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บทนํา1

 โรคเบาหวานเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโรค
หลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) และ
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ผูปวยโรคเบาหวาน
สวนใหญมักมีโรคที่เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองรวมดวย ไดแก โรคอวน โรคความดัน
โลหติสงู โรคไขมนัในเลอืดผดิปกต ิซึง่เพิม่ความเสีย่งการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองมากย่ิงขึ้น การดูแลรักษาโรค
เบาหวานอยางไมเหมาะสมสงผลใหอัตราการเจ็บปวย
และเสียชวิีต จากโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว รวมทั้งเพ่ิมความเสี่ยงตอการกลับเปน
ซํา้ของโรคหลอดเลอืดสมอง (recurrent stroke) และการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลใหไดตามเปาหมายรวมกับการ
ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ จากเบาหวานจะ
ทาํใหเกดิโรคหลอดเลอืดสมองลดลง รวมทัง้ชวยลดความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองไดอีกดวย 

ระบาดวิทยาของโรคเบาหวานร วมกับ
โรคหลอดเลือดสมอง1

 จากขอมูลทางระบาดวิทยาพบอัตราตายจาก
โรคหลอดเลือดสมองทั่วโลกลดลงอยางมาก แตยังพบ
อบัุตกิารณของโรคหลอดเลือดสมองและผลกระทบท่ีเกดิ
จากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวง
ที่ผานมา โดยพบวาโรคเบาหวานและปจจัยเสี่ยงทาง
หัวใจและเมแทบอลิค (cardiometabolic risk factors) 

เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สงผลใหอัตราการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึน นอกจากนีใ้นผปูวยโรคเบาหวาน
ทีเ่กดิโรคหลอดเลอืดสมองยงัเพิม่อตัราการเจ็บปวยตาง ๆ
ตามมาอกีดวย สาํหรบัความเสีย่งตอการเกดิโรคหลอดเลอืด
สมองจากโรคเบาหวานดังแสดงในตารางที่ 12-4

โรคเบาหวาน
และโรคหลอดเลือดสมอง 
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ตารางท่ี 1 แสดงความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคเบาหวาน

การศึกษา
ความเสี่ยงสัมพัทธตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

(คาความเชื่อม่ันรอยละ 95)

Ischemic stroke Intracerebral hematoma All strokes

O’Donnell และคณะ 1.60 (1.29-1.99) 0.87 (0.60-1.24) 1.36 (1.10-1.68)

The Emerging Risk Factors 

Collaboration

2.27 (1.95-2.65) 1.56 (1.19-2.05)

Szlachetka และคณะ ชาย: 1.40

หญิง: 1.72

Khoury และคณะ ผิวดํา: 3.2 (2.4-3.9)

ผิวขาว: 3.8 (3.3-4.3)

Cui และคณะ ชาย: 2.22 (1.58-3.11) ชาย: 0.75 (3.35-1.6) ชาย: 1.64 (1.21-2.23)

หญิง: 3.63 (2.41-5.48) หญิง: 0.58 (0.18-1.86) หญิง: 2.19 (1.53-3.12)

Iso และคณะ ชาย: 1.8 (1.0-3.2)

หญิง: 2.2 (1.2-4.0)

Manolio และคณะ 2.47 (1.74-3.50)

Karapanayiotides และคณะ 1.34 (1.11-1.62) 0.63 (0.45-0.90)

Janghorbani และคณะ Type 1 DM: 6.3 (4.0-9.8) Type 1 DM: 3.8 (1.2-11.8) Type 1 DM: 4.7 (3.3-6.6)

Type 2 DM: 2.3 (2.0-2.6) Type 2 DM: 1.0 (0.7-1.4) Type 2 DM: 1.8 (1.7-2.0)

สําหรับการศึกษาในประเทศไทยโดย กรรณิการ 
คงบุญเกียรติและคณะ5 พบโรคเบาหวานรวมกับผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองชนดิขาดเลอืด โรคหลอดเลือดสมอง
ชนิดเลือดออกในเนื้อสมอง และโรคหลอดเลือดสมอง
ขาดเลือดช่ัวคราว (transient ischemic attack) รอยละ 

22.9, 12.0, 20.4 ตามลําดับ 

ลักษณะทางคลนิกิของผปูวยโรคหลอดเลอืด
สมองที่มีโรคเบาหวานรวม1 

จากการศึกษาที่ผานมาพบความแตกตางระหวาง
ชนิดของโรคหลอดเลือดสมองในกลุมผูปวยที่มีและไมมี
โรคเบาหวานรวม โดยพบวาในผูปวยที่มีโรคเบาหวาน
รวมพบสัดสวนของโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด 

(ischemic stroke) มากกวากลุมโรคหลอดเลือดสมอง
ชนิดเลือดออกในสมอง (hemorrhagic stroke) โดยพบ
โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดขนาดเล็ก (lacunar 

infarcts) มากที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากในกลุมประชากรที่
ศึกษามีความชุกของโรคของหลอดเลือดขนาดเล็ก (mi-

crovascular disease) สูงรวมกบัมโีรคความดนัโลหิตสงู
รวมดวย นอกจากน้ียงัพบวาในผูปวยเบาหวานท่ีเกดิโรค
หลอดเลือดสมองจะพบความพิการที่มากกวา ใชระยะ
เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกวา มคีวามเส่ียง
ตอการเกดิโรคหลอดเลือดสมองซ้ําและอตัราตายเพิม่ข้ึน 

