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[ภาพที่ 1 ภาพสัญลักษณ์เบาหวาน]
โรคเบาหวาน ถือเป็นปัญหาสุขภาพยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ เนื่องจากคนไทยป่วยด้วย
โรคเบาหวาน นี้มากถึง 2-3 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย โรคเบาหวาน จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของ
โรคที่คุกคามคนไทย พบได้ในทุกช่วงวัย อย่างไรก็ตาม มีคนอีกจํานวนมากที่ป่วยด้วย โรคเบาหวาน แต่ไม่รู้ตัว
ทําให้ละเลยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วยได้ปล่อยให้โรคลุกลามจนอาจนําไปสู่
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
เบาหวาน จัดเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริ มาณ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท
(อาหารกลุ่มแป้งและน้ําตาล) ที่รับประทานเข้าไปในร่างกายกับปริมาณของฮอร์โมนอินซูลิน ในภาวะปกติ
ฮอร์โมนอินซูลิน ถูกหลั่งออกมาจากต่อมไร้ท่อที่ตับอ่อน เมื่อมีน้ําตาลเพิ่มขึ้นในเลือด เพื่อทําให้ร่างกายใช้
น้ําตาล ที่ได้มาจากอาหารให้เป็นพลังงานภายในเซลล์ เมื่อปริมาณของฮอร์โมนอินซูลิน ไม่สมดุลกับอาหารกลุ่ม
แป้งและน้ําตาล ที่รับประทานเข้าไป ร่างกายนําน้ําตาลไปใช้ไม่ได้ดี จึงเกิดโรคเบาหวานขึ้น
สาเหตุที่ทําให้เกิดความไม่สมดุลดังกล่าว ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด มีการศึกษาที่ชี้แ นะว่า เป็นผลจาก
พันธุกรรมหรือ เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสบางชนิดทําลายต่อมไร้ท่อ ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อน หาใช่มีต้นเหตุมา
จากการกินน้ําตาลมากเกินไป ดังที่หลายคนเข้าใจกัน (แต่การกินของหวาน ทําให้ร่างกายควบคุมระดับน้ําตาล
ยากขึ้น) ในระยะแรกเริ่มที่ เกิดความไม่สมดุล ร่างกายของผู้นั้นจะปรับตนเองโดยอัตโนมัติ โดยผู้นั้นไม่รู้ตัวและ
ยังไม่แสดงอาการออกมา จนกว่าความไม่สมดุลนี้ มีมากเกินกว่าความสามารถ ในการปรับตัวของร่างกายผู้นั้น
จะทําได้ ผู้นั้นจะค่อยๆ แสดงอาการ ของโรคเบาหวานออกมา จนกระทั่งมีอาการครบทุกรูปแบบ ดังนั้นกว่าผู้
นั้นจะแสดงอาการ ออกมาให้เห็นชัดว่าเป็นโรคเบาหวาน โรคได้เกิดขึ้นก่อนแล้ว นานหลายเดือนหรืออาจจะ
เป็นปีๆ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่า การเข้าไปแก้ไขหรือรักษา ตั้งแต่ในระยะที่ยังไม่แสดงอาการชัดเจน จะเกิด
ประโยชน์ที่เด่นชัด และดีกว่าการเข้าไปรักษาโรค ในระยะที่มีอาการแล้วหรื อไม่ จึงยังไม่มีการตรวจค้นหา ผู้ที่
เป็นโรคเบาหวาน ในระยะที่ยังไม่แสดงอาการทั้งๆ ที่เรามีวิธีการทดสอบอยู่แล้ว หากในอนาคตมีวิธีการรักษา
ใหม่ๆ ในระยะที่ยังไม่มีอาการ และสามารถรักษาโรคให้หายขาด หรือหยุดยั้งการดําเนินโรคไว้ที่ตรงนั้นได้ ก็
อาจจะมีการตรวจค้นหา ผู้ที่ยังไม่แสดงอาการ เพื่อให้การรักษาดังกล่าวได้ ดังนั้น ชีวิตของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน
สามารถ แบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้คือ
ระยะที่หนึ่ง คือ ระยะเวลาตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์จนถึงหลังคลอด
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ระยะที่สอง คือ ระยะเวลาหลังคลอด จนถึงระยะเวลาที่ตรวจพบว่า เริ่มเกิดความไม่สมดุล แต่ผู้นั้นยัง
ไม่มีอาการของเบาหวาน การแบ่งออกเป็นระยะที่หนึ่งและสอง ยังไม่มีความสําคัญในขณะนี้ เพราะยังไม่มีการ
รักษาใดๆ ในปัจจุบัน
ระยะที่สาม คือ ระยะเวลาที่ตรวจพบว่า เกิดความไม่สมดุล และไม่มีอาการ จนถึงผู้นั้นเริ่มมีอาการ
ของโรคเบาหวาน
ระยะที่สี่ คือ ระยะเวลาที่ผู้นั้นมีอาการของโรคเบาหวาน ไปจนถึงหายจากโรค
ระยะที่ห้า คือ ระยะที่หายจากโรคเบาหวานจนถึงแก่กรรม
ปัจจุบันเราพบผู้ป่วยและรักษาโรคเบาหวานในระยะที่สี่ ซึ่งเป็นระยะเวลา ที่ผู้ป่วยมาหาแพทย์ โรคเบาหวานไม่
เพียงแต่ทําให้เกิดความผิดปกติ ของระดับน้ําตาลในเลือดเท่านั้น แต่ยังทําให้ระบบประสาท และหลอดเลือด
เสื่อมเร็วกว่าปกติ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกติ ไม่สามารถแก้ไขความเสื่อมของระบบประสาท
และหลอดเลือดที่เสื่อมไปแล้วได้ นักวิทยาศาสตร์หลายท่าน จึงตั้งสมมติฐานว่า ถ้ามีการรักษาโรคเบาหวาน
ตั้งแต่แรกเริ่มที่ยังไม่มีอาการ อาจจะป้องกันการเสื่อม ของระบบประสาทและหลอดเลือดได้ ถ้าในอนาคตมี
วิธีการรักษาดังกล่าว และป้องกันความเสื่อมได้จริง เราอาจจะมีวิธีการรักษาหรือควบคุมโรคเบาหวาน ตั้งแต่ผู้
นั้นเป็ นทารกในครรภ์มารดาเลยก็ได้ หากทําได้จะเป็นการป้องกัน ผู้ นั้นไม่ ให้มีโอกาสแสดงอาการของ
โรคเบาหวาน หรือยืดเวลาที่ไม่แสดงโรคเบาหวานออกไป (ระยะที่สองและสาม) หรือลดความรุนแรงของ
โรคเบาหวาน ถ้าโรคจะต้องเกิดขึ้นในอนาคต ในส่วนที่ประชาชนทั่วไปทําได้เองในขณะนี้คือ การออกกําลังกาย
และควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในสมดุล ซึ่งสามารถทํา ได้ตั้งแต่อยู่ในระยะที่สอง จนถึงระยะที่สี่และระยะที่ห้าของ
ชีวิต ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในท้ายบทความเกี่ยวกับ การออกกําลังกายและน้ําหนักที่อยู่ในสมดุล
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1) โรคเบาหวาน
เบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทําให้
ระดับน้้าตาลในกระแสเลือดสูงเกิน โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้
น้ําตาลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโดยปกติน้ําตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของ
ฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่ สามารถนําน้ําตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่
เกิดขึ้นทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น ในระยะยาวจะมีผลในการทําลายหลอดเลือด ถ้าหากไม่ได้รับการรักษา
อย่างเหมาะสม อาจนําไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคเบาหวานนี้เปรียบเทียบได้ง่ายๆ โดยเปรียบ
ร่างกายเราเป็นระบบปั๊มน้ํา และน้ําในระบบก็คือเลือดของเราโดยปรกติแล้วปั๊มน้ําก็จะทํางานอย่างปรกติ แต่
เมื่อมีการทําให้น้ําในระบบเกิดความข้นขึ้น(ก็คือการเติมน้ําตาลลงไปในน้ํา) น้ําในระบบก็จะมีความหนืดขึ้น ปั๊ม
(หัวใจ)ก็จะต้องทํางานหนักขึ้น ท่อน้ํา(หลอดเลือด)ก็ต้องรับแรงดันที่มากขึ้น ดังนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานก็จะมี
โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆเพิ่มขึ้นได้ ปี 2550 พบผู้ป่วยเบาหวานแล้วถึง 246 ล้านคน โดย
ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 4 ใน 5 เป็นชาวเอเชีย เบาหวาน เป็นโรคที่เป็นกันมากขึ้นทุกปีจนมีการกําหนดให้
วันที่ 14 พฤษจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลกเพื่อให้มีการรณรงค์ป้องกันให้เป็นที่แพร่หลายขึ้น
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2) ชนิดและสาเหตุ
เบาหวาน สามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิด ได้แก่
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทําลายเซลล์ ซึ่งสร้างอินซูลินในส่วนของตับ
อ่อนทําให้ร่างกายหยุดสร้างอินซูลิน หรือสร้างได้น้อยมาก ดังที่เรียกว่า โรคภูมิต้านทานตัวเอง หรือ ออโตอิม
มูน(autoimmune) ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จึงจําเป็นต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมน้ําตาลในเลือดระยะ
ยาว และถ้าเป็นรุนแรง จะมีการคั่งของสารคีโตน(ketones) สารนี้จะเป็นพิษต่อระบบประสาททําให้หมดสติถึง
ตายได้
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็น เบาหวาน ที่พบเห็นกันเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่ทราบ
ชัดเจน แต่มีส่วนเกี่ยวกับ พันธุกรรม นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะ น้้าหนักตัวมาก และขาดการออก
ก้าลังกาย มีลูกดก อีกทั้งวัยที่เพิ่มขึ้น เซลล์ของผู้ป่วยยังคงมีการสร้างอินซูลินแต่ทํางานไม่เป็นปกติ เนื่องจากมี
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทําให้เซลล์ที่สร้างอินซูลินค่อยๆถูกทําลายไป บางคนเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่รู้ตัว โดย
อาจจะใช้ยาในการรับประทาน และบางรายต้องใช้อินซูลินชนิดฉีด เพื่อควบคุมน้ําตาลในเลือด
นอกจากนี้ เบาหวาน ยังมีสาเหตุมาจากการใช้ยาด้วย เช่น สเตอรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาเม็ด
คุมกําเนิด

