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วกิฤตบิริการสาธารณสุข? 
สาธารณสุขไทยจะล่มสลาย ถา้เรายังเช่ือนักวชิาการ แจกแต่ยาใหค้นไข้

โดยไม่ได้วเิคราะหว่์า การแจกยาไม่ได้ช่วยใหผู้้ป่วยใหด้ขีึน้
(http://thaipublica.org/investigations/public-health-services/) 
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Percent of all individuals with diseases 
who are 65 years and older, USA, 1996

Cerebrovascular disease 68.9%

Arthritis 45.6%

Hearing impairment 43.7%

Diabetes 41.7%

Heart disease 41.3%

Hypertension 40.8%

Visual impairment 32.3%

Asthma and emphysema 13.4%

อยู่นานเพราะอัตราตายลดลง แตต่อ้งทนอยู่กับความเจบ็ป่วย
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ปัญหาของการแพทยแ์ผนปัจจุบัน
อยู่ในมอืนักวชิาการ ทีข่าดประสบการณ์

ไม่เคยมงีานวจัิยใด ๆ ในประเทศไทย ทีเ่ปลีย่นวถิกีารรักษาโรค

• แนวทางการรักษาอยู่ในมอืของแพทยท์ีท่ างานวิชาการ ทัง้ ๆ 
ทีแ่พทยด์ังกล่าวมปีระสบการณก์ารดูแลผู้ป่วยน้อยกว่า
แพทยท์ั่วไป

• หลักการรักษาโรคอยู่ภายใต้อทิธิพลของบริษัทยา

• ประเทศไทยขาดงานวิจัยด้านระบาดวิทยาทีจ่ะพสูิจนว่์า 
วิธีการรักษาโรคด้วยการใช้ยาจ านวนมาก ๆ ทีถู่กก าหนด
โดยนักวิชาการมากว่า 10 ปี น้ัน ได้ประโยชนจ์ริงหรือ

• เพราะถ้าการส่ังยาตามสูตรทีก่ าหนดโดยผู้เชีย่วชาญน้ัน มี
ประโยชนจ์ริง ท าไม คนไทย จงึมเีบาหวาน ไตวาย หวัใจขาด
เลือดมากขึน้!
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ยาอาจเป็นสาเหตุของความป่วย
• Statin เพิม่โอกาสเป็นเบาหวาน 9% (JAMA. 2011;305(24):2592) ไตวาย ตับอักเสบ

• Proton pump inhibitors เพิม่โอกาสเป็นโรคไตวาย สมองเสื่อม กระดูกบาง และเพิม่ความเสี่ยงของ
การตดิเชือ้โควิด

• Sulfonylurea เพิม่อัตราการตายและไตวาย (CMAJ 2006;174:169-174) (Kidney Int 2012;81:698-706)

• Paracetamol คอืสาเหตุส าคัญของตับอักเสบ (Ann Rhem Dis 2015 Mar 2)
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วิธีทางแก้ปัญหาสาธารณสุขไทย ส าหรับประชาชน
• แพทยส่์วนใหญ่เรียนถงึการรักษาโรค ไม่ได้เรียนและเข้าใจวธิีปฏบิัตติามหลัก
สุขภาพทีด่ ีแพทยส่์วนใหญ่จงึไม่สามารถให้ค าแนะน าถงึการป้องกันโรคได้

• วธีิการรักษาโรคเรือ้รังในปัจจุบัน เป็นเพยีงการส่ังยา เพือ่รักษาผลตรวจทาง
ห้องปฏบัิตกิาร เป็นการรักษาอาการ และเป็นการรักษาทีป่ลายเหตุ ไม่ได้ท าให้
โรคหาย

• การรักษาด้วยการใช้ยาต่อเน่ือง ก่อให้เกดิผลข้างเคยีงตามมาก

• คนไทย ต้องพยายามเข้าใจปัญหาสุขภาพของตนเอง จะหวังแต่พึง่แพทยไ์ม่ได้
อกีแล้ว ต้องพยายามตระหนักว่า แพทยท์ีด่ทีีสุ่ดคอืตัวของเราเอง และดูแล
สุขภาพอย่างถูกหลักตัง้แต่วันนี้
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Non-Communicable Disease (NCD)

