โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็ นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถ
นาน้ าตาลไปใช้เป็ นพลังงานได้ตามปกติ ทาให้ระดับ
น้ าตาลในเลือดสู งขึ้น และถูกขับออกมาทางปั สสาวะ
ตามปกติระดับน้ าตาลในเลือดจะอยูใ่ นช่วง 70-110
มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร แต่ถา้ ระดับน้ าตาลในเลือดสู ง
ผิดปกติ ไดจะกรองน้ าตาลออกมากับปั สสาวะ ทาให้
ตรวจพบน้ าตาลในปั สสาวะได้
สาเหตุของโรคเบาหวาน
ปั จจัยที่อาจเป็ นต้นเหตุของการเกิดโรคเบาหวานได้แก่
- กรรมพันธุ์ มี พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็ นโรคนี้
- อายุมากขึ้น
- อ้นและมีพฤติกรรมในการกินอาหารจาพวกแป้ ง
และน้ าตาลมากเกินไป
- ขาดการออกกาลังกาย
- ความเครี ยด
- การอักเสบที่ตบั อ่อนของเชื้อโรคหรื อยาบางชนิด
- เกิดร่ วมกับโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิด เช่น ต่อม
ใต้สมองหรื อต่อมหมวกไต
อาการของผู้ทเี่ ป็ นโรคเบาหวาน
- ปั สสาวะบ่อยและมาก
- กระหายน้ า ดื่มน้ าบ่อยและมาก

- หิ วบ่อย กินจุแต่ผอมลง น้ าหนักลด อ่อนเพลีย
- เป็ นแผลหรื อฝี ง่าย แต่หายยาก
- เจ็บ ปวด ตามกล้ามเนื้อ ชาตามมือ เท้า
- ความรู้สึกทางเพศลดลง
- ตาพร่ า มัว
- คลอดบุตรมีน้ าหนัก 4 กิโลกรัม
อันตรายของโรคเบาหวาน
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้
อาจทาให้เกิดอันตรายจากโรคแทรกซ้อนได้ ดังนี้
- ภาวะกรดคัง่ ในเลือด ระดับน้ าตาลในเลือดต่า หรื อสู ง
เกินไปทาให้หมดสติและอาจเสี ยชีวติ ได้
- ตาพร่ า มัว เป็ นต้อกระจก หรื ออาจจะตาบอดได้
- ไตเสื่ อม ไตวาย
- ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง ทาให้เกิดโรคอื่น ๆ ได้ เช่น
โรคความดันโลหิตสู ง โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์
อัมพาต เป็ นต้น
- ประสาทอักเสบ ชาตามปลายมือ ปลายเท้า
- เป็ นโรคติดเชื้อได้ง่าย เช่น แผล ฝี พุพอง เป็ นต้น
การป้องกันโรค
โรคเบาหวานสามารถป้ องกันได้ โดยการดูแลเอาใจใส่
ตนเอง ดังนี้
- ควบคุมน้ าหนักตัวอย่างให้อว้ น

- กินอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน และหลากหลาย
- ลดอาหารจาพวกข้าว แป้ ง น้ าตาล ของหวาน ไขมันและ
กินอาหารจาพวกโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา ไข่
นมถัว่ ต่าง ๆอาหารที่มีเส้นใยอาหารสู ง เช่น ข้าวซ้อมมือ
ผักและผลไม้ ที่มีรสหวานน้อย
- หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ออกกาลังกายอย่างถูกวิธี สม่าเสมอ เหมาะสมกับเพศ
และวัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
- ทาจิตใจให้ร่าเริ ง แจ่มใส หลีกเลี่ยงความเครี ยด วิตก
กังวล
- เมื่อมีโรคติดเชื้อควรรี บรักษา
- ตรวจสุ ขภาพเป็ นประจาทุกปี
ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรปฏิบัติ ดังนี้
- กินอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ในปริ มาณและ
สัดส่ วนที่เหมาะสมกับร่ างกาย และกิจกรรมประจาวัน
- จากัดการกินอาหารจาพวกข้าว แป้ งไขมัน ควรงดน้ าตาล
ของหวาน กินอาหารที่มีเส้นใยอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ผัก
ผลไม้ที่มีรสหวานน้อย
- ออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย เพศ และวัย
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 30 วัน ๆ ละ 30 นาที หรื อตามคา
แนะนาของแพทย์
- กินยาหรื อฉี ดยาตามที่แพทย์กาหนดอย่างเคร่ งครัด

- ควรงดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดสู บบุหรี่
เพราะบุหรี่ จะทาให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง
- ตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดและปั สสาวะอย่าง
สม่าเสมอตามแพทย์นดั
- ควรมีน้ าตาล ทอฟฟี่ พกติดตัวไว้ ถ้ามีอาการใจสัน่
หน้ามืด ตาลาย หิ ว เหงื่อออก อ่อนเพลีย ให้รีบกิน
น้ าตาล หรื อทอฟฟี่ ทันที
- ควรมีบตั รประจาตัวผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน พร้อมบอก
ชื่อยาที่รักษา พกติดตัวไว้เสมอ
- หมัน่ ดูแลรักษาผิวหนังให้สะอาด ระวังมิให้เกิด
บาดแผล หลีกเลี่ยงการเกา การขีดข่วน ถ้าเป็ นแผล
ต้องรี บรักษา
- รักษาความสะอาดปากและฟัน โดยใช้ไหมขัดฟันทา
ความสะอาดฟันหลังการแปลงฟันและพบทันตแพทย์
เพื่อตรวจสุ ขภาพฟันปี ละ 2 ครั้ง
- หลีกเลี่ยงความเครี ยด พักผ่อนให้เพียงพอ
- พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสุ ขภาพตาอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
ดูแลรักษาเท้าเป็ นประจา โดย
-ตรวจดูเท้าทุกวัน และทาความสะอาดด้วยสบู่อ่อน
(ไม่ควรแช่เท้าไว้ในน้ านานเกิน 5 นาที) แล้วใช้
ผ้าขนหนูเช็ดเท้าให้แห้งโดยเฉพาะบริ เวณซอกนิ้วเท้า

- ควรตัดเล็บให้ส้ นั อยูเ่ สมอและตัดตรง ๆ อย่าตัดลึกมาก
ระวัง อย่าให้ถูกผิวหนัง โดยเฉพาะด้านข้างเล็บ
- ควรเลือกรองเท้าที่สวมสบาย ใส่ ถุงเท้าที่สะอาด เช่น ถุง
เท้าผ้าฝ้ ายเนื้อนุ่มไร้ตะเข็บ ไม่รัดแน่นเกินไป ไม่ควรเดิน
เท้าเปล่าทั้งภายในและภายนอกบ้าน
- บริ หารเท้าเป็ นประจาทุกวันเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีข้ ึน
โรคเบาหวาน แม้เป็ นโรคเรื้ อรังที่รั กษาไม่หายขาด แต่
สามารถควบคุมน้ าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับคนปกติ
ได้ และเพื่อป้ องกันอันตรายจากโรคแทรกซ้อน สามารถ
ดาเนินชีวติ อย่างมีความสุ ข จึงควรปฏิบตั ิตามคาแนะนา
ของแพทย์อย่างเคร่ งครัด

โรคเบาหวาน

องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางเตย
ตาบลบางเตย อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3856-5000
โทรสาร 0-3856-5200

