
 
 
 
 

แผนการสอน 
 

รหัสวิชา/ช่ือวิชา  NSG2226 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ2 ( Nursing Care of  Adult & Elders | ) 
จ านวนหน่วยกติ  3 หน่วยกิต ( 3-0-6 )  
เร่ืองที่สอน  การพยาบาลผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ: Diabetes mellitus 
จ านวนช่ัวโมง  3 ชัว่โมง 
นักศึกษาหลกัสูตร พยาบาลศาสตร์บณัฑิต ชั้นปีท่ี 2  
ปีการศึกษา  ปีการศึกษา 2/ 2563 
ผู้สอน    อาจารย ์อมัพร   เจียงวิริชยักรู  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เม่ือส้ินสุดการศึกษาวิชาน้ีแลว้ นกัศึกษามีความรู้ความสามารถดงัน้ี  

วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
1. บอกความหมายของต่อมไร้ท่อได ้
2. อธิบายพยาธิสภาพของต่อมไร้ท่อ 
3. อธิบายกลไกลการท างานท่ีปกติและผิดปกติของต่อมไร้ท่อได ้
4. บอกภาวะแทรกซอ้นผูป่้วยท่ีมีปัญหาจากการท างานของต่อมไร้ท่อท่ีผิดปกติได ้
5. ระบุปัญหาทางการพยาบาลท่ีเกิดจากการท างานของต่อมไร้ท่อท่ีผิดปกติได ้
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6. บอกการพยาบาลผูป่้วยท่ีมีปัญหาจากการท างานของต่อมไร้ท่อท่ีผิดปกติได ้
. 

การพฒันาผลการเรียนรู้ตาม มคอ.3    
   1.  มีความซ่ือสตัย ์มีวินยั ตรงต่อเวลา (1.1) 
   2.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (1.2) 
   3. แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นและตนเอง (1.4) 
   4. แสดงออกถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนกัในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิของพยาบาล (1.6) 
   5. มีความรู้และความเขา้ใจในสาระส าคญัของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภอ์ยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ (2.2) 
   6. มีความรู้และความเขา้ใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผูป่้วย (2.6) 
   7. สามารถสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใชข้อ้มูลในการอา้งอิงเพ่ือพฒันาความรู้และแกไ้ขปัญหาอยา่ง 
                      สร้างสรรค ์(3.1) 
   8. สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวตักรรมในการแกไ้ขปัญหาและการศึกษาปัญหาทางสุขภาพ (3.3) 

   9. มีปฏิสมัพนัธ์อยา่งสร้างสรรคก์บัผูรั้บบริการ ผูร่้วมงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (4.1) 
   10. สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (5.2) 

   11.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม (5.3) 
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แผนการสอน 
หัวข้อเร่ือง   
 
วตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

หลงัจากเรียนจบบทเรียน
น้ีแลว้นกัศึกษาสามารถ 
 

ชั้นน า 
เบาหวานเป็นโรคท่ีพบบ่อยในผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุปัจจุบนั
พบในเดก็มากข้ึนจากปัจจยัเสริมต่าง ๆ เช่น ภาวะน ้าหนกั
เกิน และจากพนัธุกรรม การไดรั้บการตรวจสุขภาพร่างกาย
เป็นส่ิงส าคญัส าหรับบุคคลท่ีมีความเส่ียง รวมทั้งการใส่ใจ
ดูแลตนเอง การออกก าลงักาย การจ ากดัอาหารหวานและ
พวกแป้ง ท าใหล้ดปัจจยัเส่ียงของการเกิดโรคได ้

   

-อธิบายพยาธิสภาพของ
โรคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
 
 
 
 
 

โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) 
เบาหวาน คือ โรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติของระบบการ
เผาผลาญน ้าตาลในร่างกาย ท าใหน้ ้าตาลในเลือดสูงมากกวา่
ปกติ จากการท่ี Receptor cell insulin ไม่สามารถน ากลูโคส
ไปใชไ้ด ้ซ่ึงตอ้งอาศยัเอนไชดช์นิดหน่ึงท่ีเรียกวา่ อินซูลิน 
สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดโรคเบาหวาน คือ ตบัอ่อนผลิต
อินซูลินไดน้อ้ยหรือไม่ไดเ้ลย และอีกสาเหตุหน่ึง คือ มี
อินซูลินเพียงพอแต่ร่างกายไม่สามารถใชอิ้นซูลินในการ

