
 แนวทางการดแูลผูปวยเบาหวาน 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครนิทร 

       
               เบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่มีความชุกสูงและสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ผูปวยที่มารับการ
รักษาทางจิตเวชจํานวนไมนอยที่มีเบาหวานเปนโรคทางกายรวมอยูดวย อาการเจบ็ปวยทางจิตทําใหผูปวย
ขาดการหยั่งรูถึงสภาวะปญหาที่เกิดขึน้กบัตนเอง จึงอาจมีผลกระทบตอการดูแลตนเองเกีย่วกบัโรคทางกาย
ดังนั้นการดูแลผูปวยควบคูกนัไปทั้งสภาวะกายและจิตจงึถือเปนสิ่งจําเปน โรคเบาหวานควรไดรับการ
วินิจฉยัและดแูลรักษาตั้งแตระยะแรกและตอเนื่องตลอดชีวิตรวมไปกบัการดูแลดานจิตเวช การดูแลรักษา
ผูปวยที่เหมาะสม สามารถลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน ลดภาวะแทรกซอน และ
ลดคารักษาพยาบาล ชวยใหผูปวยสามารถมีชีวิตอยางปกติสุขใกลเคียงกับคนปกต ิ อยางไรก็ตามการบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว การรักษาตองไดรับความรวมมือระหวางแพทย ทีมสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งตวัผูปวยเอง 
โดยเนนการรกัษาในระดับ primary care และการสงตอผูปวยไปยังผูเช่ียวชาญเมื่อมปีญหาในการรักษา 
 

การตรวจคัดกรอง (screening) เพื่อหาผูปวยเบาหวาน 
 จากขอมูลทางระบาดวิทยาพบวามีผูปวยจํานวนไมนอยที่ไมไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน
ตั้งแตแรก อาจเปนเพราะโรคเบาหวานในระยะแรกสวนใหญไมกอใหเกิดอาการผิดปกติใดๆ ซ่ึงทําใหผูปวย
ไมไดตรวจหาโรค ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานรายใหมมีจํานวนไมนอยท่ีตรวจพบ
ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานเกิดขึ้นแลว ดังนั้นการตรวจคัดกรองเพื่อหาโรคเบาหวานจึงมีความสําคัญ 
เพื่อจะไดใหการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวานไดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในประชากรผูที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีดังนี้ 
     1.  อายุมากกวาหรือเทากบั 45 ป ถาตรวจปกติใหตรวจทุก 3 ป 
       2.  อายุนอยกวา 45 ป แตมีปจจัยเสี่ยงขอใดขอหนึ่งดังนี ้
 2.1  อวน (BMI > 27 กก./ม2) 
 2.2  มีพอ แม พี่ หรือนองเปนโรคเบาหวาน 
 2.3  เปนโรคความดันโลหิตสูง (> 140/90 มม.ปรอท) 
             2.4 เปนโรคไขมันในเลือดผิดปกติ (HDL < 35 มก./ดล. และ/หรือไตรกลีเซอไรด > 250 มก.ดล.) 
             2.5 มีประวัติเปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภหรือเคยคลอดบุตรน้ําหนกัเกนิ 4  กิโลกรัม 
 2.6 เคยไดรับการตรวจพบวาเปน Impair Glucose Tolerance หรือ Impair Fasting Glucose 
             2.7  ขาดการออกกาํลังกาย 
             2.8 เปนโรคถุงน้ํารังไข (polycystic ovary syndrome)  

การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานใหใชการตรวจ Fasting Plasma Glucose (FPG) หรือ 
Fasting Blood Sugar ซ่ึงสะดวก งาย และประหยดักวา สําหรับการแปลผลดังตารางที่ 1 



ตารางที่ 1 

                                  FPG                                                                 แปลผล 

       < 110      มก./ดล.                             ปกติ 
      110-125      มก./ดล.          Impaired fasting glucose (IFG) 
        > 126       มก./ดล.                   เบาหวาน 
               
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน 
    การที่จะวนิิจฉัยโรคเบาหวานทําได 3 วิธี 
      1.ระดับกลูโคสในพลาสมาขณะอดอาหารอยางนอย  8 ช่ัวโมง  มากกวาหรือเทากับ  126 มก./ดล. 
        2. ระดับกลูโคสในพลาสมาเมื่อเวลาใดก็ตามมากกวาหรือเทากับ  200 มก./ดล.  รวมกับมอีาการของ
โรคเบาหวาน (ดื่มน้ํามาก ปสสาวะมาก น้าํหนักตวัลดลงโดยไมทราบสาเหตุ) 
        3.ระดับกลูโคสในพลาสมาที่ 2 ช่ัวโมง หลังดื่มน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม (75g OGTT) มากกวาหรือ
เทากับ 200 มก./ดล. 

แผนภูมิแสดงแนวทางการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 

� อายุ  >      45  ป 

� อายุ       ≤      45  ป   แตมีปจจัยเสี่ยง 
 

            � อวน  BMI ≥ 27 

� พอ แม พี่ หรือนองเปนโรคเบาหวาน 

� เปนโรคความดันโลหิตสูง   BP   ≥   140/90  mmHg 

� ไขมันในเลือดผิดปกติ    TG    ≥  250 , HDL  ≤   35 

� มีประวัติเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ หรือเคยคลอดบุตรน้ําหนักมากกวา  4  กก. 
� มีอาการปสสาวะบอย  ออนเปลี้ยเพลียแรง  ตามัว  ดื่มน้ําบอย    

น้ําหนักตัวลดไมทราบสาเหตุ  ชาปลายมือปลายเทา 
  

 
                          
 
 
 
 



ตรวจ Fasting blood sugar ( FBS ) อดอาหารอยางนอย 8 ชม. 
UA  , BUN , Cr  ( พิจารณาเปนรายกรณี ) 

 
 

  110 mg/dl                    110-125 mg/dl                                      126 mg/dl 
 

NORMAL        IMPAIR FASTING  GLUCOSE                        DIABETES 
     

     ตรวจ  FBS ซ้ําภายใน 7 วัน                            
  

                                    110 -125 mg/dl             > 126 mg/dl 
 
  Impair Fasting  glucose  Diabetes  
 
 
         care  map        care  map                     care  map 

 
การจําแนกประเภทของโรคเบาหวาน 
 การจําแนกประเภทโรคเบาหวานของสหพันธโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา (American Diabetes 
Association) คศ.1997 และองคการอนามัยโลก คศ.1998 ดังตารางที่ 2 ไดแก 
 1.  โรคเบาหวานชนิดที ่1  (Type 1 DM)  หมายถึง โรคเบาหวานทีเ่กิดจากการทําลายเบตาเซลลของ
ตับออน สวนใหญจะเกดิ autoimmune สวนนอยจะไมทราบสาเหตุ โรคเบาหวานชนิดนี้ในที่สุดจําเปนตอง
ใชอินสุลินเพือ่ปองกันการเกิดภาวะ ketoacidosis  
 2.  โรคเบาหวานชนิดที ่ 2  (Type 2 DM) หมายถึง โรคเบาหวานทีเ่กิดจากภาวะดื้ออินสุลินรวมกับ
ความผิดปกติในการหลั่งอินสุลินของตับออน ซ่ึงเปนโรคเบาหวานที่พบไดบอยที่สุด 
 3.  โรคเบาหวานชนิดอื่น ไดแก โรคเบาหวานทีเ่กิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทราบชนดิ
ชัดเจน โรคของตับออน ความผิดปกติของฮอรโมน ยา หรือสารเคมี และอ่ืนๆ 
 4.  โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ หมายถึง โรคเบาหวานหรือความผดิปกติของความทนตอกลูโคสที่
ไดรับการวนิิจฉัยคร้ังแรกขณะตั้งครรภ 
 



 
เปาหมายของการควบคุมเบาหวาน 
 วัตถุประสงคของการรักษาโรคเบาหวานที่สําคัญ คือ 
    - การรักษาอาการที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 
    - ปองกันและรักษาการเกิดโรคแทรกซอนเฉียบพลัน 
    -ปองกันหรือชะลอการเกดิโรคแทรกซอนเรื้อรังทั้งmicro และmacrovascular  
    - ทําใหมีคณุภาพชีวติดีขึ้นใกลเคียงกับคนปกต ิ
    - ใหเด็กและวัยรุนมกีารเจรญิเติบโตเปนปกติ 
 ในการรักษาโรคเบาหวานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวตองควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหก
ใกลเคียงปกตมิากที่สุด หลีกเลี่ยงและลดปจจัยเส่ียงตางๆ ที่เปนตัวสงเสริมใหเกดิภาวะแทรกซอนเรว็ขึ้น เชน 
การควบคุมระดับความดนัโลหิต การควบคุมระดับไขมนัในเลือด การใชยาในกลุม ACEI และยาตานเกร็ด
เลือดเกาะตวั aspirin เปนตนอยางไรก็ตามพบวาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยใหเหมือนคน 
ปกติอยูตลอดเวลานั้นทําไดยาก และทําไมไดในผูปวยทกุรายหรือไมจาํเปนในผูปวยบางราย เชน ผูปวย
สูงอายุ ดังนั้นในการรักษาโรคเบาหวานควรจะตั้งเปาหมายในการรักษาผูปวยในแตละรายและใหการศึกษา
เพื่อใหผูปวยทราบเปาหมายในการควบคุมวาควรเปนอยางไร เพื่อจะไดบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  
 
มาตรฐานการดูแลผูปวยเบาหวาน 
          การรักษาที่เหมาะสม ผูปวยควรไดรับการดูแลรักษาตอไปนี ้
     การตรวจครั้งแรก 
     1.  ประวตั ิ    ผูปวยใหมทุกรายควรไดรับการซักประวัติดังนี ้
 - ประวัติทีเ่กีย่วของกับการวนิิจฉัยโรคเบาหวาน 
 - อาการเริ่มตน  ระยะเวลา  อายุที่เริ่มเปน 

- ประวัติอาการที่เกี่ยวของกบัภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง 
 - ประวัติของการไดรับการรักษาหรือควบคุมน้ําหนักสงูสุดและต่ําสุด 

-ประวัตกิารไดรับยารักษาโรคเบาหวานหรือยาอื่นๆที่ทําใหกลูโคสสูงหรือต่ํา เชน   glucocorticoid  
  ยาขับปสสาวะ เปนตน 
- โรคอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวาน ไดแก ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง   
   โรคระบบหลอดเลือดหวัใจ เกาต โรคตา โรคไต เนื่องจากผูปวยโรคเหลานี้มีโอกาสพบ   
   เบาหวานรวมดวย 
- อาชีพ การดาํเนินชวีิต การออกกําลังกาย การสูบบุหร่ี อุปนิสัยในการกินอาหาร  
- ประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง เกาต หลอดเลือดสมองตีบ    
   หลอดเลือดหัวใจ 
-  ประวัติการตั้งครรภผิดปกติ เบาหวานขณะตั้งครรภ การคลอดบุตรน้ําหนกัเกนิ 4 กิโลกรัม 

    2.  ตรวจรางกาย   สําหรับการตรวจรางกายในครั้งแรกควรตรวจดังนี ้



-  น้ําหนกั  สวนสูง  คํานวณ  body mass index (BMI) 
-  ความดนัเลือด 
-  ชีพจรสวนปลาย และฟงเสียงหลอดเลือดคาโรติด (Carotid bruit)  
-  ตรวจตาและจอตา 
- ระบบประสาท 
- ผิวหนังและเขา 
- ฟนและเหงือก 
-ตรวจเพื่อคนหาโรคแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นตอจอตา(retinopathy) ไต (nephropathy) เสนประสาท 
(neuropathy) หัวใจและหลอดเลือด 

    3.  การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
- Fasting plasma glucose และ postprandial plasma glucose 
- Total cholesterol, Triglyceride, HDL-cholesterol  
- Serum creatinine  
- ตรวจปสสาวะ (Urinalysis)  
- การเพาะเชื้อแบคทีเรียจากปสสาวะ (ถาการตรวจทางกลองจุลทรรศนบงชี้การติดเชื้อแบคทีเรีย) 
- EKG (กลุมเสี่ยงตอโรคหัวใจขาดเลือดหรือผูที่มีอาการบงชี้ทางโรคหัวใจขาดเลือดหรือเปน     
   เบาหวานนานเกิน 10 ปขึ้นไป) 
- ถายภาพรังสีทรวงอกเมื่อเห็นสมควร 

