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การควบคุมระด ับนํ าตาลในเลือด

• Insulin
– สังเคราะห์จาก β-cell ใน islets of             

Langerhans ของตับอ่อน

– Effects on carbohydrate, lipid and 
protein metabolisms โดย                                                          
- กระตุ ้ น glycogenesis, glycolysis,                         

lipogenesis, protein synthesis 
in muscle

- ยับยั ง glycogenolysis, 
gluconeogenesis, lipolysis



การควบคุมระด ับนํ าตาลในเลือด

Counterregulatory hormones ได้แก่

1) glucagon           : จาก α-cell of pancreas
2) cortisol : จาก adrenal cortex
3) norepinephrine : จาก adrenal medulla
4) epinephrine : จาก adrenal medulla 
5) growth hormone : จาก ant. pituitary gland 
6) thyroid hormone : จาก thyroid gland

มีผลทําให ้  Plasma glucose เพิมขึน
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Gluconeogenesis ++ 0 ++
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การควบคุมระด ับนํ าตาลในเลือด



• ภาวะนําตาลในเลือดตํา (Hypoglycemia)

• ภาวะนําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia)

การเปลียนแปลงของระด ับกลูโคสในเลือด



Hypoglycemia

physiologic
1. การอดอาหาร
2. การออกกําลังกายมากๆ 

เป็นเวลานานๆ
3. Postprandial (reactive) 

hypoglycemia

pathologic
1. Insulinoma
2. ต่อมทีทําหน ้ าทีสังเคราะห์

ฮอร์โมนเพิมระดับนําตาลใน
เลือด ทํางานลดลง

3. โรคตับพิการอย่างมาก
4. การได ้ รับแอลกอฮอล์ในผู ้ ที

ท ้ องว่างและดืมเหล ้ ามาก
5. ในทารกเกิดใหม่
6. โรคทางกรรมพันธุ์บางชนิด

ภาวะนําตาลในเลือดตําคือ ระดับกลูโคสน ้ อยกว่า 
50 มก./ดล. ในพลาสมา 



Hyperglycemia

ภาวะนําตาลในเลือดสูง โดยมีสาเหตุแบ่งเป็น

• physiologic
1. Alimentary hyperglycemia
2. Emotional hyperglycemia
3. ผู ้ สูงอายุ

• pathologic ได ้ แก่  โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)



เบาหวาน : DIABETES MELLITUS (DM)

• metabolic diseases ทีพบบ่อยทีสุด 
    

• เกิดจากความบกพร่องในการหลัง และ/หรือการออก
ฤทธิของhormone insulin abnormal metabolism 
of carbohydrate

• ผู ้ ป่วยจะมีระดับนําตาลกลูโคสในเลือดสูง

• อาการของโรคเบาหวาน ได ้ แก่ ปัสสาวะบ่อย 
(polyuria), กระหายนํามาก (polydipsia) และนําหนัก
ลดโดยไม่ทราบสาเหตุ (unexplained weight loss)



เบาหวาน : DIABETES MELLITUS (DM)

• เกิดภาวะแทรกซ ้ อนเรือรัง
ในระบบต่างๆของร่างกาย 
เช่น 
– ตา (retinopathy)
– ไต (nephropathy)
– เส ้ นประสาท (neuropathy) 
– หลอดเลือดแดงทังขนาดเล็ก 

(microvascular) และขนาด
ใหญ่ (macrovascular)



ชนิดของโรคเบาหวาน

แบ่งเป็น 4 ชนิด ได ้ แก่

1. Type 1 diabetes (Insulin-dependent DM)

2. Type 2 diabetes (Non-insulin-dependent DM)

3. Other specific type of diabetes (maturity-onset 
diabetes of the young or MODY)

4. Gestational diabetes (GDM)



• พบ 5-10 %                  
• อายุน ้ อยกว่า30 ปี
• ไม่อ ้ วน
• absolute insulin deficiency
      จากการทีร่างกายมีภูมิคุ ้ มกันไป

ทําลาย β-cell ทีตับอ่อน 
(autoimmune)

