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อุบัตกิารณ์ของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ Metabolic Syndrome ในเดก็และวัยรุ่นอ้วน 
รศ.พญ. จีรันดา สันตปิระภพ 
รศ.พญ. ประไพ เดชค ารณ 

 
 มีรายงานอุบตัิการณ์ของโรคเบาหวานและ metabolic syndrome จากหลายงานวิจยัในเด็กและ
วยัรุ่นไทยท่ีมีภาวะอ้วน ดงันี ้
 การศึกษาวิจัยโดย ศ.พญ. อวยพร ปะณะมณฑา และ คณะ (1) ตรวจประเมินเด็กอาย ุ10-15 
ปี จ านวน 2165 ราย ท่ีโรงเรียนสาธิตขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2549 ในงานวิจยันี ้เดก็ท่ีมีภาวะน า้หนกัเกินได้รับ
การตรวจระดบัน า้ตาลในเลือดและไขมนั เด็กท่ีมี impaired fasting glucose (IFG) ได้รับการตรวจเพิ่มเติม
โดยการท า oral glucose tolerance test (OGTT) การวินิจฉัย metabolic syndrome ใช้เกณฑ์การวินิจฉัย
โดย International Diabetes Federation (IDF) 
 พบว่ามีเด็กท่ีมีปัญหาน า้หนักเกิน (BMI ≥85th - <95th percentile) 594 ราย (27.6%) โดยมีเด็ก 
186 ราย ได้รับการตรวจเลือด ซึ่งแบ่งเป็นเด็กท่ีมีภาวะน า้หนักเกิน 153 ราย (82.3%) และมีภาวะอ้วน  
(BMI ≥95th percentile) 33 ราย (17.7%) พบวา่  
4 ราย (2.2%) เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2  
2 ราย (1.1%) มี impaired fasting glucose (IFG)  
6 ราย (3.2%) มีภาวะ metabolic syndrome โดยไมมี่ความผิดปกตขิองระดบัน า้ตาล  
16 ราย (8.6%) มีhypertension 45 ราย (24.2%) มี prehypertension และ  
87 ราย (46.8%) มีภาวะ dyslipidemia 
 การศึกษาวิจัยโดย ผศ.พญ. ลัคนา ฤกษ์ศุภผล และ รศ.นพ. สงวนศักดิ์  ฤกษ์ศุภผล(2) 
ตรวจภาวะ metabolic syndrome ในเด็กประถมศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 (grade 1-9) ใน
อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีการตรวจวดัระดบัน า้ตาล total cholesterol และ
triglyceride จากปลายนิว้ และใช้เกณฑ์การวินิจฉัย metabolic syndrome โดยปรับจาก De Ferranti โดย
ให้การวินิจฉยัภาวะ metabolic syndrome ถ้ามีอยา่งน้อย 3 ข้อ 
รอบเอว มากกวา่ 75th  percentile โดยใช้คา่อ้างอิงของเดก็ฮอ่งกง 
Systolic หรือ diastolic blood pressure มากกวา่ 90th percentile 
Fasting plasma glucose (FPG) ≥100 มก./ดล. 
Triglyceride ≥100 มก./ดล. 
 มีเด็กได้รับการตรวจทัง้สิน้ 348 ราย อายุเฉล่ีย 10.1 ปี 97 ราย (27.9%) มีภาวะอ้วนลงพุง 
(abdominal obesity) 34 ราย (9.8%) มีภาวะน า้หนกัเกิน และ 34 (9.8%) มีภาวะอ้วน 

64 ราย (18.4%) มีhypertension 
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31 ราย (8.9%) มี IFG 
44 ราย (12.6%) มี hypertriglyceridemia 
14 ราย (4%) มี metabolic syndrome โดยในเด็กน า้หนกัเกินหรืออ้วน พบ metabolic syndrome 17.6% 
ในเดก็ปกตพิบ 0.7% 
 การศึกษาวิจัยโดย รศ.พญ. จีรันดา สันติประภพ และ คณะ (3) ท่ีคณะแพยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ระหวา่งปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2554 มีเด็กท่ีมีภาวะอ้วนเข้าร่วมโครงการวิจยั 126 ราย อายเุฉล่ีย 
12.3 ปี BMI เฉล่ีย 33.9 กก./ม.2 percentage weight for height เฉล่ีย 181.9% พบภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคอ้วนดงันี ้
73 ราย (57.9%) มี dyslipidemia 
 49 ราย (38.9%) มีระดบั HDL-cholesterol ต ่า 
 29 ราย (23%) มีระดบั LDL-cholesterol สงู 
 24 ราย (19.1%) มีระดบั triglyceride สงู 
36 ราย (28.6%) มี ระดบั ALT/AST สงู สงสยัภาวะ non-alcoholic steatohepatitis 
33 ราย (26.2%) มีภาวะ obstructive sleep apnea 
26 ราย (20.6%) มีระดบัน า้ตาลในเลือดสงูผิดปกติ 
 1 ราย (0.8%) มี IFG 
 23 ราย (18.2%) มี impaired glucose tolerance (IGT) 
 2 ราย (1.6%) เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 
13 ราย (10/3%) มีความดนัเลือดสงู 
22 ราย (17.5%) มี metabolic syndrome (ใช้เกณฑ์ IDF) 
 การศึกษาวิจัยโดย พญ. ชุตมิา ลีลาเลิศแล้ว และคณะ (4) ท่ีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี เก็บ
ข้อมลูในช่วง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2558 ศกึษาเดก็อ้วน 370 ราย อายเุฉล่ีย 11.7 ปี พบว่า 92 ราย (25%) มี
ระดบัน า้ตาลในเลือดสงูผิดปกต ิโดย  
4 ราย (1.1%) มี IFG 
81 ราย (21.9%) มี IGT 
7 ราย (1.9%) เป็นเบาหวาน  
 การศึกษาวิ จัยโดย พญ. วัชรีวรรณ สนธิ ชัย และคณะ  (5)  ท่ีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ตรวจ OGTT และระดบัไขมนัในเลือด ในเดก็และวยัรุ่นอ้วน 58 ราย อายเุฉล่ีย 11.6 
ปี BMI Z score เฉล่ีย 5.1  
พบ ระดบัน า้ตาลในเลือดสงู 10 ราย (17.2%) 
1 ราย (1.7%) มี IFG 
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9 ราย (15.5%) มี IGT 
ไมมี่ผู้ เป็นเบาหวาน  
18 ราย (31%) เป็น metabolic syndrome (IDF criteria) 
26 ราย (44.8%) มีระดบั HDL-cholesterol ต ่า 
18 ราย (31%) มีระดบั LDL-cholesterol สงู 
14 ราย (24.1%) มีระดบั triglyceride สงู 
 การศึกษาวิจัยโดย ศ.พญ. สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล และ คณะ(6) ท่ีคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ติดตามเด็กและวยัรุ่นอ้วน 177 ราย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 
2556 โดยการตรวจ OGTT พบวา่ 
63.8% มี ร ะดับน า้ ตาล ใน เ ลื อดปกติ แต่ มีภ าวะ ดื อ้ต่อ อินซู ลิ น  (normal glucose tolerance wit 
hyperinsulinemia, NGT-HI) 
15.3% มี IGT 
2.3% มีเบาหวานชนิดท่ี 2 
ระหว่างการตดิตามเป็นระยะ 3-6 ปี พบว่า เดก็และวยัรุ่นอ้วน 22 ราย (14.4%) เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 โดย
เป็นเด็ก 9 รายท่ีเดิมมี IGT อยู่แล้ว (9 ใน 33 ราย ท่ีมี IGT, 27.3%) และเป็นเด็ก 12 ราย ท่ีเดิมมี NGT-HI 
(12 ใน 108 ท่ีมี NGT-HI, 11.1%)  
 การศึกษาวิจัยย้อนหลัง โดย ศ.พญ. สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล และ คณะ  (7) ท่ีคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่ามีผู้ ป่วยเด็กและวัยรุ่นท่ีได้รับการวินิจฉัย เป็น
โรคเบาหวานก่อนอายุ 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2557เป็นระยะเวลา 20 ปี เป็นจ านวนทัง้สิน้ 
156 ราย เป็นเบาหวานชนิดท่ี 199 ราย (63.4%) เบาหวานชนิดท่ี 2 43 ราย (27.6%) neonatal diabetes 
2 ราย (1.3%) secondary diabetes 12ราย(7.7%) โดยพบว่าสัดส่วนของเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เพิ่มขึน้อย่างเห็นได้ชดั ระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ.2546 มีผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 
2 ร้อยละ 10-15 พ.ศ. 2547 ถึง พศ. 2551 ร้อยละ 25-30 และในปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557 พบผู้ ป่วย
เบาหวานชนิดท่ี 2 ถึงร้อยละ 35-40 ทัง้นี ้ประมาณร้อยละ 51 ของผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ไม่มีอาการ 
ตรวจพบจากการตรวจคดักรองประจ าปี 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมลูในโครงการ Thai Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed before 
Age 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR-CN) โดยรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล
ระดับติตยภูมิ32 แห่งทั่ วประเทศ ระยะเวลาการเก็บข้อมลูตัง้แต่กนัยายน พ.ศ. 2558 ถึงมีนาคม 2560 
เก็บข้อมูลโดยweb-based program ระบบ REDCap (Research Electronic Data Capture) พบผู้ ป่วย
เบาหวานท่ีได้รับการวินิจฉัยก่อนอาย ุ15 ปี จ านวนทัง้สิน้ 1611 ราย โดยพบผู้ ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็น
เบาหวานชนิดท่ี 2 จ านวน 219 รายคดิเป็น ร้อยละ 13.6 
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จาการรวบรวมข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2543 เร่ิมพบผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 และพบอุบตัิการณ์ระหว่างปี 
พ.ศ. 2543-2550 พบผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2เพียง 0-9 รายตอ่ปีคิดเป็นร้อยละ 0-11.8 ของผู้ ป่วยเบาหวาน
ท่ีได้รับการวินิจฉัยก่อนอาย ุ15 ปี  ตอ่มาในปี พ.ศ. 2551-2555 พบผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 จ านวน 7-26 
รายต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5.8-18 และในปี พ.ศ. 2556-2559 พบผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 เพิ่มจ านวนเป็น 
21-34 รายต่อปี คิดเป็นร้อยละ 19.1-27 ของผู้ ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 15 ปี(รูปท่ี 1) 
แสดงให้เห็นวา่อบุตักิารณ์ของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในผู้ ป่วยเดก็มีจ านวนเพิ่มขึน้  
รูปท่ี 1 แสดงจ านวนผู้ ป่วยเบาหวานท่ีได้รับการวินิจฉยัก่อนอาย ุ15 ปี แยกตามการวินิจฉยัและปีท่ีวินิจฉยั 
(หมายเหต ุข้อมลูปี 2559 และ ปี 2560 เก็บข้อมลูไมค่รบปี) 