 
สําหรับการประเมินผลและการรักษาผูปวยเบาหวานมีดังนี้ 
 - ตรวจรางกายอยางละเอียดอยางนอยปละครั้ง 
 - ตรวจตาปละครั้งโดยจักษุแพทย (ถาเปนไปได) 
 - วัดความดันทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลหรืออยางนอยปละ 4 คร้ัง 
 - ตรวจปสสาวะและ micro albuminueia (ถาไมพบ macroalbuminuria) ปละครั้ง 
 - ตรวจ lipid profiles ถาครั้งแรกปกต ิควรตรวจซ้ําปละครั้ง  
 - ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย 
 - เลิกสูบบุหร่ี สําหรับการดื่มแอลกอฮอลควรพอประมาณ 
 - ประเมินคณุภาพชีวติ และสุขภาพจิตของผูปวยและครอบครัว 
 อยางไรก็ตาม ในการตดิตามผลการรักษานั้นขึ้นอยูกับวิธีการรักษาและความรุนแรงของโรค ใน
ระยะแรกอาจจะตองนดัผูปวยทกุ 1-2 สัปดาห เพื่อใหความรู ปรับขนาดยาจนกวาจะควบคุมเบาหวานได
ตามเปาหมาย และตรวจหาภาวะแทรกซอนในระยะตอไปทุก 2-3 เดือนและประเมินวาควบคุมไดตาม
เปาหมายหรือไม ผูปวยติดตามการรักษาไดสม่ําเสมอหรือมีอุปสรรคในการรักษาอยางไร 
  



แนวทางและหลักการรักษาผูปวยโรคเบาหวาน 
โภชนบําบัดสาํหรับผูปวยเบาหวาน 
 ผูปวยเบาหวานจะมีความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคารโบไฮเดรตและไขมันรวมดวย ดังนัน้ใน
การควบคุมอาหารสําหรับผูปวยเบาหวานจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 

-  ควบคุมระดบัน้ําตาลในเลอืดใหใกลเคียงกับระดับปกติใหมากที่สุด  
-ควบคุมเมตะบอลิสมของคารโบไฮเดรต 
- ควบคุมระดับไขมันในเลือดใหอยูในเกณฑปกต ิ
- เพื่อใหผูปวยมีภาวะโภชนาการที่ด ี

- ควบคุมน้ําหนักตัวใหเหมาะสมกับวยัและสภาวะของรางกาย 

- ชวยปองกนัและลดภาวะโรคแทรกซอนทีอ่าจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

-ชวยใหรางกายมีสุขภาพดีโดยการไดรับสารอาหารที่รางกายตองการอยางเหมาะสมและครบถวน 
รวมทั้งสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได  

สําหรับหลักการเลือกอาหารเหมาะสมสําหรับการรักษาเบาหวาน มีดังนี้ 
1.  มีพลังงานที่พอเหมาะเพือ่ใหสามารถควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกต ิ
2.  มีการกระจายตัวของสารอาหารในรูปโปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมันที่พอเหมาะ 
3.  มีปริมาณวติามินและเกลือแรเพียงพอ 
4. สอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูปวย 

 
โภชนบําบัดในผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 1 
 ควรพิจารณาถงึบริโภคนิสัยและการออกกาํลังกาย ซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการพิจารณาปริมาณอินสุลิน 
ผูปวยที่ไดรับการฉีดอินสุลินควรรับประทานอาหารใหเปนเวลาสม่ําเสมอและในปริมาณที่ใกลเคยีงกันทกุ
วันเพื่อใหสอดคลองกับการออกฤทธิ์ของยา นอกจากนี้อาจตองติดตามระดับน้ําตาลในเลือด และจะตองมี
การปรับขนาดของยาฉีดใหเหมาะสมกับปริมาณอาหารที ่          รับประทานตามปกติรวมถึงการออกกําลัง
กาย 
โภชนบําบัดในผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2 
 เปาหมายในการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มุงไปที่การควบคุมระดบัน้ําตาล ไขมัน และความดนั
โลหิตสูง ในรายที่มีน้ําหนกัตัวเกินควรลดน้ําหนกัและการควบคุมปริมาณอาหารจะชวยใหการควบคุมระดับ
น้ําตาลและไขมันดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผูปวยควรรับประทานอาหารสมดลุครบ 5 หมู และมี
ไขมันต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งไขมันอิ่มตัว อยางไรก็ดไีมมีเกณฑที่ตายตวั     แมวาจะไมสามารถลดน้ําหนกัได
ในปริมาณที่ตองการ แตการที่น้ําหนกัลดลงบางจะชวยใหระดับน้ําตาลอยูในเกณฑดีขึ้น 
 การลดอาหารลงวันละ 250-500 แคลอรี จากที่รับประทานตามปกติและเพิ่มการใชพลังงานใน
ชีวิตประจําวัน จะชวยใหผูปวยลดน้ําหนักไดพอสมควรและสงผลใหระดับน้ําตาลดีขึ้น การกระจายมื้อ
อาหารออกเปนมื้อเล็กหลายมื้อ โดยเฉพาะสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเปนอีกวิธีหนึ่งทีใ่ชในผูปวย
เบาหวานประเภทที ่2 การเรียนรูในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมรวมกับการ       ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะชวย



ใหเปลี่ยนพฤติกรรมไดในระยะยาว ในกรณีที่ผูปวยพยายาม         ออกกําลังกายและเปลี่ยนนิสัยการบริโภค
แลวยังไมสามารถควบคุมเบาหวานได จําเปนจะตองได    รับยาเบาหวานรวมดวย 
แนวทางการกาํหนดสารอาหารในผูปวยเบาหวาน 
โปรตีน 
 ในปจจุบนัยังไมมีขอมูลเพียงพอที่จะกําหนดระดับโปรตนีที่แนนอนในผูปวยเบาหวานวาควรไดรับ
มากกวาหรือต่าํกวาคนทัว่ไป ขอแนะนําสําหรับปริมาณโปรตีนในผูปวยเบาหวานขณะนีจ้ึงเทากบัคนทั่วไป 
คือประมาณรอยละ 10-20 ของพลังงานที่ไดรับทั้งวัน และควรเปนโปรตีนจากพืชและสัตว 
 ในผูปวยเบาหวานชนดิที ่1 และเบาหวานที่มีปญหาโรคไต มีรายงานพบวาการจํากดัโปรตีนสามารถ
ชะลอการเกิดโรคไตวายได จึงแนะนําใหผูปวยเบาหวานที่มีปญหา overt nephropathy จํากัดโปรตีนที่ 0.8 
กรัมตอน้ําหนกัตัว 1 กิโลกรัมตอวัน (ประมาณรอยละ 10 ของ    พลังงานที่ควรไดรับ) ในกรณีที่ผูปวยเริ่มม ี
Glomerular filtration rate (GFR) ลดลง ควรไดรับการจํากัดโปรตีนที่ 0.6 กรัม/น้ําหนักตวั 1 กิโลกรัมตอวัน 
ซ่ึงอาจชวยการลดลงของ GFR ชาลง อยางไรก็ตามการจํากัดโปรตีนอาจสงผลใหเกิดปญหาการขาด
โภชนาการเกดิขึ้นไดในผูปวยบางคน ทําใหน้ําหนักตัวลดลง กลามเนื้อออนแรงได ดังนั้นในผูปวยเบาหวาน
ที่มีโรคไตควรไดรับคําแนะนําทางโภชนาการและวางแผนอาหารแบบเฉพาะบุคคล 
ไขมัน 
 ขอแนะนําในการรับประทานไขมันในผูปวยเบาหวานขึน้กับเปาหมายการควบคุมระดับ   น้ําตาล 
ไขมันในเลือดและน้ําหนักตวั 
 สําหรับผูปวยที่มีระดับไขมนัปกต ิและน้าํหนักตวัอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับวยัอยูแลว   ขอแนะนํา
คือ ไขมันไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานแตละวัน และควรกินไขมนัอิม่ตัวไมเกินรอยละ 10 ของพลังงาน 
 ในกรณีที่ผูปวยเบาหวานอวนมากและเปาหมายคือการลดน้ําหนกั การลดปริมาณอาหารและปริมาณ
ไขมันเปนวิธีที่ดีในการลดน้ําหนกั และจะไดผลดียิ่งขึน้เมื่อออกกําลังกายรวมดวย 
 สําหรับผูปวยเบาหวานที่มีระดับ LDL-Cholesterol สูง เปนปญหาหลักซึ่งปจจุบนัจาก National 
Cholesterol Education Program (NCEP) step 3 ถือวาเบาหวานเปนปจจัยเส่ียงที่สําคัญในการเกดิโรคหลอด
เลือดหัวใจ ผูปวยเบาหวานควรมีระดับ LDL-Cholesterol นอยกวา 100 มก./ดล. สําหรับขอแนะนําคือ 
พลังงานจากไขมันอิ่มตัวนอยกวารอยละ 7 พลังงานจากไขมันรวม รอยละ   25-35 และ cholesterol จาก
อาหารนอยกวา 200 มก ตอวนั 
 ถาผูปวยมีระดบัไตรกลีเซอไรดสูงโดยถามากกวา 1000 มก./ดล. ขอแนะนําควรใชยาเพื่อลดการเกดิ
ตับออนอักเสบ รวมกับการลดปริมาณไขมันทุกชนิดใหนอยกวารอยละ 10 ของพลังงาน เพื่อลดระดับ 
chylomicrons ที่เกิดจากการรบัประทานอาหารไขมัน 
ไขมันอิ่มตัวและคลอเลสเตอรอล 
 การลดไขมันอิม่ตัวและคลอเลสเตอรอลจะชวยลดความเสี่ยงตอการเกดิโรคหัวใจ เปาหมายที่สําคญั
ในการลดอาหารคือการลดปริมาณไขมันอิม่ตัวใหต่ํากวารอยละ 10 ของพลังงานและจํากัดคลอเลสเตอรอล
จากอาหารไมเกิน 300 มก/วนั สําหรับกรดโอเมกา-3 นั้นแนะนําใหรับประทานจากปลาและอาหารทะเล 
คารโบไฮเดรตและสารใหความหวาน 



 พลังงานจากคารโบไฮเดรตที่ควรไดรับนั้นแตกตางกันไปในแตละบุคคลขึ้นกับบริโภาคนิสัยและเปา
หมายของระดับน้ําตาลและไขมัน อดีตที่ผานมาน้ําตาล (simple sugar) เปนสิ่งที่ผูปวยเบาหวานควรหลีกเล่ียง
และใหใชแปงหรือคารโบไฮเดรตเชิงซอน (complex carbohydrate) แทน เนื่องจากมีสมมติฐานมาจากที่ 
น้ําตาลจะถูกยอยและถูกดูดซึมเร็วกวาแปงทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นกวาอาหารคารโบไฮเดรต
เชิงซอน แตหลักฐานพิสูจนสมมติฐานคอนขางนอย ขอมูลการวิจัยพบวาผลไมและนมมีผลตอการขึ้นของ
ระดับน้ําตาลใกลเคียงกับขนมปง ขาว และมันฝร่ัง ถึงแมวาแปงชนิดตางๆ จะมี glycemic  response ตางกันก็
ตาม การตอบสนองของระดับน้ําตาลยังขึ้นกับปริมาณรวมของคารโบไฮเดรตทั้งหมดที่รับประทาน มากกวา
ชนิดของคารโบไฮเดรต 
น้ําตาลทราย (sucrose) 
 ขอสรุปเกี่ยวกบัน้ําตาลและเบาหวานคือน้ําตาลเมื่อรับประทานเปนสวนหนึ่งของคารโบไฮเดรตใน
มื้ออาหารที่กําหนดไวตามปกติหรือรับประทานรวมกับอาหารอื่นโดยไมไดเพิ่มปริมาณคารโบไฮเดรตรวม
เปนมื้ออาหาร ไมไดทําใหเกิดผลเสียตอระดับกลูโคสในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที ่ 1 หรือ 2 เหตุผลก็
คือน้ําตาลเปนคารโบไฮเดรตชนิดหนึ่งในกระบวนการยอยคารโบไฮเดรตทุกชนิดไมวาจะเปนเชิงเดี่ยวหรือ
เชิงซอน รางกายจะไมสามารถแยกแยะไดวาคารโบไฮเดรตที่รับประทานเขาไปเปนสวนที่มาจากน้ําตาล
ทรายหรือน้ําตาลจากผลไม แตมีขอเตอืนวาของหวานที่มีน้ําตาลใหแตพลังงานไมมีสารอาหารอื่นที่จําเปน
เหมือนอาหารคารโบไฮเดรตเชิงซอน ซ่ึงไมใหประโยชนแกรางกายและไมควรรับประทานมากเกินควร 
 