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รัง

• โรคไม่ตดิตอ่ เรือ้รัง เป็นกลุ่มโรคเรือ้รัง ทีพ่บบ่อย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในผู้สูงอายุ ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคหวัใจขาดเลอืด โรคปอดเรือ้รัง และโรคมะเร็ง และเป็นสาเหตุส าคัญของการ
ตาย (70%) ของคนทั่วโลก

• สาเหตุการตาย ส่วนใหญ่ มาจากโรคหวัใจและสมอง โรคมะเร็ง โรคปอด และโรคเบาหวาน

• สาเหตุ เกดิจากพฤตกิรรม ทีไ่ม่ถกูตอ้งตามหลักสุขภาพ ทีส่ าคัญไดแ้ก่ การสูบบุหร่ี การไม่ออก
ก าลัง การดืม่เหล้า และอาหารทีไ่ม่ดตีอ่สุขภาพ

• คนทีเ่ป็นโรคไม่ตดิตอ่เรือ้รัง มโีอกาสทีจ่ะเสยีชวีติหลังจากการตดิเชือ้ โควดิ
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ความอ้วนเพิม่ความเส่ียงของ

• เบาหวาน
• ไขมันในเลือดสูง
• ตับอักเสบจากไขมันเกาะตบั
• ความดนัโลหติสูง
• โรคหวัใจและสมองขาดเลือด
• โรคมะเร็ง
• โรคข้อเส่ือม 
• การตดิเชือ้ไข้หวัดใหญ่ และโควิด
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Relative 10-year risk for diabetes, hypertension, heart disease, and stroke 
stratified by baseline BMI
(Hypertension 2003;42:1206)

BMI Diabetes Hypertension Heart Disease CVA

18.5-21.9 1.0 1.0 1.0 1.0

22.0-24.9 1.8 1.5 1.1 1.1

25.0-29.9 5.6 2.4 1.7 1.3

30.0-34.9 18.2 3.8 2.2 2.1

>35.0 41.2 4.2 2.4 2.5

Body Mass Index (BMI) =weight (kg) / height (m)
2

เราใช้ BMI ในการดูว่าใครอ้วนหรือไม่ แต่ BMI ใช้ไม่ได้กับ นักกล้าม
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ท าไม เราถึงอ้วน
• กนิมากเกนิไป

• กนิอาหารทีท่ าให้อ้วน (แป้งทีไ่ม่มกีากใย น า้ตาล ขนมปังโฮลวีท น า้ผลไม้ นมไขมันต ่า 
นมปราศจากน า้ตาลแลคโตส น า้ผลไม้)

• ไม่ออกก าลังกาย

• โรคบางชนิด เช่น ต่อมธัยรอยดท์ างานน้อย

• ยาบางชนิด เช่น ยารักษาเบาหวานกลุ่ม sulfonylurea ยาสเตยีรอยด์ ยาคุมก าเนิด ยา
จติเวช

• การขาดฮอรโ์มน

• จุลนิทรียใ์นล าไส้ทีผ่ิดปกติ
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Human Microbiomes
Probiotics Prebiotic and Postbiotic

จลุนิทรยีท์ีด่ใีนล ำไส้

• มนุษยม์จีุลนิทรีย ์อาศัยอยูใ่นร่างกายถงึ 100 ล้านล้านเซลล ์ซึง่มากกว่าจ านวนเซลลข์องร่างกาย 
• จุลนิทรียเ์หล่านี ้ส่วนใหญ่ อยูใ่นล าไส้ แตก่ม็ทีีผ่วิหนัง และเยือ่บุจมูก เยือ่บุช่องคลอด
• จุลนิทรียท์ีอ่ยุใ่นร่างกาย เราเรียกว่า normal flora ซึง่บางคร้ัง อาจก่อโรค ตวัอยา่งเช่น staphylococcus 

