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แผนที�สถาบันโรคทรวงอกควบคุมเบาหวาน
และผลแทรกซ้้อนจากเบาหวาน
1. ไม่ค้วรรับประทานอาหารที�มีแป้งสูัง

    ในปริมาณมาก หลีูกเลีู�ยงของหวาน 

    ชำา กาแฟ นำ้าอัดลูม 

2. ออกกำาลัูงกายอย่างสัมำ�าเสัมอ 

    ค้วบคุ้มนำ้าหนักตัุวแลูะพักผ่่อน

    ให้เพียงพอ ลูดค้วามเค้รียด

3. รับประทานยาหรือฉีีดยาเพื�อค้วบคุ้ม   

    ระดับนำ้าตุาลูให้เหมาะสัมอย่าง

    สัมำ�าเสัมอตุามค้ำาแนะนำาของแพทย์ 

4.  ตุรวจแลูะบันทึกระดับนำ้าตุาลูในเลืูอด

    อย่างสัมำ�าเสัมอ เพื�อติุดตุามแลูะค้วบคุ้ม 

    ระดับนำ้าตุาลูด้วยตุนเอง หรือมาตุรวจที�

    โรงพยาบาลูตุามที�แพทย์นัด

5. ระวังไม่ให้เกิดภาวะติุดเช้ืำอ หรือภาวะเค้รียด

6. ดูแลูแลูะหมั�นตุรวจสุัขภาพ ในเรื�องของตุา 

    ไตุ หัวใจ  เท้า แลูะสัมอง

ข้้อแนะนำา
ผู้่ป่วยเบาหวานที�มีอาการเหนื�อยง่าย แน่นหน้าอก ตุามัว  
มือเท้า ชำา บวม ปัสัสัาวะออกน้อยให้มาพบแพทย์เนื�องจาก
อาจเป็นอาการแทรกซ้้อนของโรค้หัวใจ ถ้ามีอาการ
ตัุวสัั�น ใจสัั�น เหงื�อแตุก หมดแรง จะเปน็ลูม มักเป็น
อาการภาวะนำ้าตุาลูในเลืูอดตุำ�า ให้รีบกินลููกอมหรือ
นำ้าหวานทันที ดังน้ันผู้่ป่วยค้วรพกลููกอมหรือ
นำ้าตุาลูติุดตัุวไว้



การป้้องกันผลแทรกซ้้อน
จากเบาหวาน

 เพ่่อชะลอควำมูเส่ียงข้องหลอดเล่อด โดยกำรีควบคุมู
รีะดับน��ำตำลให้ใกล้เคียงค่ำปกติตลอดเวลำ ค่อ รีะดับน��ำตำล
ในเล่อดปรีะมูำณ 80-130 มูก./ดล. และฮีีโมูโกลบิน 
(Hb A1C) อยู่รีะหว่ำง 6.5-7%
**ตุามข้อแนะนำา ADA2016 American Diabetes Association

ผ้้ที�เสี�ยงต่ิอการเก่ดโรคเบาหวาน
 1. กรรมพันธ์ุ์ พ่อแม่พี�น้องเป็นโรค้เบาหวาน
 2. ภาวะนำ้าหนักเกินหรืออ้วน อ้วนลูงพุง
 3. พฤติุกรรมการบริโภค้ที�ไม่เหมาะสัม
 4. เค้ลืู�อนไหวร่างกายน้อยหรือขาดการออกกำาลัูงกาย
 5. อายุมากข้ึน
 6. สัตุรีที�มีประวัติุเบาหวานขณะต้ัุงค้รรภ์ 
  ประวัติุการต้ัุงค้รรภ์ผิ่ดปกติุ มีโรค้ถุงนำ้าในรังไข่
 7. พบผิ่วหนังสีัค้ลูำ้าเหมือนกำามะหยี�
  (Acanthosis Nigricans) ที�ลูำาค้อหรือรักแร้

**ส�ำหรัีบผู้ท่ีมีูควำมูดันโลหิตสูง ไข้มัูนสูง สูบบุหร่ีี ต้องตรีวจเช็ค
โรีคเบำหวำนด้วย เน่่องจำกเป็นปัจจัยเส่ียงร่ีวมูกันท่ีก่อให้เกิด

โรีคหลอดเล่อดหัวใจ

อาการที�พิ่บได้บ่อย
ในผ้้ที�เป็้นเบาหวาน

 1. ปัสัสัาวะบ่อย แลูะเกิดการสูัญเสีัยนำ้า 
         ผู้่ป่วยจะหิวบ่อย เนื�องจากตุ้องทดแทนนำ้า
       ที�ถูกขับออกทางปัสัสัาวะ
 2. อ่อนเพลีูย นำ้าหนักลูด
 3. กินเก่ง หิวบ่อย แตุ่นำ้าหนักจะลูดลูง

