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DM.1 - หน้า 1. สารกลูโคสคืออะไร ?  

เรียบเรียงโดย ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง  ตั้งสง่า  

  สารประกอบคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ แป้งและน้ำตาล น้ำตาล 

เช่น กลูโคส หรือ ฟรุคโตส - fructose หรือกาแลคโตส galactose เป็น

สารคาร์โบไฮเดรต ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กสุด  

 

รูปแสดง โมเลกุลกลูโคส กาแลคโตส และฟรุคโตส 

    พืชรับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้สังเคราะห์กลูโคส ซึ่งมี

อะตอมคาร์บอน 6 ตัว (จากดิน) จับมือกันเป็นวง และรายรอบด้วย

อะตอมของไฮโดรเจน (จากน้ำ) และออกซิเจน (จากอากาศ) ถ้าโมเลกุล

ของน้ำตาลหลาย ๆ โมเลกุลมาต่อเชื่อมกันเป็นสายโซ่ที่ยาวขึ้น ขนาด

โมเลกุลจะใหญ่ขึ้นตาม กลายเป็นสารที่เรียกว่า “แป้ง” เช่น ข้าว เป็น

ต้น เวลาเรารับประทานข้าว น้ำย่อยของระบบทางเดินอาหาร และ 
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DM.1 - หน้า 2. สารกลูโคสคืออะไร ?  

เรียบเรียงโดย ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง  ตั้งสง่า 

ตับอ่อน จะสลายแป้งเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ คือน้ำตาล แล้วถูกดูดซึมผ่าน

เซลล์ที่อยู่ภายในผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือด เพื่อไปกระจายให้เนื้อเยื่อ

ต่าง ๆ ต่อไป ถือเป็นการส่งผ่านพลังงานจากแสงอาทิตย์ เปลี่ยนรูปมา

แฝงอยู ่ในโมเลกุลของแป้งและน้ำตาลในพืช และพร้อมจะส่งผ่าน 

(พลังงานที่แฝงอยู่ดังกล่าว) ต่อไปให้สิ่งที่มีชีวิตอ่ืนต่อไป 

                                      

 

                        

 

 

 

รูปแสดง การย่อยแป้งเป็นน้ำตาล  

แป้ง 

ถูกย่อยที่ทางเดินอาหาร 
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DM.1 - หน้า 3. การส่งผ่านกลูโคสเข้าสู่เซลล์ของอวัยวะต่างๆ 

เรียบเรียงโดย ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง  ตั้งสง่า 

    อาจเปรียบระดับน้ำตาลในเลือดเหมือนกับระดับน้ำในคลอง 
ขึ้นกับสมดุลระหว่าง ขาเข้า กับ ขาออก ในช่วงที่ไม่ได้กินอาหาร สาร
กลุ่มแป้งที่เรียกว่า ไกลโคเจน (glycogen) ที่ร่างกายสะสมไว้ในตับ จะ
ถูกย่อยสลายออกมาเป็นน้ำตาลกลูโคส ปล่อยเข้ามาในกระแสเลือด 
และอาจมีน้ำตาลบางส่วนที่ถูกสร้างขึ้นจากการสลายสารไขมันชนิดที่
เรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ซึ่งอยู่ในเซลล์ไขมัน เพ่ือมาสร้าง
เป็นกลูโคสเช่นกัน 

   ในช่วงหลังรับประทานอาหาร สารประกอบพวกแป้งในอาหาร
จะถูกย่อยในทางเดินอาหาร จนเป็นโมเลกุลเล็กสุดคือ โมเลกุลของ
น้ำตาล แล้วดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ดังนั้นภายในช่วง 2 ชั่วโมงหลัง
รับประทานอาหารระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

แต่โมเลกุลของกลูโคสจะผ่านจากเลือดไปสู่ภายในเซลล์ของ
เนื้อเยื่อโดยตรงไม่ได้ เพราะสิ่งที่กั้นขวางอยู่ระหว่างกลางคือผนังของ
เซลล์ (หรือ cell membrane) ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ของนอกเซลล์ซึม
ผ่านเข้าสู่ภายในเซลล์ได้ตามใจชอบ เปรียบเหมือนน้ำในคลองจะซึม
ผ่านเข้านาลำบากเพราะมีคันนากั้นอยู่โดยรอบ ธรรมชาติได้สร้างให้มี
ประตูส่งน้ำเป็นตัวช่วยให้การเคลื่อนที่ของกลูโคส ผ่านผนังของเซลล์ 
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DM.1 - หน้า 4. การส่งผ่านกลูโคสเข้าสู่เซลล์ของอวัยวะต่างๆ 

เรียบเรียงโดย ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง  ตั้งสง่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดง  ฮอร์โมน Insulin ในกระแสเลือดจะไปจับกับ Insulin 
receptor แล ้วส ่งส ัญญาณไปกระต ุ ้นให ้โปรตีนที ่ช ื ่อ  Glucose 
transporter-4 (GLUT4) ที่มีอยู่แล้วในเซลล์ เคลื่อนที่ไปเกาะที่ผนังเซลล์
เพื่อรับ Glucose เข้าเซลล์เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป   การ
ขาด Insulin ทำให้ Glucose  เขา้เซลล์ไม่ได้ 
(ดัดแปลงรูปจาก  https://www.slideshare.net/ShamithaNath/glucose-
metabolism-insulin)      
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DM.1 - หน้า 5. การส่งผ่านกลูโคสเข้าสู่เซลล์ของอวัยวะต่างๆ 

เรียบเรียงโดย ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง  ตั้งสง่า 

เข้าสู่ในเซลล์ได้ง่ายขึ้น  เรียกว่า glucose transporter เปรียบเหมือน

ประตูระบายน้ำที่ช่วยส่งผ่านน้ำเข้าสู่นาได้เร็วขึ้น   ในขณะที่มีระดับ

น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จะมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งคืออินซูลิน (Insulin) ถูกขับ

ออกมาจากตับอ่อน มาช่วยกระตุ้นให้การส่งผ่านกลูโคสจากเลือดเข้าสู่

เซลล์ได้เร ็วขึ ้น นอกจากฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) แล้ว ฮอร์โมน

อะดรีนาลิน (Adrenalin) ก็ช่วยให้มีการส่งผ่านโมเลกุลของกลูโคส จาก

ในเลือดเข้าสู ่เซลล์ได้เร็วขึ ้นด้วย แต่ออกฤทธิ ์ไม่มากเท่าฮอร์โมน 

insulin 

   ในช่วงการออกกำลัง จะมีการยืดตัวหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ

อยู่ตลอดเวลา ก็ช่วยกระตุ้นให้มีการส่งผ่านกลูโคสเข้าเซลล์ได้ดีขึ้น 

ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานควรมีการออกกำลังกาย

อย่างสม่ำเสมอ เพราะจะช่วยให้น้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้น การ

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอกจากทำให้กล้ามเนื้อใช้กลูโคสมาเผาผลาญ

เพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นกระบวนการส่งผ่านกลูโคสเข้าเซลล์ จึงช่วย

ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นอีกด้วย 
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DM.2 - หน้า 1. กลไกการเกิดโรคเบาหวาน (น้ำตาลสูงใน

เลือด) เกิดจากอะไรบ้าง ? 