[ภาพที่ 2 ยาคุมกําเนิดบางชนิดก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้]
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3) อาการ
ผู้เป็นโรคเบาหวานจะมีอาการเบื้องต้นคือ
3.1) ปวดปัสสาวะบ่อย ครั้งขึ้น เนื่องจากในกระแสเลือดและอวัยวะต่างๆมีน้ําตาลค้างอยู่มาก ไตจึงทําการ
กรองออกมาในปัสสาวะ ทําให้ปัสสาวะหวาน สังเกตุจากการที่มีมดมาตอมปัสสาวะ จึงเป็นที่มาของการเรียก
เบาหวาน
3.2) ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้น
3.3) กระหายน้ํา และดื่มน้ําในปริมาณมากๆต่อครั้ง
3.4) อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง
3.5) เบื่ออาหาร
3.6) น้ําหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะถ้าหากน้ําหนักเคยมากมาก่อน อันเนื่องมาจากร่างกายไม่
สามารถนําน้ําตาลไปสร้างพลังงานได้เต็มที่จึงต้องนําไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้ทดแทน
3.7) ติดเชื้อบ่อยกว่าปรกติ เช่นติดเชื้อทางผิวหนังและกระเพาะอาหาร สังเกตุได้จากเมื่อเป็นแผลแล้วแผล
จะหายยาก
3.8) สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน
3.9) อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก เนื่องมาจากเบาหวานจะทําลายเส้นประสาทให้เสื่อมสมรรถภาพลง
ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกจึงถดถอยลง
3.10) อาจจะมีอาการของโรคหัวใจ และโรคไต
โดย เบาหวานชนิดที่ 2 อาจจะมีอาการเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจไม่มีอาการเหล่านี้เลย
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4) อาการแทรกซ้อน
มักจะเกิดเมื่อเป็น เบาหวาน อย่างน้อย 5 ปีแล้วไม่ได้รักษาอย่างจริงจัง
4.1) ภาวะแทรกซ้อ นทางสายตา (Diabetic retinopathy)เกิ ด จากการที่ น้ํา ตาลเข้ า ไปใน
endothelium ของ หลอดเลือดเล็กๆ ในลูกตา ทําให้หลอดเลือดเหล่านี้มีการสร้างไกลโคโปรตีนซึ่งจะถูกขน
ย้ายออกมาเป็น Basement membrane มากขึ้น ทําให้ Basement membrane หนา แต่เปราะ หลอดเลือด
เหล่านี้จะฉีกขาดได้ง่าย เลือดและสารบางอย่างที่อยู่ในเลือดจะรั่วออกมา และมีส่วนทําให้ Macula บวม ซึ่งจะ
ทําให้เกิด Blurred vision หลอดเลือดที่ฉีกขาดจะสร้างแขนงของหลอดเลือดใหม่ออกมามากมายจนบดบังแสง
ที่มาตกกระทบยัง Retina ทําให้การมองเห็นของผู้ป่วยแย่ลง ตาหรือจอตาเสื่อม หรือมองเห็นจุดดําลอยไปมา
และอาจจะทําให้ตาบอดได้ในที่สุด

