
 

 

Q&A เร่ือง เบาหวาน (Diabetes Mellitus) 

BY…FIRSTPHYSIO               http://www.firstphysioclinics.com                   Line ID: 0852644994 

1. Q: โรคเบาหวานทีพ่บได้บ่อยและเป็นปัญหาทีส่ าคัญในประเทศไทย คือ  
A: โรคเบาหวานชนิดท่ีไม่พึ่งอินซูลิน 

2. Q: แนวทางในการป้องกนัและรักษาโรคเบาหวาน มีกีร่ะดับอะไรบ้าง 

A: 3 ระดบั คือ ระดบัแรก คือการป้องกนัการเกิดโรคเบาหวาน (primary prevention) โดยเฉพาะอยา่ง ยิง่ในบุคคลท่ีมีความเส่ียง
สูง ต่อการเกิดโรค ระดบัท่ีสอง คือการพยายามชะลอการด าเนินของโรค  ( secondary prevention) โดยมาตรการต่างๆ ท่ีมีอยู ่
รวมทั้งการวนิิจฉยัโรคในผูป่้วยท่ียงั ไม่มีอาการ  เพื่อใหก้ารรักษาอยา่งถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมแรก  และระดบัสุดทา้ย คือการป้องกนั 
หรือชะลอการเกิด ภาวะแทรกซอ้น และทุพพลภาพอนัเน่ืองมา จากโรคเบาหวาน ( tertiary prevention) 
3. Q: เหตุใดแผลเบาหวานจึงหายยาก 
A:  1.ปลายประสาทเส่ือม ผูป่้วยเบาหวานจะสูญเสียการรับความรู้สึกเจบ็ปวดหรือความรู้สึกร้อนเยน็  
              2.ความผดิปกติของหลอดเลือด เน่ืองจากเกิดภาวะหลอดเลือดตีบแขง็จนบางคร้ังอุดตนั ซ่ึงเกิดข้ึน ไดท้ั้งในหลอด
เลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดฝอย ท าใหเ้กิดแผลท่ีเทา้ข้ึนไดเ้องเน่ืองจากเน้ือเยือ่ ขาดเลือดไปเล้ียง พบไดท่ี้ปลายน้ิวเทา้ทั้ง
หา้หรือส้นเทา้      
             3.การติดเช้ือแทรกซอ้น 
4. Q:  การรักษาแผลทีเ่ท้าเบือ้งต้นท าได้อย่างไร 

A: ควรลา้งแผลใหส้ะอาดดว้ยน ้าอุ่นและสบู่ เช็ดใหแ้หง้ ใส่ยาฆ่าเช้ือ เช่น เบตาดีน ปิดแผลดว้ยผา้ปิดแผลท่ีแหง้และผา่นการฆ่า
เช้ือแลว้ 
5. Q: การควบคุมระดับน า้ตาลในเลอืดของผู้ป่วยเบาหวาน ควรควบคุมให้อยู่ในระดับใด 

A: ประมาณ 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

6. Q: ปัจจัยใดทีม่ีความส าคัญอย่างมาก ต่อการเกดิโรคเบาหวาน 
 A: ปัจจยัทางพนัธุกรรม  
7. Q: พราะเหตุใดความเครียด จึงเป็นอกีปัจจัยเส่ียงหน่ึงทีท่ าให้เกดิโรคเบาหวาน  

A: ภาวะเครียดท าใหมี้การเปล่ียนแปลงของระดบัฮอร์โมน เช่น glucagon, cortisol  และcatecholamines ซ่ึงมีผลท าใหร้ะดบั
น ้าตาลสูงข้ึนได ้
8. Q: ยาทีอ่าจเป็นผลต่อตับอ่อน ท าให้หลัง่อนิซูลนิได้น้อยลง ได้แก่อะไรบ้าง 