   

 อายุเฉล่ียท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 คือ12.37 ± 1.64 ปี และอายุมัธยฐาน 
(median age (interquartile range)) คือ 12.52 (11.17–13.70) ปี อายุน้อยสุด 7.8 ปี จ านวน 1 รายคิด
เป็นร้อยละ 0.47 ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 สดัส่วนของผู้ ป่วยแตล่ะชว่งอายเุม่ือได้รับการวินิจฉยัเบาหวานชนิดท่ี 2 
อายท่ีุได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ร้อยละของผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีได้รับการ

วินิจฉยัก่อนอาย ุ15 ปี 
7.82 0.47 

8.00-8.99 2.80 
9.00-9.99 7.48 

10.00-10.99 10.75 
11.00-11.99 16.82 
12.00-12.99 16.82 
13.00-13.99 26.17 
14.00-14.99 18.69 
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 อายเุฉล่ียเม่ือเก็บข้อมลู 16.75 ± 3.83  ปี และระยะเวลาการเป็นโรคเฉล่ีย 4.38 ± 3.51 ปี ร้อยละ 
55 ของผู้ ป่วยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 84 ของผู้ ป่วยไม่มีอาการ diabetic ketoacidosis (DKA) เม่ือแรก
วินิจฉัย มีเพียงร้อยละ 16 ของผู้ ป่วยมีอาการ DKA เม่ือแรกวินิจฉัย และร้อยละ 67 ของผู้ ป่วยไม่มีอาการ
ของโรคเบาหวาน 
 ส าหรับการควบคุมโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเด็ก พบว่าระดบัน า้ตาลสะสมเฉล่ีย (hemoglobin 
A1c) 8.45 ± 2.79% ผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเด็กจ านวน ร้อยละ 41.4 มีระดบัน า้ตาลสะสมตาม
เกณฑ์เป้าหมายระดบัน า้ตาลในเลือด (glycemic target) (น้อยกว่า 7) ร้อยละ 21.9 มีระดบัน า้ตาลสะสม
ระหวา่ง 7-9 และร้อยละ 36.7 มีระดบัน า้ตาลสะสมมากกวา่ 9 
 ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ได้แก่  albuminuria พบได้ร้อยละ 17.6ของผู้ ป่วยพบ 
retinopathy ร้อยละ 1.8 ของผู้ ป่วยพบ neuoropathy ร้อยละ 1.4 ของผู้ ป่วย พบ dyslipidemia ร้อยละ 
47.7 และความดนัโลหิตสงูร้อยละ 15.6 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าเด็กไทยที่มีน า้หนักเกินและอ้วน ร้อยละ1.6-2.3 เป็น
เบาหวานชนิดที่ 2 และร้อยละ 15.3-23 มีภาวะน า้ตาลในเลือดสูงผิดปกติ ได้แก่ IFG และ IGT 
(prediabetes) และอัตราส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในผู้ป่วยเบาหวานเด็กและวัยรุ่นที่วินิจฉัย
ใหม่พบมากขึน้เร่ือย ๆ โดยมีรายงานเดก็ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ขณะอายุเพียง 7 ปี 
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การวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
รศ. พญ. จีรันดา สันตปิระภพ 

รศ.พญ. ประไพ เดชค ารณ 
รศ.พญ. สุภาวดี ลิขิตมาศกุล 

 
แนวทางการวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดย American Diabetes Association (ADA)(8) ได้แก่ 

1. Fasting plasma glucose (FPG) มากกว่าหรือ เท่ากับ 126 มก./ดล. โดยงดอาหารอย่างน้อย 8 
ชัว่โมง 

2. ระดับน า้ตาลท่ี 2 ชั่วโมงหลังท า oral glucose tolerance test (OGTT) (post OGTT 2-hr PG) 
มากกวา่หรือ เทา่กบั 200 มก./ดล. 