ฟรุคโตส 
 อาหารที่มีฟรุคโตสสามารถเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดไดแตนอยกวาและชากวาซูโครส หรืออาหาร
ประเภทแปงแมจะมีปริมาณแคลอรี่เทากัน ดวยเหตนุีจ้ึงมีการใชฟรุคโตสเปนสารใหความหวานในอาหาร
ของผูปวยเบาหวาน ส่ิงที่ควรระวังคือถารับประทานมากเกินเชนรอยละ 20 ของ พลังงาน (2 เทาของปริมาณ
ที่รับประทานกันตามปกต)ิ อาจมีผลตอการเพิ่มระดับคลอเลสเตอรอลรวมและ LDL-Cholesterol ดังนั้นผูที่มี
ความผิดปกตขิองไขมันจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน ฟรุคโตสในปริมาณมากแตทั้งนี้ไมไดหมายความวา
จะตองเลี่ยงผักผลไมซ่ึงเปนน้ําตาลฟรุคโตสจากธรรมชาติ 
สารใหความหวานอื่น ๆ ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ (nutritive sweetness)  
 สารใหความหวานที่ใหพลังงานชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ําตาลทรายและฟรุคโตส ไดแก corn 
syrup น้ําผลไม น้ําผ้ึง กากน้าํตาล (molasses)  dextrose หรือ maltose สารใหความหวานเหลานี้มีผลตอระดับ
น้ําตาลเชนเดยีวกับน้ําตาลทรายและฟรุคโตส นอกจากนีย้งัมีน้ําตาลแอลกอฮอล เชน Sorbitol monnitol  และ 
xylitol ซ่ึงมีผลตอระดับน้ําตาลนอยกวาน้าํตาลทราย และคารโบไฮเดรต   อ่ืน ๆ สารเหลานี้ยังไมมขีอมูลวาดี
หรือไมดีกวาสารใหความหวานชนดิอื่น ๆ ที่กลาวมาแลวขางตน และถารับประทานมากจะรูสึกไมสบายตอง
และใหผลในการระบายทอง 
สารใหความหวานที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ (Nonnutritive sweetness)  
 สารใหความหวานประเภทนี ้ ไดแก saccharin aspartame acesulfamek และsucralose ซ่ึงไดรับการ
ยอมรับจาก FDA ของประเภทสหรัฐอเมรกิาวาปลอดภัยในผูปวยเบาหวาน 



เสนใยอาหาร (Fiber) 
 เสนใยอาหารใหประโยชนทัง้การรักษาและปองกันการเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 
รวมทั้งปองกนัโรคมะเร็งสําไสใหญ และใยอาหารประเภทที่ละลายน้ําไดมีผลในการปองกัน หรือลดระดับ
ไขมันในเลือด ใยอาหารประเภทนี้บางชนิดสามารถชะลอการดูดซึมกลูโคสจากลําไสเล็ก ผูปวยเบาหวาน
ควรรับประทานเสนใยอาหารจากอาหารธรรมชาติในปริมาณเทากับคนทั่วไปคือวันละ 20-35 กรัม 
โซเดียม 
 รางกายแตละคนมีความไวตอโซเดียมแตกตางกันและผลตอความดันโลหิตในแตละคน    ก็แตกตาง
กัน ปริมาณโซเดียมที่ผูปวยเบาหวานควรไดรับเทากับคนทั่วไป คือไมเกินวันละ        2,400-3,000 มก.ตอวัน  
สําหรับผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงระดับออนถึงปานกลางควรรับประทานโซเดียมไมเกินวันละ 2,400 มก. ผู
ที่มีความดันโลหิตสูงและมโีรคไตควรจํากัดปริมาณโซเดียมไมเกิน 2,000 มก.  
แอลกอฮอล 
 ในกรณีที่ผูปวยเบาหวานมกีารควบคุมโรคดี การดื่มเครือ่งดื่มแอลกอลฮอลเพียงเล็กนอยอาจไมมีผล
ตอระดับน้ําตาลในเลือด บุคคลที่มีประวัตติิดสุรา หญิงตั้งครรภ มีโรคตับออนอักเสบ   ไขมันในเลือดสูง
โดยเฉพาะไตรกลีเซอไรดสูง หรือผูที่มี neuropathy ควรงดดื่มแอลกอฮอล ควรระวังในผูปวยที่ฉีดยาอินสุลิน 
หรือไดรับยากลุม sulfonylurea ควรระวังการดื่มแอลกอฮอลในขณะทองวางเนื่องจากยาเหลานี้มีผลทําใหเกดิ
อาการน้ําตาลต่ําได  ผูปวยเบาหวานทีใ่ชอินสุลินหรือ sulfonylurea ที่ควบคุมไดด ีไมควรดื่มเกนิวนัละ 2 คร้ัง 
และไมจําเปนตองลดปริมาณแคลลอรีจากอาหาร ทั้งนี้เพื่อปองกันภาวะน้ําตาลต่ํา ในกรณีที่ตองบีบแคลลอรี
จากแอลกอฮอลเปนสวนของ  พลังงานจากอาหารควรแลกเปลี่ยนกับหมวดไขมัน เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
1 คร้ัง แลกเปลี่ยนกับอาหารไขมัน 2 สวน เปนตน 
วิตามินและเกลือแร 
 การรับประทานอาหารใหหลากหลายเพยีงพอและครบสวนจะทําใหผูปวยเบาหวานไดรับวิตามนิ
และเกลือแรอยางเพยีงพอตามขอกําหนดของ RDA ไมมีความจําเปนตองเสริมวิตามินและเกลือแร สําหรับ
การเสริมสารเภท antioxidant ในผูปวยเบาหวานแตยังไมมีหลักฐานเพียงพอวาการเสริม antioxidant จะให
ประโยชนแกผูปวยเบาหวาน 

ความสัมพันธของโครเมียมและแมกนีเซียมในเบาหวานไดรับความสนใจอยางมาก ในกรณีการ
เสริมโครเมียม เชน ในกรณีไดรับอาหารทางหลอดเลือดเปนระยะเวลานานแตโดยปกติ     ผูปวยเบาหวาน
สวนใหญไมมีปญหาในการขาดโครเมียม เนื่องจากโครเมียมมีมากในอาหารที่รับประทานในชีวิตประจําวัน  
มีการศึกษาวิจัยแบบ double blind crossover studies ในการเสริมโครเมียมในผูปวยเบาหวานพบวาโครเมียม
ไมไดชวยใหระดับน้ําตาลในเลือดดีขึ้น ดังนั้นจึงสรุปวา การเสริมโครเมียมไมใหประโยชนแตอยางใด 
 สวนการขาดแมกนีเซียมอาจมีสวนเกีย่วปองกัน insulin resistance carbohydrate intolerance และ
ความดันโลหติสูง ผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการขาดแมกนีเซียมควรไดรับการตรวจวัดระดับแมกนีเซียมใน
เลือดและควรไดรับการเสริม เมื่อระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ําเทานั้น เนื่องจากแมกนีเซียมเปนสารอาหารที่
พบในอาหารทั่วไปปญหาการขาดแมกนีเซียมจากอาหารจึงไมคอยพบ 
 ผูปวยที่ไดรับยาประเภท diuretics ซ่ึงจะมีการสูญเสียโปแตสเซียมในปสสาวะผูปวยควรไดรับ 



โปแตสเซียมเสริม สวนการจํากัดโปแตสเซียมมักทําในกรณีที่ผูปวยมีระดับโปแตสเซียมในเลือดสูงกวาปกติ 
เชน ในผูปวยโรคไต ผูปวยที่มี hyporeninemic  hypoaldosteronism หรือผูปวยทีไดรับยา angiotensin-
converting enzyme inhibitors (ACEI) เปนตน 
 ผูที่มีความเสี่ยงตอการขาดวติามินและเกลือแร ควรไดรับการประเมนิเพื่อพิจารณาถึงความจําเปนที่
จะตองเสริม ไดแก 
 ผูที่รับประทานอาหารลดลงและไมเพยีงพอกับความตองการของรางกาย เชน ผูปวย    สูงอายุ 
 ผูที่ลดน้ําหนักมากเกินควร 
 หญิงตั้งครรภและใหนมบตุร 
 มังสะวิรัตชนิดเครง (Vegan) 
 ผูที่มีความผิดปกติในระบบการดูดซึมอาหาร หรือไดรับยาที่มีผลยับยั้งการดูดซึมหรือการทํางาน
ของวิตามินและเกลือแร 
 ผูที่มีภาวะหวัใจลมเหลว 
ในทางปฏิบัตสิามารถยกตัวอยางชนิดและปริมาณสารอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน ดังนี ้
  ขาว ธัญพืช และแปงตาง ๆ ใหกันพออิ่ม 

 ถ่ัวเมล็ด(ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง ถ่ัวแระ ถ่ัวดํา ถ่ัวเขียว)ใชทดแทนขาวไดแตไมควรรับประทานเปนนม 
  ผักใบเขยีว และถ่ัวสด (ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวแขก ถ่ัวลันเตา) รับประทานไดไมจํากัด 
  ผลไมใหทานพอควร ไมมากเกินไป สวนผลไมกระปอง ผลไมเชื่อม ผลไมตากแหง หรือผลไม
กวนหามรับประทาน 
  น้ําตาลแท เชน น้ําตาลทราย น้ําเชื่อม น้ําหวาน นมขนหวาน ขนมหวาน น้ําผ้ึง ฟรุกโตส sortibol 
น้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกําลัง และลูกอม ทานไดนอยที่สุดซ่ึงไมเกินรอยละ 5 ของปริมาณพลังงานในอาหารมื้อ
นั้น หรือใชในกรณีที่มีอาการน้ําตาลต่ํา 
 น้ําตาลเทียมที่ไมมีแคลอรี ไดแก ขัณฑสกร sacharine aspartame สามารถทานไดตามตองการ 
 ปริมาณโปรตีนประมาณรอยละ 12-15 ของพลังงานแตละวันหรือ 0.8 กรัมตอน้ําหนกัตัว 1 
กิโลกรัมตอวนั เทียบเทาเนือ้สัตวไมติดหนังหรือมันมื้อละ 4-5 ชอนโตะ ไมควรใชเนื้อสัตว      แปรรูป เชน 
ไสกรอก กุนเชียง หากมีโรคไตแทรกตองลดปริมาณลงตามความเหมาะสม 
  ปริมาณไขมันไมเกนิรอยละ 30 ของพลังงานแตละวัน โดยทั่วไปควรทานไขมันอิม่ตัวไมเกินรอย
ละ 10 ในทางปฏิบัติควรงดน้ํามันหมูและไขมันจากสัตวควรใชน้ํามนัพชืในการประกอบอาหารโดย
หลีกเลี่ยงการใชน้ํามันมะพราวและน้ํามันปาลม หลีกเลี่ยงอาหารทอด ทานอาหารที่มีปริมาณคลอ
เลสเตอรอลไมเกิน 300 มก.ตอวัน นั่นคือ ไขแดงไมเกนิ 2-3 ฟองตอสัปดาห เนื้อสัตวตามที่กําหนดขางตน 
ควรลดหรืองดเครื่องในสัตว 
  หากมีคลอเรสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงมากควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
  ปริมาณเกลือแกงประมาณ 5-7 กรัมตอวัน (1-1.5 ชอนชา) กลาวคือ ไมควรปรุงรสอาหารขณะ
ทานดวยการเติมน้ําปลา ซีอ๊ิว และซอสตาง ๆ ควรงดอาหารหมักดอง 
  ถามีความดนัเลือดสูงใหลดปริมาณเกลือแกงหรือเครื่องปรุงดังกลาวลงอีก 



 ดื่มแอลกอฮอลใหนอยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความดันเลือดสูง อวน ไขมัน  คลอ
เลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรดสูง ควรดื่มสุรานอยกวา 45 มล. เบียรนอยกวา 360 มล. หรือไวนนอยกวา 120 
มล.ตอวัน ถาผูปวยดื่มแอลกอฮอลก็จําเปนตองลดอาหารมันลงดวย และหามดื่มเวลาทองวาง 

นมเปนอาหารที่มีประโยชน ใหดื่มนมพรองมันเนยที่ไมปรุงแตงรสวัน 1-2 แกว       (240-480 
มล.) ในกรณทีี่น้ําหนกัตัวเกนิตองลดขาวลง 1-2 ทัพพีในมื้อที่ดื่มนม 

 ถาผูปวยอวนใหลดอาหารหรือถาผูปวยผอมใหเพิ่มอาหาร 
 อาหารตองครบ 5 หมู ทั้งคุณภาพและปริมาณ ถาทานครบทุกหมูไมจําเปนตองทานอาหารเสริม

รวมดวย เชน ซุปไกสกัด นมผึ้ง หรือสาหรายอัดเม็ด เปนตน 
การแบงมื้ออาหาร 

 ผูปวยเบาหวานชนิดที ่ 2 ใหทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ โดยกระจายพลังงานตามมื้อเชา เที่ยง 
และเยน็ เปนรอยละ 20-30, 30-40 และ30-40 ตามลําดับ ไมควรทานจบุจิบ ถาตองการอาหารวาง 1-2 มื้อ ให
แบงพลังงานมาจากมื้อหลัก 

 ผูปวยเบาหวานชนดิที ่1 ตองรับประทานอาหารใหตรงเวลา และปรมิาณคงที ่โดยกินอาหารหลกั
วันละ 3 มื้อ และอาจมีอาหารวางอีก 1-3 มื้อ ตามความจําเปน และตามผลการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด โดย
มีการกระจายตัวของพลังงานเปนมื้อเชา มื้อเที่ยง และมื้อเย็น คิดเปน    รอยละ 10-30, 20-40, และ20-40 
ตามลําดับ สวนมื้อวางมีพลังงานรอยละ 10 ตอมื้อ ของพลังงานที่ควรไดรับในแตละวัน 
การปรับเปลี่ยนอาหารสําหรับผูปวยเบาหวานที่ไดรับอินสุลินหรือทานยาลดระดับน้ําตาลในก รณีพิเศษ 

 เมื่อมีอาการใจสั่น เหงื่อออก ใหดื่มน้ําหวาน น้ําผลไมหรือน้ําอัดลม หรืออมลูกอมหวาน หากเกิด
ปรากฏการณนี้ 2 วันตอกันตองลดยา 

 ในเวลาเจ็บปวย ทานอาหารตามปกติไดนอยหรือทานไมไดใหเปลี่ยนเปนอาหารทีอ่ยากทานแทน
รวมทั้งผลไม ขนมหรือน้าํหวาน โดยไมตองงดยา (หรืออาจลดยาเมื่อเกรงวาจะมากเกินไปไมสมดุลกับ
อาหาร) 

เมื่อตองการออกกําลังกายหนักปานกลางซึ่งไมไดทําประจํา ใหทานอาหารกอนออกกําลังกาย
ปริมาณไมเกนิครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ทานประจําโดยไมงดหรือลดยาฉดี 

 สําหรับผูปวยที่มีน้าํหนกัตัวเกนิมาตรฐานหากตองการออกกําลังกายไมตองเพิ่มอาหาร แตยาอาจ
คงขนาดไวเทาเดิมหรือลดลงประมาณ 1 ใน 3 ขึ้นอยูกับระดับน้ําตาลในเลือด 

ขณะอยูรักษาในโรงพยาบาล จะมกีารกําหนดสารอาหารที่พอเหมาะกับผูปวยโดยโภชนากร
ดังตอไปนี ้
พลังงานตอวัน      1,800   แคลอรี 
ประกอบดวย     โปรตีน    20 % ไขมัน   20 %   คารโบไฮเดรต 60 % 
 

 

 



หมวดอาหาร สวนที่ใช คารโบไฮเดรต(กรัม) โปรตีน(กรัม) ไขมัน(กรัม) พลังงาน(แคลอรี) 
นมพรองมันเนย 2 24 16 10 250 

ผัก  (ประเภทให
พลังงาน) 

3 15 6 - 75 

ผลไม 3 45 - - 180 

ธัญพืช 8 144 24 - 672 

เนื้อสัตว 6 - 42 30 450 

น้ํามัน 4 - - 20 180 

รวม  228 88 60 1,807 

การกระจายรายการอาหาร 
อาหารเบาหวานธรรมดา 

อาหารเชา อาหารกลางวนั อาหารเย็น 

- นมพรองมันเนย 1 กลอง 
- ขาวตมเครื่อง 700 กรัม หรือ 
- กวยจั๊บเสน 700 กรัม หรือ 

- ขาวตมขาว 500 กรัม กับขาว 2  
    อยาง 
- ผลไม 1 สวน 

- ขาวสวย 300 กรัม กับขาว 2  
  อยาง หรือ 

- กวยเตีย๋ว 700 กรัม หรือ 

- อาหารจานเดยีว 1 จาน พรอม 

  น้ําซุป  
- ผลไม 1 สวน 

- ขาวสวย 300 กรัม กับขาว 2  
   อยาง หรือ 
- อาหารจานเดยีว 1 จาน พรอมน้ํา  
  ซุป 
- ผลไม 1 สวน 
อาหารวางเย็น 
- นมพรองมันเนย 1 กลอง 

อาหารออนเบาหวาน 

อาหารเชา อาหารกลางวนั อาหารเย็น 

- นมพรองมันเนย 1 กลอง 
- ขาวตมเครื่อง 700 กรัม หรือ 
- กวยจั๊บเสน 700 กรัม หรือ 

- ขาวตมขาว 500 กรัม กับขาว 2  
    อยาง 
- ผลไม 1 สวน 

- ขาวตมเครื่อง 700 กรัม หรือ 

- ขาวตมขาว  500 กรัม กับขาว 2 

   อยาง หรือ 

- กวยเตีย๋ว 700 กรัม   
- ผลไม 1 สวน 

- ขาวตมเครื่อง 700 กรัม หรือ 
- ขาวตมขาว  500 กรัม กับขาว 2 

   อยาง  
- ผลไม 1 สวน 

อาหารวางเย็น 
- นมพรองมันเนย 1 กลอง 

 

 

 

 

 

 



การออกกําลังกาย 
ผูปวยเบาหวานทุกรายควรออกกําลังกาย เนื่องจากทําใหมีสุขภาพดีขึ้น ควบคุมระดบัน้ําตาลไดดีขึน้

และยังปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนได อยางไรก็ตามการออกกําลังกายอาจทําใหเกดิผลเสียไดเชนกัน 
ดังนั้นผูปวยควรไดรับการประเมินจากแพทยกอนโดยการซักประวัต ิตรวจรางกาย 

สําหรับระบบหัวใจและหลอดเลือดนั้นผูที่มีปจจัยเส่ียงสูง ไดแก ผูที่อายุมากกวา 35 ป เปนเบาหวาน
ชนิดที ่2 มากกวา 10 ป เบาหวานชนิดที ่1 มากกวา 15 ป มีปจจัยเสี่ยงอื่นตอการเกดิโรคหัวใจหลอดเลือด มี
ภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดขนาดเล็ก เชน proliferative refino partly nephropathy มีโรคหลอดเลือดที่ขา 
หรือมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ ในผูปวยเหลานี้ควรไดรับการตรวจคลื่นหวัใจกอน ถามี
ความผิดปกตขิองคลื่นหัวใจจากการออกกําลัง หรือม ี non-specific ST-T change ในขณะพกัควรปรึกษา
แพทยโรคหวัใจเพื่อตรวจเพิม่เติม เนื่องจากผูปวยเบาหวานจะมีโอกาสเกิด Silent Myocardial infarction สูง 

สําหรับการออกกําลังกายในผูปวยเบาหวานควรออกกําลังกายประมาณ 30 นาท ีอยางนอย 3 คร้ังตอ
สัปดาห และกอนออกกําลังกายทุกครั้งควรทําการอุนเครื่อง (worm up) เปนระยะเวลาประมาณ 5-10 นาท ี
และภายหลังออกกําลังกายควรทําการผอนคลาย (cool down) ประมาณ 5-10 นาทีเชนกัน เพื่อลดโอกาสการ
เกิดกลามเนื้ออักเสบและปองกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ําหลังจากออกกําลังกายหรือยาฉดีอินสุลิน 
ระดับน้ําตาลกลูโคส ระยะเวลาการออกกําลังกายและขนาดของการออกกําลังกายถาเปนไปไดควรแนะนําให
ผูปวยตรวจระดับน้ําตาลกอนและหลังการออกกําลังกายดวย ควรเลือกการออกกําลังกายแบบแอโรบิค 
(aerobic exercise) ซ่ึงเปนการออกกําลังกายที่ตอเนื่อง เชน การวิ่ง การเดิน วายน้ํา ถีบจักรยาน ควรหลีกเล่ียง
การออกกําลังกายที่ตองมีการเบง (resistant exercise) เชน การยกน้ําหนัก 

การพิจารณาเรือ่งอาหารวางกเ็ปนสิ่งจําเปนอีกอยางหนึ่งในผูปวยที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอ นอกจาก
คํานึงถึงปจจัยดังกลาวขางตนแลว อาจพิจารณาจากระดบัน้ําตาลดังนี ้

-  ถาระดับน้ําตาลมากกวา 250 มก./ดล. ไมควรออกกําลังกายจนกวาจะคุมระดับน้ําตาลได 
- สําหรับการออกกําลังกายขนาดเบา เชน การเดิน 30 นาที ถาระดับน้ําตาลนอยกวา 100 มก./ดล. 

กอนออกกําลังกายใหผูปวยรับประทานอาหารที่มีคารโบไฮเดรต 15 กรัม 
                     ตัวอยางอาหารที่มีคารโบไฮเดรต 15 กรัม ไดแก 

- น้ําผลไม 120 ซีซี 
- เครื่องดื่มนักกฬีา 180-240 ซีซี 
- ผลไม 1 สวน เชน สม 1 ผลกลาง แอบเปล 1 ผลเล็ก กลวยหอม 1 ผลเล็ก 
- โยเกิรตชนดิขน 1 ชอนโตะ 
- ลูกเกด 2 ชอนโตะ 
- ขนมปง 1 แผน 
- แครกเกอรแผนเล็ก 4-5 แผน 

-  สําหรับการออกกําลังกายขนาดกลาง เชน ตีเทนนิส วายน้ํา วิ่งเหยาะ ระยะเวลาการออกกําลังกาย
นาน 30-60 นาที ถาระดับน้ําตาลอยูระหวาง 100-180 มก./ดล. ใหผูปวยรับประทานอาหารวางที่มี



คารโบไฮเดรต 25-50 กรัม และถาระดับน้ําตาลอยูระหวาง 180-250 มก./ดล. รับประทานระหวางที่มี
คารโบไฮเดรต 10-15 กรัม 