[ภาพที่ 3 ภาพโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทางตา]
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4.2) ภาวะแทรกซ้อนทางไต (Diabetic nephropathy)ไตมักจะเสื่อม จนเกิดภาวะไตวาย พยาธิ
สภาพของหลอดเลือดเล็กๆ ที่ Glomeruli จะทําให้ Nephron ยอมให้ albumin รั่วออกไปกับ filtrate ได้
Proximal tubule จึงต้องรับภาระในการดูดกลับสารมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นนานๆ ก็จะทําให้เกิด Renal failure ได้
ซึ่งผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตภายใน 3 ปี นับจากแรกเริ่มมีอาการ

[ภาพที่ 4 เบาหวานอาจทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้]

4.3) ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy) เบาหวาน จะทําให้หลอดเลือด
เล็กๆ ที่มาเลี้ยงเส้นประสาทบริเวณปลายมือปลายเท้าเกิดพยาธิสภาพ ก็จะทําให้เส้นประสาทนั้นไม่สามารถนํา
ความรู้สึกต่อไปได้ เช่นรู้สึกชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือ เมื่อผู้ป่วยมีแผล ผู้ป่วยก็จะไม่รู้ตัว และไม่
ดูแลแผลดังกล่าว ประกอบกับเลือดผู้ป่วยมีน้ําตาลสูง จึงเป็นอาหารอย่างดีให้กับเหล่าเชื้อโรค และแล้วแผลก็
จะเน่า และนําไปสู่ Amputation ในที่สุด ในผู้ชายอาจมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ(impotence)
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4.3) โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vascular disease) เบาหวาน เป็นตัวการที่จะเร่งให้เกิด
การเสื่อมของหลอดเลือดทั่วร่างกายและเมื่อหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจเสื่อมสภาพจาก เบาหวาน ประกอบกับการ
มีไขมันในเลือดสูง ก็จะส่งผลให้มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ ทําให้เกิด โรคหัวใจขาดเลือด แต่หากหลอด
เลือดเกิดอุดตัน ก็จะเกิดอาการ กล้ามเนื้อหัวใจตาย ในผู้ป่วย เบาหวาน บางราย กล้ามเนื้อหัวใจมีการทํางาน
น้อยกว่าปกติ คือ มีการบีบตัวน้อยกว่าปกติอันเนื่องมาจาก เส้นเลือดฝอยเล็กๆที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
จาก เบาหวาน ซึ่งจะทําการรักษาได้ยาก การรักษาที่ดีที่สุดคือ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ปัญหาที่สําคัญมากอีก
ประการหนึ่งของผู้เป็น เบาหวาน คือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจจะไม่แสดงอาการผิดปกติซึ่งจะบ่งชี้
ว่าเป็นโรคหัวใจให้เห็นก่อน เช่นอาการเจ็บหน้าอก อันเป็นอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วไป ดังนั้นผู้เป็น
เบาหวาน บางรายอาจจะแสดงอาการครั้งแรกด้วยอาการที่รุนแรง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือ หัวใจล้มเหลว
ทําให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้