(OGTT-รับประทานกลโูคส 1.75 กรัม/กก. ขนาดสงูสดุ 75 กรัม) 
3. HbA1c มากกวา่หรือเทา่กบั 6.5% 
4. Random plasma glucose มากกว่าหรือ เท่ากับ 200 มก./ดล. ร่วมกบัมีอาการของโรคเบาหวาน 

ได้แก่ ปัสสาวะบอ่ย กระหายน า้ ปัสสาวะกลางคืน น า้หนกัลด 
โดยการตรวจ  HbA1c ต้อ ง เ ป็นวิ ธี ท่ี ไ ด้ รับการ รับรอง โดย  National Glycohemoglobin 

Standardization Program (NGSP) และได้มาตรฐานเดียวกับ Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) assay  

ในกรณีท่ีไม่มีอาการเบาหวาน ต้องมีผลตรวจผิดปกติ 2 ครัง้ อาจจะเป็นการตรวจชนิดเดียวกัน 
หรือ การตรวจคนละชนิด จากการเจาะเลือดครัง้เดียวกนั หรือคนละครัง้ก็ได้ 
แนวทางการวินิจฉัยภาวะ prediabetes (8) 

1. Fasting plasma glucose (FPG) 100 -125 มก./ดล. 
2. ระดบัน า้ตาลท่ี 2 ชัว่โมงหลงัท า oral glucose tolerance test (OGTT) (post OGTT 2-hr PG) 

140 - 199 มก./ดล. 
3. HbA1c 5.7 -6.4% 

เด็กและวัยรุ่นที่ มีความเส่ียงในการเป็นเบาหวานชนิดที่  2 หรือ prediabetes และควรได้รับการ
ตรวจคัดกรอง ตามแนวทางของ ADA ได้แก่ (8) 
เดก็และวยัรุ่นท่ีมีภาวะน า้หนกัเกินหรืออ้วน ร่วมกบัมีความเส่ียงตอ่การเป็นโรคเบาหวานอย่างน้อย 1 ข้อ 

1. มารดาเป็นเบาหวาน หรือ เป็นเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ผู้ ป่วย 
2. ประวตัเิบาหวานชนิดท่ี 2 ใน first หรือ second degree relative  
3. เชือ้ชาต ิ(Native American, African American, Latino, Asian American, Pacific Islander) 
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4. มีอาการของภาวะดือ้ตอ่อินซูลิน หรือมีโรคร่วมท่ีสมัพนัธ์กับภาวะดือ้ตอ่อินซูลินได้แก่ acanthosis 
nigricans, ความดนัโลหิตสงู, dyslipidemia, polycystic ovary syndrome, SGA 
โดยเด็กท่ีมีความเส่ียงควรได้รับการตรวจคดักรอง ตัง้แตอ่าย ุ10 ปีขึน้ไป หรือ ถ้าอายนุ้อยกว่า 10 

ปี และเข้าสูว่ยัหนุม่สาวแล้ว โดยสามารถตรวจ FPG, post OGTT 2-hr PG, หรือ HbA1c ก็ได้ 
ทัง้นีส้ าหรับบริบทของประเทศไทย ทางสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทย แนะน าให้ตรวจ

คัดกรองเด็กและวัยรุ่นท่ีมีความเส่ียงดังแผนภูมิ ท่ี 1 โดยคดักรองเด็กและวยัรุ่นท่ีมีภาวะน า้หนกัเกิน
หรืออ้วน ร่วมกบัมีปัจจยัเส่ียงอยา่งน้อย 2 ใน 4 ข้อ ได้แก่  

1. มีประวตัเิบาหวานชนิดท่ี 2ในบดิา มารดา พ่ีน้องหรือ ปู่  ยา่ ตา ยาย หรือมารดาเป็น gestational 
diabetes (GDM) 

2. ความดนัโลหิตสงู >130/85 mmHg 
3. ตรวจพบ acanthosis nigricans 
4. SGA  

 สิ่งท่ีส าคญัอีกประการในการวินิจฉัยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเด็กและวยัรุ่น คือ การวินิจฉัยชนิดของ
เบาหวานท่ีถูกต้อง สาเหตสุ่วนใหญ่ของเบาหวานในเด็กท่ียงัไม่เข้าวยัรุ่น คือ เบาหวานชนิดท่ี 1 เด็กและ
วยัรุ่นท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี 1 อาจมีภาวะอ้วนร่วมด้วย และอาจได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 
ดงันัน้เด็กและวยัรุ่นท่ีสงสยัเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ควรได้รับการตรวจ diabetes autoantibody ทกุราย (9, 
10) 
Diabetes autoantibody ได้แก่ (11) 

1. Islet cell autoantiobodies 
2. Anti-insulin autoantibodies 
3. Anti-65 kDa glutamic decarboxylase (GAD65) autoantibodies 
4. Insulinoma-associated protein 2 (IA-2) autoantibody 
5. Zinc transporter 8 (ZNT8) autoantibody 

Anit-GAD65 autoantibodies พบประมาณร้อยละ 70-80 ในเด็กและวัยรุ่นเบาหวานชนิดท่ี 1 ท่ี
เพิ่งได้รับการวินิจฉัย (12) IA-2 autoantibody พบประมาณร้อยละ 60 ในผู้ ป่วยวินิจฉัยใหม่ (13) และ 
ZNT8 autoantibody พบประมาณร้อยละ 60-80 ในผู้ ป่วยวินิจฉัยใหม่ (12) ซึ่งการตรวจ antibody ทัง้ 4 
ชนิด ไ ด้แก่  anti-insulin autoantibodies,anti-GAD65 autoantibodies, IA-2 autoantibody และ  ZNT8 
autoantibody จะท าให้ตรวจพบภาวะ autoimmunity ในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 1 ท่ีเพิ่งวินิจฉัยใหม่ได้ถึง
ร้อยละ 98 (14) 

ทั ง้ นี  ้ โ ร งพยาบาลมหาลัยหล ายแห่ งสามารถตรวจ  anit-GAD65 autoantibodies, IA-2 
autoantibody และ ZNT8 autoantibody ได้ 
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แผนภูมิท่ี 1 การตรวจคดักรองโรคเบาหวานในกลุม่เส่ียงและการตรวจติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1การวินจิฉยัภาวะน า้หนกัเกินและภาวะอ้วน ตามแนวทางเวชปฏิบตัิการป้องกนัและรักษาโรคอ้วนในเดก็ พ.ศ. 2557 ของ
สมาคมโภชนาการเด็กแหง่ประเทศไทย 
Percentage weight for height >120-140% เป็นภาวะน า้หนกัเกิน 
Percentage weight for height >140% เป็นภาวะอ้วน(15) 
2 อาจพจิารณาท าOGTT แทนการตรวจ FPG ตามดลุยพินิจของแพทย์ 
Post OGTT 2-hr PG > 200 วินิจฉยัโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สง่พบกมุารแพทย์ตอ่มไร้ทอ่ 
Post OGTT 2-hr PG >140-199 วินิจฉยั Prediabetes ตรวจOGTT หรือ FPG ซ า้ใน 4-6 เดือน 

กลุม่เส่ียงเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 

เดก็และวยัรุ่นอายตุัง้แต ่10 ปีขึน้ไป หรืออายนุ้อยกวา่ 10 ปี ท่ีเร่ิมเป็นหนุม่สาวแล้วท่ีมีภาวะอ้วนหรือ
น า้หนกัเกิน1 ร่วมกบัมีปัจจยัเส่ียง 2 ใน 4 ข้อ 
1. บดิา มารดา พ่ีน้องหรือ ปู่  ยา่ ตา ยาย เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 หรือมารดาเป็น GDM 
2. ความดนัโลหิตสงู >130/85 มม.ปรอท 
3. ตรวจพบ acanthosis nigricans 
4. SGA  

ตรวจคดักรองด้วย  Fasting plasma glucose (มก./ดล.) 