นอกจากน้ียงัพบวาผูปวยเบาหวานจะมีความเส่ียงสูงตอ
การเกิดโรคสมองเสื่อมตามหลังโรคหลอดเลือดสมอง 
(stroke-related dementia) อีกดวย
 การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมกับ
มหาวิทยาลัย Aberdeen ประเทศอังกฤษพบวาโรคเบา
หวานสงผลตอการเกิดภาวะแทรกซอนระหวางการนอน
รักษาในโรงพยาบาล ไดแก ภาวะไตวาย ภาวะติดเชื้อ
ในกระแสโลหติ ปอดอกัเสบ กลามเนือ้หวัใจตาย และเสยี
ชวีติสงูกวากลุมผปูวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไมมโีรครวม
เบาหวานอยางมีนัยสําคัญทั้งในกลุมผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองชนิดขาดเลือดและเลือดออกในเนื้อสมอง4 
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นอกจากน้ียังพบโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ําสูง
กวากลุมผูปวยท่ีไมมีโรคเบาหวาน ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของ Roquer และคณะ6  ที่พบวาระดับนํ้าตาลใน
เลือดที่สูงทั้งในผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานหรือไมเปน
เบาหวาน หรือในผทูีม่รีะดบั HbA1c สงูมากกวารอยละ 7

จะมีอัตราตายสูงกวากลุมที่มีระดับนํ้าตาลในเลือดปกติ

พยาธิสรีรวิทยา1

 ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia)

 ภาวะน้ําตาลในเลือดสงูเพิม่ภาวะ oxidative stress 

ทาํใหเกดิกระบวนการทางพยาธวิทิยาซึง่มสีวนเกีย่วของ
กับการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีหลอดเลือดขนาดเล็ก
(microvascular complications) ในผปูวยโรคเบาหวาน 

โดยภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงจะกระตุนใหเกิด reactive 

oxygen species (ROS) เพ่ิมมากขึ้น สงผลยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase (GADPH) ซึ่งมีความสําคัญใน

กระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) การเกิดอนุมูล
อสิระดงักลาวจะเหน่ียวนําใหเกดิการขาดของสายดีเอน็เอ
(DNA strand break) โดย ROS จะกระตุนเอนไซม Poly 

(ADP-ribose) polymerase (PARP) ซึ่งทําหนาที่ในการ
ซอมแซมดีเอ็นเอ เอนไซม PARP จะเปลี่ยนแปลงและ
ยับยั้งการทํางานของ GADPH ทําใหเกิดการสะสมของ 
glycolytic intermediates สงผลใหเกิดภาวะเซลลบุผิว
หลอดเลือดทํางานผิดปกติ (endothelialdysfunction) 

กอใหเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานตามมา
นอกจากน้ีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเร้ือรัง (chronic 

hyperglycemia) ยังทําใหเกิดภาวะหลอดเลือดทํางาน
ผิดปกติ (vasculopathy) และเกิดการทําลายเย่ือ
บุภายในหลอดเลือด (endothelial damage) สงผลให
เกดิโรคหลอดเลอืดแดงแขง็ตวั (atherosclerosis) เรว็ขึน้ 

สําหรับพยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน
ผูปวยโรคเบาหวาน แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคเบาหวาน3

 การศึกษาโดย Ashburner และคณะ7 พบวาผูปวย
ที่เปนโรคเบาหวานมานานมากกวา 3 ปขึ้นไปรวมกับมี
ภาวะ atrial fibrillation (AF) ถาควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดไมดี และมีระดับ HbA1c สูงมากกวารอยละ 7 มี
โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากลุมที่ควบคุม
ระดับนํ้าตาล HbA1c ต่ํากวารอยละ 7 และเปนโรค

เบาหวานมานอยกวา 3 ป นอกจากน้ี Fatemi และคณะ8

พบวาถาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะ AF มี
โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน
สูงกวากลุมที่ไมมีภาวะ AF และพบวาผูปวยที่มีภาวะ
หวัใจลมเหลวแมไมมภีาวะ AF แตถามโีรคเบาหวานรวม
ดวยจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองและอัตราตาย
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สงูกวากลมุทีไ่มมโีรคเบาหวานอยางมนียัสาํคญั เชนเดียว
กับการศึกษาโดย Mapoure และคณะ9 ที่พบวาผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองท่ีเพิ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค
เบาหวานพรอมกับเปนโรคหลอดเลือดสมองจะมีผลการ
รกัษาท่ีไมดเีมือ่เทียบกับกลุมผปูวยท่ีเปนโรคเบาหวานมา
กอน ซึ่งนาจะเกิดจากภาวะด้ือตออินซูลินและพบวา
ผูปวยกลุมนี้จะมีระดับนํ้าตาลในเลือดลดลงมาไดเองใน
ภายหลัง10

ผลของโรคเบาหวานตอโรคหลอดเลือด
สมอง11

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ตรวจพบวามีระดับ
นํ้าตาลในเลือดที่สูงกวาปกติ หรือผูปวยโรคเบาหวานที่
เกิดโรคหลอดเลือดสมองพบวาผลการรักษาไมดี และมัก
พบความผิดปกติทางระบบประสาทที่รุนแรงกวากลุม
ผูปวยที่ไมมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากสาเหตุ
หลายประการดังนี้ 
 1. ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงสงผลตอขนาดของเนื้อ
สมองขาดเลอืดเปนบรเิวณกวางเนือ่งจากมภีาวะ meta-

bolic acidosis จาก anaerobic metabolism 

 2. ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงสงผลใหการทําหนาท่ี
ของ endothelium เสียไป เกิดภาวะอักเสบ และเกิด
ขบวนการ thrombosis มากข้ึน สงผลใหเนื้อสมองสวน 

penumbra เกิดภาวะขาดเลือดมากข้ึน 

 3. ภาวะขาดอินซูลินทําให free fatty acids (FFA) 