-บรรยาย 
-ชกัถามใหมี้การส่ือสาร
สองทางเพื่อใหเ้กิดการ
เขา้ใจ 

-แฟ้ม เอกสาร ท่ีใชใ้น
การเรียนการสอน 
-วินิทศัน ์
- Power point 

- พฤติกรรมการ
เรียนรู้ความตั้งใจ 
และความสนใจฟัง 
-การสงัเกต และ ชกั
ถามความเขา้ใจ 
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วตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

บอกชนิดของเบาหวาน
ไดถู้กตอ้ง                        

ควบคุมระดบัน ้าตาลได ้
 สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา ไดจ้  าแนก
โรคเบาหวานออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลกัษณะพยาธิก าเนิด 
ไดแ้ก่ 
1) โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 (diabetes mellitus type 1) 
2) โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (diabetes mellitus type 2) 
3) โรคเบาหวานท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ( other specific types) 
4) โรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ ์(gestational diabetes 
mellitus) 

 โรคเบาหวานท่ีพบบ่อยคือ โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 และ
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (diabetes mellitus type 2) 
โรคเบาหวานชนิดท่ี 1 (diabetes mellitus type 1) เกิดจาก
การท าลายเบตา้เซลลข์องตบัอ่อน ส่วนใหญ่จะเกิดจาก
ระบบภูมิคุม้กนัของผูป่้วย (cellular-mediated autoimmune) 
ซ่ึงเบตา้เซลลมี์หนา้ท่ีสร้างและหลัง่อินซูลินส่งผลใหร่้างกาย
เกิดภาวะพร่องอินซูลินและขาดอินซูลิน 
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (diabetes mellitus type 2) เป็น
โรคเบาหวานท่ีพบมากท่ีสุดในวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอายพุบ
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วตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

ประมาณร้อยละ 90-95 ของผูป่้วยโรคเบาหวานทั้งหมด เกิด
จากร่างกายมีภาวะด้ือต่ออินซูลินร่วมกบัมีการหลัง่อินซูลิน
ลดลงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 

สามารถบอกเกณฑก์าร
วินิจฉยัของโรคเบาหวาน
ได ้

การวินิจฉยั 
ผูป่้วยเป็นโรคเบาหวานจะมีอาการของโรคเบาหวาน เช่น 
หิวน ้าบ่อย ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย น ้าหนกัลด ผอม 
ร่วมกบัตรวจพบวา่  
1.ระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัอดอาหารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง 
มากกวา่เท่ากบั 126 mg./dl.หรือ 
2.มีระดบัน ้าตาลในเลือดท่ีเวลาใด ๆ มากกวา่ 200 mg./dl. 
3.การตรวจโดยการใหรั้บประทานกลูโคส 75 กรัมและเจาะ
น ้าตาลท่ีชัว่โมงท่ีสองพบวา่ มีระดบัน ้าตาลในเลือดหลงั
รับประทาน กลูโคส มากกวา่เท่ากบั 200 mg./dl. 

   

 - ระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัอดอาหารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมงอยู่
ในช่วง 100-125 mg./dl. เรียกวา่ ระดบัน ้าตาลขณะอดอาหาร
ผิดปกติ (impaired fasting glucose)  
- ระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัรับประทานกลูโคส 75 กรัม อยู่
ในช่วง 140-199 mg./dl.เรียกวา่ ความทนต่อน ้าตาลบกพร่อง 
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วตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

(impaired glucose tolerance)  
ทั้งสองภาวะน้ีเรียกรวมกนัวา่เป็น “ระยะก่อนเป็นเบาหวาน”  
หรือภาวะเส่ียงต่อการเป็นเบาหวาน 

 
 
 