• เกิดภาวะ ketoacidosis ได ้ ง่าย
• รักษาต ้ องใช ้  insulin เท่านัน

ชนิดของโรคเบาหวาน
1. Type 1 Diabetes (Insulin-dependent diabetes 

or IDDM, juvenile-onset diabetes)



2. Type 2 Diabetes (Non insulin-dependent 
diabetes or NIDDM, adult-onset diabetes)

• พบ 90-95%
• อายุมากกว่า 35 ปี
• พบในคนอ ้ วน
• เกียวข ้ องกับปัจจัยทางพันธุกรรม
• เป็นอย่างช ้ าๆ ไม่ปรากฏอาการให ้ เห็น

ชนิดของโรคเบาหวาน



เกิดจากปัจจัยทีสําคัญ 2 ประการร่วมกัน คือ

1. ภาวะดือ insulin (insulin resistance)

– เนือเยือไม่สามารถตอบสนองต่อ insulin ได ้ ตามปกติ
– ระดับ insulin ในเลือด อาจปกต,ิ ตํา หรือสูงได ้
– ระดับ glucose ในเลือดสูง

2. ความผิดปกติของ β-cell 
– β-cell มีความผิดปกติในการหลัง insulin ให ้ เพียงพอ
– คนเป็นโรคทีอ ้ วนจะหลังinsulin เพิมขึน แต่จะยังน ้ อยกว่า

ระดับในคนปกติทีมีภาวะนําตาลในเลือดสูง

Type 2 diabetes



Risk factors
– พันธุกรรม
– ความอ ้ วน
– อายุทีเพิมขึน
– ไม่ออกกําลังกาย
– ประวัติโรคเบาหวานขณะตังครรภ์ (GDM)
– ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
– ไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

Type 2 diabetes



Characteristics Type 1 diabetes Type 2 diabetes

Typical age of onset 
(years)

< 35 > 35

Genetic predisposition Low High

Antibodies to β-cells Yes (90-95%) No

Body habitus Normal/wasted Obese

Plasma insulin Low/absent High

Main metabolic 
feature

Insulin deficiency Insulin deficiency with 
insulin resistance

Insulin therapy Responsive High doses required

Insulin secretagogue 
drugs

Unresponsive Responsive

เปรียบเทียบ Type 1 และ Type 2 diabetes mellitus



3. Other specific type of Diabetes : maturity-
onset diabetes of the young หรือ MODY

– มักพบในอายุน ้ อยกว่า 25 ปี 
– เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของ β-cell (impaired 

insulin secretion)
– autosomal dominant pattern
– รวมถึงความผิดปกติของยีนบางชนิดทีเกียวกับการทํางาน

ของ β-cell เช่น glucokinase (glucose sensor)

ชนิดของโรคเบาหวาน



3. Other specific type of Diabetes

- โรคของตับอ่อนบางชนิด เช่น pancreatitis, trauma, 
pancreatectomy, neoplasia

- โรคทางระบบต่อมไร ้ ท่อ เช่น Cushing’s syndrome, 
acromegaly, hyperthyroidism

- ยาบางชนิด เช่น steroids, thiazides, phenytoin

- โรคติดเชือ เช่น rubella

ชนิดของโรคเบาหวาน



4. Gestational diabetes (GDM)
• พบครังแรกขณะตังครรภ์

• รกสร ้ าง human placental lactogenกระตุ ้ นการสลายไขมัน,
โปรตีน, สังเคราะห์กลูโคสมากขึน

• เกิดภาวะแทรกซ ้ อน เช่น
– มารดา : ความดันโลหิตสูงขณะตั งครรภ์, เพิมความเสียงการ

เป็นเบาหวานในอนาคต (overt DM) ~50%
– ทารก : macrosomia, ทารกเสียชีว ิตในครรภ์, คลอดยาก

และบาดเจ็บจากการคลอด, neonatal hypoglycemia

ชนิดของโรคเบาหวาน



เกณฑ์การวิน ิจฉ ัยเบาหวาน โดยคําแนะนําของ 
American Diabetes Association

1. มีอาการของโรคเบาหวานร่วมก ับcasual plasma glucose ≥ 200 
mg/dl 

casual plasma glucose หมายถึงเวลาใดๆของวัน โดยไม่คํานึงถึง
ระยะเวลาตั งแต่อาหารมือสุดท ้ าย