เพิ่มขึ้น สงผลใหเกิดภาวะ thrombosis มากขึ้น 

 4. ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงสงผลเสียตอ blood 

brain barrier กอใหเกิดภาวะสมองบวมมากข้ึน รวมท้ัง
สงผลตอการเกิดภาวะ hemorrhagic transformation 

มากข้ึน 

 5. ผปูวยกลมุทีเ่ปนโรคเบาหวานมโีอกาสเกดิภาวะ
ติดเชื้อและภาวะแทรกซอนอื่น ๆ ไดบอยกวากลุมที่ไมมี
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหรือเปนโรคเบาหวาน
 สําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary 

artery disease) ที่ไดรับการผาตัด bypass แลว ถาเปน
โรคเบาหวานรวมดวยจะมโีอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง

มากกวากลุมทีไ่มเปนโรคเบาหวาน และในกรณีทีเ่ปนโรค
เบาหวานมานานจะเพิม่โอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง
สูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีเปนโรค12

Metabolic memory1

 ภาวะ metabolic memory มาจากการศึกษาของ
The Diabetes Control and Complications Trial/ the 

Epidemiology of Diabetes Interventions and 

Complications (DCCT/EDIC study) ซ่ึงอธิบายถึงขอดี
ของการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดตั้งแตแรกเร่ิม
วนิจิฉัยวาเปนเบาหวาน เน่ืองจากภาวะน้ําตาลในเลอืดสงู
จะเหน่ียวนําการสราง ROS กระตุนการเปล่ียนแปลง
ปริมาณของดีเอ็นเอใน nuclear factor-κB (NF-κB) 

ภายในเซลลเยื่อบุผนังหลอดเลือด (endothelial cells)

อยางตอเนื่อง ถึงแมระดับนํ้าตาลในเลือดจะเขาสูภาวะ
ปกติ NF-κB จะยังกระตุนการแสดงออกของยีนที่
เก่ียวของกับการตอบสนองการอักเสบ (inflammatory 

genes) การเปล่ียนแปลงปริมาณของดีเอ็นเอ (epige-

netic changes) เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ของโครมาติน (chromatin remodeling) และการ
แสดงออกของยีน (gene expression) ดังนั้น ภาวะ
นํ้าตาลในเลือดสูงที่เกิดขึ้นเปนพัก ๆ (hyperglycemic 

spike) จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการทําลายเยื่อบุ
ภายในหลอดเลือดโดยไมเก่ียวของกับการควบคุมระดับ
นํ้าตาลในระยะยาว (long-term glycemic control) 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาการหยุดภาวะ metabolic 

memory ถือเปนวิธีการสําคัญในการปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนของระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardio-

vascular complication) 

ภาวะดื้อตออินซูลิน (Insulin resistance)1

 ภาวะด้ือตออินซูลินมีบทบาททางพยาธิวิทยาท่ี
สาํคญัของโรคหวัใจและหลอดเลือด ปริมาณไขมันทีเ่พ่ิม
มากข้ึน อินซูลินไมสามารถยับย้ังการสลายตัวของไขมัน
(lipolysis activity) สงผลให FFA เขากระแสเลือด 
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และการเขาเซลลของ FFA ทาํใหเกิดการกระตุน ROS ใน
ไมโทคอนเดรียมากข้ึน สงผลกระตุนกระบวนการทาง
พยาธวิทิยาคลายกบัภาวะนํา้ตาลในเลอืดสูง นอกจากนี้ 
FFA ที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหระดับ triglyceride สูง HDL-

cholesterol ลดลง และ LDL-cholesterol สูงขึ้น ซ่ึงเกิด
การสะสมภายในผนังหลอดเลือด ภาวะด้ือตออินซูลิน
นอกจากทําให FFA มีปริมาณมากข้ึนแลว ยังสงผลให
เกิดการสื่อสัญญาณถึงตัวรับอินซูลินบนเซลล mac-

rophage ผิดปกติทําใหเกิด macrophage apoptosis 

และการกําจัด LDL-cholesterol โดยกระบวนการ 
phagocytosis ลดลง สงผลใหเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง
ตัวเพิ่มมากข้ึน 

การควบคมุระดบันํา้ตาลในเลอืดของผปูวย
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 

(Glycemic management during the 

acute phase of stroke)1

 ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงพบไดบอยในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน (acute 

ischemic stroke) สงผลใหผปูวยโรคหลอดเลือดสมองมี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น 

โดยสวนใหญผปูวยมกัจะไดรบัการวนิจิฉยัโรคเบาหวาน
เม่ือมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 

โดยเฉพาะผูสูงอายุ จากการศึกษาโดยวิธีการสังเกต 

(observational studies) พบวาภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ชวงท่ีเกิดโรคหลอดเลือดสมองสัมพันธกับขนาดสมอง
ขาดเลือดท่ีมากข้ึน ระยะเวลาในการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล
นานข้ึน การฟนตัวท่ีไมด ีและเพ่ิมอัตราตายภายใน 30 วนั
 ปจจุบนัยงัไมพบหลกัฐานทีช่ดัเจนวาการฉดีอนิซลูนิ
เพือ่ลดระดบันํา้ตาลในเลอืดอยางรวดเรว็ จะสามารถชวย
ใหผลในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น จากการ
ศึกษาของ The United Kingdom Glucose Insulin in 

Stroke Trial ไมพบความแตกตางของอัตราตายและการ

ฟนตัวของโรคในผูปวยท่ีนํ้าตาลในเลือดสูงระดับสูง
นอยถึงสูงระดับปานกลาง (คามัธยฐาน 140 มก./ดล.) 

แตพบอัตราการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia)

สูงถึงรอยละ 41 ในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยอินซูลิน 

ดงันัน้จงึไมแนะนาํใหใชการรกัษาดวยการฉดีอินซลูนิใน
ผูปวยที่นํ้าตาลในเลือดสูงระดับนอยถึงสูงระดับปาน
กลาง สําหรบัการควบคมุนํา้ตาลในเลอืดหลงัจากเกดิโรค
หลอดเลือดสมอง ยังไมมีหลักฐานวาการใชอินซูลินเพื่อ
รักษาระดับนํ้าตาลที่สูงระหวางวันจะไดประโยชนทาง
คลินิก ดังน้ัน การใชอินซูลินเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดจึงตองพิจารณาระหวางอาการทางคลนิกิและความ
เสี่ยงตอการเกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า อยางไรก็ตาม
แนวทางการรักษาในปจจุบันแนะนําใหควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดใหอยู ในชวง 100-150 มก./ดล.14

ซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของ American Heart 

Association และ American Stroke Association 

ที่แนะนําใหควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอยู ในชวง 
140-180 มก./ดล.15

 โรคเบาหวานและภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงยังสงผล
ตอการฟนตัวของผูปวยในการทํากายภาพบําบัด16 

รวมท้ังส งผลตอการรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือด 

(thrombolytic agent) ในผปูวยโรคหลอดเลอืดสมองชนดิ
ขาดเลือดเฉียบพลันอีกดวย โดยพบวาผูปวยที่มีระดับ
นํ้าตาล HbA1c สูงกวารอยละ 5.6 เม่ือใหการรักษาดวย
ยาละลายลิม่เลอืดจะไดผลไมดเีมือ่เทยีบกบักลมุผูปวยที่
มีระดับนํ้าตาลปกติ17,18 รวมทั้งการทํา mechanical 

thrombectomy ก็ไดผลการรักษาที่ไมดีถาระดับนํ้าตาล
ในเลือดสูงกวาปกติเชนกัน19 โดยพบวาระดับน้ําตาลใน
เลือดท่ีสูงกวา 223 มก./ดล. สงผลเสียตอผลการรักษา
ผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองในระยะเฉยีบพลนั20 นอกจาก
นี้ยังพบวาการควบคุมระดับนํ้าตาลท่ีดีจะสงผลใหการ
รักษาผูปวย minor stroke และผูปวย transient 

ischemic attack ไดผลดีตอการรักษาดวยยา aspirin 

รวมกบัยา clopidogrel และลดโอกาสเกดิโรคหลอดเลอืด
สมองซ้ําได21,22 
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การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดระยะยาว 
(Long-term glycemic control)1

จากหลกัฐานการศึกษาทีผ่านมา แนะนาํใหควบคมุ
ระดบันํา้ตาลในเลอืดอยางเครงครัด (intensive glycemic 

control) โดยมีผลลดภาวะแทรกซอนจากโรคของหลอด
เลอืดขนาดเลก็ (microvascular complication) ในผปูวย
เบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ไดจากผลของ metabolic 

memory อยางไรกต็ามยงัไมพบประโยชนทีช่ดัเจนในการ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดระยะยาว (long-term 

glycemic control) ถงึผลดีตอระบบหัวใจและหลอดเลือด 

รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง
 จากผลการศึกษา DCCT/EDIC พบวาการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดอยางเครงครัด สามารถลดอัตราการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 ได 

โดยในผูปวยที่ไมมีปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอด
เลือดท่ีไดรับการรักษาโดยการควบคุมนํ้าตาลในเลือด
อยางเครงครัด เมื่อติดตามผูปวยเปนระยะเวลา 17 ป 

พบวาสามารถลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ที่รุนแรงไดรอยละ 57

 จากการศึกษาและติดตามผปูวยเบาหวานชนดิที ่2 

เปนระยะเวลา 10 ป พบวาผูปวยในกลุมท่ีไดรับการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางเครงครัดสามารถลด
อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดขนาดเล็ก 

(microvascular complications) ไดรอยละ 15 ลดกลาม
เนือ้หวัใจตายรอยละ 15 และอัตราตายจากทุกสาเหตุได
รอยละ 13 ซึ่งมีนัยสําคัญ แตไมลดอุบัติการณโรคหลอด
เลือดสมอง
 การศึกษาแบบวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) 

โดยรวบรวมขอมลูจาก UKPDS, ACCORD, ADVANCE 

และ VADT พบวาการควบคุมระดับนํา้ตาลอยางเครงครัด
ลดโอกาสเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือดทีร่นุแรงไดเลก็นอย
(HR = 0.91, 95% CI: 0.84-0.99) แตไมพบความแตกตาง
ในการลดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular 

disease) (HR 1.10, 95% CI: 0.84-1.42) หรอือัตราตาย
จากทุกสาเหตุ (HR = 1.04, 95% CI: 0.90-1.20) และ
พบวาการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอยางเครงครัดมี

โอกาสเกิดอันตรายและเพ่ิมอตัราตายในผปูวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมดวย
 การควบคุมนํ้าตาลในเลือดอยางเครงครัดเพียง
อยางเดียวอาจไมเพียงพอในผูปวยเบาหวาน ทั้งนี้ตอง
ควบคมุปจจัยเสีย่งอืน่ ๆ  ทีส่งผลตอการเกดิโรคหวัใจและ
หลอดเลือดรวมดวย จากการศึกษา The Steno-2 Study 

พบวาเมือ่ตดิตามผูปวยโรคเบาหวานเปนระยะเวลานาน 

(เฉล่ีย 7.8 ป) ในกลุมที่ควบคุมปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ไดแก 

ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ความดันโลหิตและไขมัน
ในเลือด รวมท้ังลดดัชนีมวลกายใหตํ่ากวา 25 กก./ตรม.