นกัศึกษาสามารถบอก
อาการอาการแสดงของ
โรคเบาหวานได ้

อาการของเบาหวาน  
1.ปัสสาวะบ่อยและมาก  (Polyuria) ปัสสาวะกลางคืน 
2.คอแหง้ กระหายน ้า ด่ืมน ้ามาก (Polydypsia)  
3.หิวบ่อย รับประทานจุ (Polyphagia) อ่อนเพลีย 
4.น ้าหนกัตวัลดลง (Weight loss)  
5.ถา้เป็นแผลจะหายยาก มีการติดเช้ือตามผิวหนงั 
6.มีอาการคนัตามผวิหนงั มีการติดเช้ือรา 
7.ตาพร่ามวั ชาปลายมือปลายเทา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บอกชนิดอาหารของ
ผูป่้วยโรคเบาหวานได ้

การรักษาโรคเบาหวาน  
1. การควบคุมอาหาร  

อาหารผูป่้วยเบาหวานแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
ประเภทที่ 1 หา้มรับประทานไดแ้ก่  อาหารน ้าตาลและขนม
หวานเช่น ทองหยบิ ทองหยอด ฝอยทอง สังขยา ลอดช่อง 
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วตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

อาหารเช่ือม เคก้ ช็อกโกแลต ไอศกรีม และขนมหวานอ่ืน 
 ประเภทที่ 2 รับประทานไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน ไดแ้ก่ ผกัใบ

เขียวทุกชนิดเช่น ผกักาด ผกัคะนา้ ถัว่ฝักยาว ผกับุง้ ถัว่งอก 
ท าเป็นอาหารตม้จืด ย  า สลดั ผดัผกั อาหารเหล่าน้ีมี
สารอาหารต ่า มีไฟเบอร์ ท าใหก้ารดูดซึมน ้าตาลชา้ลง 

 
 
 
 

  

 ประเภทที่ 3 รับประทานไดแ้ต่จ  ากดัจ านวน ไดแ้ก่ อาหาร
พวกแป้ง (คาร์โบไฮเดรต) การเลือกรับประทานอาหาร
คาร์โบไฮเดรตท่ีมีคุณภาพโดยค านึงถึงปัจจยั 2 อยา่งคือ  
ปริมาณไฟเบอร์และไกลซีมิคอินเดกซ์ 

   

 ประเภทท่ี 4 อาหารท่ีรับประทานควรมี Fiber สูง  ไดแ้ก่  
แอปเป้ิล ฝร่ัง, ขา้วโพดอ่อน ถัว่แระ ถัว่ฝักยาว แพร์ ถัว่เขียว 
แครอท อาหารซีรีลชนิดแบรน  เมด็แมงลกั 

   

 2. การออกก าลงักาย    
 3. การรักษาดว้ยยาเมด็รับประทาน และยาฉีดอินซูลิน    
บอกประเภทของยาและ
การออกฤทธ์ิของยาท่ีใช้
ในผูป่้วยเบาหวานได ้

- ยากลุ่มเมกลิทิไนดส์ (meglitinides) หรือ non 
sulfonylurea insulin secretagoguesโดยการกระตุน้การหลัง่
อินซูลินท่ีเบตา้เซลลข์องตบัอ่อน ใชใ้นรายท่ีมีการ
รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา 
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วตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยากลุ่มเมทฟอร์มิน (Metformin) หรือ ไบกวาไนดส์  
(biguanides) ออกฤทธ์ิโดยเสริมการฤทธ์ิของ อินซูลินท่ีตบั
และกลา้มเน้ือ ยาจะลดการสร้างกลูโคสจากตบั เพ่ิมการน า
น ้าตาลเขา้สู่เน้ือเยือ่ส่วนต่าง ๆ 

- ยากลุ่มไธโซลิดีนดิโอนส (Thiazolidinedione) ออก 
ฤทธ์ิโดยการลดภาวะด้ือต่ออินซูลิน ท าใหสู่้เซลลก์ลา้มเน้ือ
น ากลูโคสไปใชไ้ดดี้ข้ึน ลดการสร้างกลูโคสจากตบั  

- ยากลุ่มอลัฟากลูโคซิเดสอินฮิบิเตอร์ส (alpha-  
glucosidase inhibitor) ออกฤทธ์ิโดยยบัย ั้งการสร้างเอนไซม์
กลุ่ม alpha-glucosidase ท่ีผนงัล าไส ้ท าใหก้ารดูดซึมกลูโคส
ลดลงและชา้ลง 
 
