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ในสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ผูป้ ่ วยเบาหวานก็เป็ นอีกกลุม่ หนึ่งที่ควรจะมีขอ้ มูล
ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงวิกฤตดังกล่าว ไปติดตามพร้อมกันครับ
เบาหวาน เป็ นหนึ่งในโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non-communicable disease, NCD) ที่มีความสาคัญใน
ปัจจุบนั จานวนผูเ้ ป็ นเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ หากพวกเรายังไม่มีความตระหนักในการ
ป้องกัน ดูแลลุขภาพ เพื่อการลดและชะลอการเกิดเบาหวาน เมื่อได้รบั การวินิจฉัยเบาหวานแล้ว การดูแลเพื่อ
การป้องกันและการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน โดยเฉพาะโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือด อาทิ
โรคไต จอประสาทตาเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด ย่อมนามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรด้านสุขภาพ และ
ทรัพยากรบุคคลอย่างมหาศาล
สัญญาณอันตราย
ร้อยละ 50 ของผูเ้ ป็ นเบาหวาน มักจะไม่มีอาการใดที่ชดั เจนและไม่ทราบว่าตนเองเป็ นเบาหวาน
จนกว่าจะได้มาทาการตรวจโดยการเจาะตรวจระดับนา้ ตาลในเลือด และถ้าไม่ได้รบั การวินิจฉัยตัง้ แต่แรก
อาการในคนทั่วไปที่ทาให้เริ่มสงสัยว่าตนเองจะเป็ นเบาหวาน คือ เมื่อมีอาการปัสสาวะบ่อยมากขึน้ กระหาย
นา้ บ่อย นา้ หนักตัวลดลง มีแผลที่หายช้ากว่าปกติ และหลายครัง้ ก็พบว่านามาด้วยอาการภาวะแทรกซ้อน
หลอดเลือด
เบาหวานแบ่งเป็ นกี่ชนิด
เบาหวานหากแบ่งตามการสาเหตุของการเกิดโรคจะแบ่งเป็ นได้ 4 ชนิด ดังนี ้
เบาหวาน ชนิดที่ 1 มีการทาลายของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนจากปฏิกิรยิ าภูมิคมุ้ กันของ
ร่างกาย ทาให้ผลิตอินซูลินลดลง หรือไม่ผลิตเลย พบได้ตงั้ แต่ชว่ งวัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุน่ จนถึง
ผูใ้ หญ่ตอนต้น ผูป้ ่ วยส่วนมากผอม มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากนา้ ตาลสูงและเลือด
เป็ นกรด เมื่อได้รบั อินซูลิน ทดแทน อาการดีขนึ ้ จนปกติ * ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ต้องฉีดยาอินซูลิน
ตลอดไป

เบาหวาน ชนิดที่ 2 มีภาวะดือ้ ต่ออินซูลินทาให้ออกฤทธิ์ได้ลดลงและหรือมีความ
บกพร่องในการผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ ส่วนมากพบในผูม้ ีอายุ 30 ปี ขนึ ้ ไป มักจะมีรูปร่างท้วม
หรืออ้วน อาการอาจจะน้อยหรือค่อย ๆ เป็ นค่อย ๆ ไป มักไม่คอ่ ยมีอาการเมื่อแรกวินิจฉัย
สามารถรักษาด้วยการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ ยาลดระดับนา้ ตาล มีบางรายต้องใช้ยาฉีด
อินซูลิน
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เกิดจากการที่มีภาวะดือ้ ต่ออินซูลินที่เพิ่มมากขึน้ มีปัจจัยจากรกและ
มารดาอาจผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ ซึ่งเริ่มผิดปกติในขณะตัง้ ครรภ์ ตรวจพบจากการทาการ
ทดสอบความทนนา้ ตาล ในหญิงตัง้ ครรภ์ ปัจจุบนั พบมากขึน้ หลายรายเมื่อคลอดบุตรแล้วเป็ น
เบาหวานต่อเนื่อง ดังนัน้ ทุกรายหลังจากคลอดบุตรจึงจาเป็ นต้องรับการตรวจระดับนา้ ตาลหลัง
คลอด 4-6 สัปดาห์ เพื่อวินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวาน หรือเป็ นกลุม่ เสี่ยงเบาหวาน