aureus ซึง่ท าใหเ้กดิฝีหนอง
• Probiotics คอื จุลนิทรียท์ีม่ปีระโยชนต์อ่ร่างกาย จุลนิทรียเ์หล่านี ้มบีทบาท ในการเสริมภมูคุิ้มกัน 
สร้าง short chain fatty acid ซึง่ช่วยฆา่เชือ้โรค ช่วยยอ่ยอาหาร และสร้างวติามนิทีจ่ าเป็น เช่น B12 
และ K2

• Probiotics คอืจุลนิทรียท์ีด่ ีPrebiotic คอือาหารทีด่ขีองจุลนิทรียซ์ึง่ไดแ้ก่ ผัก และใยอาหาร (fibers) 
ส่วน postbiotic คอืจุลนิทรียท์ีต่ายแล้ว แตย่งัมปีระโยชนต์อ่ร่างกาย
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How to restore your microbiomes

• หยุดใช้ ผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของ สารฆา่เชือ้ (antiseptic) 
อยา่งพร ่าเพร่ือ

• หยุดใช้ ยาปฏชิวีนะ (antibiotic) โดยไม่จ าเป็น
• หยุดใช้ ยาลดกรดในกระเพาะกลุ่ม proton pump inhibitor
• ลดการบริโภคน า้ตาล
• กนิยาช่วยยอ่ย (digestive enzymes)
• กนิอาหาร prebiotic ไดแ้ก่ ผัก และ ใยอาหาร (fiber)
• กนิอาหารหมักจุลนิทรีย ์เช่น นัตโตะ ชสีทีม่กีลิน่เหม็น และ
โยเกริตท์ีไ่ม่หวาน

• อาจพจิารณากนิ อาหารเสริมกลุ่ม prebiotic และ probiotic
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เรามักจะได้รับการสอนอย่างไม่ถูกต้องว่า อยาก
สุขภาพด ีให้เลีย่งอาหารไขมัน เพราะเรากลัว 
ปัญหาสุขภาพสองประการ

1. โรคอ้วน – ทัง้ ๆ ทีค่วามจริง เราอ้วนเพราะ
เรากนิแป้ง และ น า้ตาล

2. โรคไขมันในเลอืดสูง – ทัง้ ๆ ทีค่วามจริง
แล้ว ไม่ใช่อาหารไขมันทุกชนิด ท าให้เกดิ
ปัญหาไขมันในเลอืดสูง

เรามอีาหารไขมันด ีและอาหารไขมันเลว การ
เรียนรู้เพิม่ เพือ่เลอืกกนิไขมันด ีและหลกีเลีย่ง
ไขมันเลว คอืหลักสุขภาพ ทีถู่กต้อง
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น า้ตาล จะกระตุน้การหล่ังอนิสุลิน ซึง่จะพาน า้ตาลเข้าเซลล์
น า้ตาลทีเ่ข้าเซลลก์ล้ามเนือ้ จะถูกเผาผลาญเป็นพลังงาน 

แตน่ า้ตาลทีเ่ข้าเซลลไ์ขมัน จะถูกเปล่ียนเป็นไขมันไตรกลีเซอรไรด์
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INSULIN

LIVER

Inhibits glycogenolysis

Inhibits conversion of amino 
acids to glucose

Promotes glucose storage as 
glycogen

Increases triglyceride 
synthesis

FAT

Increased 
triglyceride 
storage

MUSCLE

Increase glycogen synthesis

Increase glucose transport

Increase protein synthesis

• Insulin is secreted by pancreas in response to rising in blood glucose.

• It switch glucose into storage form of energy (triglycerides in fat cells and glycogen in 

muscle and liver) and transport glucose into muscle cells to metabolize into energy.