และงดสูบบุหรี่ สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดไดอยางมีนัยสําคัญ
 มีการศึกษาพบวายารักษาโรคเบาหวานบางชนิด
นอกจากชวยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดแลวยัง
สงผลดีตอการรักษา การปองกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง และลดโอกาสการเปนซํา้ของโรคหลอดเลอืดสมอง
ได ไดแก ยา plioglitazone23,24 เชนเดียวกับผูปวยหวาน
ที่ไดรับยาในกลุม sulfonylurea ที่ไดรับยากอนท่ีจะเปน
โรคหลอดเลือดสมอง จะลดความรนุแรงของความผดิปกติ
ทางระบบประสาทและสามารถปองกันการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองได25,26 แตไมมีผลตอผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลันที่ใหการรักษาดวยยา
ละลายล่ิมเลือด27 นอกจากนี้ยา semaglutide มีฤทธิ์ใน
การปองกนัการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง28 อยางไรก็ตาม
ในผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะไตวายเร้ือรังและไดรับการ
รักษาดวยการทํา hemodialysis ควรหลีกเลี่ยงการใช
ยากลุม sulfonylurea เนื่องจากทําใหโอกาสเส่ียงในการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึน29

 โดยสรุปจากหลายการศึกษาพบวาการควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดชวยลดภาวะแทรกซอนจากโรค
เบาหวานได แตยังไมมีเปาหมายของระดับนํ้าตาลที่
เหมาะสม การควบคุมระดับนํ้าตาลอยางเครงครัดไมมี
ประโยชนในผปูวยโรคเบาหวานเรือ้รังและมโีรคหวัใจและ
หลอดเลือดรวมดวยการลดระดับ HbA1c ในผูปวย
เบาหวานชนิดท่ี 2 ไมชวยลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งระดับ 

HbA1c ทีเ่หมาะสมควรอยูทีป่ระมาณรอยละ 7 และการ
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ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางเครงครัดตองนึกถึง
ประโยชนและความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซอน 

สาํหรบัการควบคุมระดับนํา้ตาลในเลอืดใหพิจารณาจาก

ปจจัยเส่ียงของผูปวยแตละรายตามคําแนวทางปฏิบัติ
ของ American Diabetic Association (ADA) ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปาหมายในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
เปาหมายระดับน้ําตาลในเลือดผูปวยโรคเบาหวานในผูใหญท่ีไมไดตั้งครรภ*

More stringent target (HbA1c < 6.5%)

Short diabetes duration

Long life expectancy

T2DM treated with lifestyle or metformin only

No significant CVD/vascular complications

Less stringent target (<8.0%)

Severe hypoglycaemia history

Limited life expectancy

Advanced microvascular or macrovascular complications

Extensive comorbidities

Long-term diabetes in whom general HbA1c targets are difficult to attain

Targets may be individualized based on:

Age/life expectancy

Comorbid conditions

Diabetes duration

Hypoglycaemia status

Individual patient considerations
*More or less stringent targets may be appropriate for individual patients if achieved without significant hypoglycaemia. 

CVD: Cardiovascular disease; T2DM: Type 2 diabetes mellitus; HbA1c: Glycated hemoglobin

 ผปูวยโรคเบาหวานท่ีมภีาวะ AF และหวัใจลมเหลว
รวมดวย พบวาระยะการเปนโรคเบาหวานท่ีนานข้ึน จะมี
โอกาสเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง (cardiogenic cerebral 

embolism) เพ่ิมขึ้น ดังนั้นในผูปวยเหลานี้จึงจําเปนตอง
ไดรับยาละลายลิ่มเลือด (oral anticoagulant) เพ่ือ
ปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งพบวาผูที่ปวยท่ี
เปนโรคเบาหวานไมไดเพิ่มโอกาสเกิดภาวะเลือดออก
แตกตางจากกลุมที่ไมไดเปนโรคเบาหวาน30

 เนือ่งจากโรคเบาหวานไมไดเปนสาเหตุเดียวท่ีสงผล
ใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีสาเหตุหรือปจจัยอื่น ๆ 

รวมดวย31 ไดแก ระยะเวลาทีเ่ปนโรคเบาหวาน โรคไตจาก
โรคเบาหวาน (diabetic nephropathy) ความดนัโลหติสูง
ภาวะดือ้อนิซลูนิ การสบูบหุรี ่ซึง่ปจจยัเหลานีเ้พิม่โอกาส

ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือดและ
โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในเน้ือสมอง จึง
จําเปนตองใหการปองกันและรักษาควบคูไปกับการ
ควบคมุระดับนํา้ตาลในเลือดในผปูวยเบาหวานรวมดวย
การดแูลรักษาโรครวมในผปูวยโรคหลอดเลือดสมองและ
โรคเบาหวาน1

 ความดันโลหิตสูง
 โรคความดนัโลหติสูงเปนปจจยัเสีย่งทีส่าํคัญตอการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองและกลุมอาการ metabolic 

syndrome ไดแก ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะ
ดื้อตออินซูลิน โดยเฉพาะในผูปวยท่ีมีโรคเบาหวานรวม
ดวยจะพบความเสีย่งตอการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองสงู
ขึ้นถึง 4-5 เทา ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูง
ปจจัย ความเสี่ยงสัมพัทธ 