เรียบเรียงโดย นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์ 

โรคเบาหวาน คือ โรคที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลิน 

(Insulin) ซึ ่งเป็นฮอร์โมนที ่สร้างจากตับอ่อน เพื ่อใช้ควบคุมระดับ

น้ำตาลในเลือด ในโรคเบาหวานผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น

กว่าระดับปกติ โดยมีกลไกการเกิดโรคดังนี้ 

1. เกิดจากกลูโคสเข้าสู่เลือดมากขึ้น 

1.1 รับประทานอาหารมากขึ ้น เช่น ผู ้ป่วยโรคสมอง ที่มีความ

ผิดปกติของสารสื ่อประสาทในสมอง หรือของศูนย์ควบคุม

ความอยากอาหารในสมอง ทำให้อยากทานอาหารมากข้ึน 

1.2 กระเพาะอาหารและลำไส้ดูดซึมน้ำตาลมากข้ึน หรือไตดูดกลับ

น้ำตาลเข้ากระแสเลือดมากขึ้น 

1.3 ร่างกายสร้างน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ เซลล์ตับมีการสร้าง

น้ำตาลเพิ ่มขึ ้น (gluconeogenesis) หรือเซลล์ไขมันสลาย

ไขมันมาเป็นน้ำตาลมากขึ้น (lipolysis)  มักพบภาวะเหล่านี้ใน

คนที่มีน้ำหนักตัวเกิน หรือเซลล์ตับอ่อนสร้างฮอร์โมนกลูคา

ก้อนเพิ่มขึ้น  ฮอร์โมน glucagon เป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มระดับ 
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DM.2 - หน้า 2. กลไกการเกิดโรคเบาหวาน (น้ำตาลสูงใน

เลือด) เกิดจากอะไรบ้าง ? 

เรียบเรียงโดย นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์ 

น้ำตาลในเลือด หรือร่างกายสลายสารโปรตีน/ไขมันในร่างกาย

เพ่ิม เช่น กรณผีู้ป่วยได้รับยาสเตียรอยด์ เป็นต้น 

1.4 จากการฉีดหรือได้รับกลูโคสเข้าทางหลอดเลือด 

2. เกิดจากกลูโคสเคลื่อนจากเลือดเข้าเซลล์ลดลง 

2.1 ขาดฮอร์โมนอินซูลิน ได้แก่ กรณีร่างกายสร้างภูมิคุ ้มกันมา

ทำลายเซลล์ตับอ่อนของตัวเอง เช่น ในโรคเบาหวานชนิดที่ 1  

หรือกรณีตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินลดลง เช่น ผู้ป่วยเป็น

โรคตับอ่อนอักเสบ หรือถูกตัดตับอ่อน 

2.2 ภาวะเซลล์ของร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน

เท่าที ่ควร ทำให้กลูโคสจากเลือดเข้าเซลล์ลดลง ( insulin 

resistance)  มักพบในคนที่อายุมากกว่า 30 ปี มีภาวะน้ำหนัก

เก ิน ขาดการออกกำล ังกาย กลไกข ้อนี้ เป ็นสาเหต ุของ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 
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DM.2 - หน้า 3. กลไกการเกิดโรคเบาหวาน (น้ำตาลสูงใน

เลือด) เกิดจากอะไรบ้าง ? 

เรียบเรียงโดย นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์ 

 

 

 

รูปแสดง กลไกการเกิดโรคเบาหวาน (น้ำตาลในเลือดสูง) เกิดจาก

อะไรบ้าง 

  

ดัดแปลงจาก Stanley S. Schwartz และคณะ Diabetes Care 2016;39:179–186  
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DM.3 - หน้า 1. ผลเสียของน้ำตาลในเลือด (สูง) ต่อผนังหลอด

เลือด (vascular endothelial cell)  

เรียบเรียงโดย พญ.บงกช สุรัติชัยกุล 

- อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายรับสารอาหาร ออกซิเจน และขับของเสีย

ผ่านทางหลอดเลือดที่มาเลี้ยงอวัยวะนั้น ๆ  

- น้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความผิดปกติต่อเซลล์บุผนังหลอด

เลือด (endothelial cells) ผ่านหลายกลไก อาทิเช่น 

- มีอนุพันธ์อิสระ (Free radical oxygen species) เพิ่มขึ้น  

การกระตุ้นกระบวนการ Polyls, Hexosamine, protein 

kinease C 

- น้ำตาลที่สูงเกินในเลือด ไปรวมกับโมเลกุลโปรตีน เกิดเป็น

สารโมเลกุลใหญ่สะสมบนผนังหลอดเลือด เรียกสารผิดปกติ

นั้นว่า  Advanced  glycation  end products (AGEs)  

- กระบวนการเหล่านี้ทำให้หลอดเลือดผิดปกติ เกิดการสะสมของ

สารพิษที่เกิดจากขบวนการดังกล่าว ทำให้เพิ่มการอักเสบของผนัง

หลอดเลือด หลอดเลือดหดตัวมากขึ้น มีเกล็ดเลือดมาจับกลุ ่มกัน

ผ ิดปกติ (platelet aggregation)  เก ิดขบวนการ สร ้างพังผืด

(Fibrosis) เพิ่มขึ้นที่ผนังหลอดเลือดทั่วร่างกาย ทำให้ผนังหลอด

เลือดเกิดการตีบตันมากขึ้นเรื่อยๆ ร่างกายพยายามสร้างหลอดเลือด 
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DM.3 - หน้า 2. ผลเสียของน้ำตาลในเลือด (สูง) ต่อผนังหลอด

เลือด (vascular endothelial cell)  