• Without insulin the body will convert fat into ketones and use them for energy.
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ดชันีน า้ตาล
Food with low glycemic index 

stimulates less insulin
Less insulin = less fat

ระดับ ค่าดชันีน า้ตาล ตัวอย่าง
สูง มากกว่า 70 ข้าวขาว, ข้าวเหนียว, ขนมปังขาว, มันฝร่ัง, 

แตงโม, ไอศกรีม, โดนัท, น า้ตาล, น า้อัดลม

ปานกลาง 56-69 แครอท, ข้าวกล้อง, สับปะรด, ก๋วยเตีย๋ว, ส้ม

ต ่า น้อยกว่า 55 กล้วย, มะม่วง, แอปเปิล, สตรอเบอรี, โยเกริต์, 
นม, น า้ตาลฟรุคโตส, เกาลัด 
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เลือกกนิแป้งมกีากใย ทีม่ดีัชนีน า้ตาล ต ่า

www.gisymbol.com
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นมวัว เป็นอาหารทีมี่คุณค่าทางโภชนาการสูง 
แต่ส่งผลให ้เกิดภาวะอาหารเกิน และโรคอ้วน

Cow milk is highly nutritious but....

• มแีคลเซย๊ม สูง แต่เน่ืองจาก แต่มโีปรตนี และ ฟอสเฟตสูงมาก อยู่ในสภาวะเป็นกรด ส่งผลใหก้ระดูกบาง
• ไม่ใช่อาหารทีม่ ีวิตามนิดสูีง อย่างทีเ่ข้าใจ เพราะในปัจจุบนั แม่วัวไม่ได้ตากแดด ในต่างประเทศ นมวัวจะมี
วิตามนิด ี3 ผสม เรียกว่า Fortified Food แต่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย

• นมวัว มไีขมันกลุ่ม โอเมก้า 6 ส่งผลใหเ้กิดภาวะอักเสบเรือ้รัง
• นมวัวรสจดื หน่ึงแก้ว มนี า้ตาลเทา่กับน า้อัดลมคร่ึงแก้ว เพราะนมวัว มนี า้ตาลทีไ่ม่หวาน ชื่อ แลคโตส ให้
พลังงานสูง  ดืม่นมวัวไขมันต ่ามาก ๆ จงึท าใหอ้้วน

• น า้ตาลแลคโตส ต้องอาศัยจุลินทรียใ์นล าไส้ ในการย่อย เพราะผู้ใหญ่ทีไ่ม่มเีอนซัยมแ์ลคเตส (lactase) จะมี
ปัญหาทอ้งอดื ทอ้งเสียหลังดืม่นมวัว

• น า้ตาลแลคโตสทีต่กค้าง จะเป็นอาหารของ เชือ้รา และจุลินทรียท์ีเ่ลว ส่งผลท าใหเ้กดิภาวะล าไส้ร่ัว (leaky 
gut syndrome)

• นมวัว ทีเ่ขียนว่า lactose free ได้มาจากการย่อยน า้ตาล แลคโตส ด้วย เอนซัยม์ แลคเตส ซึง่เปลีย่น น า้ตาล 
lactose เป็น น า้ตาล galactose และ glucose ส่งผลให ้นมวัว lactose free มนี า้ตาลมากขึน้ และ มดีัชนี
น า้ตาลสูง
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ดืม่นมวัวยิง่มาก โอกาสกระดกูหกัและหวัใจขาดเลือดยิง่สูง
More Milk = More Fractures, Higher Mortality

BMJ 2014;349:g6015

• Two large Swedish cohorts, one with 61 433 women (39-74 years at baseline 1987-90) and 
one with 45 339 men (45-79 years at baseline 1997), were administered food frequency 
questionnaires. 

• During a mean follow-up of 20.1 years, 15 541 women died and 17 252 had a fracture, of 
whom 4259 had a hip fracture. In the male cohort with a mean follow-up of 11.2 years, 10 
112 men died and 5066 had a fracture, with 1166 hip fracture cases.

• In women the adjusted mortality hazard ratio for three or more glasses of milk a day 
compared with less than one glass a day was 1.93 in women and 1.03 (1.01 to 1.04) in men. 

