เบาหวาน (Diabetes)
เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย ที่มี
การผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ทาให้
ระดับน้ำตำลในกระแสเลือดสูงเกิน

ประเภทของเบาหวาน
เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกาย
ทาลายเซลล์ ซึ่งสร้างอินซูลินในส่วนของตับอ่อนทาให้
ร่า งกายหยุ ด สร้ า งอิ น ซู ลิ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งฉี ด อิ น ซู ลิ น
เพื่อควบคุมนาตาลในเลือดระยะยาว

เบาหวานชนิดที่ 2

มี ส่ว นเกี่ยวกับ พัน ธุกรรม
มีความสัมพันธ์กับภาวะน้าหนักตัวมาก และขาดการ
ออกก้าลังกาย มีลูกดก อีกทังวัยที่เพิ่มขึน เซลล์ของ
ผู้ป่วยยังคงมีการสร้างอินซูลิน แต่ทางานไม่เป็นปกติ
นอกจากนี เบาหวาน ยังมีสาเหตุมาจากการ
ใช้ ย าด้ ว ย เช่ น สเตอรอยด์ ยาขั บ ปั ส สาวะ ยาเม็ ด
คุมกาเนิด

ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน





คนอายุกว่า 40 ปีขึนไป
คนอ้วนที่นาหนักเกิน โดยดูจากดัชนีมวลกาย
ผู้ที่ขาดการออกกาลังกาย
หญิ ง ที่ มี ลู ก ดก (โดยเฉพาะมี บุ ต รน าหนั ก แรก
คลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม)
 คนที่อยู่ในเมืองมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคน
ปกติ

อาการเบืองต้นของเบาหวาน

 ปวดปัสสาวะบ่อยครัง ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึน
 กระหายนา และดื่มนามากๆต่อครัง
 อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง
 เบื่ออาหาร
 นาหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 ติดเชือบ่อยกว่าปกติ เป็นแผลแล้วหายยาก
 สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน
 อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก
 หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
โดย เบาหวานชนิดที่ 2 อาจจะมีอาการบางอย่าง
หรืออาจไม่มีอาการเหล่านีเลย

อาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
มักจะเกิดเมื่อเป็น เบาหวาน อย่างน้อย 5 ปีแล้ว
ไม่ได้รักษาอย่างจริงจัง
 ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา การมองเห็นแย่ลง
ตาหรือจอตาเสื่อม หรือมองเห็นจุดดาลอยไปมา
และอาจจะทาให้ตาบอดได้ในที่สุด
 ภาวะแทรกซ้อนทางไต ไตมักจะเสื่อม จนเกิด
ภาวะไตวาย

 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท เส้นประสาท
ไม่สามารถนาความรู้สึกได้ อาจรู้สึกชาหรือปวดแสบ
ปวดร้อนตามปลายมือ เมื่อมีแผลผู้ป่วยก็จะไม่รู้ตัว
 โรคหลอดเลือดหัวใจ ทาให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด
 โรคหลอดเลือดสมอง จะมีโอกาสเป็นอัมพาตได้สูง
กว่าผู้ป่วยปกติ 2-4 เท่า
 โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย
 แผลเรือรังจากเบาหวาน

การบริโภคอาหารเมื่อเป็นเบาหวาน
1. เลือกบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยคานึงถึง
พลั ง งานที่ ได้ โดยประมาณจากคาร์โบไฮเดรต (แป้ ง )
ประมาณ 55-60% โปรตี น (เนื อสั ต ว์ ) ประมาณ
15-20% ไขมัน ประมาณ 25%
2. ผู้ ที่ น าหนั ก ตั ว มาก ควรต้ อ งลดปริ ม าณการ
รับ ประทานลง โดยอาจจะค่ อ ยๆลดลงให้ เหลื อ เพี ย ง
ครึ่ ง หนึ่ ง ของปริ ม าณที่ เ คยรั บ ประทานปกติ และ
พยายามงด อาหารมันๆ ทอดๆ