เรียบเรียงโดย พญ.บงกช สุรัติชัยกุล 

- (ต่อ) ใหม่มาทดแทน แต่หลอดเลือดใหม่จะเป็นหลอดเลือดที่ผิดปกติ 

เปราะและแตกง่ายมากขึ้น 

- เมื่อกระบวนการเหล่านี้ไปเกิดกับหลอดเลือดที่เลี้ยงอวัยวะใด ก็จะ

ทำให้เกิดโรคแทรกจากภาวะโรคเบาหวาน เช่น  

- ภาวะเบาหวานขึ ้นตา ตรวจพบมีหลอดเลือดฝอยที ่จอ

ประสาทตา (retina) เพ่ิมข้ึน แต่หลอดเลือดเปราะและแตก

ง่าย ทำให้จอประสาทตาเส ื ่อม หรือมีเลือดออกที ่จอ

ประสาทตาได้ ถ้าเป็นมากอาจตาบอดได้ 

- ภาวะเบาหวานลงไต โดยหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหน่วยไตมี

ความผิดปกติ ทำให้พบมีโปรตีนในปัสสาวะ และเกิดโรคไต

เรื้อรัง (Chronic kidney disease)  

- ภาวะผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว (Atherosclerosis) ที่

หลอดเลือดที่ขาและหัวใจ ทำให้เกิดหลอดเลือดตีบเป็นต้น 
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DM.3 - หน้า 3. ผลเสียของน้ำตาลในเลือด (สูง) ต่อผนังหลอด

เลือด (vascular endothelial cell)  

เรียบเรียงโดย พญ.บงกช สุรัติชัยกุล 

 

 

รูปแสดง น้ำตาลในเลือดที่ปกติ กับน้ำตาลในเลือดสูง 
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DM.4 - หน้า 1. ผลของภาวะอ้วนกับการเกิดโรคเบาหวานใน

อนาคต  

เรียบเรียงโดย พญ.บงกช สุรัติชัยกุล 

- ภาวะน้ำหนักเกิน และภาวะอ้วน จะเพิ ่มความเสี ่ยงต่อการเกิด

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type2DM)  ผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกาย (body 

mass index ; BMI)  เพ ิ ่ มข ึ ้ น จะเพ ิ ่ มความ เส ี ่ ย ง ในการ เกิ ด

โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 

- ปัจจัยที่ทำให้ผู ้ป่วยที่มีภาวะอ้วนมีความเสี ่ยงของโรคเบาหวาน

เพ่ิมข้ึน คือ 

- พฤติกรรมที่ นั่งนอนมาก  ไม่ออกกำลังกาย (Sedentary 

lifestyle) 

- ลักษณะอาหาร มีการรับประทานอาหารน้ำตาล ไขมัน

อ่ิมตัว ไขมันทรานส์สูง  

- BMI ที่สูงมากขึ้น  

- ลักษณะการอ้วนลงพุง (visceral adiposity ; การวัดรอบ

เอว, อัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพกท่ีสูงขึ้น) แม้ว่า BMI ปกติ 

- การพบไขมันสะสมผิดปกติบริเวณตับ 
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DM.4 - หน้า 2. ผลของภาวะอ้วนกับการเกิดเบาหวานในอนาคต 

เรียบเรียงโดย พญ.บงกช สุรัติชัยกุล 

- การมไีขมันสะสมเพิ่มขึ้นทำให้ ฮอร์โมนอินซูลินทำงานลดลงจาก  

- ความผิดปกติของตับในการกำจัดกรดไขมัน (fatty acid)  

ทำให้ไขมันสะสมในตับ ทำให้เกิดตับอักเสบ ไปรบกวนการ

ทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน  

- มี adiponectine ลดลง, กรดไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น ทำให้

เซลล์ของร่างกายดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน  

- มีไขมันสะสมในตับอ่อน ทำให้เซลล์ตับอ่อนหลั่งฮอร์โมน

อินซูลินลดลง  

- การลดน้ำหนักที่เหมาะสมในช่วงแรกของการวินิจฉัยโรคเบาหวาน  

อาจทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้ 
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DM.5 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับการ

เกิดผลเสียต่อหลอดเลือดหัวใจ 

เรียบเรียงโดย นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 

(atherogenic risk factors) และโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ มีภาวะ

น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ความผิดปกติของไขมัน 

(LDL ที่สูง) และ Microalbuminuria มากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน  

กลไกต่าง ๆ อาจทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น ได้แก่ มีความผิดปกติของเยื่อบุผนังหลอด

เลือด มีหลอดเลือดหดตัวเพิ่มขึ้น เพิ่มการอักเสบ ส่งเสริมการเกิดลิ่ม

เลือด และการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ในท้ายที่สุด1  
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DM.6 - หน้า 1. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับ

การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในอนาคต 

เรียบเรียงโดย นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล 

การศึกษาในผู้ป่วยระยะก่อนเป็นโรคเบาหวาน (prediabetes) กับการ

เกิดโรคหัวใจหลอดเลือด 

  จาก meta-analysis จากรายงานว ิจ ัย 20 ฉบับ ค ิดรวม

อาสาสมัคร 95,783 คน (ผู้ชาย 94%) ที่เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

3,707 ครั้งในช่วง 12.4 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระดับกลูโคส

และความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อเทียบกับระดับ 

FBS 75 mg/dl แล้วถ้าระดับ FBS เพิ ่ม 1.33 เท่า (95% Cl 1.06 – 

1.67)1 

ระดับการศึกษาน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ทำให้เกิด

ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease, CHD) 

เพ่ิมข้ึน 

  จาก meta-analysis จากรายงานกลุ่มประชากร 6 รายงานใน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวม 6,684 คน เกิด CHD 1,248 ครั้งและ

ได้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของ HbA1c กับ CHD พบว่าเมื่อเทียบกับ 
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DM.6 - หน้า 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับ

การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในอนาคต 

เรียบเรียงโดย นพ.เมธี จันทร์พิทักษ์กุล 

ผู้ป่วยที่มีค่า HbA1c = 6% ผู้ป่วยที่มีค่า HbA1c เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1% จะ

มีอัตราการเกิด CHD เพ่ิมข้ึน 1.13 เท่า (95% Cl 1.06 – 1.20)  

 

 

รูปแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับความเสี่ยงที่จะ

เกิดโรคหัวใจขาดเลือดในอนาคต 
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DM.7 - หน้า 1. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือด 

กับการเกิดโรคหัวใจวาย 

เรียบเรียงโดย นพ.พิชา ยินเจริญ 

- โรคเบาหวาน ทำให้โครงสร้างของหัวใจ เปลี่ยนแปลง และเกิด

โรคหัวใจวายตามมา โดยผ่านกลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบ

ของร่างกาย กล้ามเนื้อหัวใจ และกลไกระดับเซลล์ 

- โรคเบาหวานเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจวาย ได้จาก 2 กลไก 