การรักษาด้วยอนิซูลนิ (insulin therapy) หรือการฉีด 
อินซูลิน มีการออกฤทธ์ิโดยการยบัย ั้งการปล่อยกลูโคสจาก
ตบั และเพ่ิมการใชก้ลูโคสโดยใชเ้น้ือเยือ่ปลายทางท่ีไวต่อ
อินซูลินไดแ้ก่ กลา้มเน้ือ ไขมนั และอินซูลินท าใหเ้กิดการ
สะสมพลงังานในรูปไขมนั 
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วตัถุประสงค ์
เชิงพฤติกรรม 

เน้ือหา กิจกรรมการสอน อุปกรณ์/ส่ือ วิธีการประเมินผล 

บอกชนิดของยาฉีด 
ลกัษณะ และระยะของ
การออกฤทธ์ิของยาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดของยาฉีด Insulin  
1) ชนิดออกฤทธ์ิเร็วมาก ( Rapid acting ) ลกัษณะใส ไม่มีสี 
ออกฤทธ์ิในเวลา 10-15 นาที ออกฤทธ์ิสูงสุดท่ี 1-3 ชม. และ
มีฤทธ์ินานประมาณ 3-5 ชม. ใชฉี้ดเม่ือตอ้งการลดระดบั
น ้าตาลในเลือดหลงัรับประทานอาหารม้ือนั้น ๆ  
2) ชนิดออกฤทธ์ิเร็วและส้ัน ( Short acting ) ลกัษณะใส ไม่
มีสี ออกฤทธ์ิในเวลา 30-60 นาที ออกฤทธ์ิสูงสุดท่ี 2-4 ชม. 
และมีฤทธ์ินานประมาณ 6-8 ชม. ส่วนใหญ่ใชฉี้ดก่อน
อาหาร ½ ชม. เพ่ือควบคุมมาก ไดแ้ก่ Regular insulin 
(Humulin R) 
3) ชนิดออกฤทธ์ิปานกลาง (intermediate  acting)ลกัษณะ
เป็นสารละลายขุ่น ตอ้งเขยา่ขวดเบาๆใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั
ก่อนใชทุ้กคร้ัง ออกฤทธ์ิในเวลา 2-4 ชม. ออกฤทธ์ิสูงสุดท่ี 
6-10 ชม. และมีฤทธ์ินานประมาณ 10-16 ชม. ใชเ้ป็น
อินซูลินหลกัในการรักษาโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ NPH insulin 
((Humulin N) 
4) ชนิดออกฤทธ์ิยาว ( Long acting )  ลกัษณะใส ไม่มีสี 
ออกฤทธ์ิในเวลา 2 ชม. ไม่มีฤทธ์ิสูงสุด และมีฤทธ์ินาน 24 

-บรรยายเน้ือหาพร้อม
ภาพ และชกัถามเป็น
รายบุคคล 
-ทบทวนสรุปเน้ือหา 
สอบถามความเขา้ใจ ใน 
แต่ละหวัขอ้ เพ่ือใหมี้
การส่ือสารสองทาง 

วินิทศัน ์
PowerPoints 

- พฤติกรรมการ
เรียนรู้ความตั้งใจ 
และความสนใจฟัง 
-การสงัเกต และ ชกั
ถามความเขา้ใจ 
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สามารถอธิบาย และ
เตรียมยาฉีด อินซูลิน ให้
ผูป่้วยไดถู้กตอ้ง 

ชม. ใชส้ าหรับฉีดเพ่ือใหร้ะดบัอินซูลินในเลือดสูงข้ึนใน
ปริมาณหน่ึงตลอดทั้งวนั และป้องกนัไม่ใหเ้กิดน ้าตาลใน
เลือดต ่าได ้
 