• In subsamples of two additional cohorts, one in males and one in females, a positive 
association was seen between milk intake and both urine 8-iso-PGF2α (a biomarker of 
oxidative stress) and serum interleukin 6 (a main inflammatory biomarker). 

• Conclusions High milk intake was associated with higher mortality in 
one cohort of women and in another cohort of men, and with higher 
fracture incidence in women.

•
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น ำ้ตำลผลไม้ ไม่ปลอดภัยอย่ำงที่คดิ
Fruit and fructose consumption

Albeit not increasing blood glucose

May not as safe as you may think.

น ้ำตำลทรำย (sucrose) ประกอบดว้ยน ้ำตำลกลูโคส และ น ้ำตำลฟรุคโตส
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High Fructose Corn Syrup
น ้ำตำลฟรุคโตส ไม่ไดป้ลอดภยัส ำหรบัผูป่้วยเบำหวำน

• น า้ตาลฟรุคโตส ไม่กระตุ้นการหล่ังอนิสุลิน จงึมค่ีาดัชนีน า้ตาลต ่า แต่
ไม่ได้แปลว่า จะปลอดภยัต่อสุขภาพ เพราะน า้ตาลฟรุคโตส สามารถเข้า
เซลลไ์ด้โดยไม่ต้องใช้อนิสุลิน และถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน ไตรกลีเซอรไ์รด์
ท าใหเ้กดิโรคอ้วนลงพุง

• การกนิผลไม้ ทีม่ฟีรุคโตส ในปริมาณเหมาะสม ถอืว่า ปลอดภยั เพราะ
ผลไม้มกีากใย ทชีะลอการดูดซมึ แต่การดืม่น า้ผลไม้ป่ัน แยกกาก หรือน า้
ผลไม้กล่อง จ านวนมาก จะท าใหไ้ด้น า้ตาล ฟรุคโตสมากเกนิไป

• น า้ตาลฟรุคโตส ทีเ่รียกว่า high fructose corn syrup ถูกผสมในน า้อัดลม 
เพราะ ฟรุคโตส ไม่กระตุ้น เลปตนิ (leptin) ในสมอง ดืม่เทา่ไรกไ็ม่อิม่ จงึ
ช่วยเพิม่ยอดการขาย

• น า้อัดลม เป็นสาเหตุส าคัญของโรคอ้วนลงพุง (metabolic syndrome)

FRUCTOSE SUGAR is NOT FRUITS
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One Bottle of Soda Contains 35 Gram of Fructose

Diets 35 gram of fructose

Soda beverage 1 bottle = 20 Oz

Honey 4 oz

Mango 2 mangoes

Apple 3 apples

Date 4 dates

Banana 5 bananas

Peach 6 peaches

Mandarin orange 7 oranges

Pineapple 8 slices

Strawberries 9 cups
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In a longitudinal study, drinking a lot of sugar-sweetened beverages and 100% 
fruit juice was not healthful.
Collin LJ et al. JAMA Netw Open 2019 May 3 

• Using dietary recall and death reports from a U.S. longitudinal cohort study, researchers investigated 
the effect of “sugary beverages” on CHD-related and all-cause mortality. More than 13,000 participants 
(mean age, 64; 70% overweight or obese; 50% current or former smokers), without baseline CHD, 
stroke history, or type 2 diabetes, were assessed.

• Mean sugary beverage consumption was 8.4% of total calories, split roughly equally between sugar-
sweetened beverages and 100% fruit juice (which are essentially identical in sugar content). 

• During a median 6-year follow up, 1000 deaths from any cause and 168 CHD-related deaths occurred. 
The authors conducted a wide range of analyses in which they adjusted for many sociodemographic, 
behavioral, and dietary risk factors. 