คือ 

- โรคเบาหวานเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย 

โดยน้ำตาลในเลือดที ่สูงขึ ้น เป็นตัวเร่งให้หลอดเลือด

แข็งตัว ร่วมกับระดับไขมัน LDL ที่สูง ทำให้เซลล์บุผนัง

หลอดเลือดผิดปกติ ทำให้หลอดเลือดมีการหดตัวผิดปกติ 

เกล็ดเลือดจับตัวผิดปกติ เพิ่มปฏิกิริยาการอักเสบ  อาจ

เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด และการเกิดหลอดเลือดแข็ง

ในที่สุด 

- โรคเบาหวานทำให้ เก ิดภาวะกล ้ามเน ื ้อห ัวใจเสื่ อม 

(Diabetic cardiomyopathy) คือภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจ

เสื่อม ทั้งการคลายตัวและการบีบตัวไม่ดีเท่าปกติ โดยที่ 
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DM.7 - หน้า 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือด 

กับการเกิดโรคหัวใจวาย 

เรียบเรียงโดย นพ.พิชา ยินเจริญ 

- (ต่อ) สาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิต

สูง และโรคลิ้นหัวใจผิดปกติ 

- ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เพ่ิมความเสี่ยงต่อการมีโรคหัวใจวาย  

2 - 4 เท่า และทุก ๆ HbA1C ที่เพ่ิมข้ึน 1% จะเพ่ิมความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจวาย 8 – 36 %  

 

 

 

Circulation. 2019;140:e294–e324. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000691 

กลไกลการเกิดภาวะ (Heart Failure) ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

Circulation. 2019;140:e294–e324. DOI:10.1161/CIR.0000000000000691 
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DM.8 - หน้า 1. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับ

การเกิดภาวะ albuminuria 

เรียบเรียงโดย นพ.พิชา ยินเจริญ 

  น้ำตาลในเล ือดที่ ส ู งข ึ ้ น  ทำให ้ เซลล ์ผน ั งหลอดเล ือด 

(endothelial cell)  ผิดปกติ ผ่านหลายกลไก เช่น มีอนุพันธ์อิสระ

เพิ ่มข ึ ้น ,  การกระตุ ้นขบวนการ polyols, Hexosamine, Protein 

kinases C, Advanced glycation end products (AGEs)  ซ่ึ งกลไก

ดังกล่าว มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์ของไต ได้แก่ 

glomerular endothelial cell ผ ิ ดปกติ , glomerular basement 

membrane (GBM) thickening, podocyte  ม ีขนาดโตขึ ้น และมี

จำนวนลดลง ,  mesangial cell  ขนาดโตข ึ ้ น   (mesangial cell 

hypertrophy)   ทำให ้ เก ิ ดภาวะโปรต ีนรั่ ว ในป ัสสาวะในที่ สุ ด 

(albuminuria) 

การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และ 2 

ที่สามารถคุมระดับน้ำตาลได้ดี  (HbA1C ≤ 7%) ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัย  จะมี 

ภาวะแทรกซ้อนลดลงทั้ง microalbuminuria และ 

macroalbuminuria  ได้ดีกว่ากลุ่มท่ีคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี (HbA1C ≥ 

9 %) Clin J Am Soc Nephrol 12: 2032–2045, December, 2017 

Brenner and Rector’s, THE KIDNEY, 10
th
 Edition, volume 1 
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DM.8 - หน้า 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับ

การเกิดภาวะ albuminuria 

เรียบเรียงโดย นพ.พิชา ยินเจริญ 

 

 

รูปแสดง กายวิภาคของหน่วยไต (nephron anatomy) 



 
 

21 

DM.8 - หน้า 3. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับ

การเกิดภาวะ albuminuria 

เรียบเรียงโดย นพ.พิชา ยินเจริญ 

- หน่วยไต (nephron) ประกอบไปด ้วย glomerulus (โกล

เมอรูลัส) และ tubule (ระบบท่อไต)  

- โครงสร้างของ Glomerular เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่ม

หลอดเลือดแดงขนาดเล็ก ทำให้เกิดแรงดันน้ำ (hydrostatic 

pressure) เก ิดแรงผล ักด ันของขบวนการกรองอย่ างมี

ประสิทธิภาพ  

Glomerulus ประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด ได้แก่  

1. Glomerular endothelial cell (เซลล ์ผน ังหลอดเล ือด

ภายในโกลเมอรูลัส)  

2. Mesangial cell (เซลล์ก้านของโกลเมอรูลัส)  

3. Podocyte หร ือ visceral epithelial cell (เซลล ์บ ุผนัง

ด้านอวัยวะภายในของหน่วยไต)      

4. Parietal epithelia cell (เซลล์บุผนังด้านโพรงของหน่วย-

ไต)  
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DM.8 - หน้า 4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับ

การเกิดภาวะ albuminuria 

เรียบเรียงโดย นพ.พิชา ยินเจริญ 

โดยระหว่าง glomerular endothelial cell กับ podocyte 

มี glomerular basement membrane ; (GBM) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแผ่น

เมมเบรน หรือเยื่อบาง ๆ สำหรับให้เซลล์ทั้งสองชนิดดังกล่าวมาเกาะยึด

ได้ และระหว่าง glomerulus มี mesangial cell และ mesangial 

matrix (เนือ้เยื่อเสริมสร้างของเซลล์ก้าน) ทำหน้าที่เป็นโครงแกนกลาง

ของ glomerulus   

 
                   

 

รูปแสดง กลไกลการเกิดภาวะ Albuminuria ในผู้ป่วยเบาหวาน 
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DM.9 – หน้า 1. ลดเค็มทำให้ความดันโลหิตลดลงเท่าใด? 

เรียบเรียงโดย  พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์  

 

 
 

 

 

รูปแสดง กินเค็มทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้อย่างไร 

 

 

 

J Hum Hypertens (2020). https://doi.org/10.1038/s41371-

020-00407-1 
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DM.9 - หน้า 2. ลดเค็มทำให้ความดันโลหิตลดลงเท่าใด? 