 

   อาการของโรคเบาหวาน (classic symptoms) ได ้ แก่ ปัสสาวะบ่อย 
(polyuria) กระหายนําบ่อย (polydipsia) และนําหนักตัวลดลงโดยไม่
สามารถอธิบายได ้ จากสาเหตุอืน(unexplained weight loss)

หรือ 

2. Fasting plasma glucose ≥ 126 mg/dl

หรือ

3. 2-hour plasma glucose ≥ 200 mg/dl ระหว่างการทํา OGTT 

ในกรณีทีไม่มี hyperglycemia ร่วมกับ acute metabolic decompensation 
อย่างชัดเจน เกณฑ์ดังกล่าวควรได ้ รับการตรวจยืนยันซําภายหลัง 



การแปลผล FPG
Fasting  หมายถึง งดร ับประทานอาหารและเครืองดืม

ทีม ีแคลอรีทุกชนิดเป็นเวลานานอย่างน้อย 8 ชม 

• FPG 50 - 99 mg/dl ให้การวิน ิจฉ ัยว่าปกติ (normal 
fasting glucose) 

• FPG ระหว่าง 100 - 125 mg/dl ให้การวิน ิจฉ ัยว่ามี
impaired fasting glucose (IFG) ซึงเป็นภาวะทีอยู่
ระหว่างภาวะปกติและโรคเบาหวาน

• FPG ≥ 126 mg/dl ให้การวิน ิจฉ ัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 
(provisional DM)



126 mg/dl100FPG

Normal FG IFG
Provisional DM

การแปลผล FPG



การทดสอบความทนกลูโคส  

 เป็นวิธีทดสอบการทํางานของ β-cell ของตับอ่อน
ในการหลัง insulin หลังกินกลูโคสในปริมาณสูง   
(75 g)

 คนปกติสามารถลดระดับนําตาลลงมาได ้ ภายใน 
เวลา 2 ชัวโมง

 ผู ้ ทีมีการหลัง insulin บกพร่องหรือเป็นโรค 
เบาหวาน จะต ้ องใช ้ เวลาในการลดระดับนําตาล

      นานกว่า 2 ชัวโมง

Oral Glucose Tolerance Test
(OGTT)

Oral Glucose Tolerance Test
(OGTT)



การแปลผล OGTT

การทํา OGTT ซึงทําการทดสอบตามวิธีของ 
WHO โดยให้ดืมนํ าละลายกลูโคสปริมาณ 75 
กร ั ม 

• 2-h PG < 140 mg/dl ให้การวิน ิจฉ ัยว่ามีความ
ทนต่อกลูโคสปกติ(normal glucose 
tolerance)

• 2-h PG ≥ 200 mg/dl ให้การวิน ิจฉ ัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน (provisional DM)



   ผู ้ ทีมีการหลัง insulin บกพร่องจะต ้ องใช ้เวลานาน
กว่า 2 ชัวโมงในการลดระดับนําตาลให ้ ใกล ้ เคียงปกติ

กิน glucose 
75 g

T0

2-h PG

Glucose tolerance curve in the normal person and in a 
diabetic person.



ข้อบ่งชีของการตรวจOGTT

1. เพือตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคเบาหวานในกรณีทีการ
ตรวจ FPG ให ้ ผลไม่ชัดเจน (IFG) 

2. FPG ให ้ ผลปกติแต่มีความสงสัยว่าจะเป็นโรคเช่น
 2.1 มีอาการทางคลินิกของโรคเบาหวาน เช่น

retinopathy, neuropathy, peripheral 
arterial disease

 2.2 กลุ่มทีมีแนวโน ้ มอาจจะเป็นโรคเบาหวานได ้
มากกว่าผู ้ อืน (high risk group) 



High risk group
– แฝดทีมีคู่แฝดเป็นโรคเบาหวาน

– ญาติลําดับแรกของผู ้ ป่วยเบาหวาน

– ผู ้ ทีอ ้ วนมากๆ

– ผู ้ ทีมีนําตาลในปัสสาวะหลังอาหาร (alimentary glycosuria) 
ซึงพบในผู ้ ทีมีนําตาลในเลือดสูงเกิน renal threshold (160-
180 mg/dl)