<100 mg/dL > 100-125 > 126 2 ครัง้ 

วินิจฉยัโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
สง่ diabetes autoantibodies 

ตรวจซ า้ใน 4-6 สปัดาห์2 
ร่วมกบัการควบคมุอาหาร 
และออกก าลงักาย 

Prediabetes 

ลดน า้หนกั 5-10% ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ควบคมุอาหารและออกก าลงักายในทกุราย 

ตรวจซ า้ใน 1 ปี ถ้ายงัอยูใ่นกลุม่เส่ียง 

ตรวจซ า้ใน 4-6 เดือน2 

สง่พบกมุารแพทย์ตอ่มไร้ท่อ 
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   ภาวะ Prediabetes: ความส าคัญและแนวทางการรักษา 
     ศ.พญ. เปรมฤดี ภูมิถาวร 

     ศ.นพ. พัฒน์มหาโชคเลิศวัฒนา 
 
ความส าคัญ 
 Prediabetes ประกอบด้วย impaired glucose tolerance (IGT) และ impaired fasting glucose 
(IFG) เป็นระยะระหว่างสมดลุกลูโคสปกติและเบาหวาน การวินิจฉัยระยะนีเ้พ่ือประโยชน์ในการระบุกลุ่ม
ผู้ ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเป็นเบาหวาน เน่ืองจากเด็กและวยัรุ่นท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 แล้ว มกัมีความ
รุนแรงของโรคมากกว่าผู้ ใหญ่ กล่าวคือจะมีการด าเนินโรครวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ก่ีปีหลงัวินิจฉัยมกัจะ
ควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดไม่ได้ด้วยยากินร่วมกับการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตเท่านัน้ ต้องใช้การ
รักษาด้วยอินซูลินร่วมด้วย(16) โดยเกณฑ์การวินิจฉัยรวมทัง้ความเส่ียงท่ีจะพฒันาจาก prediabetes เป็น
เบาหวานเป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาในผู้ ใหญ่(9) ซึ่งข้อมลูในกลุ่มเด็กและวยัรุ่นยงัมีน้อยและไม่ชดัเจน 

แตก็่มีการศกึษาในวยัรุ่นแสดงให้เห็นว่าการท างานของ -cell คือ insulin secretion เม่ือเทียบกบั insulin 
sensitivity น้อยผิดปกตใินกลุม่นี(้17, 18) 
เกณฑ์การวินิจฉัย (9, 10) 

1. Fasting plasma glucose (FPG) ตัง้แต ่100-125 mg/dL เรียกวา่ IFG และ/หรือ 
2. Post oral glucose tolerance test (OGTT) 2-hour plasma glucose ตั ง้ แต่  140 -199  mg/dL 

เรียกวา่ IGT และ/หรือ 
3. Hemoglobin A1c 5.7-6.4% โ ด ย ก า ร วั ด ท่ี ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น  National Glycohemoglobin 

Standardization Program (NGSP) ตามการศึกษา Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT) และ United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 

การด าเนินโรค 
ในเด็กอ้วนท่ีได้รับการวินิจฉัย prediabetes ส่วนหนึ่งจะเป็นชัว่คราวในช่วงการเป็นหนุ่มสาวซึ่งเป็นระยะท่ี
มี physiologic insulin resistance เม่ือพ้นระยะท่ีมี physiologic insulin resistance สมดุลกลูโคสก็กลับ
เป็นปกติ ดงันัน้ prediabetes ในเด็กท่ีพฒันาไปเป็นเบาหวานจึงพบน้อยกว่าผู้ ใหญ่มาก มีรายงานว่าร้อย
ละ 60 ของวยัรุ่นท่ีได้รับการวินิจฉยั prediabetes มีสมดลุกลโูคสปกตหิลงัตดิตามภายใน 2 ปี (19) ในขณะ
ท่ีการศกึษาในวยัรุ่นชาวเยอรมนัท่ีเป็น prediabetes พบวา่ผู้ ป่วยเหลา่นีพ้ฒันาเป็นเบาหวานประมาณร้อย
ละ 2 คงเป็น IGT ร้อยละ 16 และสมดลุกลโูคสกลบัเป็นปกตร้ิอยละ 75 เม่ือตามไปเป็นระยะเวลา 5 ปี (20, 
21) โดยการท่ีมีน า้หนกัตวัเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เป็นปัจจยัท่ีท าให้คงภาวะprediabetes และพฒันาเป็นเบาหวาน 
(22) การศกึษาหนึง่พบความสมัพนัธ์ของ prediabetes ในวยัเด็กกบัการเกิดเบาหวานในผู้ใหญ่ตอนต้น คือ 
เด็กและวยัรุ่นท่ีมี FPG สูง เม่ือเป็นผู้ ใหญ่ตอนต้นมีโอกาสเป็น prediabetes 3.4 เท่า และเป็นเบาหวาน 2 
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เท่า (23) ข้อมูลของเด็กไทยโดยสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุลและคณะ(6)ติดตามเด็กอ้วน 153 ราย ท่ีมีสมดุล
กลูโคสต่างๆ ทัง้ปกติและผิดปกติเป็นเวลา 3-6 ปี พบว่า 22 ราย (14%) พฒันาเป็นเบาหวานโดยกลุ่มท่ี
พัฒนาเป็นเบาหวานนีส้่วนใหญ่เป็นผู้ ป่วยท่ีเป็น IGT (27%) และ normal glucose tolerance แต่มี 
hyperinsulinemia (11%) มาก่อนปัจจยัเส่ียงในการเกิดเบาหวาน คือ body mass index (BMI) มากกว่า 
32  kg/m2 FPG มากกว่ า  88 mg/dL, fasting insulin มากกว่ า  30 mU/L และ  homeostatic model 
assessment for insulin resistance (HOMA-IR) มากกวา่ 7 อย่างไรก็ตาม ยงัไมมี่การศกึษาระยะยาวกว่า 
10 ปี เพ่ือตดิตามภาวะ prediabetes ในเดก็และวยัรุ่นเพ่ือศกึษาผลระยะยาวเชน่เดียวกบัในผู้ใหญ่ 
การรักษา 
การปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตโดยลดแคลอรีจากอาหารท่ีบริโภคและเพิ่มการออกก าลังกายเพ่ือลด
น า้หนกัให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกตเิป็นวิธีเดียวท่ีได้ผลในผู้ ป่วยกลุ่มนี ้(10, 24-26) การใช้ยา metformin 
ในเด็กและวยัรุ่นมีรายงานว่าอาจช่วยท าให้น า้หนกัลดลงบ้างเล็กน้อย และบางการศึกษาพบว่า insulin 
sensitivity ดีขึน้12 แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าได้ผลในการลดอัตราการเปล่ียนเป็นเบาหวาน ฉะนัน้ปัจจุบัน
ผู้ เช่ียวชาญจึงแนะน าการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตดงักล่าวข้างต้น แตไ่ม่แนะน าให้ใช้ยาในการรักษา
ภาวะ prediabetes 
ค าแนะน าจากสมาคมต่อมไร้ท่อเดก็และวัยรุ่นไทย 

1. การรักษาภาวะ prediabetes ในเด็กอ้วนล าดบัแรก คือการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตเพ่ือลด
น า้หนกัให้เป็นปกตหิรือใกล้เคียงปกตโิดยอาศยัการควบคมุอาหารร่วมกบัการออกก าลงักาย 

2. ถ้าการรักษาด้วยการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตไม่ได้ผล พิจารณาให้การรักษาด้วยยา 
metformin ร่วมด้วย โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป ให้เฉพาะในเดก็อายตุัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 