(คาความเชื่อม่ันรอยละ 95)

ความดันโลหิตสูงอยางเดียว (ความดัน 140-159/90-94 มม.ปรอท) 1.29 (1.13 -1.46)

ความดันโลหิตสูงอยางเดียว (ความดัน > 160/95 มม.ปรอท) 1.93 (1.48 - 4.16)

เบาหวานอยางเดียว 2.48 (1.48 - 4.16)

เบาหวานและความดันโลหิตสูง (ความดัน 140-159/90-94 มม.ปรอท) 4.26 (2.90 - 6.25)

เบาหวานและความดันโลหิตสูง (ความดัน > 160/95 มม.ปรอท) 4.90 (3.87- 6.21)

 ในกรณีที่ผูปวยเบาหวานมีโรคความดันโลหิตสูง
รวมดวย จากการศึกษาโดย Alloubani และคณะ2  พบวา

โรคเบาหวานสงผลตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท้ังชนิด
สมองขาดเลอืดและเลอืดออกในเนือ้สมอง ดงัตารางที ่4

ตารางท่ี 4 ลักษณะของโรคหลอดเลือดสมองชนิดตาง ๆ ในผูปวยโรคเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตสูง
ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน ผูปวยท่ีไมเปนโรคเบาหวาน

Hemorrhagic หรือ ischemic stroke รอยละ 20 ของผูปวยมีชีวิตรอด รอยละ 40 ของผูปวยมีชีวิตรอด
Lacunar stroke พบบอย พบไมบอย
Infratentorial stroke พบบอย พบไมบอย
Risk for stroke (อายุ >55 ป) เพ่ิมขึ้น ลดลง
เพศ พบบอยในผูหญิงมากกวาผูชาย พบในผูชายมากกวาผูหญิง

การศึกษาสวนใหญพบวาการควบคุมความดันโลหิต
ใหตํ่ากวา 140/90 มม.ปรอท สามารถลดการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองไดมากถึงรอยละ 40 เมื่อเทียบกับผูที่มี
ความดันโลหิตสูง แตจากการศึกษา ACCORD BP trial 

กลบัพบวาการลดความดนัโลหติจนถงึคาปกติ (systolic 

BP < 120 มม.ปรอท) สัมพันธกับการเกิดอาการไมพึง
ประสงคเพิม่มากขึน้ ดังนัน้ ปจจบุนัแนวทางเวชปฏบิติัจงึ
แนะนําใหควบคุมความดันโลหิต < 140/90 มม.ปรอท 

และ < 130/80 มม.ปรอท ในผูปวยโรคเบาหวานท่ีอายุ
นอยกวา 60 ป ที่มีภาวะโปรตีนรั่วในปสสาวะ (microal-

bumin)

 ในการเลือกใชยาลดความดันโลหิต สามารถเลือก
ใชไดหลายกลุมแลวแตผูปวยแตละราย โดยกลุมยาที่มี
หลักฐานวามีประโยชนในผูปวยโรคเบาหวานที่มีโปรตีน
รั่วในปสสาวะ (proteinuria หรือ microalbuminuria) 

ไดแก angiotensin converting enzyme inhibitors 

(ACE-I) และ angiotensin receptor blockers (ARBs) 

แตหากความดันโลหิตตั้งตน ≥ 160/100 มม.ปรอท 

แนะนําใหใชยาลดความดันโลหิต 2 กลุมรวมกัน (dual 

therapy) เชน ACE-I หรือ ARBs รวมกับ calcium 

channel blockers (CCBs) หรือ diuretic หรือ thiazide 

เปนตน และไมแนะนําใหใช ACE-I รวมกับ ARBs 

ภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอวน1

 ปจจุบันพบความชุกของโรคอวนสูงขึ้นทั้งในเพศ
ชายและหญิง และถือเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญทั้งตอโรค
เบาหวาน โรคหลอดเลอืดหวัใจและโรคหลอดเลอืดสมอง 
รวมถึงกลุมอาการ metabolic syndrome ซึ่งสวนใหญมี
สาเหตุจากการทานอาหารไมถูกสุขภาวะ และขาดการ
ออกกําลังกาย
 การลดน้ําหนกัตัวลงมากกวารอยละ 5 ในผูทีม่ภีาวะ
น้ําหนกัเกนิ สามารถลดความเสีย่งตอการเกดิโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง รวมทั้งทําใหการควบคุมภาวะ
ดังกลาวในผปูวยทีเ่ปนโรคมากอนดยีิง่ขึน้ จากการศกึษา 
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The Look AHEAD research group พบวาการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมและการดําเนินชีวติอยางเครงครัด โดย
การควบคมุชนดิและปรมิาณอาหารใหไดพลังงานประมาณ
1200-1800 kcal/วัน (พลงังานจากไขมนันอยกวารอยละ 

30 และพลังงานจากโปรตีนมากกวารอยละ 15) รวมกับ
การออกกาํลังกายทีม่คีวามหนกัระดบัปานกลางอยางนอย
175 นาที/สัปดาห สัมพันธตอการลดนํ้าหนักอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรม (systematic 

review) และการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) โดย 

Zaccardi และคณะ32 ในผูปวยจํานวน 414,587 ราย 

พบวาอัตราตายของผปูวยไมไดสมัพันธเปนแบบเสนตรง
กบัคาดชันีมวลกายท่ีเพิม่ขึน้ และพบวากลุมทีมี่ดชันมีวลกาย
ตํ่ากวา 27 กก./ตรม. มีอัตราตายสูงท่ีสุด
 ในป พ.ศ. 2562 American Association of Clinical 

Endocrinologist และ  American College of 

Endocrinology (AACE/ACE) ไดแนะนาํแนวทางในการ
ดแูลรกัษาผทูีม่นีํา้หนกัเกนิและโรคอวน เปนขัน้ตอน ดงันี้
ขัน้ตอนท่ี 1 : ประเมนิโรครวม (comorbidity) และภาวะ
แทรกซอน (complication) โดยแบงระดับความรุนแรง
(staging) ของโรคดังนี้
 Stage 0 คือ ดัชนีมวลกายต้ังแต 25 กก./ตรม. 