[ภาพที่ 5 อาการของผู้ป่วยโรคหัวใจ]
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4.4) โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) ผู้เป็น เบาหวาน จะมีอัตราเสี่ยงในการ
เกิดอัมพาตชนิดหลอดเลือดตีบได้สูง เพราะ เบาหวาน ทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งได้ง่าย โดยจะมีหลอด
เลือดแข็งทั่งร่างกายและถ้าเป็นที่หลอดเลือดของสมอง ก็จะเกิดอัมพาตขึ้น โดยอัตราเสี่ยงของผู้ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวาน จะมีโอกาสเป็นอัมพาตได้สูงกว่าผู้ป่วยปกติ 2-4 เท่า โดยจะมีอาการเบื้องต้นสังเกตุได้จาก
กล้ามเนื้อแขน ขาอ่อนแรงครึ่งซีกอย่างทันทีทันใดหรือเป็นครั้งคราว ใบหน้าชาครึ่งซีกใดซีกหนึ่ง พูดกระตุก
กระตัก สับสนหรือพูดไม่ได้เป็นครั้งคราว ตาพร่าหรือมืดมองไม่เห็นไปชั่วครู่ เห็นแสงผิดปกติ วิงเวียน เดินเซไม่
สามารถทรงตัวได้ กลืนอาหารแล้วสําลักบ่อยๆ มีอาการปวดศรีษะอย่างรุนแรงโดยอาการปวดมักจะเกิดใน
ขณะที่เคร่งเครียด หรือมีอารมณ์รุนแรง

[ภาพที่ 6 อาการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง]
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5) การตรวจรักษา
หากสงสัยว่าเป็น เบาหวาน ควรไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลโดย อดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
ตั้งแต่เที่ยงคืน แล้วไปเจาะเลือดในตอนเช้า เพื่อดูระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร6ชั่วโมง (FPG) ซึ่งคนปกติ
จะมีค่าต่ํากว่า 110 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร หากพบมีค่า เท่ากับหรือมากกว่า 126 มิลลิกรัม ในการ
ตรวจอย่างน้อย 2ครั้ง ก็วินิจฉัยได้ว่าเป็นเบาหวาน และยิ่งมีค่าสูงเท่าใดก็แสดงว่ามีความรุนแรงของการเป็น
เบาหวาน เพิ่มมากขึ้น นอกจากตรวจน้ําตาลในเลือดแล้วยังควรตรวจค่าต่างๆ ต่อไปนี้
5.1. การตรวจฮีโ มโกลบิ น เอวันซี ( HbAlc) เป็นฮีโ มโกลบิ นที่มีกลู โ คสไปจับอยู่ ปกติจะมี
ค่าประมาณ 4.3-5.8 % ของฮีโมโกลบินทั้งหมด ค่าจะสูงขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษาที่ดี เนื่องจาก
มีกลูโคสจํานวนมากได้จับกับฮีโมโกลบิน สามารถตรวจได้โดยไม่ต้องอดอาหาร ค่าที่ได้ขึ้นกับความสูงของ
กลูโคสในเลือดในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา
5.2. การตรวจ Micro Albumin ในปัสสาวะ คือ การตรวจการทํางานของไต Micro Albumin
เป็นโปรตีน ซึ่งในคนปกติจะทําหน้าที่กรองโปรตีนเก็บไว้ แต่ในผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดอาการแทรกซ้อนที่ไตจะไม่
สามารถกรองโปรตีนไว้ได้หมด หากพบโปรตีนในปัสสาวะจึงบอกถึงความผิดปกติเกี่ยวกับการทํางานของไต
และถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ดีพอก็จะทําให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังต่อไปได้ หากได้รับการดูแลที่ดีจากแพทย์ จะ
สามารถสกัดกั้นการเกิดไตวายเรื้อรังชนิดถาวรได้
5.3. ABI ย่อมาจาก Ankle Brachial Index คือการตรวจวัดความดันโลหิตเปรียบเทียบกัน
ระหว่างแขน และข้อเท้า เพื่อตรวจดูภาวะโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน ซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของ
โรคเบาหวาน เกิดเนื่องจากการควบคุมระดับน้ําตาลไม่ดี ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน น้ําตาลจึงไปจับ
ตัวกันทําให้ผนังหลอดเลือดผิดปกติไป รวมทั้งภาวะความดันโลหิตสูง และการสูบบุหรี่ อาการที่เป็นการเตือนว่า
ท่านอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน ได้แก่
5.3.1. รู้สึกเย็น หรือมีอาการซีดผิดปกติที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง
5.3.2. มีอาการชาผิดปกติที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง
5.3.3. เมื่อเดินอย่างต่อเนื่องประมาณ 1-2 ป้ายรถเมล์ จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อที่ขามากจน
ต้องหยุดพักสักระยะ จึงจะสามารถเดินต่อไปได้
5.3.4. ปวดขาเวลาเดินเร็ว ๆ หรือเดินขึ้นทางลาดชัน หรือแม้แต่เดินทางราบ
5.3.5. มีแผลเรื้อรังที่บริเวณเท้า
5.3.6. ผิวหนังที่บริเวณขาข้างใดข้างหนึ่งบางผิดปกติ และอาจมีขนร่วงด้วย
5.3.7. ปวดปลายนิ้วเท้าในเวลากลางคืน บางครั้งปวดจนต้องตื่นนอน ค่าปกติต้องไม่ต่ํากว่า
0.9 ถ้าต่ํากว่า 0.9 แสดงว่ามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบตันที่ปลายแขน ขาได้
รวมทั้งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเพิ่มขึ้นด้วย
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6) การดูแลป้องกันโรคเบาหวาน
6.1. เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือตลอดชีวิต ซึ่งหากได้รับการ
รักษาอย่างจริงจัง อาจมีชีวิตเหมือนคนปกติได้ แต่ถ้ารักษาไม่จริงจังก็อาจมีอันตรายจากโรคแทรกซ้อนได้มาก
6.2. ควบคุมอาหาร การลดน้้าหนัก (ถ้าอ้วน) และการออกกําลังกาย มีความสําคัญมาก ในรายที่เป็น
ไม่มาก ถ้าปฎิบัติในเรื่องเหล่านี้ได้ดี อาจหายจากเบาหวานได้โดยไม่ต้องพึ่งยา ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรอาหารที่มีผลต่อ
โรค ดังต่อไปนี้
 ลดการกินน้ําตาล และของหวานทุกชนิด รวมทั้งผลไม้หวานและน้ําผึ้ง และควรเลิกกิน
น้ําหวาน น้ําอัดลม ขนมหวาน เหล้าเบียร์
 ลดการกินอาหารพวกแป้ง เช่น ข้าว ข้าวเหนียว ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น เผือก มัน
เป็นต้น
 ลดอาการพวกไขมัน เช่น ของทอด ของมัน ขาหมู หมูสามชั้น อาหารหรือขนมที่ใส่กะทิ หัน
ไปกินอาหารพวกโปรตีน เนื้อแดง ไข่ นม ถั่วต่างๆ รวมทั้งเพิ่มผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดให้
มากขึ้น
 ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ แต่ไม่ควรหักโหม เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา รํา
มวยจีน เล่นโยคะ กายบริหาร เป็นต้น