3. พิจารณาหยุดยา metformin และประเมินภาวะ prediabetes ใหม่ ในรายท่ีมีความรุนแรงของ
ภาวะอ้วนลดลง  
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แนวทางการรักษาผู้ป่วยเดก็/วัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
         พญ. ช่อแก้ว คงการค้า

        พญ. กานต์สุดา พเิชฐสินธ์ุ 

 
ค าชีแ้จง/ ค าแนะน า 
การดแูลรักษาเบือ้งต้นตามแนวทางนี ้สามารถท าโดยแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ได้ และสามารถร่วม
รักษากบักมุารแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่ในการดแูลรักษาผู้ ป่วยตอ่เน่ืองได้ 

1. ทีมสหสาขาควรมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาผู้ ป่วย  
2. เบาหวานในเด็กและวยัรุ่น ควรพิจารณาส่งตอ่กมุารแพทย์โรคตอ่มไร้ท่อ เม่ือวินิจฉยัครัง้แรก และ/

หรือเม่ือให้การรักษาตดิตามแล้วพบวา่มีการควบคมุระดบัน า้ตาลไมไ่ด้ตามเป้าหมาย 
เป้าหมายในการดูแลรักษา (10) 

ให้ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 และครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคเบาหวาน การรักษา
และการดแูลตนเอง 

- ควบคมุระดบัน า้ตาลให้อยูใ่นเกณฑ์ตามเป้าหมาย โดยเกิดภาวะน า้ตาลต ่าน้อยท่ีสดุ 
- การลด/ควบคมุน า้หนกั 
- การควบคมุคาร์โบไฮเดรตและพลงังานท่ีได้รับ 
- เพิ่มการเคล่ือนไหวร่างกายและการออกก าลงักาย 
- ควบคมุ/ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ ความดนัสูง ไขมนัในเลือดสูง ไตเส่ือม 

การนอนหลบัผิดปกต ิและภาวะไขมนัสะสมท่ีตบั 
 
เป้าหมายในการควบคุมระดับน า้ตาล (Glycemic targets)(9, 10) 

ควรประเมินHbA1C ทุกๆ 3-4 เดือน โดยระดับ HbA1C เป้าหมายส าหรับเด็กและวัยรุ่นท่ีเป็น
เบาหวานชนิดท่ี 2 และได้รับการรักษาด้วยยา คือ น้อยกว่า 7 % (ส าหรับผู้ ป่วยท่ีเพิ่งวินิจฉัยไม่นาน เซลล์
ตบัอ่อนท างานผิดปกติไมม่าก และผู้ ป่วยท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ หรือได้รับการรักษาด้วย metformin ท่ี
สามารถลดหรือควบคมุน า้หนกัได้ดี อาจใช้เป้าหมายน้อยกวา่ 6.5 %) 
การรักษา ประกอบด้วย  

1. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด ารงชีวิต เชน่ การกินอาหารให้พอเหมาะกบัพลงังานท่ีร่างกาย
ต้องการในแตล่ะวนั การลดน า้หนกัและรักษาให้น า้หนกัอยู่ในเกณฑ์ปกติ การออกก าลงักายระดบั
หนกั (vigorous physical activity)เช่น วิ่ง ป่ันจกัรยาน ว่ายน า้อย่างสม ่าเสมอวนัละ 30-60 นาที 
อย่างน้อย 5 วัน/อาทิตย์ และออกก าลังกายเพ่ือฝึกกล้ามเนือ้ อย่างน้อย 3 วัน/อาทิตย์ ลด
พฤตกิรรมเนือยนิ่ง (sedentary life style) หลีกเล่ียงการดทีูวี การเลน่คอมพิวเตอร์, วิดีโอเกมส์และ
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การใช้ smart phone ตอ่เน่ืองเป็นเวลานานๆ สนบัสนนุกิจกรรมท่ีท าให้ได้ขยบัร่างกาย เชน่ เดนิขึน้
บนัไดแทนการขึน้ลิฟท์ 

2. การให้ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน การรักษาและการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
ของผู้ป่วย โดยทีมสหสาขา ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลให้ความรู้เบาหวาน นักโภชนาการ 
จิตแพทย์ และนกัสงัคมสงเคราะห์   

3. การรักษาด้วยยา ยาท่ีได้รับการรับรองให้ใช้ได้ในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเดก็และวยัรุ่นท่ีอายุ
น้อยกว่า 18 ปี ได้แก่ metformin และอินซูลิน โดยรายละเอียดแนวทางการรักษาด้วยยาและการ
ปรับยาดงัแผนภมูิท่ี 2-4 และยาอ่ืน ๆ ท่ีใช้รักษาเบาหวานชนิดท่ี 2 ดงัแผนภมูิท่ี 5 

metformin  ออกฤทธ์ิผ่าน AMP kinase ในตบั กล้ามเนือ้ และไขมนั ลดการสร้างกลูโคส
จากตบั (ลด gluconeogenesis) บางการศึกษาพบว่ากระตุ้น peripheral glucose uptake ด้วย 
องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริการับรองให้ใช้ในผู้ ป่วยเด็กท่ีเป็นเบาหวาน ได้ตัง้แต่อาย ุ
10 ปีขึน้ไป3 metformin มีผลข้างเคียง ท าให้เบื่ออาหาร ซึ่งอาจช่วยให้น า้หนักลดได้ เพ่ือลด
ผลข้างเคียงด้านทางเดนิอาหาร (คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) แนะน าให้คอ่ยๆเพิ่มขนาดยา
และควรกินยาพร้อมอาหาร ควรหยดุยาชัว่คราวในช่วงท่ีผู้ ป่วยมีความเจ็บป่วยทางระบบทางเดิน
อาหาร  

โอกาสเกิดภาวะน า้ตาลต ่าและกรดแลกติกคัง่ในเลือด (lactic acidosis) น้อย แต่ไม่ควร
ให้ metformin ในขณะท่ีมีภาวะคีโตนในเลือดสูงในผู้ ป่วยท่ีการท างานของไตผิดปกติ ผู้ ป่วยท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกบัระบบหวัใจและหลอดเลือดหรือระบบทางเดินหายใจ หรือขณะท่ีได้รับสารทึบแสง
รังสี  

4. การรักษาด้วยการผ่าตัด (Gastric surgery) อาจพิจารณาในกรณีวยัรุ่นอ้วน ( BMI > 35 kg/m2) 
ท่ีเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 และควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดไม่ได้ดี และ/หรือมีโรคแทรกซ้อนจาก
ความอ้วน ท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการรักษาด้วยยาร่วมกบัปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด ารงชีวิต 
การผา่ตดัควรท าโดยศลัแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ร่วมกบัการดแูลโดยทีมสหสาขา   
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แผนภูมิท่ี2-3 : แนวทางการดูแลรักษาเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเดก็และวัยรุ่นเบือ้งต้น เม่ือแรก
วินิจฉัย (10, 27) 

ท่ีมา ดดัแปลงจาก 1.Figure 1—Management of new-onset diabetes in overweight youth suspected 
to have type 2 diabetes. Evaluation and Management of Youth-Onset Type 2 Diabetes: A Position 
Statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2018; 41 (Suppl. 1):S1–S2.แล ะ 
2.ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Type 2 diabetes mellitus in youth. Pediatric 
Diabetes October 2018; 19 (Suppl. 27): 28–46. 