ขึ้นไป แตไมมีภาวะแทรกซอน
 Stage 1 คือ ดัชนีมวลกายต้ังแต 25 กก./ตรม. 

ขึ้นไป รวมกับมีภาวะแทรกซอน (เล็กนอยหรือปานกลาง 
1-2 โรค) 

 Stage 2 คือ ดัชนีมวลกายต้ังแต 25 กก./ตรม. 

ขึ้นไป รวมกับมีภาวะแทรกซอน (เล็กนอยหรือปานกลาง  
มากกวา 2 โรค หรือมีภาวะแทรกซอนรุนแรงอยางนอย 

1 โรค)

ขั้นตอนท่ี 2 : การต้ังเปาหมายและเลือกการรักษา 

จะข้ึนอยูกับความรุนแรงของโรคขางตน ดังนี้
 สําหรับผูที่มีดัชนีมวลกาย 27-34 กก./ตรม. ทําการ
รักษาโดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต 

(lifestyle modification) หากไมไดผล ใหพิจารณาการ
รักษาโดยใชยา (medical therapy) โดยองคการอาหาร
และยาไดรบัรองใหใชยาเพ่ือลดนํา้หนกัไดทัง้หมด 8 ชนดิ 

แบงเปนยาที่ใชในระยะสั้นนอยกวา 3 เดือน ไดแก 

diethylproprion, phendimetrazine, phentermine และ
ยาท่ีสามารถใชในระยะยาวได ไดแก orlistat, phentermine/

topiramate extended release (ER), lorcaserin, 

naltrexone ER/bupropion ER, and liraglutide ขนาด 

3 มก. 

 สําหรับผูที่มีดัชนีมวลกายตั้งแต  35 กก./ตรม.

 ข้ึนไปสามารถพจิารณาใหรกัษาโดยการผาตดั (surgical 

therapy) เชน การผาตัดรัดกระเพาะ (gastric banding) 

การผาตดัลดขนาดกระเพาะ (sleeve gastrectomy) หรือ
การผาตัดลดขนาดกระเพาะพรอมทาํบายพาส (bypass) 

เปนตน

ขัน้ตอนที ่3 : การติดตามการรักษาตอเน่ืองและควบคุม
นํ้าหนักในระยะยาว
 การเลือกใชยาลดระดับนํ้าตาลในเลือด ควรเลือก
ใชทัง้ยาเมด็หรือยาฉดีกลมุท่ีมโีอกาสเกดิภาวะนํา้ตาลตํา่
ในเลือดนอยลงและไมทําใหนํ้าหนักตัวเพิ่มข้ึน
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Nutrition
- Structured 
 counseling
- Meal replacement

Physical
Activity

- Medical evaluation/
clearance

- Medical 
supervision

Sleep
- Referral

to sleep lab

Behavioral
Support

- Formal behavioral 
therapy

Smoking
Cessationn

- Referral to 
structured 
program

INTENSITY STRATIFIED BY BURDEN OF OBESITY AND RELATED COMPLICATIONS

- Maintain optimal weight
- Calorie restriction

(if BMI is increased)
- Plant-based diet; high polyunsaturated 

and monounsaturated fatty acids

- 150 min/week moderate exertion (e.g., 
walking, stair climbing)

- Strength training
- Increase as tolerated

- About 7 hours per night
- Basic sleep hygiene

- Community engagement
- Alcohol moderation

- No tobacco products

- Avoid trans fatty 
acids; limit 
saturated fatty 
acids

- Structured 
program

- Wearable
 Technologies

- Screen OSA
- Home sleep study

- Discuss mood 
with HCP

- Nicotine 
replacement 
therapy

รูปที่ 2 แสดงการปรับพฤติกรรมในผูปวยเบาหวานที่พบรวมกับภาวะนํ้าหนักเกินหรือโรคอวน

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (Dyslipidemia)

 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเปนภาวะที่รางกายมี
ระดับไขมันในเลือดตางไปจากเกณฑที่เหมาะสม ทําให
เสี่ยงตอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atheroscle-

rosis) และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา ที่พบ
บอยคอื โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคหลอดเลอืดสมอง และ
โรคหลอดเลือดแดงสวนปลาย
 การรักษาและเปาหมายในการรักษาจะข้ึนอยูกับ
ผลการประเมินความเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โดยจะพิจารณาจาก เพศ อายุ ระดับไขมัน
ในเลือด ระดับความดันโลหิต การสูบบุหรี่ และโรครวม
อื่น ๆ โดยแบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้

 - กลมุทีม่คีวามเสีย่งสูง ไดแก ผปูวยโรคเบาหวาน
ที่มีอายุนอยกวา 40 ป และ/หรือไมมีโรครวมและความ
เส่ียงอื่นๆ ผูปวยในกลุมนี้ควรมีระดับ LDL-cholesterol 

<100 มก./ดล.