การเตรียมยาฉีดอนิซูลิน   
- ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนเตรียมยา 
- หยบิอินซูลินในตูเ้ยน็ ตรวจสอบวนัหมดอาย ุ
- หากเป็นยาชนิดน ้าขุ่น ใหก้ล้ิงหลอดยาไปมาในอุง้มือทั้ง
สองขา้งเพื่อไม่ใหย้าตกตะกอน 
- ใช ้Syringe insulin ดูดอินซูลินดว้ยเทคนิคปราศจากเช้ือ 
- ถา้ตอ้งผสมอินซูลินสอง ชนิดเขา้ดว้ยกนัใหดู้ดยาท่ีใสก่อน
และดูดยาสีขุ่นตาม 
เทคนิคการฉีดยา  
- เลือกต าแหน่งการฉีดยาใหเ้หมาะสม ต าแหน่งท่ีฉีดมี หนา้
ทอ้ง แขน สองขา้ง ขาทั้ง สองขา้ง และสะโพกทั้งสองขา้ง 
- เปล่ียนต าแหน่งการฉีดยาอยา่งนอ้ย โดยหมุนเวยีนอยา่ง
เป็นระบบควรฉีดในต าแหน่งเดิมอยา่งนอ้ย 7 วนัเพื่อใหก้าร
ออกฤทธ์ิของยามีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง และยา้ย
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ต าแหน่งหากพบวา่ เกิดไตแขง็ หรือการฝ่อของเน้ือเยือ่
ไขมนั 
- ฉีดยาในมุม 45 องศา หรือ 90 องศาข้ึนอยูก่บับริเวณท่ีฉีด 
ภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวาน 
 
ภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะแทรกซอ้นเร้ือรังท่ีหลอดเลือดแดงฝอย (microvascular 
complicated) 
1) Diabetic retinopathy  เกิดจากน ้าตาลเขา้ไปใน 
endothelium ของหลอดเลือดเลก็ๆ ในลูกตา ท าใหห้ลอด
เลือดมีการสร้างไกลโคโปรตีนซ่ึงจะถูกขนยา้ยออกมาเป็น 
Basement membrane มากข้ึน ท าให ้Basement membrane 
หนาแต่เปราะ ฉีกขาดไดง่้าย เลือดและสารบางอยา่งท่ีอยูใ่น
เลือดจะร่ัวออกมา และมีส่วนท าให ้Macula บวม ซ่ึงจะท า
ใหเ้กิด Blurred vision 
2) Diabetic nephropathy พบวา่มีหลอดเลือดท่ีไตเส่ือมลง 
มีเลือดไปเล้ียงไตลดลง การกรองลดลง มีการร่ัวของโปรตีน
ในปัสสาวะ ผูป่้วยมกัมีอาการบวม ถา้มีอาการท่ีรุนแรงจะ
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เกิดการคัง่ของของเสีย ชกัน าใหเ้กิดภาวะไตวายในท่ีสุด 
และมีผลตามมาคือ มีความดนัโลหิตสูงข้ึนจากไตวาย  
3) Diabetic neuropathy  จะพบวา่มีการเส่ือมของ
เสน้ประสาทรับความรู้สึก เน่ืองจากการท าลาย Axon ของ
เยือ่หุม้เสน้ประสาทและมีการเปล่ียนแปลงของเซลล์
ประสาท ท าใหมี้การคัง่ของซอร์บิทอลและฟรุกโตส เกิด
เซลลป์ระสาทเส่ือมสภาพ เกิดการอุดตนัของหลอดเลือดเลก็ 
ๆ ท าใหข้าดออกซิเจนและมีการส่งสญัญาณเขา้ออกชา้ 
อาการท่ีพบคือ การชาท่ีปลายเทา้ทั้งสองขา้ง ปวดแสบปวด
ร้อน กลา้มเน้ืออ่อนแรง การสูญเสียการควบคุมการท างาน
ของกลา้มเน้ือท่ีตอ้งใชใ้นการท างานอยา่งละเอียด 
 
ภาวะแทรกซอ้นท่ีหลอดเลือดแดงใหญ่ (macrovascular 
complicated) 
1) Coronary vascular disease   เบาหวานเป็นตวัการท่ีจะ
เร่งใหเ้กิดการเส่ือมของหลอดเลือดทัว่ร่างกายและเม่ือหลอด
เลือดท่ีเล้ียงหวัใจเส่ือมสภาพจากเบาหวานประกอบกบัการ
มีไขมนัในเลือดสูง จะส่งผลใหมี้การตีบของหลอดเลือด
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หวัใจ ท าใหเ้กิดโรคหวัใจขาดเลือด แต่หากหลอดเลือดเกิด
อุดตนัจะเกิดกลา้มเน้ือหวัใจตาย  
2) Cerebrovascular disease   ผูป่้วยเบาหวานมีอตัราเส่ียง
ในการเกิดอมัพาตชนิดหลอดเลือดตีบไดสู้ง เพราะเบาหวาน 
ท าใหเ้กิดภาวะหลอดเลือดแขง็ไดง่้าย โดยจะมีหลอดเลือด
แขง็ทัง่ร่างกายถา้เป็นท่ีหลอดเลือดของสมองจะเกิดอมัพาต
ข้ึน โดยอตัราเส่ียงของผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวาน จะมีโอกาส
เป็นอมัพาตไดสู้งกวา่ผูป่้วยปกติ 2-4 เท่า 
 