A: คือ ยาลดความดนัโลหิต ยาขบัปัสสาวะ ยาตา้นเบตา้ คอร์ติโคสเตียรอยด ์และยาคุมก าเนิดบางชนิด  
9. Q: การบริโภคสารอาหารชนิดใดอาจเพิม่ความเส่ียงต่อการเกดิโรคเบาหวานได้  
A: การหนัมานิยมบริโภคอาหารแบบตะวนัตก ซ่ึงมีไขมนัสูง และปริมาณเส้นใยอาหารต ่า  
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10. Q: การตรวจร่างกายในระบบประสาททีส่ามารถบอกถึงความรุนแรงของ neuropathy ได้ ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง  
       A:  การตรวจประกอบดว้ย sensation light touch , pinprick , motor strength , vibration และ  propioception การสญ
เสีย propioception ท าใหเ้กิด positive Romberg ‘ s sign และท าให ้deep  tendon reflex  ท่ีเข่าและท่ีเทา้ลดลง  
11. Q: การตรวจร่างกายผู้ป่วยเบาหวานทีส่ าคัญอกีอย่างหน่ึง คืออะไร 
A: การคล าชีพจร ท่ีขา 2 ขา้ง 

12. Q: ค าแนะน าทีเ่ป็นการป้องกนัการถูกตัดขาจากโรคเบาหวาน คืออะไร 
A: ควรตรวจเทา้และบริเวณซอกน้ิวเทา้อยา่งละเอียดทุกวนั เพื่อคน้หาความผดิปกติเช่น หนงัดา้นแขง็ ตุ่มพุพอง ตาปลา รอย
แตก หรือการติดเช้ือราหรือไม่ 
13. Q: เพราะเหตุใดจึงห้ามตัดตาปลา หรือผวิหนังแข็งด้วยตนเอง  
A: เพราะอาจท าใหแ้ผลลุกลามไดเ้น่ืองจากขาดความรู้สึก 

14. Q: เพราะเหตุใด ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรงดสูบบุหร่ี 
A: เพราะการสูบบุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัของการเกิดเส้นเลือดตีบตนั และจะเร่งใหเ้ส้นเลือดเล็กๆท่ีเทา้ตีบตนัเร็วข้ึน 
15. Q: ลกัษณะรองเท้าทีเ่หมาะสมในผู้ป่วยเบาหวานคือ 
A: สวมใส่สบาย น ้าหนกัเบา อากาศถ่ายเทสะดวก ภายในน่ิมไม่มีรอยกดเจบ็ต่อฝ่าเทา้ 
16. Q: ภาวะน า้ตาลในเลอืดต ่า(Hypoglycemia) ในผู้ป่วยเบาหวานมีอาการอย่างไร 
A: มีอาการดงัต่อไปน้ีเช่น เหง่ือออกมาก ตวัเยน็ มือสั่น รู้สึกอ่อนเพลีย มึนงง หงุดหงิดฉุนเฉียวข้ึนมา ทนัทีทนัใด หวัใจเตน้แรง
และเร็ว ปวดหรือมึนศีรษะ เห็นภาพซอ้นตาพร่ามวั หิวมาก หนา้ซีดพดู ไม่ชดั ชกัและหมดสติ อาการภาวะน ้าตาลในเลือด
ต ่ามกัเกิดจาก การฉีดอินซูลิน (Insulin) หรือกิน ยาลดระดบัน ้าตาลมากไป  
17. Q: Fasting Blood Sugar (FBS) คืออะไร 
A: เป็นการวดัระดบัน ้าตาลในเลือดโดยตรงโดยการเจาะเลือดก่อนการกินอาหารเชา้ (หา้มกินอะไรหลงัเท่ียงคืนก่อนการเจาะ
เลือด) 
18. Q: หลกัในการการควบคุมอาหารส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน(Diabetes Nutrition guide) ชนิดไม่พึง่อนิซูลนิ คืออะไร 
A: การควบคุมอาหารจึงท าไดโ้ดยการกินอาหารใหน้อ้ยลงโดยเฉพาะอาหารจ าพวกไขมนั กินอาหารใหถู้กหลกัโภชนาการควบคู่
ไปกบัการออกก าลงักายเป็นประจ า 
19. Q: ปัจจุบันยาทีใ่ช้ลดระดับน า้ตาลในเลอืดมีกีป่ระเภท 
A: มีอยู ่2 ประเภทดว้ยกนัคือ 1.ยาฉีดอินซูลิน (Insulin Preparations) 2. ยากิน (Oral Hypoglycemic  Agents) 
20. Q: ส่ิงทีผู้่ป่วยเบาหวานควรให้ความระมัดระวงัคือ 
A: อยา่เดินเทา้เปล่าโดยเด็ดขาดไม่วา่จะอยูใ่นบา้นก็ตามใหใ้ส่รองเทา้แตะขณะอยูใ่นบา้นเพราะผูป่้วยเบาหวานอาจเดินไปเหยยีบ
เศษวสัดุต่างๆท่ีอาจท าใหเ้กิดแผลท่ีเทา้ไดโ้ดยไม่รู้ตวั   
21. Q: การออกก าลงักายทีเ่หมาะกบัผู้ป่วยเบาหวานคือ 
A:การเดินเร็วๆ การวิง่เหยาะๆ และการวา่ยน ้า ฯลฯ ระยะเวลาในการออกก าลงักายควรเป็นคร้ังละ 20-45 นาที ใหผู้ป่้วยเบาหวาน



