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วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2553

ควบคุมเบาหวานหางไกลโรคแทรกซอน
วันเสาร ที่ 03 เมษายน 2553 เวลา 0:00 น
เนื้อหาขาว

เปนที่ทราบกันทั่วไปวา “เบาหวาน” เปนโรคเรื้อรัง ที่รักษาไมหายขาด
โรคเบาหวานในผูใหญ สวนใหญก็เกิดจากการดื้ออินซูลิน และรางกายหลั่งสารอินซูลินไดไมมากพอ ซึ่งสาร
อินซูลินเองก็เปนฮอรโมนที่สรางจากตับออน มีหนาที่นําน้ําตาลเขาสูเซลลตาง ๆ ของรางกาย เพื่อนําไปเผา
ผลาญใหเปนพลังงาน หรือเก็บสะสมไวเปนแหลงพลังงานในอนาคต
ถาอินซูลินในรางกายมีไมเพียงพอหรือทํางานไดไมดี จะทําใหเกิดระดับน้ําตาลในเลือดสูง และกอใหเกิดโรค
แทรกซอนหลายอยางที่สําคัญ เชน ตาบอด ไตวาย ปลายประสาทเสื่อม โรคหัวใจ อัมพฤกษ อัมพาต เปนตน
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติ หรือใกลเคียงปกติ สามารถลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค
แทรกซอนดังกลาวได หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผูปวยเบาหวานสามารถใชชีวิตอยางมีความสุขและปราศจากโรคแทรก
ซอนได เพียงแคควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด รวมทั้งปจจัยเสี่ยงอื่นๆ โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูงไดอยางเหมาะสม

คนหา

อยางไรก็ตาม แมวาในปจจุบันความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานจะมีมากขึ้น ผูปวยเบาหวานไดรับการ
ดูแลรักษาดีขึ้น รวมทั้งมียาหลากหลายชนิดที่เหมาะสม แตเปนที่นาแปลกใจวา ผูปวยเบาหวานยังควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดไดไมดีนัก อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานยังคอนขางสูง ขอมูลจากผูปวยเบา
หวานที่รับการรักษาในโรงเรียนแพทยหรือโรงพยาบาลศูนยของกระทรวงสาธารณสุขไทย พบวาในป พ.ศ.
2546 ผูปวยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีมีเพียงหนึ่งในสามของทั้งหมดเทานั้น
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอีกหลายประการที่สงผลทําใหผูปวยเบาหวานควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดไมดี แตทั้ง
หมดที่กลาวมานี้ ผูปวยสามารถรักษาตัวไดเองดวยการควบคุมอาหารและออกกําลังกายอยางเหมาะสม ผูปวย
บางรายคิดวา ในเมื่อแพทยใหรับประทานยาแลว ก็ไมเห็นจําเปนตองควบคุมอาหาร ยานาจะจัดการลดระดับ
น้ําตาลในเลือดได ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิด เนื่องจากวายามีความสามารถชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดไดเพียง
ระดับหนึ่งเทานั้น การรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทแปงและน้ําตาลมากเกินไป นอกจากจะสงผล
ทําใหรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นแลว ยังทําใหรางกายสะสมไขมันมากขึ้นดวยเชนกัน หากพบวา
ตัวเองมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น จะทําใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดยากขึ้น เนื่องจากดื้ออินซูลินมากขึ้น
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ตรงกันขามการลดน้ําหนักในผูปวยที่อวนจะทําใหการดื้ออินซูลินลดลง การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสามารถ
ทําไดงายขึ้น คําถามที่เกิดขึ้นคือ เมื่อใดจึงเรียกวา “อวน” ใหคํานวณงาย ๆ โดยวัดน้ําหนักเปนกิโลกรัม หาร
ดวยสวนสูงวัดเปนเมตรยกกําลังสอง ตัวเลขที่ออกมาไมควรเกิน 23 ถาเกินหรือเทากับ 25 จึงเรียกวา “อวน”
แตหากอยูในระดับ 23-24.9 หมายถึงน้ําหนักเกินหรือทวม ดังนั้นเปาหมายของการควบคุมอาหารในผูปวยเบา
หวานนอกเหนือจากการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแลว ยังตองเนนการลดน้ําหนักตัวดวย ซึ่งสามารถทําได
ดวยการลดปริมาณอาหารจําพวกแปง น้ําตาล รวมทั้งอาหารที่ใหพลังงานสูง
นอกจากการควบคุมอาหารแลว การออกกําลังกายก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ตองเนนใหความสําคัญ การออกกําลัง
กายชวยทําใหอินซูลินทํางานดีขึ้น ชวยใหควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีขึ้น การออกกําลังกายควรทําควบคู
ไปกับการควบคุมอาหาร ผูปวยบางรายเขาใจผิดวา เมื่อออกกําลังกายแลว ก็ไมจําเปนตองควบคุมอาหาร การ
ออกกําลังกายนอกจากชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดแลว ยังชวยเพิ่มสมรรถภาพการทํางานของหัวใจ ชวยทําให
ระดับไขมันในเลือดและระดับความดันโลหิตดีขึ้น แนะนําวาใหออกกําลังกายแบบแอโรบิก เชน เดินเร็ว ๆ วิ่งชา
ๆ ขี่จักรยาน วายน้ํา เตนรํา และควรออกกําลังกายสัปดาหละ 150 นาทีเปนอยางนอย อาจแบงเปนอยางนอย 3
ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 30 นาที และไมจําเปนตองออกกําลังกายในโรงยิมหรือสถานที่ออกกําลังกายเฉพาะเทา
นั้น สามารถประยุกตกิจกรรมทําใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันได เชน ทําสวน ทํางานบาน ขึ้นลงบันไดแทน