ผูปวยเบาหวานที่รับประทานยาหรือฉีดยาควรรับประทานอาหารวางระหวางและหลังการออกกําลัง
กาย หลังจากออกกําลังกายไปแลวกลามเนื้อยังคงเผาผลาญกลูโคสตอไป รางกายจะใชเวลาประมาณ 24 
ช่ัวโมงกวาทีจ่ะสะสมกลูโคสที่ใชระหวางออกกําลังกายขึ้นมาใหม ผูปวยควรดื่มน้ําเปลามาก ๆ ระหวางออก
กําลังกาย และไมควรใหกระหายน้ําแลวถึงดื่ม เพราะอาจทําใหรางกายขาดน้ําได น้ําผลไมเจือจางหรือ
เครื่องดื่มสําหรับนักกฬีาที่มปีริมาณคารโบไฮเดรต 15 กรัม จะใหพลังงานและน้าํ/หรือใหสําหรับการออก
กําลังกายไดประมาณ 1 ช่ัวโมง เครื่องดื่มที่มีคารโบไฮเดรตหรือน้ําตาลมากกวารอยละ 10 เชน น้ําผลไมและ
น้ําอัดลมจะดดูซึมไดไมด ี อาจทําใหปวดทอง คล่ืนไส ทองเสียหรือทองอืดได ควรเลือกชนิดที่มี
คารโบไฮเดรตหรือน้ําตาลนอยกวารอยละ 10 หรือน้ําผลไมเจือจางดวยน้ํารอยละ 50 จะดกีวาเครื่องดื่ม
ประเภทที่มนี้ําตาลมากกวารอยละ 10 
ยารักษาโรคเบาหวาน 

ยาที่ใชในปจจบุันมี 2 กลุมใหญ 
1.อินสุลิน 
2.ยาเม็ดลดระดับน้ําตาล (Oral hypoglycemic agent) 

อินสุลิน 
การออกฤทธิ์ 
    ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการปลอยกลูโคสจากตับ เพิ่มการใชกลูโคสโดยเนื้อเยื่อปลายทางที่ไวตออินสุลิน  
เชน กลามเนื้อไขมัน นอกจากนี้ยังทําใหเกดิการสะสมพลังงานในรูปไขมัน 
ขอบงชี ้

-  สามารถใชไดในทุกกรณีทีม่ีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง   
- ขอบงชี้จําเพาะไดแกเบาหวานชนิดที่ 1 โรคตับออน, ketoacidosis, hyperosmolar non-ketotic coma, 

ภาวะตั้งครรภ, ภาวะแพยาเม็ด, ภาวะเครียด, ภาวะติดเชื้อรุนแรง, การบาดเจ็บ, ไดรับการผาตัด, ตับและไต
วาย, ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงรุนแรง และกรณีไมสามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดไดดวยการควบคุมอาหาร 
หรือการกินยาเม็ดลดระดับน้ําตาล 
ขอบงชี้จําเพาะของการใช human insulin มีดังนี ้

- ผูที่แพ ( allergy ) หรือดื้อ ( resistance ) ตอการใชอินสุลินจากสัตว 
- ผูที่ตั้งครรภและเปนเบาหวาน เพราะไมตองการใหเกิดแอนติบอดยีตออินสุลินซึ่งสามารถผานจาก

มารดาไปยังทารกได 
- ผูปวยที่จําเปนตองใชอินสุลินเพียงชัว่คราว แลวจะเปลี่ยนไปใชยาเม็ดลดระดับน้าํตาล การใช 

human insulin ในกรณนีี้เพือ่ปองกันไมใหเกิดอนิสุลินแอนติบอดยีโดยไมจาํเปน เชนภาวะตดิเชือ้เฉียบพลัน 
การผาตัด ภาวะตั้งครรภ โรคหลอดเลือดหวัใจเฉียบพลัน 

- ผูปวยที่ม ีlipoatrophy จากการฉีดอินสุลินจากสัตวชนดิ conventional  
ขอหามใหอินสุลิน 



-  การฉีดอินสลิุนไมมีขอหาม ยกเวน กรณแีพยาอยางรุนแรง ซ่ึงพบไดนอยมาก 
- ในภาวะดื้อยาตออินสุลิน และมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ควรหาสาเหตุแลวแกไขตามเหต ุ เชน ผูปวย

ที่อวนมากควรพยายามลดน้าํหนักหรือกินยาเม็ดกอน เมื่อไมไดผลจึงควรฉีดยา 
ผลขางเคียง 

-  ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 
-  Lipodystrophy 
-  ภาวะแพยา 
-  ในระยะแรก ๆ ที่ฉีดยา ผูปวยอาจมีอาการบวมเนื่องจากมีการเก็บกักโซเดียมเพิ่มขึน้ อาจมีอาการตา

มัวมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ความเขมขนของกลูโคสใน aqueous humor ภายในตา และน้ําหนักตวัว
เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ 
ยาเม็ดลดระดบัน้ําตาลในเลือด 
 ยาเม็ดลดระดบัน้ําตาลในเลอืดที่ใชในผูปวยเบาหวานชนิดที ่ 2 ปจจบุันแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ 
ตามกลไกการออกฤทธิ์ ดังนี้ 
1. ยาท่ีกระตุนใหตับออนสรางและหลั่งอินสุลิน ( insulin secretagogue ) 

1.1 Sulfonylureaa   ยาจะกระตุนการหลั่งอินสุลินจากตับออนโดยผานทาง sulfonylurea receptor ซ่ึง
เปน ATP-dependent K+channel ที่ plasma membrane ของ beta cell ทําให cytosolic calcium เพิ่มขึน้ทําใหมี
การหลั่งอินสุลิน   ยาชวยลด hepatic glucose output และเพิ่ม insulin sensitivity ไดแก Chlorpropamide , 
Glibencamide , Glipizide , Glicazide , Gliquidone , Glimepiride และ Glicazide SR 

1.2 Rapid acting  non-sulfonylurea insulin secretagogue  เปนยากลุมใหมที่ไมใชกลุมซัลฟา ออก
ฤทธิ์เชนเดียวกันกับ sulfonylurea แตที่ตําแหนง  receptor ตางกันมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับ sulfonylurea 
แตออกฤทธิ์เร็วกวา เนื่องจากมี half life ส้ันเพียง 1 ช่ัวโมง ทําใหมีอุบตัิการณของระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา
นอยอยกวา ตองรับประทานกอนอาหารแตละมื้อประมาณ 15 นาที  ควรเลือกใชในผูปวยทีแ่พยาซัลฟาหรือผู
ที่ทานอาหารไมคอยเปนเวลาหรือในผูปวยสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําไดมาก 
ไดแก  Repaglinide ( Novonorm )  และ Nateglinide ( Starlix ) 
2. ยาท่ีทําใหอินสลิุนออกฤทธิ์ไดดีขึ้น ( insulin sensitizer )  

2.1 Metformin  ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสรางกลูโคสจากตับเปนหลัก ทําใหอินสุลินออกฤทธิ์ที่
กลามเนื้อดีขึ้น บางสวนทําใหน้ําตาลเขาเซลลกลามเนื้อเพิ่มขึ้น ผลขางเคียงที่พบบอยไดแก เบื่ออาหาร ล้ินไม
รับรส คล่ืนไส ทองเสีย ไมสบายทอง แตอาการจะดขีึ้นไดเองเมื่อใชยาติดตอกนัไปสักระยะ ผลขางเคียงที่
สําคัญคือ lactic acidosis ซ่ึงจะพบในผูปวยที่ม ีrenal insufficiency ( Cr > 1.5 มก./ดล.) หรือในผูปวยที่มีโรค
ที่เสี่ยงตอการเกิด lactic acidosis เชน โรคตับ โรคหัวใจลมเหลว เปนตน  สําหรับขอดีของ metformin คือไม
ทําใหเกดิ hypoglycemia และน้ําหนักตวัจะไมเพิ่มขึน้หรืออาจลดลงในบางราย  

2.2 Thiazolidinedione ออกฤทธิ์โดยทําใหอินสุลินออกฤทธิ์ที่กลามเนื้อ เปนผลทําใหน้ําตาลเขาสูเซลล
กลามเนื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังทําใหอินสุลินออกฤทธิ์ที่ตับเพิ่มขึ้นและยับยั้งการสรางกลูโคสจากตับดวย 



ยาในกลุมนี้ไดแก Rosiglitazone ( Avandia ) และ Pioglitazone ( Actos )  ยากลุมนีเ้ปนยาใหมสามารถใชเปน
ยาเดีย่วในการรักษา ( monotherapy ) หรือใชรวมกับยากลุมอ่ืนหรืออินสุลิน  ผลเสียของยาไดแก ทําให
น้ําหนกัเพิ่มขึน้ประมาณ 5 กิโลกรัมเนื่องจากการคั่งของน้ํา พบวาระดับ hemoglobin ลดลง และถึงแมยังไมมี
การเกิดพษิตอรับที่รุนแรง ผูปวยทุกรายที่ไดรับยากลุมนี้ควรไดรับการตรวจเอนไซมตับกอนการใชยาและ
ภายหลังไดรับยาเปนระยะและถาระดับเอนไซมตับมีคาสูงขึ้นกวาคาปกติเกิน 2 เทาควรหยดุยา 
3. ยาท่ียับยัง้การดูดซึมอาหารคารโบไฮเดรตในลําไส    

ออกฤทธิ์ยับยัง้เอนไซม  alpha- glucosidase ที่ผนังลําไสทําใหการดูดซึมกลูโคสลดลงและชาเปนผลทํา
ใหลดระดับน้าํตาลหลังอาหาร ( postprandial glucose ) เปนสวนใหญ  ยาในกลุมนี้ถูกดูดซึมเขารางกายนอย
มากทําใหไมม ี systemic side effects ผลขางเคียงที่พบบอยไดแก ทองอืด แนนทอง ผายลมบอย ถายเหลว 
ปวดทอง โดยเฉพาะถาไดรับยาในขนาดสูง การเริ่มยาในขนาดต่าํๆและคอยๆปรับเพิ่มขึ้นจะชวยลดการ
เกิดผลขางเคียงดังกลาว  ยากลุมนี้ ไดแก acarbose ( Glucobay ) และ voglibose ( Basen )  
 สําหรับรายละเอียดของขนาดของยาที่ใช จํานวนครั้งที่ใชตอวันและระยะเวลาการออกฤทธิ์ไดแสดง
ไวในตาราง 
ตาราง แสดงชนิดของยาเม็ดลดระดับน้ําตาลที่ใชในผูปวยเบาหวานชนดิท่ี 2  
 ช่ือยา  ขนาดยาตอวัน (มก.)    จํานวนครั้งตอวัน        ระยะเวลาออกฤทธิ์ 
                                    ( ช่ัวโมง ) 
   Chlorpropamide      125 – 500                                 1                              > 48 
   Glibencamide         2.5 – 20                                1 – 2                       12 – 24 
   Glipizide                              2.5 – 30                                1 – 2                       12 – 18 
   Glicazide                              40 – 320                               1 – 2                       12 – 24  
   Gliquidone                           30 – 240                               1 – 2                        12 – 18  
   Glimepiride                           1 – 8                                       1                              24 
   Repaglinide                        0.5 – 2  มก.(ตอมื้อ)       กอนอาหารทุกมือ้              2 – 6 
   Nateglinide                            120 มก. (ตอม้ือ)         กอนอาหารทุกมือ้              2 – 4 
   Metformin                          500 – 3,000                           2 – 3                           5 – 6 
   Rosiglitazone                        4 – 8              1 – 2                           สัปดาห 
   Pioglitazone                         15 – 45                                   1                              สัปดาห   
   Acarbose                           50 –100 มก. (ตอม้ือ)       พรอมอาหารทุกมื้อ            2 – 4 
   Voglibose                          0.2 – 0.3 มก.(ตอม้ือ) )     พรอมอาหารทุกมื้อ           2 – 4 
 
 การเลือกใชยากลุมใดเปนยาตัวแรกนั้นควรพิจารณาวาผูปวยมีความผิดปกติที่สวนใด เปนที่ทราบกนั
ดีวาผูปวยเบาหวานชนิดที ่ 2 นั้นพยาธิสรีระวิทยาของการเกิดโรคประกอบดวยความบกพรองของตับออนใน
หล่ังอินสุลินและหรือภาวะดือ้ตออินสุลิน สําหรับผูปวยที่ไมอวน ( BMI < 25 kg/m2 ) สวนใหญมักมีความ
ผิดปกติในการหลั่งอินสุลิน จึงควรเลือกใชยาในกลุมที่กระตุนการหลั่งอินสุลินเปนตัวแรก เชน sulfonylurea 



