเอง 

o ทานยาตามเวลาและทาํความเขาใจถึงฤทธิย์าและผลขางเคียงยา 

o เทคนคิการฉีดอินซูลิน 

o ออกกาํลังกายทุกวันและควบคุมน้ําหนกัตวั 

• การปองกันภาวะแทรกซอน 

o ทําความเขาใจถึงอาการ การปองกัน และการดูแลภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 

o การดแูลเทา ดูแลเทาของคณุใหแหงและสะอาด 

สวมใสผลิตภณัฑที่ชวยปองกันเทาและปองการบาดเจ็บ 

o การดแูลชองปาก ตรวจฟนอยางสมํ่าเสมอ และปองกันการติดเช้ือ 
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o ตรวจความดันโลหิตและไขมันในเลือด เพื่อทราบปญหาตั้งแตระยะตน 

o เลิกสูบบุหร่ีและเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซอ

น 

• การใสสายรัดขอมือหรือมีบตัรที่ระบุวาคณุเปนโรคเบาหวาน 

• ไปพบแพทยเพื่อตดิตามอาการ ตรวจหา และดูแลภาวะแทรกซอนตั้งแตระยะตน 
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