 4. อาการอื�นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ 
    การติุดเช้ืำอง่าย แผ่ลูหายช้ำา 

      คั้นตุามผิ่วหนัง มีการติุดเช้ืำอรา
 5. เห็นภาพไม่ชัำด ตุาพร่ามัว มีการเปลีู�ยนแปลูงทางสัายตุา 
    เช่ำน สัายตุาส้ััน ตุ้อกระจก นำ้าตุาลูในเลืูอดสูัง
 6. ชำาไม่มีค้วามรู้สึัก เจ็บตุามแขนขา
     เส้ันประสัาทเสืั�อม เกิดแผ่ลูที�เท้าได้ง่าย
 7. หย่อนสัมรรถภาพทางเพศ

โรคเบาหวาน 
 โรค้เบาหวาน เกิดจากค้วามผิ่ดปกติุที�ร่างกายไม่สัามารถ
ผ่ลิูตุหรือสัร้างฮอร์โมนอินซู้ลูินเพียงพอ หรือเกิดจากภาวะ 
ตุ้านอินซู้ลิูน ทำาให้ระดับนำ้าตุาลูในเลืูอดสูังมากกว่าปกติุ นำ้าตุาลู
ส่ัวนเกินจะถูกขับออกมาในปัสัสัาวะ ทำาให้ผู้่ป่วยมีอาการ
ปัสัสัาวะบ่อย หิวนำ้าบ่อย

ชนิดข้องเบำหวำน แบ่งออกเป็น 3 ชนิดค่อ 
ชนิดท่ี 1  คื้อ ภาวะที�ร่างกายไม่สัร้างอินซู้ลิูน หรือสัร้างได้
             เพียงเล็ูกน้อย มักเกิดในเด็กหรือวัยรุ่น
ชนิดท่ี 2  คื้อ ภาวะที�ร่างกายสัามารถสัร้างอินซู้ลิูนได้ 
   แตุ่ไม่สัามารถนำาไปใช้ำได้หรือใช้ำได้น้อย 
   แลูะมักพบได้ในกลุู่มค้นอายุมากกว่า 40 ปี 
   หรือค้นอ้วน
ชนิดอ่่นๆ เช่ำน เบาหวานที�เกิดจากการต้ัุงค้รรภ์โรค้เบาหวาน
             ที�เกิดจากยา

ผลร้ายจากโรคเบาหวาน
 ค้นที�เป็นโรค้เบาหวานในระยะเวลูานานๆ มักจะมโีอกาสั
เป็นโรค้หัวใจแลูะหลูอดเลืูอดสูังกว่าปกติุ แลูะยังเริ�มเป็น 
โรค้หัวใจต้ัุงแตุ่อายุน้อยกว่าค้นอื�นทั�วไป เพราะโรค้เบาหวาน 
จะทำา ใ ห้หลูอด เ ลืู อด เ กิ ดภาวะหลูอด เ ลืู อดแดงแข็ ง  
หลูอดเลืูอดแดงมีการตีุบหรืออุดตัุน โดยเฉีพาะที�พบบ่อย 
คื้อ หัวใจ สัมอง ไตุ ตุา เท้า ส่ังผ่ลูให้เกิด 
โรค้หัวใจขาดเลูือดเฉีียบพลูัน อัมพฤกษ์
อัมพาตุ ไตุวายเร้ือรัง ตุาบอด 
หลูอดเลืูอดแดงที�ไปเล้ีูยงปลูายเท้าตีุบ
หรืออุดตัุน

การว่น่จฉััยโรคเบาหวาน
 โดยการตุรวจเลืูอด โดยให้งด
อาหารมากกว่า 8 ชัำ�วโมง พบว่ามี
ระดับนำา้ตุาลูมากกว่า 126 มก./ดลู. 

หรือ A1C ≥ 6.5 % 
สัำาหรับ ผู้่ ที� มีระดับ
นำ้าตุาลูเกิน 100 -125 

มก./ดลู. เป็นภาวะที� มี
ค้วามผ่ิดปกติุของร่างกาย
ใ น ก า ร ค้ ว บ คุ้ ม ร ะ ดั บ

นำ้าตุาลู ซึ้�งอาจจะเกิดเป็น
เบาหวานในอนาค้ตุได้
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