[ภาพที่ 7 การออกกําลังกาย]
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6.3. เลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด มิเช่นนั้น อาจทําให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็งเร็วขึ้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของ
โรคแทรกซ้อนต่างๆ

[ภาพที่ 8 ภาพการงดสูบบุหรี่]
6.4. หมั่นดูแลรักษาเท้าเป็นพิเศษ ระวังอย่าให้เกิดบาดแผลหรือการอักเสบ เพราะอาจลุกลามจน
กลายเป็นแผลเน่าจนต้องตัดนิ้วหรือขาทิ้ง ควรล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่ เช็ดให้แห้ง โดยเฉพาะตรงซอกเท้า
อย่าถูแรงๆ เวลาตัดเล็บเท้า ควรตัดออกตรงๆ อย่าตัดโค้งหรือตัดถูกเนื้ออย่าเดินเท้าเปล่า ระวังเหยียบถูกของมี
คม หนาม หรือของร้อนอย่าสวมรองเท้าคับไป หรือใส่ถุงเท้ารัดแน่นเกินไปถ้าเป็นหูดหรือตาปลาที่เท้า ควรให้
แพทย์รักษา อย่าแกะหรือตัดออกเองถ้ามีตุ่มพอง มีบาดแผล หรือการอักเสบที่เท้าควรรีบไปให้แพทย์รักษา
6.5. ผู้ป่วยที่กินยาหรือฉีดยารักษาเบาหวานอยู่ บางครั้งอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา คือมีอาการ
ใจหวิว ใจสั่น หน้ามืด ตาลาย เหงื่อออก ตัวเย็นเหมือนเวลาหิวข้าว ถ้าเป็นมากๆ อาจเป็นลม หมดสติ หรือชัก
ได้ ดังนั้น จึงต้องระวังดูอาการดังกล่าว และควรพกน้ําตาลหรือของหวานติดตัวประจํา ถ้าเริ่มรู้สึกมีอาการ
ดังกล่าวให้ผู้ป่วยรีบกินน้ําตาลหรือของหวาน จะช่วยให้หาย
6.6. หมั่นตรวจปัสสาวะด้วยตัวเอง และตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเป็นประจํา เพราะเป็นวิธีที่บอก
ผลการรักษาได้แน่นอนกว่าการสังเกตจากอาการเพียงอย่างเดียว
6.7. อย่าซื้อยาชุดกินเอง เพราะยาบางอย่างอาจเพิ่มน้ําตาลในเลือดได้ แต่หากมีความจําเป็นต้องใช้
ยาเองต้องแน่ใจว่า ยานั้นไม่มีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือด
6.8. ควรมีบัตรประจ้าตัว (หรือกระดาษแข็งแผ่นเล็กๆ) ที่เขียนข้อความว่า "ข้าพเจ้าเป็น
โรคเบาหวาน" พร้อมกับบอกชื่อยาที่รักษาพกติดกระเป๋าไว้ หากบังเอิญเป็นลมหมดสติ ทางโรงพยาบาลจะได้
ทราบประวัติการเจ็บป่วยและให้การรักษาได้ทันท่วงที
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6.9. ป้องกันโรคนี้ด้วยการรู้จักกินอาหาร ลดของหวานๆ อย่าปล่อยตัวให้อ้วน หมั่นออกกําลังกาย
เป็นประจํา และทําจิตใจให้ร่าเริงเบิกบาน อย่าให้เครียดหรือวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็น
เบาหวาน ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และควรตรวจเช็คปัสสาวะหรือเลือดเป็นครั้งคราว เพราะหากพบเป็น
เบาหวานในระยะเริ่มแรก จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้