สวนจะใชยาตวัใดนั้นขึ้นอยูกับ compliance ในการรับประทานยา การรับประทานอาหารสม่ําเสมอ ตรงเวลา
หรือไม อาย ุ  โรคประจําตัวอ่ืนๆรวมทั้งเศรษฐานะของผูปวย  สวนในผูปวยเบาหวานที่อวน ( BMI > 25 
kg/m2) หรือมลัีกษณะอื่นของ metabolic syndrome เชนอวนลงพุง , ความดันโลหิตสูง , HDL-cholesterol ต่ํา  
มักจะมีาภาวะดื้อตออินสุลิน จึงควรเลือกใชยากลุมที่ออกฤทธิ์ลดการดื้อตออินสุลินเปนตัวแรก เชน 
metformin สวนยาที่ลดระดบัน้ําตาลหลังอาหารเปนหลัก เชน ยากลุม alpha- glucosidase inhibitor เนื่องจาก
ยาสามารถระดับน้ําตาลขณะอดอาหารไดนอยมากจึงไมควรใชเปนยาตัวเดีย่วในการรักษายกเวนระดับ
น้ําตาลขณะอดอาหารไมเกนิ 140 มก./ดล.  สําหรับยาในกลุม non-sulfonylurea secretagogue นั้นสามารถใช
เปนยาตัว่แรกหรือยาเดีย่วในการรักษาผูปวยเบาหวานโดยเฉพาะในผูปวยที่มีระดับน้ําตาลหลังอาหารสูงและ
ผูที่รับประทานอาหารไมตรงเวลา  สวนยากลุม thiazolidinedione นั้นมีขอมูลการศึกษาวาสามารถใชเปนยา
เดี่ยวในการรักษาได แตเนื่องจากราคาแพงจึงไมแนะนําใหใชเปนยาตวัแรก 
 สําหรับการใชยาเม็ดลดระดบัน้ําตาลรวมกนัในการรกัษาผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 นั้นมีหลักการดังนี้ 
 1. ในกรณีทีใ่ชยากลุมหนึ่งในขนาดทีไ่มเกินครึ่งหนึ่งของยาสูงสุดที่สามารถใชไดแลวระดับน้ําตาล
ยังไมสามารถควบคุมใหถึงเกณฑที่ตองการ อาจใชยากลุมอ่ืนที่ออกฤทธ์ิตางกันเขามาเสริมเพื่อลดระดับ
น้ําตาลได  เชนผูปวยไดรับยากลุม sulfonylurea อยูแลวระดับน้ําตาลยงัไมลด ควรเพิม่ยากลุมที่ลดภาวะดื้อตอ
อินสุลินเขามาเสริม เชน metformin หรือ thiazolidinedione เปนตน เนือ่งจากผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มักจะมี
ความผิดปกตขิองการหลั่งอินสุลินรวมกับภาวะดื้อตออิน สุลิน 
 2. ไมควรใชยาทีอ่อกฤทธิ์เหมือนกันรวมกัน เชน sulfonylurea กับ non-sulfonyourea insulin 
secretagogue ซ่ึงเปนยาที่ออกฤทธิ์กระตุนการหล่ังอินสุลินจากตับออน แตยาที่ออกฤทธิ์ลดภาวะดื้อตออินสุ
ลิน เชน metformin และ thiazolidinedione สามารถใชรวมกันได เนื่องจาก metformin ออกฤทธิ์เดนที่ตับ 
ในขณะที ่thiazolidinedione ออกฤทธิ์เดนที่กลามเนื้อ 
 3.  ยาในกลุม alpha-glucosidase inhibitor สามารถใชรวมกับยาเมด็ลดระดับน้ําตาลทกุชนิด
รวมทั้งอินสุลินเพื่อลดระดับน้ําตาลหลังอาหาร 
 4. สามารถใชยามากกวา 2 ชนิดรวมกันในการรักษาผูปวยได โดยควรเลือกใชยาที่ออกฤทธ์ิ
ตางกัน  
 ในการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 สามารถใชหลักการพิจารณาการรกัษาดังแผนภมูิที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงหลักการพิจารณาการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2  
 

 
ความดัน 
 

At Diagnosis 
Fasting plasma glucose < 200 mg/dL 
Casual plasma glucose < 250 mg/dL 

BMI < 25  

Medical Nutrition Therapy 

And Exercise (ϑ within 3 months) 

Oral Hypoglycemic Agent  

BMI > 25  

 
 
 
 

At Diagnosis 
Fasting plasma glucose  200-350 mg/dL 
Casual plasma glucose  250-400 mg/dL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความดันโลหติสูงกับเบาหวาน 
  

Sulfonylurea  

ϑ target not reach in 4-8 wk  

ϑ target not reach in 4-8 wk  
At Diagnosis 

Fasting plasma glucose  > 350 mg/dL 
Casual plasma glucose  > 400 mg/dL Consult or Refer to Endocrinologist  

 

Combination 
Different group of oral drugs 

(Awareness of side effect)  

Metformin  

สําหรับเกณฑของเปาหมายในการรักษาผูปวยชนดิที ่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5  เกณฑเปาหมายในการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที2่  
   
  ตัวช้ีวดั   เกณฑเปาหมาย  ระดับที่ควรแกไข 
       Fasting plasma glucose( mg/dl )    80 – 120        < 80 , > 140 
       Postprandial glucose ( mg/dl )                   < 160                                    > 200 
       Bedtime glucose ( mg/dl )                      100 – 140                           < 100 , > 160 
       HbA1c  ( % )                                              < 7                                        > 8 
       Blood pressure ( mm.Hg )                       < 130/85                              > 160/95    
       LDL – cholesterol                                     < 100                                    > 130 
       HDL – cholesterol                                     > 45                                      < 35 
       Triglyceride ( mg/dl )                               < 200                                     > 400 
       BMI  ( kg/m2 )                                           < 25                                      > 27 

 
 



การดูแลรักษาภาวะแทรกซอนระยะยาวของเบาหวาน 
   นอกจากการควบคุมระดับน้าํตาลหรือความผิดปกติอ่ืนๆในผูปวยเบาหวานแลว มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่แพทยจะตองใหความสาํคัญกับการเกดิภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน เนือ่งจากถาผูปวยมี
ภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นแลวจะทําใหอัตราการตายเพิ่มขึ้นรวมทั้งคุณภาพชีวิตของผูปวยเสยีไป 
Diabetic retinopathy  
 เปนภาวะทีพ่บไดบอยแตมกัจะไมไดรับการวินิจฉยัหรือไดรับวินจิฉัยลาชา หากไมไดทําการซัก
ประวัตแิละตรวจรางกายอยางจริงจรัง  พบวาเบาหวานเปนสาเหตุที่สําคัญในการเกิดตาบอดหรือสูญเสีย
สายตาในวัยทาํงาน  การควบคุมระดับน้ําตาลใหใกลเคยีงปกตหิรือเทากับระดับปกติสามารถลดอุบัติการและ
ชลอการดําเนนิโรคได   
 รอยโรคอาจแบงไดเปนระยะๆ คือ background  ( BDR) หรือ nonproliferative retinopathy (NPDR ) 
, preproliferative ( PPDR ) และ proliferative retinopathy ( PDR ) 
 การดําเนินโรคมักคอยเปนคอยไป อาจไมมีอาการใดๆจนกระทั่งถึงระยะที่ม ี macular edema หรือ 
PDR ที่มีเลือดออกรุนแรงซึ่งทําใหตามวัมากได  ในผูปวยเบาหวานชนดิที่ 1 ที่มีอายนุอยกวา 30 ป ในชวง 5 
ปแรกมักไมพบ NPDR และอัตราความชกุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังเปนเบาหวานเกิน 10 ปขึ้นไป สําหรับ
ผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 ที่เริ่มเปนเมื่ออายมุาก อาจพบ NPDR ไดแมวาเพิ่งไดรับการวินิจฉยัใน 2 ปแรก สวน 
macular edema มักเกิดในผูปวยที่เร่ิมเปนเบาหวานเมื่ออายุมากแลว 
การคัดกรองและการวินิจฉัย 
 ผูปวยเบาหวานทุกรายควรไดรับการตรวจคัดกรองหาร DR แมผูปวยไมมีอาการทางตา เพื่อคนหา
พยาธิสภาพซึ่งอาจกอใหเกิดการสูญเสียสายตาโดยทําการตรวจอยางนอยปละ 1 คร้ังดวยวิธีการดังนี้ 
 -       ถามอาการทางตา 
 -    ตรวจด ูfundi  ดวย  ophthalmoscope  ถาเปนไปไดควรขยายมานตาดวยและตรวจ visual acuity
โดยจักษุแพทย เปนผูตรวจ  ควรทําการตรวจในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 เปนมาเกิน 5 ป และในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ทุกรายตั้งแตเร่ิมวนิิจฉัยโรค 
 -        ในผูปวยที่มีอาการทางตาหรือมีความดันลูกตาสูงหรือมี albuminuria หรือตั้งครรภ จําเปนตอง
ตรวจตาบอยขึน้ 
แนวทางปองกนัและการดูแลรักษา 
 1. พยายามควบคุมระดับน้ําตาลใหอยูในระดับใกลเคยีงหรือเทากับเกณฑปกติตลอดวัน  ควร
ตรวจวดัความดันเลือดทุกครัง้ที่มาพบแพทย หากเปนไปไดตองควบคมุใหดีคือนอยกวา 140/90 มม.ปรอท 
เพราะสามารถลดความรุนแรงในการดําเนนิโรคได   
 2.      การใช laser photocoagulation ในเวลาที่เหมาะสม สามารถปองกันการสูญเสียสายตาจาก PDR 
ขั้นปานกลางถึงรุนแรงไปไดมาก รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงในการใชรักษา macular edema และอาจปองกัน
การสูญเสียสายตาไดถึงรอยละ 90 ในผูปวยที ่microaneurysm มากๆ , มี hemorrhage หรือ hard exudate  
 3.     ผูปวยทีม่ี PPDR และ PDR ควรพบจักษแุพทยผูเชีย่วชาญทันท ีและควรมีความรวมมืออยาง
ใกลชิดระหวางแพทยผูดแูลและจักษุแพทย 



 4.       เมื่อผูปวยมีสายตาเสื่อมลงบาง แพทยควรใหความสําคัญตอสภาพจิตใจ สภาวะทางสังคม 
ปญหาคาใชจาย คุณภาพชวีิต และภาวะตางๆที่อาจเกิดจากการสูญเสียสายตา 
Diabetic nephropathy   
 เปนสาเหตุที่สําคัญของการเจ็บปวยและการตายในผูปวยเบาหวานทั้งชนิดที ่ 1  และ 2   พบวา
อุบัติการและการดําเนินโรคมีความสัมพันธกับระดับน้ําตาลในเลือด ความดนัโลหิตสูง และปจจัยทาง
พันธุกรรม   ในผูปวยเบาหวานที่มี diabetic nephropathy จะมีความเสี่ยงที่จะเกดิโรคกลามเนื้อหวัใจขาดเลือด  
diabetic retinopathy และไขมันในเลือดผิดปกติ ไดบอยกวาผูที่ไมม ีnephropathy 
 สําหรับความผิดปกติที่พบในระยะแรกไดแก microalbuminuria ซ่ึงเปนภาวะที่มีอัลบูมินในปสสาวะ
ระหวาง 30-300 มก.ตอวัน หรือ 20-200 ไมโครกรัมตอนาที ซ่ึงไมสามารถตรวจพบดวยวิธีทัว่ไปสําหรับ
ตรวจหาโปรตนีในปสสาวะ พบวาเปนปจจัยที่พยากรณการเกดิ clinical diabetic nephropathy คือมี 
proteinuria ชัดเจนหรือ macroalbuminuria และการตายจากโรคหวัใจและหลอดเลือด ดังนั้นมีความจําเปน
อยางยิ่งที่ผูปวยเบาหวานทกุรายควรไดรับการตรวจ 
การคัดกรองและการวินิจฉัย 
 ผูปวยเบาหวานทุกรายควรไดรับการตรวจหา macroalbuminuria  ควรตรวจในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 
1 ที่มีอายุพนวยั puberty หรือเปนโรคมานานเกิน 5 ป สวนในผูปวยเบาหวานชนิดที ่2 ควรไดรับการตรวจหา
ตั้งแตแรกทีว่นิิจฉัยที่ตรวจไมพบ macroalbuminuria   ผูปวยควรไดรับการตรวจหา microalbuminuria ปละ 1 
คร้ัง โดยใชปสสาวะที่เก็บอยางไมเจาะจงเวลาหรือเก็บในเวลารุงเชา หากไดผลมากกวา 20 มก.ตอลิตรโดยที่
ไมมีภาวะไมมภีาวะหวัใจวายหรือการติดเชื้อในปสสาวะหรือสาเหตุอ่ืนใดที่อาจทําใหเกิด albuminuria ไดก็
ใหเก็บปสสาวะในชวงเวลา 24 ช่ัวโมงวัดปริมาณ albumin ในปสสาวะตอวัน   สําหรับผูปวยเบาหวานทีเ่พิง่
ไดรับการวนิิจฉัยโรคหรือยังไมมี diabetic retinopathy การตรวจพบ proteinuria อาจบงถึงพยาธิสภาพในไต
ที่ไมไดเกิดจากโรคเบาหวาน 
แนวทางการปองกันและการดูแลรักษา     
 อาจแบงไดเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
1. ระยะแรกซึ่งตรวจพบ microalbuminuria  ( incipient nephropathy )  