•
•
•
•
•
•
•

แยกศาล
ตํารวจร
เสพสมโ
'ออม-อ
เคล็ดลับ
ณัฐวุฒแ
ิ
วงจรชีวิ

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=506&contentID=57699 4/22/2010

Daily News Online > เสารสปอรต > แรงงาน-สาธารณสุข > หมอรามาฯ ไขปญหาสุขภาพ > ควบคุมเบาหวาน... Page 2 of 2
ลิฟต (ไมแนะนําในคนที่มีปญหาเรื่องเขาเสื่อม) ลงรถเมลกอนถึงปาย เดินไปทํางานแทนนั่งรถ เปนตน

• เจอศพน
• ประมวล
• ขจัดเซล

แตทั้งนี้กิจกรรมเหลานี้ ตองทําติดตอกันและทําอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ ควรวางแผน
จัด เวลา และเลือกชนิดของการ ออกกําลังกายใหเหมาะสมกับวัยและสภาพรางกาย
การควบคุมเบาหวาน ควรกระทําตั้งแตเริ่มรูตัววาเปนเบาหวาน และกระทําอยางตอเนื่อง สิ่งที่ผูปวยตองทํานอก
เหนือจากการไปพบแพทยเพื่อรับยาคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลัง
กายอยางสม่ําเสมอ ซึ่งดูเหมือนยากแตก็ไมยากเกินไปถาตั้งใจทํา ทั้งนี้เพื่อปองกันตัวเองใหหางไกลจากโรค
แทรกซอนของเบาหวาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

เรื่องอื่นๆ ในคอ

*ฝากขาวประชาสัมพันธ* งานเผยแพรความรูดานสุขภาพอนามัยสําหรับประชาชน จัดการบรรยายขึ้นในหัวขอ
“ควบคุมเบาหวานอยางไรใหหางไกลโรคแทรกซอน” ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หองประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนยการแพทยสิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามา
ธิบดี สนใจสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-2201-2521 ในวันและเวลาราชการ.
ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร
หนวยตอมไรทอและเมตาบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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