เบาหวานทีม่ ีสาเหตุเฉพาะ มีสาเหตุท่ีชดั เจน เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม,
โรคเบาหวานจากโรคของตับอ่อน โรคเบาหวานจากยา และโรคทางฮอร์โมนผิดปกติ เป็ น
ต้น พบได้ทกุ ช่วงอายุขนึ ้ กับสาเหตุ กลุม่ นีม้ กั มีประวัติ อาการ อาการแสดง ปัจจัยเสี่ยงให้
สงสัยภาวะเบาหวานแบบมีเหตุเฉพาะ เช่น มีประวัติคนในครอบครัววินิจฉัยเบาหวานอายุ
น้อยกว่า 30ปี อาการฮอร์โมนผิดปกติ ประวัตกิ ารได้รบั ยา และผ่าตัดตับอ่อน เป็ นต้น
ในสถานการณ์ COVID-19 ผู้เป็ นเบาหวานควรมีการดูแลรักษาตนเองอย่างไร
มีขอ้ มูลพบว่าเบาหวาน ทาให้การทางานของภูมิคมุ้ กันร่างกายเกิดความอ่อนแอลงผิดปกติ
หมายความว่าผูเ้ ป็ นเบาหวานจะเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ต่าง ๆ มากขึน้ โดยเฉพาะในกรณี ท่ียงั ไม่สามารถควบคุม
ระดับนา้ ตาลได้ดี อายุมาก หรือมีโรคร่วมหลายโรค อย่างแรกที่ควรทาคงเหมือนบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็ น
เบาหวาน แต่ท่ีควรเคร่งครัดมากกว่า คือ การป้องกันตนเองให้หา่ งไกลจากโรคนี ้ ดูแลตนเองเรื่องเบาหวาน
อย่างใกล้ชิด และรีบพบแพทย์ถา้ มีความเสี่ยงหรือมีอาการของโรค ได้แก่
ปฏิบัตติ ัวลดความเสี่ยงในการติดเชือ้
ควรล้างมือบ่อย ๆ ไม่ว่าด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือนา้ เปล่ากับสบู่ การใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้ามีอาการไอ จาม หรือจาเป็ นต้องไปในที่แออัด ชุมชน หรือออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการออกไป
ภายนอกโดยไม่จาเป็ น และต้องหลีกเลี่ยงการจับต้องสิ่งของภายนอก ใบหน้าตนเอง ไม่ใช้ส่งิ ของบางอย่าง
ร่วมกันกับผูอ้ ่ืน เช่น แก้วนา้ ผ้าเช็ดตัว ภาชนะรับประทานอาหาร เนื่องจากจะเป็ นการแพร่กระจาย รับเชือ้

สามารถส่งต่อไปได้ หากตัวผูป้ ่ วยเบาหวานกังวลว่าจะมีการติดเชือ้ ควรวัดไข้เช้าและเย็น ถ้ามากกว่า 37.5
องศาเซลเซียส ติดต่อกัน มีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลาบาก หรือมีความเสี่ยงที่ไปรับเชือ้ ให้รีบปรึกษา
แพทย์
การปฏิบัตติ ัวทีจ่ าเพาะในผู้เป็ นเบาหวาน
1. ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดให้ดี ด้วยการควบคุมอาหาร ออกกาลังกาย มีกิจกรรมทางกายใน
บ้านให้เหมาะสม ควรตรวจระดับนา้ ตาลด้วยตนเองที่บา้ นบ่อยขึน้ โดยเฉพาะในเบาหวานชนิดที่1 และ
เบาหวานที่ฉีดยาอินซูลิน เพื่อจะได้รกั ษาให้ระดับนา้ ตาลให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีตงั้ เป้าหมายไว้
2. รับประทานยาหรือฉีดอินซูลินอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ตามแพทย์แนะนา ไม่ขาดยา จึง
ควรมีการประเมินและนับปริมาณยาว่าเพียงพอหรือไม่ และจัดหาให้เพียงพอตลอดเวลา
3. รับประทานอาหารให้เพียงพอ เหมาะสม เพื่อคุมระดับนา้ ตาล จาเป็ นต้องดื่มนา้ เปล่าให้
เพียงพอ รวมถึงต้องมีการเก็บสารองอาหารที่สามารถนามาแก้ไขภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลัน เช่น ภาวะนา้ ตาล
ในเลือดต่าฉุกเฉินไว้ท่ีบา้ นด้วย
4. ควรจะควบคุมนา้ หนักให้ดี ชั่งนา้ หนักสม่าเสมอ ถ้านา้ หนักเพิ่มขึน้ ก็อาจหมายถึงการควบคุม
ตนเองได้นอ้ ยลง รับประทานอาหารมาก แต่กิจกรรมทางกายน้อย หรือการมีภาวะนา้ หนักลดก็อาจหมายถึง
ภาวะนา้ ตาลสูงเกิน อาจปรึกษาแพทย์ถา้ ทาได้ เพื่อป้องกันภาวะะเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
5. เมื่อต้องเก็บตัวอยู่บ้านคนเดียว ควรมีเบอร์โทรศัพท์เพือ่ แจ้งญาติ และครอบครัว หรือ