[ภาพที่ 9 อาหารหลักห้าหมู่]
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7) หลักการควบคุมโรคเบาหวาน
เป็นที่ทราบกันดีว่าการควบคุมโรคเบาหวานที่ดีสามารถลดโรคแทรกซ้อนได้ครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะโรค
แทรกซ้อนที่เกิดกับ ตา [diabetic retinopathy] ไต [diabetic nephropathy] และปลายประสาทอักเสบ
[diabetic neuropathy] การควบคุมโรคเบาหวานที่ดี ท่านผู้อ่านต้องรักษาความสมดุลของอาหาร การออก
กําลังกาย และยาในการรักษาโรคเบาหวานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ และชนิดของโรคเบาหวานที่ผู้ป่วย
เป็น การรักษาและควบคุมโรคเบาหวานอย่างถูกต้องอาจช่วยป้องกันอาการโรคแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิ ดขึ้นใน
ระยะยาว
เป้าประสงค์ของการรักษาโรคเบาหวาน การควบคุมน้ําตาลให้ใกล้เคียงปกติจะ ทําให้เกิดผลดีหลาย
ประการคือ
 สามารถลดโรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน เช่น ภาวะคีโตซีส [ diabetic ketoacidosis],ช็อกจากน้ําตาล
ในเลือดสูง [hyperosmolar hyperglycemic nonketotic syndrome]
 ลดอาการเนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูง ตามัว น้ําหนักลด หิวบ่อย เพลีย ช่องคลอดอักเสบ
 ลดโรคแทรกซ้อนทาง ตา [diabetic retinopathy]ไต [diabetic nephropathy] ปลายประสาท
อักเสบ [neuropathy]
 ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแข็ง เช่นทําให้ไขมันในเลือดใกล้เคียงปกติ
7.1 เกณฑ์การควบคุมเบาหวาน
แพทย์จะกําหนดว่าผู้ป่วยแต่ละคนที่ดูแลรักษาอยู่ควรจะควบคุมระดับน้ําตาล ความดันโลหิต ระดับ
ไขมัน อยู่ในเกณฑ์เท่าใดขึ้นอยู่กับอายุ โรคร่วม พฤติกรรมการดํารงชีวิต ฐานะ ความร่วมมือตารางข้างล่าง
จะแสดงระดับเป้าหมายของความดัน น้ําตาล ไขมัน น้ําหนัก ดัชนีมวลกายและความถี่ของการตรวจ
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การตรวจวัด

คนปกติ

เป้าหมาย

ระดับที่ต้องแก้ไข

ความถี่ของการตรวจ

น้้าตาลหลังงด
อาหาร 8 ชม.

<110 (มก%)

80-120
(มก%)

<80 หรือ >140
(มก%)

ทุกครั้งที่พบแพทย์

100-160
(มก%)

<100 หรือ
>160 (มก%)

ตามแพทย์สั่ง

100-140
(มก%)

<100 or >160
(มก%)

<7%

>8%

Fasting blood
sugar
น้้าตาลหลังอาหาร
1 ชม.
Post pandrial
blood sugar
น้้าตาลก่อนนอน
Bedtime
glucose
น้้าตาลกลัยโค
ไซเลสเต็ด

<120 (มก%)

<6%

HbA1c
ความดันโลหิต

120/80

LDL-Cholesterol

<130 (มก%)

HDL-Cholesterol

Triglyceride

ดัชนีมวลกาย

>45 (มก%)

<200(มก%)

20-25

ใช้ในกรณี tight
control
ตามแพทย์สั่ง
ใช้ในกรณี tight
control
เบาหวานควบคุมดีตรวจ
ปีละ 2 ครั้ง
เบาหวานคุมไม่ดีตรวจปี
ละ 4 ครั้ง
วัดทุกครั้งที่พบแพทย์

130/85
mmHg
<100
(มก%)

> 130/85
mmHg
> 100 (มก%)

>45(มก%)

<35(มก%)

ถ้าผิดปกติตรวจตาม
แพทย์สั่ง
ถ้าปกติปีละครั้ง

<200
(มก%)

>200 (มก%)

ถ้าผิดปกติตรวจตาม
แพทย์สั่ง
ถ้าปกติปีละครั้ง

20-25

<20 or >25

Body mass
index
[ตารางที่ 1 ตารางแสดงเกณฑ์การควบคุมเบาหวานที่ดี]

ถ้าปกติปีละครั้ง

ถ้าผิดปกติตรวจตาม
แพทย์สั่ง
ชั่งน้ําหนักทุกครั้งที่พบ
แพทย์
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ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาผลการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่สองต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาว
จนกระทั่งปีที่ผ่านมามีการศึกษาถึงผลการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยมีประเด็นว่าการควบคุมเบาหวาน
แบบเข้มงวด intensive (คุมระดับน้ําตาลโดยให้ HbA1c<6.5 ว่าจะมีผลต่อการเสียชีวิตหรือโรคแทรกซ้อน
อย่างไร ซึ่งพอจะสรุปผลดังนี้




ผู้ป่วยที่เริ่มรักษาเบาหวานหลังจากเป็นมาไม่นาน
ผู้ป่วยที่มีระดับ HbA1c สูงไม่มาก
และยังไม่มีโรคแทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

สามกลุ่มดังกล่าวจะต้องคุมเบาหวานให้ดีที่สุดเพราะจะลดการเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาวลงได้โดย
ตั้งเป้า HbA1c<6.5 mg%
สําหรับผู้ป่วยดังต่อไปนี้การคุมเบาหวานแบบเข้มงวดจะทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ผู้ป่วย
กลุ่ม





ผู้ที่เป็นเบาหวานมาในระยะเวลายาวนาน
มีประวัติเกิดภาวะน้ําตาลต่ํา
มีโรคหลอดเลือดแข็ง
สูงอายุหรืออ่อนแอมาก

7.2 องค์ประกอบการรักษา
การรักษาเบาหวานให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้
7.2.1. การเปลี่ยนพฤติกรรม
การรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ โดยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลด
อาหารประเภทแป้ง-น้ําตาล-ไขมัน ควรรับประทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้น ยกเว้นผลไม้ที่มีรสหวานควรหลีกเลี่ยง
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากโรคเบาหวาน
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ระมัดระวังไม่ให้ร่างกายเกิดแผล เพราะจะทําให้แผลหายช้า
7.2.2. ยารักษาเบาหวาน