แนวทางพิจารณาเลือกการให้การรักษาเบือ้งต้น เม่ือแรกวินิจฉยัขึน้อยูก่บั 
1. อาการและอาการแสดงของโรคเบาหวาน 
2. ระดบัความรุนแรงของภาวะน า้ตาลในเลือดสงู จากคา่ blood glucose และ HbA1C 
3. การมีภาวะ ketosis หรือ ketoacidosis 
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แผนภูมิท่ี 2 
 

ผู้ ป่วยเบาหวานในเด็กและวยัรุ่นรายใหม ่ท่ีมีน า้หนกัเกิน/ เร่ิมอ้วน 
Initiate lifestyle modification and diabetes education 

เร่ิมต้นแนะน าการปรับเปลีย่นวิถีชีวิต และ ให้ความรู้เก่ียวกบัเบาหวานในเดก็และวยัรุ่น 
พิจารณาสง่ตรวจ pancreatic autoantibodies (ADA) 

Metabolic stable  
A1C < 8.5% 
Asymptomatic 
Normal renal function 
 
ระดบัน า้ตาลในเลอืด  < 250 
มก./ดล.และ/ หรือระดบั 

HbA1C < 8.5% 
ไมม่ีอาการ 

การท างานของไตปกต ิ

Marked hyperglycemia 

Blood glucose  ≥ 250 mg/dL and/or 

A1C ≥ 8.5% 
Without acidosis at diagnosis 
Symptomatic: polyuria, polydipsia, 
nocturia and/or weight loss 

ระดบัน า้ตาลในเลอืด  ≥ 250 มก./ดล.

และ/ หรือ HbA1C ≥ 8.5% 
ไมม่ีภาวะ acidosis 

มีอาการของระดบัน า้ตาลสงู 

Acidosis and/or DKA  
 
 

Metformin  
ขนาดเร่ิมต้น  
500 – 1,000 มก. ตอ่วนั 1-2 
สปัดาห์ 
ปรับขนาดเพิม่ 
ครัง้ละ 500 – 1,000 มก. ทกุ 1-
2 สปัดาห์  
ขนาดรักษาที่แนะน า  
1,000 มก. วนัละ 2 ครัง้ หรือ 
850 มก. วนัละ 3 ครัง้ หรือ 
extended-release metformin 
2,000 มก. วนัละ 1 ครัง้  
Metformin มีผลข้างเคียงระบบ
ทางเดินอาหาร ควรปรับยาช้าๆ 
และผู้ ป่วยบางรายอาจไม่
สามารถใช้ยาในขนาดรักษาที่
แนะน าได้ 
 

Basal insulin 
Once-a-day intermediate or basal 
insulin 
(NPH, glargine, detemir, degludec) 
ขนาดเร่ิมต้น  
0.25 -0.5 ยนูิต/กก./วนั วนัละครัง้ 
ปรับขนาดเพิม่ ทกุ 2-3 วนั โดยพิจารณา
จากคา่ระดบัน า้ตาลปลายนิว้ 
และ 
Metformin  
ปรับขนาดเพิม่ช้าๆ ติดตามผลข้างเคยีง 
แนะน าตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้ด้วย
ตนเอง ตามความเหมาะสม 

รักษาภาวะ DKA  
Insulin therapy 
ให้อินซูลนิทางหลอดเลอืดด า รักษา
ภาวะ acidosis 
เมื่อหายจากภาวะ acidosis ให้อินซูลนิ
ฉีดใต้ผิวหนงั เหมือนการรักษา
เบาหวานชนดิที่ 1 จนกวา่จะทราบผล 
pancreatic autoantibodies 
Metformin  
เร่ิมให้หลงัจากไมม่ีภาวะ acidosis 
แล้ว 
แนะน าตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้ด้วย
ตนเองอยา่งสม ่าเสมอ แบบเบาหวาน
ชนิดที่ 1 (3-4 ครัง้/วนั) 
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แผนภูมิท่ี 3 
ควรส่งตรวจ Pancreatic autoantibodies ในผู้ป่วยที่สงสัยเบาหวานชนิดที่ 2 ทุกราย 

 
ผล Pancreatic autoantibodies เป็นลบ 

อาการทางคลนิิกเข้าได้กบัเบาหวานชนิดที่ 2 
ผล Pancreatic autoantibodies เป็นบวก 

 
ให้การรักษาด้วย metformin ตอ่เนื่อง 
พิจารณาปรับอินซูลนิเป็น metformin หลงัจากไมม่ีภาวะ 
acidosis และสามารถควบคมุระดบัน า้ตาลให้อยูใ่นเกณฑ์
ได้แล้ว 

- ใช้ระยะเวลา 2-6 สปัดาห์ 
- ปรับลดอินซูลนิ ครัง้ละ 30 – 50% ควบคูก่บัการ

เพิ่มขนาด metformin 
- ตรวจติดตามระดบัน า้ตาลปลายนิว้ด้วยตนเอง 

Continue lifestyle modification and diabetes education 
ปรับเปลีย่นวิถีชีวิต และ ให้ความรู้เก่ียวกบัเบาหวานในเด็ก
และวยัรุ่นอยา่งตอ่เนื่อง 
สง่ตอ่กมุารแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่ และทีมสหวิชาชีพเฉพาะ
ส าหรับเบาหวานในเดก็และวยัรุ่น ทุกราย โดยสามารถให้
การรักษาร่วมกนั ระหวา่งกมุารแพทย์ตอ่มไร้ทอ่ กมุารแพทย์ 
และแพทย์ทัว่ไป 

ให้การรักษาด้วยอินซูลนิฉีดใต้ผิวหนงั แบบเบาหวาน
ชนิดที่ 1 
ส่งต่อกุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ 
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แผนภูมิท่ี 4 : เป้าหมายระดับน า้ตาลในเลือด และแนวทางการดูแลรักษาเบาหวานชนิดท่ี 2 ใน
เดก็และวัยรุ่นต่อเน่ือง1,4 

ที่มา ดดัแปลงจาก 1. Figure 1—Management of new-onset diabetes in overweight youth suspected to have type 
2 diabetes. Evaluation and Management of Youth-Onset Type 2 Diabetes: A Position Statement by the American 
Diabetes Association Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S1–S2.แ ล ะ  2 . ISPAD Clinical Practice Consensus 
Guidelines 2018: Type 2 diabetes mellitus in youth. Pediatric Diabetes October 2018; 19 (Suppl. 27): 28–46. 

คา่ระดบัน า้ตาลเป้าหมาย HbA1C < 7.0% (< 6.5% ในรายที่สามารถท าได้) 
พิจารณาการรักษาทีเ่ข้มงวดเพื่อรักษาระดบัน า้ตาลให้อยูใ่นเกณฑ์เป้าหมาย 
ถ้า HbA1C ไมส่ามารถลดลงมา < 7.0 % ภายใน 4 เดือนหลงัเร่ิมรักษา หรือ 

การควบคมุระดบัน า้ตาลไมไ่ด้ตามเป้าหมาย 
พิจารณาปรับเปลีย่นการรักษา  
ต้องประเมินวินยัในการใช้ยา 

ผู้ ป่วยที่ติดตามการรักษากบัแพทย์ทัว่ไป และกมุารแพทย์แนะน าสง่ตอ่ 
กมุารแพทย์โรคตอ่มไร้ทอ่และทีมสหวิชาชีพเฉพาะส าหรับเบาหวานในเดก็และวยัรุ่น 

กรณีได้รับการรักษาด้วยMetformin monotherapy 
และ HbA1C > 7.0% 

กรณีได้รับการรักษาด้วยMetformin และ basal insulin 
และ HbA1C > 7.0% 

ให้ single daily dose of long-acting insulin analog 
(glargine, detemir, degludec) 
พิจารณาให้premixed insulin ในบางราย 
แนะน าตรวจตดิตามระดบัน า้ตาลด้วยตนเอง 