• High consumption of sugary beverages (≥10% of total calories as sugar) compared with low 
consumption (<5% of total calories) was associated with 44% higher risk for CHD-related death. The 
relative risk for all-cause mortality increased by 24% for every additional 12-ounce consumption of 
100% fruit juice. 
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น า้อัดลม ทีป่ราศจากน า้ตาล ไม่ได้ช่วยลดความอ้วน เพราะมส่ีวนประกอบ เป็นกรด ฟอส
โฟริค (phosphoric acid) ท าให้เซลลใ์นร่างกาย เผาผลาญอาหารไม่ได้ดี



หลกัในกำรเลือกอำหำรกลุ่มแป้ง
• ลดปริมาณแป้งทีม่ดีชันีน า้ตาลสูง  
• เลอืกแป้งทีม่กีากใย เช่น เผอืก มัน ธัญพิชื คนัีว
• กนิข้าวคลุกผัก คลุกธัญพชื เช่น เมล็ดมะม่วงหมิพานต ์
• โรยงาหรือเมลด็เจยี บนอาหารกลุ่มแป้ง และของหวาน
• ถา้จะกนิของหวาน ควรกนิตามหลังอาหารทีม่กีากใย เช่น
ผัก

• ถา้คดิจะกนิของหวาน ควรเลอืกของหวานทีม่ ีกากใย
อาหาร เช่น แครอทเค้ก

• เลอืกกนิผลไม้เป็นลูก ไม่ควรดืม่น า้ผลไม้แยกกาก
• พยายามกนิใหช้้า เพราะน า้ตาลจะดดูซมึช้าลง
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Insulin Resistance and Fasting Plasma Glucose

ความอ้วนน าไปสู่ภาวะดือ้ต่ออนิสุลนิ 
ตับอ่อนต้องพยายามผลติอนิสุลนิมากขึน้จนเสือ่มสภาพ
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ภาวะก่อนเบาหวาน มคีวามส าคัญมากกว่าทีคุ่ณคดิ
• ผู้ป่วยจะได้รับการวนิิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ถ้าค่าน า้ตาลตอนเช้าหลังอดอาหาร (FBS) 

สูงกว่า 125 mg%
• อย่างไรกต็าม คนทีม่ค่ีาน า้ตาลในเลอืดสูงกว่า 100 mg% ควรได้รับการเตอืนให้คุม

อาหารหรือใช้ยาป้องกันเบาหวาน เพราะหากปล่อยจนเป็นเบาหวาน ตับอ่อนทีม่ี
หน้าทีส่ร้างอนิสุลิน จะเสือ่มไปกว่า 50%

• การตรวจน า้ตาลสะสม ทีเ่รียกว่า Hemoglobin A1C จะช่วยบอกค่าเฉลีย่ของน า้ตาล
ในเลือดช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมาได้
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ค่า HbA1C ทีสู่งบ่งถงึโอกาสตายทีสู่งขึน้ทัง้ในคนทีเ่ป็นและไม่ได้เป็นเบาหวาน
EPIC-Norfolk Study (Ann Intern Med 2004;141:413)

HbA1C concentrations predict mortality continuously across the 
whole population distribution in people with or without diabetes.



ภาวะดือ้อนิสุลิน
Insulin Resistance

Decreased ability of insulin to act effectively on peripheral target tissue 
especially muscle and liver
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ไขมันทีส่ะสมในช่องท้อง เรียกว่า Visceral fat 
เป็นแหล่งไขมันทีเ่ป็นสาเหตุของกลุ่มโรคเมตา
บอลคิ และโรคเบาหวาน

Metabolic syndrome is the name for a group of 
five risk factors that raises risk for heart 
disease, diabetes, and stroke.