7.2.3. การประเมินการรักษา
ก ควบคุมน้้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และแก้ไขปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอันจะก่อให้เกิด
โรคเบาหวาน
ข ควบคุมโภชนาการ ให้มีความสมดุลทั้งในด้านโภชนาการ การออกกําลังกาย รวมไปจนถึง
การใช้ยารักษาโรค
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ค ควรตรวจเช็คระดับน้้าตาลในเลือดสม่้าเสมอ โดยปรึกษาแพทย์ว่าควรตรวจเช็คเมื่อใด
และ ระยะเวลาห่างในการตรวจที่เหมาะสม
ง ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการควบคุมน้ําตาลในเลือด จะต้องปรึกษาแพทย์
และเภสัชกรก่อนใช้ยา หรือ สมุนไพร เหล่านี้
อาหารที่ห้ามรับประทานเมื่อเป็น เบาหวาน diabetes น้้าตาลทุกชนิด รวมไปถึงน้้าผึ้ง






ผลไม้กวนประเภทต่างๆ
ขนมเชื่อม ขนมหวานต่างๆ
ผลไม้ที่มีรสหวานมากๆ
น้ําหวานประเภทต่างๆ
ขนมทอดกรอบหรือชุบแป้งทอด

[ภาพที่ 10 ขนมที่ผู้ป่วยเบาหวานควรงดเด็ดขาด]
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8) สมุนไพรบ้าบัดและรักษาโรคเบาหวาน
สมุนไพร ได้เข้ามามีบทบาทในการรักษาและควบคุมความรุนแรงของโรคที่มีผลต่อสุขภาพชีวิตของคน
ไทยได้หลายๆโรค เบาหวานก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถใช้สมุนไพรในการควบคุมความรุนแรงของโรคได้
เตยหอม(ทั้งใบและราก) กับ ใบของต้นสักทอง
เตยหอมเอาทั้งใบและราก ล้างให้สะอาด ตัดส่วนของใบสักทองและใบเตยหอมอย่างละเท่าๆ กันเอา
มาคั่วให้เหลือง ส่วนรากเตยหอมไม่ต้องคั่ว แต่เอามาทุบให้แตก แล้วใส่ทั้ง 3 อย่างลงในหม้อต้ม ใช้น้ํายา
รับประทานแทนต่างน้ําทุกวัน ประมาณ ๑ เดือน อาการก็จะดีขึ้น (หรือจะทําเป็นชาดื่มก็ได้)

[ภาพที่ 11 ภาพใบเตยหอม]
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เห็ดหลินจือ รักษาเบาหวาน ลดน้้าตาลในเลือด
เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสารสําคัญทางยาที่ลดน้ําตาลในเลือดได้คือสาร ที่อยู่
ในกลุ่มของ โพลีแซ็กคาไรด์ ได้แก่ กาโนเดอแรน เอ บี และ ซี (Ganoderans A,B,C,) ช่วยลดน้ําตาลในกระแส
เลือด ทําให้มีการเพิ่มขึ้นของสารอินซูลินซึ่งเป็นสารที่ทําหน้าที่เปลี่ยนน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย
ปัจจุบันได้มีการจดสิทธิบัตรสารสําคัญในเห็ดหลินจือ คือกาโนเดอแรน เอ บี และ ซี (Ganoderans A,B,C,) ทํา
เป็นยารักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีข้อบ่งชี้ใช้ลดน้ําตาลในเลือด

[ภาพที่ 12 ภาพเห็ดหลินจือแดง]
ใบอินทนินน้้า
๒ - ๓ กํามือ นํามาล้างน้ําให้สะอาด ใส่หม้อเติมน้ํา ต้มให้สุก ทิ้งไว้ให้เย็นลง แล้วใช้น้ํายารับประทาน

[ภาพที่ 13 ภาพใบอินทนินน้ํา]
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ต้นไมยราบ กับ ต้นครอบจักรวาลหรือต้นฟันจักรสี
อย่างละเท่ากัน นํามาหั่นตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้เหลือง ชงกับน้ําร้อนเป็นน้ําชาดื่ม

[ภาพที่ 14 ภาพต้นไมยราบ]
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มะระขี้นก
มะระขี้นกเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณประโยชน์แก่ร่างกายสูง ทั้งด้านคุณค่าทางอาหาร คือ พลังงาน
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เส้นใย วิตามิน A, B1, B2, C ไนอาซีน และไทอามีน
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางยา คือ ลดน้ําตาลในเลือด (แก้โรคเบาหวาน) รักษาโรคเอดส์ และต้านเชื้อ HIV
ต้านมะเร็ง ใช้เป็นยาถ่าย แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ํา มีรสขมช่วยให้เจริญอาหาร มีสาร charantin ช่วยลด
น้ําตาลในเลือดสามารถบําบัดโรคเบาหวานได้ และ มะระยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินซี ไนอาซีน
และเบต้าแคโรทีน อยู่ในระดับสูง ผลอ่อนของมะระขี้นกให้วิตามินซี และเบต้าแคโรทีนสูง
มะระขี้นกลดน้ําตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน ในการรับประทานมะระขี้นก ให้หั่ นเนื้อมะระตาก
แห้งชงน้ําดื่ม ถ้าต้องการกลบรสขมให้เติมใบชาลงไปด้วยขณะที่ชง ดื่มต่างน้ําชา นอกจากนี้น้ําต้มผลมะระ
สามารถลดการเกิด ต้อกระจก ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงในคนที่เป็นโรคเบาหวานได้
สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ การรับประทานเมล็ดซึ่งมีสารกลุ่มไพริมิดีนนิวคลีโอไซด์ที่ชื่อว่า ไวซิน
(Vicine) อาจจะทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ เป็นไข้ ปวดท้อง และอาการโคม่าได้ ดังนั้น พึงระลึกว่าเมล็ดของ
มะระขี้นกอาจมีพิษ หากจะนําผลมะระขี้นกมาทํายารับประทานต้องแกะเมล็ดออกเสมอ