เพือ่ นบ้านทีไ่ ว้ใจ เพื่อช่วยเหลือกันในกรณีท่ีมีภาวะฉุกเฉิน หรือโทรฉุกเฉิน 1669
ผู้ป่วยเบาหวานควรมาพบแพทย์อย่างน้อยกี่เดือนครั้ง ในสถานการณ์ COVID-19
การสารองยานัน้ ไม่มีขอ้ แนะนาที่แน่ชดั สาคัญ คือ ต้องมียาให้เพียงพอจนถึงวันที่นดั ครัง้ ถัดไป ไม่
เสี่ยงต่อการขาดยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูเ้ ป็ นเบาหวานชนิดที่ 1 ในภาวะระบาดปัจจุบนั เพื่อลดการได้รบั เชือ้
ใหม่ โดยปกติ แพทย์ท่ีทาการดูแลจะเป็ นผูพ้ ิจารณา ถ้าผูป้ ่ วยสามารถควบคุมนา้ ตาลได้ดี อาจจะมีการนัด
หมายที่นานกว่าปกติ เช่น 4-6 เดือน และใช้ระบบการติดตามรูปแบบอื่น ๆ เช่นการสื่อสารทางไกลกับแพทย์
และทีมงานการรักษา แต่หากผูป้ ่ วยยังไม่สามารถควบคุมนา้ ตาลให้อยูใ่ นเกณฑ์ท่ีปลอดภัย ซึ่งจาเป็ นต้องมีการ
ปรับยา ให้การรักษาเพิ่มเติม ก็จาเป็ นต้องมีการนัดหมายที่เร็วกว่าเดิม เพื่อแนะนาต่าง ๆ ผ่านระบบการสื่อสาร
ทางไกล หรือ ระบบโทรศัพท์ ไลน์ หรือมาตรวจที่โรงพยาบาล ตามที่แพทย์เห็นสมควร

อาหารทีผ่ ู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยง
ควรรับประทานอาหารมือ้ หลัก 3 มือ้ คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแป้งในปริมาณที่เหมาะสม เน้นผักทุกชนิด
โดยเฉพาะผักใบ สามารถรับประทานผลไม้ได้แต่ปริมาณ 1 ส่วนต่อมือ้ ปริมาณในการรับประทานให้เหมาะสม
ขึน้ กับชนิดของผลไม้ ถ้าผลไม้ท่ีมีนา้ ตาลสูง เช่น ทุเรียน ลาไย ควรจะรับประทานให้นอ้ ยตามส่วนหรือหลีกเลี่ยง
เพราะผลไม้ท่ีมีดชั นีนา้ ตาลสูงหรือมีปริมาณนา้ ตาลสูงสามารถส่งผลให้ระดับนา้ ตาลหลังการรับประทานขึน้ ไป
สูงได้มากและรวดเร็ว นอกจากนีค้ วรจากัดอาหารบางชนิดในผูเ้ ป็ นเบาหวาน ได้แก่ อาหารที่มีดชั นีนา้ ตาลสูง
หรือปริมาณนา้ ตาลสูง เช่น นา้ หวาน นา้ อัดลม ขนมหวาน เป็ นต้น ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ยาเบาหวาน และ คาแนะนา
ด้านอาหารที่ได้รบั จากนักโภชนาการ และ แพทย์ผรู้ กั ษา ให้ สมดุลย์กนั ในแต่ละมือ้ แต่ละวัน
อาหารสารองทีส่ ามารถแก้ไขระดับนา้ ตาลต่าในเลือด
อาหารที่แนะนาให้นามาใช้แก้ไขภาวะนา้ ตาลต่าฉุกเฉิน คือ อาหารที่มีสว่ นประกอบของนา้ ตาล
โมเลกุลเดี่ยว ได้แก่ นา้ หวาน นา้ ผึง้ นา้ อัดลม นา้ ผลไม้ ลูกอม ซึ่งจะใช้เท่าที่จาเป็ นเบือ้ งต้น ถ้ามีอาการของ
ภาวะนา้ ตาลต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจาะเลือดปลายนิว้ ได้นอ้ ยกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อย่างไรก็ตามหาก
คนไข้เบาหวานมีอาการของนา้ ตาลต่า และ แก้ไขขัน้ ต้นเองไม่ดีขนึ ้ หรือ ที่รุนแรงเช่นหมดสติ ไม่แนะนาให้ปอ้ น
อาหารใด ๆ เข้าทางปากของผูป้ ่ วยแต่ควรขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาลใกล้ ๆ โดยด่วน
ดืม่ นา้ ให้เพียงพอ
การดื่มนา้ น้อยทาให้ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ในร่างกายเสมือนว่ามากขึน้ ทาให้การทางานของ
เซลล์ตา่ ง ๆ ผิดสมดุลไป ในผูเ้ ป็ นเบาหวานโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อน หรือ เมื่อหลังออกกาลังกาย ร่างกาย
จะเสียเหงื่อออกไป โดยเฉพาะผูท้ ีมีระดับนา้ ตาลสูงจะให้ปัสสาวะบ่อย ยิ่งส่งเสริมให้รา่ งกายสูญเสียนา้ มากขึน้
ดังนัน้ ผูเ้ ป็ นเบาหวานจึงควรดื่มนา้ เปล่าอย่างเพียงพอ
อันตราย ! หากระดับนา้ ตาลในเลือดสูงหรือต่ากว่า 80-180 มก./ดล.