เรียบเรียงโดย  พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2017 ACC/AHA High BP CPG. Hypertension. 2017;00:e000-e000. 
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DM.10 เทคนิคการลดน้ำหนักของคนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน 

เรียบเรียงโดย  พญ.ณิชา สมหล่อ    

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เทคนิคการลดน้ำหนักของคนที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

1. มีการศึกษา พบว่า ถ้าลด

น้ำหนัก 5 – 10% ของน้ำหนัก

เริ่มต้น สามารถลดความเสี่ยงต่อ

การเป็นโรคเบาหวาน ได้ถึง 50% 

และยังทำใหไ้ขมนัในช่องท้อง

ลดลง 30%  

2. หลักการลดน้ำหนักคือ ต้องลด
ไขมันท่ีมีอยู่ในร่างกายไม่ใช่ลด
กล้ามเนื้อดังนั้น อย่าอดอาหาร 
การอดอาหารจะทำให้ร่างกาย
สูญเสียกล้ามเนื้อ  

 

5. ควบคุมพลังงานในอาหารที่

รับประทานใน  1 วัน ผู้หญิง 1,200 – 

1,500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน ผู้ชาย 1,500 – 

1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวัน หรือลด

พลังงานลงวันละ 500 กิโลแคลอรีต่่อวัน 

 

 

 

4. เลือกรับประทานอาหารทีม่ี

พลังงานต่ำ เช่น อาหารประเภทตม้ 

นึ่ง อบ ยำ ปิ้ง ย่าง หลีกเลี่ยงอาหาร

ที่มีพลังงานสูง เช่น อาหารประเภท

ผัด ทอด เจียว 

 

3. รับประทานเนื้อสัตว์ที่มไีขมันตำ่ 
ไม่ตดิมัน ไม่ติดหนัง หลีกเลี่ยง
เนื้อสัตว์แปรรูป 
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DM.11 - หน้า 1. หลักการลดน้ำหนักของคนที่มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมน

อินซูลิน 

เรียบเรียงโดย  อาจารย ์เอกหทัย แซ่เตีย 

 

 

 

 

 

หลักการปรับการกิน :  

1.รับประทานอาหารใหห้ลากหลาย 

2.ลดพล ั งงานการก ิน  500 – 1000 

kcal/day 

3.การลดพลังงาน ทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับการกินของผู้ป่วย 

 Mediterranean diet 
 Low-calorie diet 
 Low-fat diet 
 Low-carbohydrate diet 
 
 

เป้าหมาย : 

ลดน้ำหนัก 7 - 10% ของน้ำหนักเริ่มต้น (0.5 - 1 kg/wk) และ 

maintain น้ำหนัก ร่วมกับ Moderate intensity exercise  

150 min/week 
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DM.11 - หน้า 2. เทคนิคการลดน้ำหนักของคนที ่มีภาวะดื ้อต่อ

ฮอร์โมนอินซูลิน 

เรียบเรียงโดย  อาจารย ์เอกหทัย แซ่เตีย 

 

เทคนิคการปรับการกิน และการออกกำลังกาย :  

1.  กินหลากหลาย 

2.  เลือก 

 
3.  ค่อย ๆ เคี้ยว 

4.  อิ่มแล้วลุก 

5.  ดื่มน้ำเปล่าก่อนและหลังอาหาร 

6.  ชั่งน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ 

7.  ออกกำลังกายพอเหนื่อย ยังพูดเป็นประโยคสั้น ๆ ได้ ออกกำลังกาย

อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ 

 

  

Amarican Diabetes Association 2020 Diabetes 

Care. 2002 Dec; 25 (12): 2165-2171. 
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DM.12 - หน้า 1. เทคนิคการลดน้ำหนักของคนที่มีภาวะดื้อต่อ

ฮอร์โมนอินซูลิน 

เรียบเรียงโดย  พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 
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DM.12 - หน้า 2. เทคนิคการลดน้ำหนักของคนที่มีภาวะดื้อต่อ

ฮอร์โมนอินซูลิน 

เรียบเรียงโดย  พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 

 

 
 

(เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล ที่ทำแล้วเกิดผลสำเร็จจริง) 
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DM.13 – หน้ าที่  1 .  ความสำค ัญของการตรวจ  Urine 

albuminuria/proteinuria 

เรียบเรียงโดย นพ.จารุวิทย ์ศศิสกุลพร 
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DM.13 – หน ้ าที่  2 .  ความสำค ัญของการตรวจ  Urine 

albuminuria/proteinuria 

เรียบเรียงโดย นพ.จารุวิทย ์ศศิสกุลพร 
 

 

 

 

 

 

เป็นสัญญาณเบื้องต้นของโรคไตจากเบาหวาน  การตรวจพบอย่าง
รวดเร็วสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2  ซึ่งการวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้น มักเกิดขึ้นช้ากว่า
ชนิดที่ 1 

Modified from Krolewski AS. Diabetes Care. 2015 Jun:38(6):954-62. 
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DM.13 – หน้าที่  3 .  ความสำค ัญของการตรวจ  Urine 

albuminuria/proteinuria 

เรียบเรียงโดย นพ.จารุวิทย ์ศศิสกุลพร 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

การพบ urine albuminuria หรือ proteinuria  “มีความสัมพันธ์

กับอัตราการเสียชีวิต” การพบโปรตีนรั ่วในปัสสาวะในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ

หลอดเลือด  รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

รูปภาพ ผลของโปรตีนในปัสสาวะต่ออัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2   

การศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อายุเฉลี่ย 54 ปี พบวา่เมื่อมีภาวะ
โปรตีนรั่วในปัสสาวะ จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตที่ระยะเวลาตดิตาม 5 ปี เท่ากับ 
1.5 - 2.5 เท่า เปรียบเทียบกับผู้ปว่ยโรคเบาหวานท่ีมีโปรตีนในปสัสาวะปกต ิ

Modified form Gall MA. Borch -Johnsen K, Hougaard P, et al. Diabetes 1995;44: 1303-1309 
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DM.13 – หน้าที่  4 .  ความสำค ัญของการตรวจ  Urine 

albuminuria/proteinuria 

เรียบเรียงโดย นพ.จารุวิทย ์ศศิสกุลพร 
 

 

 
 

 

  #ภาวะไมโครแอลบูมินนูเรีย คือ แอลบูมินในปัสสาวะ 30-300 มก/ดล  

∏ ภาวะแมคโครแอลบูมมินนูเรยี คอื แอลบูมินในปัสสาวะมากกว่า 300 มก/ดล 
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เรียบเรียงโดย นพ.จารุวิทย์ ศศิสกุลพร 
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เรียบเรียงโดย นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์ 

 

 
 

DM.15 ความสมัพนัธข์องโรคเบาหวาน กบั 

โรคไตเรือ้รงั  
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DM.16  ภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

เรียบเรียงโดย นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์ 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานทกุ ๆ 10 คน 
จะมีภาวะไขมันในเลือดสูงได้ถึง 8 คน 
ดังนั้น ควร มีการคัดกรองภาวะไขมันใน 
เลือดสูงในผู้ป่วยโรคเบาหวานทกุคน 

พบภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วย

โรคเบาหวาน บ่อยเพียงใด? 