 

 

พยายามท าใหไ้ดส้ม ่าเสมอทุกวนัหรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดสัปดาห์ละ 3 คร้ัง  
22. Q: ข้อควรระวงัในการออกก าลงักายของผู้ป่วยเบาหวานคือ 
A: ระหวา่งการออกก าลงักายหากเกิดอาการดงัต่อไปน้ีใหห้ยดุออกก าลงักายและปรึกษาแพทยท์นัที  
อาการดงักล่าวคือ หนา้มืด ตาพร่ามวั หิว เหง่ือออกมาก ใจสั่น เหน่ือยมากผดิปกติ เป็นแผลท่ีเทา้ เจบ็แน่นท่ีหนา้อก  

23. Q: การรักษาดูแลอาการทีเ่กดิจากภาวะน า้ตาลในเลอืดต ่า คือ 
A: ใหผู้ป่้วยเบาหวานกินอะไรก็ไดท่ี้สามารถถูกดูดซึมและเพิ่มระดบัน ้าตาลในเลือดไดโ้ดยเร็วเช่น นมรสหวาน ลูกกวาดหรือ
น ้าหวาน ฯลฯ แลว้ใหผู้ป่้วยพกัผอ่นรอดูอาการสักครู่หน่ึง 
24. Q: ส่ิงทีผู้่ป่วยโรคเบาหวานต้องปรับตัวคือ 
A: หมัน่มาพบแพทยอ์ยา่งสม ่าเสมอและตั้งใจปฏิบติัตวัตามค าแนะน าของแพทยด์ว้ยความพยายาม  การปฏิบติัตนตาม
ค าแนะน าของแพทยจ์ะมีเป้าหมายอยูท่ี่การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดใหใ้กล ้เคียงกบัคนปกติ  
25. Q: รูปแบบในการออกก าลงักายในผู้ป่วยเบาหวาน คืออะไร 
A: การออกก าลงักายในผูป่้วยเบาหวานมกัจะไม่มีรูปแบบตายตวัหรือท่าทางเฉพาะ ข้ึนอยูก่บั สภาพ ของผูป่้วยวา่จะเหมาะกบั
การออกก าลงักายแบบใด ตวัอยา่งเช่น ป่ันจกัรยาน เดินเร็ว วิง่เหยาะ วา่ยน ้า โยคะ ฤๅษีดดัตน ร ามวยจีน ร าไมพ้ลอง การยก
น ้าหนกัเบา ๆ เพื่อเพิ่มก าลงักลา้มเน้ือ หรือ แมแ้ต่การท างานบา้น งานสวน ถา้ท าติดต่อกนั อยา่งนอ้ย 20 นาที ก็ถือวา่เป็นการออก
ก า ลงักายเช่นกนั แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่หกัโหมมากนกั 
 