ปรับขนาด basal insulin เพิ่มได้ถึง 1.5 ยนูิต/กก./วนั 
พิจารณาเพิ่ม prandial insulin ในรูปแบบ multiple daily 
injection of basal and premeal rapid-acting insulin 
หรือ 
พิจารณายาชนิดอื่น ๆ (ยาสว่นใหญ่ที่ใช้ในเบาหวานชนิดที่ 
2  ยงัไมไ่ด้รับการรับรองให้ใช้ในเด็ก) 

ข้อแนะน าเพิม่เตมิเมื่อให้การรักษาด้วยอินซูลนิ 
- ให้ความรู้เร่ือง hypoglycemia  
- ตรวจระดบัน า้ตาลปลายนิว้ด้วยตนเอง 
- การใช้ glucagon รักษาภาวะน า้ตาลในเลอืดต า่ 
- มีน า้หนกัตวัเพิม่ขึน้ 
- ให้ nutritional management therapy ร่วมด้วย 

กรณีใช้ยาขนาดสงู พิจารณายารูปแบบท่ีเข้มข้นขึน้ ได้แก่ U-300 glargine, degludec,U-200 humalog, U-500 
regular insulin 
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แผนภูมิท่ี 5: กลุ่มยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ยกเว้นอินซูลิน)(27) 
ที่มา : ดัดแปลงจาก  Table 3-Grugs for treating type 2 diabetes in adults no including insulin or insulin analogs 
but not yet approved in youth except for metformin, Evaluation and management of youth-onset type 2 diabetes: 
A position statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care 2018 Dec; 41(12): 9. 
กลุ่มยา ชื่อยา กลไกการออกฤทธ์ิ ผลข้างเคียงที่ส าคัญ ได้รับการรับรอง

ให้ใช้ในผู้ป่วยอายุ
น้อยกว่า 18 ปี 

Biguanide Metformin ออกฤทธ์ิผา่น AMP kinase ใน
ตบั กล้ามเนือ้ และไขมนั ลดการ
สร้างกลโูคสจากตบั (ลด 
gluconeogenesis); เพิ่ม 
peripheral glucose uptake; 
ลดการดดูซมึกลโูคสจากระบบ
ทางเดินอาหาร  

เบื่ออาหาร 
ปวดท้อง 
ท้องเสยี 
คลืน่ไส้  

มีกรดแลคตกิในเลอืดสงู  

รับรองในเด็กอายุ
ตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 

Sulfonylureas  Glipizide 
Climepiride 
Glyburide 

กระตุ้นการหลัง่อินซุลนิจากเบต้า
เซลล์ของตบัออ่น 

น า้ตาลในเลอืดต า่ 
น า้หนกัเพิม่ 

ไมรั่บรอง 

Meglitinides Repaglinide 
Neteglinide 

กระตุ้นการหลัง่อินซูลนิจากเบต้า
เซลล์โดยขึน้กบัระดบักลโูคส 

น า้ตาลในเลอืดต า่ 
ติดเชือ้ทางเดินหายใจ 

ท้องเสยี 
ปวดศีรษะ 

ไมรั่บรอง 

α-Glucosidase 
inhibitors 

Acarbose 
Migitol 

ชะลอการดดูซมึกลโูคสจากล าไส้
โดยการยบัยัง้การแตกตวัของ
น า้ตาลเชิงซ้อน  

ผายลม 
ท้องเสยี 

ตะคริวที่ท้อง 

ไมรั่บรอง 

GLP-1 agonist Exenatide 
Liraglutide 
Dulaglutide 
Lixisenatide 
Albiglutide 

Semaglutide 

ผลจาก incretin คือท าให้อาหาร
ในกระเพาะผา่นไปล าไส้จนหมด 
(gastric emptying) ได้ช้าลง; 
สง่เสริมการสร้างอินซูลนิในชว่ง
หลงัอาหาร; ท าให้การท างาน
ของเบต้าเซลล์ดีขึน้; ลดความ
อยากอาหาร 

ตบัออ่นอกัเสบ 
มะเร็งตอ่มไทรอยด์ชนิด medullary 

คลืน่ไส้ 
อาเจียน 
ท้องเสยี 
ปวดศีรษะ 

 

ไมรั่บรอง 

DPP-4 inhibitors Saxagiptin 
Sitagliptin 
Alogliptin 
Linagliptin 

ยบัยัง้เอนไซม์ DPP-4, 
ลดการสลาย GLP-1ในร่างกาย  

ตบัออ่นอกัเสบ 
ติดเชือ้ทางเดินหายใจ 
ติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ 

ปวดศีรษะ 

ไมรั่บรอง 
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Amylin analog Pramlintide ยบัยัง้การหลัง่ glucagon หลงั
อาหาร; ท าให้อาหารในกระเพาะ
ผา่นไปล าไส้จนหมด (gastric 
emptying) ได้ช้าลง; ท าให้รู้สกึ
อิ่ม 

น า้ตาลในเลอืดต า่ 
คลืน่ไส้ 

เบื่ออาหาร 
ปวดท้อง 

 

ไมรั่บรอง 

Thiazolidinediones Rosiglitazone 
Pioglitazone 

ยบัยัง้PPAR-γ; เพิ่มการ
ตอบสนองตอ่อินซูลนิท่ีตบั 
กล้ามเนือ้ และเนือ้เยื่อไขมนั; ลด
กลโูคสท่ีมาจากตบั 

บวม 
น า้หนกัเพิม่ 

ซีด 
คา่เอนไซม์ตบัสงู 

ไมรั่บรอง 

SGLT-2 inhibitors Canagliflozin 
Dapagliflozin 
Empagliflozin 
Ertugliflozin 

ท าให้กลโูคสถกูขบัออกทาง
ปัสสาวะมากขึน้ มีผลให้ระดบั
กลโูคสในเลอืดลดลง 

เลอืดเป็นกรดขณะน า้ตาลในเลอืดอยู่
ในเกณฑ์ปกต ิ

ติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะ 
ติดเชือ้ราในช่องคลอด 

ไมรั่บรอง 

Bile-acid 
sequestrant 

Colesevelam ไมท่ราบกลไก ท้องอืด 
คลืน่ไส้ 
ท้องเสยี 
ปวดท้อง 

กล้ามเนื่อออ่นแรง 
ปวดกล้ามเนือ้ 

ไมรั่บรอง 

Dopamine-2 
agonist 

Bromocriptine 
(quick 

release) 

ปรับการควบคมุการเผาผลาญ
ของhypothalamus; เพิ่มการ
ตอบสนองตอ่อินซูลนิ 

คลืน่ไส้ 
อาเจียน 
ออ่นเพลยี 
มนึงง 

ปวดศีรษะ 

ไมรั่บรอง 

 (DPP-4, dipeptidyl peptidase; GLP-1, glucagon-like peptide- 1 ; PPAR, peroxisome proliferator-activated 
receptor; SGLT2: Sodium-glucose cotransportor 2; URI; upper respiratory tract infection) 
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การตรวจเพื่อวินิจฉัยและรักษาภาวะแทรกซ้อนและโรคร่วมของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
        รศ.พญ. นวพร  น าเบญจพล 
 