หากระดับนา้ ตาลต่ากว่า 80 มก./ดล. ผูป้ ่ วยกาลังจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนา้ ตาลต่า ซี่งอาจจะเริ่ม
มีอาการใจสั่น เหงื่อแตก มือสั่น รูส้ กึ หวิว และอาจมากจนหมดสติและหากไม่ได้รบั การแก้ไขอาจเสียชีวิตได้
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นคือหากมีอาการดังกล่าวควรรับรับประทานนา้ ตาล 15-30 กรัม ในกรณีท่ี
ผูป้ ่ วยยังมีสติและทาตามสั่งได้ แนะนาให้เลือกรับประทาน 1 อย่าง เช่น ดื่มนา้ ผลไม้ 180 ซีซี อมลูกอม 3 เม็ด
นา้ ผึง้ หรือนา้ หวานเข้มข้น 1 ช้อนโต๊ะ เป็ นต้น แต่หากคนไข้หมดสติหรือทาตามสั่งในการกลืนอาหารไม่ได้
จะต้องรับขอความช่วยเหลือหรือพามาสถานพยาบาลที่ใกล้ท่ีสดุ

หากระดับนา้ ตาลสูงกว่า 180 มก./ดล. ให้สารวจร่างกายว่ามีความผิดปกติ หรือเจ็บป่ วยไม่สบาย
หรือไม่ สารวจพฤติกรรมในช่วงที่ผา่ นมา ซึ่งแม้จะไม่มีอาการใด ๆ แต่ระดับนา้ ตาลระดับนีจ้ ะกดการทางานของ
ภูมิคมุ้ กันของผูป้ ่ วยจะเสี่ยงการติดเชือ้ มากขึน้ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนนา้ ตาลสูง
ฉับพลันได้ถา้ ไม่แก้ไข
ดังนัน้ ผูเ้ ป็ นควรปรับการรับประทานอาหาร เพิ่มกิจกรรมทางกาย รับประทานยาและฉีดยาอย่าง
สม่าเสมอ มีการติดตามค่านา้ ตาลในเลือดเป็ นระยะ ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ท่านสามารถติดต่อปรึกษาศูนย์
เบาหวาน ในเวลาราชการ หรือผ่านช่องทางระบบสื่อสาร และนัดหมายปรึกษาทีมแพทย์เจ้าของไข้ หรือ
สถานพยาบาลใกล้บา้ น ในการปรับยาและการรักษาเบือ้ งต้น
สาหรับผูเ้ ป็ นเบาหวาน รพ.ศิรริ าช เรามี “ศูนย์เบาหวานศิริราช” คอยดูแลท่านด้วยบริการครบวงจร
และแม้วา่ ในช่วงนี ้ (ไปจนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขนึ ้ ) ศูนย์เบาหวานศิรริ าช จะงดให้บริการ ยกเว้น
การบริการติดตาม DSMES ผูเ้ ป็ นเบาหวานรายเดิมทางโทรศัพท์ และท่านยังสามารถติดต่อสอบถาม ปรึกษา
เกี่ยวกับเบาหวานได้ท่ี โทร. 0 2419 9568 ต่อ 101-102 เวลา 09.00 – 14.00 น. ในวันราชการ และ กรณีท่ีมี
นัดหมาย ศูนย์เบาหวานศิรริ าช จะโทรแจ้งเลื่อนนัดหมายทางโทรศัพท์ลว่ งหน้า ก่อนถึงวันนัดหมาย หรือท่าน
สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามหมายเลขข้างต้นครับ