ภาวะแทรกซอ้นเฉียบพลนั 
 ภาวะระดบัน ้าตาลในเลือดต ่า (hypoglycemia) มกั
เกิดในภาวะท่ีร่างกายมีระดบัน ้าตาลในเลือดต ่ากวา่ 50 mg% 
โดยอาการและอาการแสดง แบ่งได ้2 ชนิด ไดแ้ก่ 
1) อาการ autonomic ซ่ึงจะเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีระดบัพลาสมา
กลูโคส 50-55 mg% ไดแ้ก่ ใจสัน่ หวัใจเตน้เร็ว ความดนั
โลหิตซิสโตลิคสูง (systolic pressure) มือสัน่ รู้สึกกงัวล 
คล่ืนไส ้รู้สึกร้อน เหง่ือออก ชา และรู้สึกหิว อาการดงักล่าว
เป็นสญัญาณเตือนก่อนจะเขา้สู่อาการสมองขาดกลูโคส และ 
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 2) อาการสมองขาดกลูโคส จะเร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีระดบั
พลาสมากลูโคส 45-55 mg% ไดแ้ก่ อ่อนเพลีย  
มึน งง ปวดศีรษะ สมองเฉ่ือยชา ปฏิกิริยาตอบสนองชา้ลง 
สบัสน ไม่มีสมาธิ ตาพร่ามวั พดูชา้ ง่วงซึม หลงลืม 
พฤติกรรมเปล่ียนแปลง หมดสติ และชกั 
 
ภาวะน ้าตาลในเลือดสูงรุนแรงได้แก่ diabetes ketoacidosis 
(DKA) และ Hyperosmolar Hyperglycemic Syndrome 
(HHS) 
Diabetes ketoacidosis (DKA)   
 Diabetes ketoacidosis มกัจะพบไดบ่้อยใน
เบาหวานชนิดท่ี 1 
เป็นผลมาจากการลดลงอยา่งมากของการออกฤทธ์ิ (net 
effective action) ของอินซูลินร่วมกบัการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
รุนแรงของระดบัฮอร์โมนท่ีตา้นฤทธ์ิของอินซูลิน  
(counterregulatory hormone) ท าใหเ้กิดอาการเบาหวาน
ก าเริบอยา่งรุนแรง น าไปสู่การเพ่ิมข้ึนของการสร้างกลูโคส
จากตบัและไต 
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อาการและอาการแสดง คลา้ยกบั เบาหวานแต่มีอาการ
รุนแรงกวา่  หิวน ้าบ่อย กินจุ ปัสสาวะบ่อย คล่ืนไส ้อาเจียน 
ปวดทอ้ง ผิวหนงัอุ่น แหง้ น ้าหนกัลด หายใจหอบลึก 
(kussmaul’s respiration) หายใจมีกล่ินอะซิโตน ตาลึกโป๋ 
การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ พบความผิดปกติทางชีวเคมีท่ี
ส าคญัคือ hyperglycemia ketonemia และ acidemia 
 

 
 
บันทึกหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



16 
 

เอกสารอา้งอิง 
 
วิทยา ศรีดามา (บรรณาธิการ). (2550). ต าราอายรุศาสตร์ 3 (ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข). กรุงเทพฯ : โครงการต าราจุฬาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วิจิตรา กสุุมภ ์และคณะ (บรรณาธิการ). (2556). การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต: แบบองค์รวม. = Critical care nursing : a holistic approach. (พิมพค์ร้ังท่ี 6). 
กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย.์ 

 
 
 
 



 