3. รับประทานอาหารที่มีกากใยมาก เพื่อช่วยในการ
ขับถ่าย
4. หลีกเลี่ยงการรับประทานจุกจิกและรับประทาน
อาหารไม่ตรงเวลา
5. พยายามรับประทานอาหารในปริมาณที่สม่าเสมอกัน
ในทุกมือ
6. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม หากเป็นโรคไตหรือ
ความดันสูง
7. ควบคุมอาหารแม้ระดับนาตาลในเลือดจะปกติดีแล้ว

อาหารที่ห้ามรับประทานเมื่อเป็นเบาหวาน






นาตาลทุกชนิด รวมไปถึงนาผึง
ผลไม้กวน ขนมเชื่อม ขนมหวานต่างๆ
ผลไม้ที่มีรสหวานมากๆ
นาหวานประเภทต่างๆ
ขนมทอดกรอบหรือชุบแป้งทอด

ค้าแนะน้าเกี่ยวกับ เบาหวาน
1. เบาหวานเป็นโรคเรือรัง ต้องใช้เวลาการรักษา
นานหรือตลอดชีวิ ต หากไม่ได้ รับ การปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งก็
อาจมีอันตรายจากโรคแทรกซ้อนได้มาก
2. ผู้ที่ กิน ยาหรือ ฉีด ยารักษาเบาหวานอยู่ อาจเกิ ด
ภาวะน าตาลในเลื อ ดต่ า ได้ แ ก่ ใจสั่ น หน้ า มื ด ตาลาย
ตัวเย็น เหงื่อออก ถ้าเป็นมากๆ อาจเป็นลม หมดสติ และ
อาจจะชักได้ ควรจะต้องพก นาตาลหรือของหวานติดตัวไว้
ถ้ารู้สึก มีอ าการก็ให้ รีบ รับ ประทาน แล้ วทบทวนดู ว่าเกิ ด
อาการเหล่านีได้อย่างไร
3. อย่าซือยากินเอง เนื่องจาก ยาบางประเภทมีผล
ต่อค่านาตาลในเลือดได้ เช่น สเตอรอยด์ ยาขับปัสสาวะ

และยาบางประเภทก็ ท าให้ ฤ ทธิ์ ข องยารัก ษาเบาหวาน
แรงขึ น น าตาลในเลื อ ดจะต่ ากว่ าปกติ ดั ง นั น เมื่ อ เป็ น
เบาหวาน ก่อนทานยาประเภทใดควรจะต้องแน่ใจว่ายา
นันไม่มีผลต่อค่านาตาลในเลือด
4. ผู้ที่ มีญ าติ พี่น้ องเป็ นเบาหวาน ควรตรวจระดั บ
น าตาลในเลื อ ดเป็ น ครั งคราว เพื่ อ ป้ อ งกั น ตั งแต่ ร ะยะ
แรกเริ่ม

การป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน
1. ควบคุมนาตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
2. ควบคุมโภชนาการ ให้สมดุลทังในด้านโภชนาการ
การออกกาลังกาย รวมถึงการใช้ยารักษาโรค
3. ตรวจเช็คระดับนาตาลในเลือดสม่าเสมอ
4. ยาบางชนิดหรือยาสมุนไพร อาจมีผลต่อการควบคุม
นาตาลในเลือดจะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อน

หากสงสั ย ว่ า เป็ น เบาหวาน ควรไปตรวจ
เลือด ที่โรงพยาบาลโดยอดอาหารและเครื่องดื่มทุก
ชนิด ตั้งแต่เที่ยงคืน แล้วไปเจาะเลือดในตอนเช้า เพื่อ
ดูระดับน้้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 6 ชั่วโมง (FPG)
ซึ่งคนปกติจะมีค่าต่้ากว่า 110 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100
มิลลิลิตร
โรคเบาหวานจะมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่
ร่างกายไม่สามารถใช้น้าตาลได้อย่างเหมาะสม
ในระยะยาวจะมีผลในการท้าลายหลอดเลือด
ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
อาจน้าไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