– เพือวินิจฉัยโรคเบาหวานในขณะตังครรภ์ (GDM) ในสตรีทีมี
ความเสียงสูง เช่น เคยคลอดบุตรนําหนักแรกเกิดมากกว่า 4 
กิโลกรัม, บุตรเสียชีว ิตในครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ

ข้อบ่งชีของการตรวจOGTT



1. ทํากิจกรรมปกติและไม่อยู่ในภาวะเครียดอย่างรุนแรง
2. งดยาทุกชนิดอย่างน ้ อย3 วัน ก่อนการทดลอง
3. กินอาหารมี carbohydrate อย่างน ้ อย150 g  3 วันก่อน

การทดลอง

4. อดอาหารอย่างน ้ อย8 - 12 ชัวโมง

5. กิน glucose 75 g ในนํา 250 ml ให ้ หมดภายใน

    5 นาที (จับเวลาจุดเริมต ้ น= T0)

6. เจาะเลือดที 0, 2 ชัวโมง

7. ขณะทดลองควรนังพัก ไม่เดินไปมา, ห ้ ามสูบบุหรี

วิธีการปฏิบ ัต ิตนของผู ้ร ั บการทดสอบOGTTวิธีการปฏิบ ัต ิตนของผู ้ร ั บการทดสอบOGTT



• major surgery
• ภาวะกล ้ ามเนือหัวใจขาดเลือด, การติดเชือ
• malabsorption
• ยาบางชนิด เช่น thiazide, steroids, phenytoin, 

estrogens, thyroxine
• ความเครียด
• คาเฟอีน, การสูบบุหรี

ปัจจ ัยทีส่งผลต่อการทดสอบOGTTปัจจ ัยทีส่งผลต่อการทดสอบOGTT



เกณฑ์การแปลผลการทดสอบOGTT ในผู ้ใหญ่
(DIABETES  CARE 2007; 30)

เกณฑ์การแปลผลการทดสอบOGTT ในผู ้ใหญ่
(DIABETES  CARE 2007; 30)

ภาวะ ระดับกลูโคสในพลาสมาที 2
ชม. 2-h PG (mg/dl)

provisional DM

impaired glucose 
tolerance (IGT)

normal glucose 
tolerance

≥ 200

< 140

140  - 199



ระดับกลูโคสในพลาสมาที 2
ชม. 2-h PG (mg/dl) ภาวะ

243

100

164

provisional DM

ต ั วอย่างการแปลผลการทดสอบOGTT ในผู ้ใหญ่

normal glucose 
tolerance

impaired glucose 
tolerance (IGT)



200140

Normal GT Provisional DM

mg/dl2-h PG



1. อายุ 45 ปี หรือ มากกว่า ควรเริมจากการตรวจ FBS ถ ้ าผล
ปกติควรตรวจซําทุก 3 ปี

2. อายุน ้ อยกว่า 45 ปี แต่มีภาวะหรือปัจจัยต่อไปนี

 อ ้ วน  BMI ≥ 25 kg/m2

 มีญาติในลําดับแรกทีเป็นโรคเบาหวาน

ข ้ อแนะนําของ American Diabetes Association 2002-2004   
ในการตรวจหาโรคเบาหวานในบุคคลทีไม่ทราบว่าเป็น

โรคเบาหวานมาก่อนและไม่มีอาการ



2. อายุน ้ อยกว่า 45 ปี แต่มีภาวะหรือปัจจัยต่อไปนี

 เป็นกลุ่มประชากรหรือเชือชาติทีมีความเสียงต่อเบาหวาน
สูง (African-American, American)

 สตรีทีมีประวัติคลอดบุตรนําหนักตัวมากกว่า 4000 g หรือ
มีประวัติ gestational diabetes mellitus

 ความดันโลหิตสูง ≥ 140/90 mmHg

ข ้ อแนะนําของ American Diabetes Association 2002-2004    
ในการตรวจหาโรคเบาหวานในบุคคลทีไม่ทราบว่าเป็น