• รายงานจากต่างประเทศ พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีภาวะไขมันในเลอืด
สูง 60-80%   

• รายงานจากประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีความชุกของภาวะ
ไขมันในเลือดสูง 88 % 
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DM.17  “ลดน้ำหนัก” ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้มากน้อยเพียงใด? 
เรียบเรียงโดย นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ 
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DM.18  น้ำตาลสะสม หรือ HbA1C คืออะไร? 

เรียบเรียงโดย นพ.ธีรยุทธ เจียมจริยาภรณ์ 
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DM.19  Target HbA1C ในผู ้ป ่วยโรคเบาหวาน ผู้ส ูงอายุ 

และผู้ป่วยโรคไต ควรเป็นเท่าไหร่? 

เรียบเรียงโดย พญ.สุพัตรา กาญจนกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• แนวทางการรักษาโรคเบาหวาน ในปัจจุบันแนะนำให้ตดิตามด้วยการตรวจ

ระดับน้ำตาล (FBS) และ ระดับนำ้ตาลสะสมในเลือด (HbA1C) 

• โดยแนะนำใหต้รวจระดบัน้ำตาลสะสม 2 ครั้งต่อปี และสามารถเพิ่มได้ถึง 

4 ครั้งต่อปี เมื่อระดับน้ำตาลสะสมยังไม่ถึงเป้าหมายหรือมีการปรับเปลี่ยน

ยาเบาหวาน 

• เป้าหมายของระดับ HbA1C ในคนไข้โรคเบาหวานท้ังที่ไมเ่ป็นโรคไต หรือ

เป็นโรคไตและยังไม่ได้รับการฟอกเลือด ควรอยู่ในช่วง 6.5% - 8.0%  

ขึ้นอยู่กับอายุ ระยะของโรคไต โรคร่วมของคนไข้ เช่น โรคหลอดเลอืด

สมองและหัวใจ  และความเสีย่งท่ีจะเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ 

• ตัวอย่างเช่น ถ้าคนไข้เป็นโรคไตระยะแรก อายุน้อย ไม่มีหรือมีความเสี่ยง

ต่อโรคหลอดเลือดน้อย มโีอกาสเกดิภาวะน้ำตาลต่ำน้อย เป้าหมายของ

ระดับ HbA1C ควรต่ำลงมาถึงมากกว่า 6.5% 

• แต่ถ้าคนไข้เป็นโรคไตระยะ 4-5 อายุมาก มีโรคร่วมมาก และมีโรคหลอด

เลือดสมองหัวใจ และมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลต่ำ เป้าหมายของระดับ

น้ำตาลสะสม ควรสูงอยู่ท่ีน้อยกว่า 8% 
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DM.20 - หน้า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลผลของค่าน้ำตาล

สะสมในเลือด (HbA1C)  

เรียบเรียงโดย พญ.สุพัตรา กาญจนกร 

- ความแม่นยำของค่าน้ำตาลสะสมในเลือด ( HbA1C ) จะมี

ความแม่นยำลดลง เมื่อมีการทำงานของไตลดลง โดยเฉพาะ

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4 และ 5 และผู้ป่วยที่ได้รับการ

ฟอกเลือด 

- ปัจจัยที่มีผลต่อค่าน้ำตาลสะสมในเลือด แบ่งเป็น  2 กลุ่มคือ 

       1. ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าน้ำตาลสะสมในเลือด สูงขึ้น คือ ภาวะ

เลือดเป็นกรด ซึ่งมักพบในผู้ป่วยโรคไต 

     2. ปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าน้ำตาลสะสมในเลือดต่ำลง คือ ภาวะ

โลหิตจาง การได้รับเลือด การได้รับฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือด การได้รับ

เหล็กฉีด เพราะ ถ้ามีโลหิตจางหรือมีปริมาณฮีโมโกลบินต่ำ จะทำให้ค่า

น้ำตาลสะสมต่ำกว่าความเป็นจริง  
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DM.20 - หน้า 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลผลของค่าน้ำตาล

สะสมในเลือด (HbA1C) 

เรียบเรียงโดย พญ.สุพัตรา กาญจนกร 

 

 

 

 

  ระดับน้ำตาล 

ความเข้มของ
เม็ดเลือดแดง 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้ค่าน้ำตาลสะสม
ในเลือดสูงขึ้น 

• ภาวะเลือดเป็นกรด 

ค่าน้ำตาลสะสมในเลือด 
(HbA1C) 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้ค่าน้ำตาลสะสมในเลือด
ต่ำลง 

• ภาวะโลหิตจาง 

• การไดร้ับเลือด หรือเหล็กฉดี 

• การไดร้ับการฉดียากระต้นเม็ดเลือด 

โรคไต 
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เรียบเรียงโดย พญ.จงถนอม โตวิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

DM.21 - หน้า 1. การลดน้ำหนัก ทำให้โรคเบาหวานดีขึ้นได้

อย่างไร? 

 

ภาวะน้ำหนักเกินทำให้เกิดการสะสมของไขมัน รวมถึงกล้ามเนื้อใน
ร่างกายลดลงจากขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดโรคเบาหวาน
จากกลไกดังนี้ 

• ภาวะเซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน* หรือ ภาวะดื้ออินซูลิน 
(insulin resistance) 

• เพ่ิมอัตราการผลิตน้ำตาลกลูโคสที่ตับ 

• การหลั่งอินซูลินจากเซลล์ตับอ่อนลดลง 

• กล้ามเนื้อลดลงทำให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลง 

* อินซูลิน (insulin) เป็นฮอร์โมนสำคัญในการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลลเ์พื่อใช้งาน

ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่  

น้ำตาลใน

เลือดสูงข้ึน 

น้ำตาลใน

เลือดลดลง 
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เรียบเรียงโดย พญ.จงถนอม โตวิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM.21 - หน้า 2.  การลดน้ำหนัก ทำให้โรคเบาหวานดีขึ้นได้

อย่างไร? 