[ภาพที่ 15 ภาพมะระขี้นก]
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อบเชย
อบเชย มีสารที่สําคัญคือ เมธิลไฮดรอกซี่ ซาลโคน โพลิเมอร์ (Methylhydroxy Chalcone Polymer
หรือ MHCP) ซึ่งเป็นเป็นสารที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการทํางานคล้ายกับฮอร์โมนอินซูลิน คือช่วย
เพิ่มความสามารถในกรสันดาปกลูโคสให้ได้มากขึ้น จึงมีผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงและจะไม่ทําให้เกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงได้ถ้ามีการรับประทาน "อบเชย""อย่างต่อเนื่องเป็นประจํา การใช้อบเชยควบคุระดับ
น้ําตาลในเลือดนั้น จะมีความปลอดภัยมากว่าการใช้ยาลดระดับน้ําตาลในเลือด เพราะสามารถรับประทานได้
อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายแต่อย่างใด โดยภายใน1 วันควรรับประทาน"อบเชย"อย่างน้อย
1 กรัม และให้รับประทานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้ผู้ป่วยทําการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดผู้ป่วยควบคู่ไปด้วย

[ภาพที่ 16 ภาพอบเชย]
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บอระเพ็ด
บอระเพ็ ด มี ส าร N-trans-feruloyth-ramine, N-cis-feruloyltyramine, tinotuberide,
phytosterol และ Picroretin สรรพคุณทางยาของบอระเพ็ดคือระงับความร้อนได้ดี สามารถแก้อาการเป็นไข้
ช่วยลดคลอเลสเตอรอล ลดน้ําตาลในเลือด ลดกรดยูริค ช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและยังช่วยให้เจริญ
อาหาร ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวได้ดีขึ้น การต้านอนุมูลอิสระ

[ภาพที่ 17 ภาพต้นบอระเพ็ด]
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9) ผู้ที่มสี ิทธิ์เสี่ยงพบโรคเบาหวาน
จากการสํารวจภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานของเด็กอ้วน ในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ที่อายุระหว่าง 6-18 ปี ในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 125 คน พบว่า มีภาวะไขมันในเลือดสูงกว่าเด็ก
ปกติถึง 60 เปอร์เซ็นต์ มีความดันโลหิตสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มว่าจะอ้วนลงพุงในอนาคตกว่า
36 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า เด็กกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว มีความผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกายอีก
หลายแห่ง เป็นต้นว่า กระดูกและข้อเสื่อม ตับและไตทํางานผิดปกติ เป็นต้น อาจเรียกได้ว่าเบาหวานที่เกิดขึ้น
ในเด็กและวัยรุ่น อันตรายไม่แพ้ที่เกิดกับผู้ใหญ่ เหตุที่เด็กไทยป่วยเป็นโรคนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเภทที่หนึ่ง
(ตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่ได้) และประเภทที่สอง (ร่างกายสามารถสร้างสารอินซูลินได้บ้าง แต่มีปริมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการ) มาจากหลายปัจจัยดังนี้
 กรรมพันธุ์ ในกรณีของเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่ง พบว่าหากพ่อแม่หรือ
ญาติ มีประวัติเป็นเบาหวาน เป็นโรคอ้วน ลูกที่เกิดมาก็มีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบัน
พบมากในเด็กที่มีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ กรรมพันธุ์ไม่ได้มีผลสําคัญมากเท่ากับพฤติกรรมการกิน เพราะ
หากพ่อแม่ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว ไม่ให้ความสําคัญในเรื่องการควบคุมอาหาร เมื่อมีลูก ลูกก็จะกินตามแม่ ทํา
ให้เป็นเบาหวานได้ง่ายขึ้น
 การกินเกินสมดุล เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทําให้เด็กและวัยรุ่นในยุคนี้เป็นเบาหวานมากขึ้น
โดยเฉพาะเบาหวานประเภทที่สอง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาตั้งแต่วัยเด็ก จากการที่พ่อแม่ไม่ได้ปลูกฝัง
ให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปล่อยให้กินขนมขบเคี้ยวที่มีรสหวาน รสเค็ม กินอาหารจังค์ฟู๊ด (ซึ่ง
ได้รับความนิยมมากในยุคนี้) รับประทานแป้งขัดขาว กินนมวัวที่มีส่วนผสมของน้ําตาลปริมาณมาก เป็นต้น การ
กินโดยไม่ควบคุมปริมาณที่เหมาะสม จะทําให้เด็กมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น และเป็นโรคอ้วนในที่สุด เมื่อเด็กอ้วน จะ
ทําให้มีไขมันและตะกรันน้ําตาล สะสมอยู่ตามผนังเส้นเลือดในร่างกาย มีความดันโลหิตสูง เกิดภาวะเส้นเลือด
ตีบตัน และเป็นเบาหวานในที่สุด
 ขาดการออกก้าลังกายที่เหมาะสม การปล่อยให้เด็กติดเกมส์คอมพิวเตอร์ ติดโทรทัศน์ เป็น
อีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้เด็กไม่ออกกําลังกาย ซึ่งส่งผลให้เด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรคอ้วน และมีความเสี่ยงต่อการ
เป็นเบาหวาน มีอาการของโรคเร็วขึ้น เนื่องจากการนั่งอยู่กับที่ หรือทํากิจกรรมเดิมๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน
จะทําให้รับประทานอาหารกรุบกรอบมากขึ้น ทําให้มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น และการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อส่วน
ต่างๆ ในร่างกายน้อยลง
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