เมื่อพบวาผูปวยอยูในระยะนี ้ ควรควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเทากับหรือใกลเคียงปกติเทาที่
สามารถทําได โดยพจิารณาความเหมาะสมในผูปวยแตละราย  ถามีความดันโลหติสูงรวมดวยควรลดระดับ
ความดันไมใหเกิน 130/85 มม.ปรอท    ควรจํากัดโปรตีนในอาหารไมใหเกนิวนัละ 0.8 กรัมตอกิโลกรัมของ
น้ําหนกัตัวและหลีกเลีย่งการใชยาหรือสารที่อาจมีอันตรายตอไต เชน ยากลุม NSAIDs , สารทึบรังสี , ยา
ปฏิชีวนะกลุม aminoglycoside เปนตน  นอกจากนั้นควรสํารวจและใหการรักษาโรคหรือภาวะอืน่ที่อาจทํา
ใหไตเสื่อมสภาพ เชนการติดเชื้อในปสสาวะ ดวย 

สําหรับการใชยาในผูปวยเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ 2 นั้นพบวาการใชยา ACEI สามารถลด 
microalbuminuria และชลอการเสื่อมของไตได และสามารถใหไดแมวาผูปวยไมมีความดันโลหิตสูง 
2. ระยะท่ีมี macroalbuminuria  ( clinical diabetic nephropathy )  



ผูปวยควรไดรับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิต รวมทั้งการจํากัดปรมิาณ
โปรตีนในอาหาร จะชวยชลอการเสื่อมของไตใหชาลงได   สําหรับยาลดความดันโลหิตบางกลุม เชน ACEI 
อาจมีสวนชวยชลอการเสื่อมของไตไดดกีวายาประเภทอืน่  อยางไรก็ตามควรเลือกยาลดความดนัโลหิตที่มี
ผลกระทบตอระดับน้ําตาลหรือไขมันใหนอยที่สุดและตองระวังการแยลงของการทํางานของไตรวมดวย  
ควรตรวจหาและใหการรักษา diabetic retinopathyซ่ึงมักพบรวมดวยในระยะนี ้  
3. ระยะสุดทาย ( end stage renal failure )  
 ผูปวย diabetic nephropathy  ควรไดพบผูเชี่ยวชาญโรคไตแตเนิน่ๆ เชน เมื่อระดับ serum creatinine  
เทากับ 3-4 มก./ดล. เพื่อพิจารณาการใช renal replacement therapy และการรักษาประคับประคอง  การรักษา
ดวย continous ambulatory peritoneal dialysis ( CAPD ) สามารถนํามาใชในการรักษาผูปวยเบาหวานได
อยางมีประสิทธิภาพ และถาหากเปนไปไดการเปลี่ยนถายไตเปนทางเลือกที่นาจะทําในผูปวยเบาหวานที่มีไต
วายระยะสุดทายเพื่อใหมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 
Diabetic neuropathy 
 เปนความผิดปกติที่พบไดบอย แตผูปวยมักไมไดรับการวินจิฉัยและแพทยมักจะไมไดซักประวัติ
หรือตรวจรางกายผูปวย   อาการของผูปวยมีไดหลายรูปแบบอาจเพยีงอาการเล็กนอยจนถึงรุนแรงได เชน
ผูปวยอาจมีอาการชาเพียงเลก็นอย หรืออาจมี painful neuropathy ที่ปลายเทา มือ หรือตามตัว ( truncal 
radiculopathy )  บางรายมีอาการอึดอัด แนนทอง หรือทองเสียบอยๆ ( autonomic neuropathy )  ปสสาวะไม
สะดวกและมตีกคางในกระเพาะปสสาวะ ( neurogenic bladder ) ทําใหเกิดการติดเชือ้แทรกซอนไดบอยและ
เปนปจจยัเส่ียงตอการเกิดแผลที่เทาในผูปวยเบาหวาน 
การคัดกรองและการวินิจฉัย 
 ควรถามถึงอาการตางๆอยางเปนระบบซึ่งครอบคลุมถึงกลุมอาการ somatic และ autonomic อยาง
นอยปละครั้ง รวมทั้งตรวจระบบประสาทเพื่อทดสอบความรูสึกชนดิ pinprick และ vibration และ deep 
tendon reflex ปละครั้งแมไมอาการใดๆ 
แนวทางการปองกันและการดูแลรักษา 
 การดูแลที่ดีทีสุ่ด คือการควบคุมระดับน้าํตาลในเลือดใหดีที่สุดและหลีกเลี่ยงปจจยัเสริมตางๆ เชน 
การดื่มแอลกอฮอลและยาที่อาจมีผลตอเสนประสาท  และเนื่องจากยังไมมีการรักษาโดยเฉพาะที่ไดผลเปนที่
นาพอใจสําหรบัภาวะนี ้ การรักษาตามอาการจึงมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะในกรณีที่ผูปวยมีความผิดปกติ
ชนิด mononeuropathy ซ่ึงมักจทุเลาหายไดแตอาการชามักไมหายไป   
 สําหรับ painful neuropathy  อาจตองการการรักษาในเบื้องตนดวยยาแกปวดธรรมดา หากไดผลไมดี 
ควรใชยา tricyclic antidepressants เชน amitryptyline โดยเริ่มใหประมาณ 10 มก.ตอวัน และปรับขนาดยา
ตามความเหมาะสม อาจพิจารณาใหยา carbamazepine ขนาด 100-200 มก.วันละ 3 คร้ังหรือ phynytoin 100 
มก.วันละ 3 ครั้งหากไมไดผลอาจใชยา gabapentin ซ่ึงเปนยาและไดผลในการรักษาดมีาก 
 ในผูปวยที่มีภาวะ diabetic gastroparesis ซ่ึงทําใหมีอาการอึดอัด แนนทอง อาจมีผลทําใหระดบั
น้ําตาลในเลือดแปรปรวนไดมาก ยาที่สามารถใชได คือยากลุมที่กระตุน gastric emptying time เชน 



metoclopramide , domperidone สวนในรายที่มี diabetic diarrhea ยาที่ใชในการรักษาไดแก ยากลุม opiate 
derivatives เชน diphenoxylate , loperamide อาจพิจารณาใช tetracycline หรือ cholestyramine ในบางราย  
 สําหรับ impotence เปนภาวะที่พบไดบอยในผูปวยชาย ยาที่ใชไดผลไดแก sildenafil , alpostedil 
และควรไดรับการรักษาโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
หลักการพยาบาลผูปวยโรคเบาหวาน 
              การจดักิจกรรมสําหรับสงเสริมการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวาน จะใชวิธีการพยาบาลหลายวิธี
ผสมผสานกันตามความเหมาะสมประกอบดวย 
              1. การใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับบผูปวยเบาหวานเพื่อใชในการคิดและวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง ควรประเมินผูปวย
กอนวามีขอมลูและความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากนอยเพยีงใด มีเรือ่งใดที่ผูปวยทราบเปนอยางดีแลว มีเรื่อง
ใดที่ทราบแตยงัไมสมบูรณ มีเรื่องใดที่ผูปวยเขาใจผิดและมีเร่ืองใดที่ผูปวยไมทราบ เพื่อนํามาวางแผนและหา
วิธีการที่เหมาะสมในการใหขอมูลและความรูแกผูปวยในแตละเรื่องตอไป 
                2. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหผูปวยเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองเรื่องโคเบาหวาน ซ่ึง
ประกอบดวย 
                  2.1 ส่ิงแวดลอมในการใหบริการ จัดบริการใหมีลักษณะสงเสริมใหผูปวยมีสวนรวมในการดูแล
ตนเอง รับฟงความคิดเหน็ของผูปวยซ่ึงบางครั้งอาจมีความแตกตางกับพยาบาล สรางบรรยากาศการเรียนรู
รวมกัน มีความเปนกันเอง มีทาทีที่เปนมิตร ยินดีรับฟงประสบการณความเจ็บปวยของผูปวยเพื่อชวยใหเกิด
การเรยีนรูและสามารถนําไปใชในการวางแผนการพยาบาลโดยจัดใหผูปวยที่มีประสบการณตางกนัไดมี
โอกาสมาแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นรวมกัน  
                    2.2 ส่ิงแวดลอมในดานสื่อ ชวยใหผูปวยเกิดการเรียนรูในการดแูลตนเองเรื่องโรคเบาหวานได 
ไดแก แผนพบั เอกสารเกีย่วกับโรคเบาหวาน เปนตน โดยมพียาบาลเปนผูอํานวยความสะดวกและอธิบาย
เพิ่มเติมในสิ่งที่ผูปวยสงสัย 
                      3.เปนที่ปรึกษาและใหความมั่นใจกับผูปวยอยางตอเนื่อง พยาบาลควรใหความสนใจและติดตาม
การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองของผูปวยในระยะทีเ่ร่ิมปฏิบัติเพื่อชวยเปนที่ปรึกษาใหแรงสนบัสนุนหรือ
ชวยปรับแกกจิกรรมการดูแลตนเองใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
                       4. ใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย  
การดูแลเทาและการใชยา ผูปวยตองใชทัง้พลังกายและพลังใจที่จะทําใหพฤติกรรมการดูแลตนเองนั้นประสบ
ผลสําเร็จอยางตอเนื่อง พยาบาลควรพูดใหกําลังใจ ใหคําชมเชยอยางสม่ําเสมอ แสดงความเห็นใจและเขาใจ 
ถึงความยากลาํบากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
                         5. สรางสัมพันธภาพเชิงบาํบัด เปนการสรางบรรยากาศของความไววางใจ ใหเกยีรติในความ
เปนบุคคลของผูปวย พยาบาลแสดงความจริงใจ หวงใยและยนิดีใหความชวยเหลือ จะทําใหผูปวยรูสึกอุนใจ 
การมีปฏิสัมพันธกับผูปวยอยางตอเนื่องและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันทาํใหผูปวยกลาเปดเผยความรูสึก การรับรู
ของตน วิธีการดูแลตนเองและวิธีการรักษาที่ตนปฏิบัติอยูซ่ึงในบางครัง้ไมสอดคลองกับการรักษาแผนปจจุบัน 
การสรางสัมพันธภาพเชิงบําบัดเปนการชวยลดชองวางระหวางการใหความหมายเกีย่วกับโรคเบาหวานใน