ดังนั้นการลดน้ำหนักทำให้ไขมันในร่างกายลดลง รวมถึง

การออกกำลังกายทำให้มวลกล้ามเนื้อมากขึ้น จงึทำให้

ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นได้จากกลไกดังนี ้

• เพ่ิมความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) 

• ลดอัตราการผลิตน้ำตาลกลูโคสที่ตับ 

• เพ่ิมการหลั่งอินซูลิน ทำให้ระดับอินซูลินในเลือด
เพ่ิมขึ้น 

• กล้ามเน้ือที่ตอบสนองต่ออินซูลินสามารถนำน้ำตาล
ไปใช้ได้มากขึ้น 
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เรียบเรียงโดย พญ.จงถนอม โตวิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM.22 - หน้า 1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

• ผู้ป่วยเบาหวานนอกจากตดิตามระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร (fasting plasma glucose) 
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร (postprandial plasma 
glucose) มีความสำคัญเชน่กนั  

• จากการศกึษา DECODE study พบว่า ผูป้ว่ยท่ีมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงช่วง 1 ชั่วโมงหลังม้ือ
อาหาร จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจสูงเป็น 2 เท่าแม้ว่าระดับน้ำตาลก่อนอาหารปกติ  

• ระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารสมัพันธก์ับลกัษณะอาหารที่รับประทาน ดังนั้นการบริโภคอาหารใน
ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกอาหารท่ีมีค่า glycemic index ต่ำ  

อาหารที่ประกอบด้วยคารโ์บไฮเดรตแต่ละชนิดมี ค่าดชันนี้ำตาล (glycemic index) และ ปริมาณน้ำตาล

ในอาหาร (glycemic load) ที่ต่างกนัทำให้ระดับน้ำตาลในเลอืดหลังรับประทานอาหารต่างกนั 

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 

ควบคุมระดับไขมันเพ่ือลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ 
ควบคุมความดัน 

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนเร้ือรัง 

จุดประสงคข์อง

การควบคุมอาหาร 
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เรียบเรียงโดย พญ.จงถนอม โตวิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM.22 - หน้า 2. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

• Glycemic index (GI) หรือดัชนีน้ำตาล คือ เปอร์เซ็นต์ (0 – 100%) ที่แสดงถึง
ความสามารถของอาหารชนิดนั้น ๆ ว่าสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงข้ึนได้มากน้อย
เพียงใดเม่ือเทียบกับความสามารถของน้ำตาลกลูโคส 

• วิธีการวัดคอื วัดระดับนำ้ตาลในเลือด ในช่วง 2 ชั่วโมงหลังจากการรับประทานอาหารเฉพาะ
อย่างชนิดนั้น แล้วมาเทยีบกับการวัดระดับน้ำตาลในเลือด ในช่วง 2 ชั่วโมงหลังการกนิอาหาร
มาตรฐาน คอืน้ำตาลกลโูคส แลว้นำมาเทยีบสัดส่วนกนั 

• อาหารแต่ละชนิดทำให้ระดับน้ำตาลในเลอืดสูงไม่เท่ากัน แมจ้ะวัดในคนๆเดยีวกัน* โดยน้ำตาล
กลูโคสทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเร็วมากที่สุด ส่วนอาหารชนิดอื่น ๆ ทำให้ระดับน้ำตาลใน
เลือดสูง แต่ไม่เร็วเท่ากลูโคส 

ชนิดอาหารท่ีมี GI ต่ำ 

 นม โยเกิรต์ นมถั่วเหลือง นมอัลมอนด์ ข้าวกล้อง  สตรอวเ์บอรร์ี แอปเปิล ชมพู่ แก้วมงักร   แค

รอท มะเขอืเทศ ข้าวโพด บรอกโคลี ดอกกะหล่ำ มันหวานต้ม 
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เรียบเรียงโดย พญ.จงถนอม โตวิเศษ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณพลังงานท่ีเหมาะสมในแต่ละวันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวและกิจวัตร
ประจำวัน การคำนวณพลังงานท่ีเหมาะสมพิจารณาจาก 

• ค่าดัชนีมวลการ (Body Mass Index: BMI) 

• น้ำหนักตัวมาตรฐาน (Ideal Body Weight: IDW ) 

ตัวอย่างการคำนวณแคลอรี่ท่ีต้องการต่อวัน; ผู้หญิง น้ำหนัก 70 กิโลกรมั  
ส่วนสูง  160 เซนติเมตร 

• ดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 27 แสดงว่าอยู่ในภาวะ “อ้วน”  ➔  

• ปริมาณแคลอรี่ต่อวัน 20-25 กิโลแคลอรี่/กโิลกรัม  

• น้ำหนักมาตรฐาน (IDW) เท่ากับ 48 กิโลกรัม 
ดังนั้น จำนวนแคลอรี่ท่ีต้องการ  25 x 48 = 1,200 กิโลแคลอร่ีต่อวัน 
(ปริมาณแคลอรีส่ามารถประเมณิจากสัดส่วนอาหารเป็นกรัม  
หรือดูจากฉลากบรโิภคของอาหารที่รับประทาน) 

DM.22 - หน้า 3. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
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เรียบเรียงโดย พญ.จงถนอม โตวิเศษ 
 

 
 

 

 

 

DM.22 - หน้า 4. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

สารให้ความหวานที่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยเบาหวาน เช่น 

• น้ำตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) เช่น sorbitol, manitol, 
xylitol ให้พลังงานประมาณ 1.6-2.6 แคลอรีต่อกรัม สามารถ
รับประทานไดไ้ม่เกินกำหนด  

• สารให้รสหวานพลังงานต่ำ หรือ น้ำตาลเทียม (nonnutritive 
sweetener) เช่น แอสปาร์แตม (Aspartame), แอซีซัลเฟม
โพแทสเซียม (Acesulfame potassium)  
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DM.23 - หน้า 1. คนเป็นโรคเบาหวาน ห้ามกินข้าว ห้ามกิน

ของหวาน ทุกชนิดจริงหรือ? 

เรียบเรียงโดย อาจารย์เอกหทัย แซ่เตีย 
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DM.23 - หน้า 2. คนเป็นโรคเบาหวาน ห้ามกินข้าว ห้ามกิน

ของหวาน ทุกชนิดจริงหรือ? 

เรียบเรียงโดย อาจารย์เอกหทัย แซ่เตีย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

❖ ชนิดของคาร์โบไฮเดรตทีม่ีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด 

❖ ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ได้แก่ ข้าว

แป้งไม่ขัดสี ผัก ธัญพืช เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง ลูกเดือย ข้างฟ่าง 

ถั่วลันเตา เป็นต้น เพราะช่วยให้น้ำตาลหลังมืออาหารอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีเหมาะสมมากกว่า 

 

การเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลในเลือด 

เม่ือกินสารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 

เช่น ข้าว แป้งไม่ได้ขัดสี ผัก หรือ

ธัญญพืช 
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DM.23 - หน้า 3. คนเป็นโรคเบาหวาน ห้ามกินข้าว ห้ามกิน

ของหวาน ทุกชนิดจริงหรือ? 