 - กลุมทีม่คีวามเส่ียงสูงมาก ไดแก ผูปวยโรคเบาหวาน
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เชน 

โรคความดันโลหิตสูง มีบุคคลในครอบครัวเปนโรคหัวใจ
และหลอดเลือด สบูบหุรี ่หรอืเปนไตวายระยะท่ี 3 และ 4 

ผูปวยในกลุมนี้ควรมีระดับ LDL-cholesterol <70 มก./

ดล.

 - กลุมที่มีความเส่ียงสูงวิกฤต ไดแก ผูปวยโรค
เบาหวานที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมดวย ผูปวย
ในกลุมนี้ควรมีระดับ LDL-cholesterol <55 มก./ดล.
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ตารางท่ี 5 เปาหมายของระดับไขมันในเลือดในผูปวยเบาหวาน

Risk category Risk factor
a
/10-year risk

b

Treatment goals

LDL-C

(mg/dL)

Non-HDL-C

(mg/dL)

Apo B

(mg/dL)

Extreme risk

- Progressive ASCVD including unstable angina in patients 

after achieving an LDL-C < 70 mg/dL

- Established clinical cardiovascular disease in patients 

with premature ASCVD (<55 male, <65 female)

<55 <80 <70

Very high risk

- Established or recent hospitalization for ACS, coronary, 

carotid, or peripheral vascular disease

- Diabetes or CKD ¾ with one or more risk factor(s)

- HeFH

<70 <100 <80

High risk

> 2 risk factors and 10 year risk > 10% or CHD risk 

equivalentc, including diabetes or CKD ¾ with no orther risk 

factors

<100 <130 <90

Moderate risk > 2 risk factors and 10 year risk <10% <130 <160 NR

Low risk < 1 risk factor <160 <190 NR

Abbreviations: AACE = American Association of Clinical Endocrinologists; ACS = acute coronary syndrome; Apo = 

apolipoprotein; ASCVD = atherosclerotic cardiovascular disease; CKD = chronic kidney disease; DM = diabetes mellitus; 

HeFH = heterozygous familial hypercholesterolemia; HDL-C = high-density-lipoprotein cholesterol; LDL-C = low-density-

lipoprotein cholesterol; NR = not recommended; T2D = type 2 diabetes.
aMajor independent risk factors are high LDL-C, polycystic overy syndrome, cigarette smoking, hypertension (blood 

pressure >140/90 mm Hg or on antihypertensive medication), low HDL-C, (<40 mg/dL), family history of coronary artery 

disease (in males, first-degree relative younger than 55 years; in females, first-degree relative younger than 65 years), 

chronic renal disease (CKD) stage 3/4, evidence of coronary artery calcification and age (males > 45 years; females > 

55 years). Subtract one risk factor if the person has high HDL-C.
b Framingham risk scoring is applied to determine 10-year risk.
cCoronary artery disease risk equivalents include diabetes and clinical manifestations of noncoronary forms of 

atherosclerotic disease (peripheral arterial disease, abdominal aortic aneurysm, and carotid artery disease).

แนวทางการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
ในผูปวยโรคเบาหวาน

 การรักษาโรคเบาหวานเพื่อปองกันการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง มีดังนี้33

 1. ควบคุมความดันโลหิตใหไดตํ่ากวา 130/80 

มม.ปรอท ดวยยาลดความดันโลหิต ชนิด ACE-I หรือ 

ARBs 

 2. ควบคุมระดับไขมันในเลือดดวยยา statin

 3. หยุดบุหร่ี แอลกอฮอล ออกกําลังกาย ควบคุม
นํ้าหนัก 

 4. ทานยาตานเกร็ดเลือด ยาละลายล่ิมเลือดใน
กรณีที่มีขอบงช้ี
 5. รักษา carotid stenosis ตามขอบงช้ี

สรุป

 ผปูวยโรคเบาหวานจะมีความเสีย่งตอการเกดิภาวะ
หลอดเลือดแดงตีบสูงกวาในคนปกติ สงผลใหเกิดโรค
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หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น ผูปวย
เบาหวานท่ีมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงรวมกับมีไขมันใน
เลือดสูงจะทําใหผนังหลอดเลือดมีความผิดปกติมากยิ่ง
ขึน้ รวมทัง้ทาํใหเลอืดมคีวามหนืดและเกดิการอดุตนัของ
หลอดเลือดได นอกจากน้ีในผูปวยเบาหวานยังอาจพบ
ปจจยัอ่ืนท่ีสงเสริมใหเกดิโรคหลอดเลือสมองเพ่ิมมากข้ึน 

เชน โรคความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ และโรคอวนหรือ
นํ้าหนักเกิน เปนตน หลักการสําคัญในการรักษาผูปวย
โรคเบาหวานเพื่อปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
ไดแก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไดแก การควบคุม
อาหารและออกกําลังกาย การควบคุมนํ้าหนักตัวใหอยู
ในเกณฑทีเ่หมาะสม เลกิสบูบุหรี ่หลกีเลีย่งภาวะทีท่าํให
เกิดนํ้าตาลในเลือดตํ่า สําหรับเปาหมายในการรักษาใน
ผูปวยแตละรายขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ของผูปวย ไดแก 

ระดับ HbA1c เริ่มตน ระยะเวลาการเปนโรคเบาหวาน 

ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน รวมถึงโรคตาง ๆ 

ที่เปนรวม โดยเลือกการรักษาท่ีปฏิบัติไดงายและยั่งยืน 

มีประโยชนตอโรครวม และภาวะแทรกซอนในระบบ
ตาง ๆ อีกท้ังควรรักษาใหไดเปาหมายเร็วที่สุดและ
ประเมินผลการรักษาเปนระยะ
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