ทัศนะทางการแพทยแผนปจจุบันกับในทัศนะของผูปวย ทําใหเกิดความเขาใจกันและเกิดความรวมมือกันหา
แนวทางทีด่ีทีสุ่ดสําหรับผูปวยในการรักษาและการดแูลตนเอง 
                       6. ตั้งเปาหมายรวมกนัในการปรับกิจกรรมการดูแลตนเอง ชวยใหผูปวยเกิดความมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองใหสําเร็จตามเปาหมายใหได พยาบาลควรใหเวลาผูปวยคนหาวธีิเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายซึ่งผูปวยแตละคนอาจมีวิธีการปฏิบัติไมเหมือนกัน พยาบาลควรเปนผูคอยชวยเหลือและใหคําปรึกษา 
                       7. สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวชวยสนับสนุนการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
ในเรื่องโรคเบาหวาน เปนเรื่องเกี่ยวกับแบบแผนการดําเนินชีวติประจาํวัน ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวของผูปวย
เปนผูที่มีความสําคัญอยางมากในการชวยสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองในเรื่องตางๆ รวมทั้ง
เปนผูที่ชวยสนับสนุนทางดานจิตใจใหผูปวยมกีําลังใจ มแีรงจูงใจทีจ่ะดูแลตนเองอยางตอเนื่อง ดังนั้นพยาบาล
ควรสงเสริมใหญาติที่ใกลชิดกับผูปวยในการดูแลตนเองอยางสม่ําเสมอ 
                         8.สอนทักษะในการดแูลตนเองเรื่องโรคเบาหวาน ไดแก 
            8.1ทักษะการสังเกตและการประเมินอาการน้ําตาลในเลือดต่ําและอาการน้ําตาลในเลือดสูงเพื่อที่ผูปวย
จะยไดแกไขอาการไดอยางถูกตอง 
             8.2 ทักษะทางการแพทย ไดแกการฉีดอินสุลิน การทําแผล การตรวจปสสาวะ 
                        9.   เปนสื่อกลางระหวางแพทยกับผูปวยเพื่อถายทอดขอมูลเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผูปวยที่
เปนประโยชนตอการรักษาไปสูแพทย พยาบาลควรเปนสื่อกลางในการใหขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยในเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา ความเชื่อและการรับรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานรวมทั้งปจจยัเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคในการควบคมุระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อชวย 
แพทยประกอบการตัดสินใจในการรักษา และชวยใหแพทยเขาใจความเจ็บปวยของผูปวยมากขึ้น 
                         10. ชวยผูปวยสรางแรงจูงใจ เนื่องจากพยาบาลจะทราบแบบแผนการดําเนินชีวติของผูปวย การ
รับรู ความเชื่อและการดแูลตนเองของผูปวย พยาบาลควรเลือกประเดน็ที่ผูปวยสนใจและหวงใยเกีย่วกับภาวะ
สุขภาพหรือการดําเนินชวีิตเพื่อนํามาเปนประเด็นใชเปนแรงจูงใจใหผูปวยตระหนกัถึงความสําคัญของการ
ดูแลตนเองและปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองอยางตอเนือ่ง 
TARGET  CONTROL ในผูปวยเบาหวาน 
FBS                               80 – 140             mg /dl. 
BP             นอยกวา      130 / 85              mmHg 
LDL          นอยกวา      115                     mg/dl. 
HDL          มากกวา       46                       mg/dl 
TG             นอยกวา     150                      mg/dl  
 
***  ตรวจ FBS ทุกสัปดาหขณะอยูรักษาในโรงพยาบาล 
***   Known case DM ใหยาตามการรักษาเดิม และตรวจ FBS เชาวันรุงขึ้นหลงัจาก admit 

***   Notify   แพทย  เม่ือ    FBS  มากกวา  140   mg/ dl.  หรือ  FBS   นอยกวา    80     mg /dl. 



DIABETIC  EMERGENCY 
 
ประเภท Hypoglycemia Hyperglycemia 

ประวัต ิ ส้ัน , เกิดรวดเร็ว 
กินหรือฉีดยารักษาเบาหวานอยูหรือดื่มสุรา 
กอนหนานี้สบายดีมาตลอด 
มักอดอาหาร ทองเดิน อาเจยีนนํามากอน 

ประวัตินานกวา อยางนอยเปนวัน 
ปสสาวะมาก กระหายน้ํา 
มักมีไข คล่ืนไส อาเจียนมากอน 
เบาหวานควบคุมไมดีในระยะ   
   หลังๆ 
ขาดยารักษา 
สุขภาพทรุดโทรมในระยะหลังๆ 

ตรวจรางกาย โคมา  ซึม  เพอ  เอะอะ 
BP มักปกต ิ
เหงื่อออก 
ไม dehydrate 
ไมหอบ 

ซึม   เพอ   หรือไมรูตัว 
BP อาจต่ํา 
ชีพจรเร็ว ผิวแหง 
มี dehydrate 
หอบถาเปน DKA 

Lab Urine sugar – ve 
Blood sugar ต่ํา 

Urine sugar 3+ ถึง  4+ 
Ketone +ve ใน Ketosis 
Blood sugar สูง 

การปฏิบตั ิ เจาะ blood sugar ไว 
ใหดื่มน้ําหวานและกนิอาหารถารูตัว 
ถา Coma ให 50 % Glucose 50 cc. iv. 
ตามดวย 5 % DW 1,000 cc. iv. drip 
รายงานแพทย 

เจาะ Blood sugar , BUN  และ
Electrolyte ไว 
ให 0.9 % NSS  1,000 cc. iv. drip 
รายงานแพทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือ 
การดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร 
 
 
 
 
 
 



สรุปแนวทางการดูแลผูปวยเบาหวาน 
แนวทางการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 

� อายุ  >      45  ป 

� อายุ       ≤      45  ป   แตมีปจจัยเสี่ยง 

         � อวน  BMI ≥ 27 

� พอ แม พี่ หรือนองเปนโรคเบาหวาน 

� เปนโรคความดันโลหิตสูง   BP   ≥   140/90  mmHg 

� ไขมันในเลือดผิดปกติ    TG    ≥  250 , HDL  ≤   35 

� มีประวัติเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ หรือเคยคลอดบุตรน้ําหนักมากกวา  4  กก. 
� มีอาการปสสาวะบอย  ออนเปลี้ยเพลียแรง  ตามัว  ดื่มน้ําบอย    

น้ําหนักตัวลดไมทราบสาเหตุ  ชาปลายมือปลายเทา 
  

 

ตรวจ Fasting blood sugar ( FBS ) อดอาหารอยางนอย 8 ชม. 
UA  , BUN , Cr  ( พิจารณาเปนรายกรณี ) 

 
 

  110 mg/dl                    110-125 mg/dl                                      126 mg/dl 
 

NORMAL        IMPAIR FASTING  GLUCOSE                        DIABETES 
     

     ตรวจ  FBS ซ้ําภายใน 7 วัน                            
  

                                    110 -125 mg/dl             > 126 mg/dl 
 
  Impair Fasting  glucose  Diabetes  
 
 
         care  map        care  map                     care  map 



แผนภูมิการดูแลผูปวยเบาหวาน 

 
 

 
ความดัน 
 

At Diagnosis 
Fasting plasma glucose < 200 mg/dL 
Casual plasma glucose < 250 mg/dL 

BMI < 25  

Medical Nutrition Therapy 

And Exercise (ϑ within 3 months) 

Oral Hypoglycemic Agent  

BMI > 25  

 
 
 
 

At Diagnosis 
Fasting plasma glucose  200-350 mg/dL 
Casual plasma glucose  250-400 mg/dL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความดันโลหติสูงกับเบาหวาน 
  

Sulfonylurea  

ϑ target not reach in 4-8 wk  

ϑ target not reach in 4-8 wk  
At Diagnosis 

Fasting plasma glucose  > 350 mg/dL 
Casual plasma glucose  > 400 mg/dL Consult or Refer to Endocrinologist  

 

Combination 
Different group of oral drugs 

(Awareness of side effect)  

Metformin  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โภชนบําบัดในผูปวยเบาหวาน 
พลังงานตอวัน      1,800   แคลอรี 
ประกอบดวย     โปรตีน    20 % ไขมัน   20 %   คารโบไฮเดรต 60 % 

หมวดอาหาร สวนที่ใช คารโบไฮเดรต(กรัม) โปรตีน(กรัม) ไขมัน(กรัม) พลังงาน(แคลอรี) 
นมพรองมันเนย 2 24 16 10 250 

ผัก  (ประเภทให
พลังงาน) 

3 15 6 - 75 

ผลไม 3 45 - - 180 

ธัญพืช 8 144 24 - 672 

เนื้อสัตว 6 - 42 30 450 

น้ํามัน 4 - - 20 180 

รวม  228 88 60 1,807 

การกระจายรายการอาหาร 
อาหารเบาหวานธรรมดา 

อาหารเชา อาหารกลางวนั อาหารเย็น 

- นมพรองมันเนย 1 กลอง 
- ขาวตมเครื่อง 700 กรัม หรือ 
- กวยจั๊บเสน 700 กรัม หรือ 

- ขาวตมขาว 500 กรัม กับขาว 2  
    อยาง 
- ผลไม 1 สวน 

- ขาวสวย 300 กรัม กับขาว 2  
  อยาง หรือ 

- กวยเตีย๋ว 700 กรัม หรือ 

- อาหารจานเดยีว 1 จาน พรอม 

  น้ําซุป  
- ผลไม 1 สวน 

- ขาวสวย 300 กรัม กับขาว 2  
   อยาง หรือ 
- อาหารจานเดยีว 1 จาน พรอมน้ํา  
  ซุป 
- ผลไม 1 สวน 
อาหารวางเย็น 
- นมพรองมันเนย 1 กลอง 

อาหารออนเบาหวาน 

อาหารเชา อาหารกลางวนั อาหารเย็น 

- นมพรองมันเนย 1 กลอง 
- ขาวตมเครื่อง 700 กรัม หรือ 
- กวยจั๊บเสน 700 กรัม หรือ 

- ขาวตมขาว 500 กรัม กับขาว 2  
    อยาง 
- ผลไม 1 สวน 

- ขาวตมเครื่อง 700 กรัม หรือ 

- ขาวตมขาว  500 กรัม กับขาว 2 

   อยาง หรือ 

- กวยเตีย๋ว 700 กรัม   
- ผลไม 1 สวน 

- ขาวตมเครื่อง 700 กรัม หรือ 
- ขาวตมขาว  500 กรัม กับขาว 2 

   อยาง  
- ผลไม 1 สวน 

อาหารวางเย็น 
- นมพรองมันเนย 1 กลอง 

 
 



 
TARGET  CONTROL ในผูปวยเบาหวาน 
FBS                               80 – 140             mg /dl. 
BP             นอยกวา      130 / 85              mmHg 
LDL          นอยกวา      115                     mg/dl. 
HDL          มากกวา       46                       mg/dl 
TG             นอยกวา     150                      mg/dl  
 
***  ตรวจ FBS ทุกสัปดาหขณะอยูรักษาในโรงพยาบาล 
***   Known case DM ใหยาตามการรักษาเดิม และตรวจ FBS เชาวันรุงขึ้นหลงัจาก admit 

***   Notify   แพทย  เม่ือ    FBS  มากกวา  140   mg/ dl.  หรือ  FBS   นอยกวา    80     mg /dl. 

 

ภาวะฉุกเฉินที่สําคัญในโรคเบาหวาน 
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 
อาการ           ใจหววิ ใจสั่น หนามืด ตาลาย เหงื่อออก ตวัเยน็เหมือนเวลาหิวขาว ถาเปนมากๆอาจเปนลม   
                     หมดสติหรือชัก 
สิ่งตรวจพบ   โคมา ซึม เพอ เอะอะ   BP มักปกติ   เหงื่ออก  ไม dehydrate  ไมหอบ 
การปฏิบตัิ      เจาะ blood sugar ไว 
                       ใหดื่มน้ําหวานและกนิอาหารถารูตัว    
                       ถา coma ให 50% Glucose 50 cc. iv.   ตามดวย  5 % DW 1,000 cc. iv. drip 
                       รายงานแพทย      

ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง 
อาการ             ปสสาวะบอย กระหายน้ํา น้าํหนักลด ออนเพลีย คล่ืนไสอาเจียน หอบ ระดับความรูสึกตัว         
                       ลดลง ซึมลง หมดสต ิ
สิ่งตรวจพบ   ซึม เพอ หรือไมรูตัว  BP อาจต่ํา  ชีพจรเร็ว ผิวแหง มี dehydrate  หอบ ถาเปน DKA 
การปฏิบตัิ      เจาะ blood sugar , BUN และ  Electrolyte ไว 
                       ให 0.9% NSS 1,000 cc. iv. drip 
                       รายงานแพทย 

พิจารณาสงตอเมื่อ 
- ใหการรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําแลว อาการไมดีขึ้น 
-  ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ทีม่ีอาการ DKA หรือ hyperosmolar hyperglycemic state 
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