เรียบเรียงโดย อาจารย์เอกหทัย แซ่เตีย 

 

 
 

 

หมายเหตุ : คำแนะนำนี้มาจากผู้เขียนนำฐานข้อมูลของหวานในประเทศไทยมาคำนวนหา
ปริมาณของหวานที่ได้คาร์โบไฮเดรต 15-30 กรัม ตามคำแนะนำของปริมาณ ของหวานที่
เหมาะสมสำหรับผู ้ป่วยโรคเบาหวานของ Academy of nutrition and dietetics เพื ่อให้
ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถรับประทานของหวานได้ในปริมาณจำกัด 
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เรียบเรียงโดย พญ.ธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์ 
 

 

 
 

DM.24 - หน้า 1. การควบคุมน้ำตาล และ HbA1C ทำ
ให้ albuminuria ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อไหร่? 
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เรียบเรียงโดย พญ.ธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM.24 - หน้า 2. การควบคุมน้ำตาล และ HbA1C ทำ
ให้ albuminuria ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อไหร่? 

การควบคุมน้ำตาล และ HbA1C ทำให้ Albuminuria ดีขึ้นเมื่อไหร่ 

• การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับ HbA1C ให้ดี สามารถลด
ภาวะ Albuminuria ได้ โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน 4 ปี 
 

• มีรายงานว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนดิที่ 1 ที่เดิมมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงในเนื้อไตที่เข้าได้กบัภาวะเบาหวานลงไต เมื่อผู้ป่วย
ได้รับการปลูกถ่ายตับอ่อน (ทำให้โรคเบาหวานหายไป) จะทำให้มี
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะเนือ้ไตจากเบาหวานดีขึ้นมาก 
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DM.25  กลไกการออกฤทธิ์ของยา Metformin 

เรียบเรียงโดย พญ.กชรัตน์ วิภาสธวัช 
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DM.26  ผลข้างเคียงของยา Metformin 

เรียบเรียงโดย พญ.กชรัตน์ วิภาสธวัช 

 

 
 

  

DM.26 
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เรียบเรียงโดย พญ.เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์ 

 

 

 
 

 

 

 

  

DM.27  Glipizide ออกฤทธิ์อย่างไร? 

 

Glipizide เป็นยากิน

ชนิดหนึ่งสำหรับรักษา

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 

เมื่อกิน Glipizide 

แล้วจะไปกระตุ้นตับ

อ่อน 

อินซูลินออกฤทธิ์ท่ีเซลลต์่าง ๆ 

เช่น ตับ กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อไขมัน 

เพื่อเก็บน้ำตาลเข้าไปในเซลล ์

น้ำตาลในเลือดลด

ระดับลง 

อินซูลินเข้า

กระแสเลือด 

ตับอ่อนหลั่ง

อินซูลินออกมา 

Insulin ตับอ่อน 
ลำไส้เล็ก 
duodenum 
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เรียบเรียงโดย พญ.เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์ 
 

 

 

 

DM.28  ผลข้างเคียงสำคัญของยา glipizide 
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DM.29  กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม glitazone (thiazolidine 

dione เช่น plioglitazone) 

เรียบเรียงโดย นพ.สุธีระ ทองประไพ   

 

 

  

ภาพแสดงดดัแปลงจาก McCulloch DK (2016): Thiazolidinediones in 

the treatment of diabetes mellitus.In: UpToDate,Basow, DS (Ed), 

Waltham, MA. 
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DM.30  ผลข้างเคียงที่สำคัญของยากลุ่ม Glitazone 

เรียบเรียงโดย นพ.สุธีระ ทองประไพ   
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DM.31  กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม Dipeptidyl peptidase-4 

(DPP-4) inhibitors หรือยากลุ่ม gliptins 

เรียบเรียงโดย  นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) เป็นฮอร์โมนที ่หลั ่งออกมาจากทางเดิน
อาหาร มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินและลดการสร้างกลูคากอน (เปลี่ยน
ไกลโคเจนเป็นน้ำตาล) ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ GLP-1 มีฤทธ์ิที่สั้นมาก 
เนื่องจากถกูทำลายได้โดยเอนไซม์ dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) 

ยากลุ่มที่ยับยั้ง DPP-4 (DPP-4 inhibitors) จึงมีผลทำให้ระดับของ GLP-1 ใน
ร่างกายเพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน ยากลุ่มนี้ได้แก่ 
Alogliptin, Linagliptin, Saxagliptin, Sitagliptin และ Vildagliptin 
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DM.32  ข้อบ่งชี ้การใช้ยากลุ ่ม Dipeptidyl peptidase-4 

(DPP-4) inhibitors หรือยากลุ่ม gliptins 

เรียบเรียงโดย  นพ.อมรพรรณ เลิศฤทธิ์ 

 

 
 

 

 

 

 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา  

• ใช้เป็นยาตัวท่ี 3 ต่อจากยา Metformin และ Sulfonylurea 
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DM.33 - หน ้า  1.  ยาย ับย ั ้ งการด ูดกลับกล ู โคส SGLT2 

inhibitor 

เรียบเรียงโดย พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

โกลเมอรูลสั 
หลอดไตส่วนต้น 

หลอดไต
ส่วนปลาย 

ท่อรับของเหลว 

Henles loop 

 กลูโคส
ขับออก
น้อย
มาก 

SGLT ย่อมาจาก Sodium GLucose co-Transporter เป็นตัวนำ

โซเดียมและกลูโคสให้ดูดกลับผ่านหลอดไตส่วนต้นเข้าสู่กระแส

เลือด มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 (SGLT1) และชนิดที่ (SGLT2) 
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DM.33 - หน ้า  2.  ยาย ับย ั ้ งการด ูดกล ับกล ู โคส SGLT2 

inhibitor 

เรียบเรียงโดย พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 

 

 
 

 

 

 

 

DM.33 

โกลเมอรูลัส 
หลอดไตส่วนต้น 

หลอดไต
ส่วนปลาย 

ท่อรับของเหลว 

Henles loop 

SGLT2 inhibitor ย่อมาจาก Sodium GLucose co-Transporter Type 2 

inhibitor เป็นยารักษาโรคเบาหวานท่ีออกฤทธ์ิยับยั้ง SGLT2 ที่หลอดไตส่วน

ต้น แต่ไมไ่ดย้ับยั้ง SGLT1 ทำให้ลดการดดูกลับส่วนใหญ่ของกลูโคสและ

โซเดียม 
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DM.34 ข้อดีของ SGLT 2 inhibitor 

เรียบเรียงโดย พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 
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DM.35 ข้อบ่งชี้ SGLT2 inhibitor 

เรียบเรียงโดย พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ 

 

  

 

 