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ได้แก่ 

1. Diabetic retinopathy(9) 

ผู้ ป่วยควรได้รับการตรวจจอประสาทตาด้วยการขยายม่านตา (dilated fundoscopy) โดยจกัษุแพทย์หรือ 
การถ่ายภาพจอประสาทตา (retinal photography) 
อายท่ีุควรได้รับการตรวจครัง้แรก: เม่ือได้รับการวินิจฉยัโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
การตรวจติดตาม: ตรวจเป็นประจ าทุกปี (อาจตรวจทกุ 2 ปี ได้ ถ้าควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดได้ดี และ 
ผลการตรวจตาท่ีผา่นมาปกต)ิ 

2. Diabetic nephropathy(10) 

ผู้ ป่วยควรได้รับการตรวจปัสสาวะ(spotted urine)เพ่ือหาภาวะ albuminuria  
แนวทางปฏิบตัิ:  -  หากตรวจพบว่า ปัสสาวะมี albumin-to-creatinine ratio (ACR) >30 mg/g ให้ท าการ
ตรวจปัสสาวะซ า้ เน่ืองจากค่า ACR ท่ีผิดปกตินี ้อาจพบได้ในหลายภาวะ เช่น การออกก าลงักาย สบูบหุร่ี 
มีประจ าเดือน และ การลกุขึน้ยืน (orthostasis) หากตรวจปัสสาวะซ า้หลงัต่ืนนอนตอนเช้าในวนัถัดมาอีก
อย่างน้อย 2-3 วัน แล้วยังพบว่า ปัสสาวะมีค่า ACR> 30 mg/g จะถือว่ามี albuminuria โดยผู้ ป่วยท่ี
ปัสสาวะมีค่าACR อยู่ระหว่าง 30-300 mg/g จะถือว่ามี microalbuminuria และ ACR > 300 mg/g จะมี 
macroalbuminuria 

- หากพบว่ามี macroalbuminuria ให้ส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคไตเพ่ือตรวจหา
โรคไตจากสาเหตอ่ืุนด้วย 

- ถ้าผู้ ป่วยมี microalbuminuria ร่วมกบั ความดนัโลหิตสงู หรือ มี macroalbuminuria 
ให้สง่ปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้การรักษาด้วยยาในกลุม่  ACE inhibitor หรือ  ARB 

อายท่ีุควรได้รับการตรวจครัง้แรก: เม่ือได้รับการวินิจฉยัโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
การตรวจตดิตาม: ตรวจเป็นประจ าทกุปี 

3. Diabetic neuropathy(9) 

ผู้ ป่วยควรได้รับการตรวจเท้าเพ่ือประเมินภาวะ neuropathy ด้วยการคล าชีพจรท่ีเท้า ตรวจประสาทรับ
ความรู้สึกด้วย pin prick และ 10-g monofilament, ตรวจ vibration sensation ด้วย 128-Hz tuning fork 
และการตรวจ ankle reflexes 
อายท่ีุควรได้รับการตรวจครัง้แรก: เม่ือได้รับการวินิจฉยัโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
การตรวจตดิตาม: ตรวจเป็นประจ าทกุปี 
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โรคร่วมของเบาหวาน ได้แก่ 
1. Dyslipidemia(9) 

ผู้ ป่วยควรได้รับการตรวจระดบัไขมนัในเลือดเป็นประจ าทกุปี 
เป้าหมาย: ระดบั LDL cholesterol <100 mg/dL, HDL cholesterol >35 mg/dL และ triglycerides (TG) 
<150 mg/dL  
การรักษา:  - หากตรวจพบว่า ระดบั LDL cholesterol >130 mg/dL ให้ผู้ ป่วยควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือด
อย่างเข้มงวด และให้ค าแนะน าเร่ืองอาหารตามแนวทางของ American Heart Association Step 2 
กล่าวคือ ให้รับประทานอาหารท่ีมีพลงังานจากไขมนัอ่ิมตวั < 7% ของพลงังานทัง้หมด และ cholesterol 
<200 mg/day 

-  หลงัจากท่ีได้ควบคมุอาหารอย่างเคร่งครัดมานาน 6 เดือนแล้ว หากระดบั LDL cholesterol 
ยงัคงสงูกวา่คา่เป้าหมาย ให้รักษาผู้ ป่วยด้วยยาลดระดบัไขมนัในเลือด กลุ่ม statin 

- หากตรวจพบว่า ระดับ  TG (fasting) >400 mg/dL หรือ TG (non-fasting) >1,000 mg/dL  
ให้ผู้ ป่วยควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดอย่างเข้มงวดและให้การรักษาผู้ ป่วยด้วยยาลดระดบัไขมนัในเลือด 
กลุ่ม fibrate โดยมีเป้าหมายท่ีจะลดระดบั TG (fasting) ในเลือดให้ <400 mg/dL เพ่ือลดความเส่ียงของ
การเกิดโรคตบัออ่นอกัเสบ 

2. โรคความดันโลหติสูง(9) 

ผู้ ป่วยควรได้รับการตรวจวดัความดนัโลหิตทกุครัง้ท่ีมาพบแพทย์ 
เป้าหมาย: ความดนัโลหิตอยูใ่นเกณฑ์ปกตติามอายแุละเพศ 
การรักษา:- หากความดนัโลหิต >95th percentile เม่ือเทียบกับเด็กท่ีอายแุละเพศเดียวกนั ให้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้เหมาะสมเพ่ือลดน า้หนักหากระดบัความดนัโลหิตยังสูงเกินเกณฑ์ ให้การรักษาด้วยยาลด
ความดนัโลหิต โดยเร่ิมใช้ยาในกลุ่ม ACE inhibitors หรือ angiotensin receptor blockersหากไม่ได้ผล 
อาจพิจารณาเพิ่มยาในกลุม่อ่ืนด้วย 

3. Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)(10) 

ผู้ ป่วยวยัรุ่นหญิงควรได้รับการซกัประวัติเก่ียวกับประจ าเดือนเม่ือแรกวินิจฉัย และทุกครัง้ท่ีมาพบแพทย์ 
หากพบว่ามี primary or secondary amenorrhea, hirsutism หรือมีสิวเยอะ ให้ตรวจเพิ่มเติมเพ่ือให้การ
วินิจฉยัภาวะ PCOS 
การรักษา: ลดน า้หนกัด้วยการควบคมุอาหาร และออกก าลงักาย หากไม่ได้ผลอาจพิจารณาให้การรักษา
ด้วยยา metformin แพทย์ผู้ รักษาควรให้ค าแนะน าผู้ ป่วยเร่ืองการคุมก าเนิด หากยังไม่ต้องการมีบุตร 
เน่ืองจาก การรักษาดงักลา่วจะชว่ยให้รังไขท่ างานได้ดี การเจริญพนัธ์จะกลบัมาเป็นปกติ 

4. Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)(9, 10) 
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ผู้ ป่วยควรได้รับการตรวจหาภาวะ NAFLD โดยการตรวจเลือดเพ่ือวดัระดบัของเอนไซม์ตบัได้แก่ aspartate 
aminotransferase (AST)และ alanine aminotransferase (ALT)  
อายท่ีุควรได้รับการตรวจครัง้แรก: เม่ือได้รับการวินิจฉยัโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
การตรวจตดิตาม: ตรวจเป็นประจ าทกุปี 
การรักษา: การลดน า้หนกัโดยการควบคมุอาหาร ออกก าลงักาย และการใช้ยา metformin จะช่วยลดระดบั
ของเอนไซม์ตบัได้ แต่หากตรวจติดตามแล้วพบว่า เอนไซม์ตบัมีค่าสูงมากกว่า 3 เท่าของขอบบนของค่า
ปกติ ให้ส่งปรึกษาแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตบัเพ่ือพิจารณา imaging หรือ ท า 
liverbiopsy ตอ่ไป 
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