โรคเบาหวานมาก่อนและไม่มีอาการ



2. อายุน ้ อยกว่า 45 ปี แต่มีภาวะหรือปัจจัยต่อไปนี

 ระดับ HDL cholesterol ในเลือด ≤ 35 mg/dl และ/หรือ
triglyceride ในเลือด ≥ 250 mg/dl

 เคยตรวจพบว่ามี IGT หรือ IFG

 มีภาวะ polycystic ovarian disease หรือมี vascular 
disease

ข ้ อแนะนําของ American Diabetes Association 2002-2004    
ในการตรวจหาโรคเบาหวานในบุคคลทีไม่ทราบว่าเป็น

โรคเบาหวานมาก่อนและไม่มีอาการ



urine sugar ?



•  การตรวจหากลูโคสในปัสสาวะ ไม่ใช ้ ในการแปลผล
การทดสอบความทนกลูโคส (OGTT)  แต่ช่วยบอกถึง 
renal threshold สําหรับกลูโคส

•  ในภาวะปกติ กลูโคสในเลือดจะกรองผ่าน glomeruli 
ของไต และถูกดูดกลับหมดทีหลอดไตตอนต ้ น

Renal threshold & urine  sugarRenal threshold & urine  sugar



ถ ้ าระดับกลูโคสในเลือดสูงขึน นํากรองทีได ้  
(glomerular filtrate) จะมีกลูโคสมากเกินกว่าทีจะดูด
กลับได ้ หมด   กลูโคสส่วนเกินจะถูกขับออกมากับปัสสาวะ

glycosuria

ในคนปกติ ขีดกักกันของกลูโคสมีค่า 160-180 
mg/dl และภาวะ glycosuria จะเกิดขึนเมือระดับกลูโคส
ในหลอดเลือดดํามากกว่านี

Renal threshold & urine  sugarRenal threshold & urine  sugar



ถ ้ า plasma glucose < 160 mg/dl          
แต่พบ urine glucose +

low renal 
threshold

Renal threshold & urine  sugarRenal threshold & urine  sugar

“Renal threshold”

is the plasma glucose concentration at which 
glucose first appears in urine



ถ ้ า plasma glucose > 180 mg/dl          
แต่ไม่พบ urine glucose 

high renal 
threshold

Renal threshold & urine  sugarRenal threshold & urine  sugar



ต ั วอย่างที 1
ชาย อายุ 30 ปี ได ้ ข่าวว่าเพือนข ้ างบ ้ านเสียชีวิต 

ด ้ วยโรคเบาหวาน ต ้ องการตรวจว่าตนเป็นโรคเบาหวาน
หรือไม่

FPG  =  95 mg/dl



126 mg/dl100FPG

Normal FG IFG Provisional DM

200140

Normal GT IGT Provisional DM

mg/dl2-h PG



ต ั วอย่างที 2
ชาย อายุ 40 ปี มาตรวจสุขภาพประจําปี 
FPG = 115 mg/dl แปลผลว่า ?

ทดสอบ OGTT

ผล PG  ที 0 นาที    =   120 mg/dl

ที 120 นาที  =   130 mg/dl   แปลผลว่า ?

 impaired fasting glucose (IFG) 

normal glucose tolerance



126 mg/dl100FPG

Normal FG IFG Provisional DM

200140

Normal GT IGT Provisional DM

mg/dl2-h PG



สรุป OGTT
1. เพือช่วยวินิจฉัยโรคเบาหวาน ในรายที FPG หรือ CPG สงสัย (ใน

ภาวะทียังไม่มีอาการของโรคเบาหวาน)

2. การแปลผลที 2 ชัวโมง
   ค่า PG < 140  mg/dl      =  normal glucose tolerance

140-199 mg/dl   =  impaired glucose tolerance (IGT)
≥ 200  mg/dl   =  DM

3. ไม่ทําในคนทีว ินิจฉัยได ้ แล ้ วว่าเป็น DM

4. การตรวจ urine glucose ช่วยบอก renal threshold ไม่ใช ้ ในการ
แปลผล