1. “Apple Shape” abdominal obesity 
2. High triglyceride level 
3. Low HDL cholesterol level 
4. High blood pressure
5. High fasting blood sugar 
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Metabolic Syndrome

NCEP 2005

(National Cholesterol 

Education Program)

IDF 2005

(International Diabetes 

Federation)

Obligatory 

criteria

None Central obesity-Waist 

circumference

Men: ≥ 94 cm (37 inch)

Women: ≥ 80 cm (31.5 inch)

≥ 3 of the following ≥ 2 of the following

Fasting blood 

glucose

≥ 100 mg/dl or drug treatment ≥ 100 mg/dl or drug treatment

Serum lipid 

profile

HDL-D: Men < 40 mg/dl

Women < 50 mg/dl

Triglycerides: ≥ 150 mg/dl or drug 

treatment

HDL-D:  Men < 40 mg/dl

Women < 50 mg/dl

Triglycerides: ≥ 150 mg/dl

Blood pressure ≥130/85 or drug treatment ≥130/85

Waist 

circumference

Men: ≥ 102 cm (40.2 inch)

Women: ≥ 88 cm (34.6 inch)
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Acanthosis Negricans

• Brown to black, poorly defined, velvety hyperpigmentation of the skin.

• Usually found in body folds such as neck, axilla, grown, umbilicus.

• Also found at the elbow area in office workers.

• The most common cause of acanthosis nigricans is insulin resistance.

• The high insulin concentrations activate growth factor receptors that drive 

the proliferation of keratinocytes and melanocytes. 
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Before and After 
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โรคถุงน า้ทีรั่งไข่
Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)

• คนไข้ผู้หญิง ทีเ่ป็นโรคกลุ่ม เมตาบอลคิ อาจมปัีญหา ประจ าเดอืนมาผิดปกต ิตัง้ครรภ ์
ไม่ได้

• ภาวะดอือนิสุลิน ส่งผลให้ ไขมันสร้างฮอรโ์มนเอสโตรเจน และกดรังไข่ไม่ให้สร้าง 
ฮอรโ์มน แต่กลับสร้าง ฮอรโ์มนเพศชายแทน และมถุีงน า้อยู่ภายใน

• อาการคอื อ้วนลงพุง ประจ าเดอืนมาผิดปกต ิปวดในท้องน้อย ไขมันเกาะตับ มีหนวด 
และสวิ มผีิวหนังด าหนา (acanthosis negrican)

• การรักษา คอื การลดน า้หนักตัว และใช้ยา metformin
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การวินิจฉัยโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

• Symptoms of diabetes plus random blood glucose concentration > 200 
mg/dL (11.1 mmol/l).

• Eight hour fasting plasma glucose > 126 mg/dL (7.0mmol/l).
• Two-hour plasma glucose > 200 mg/dL (11.1 mmol/l) during an oral glucose 

(75 g) tolerance test
• ระดบัน า้ตาลสะสม ทีเ่รียกว่า HbA1c level is 6.5% or higher.
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Types of Diabetes

• Primary Diabetes
• Type 1 มักพบในคนอายุน้อย มปีระวัตติดิเชือ้ไวรัส ส่งผลท าให้เบต้าเซลลข์องตับอ่อนถูก
ท าลายเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้คนไข้ต้องการอนิสุลิน

• Type 2 พบในคนอ้วน ทีม่ปีระวัตเิป็นโรคกลุ่มเมตาบอลคิมาก่อน น า้ตาลทีสู่งอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลท าให้ เบต้าเซลล ์ท างานหนัก จนเสือ่มสภาพ ถ้าคนไข้ไม่พยายามลด
น า้หนักตัว จะกนิแต่ยา ในทีสุ่ด เบต้าเซลลจ์ะตายจนคนไข้ต้องการอนิสุลิน

• Type 3 คอื เบาหวานของสมอง เพราะสมองไม่สามารถใช้น า้ตาลได้ หรือทีเ่ราเรียกว่าโรค
สมองเสือ่ม

• Secondary Diabetes
• เกดิจากการที ่เบต้าเซลล ์ถูกท าลายจากสาเหตุอืน่ เช่น การถูกตัดตับอ่อน การดืม่เหล้า
มาก ๆ ตับอ่อนอักเสบ ภาวะขาดอาหาร ความชรา หรือจากยา ซึง่ผู้ป่วยกลุ่มนีจ้ะต้องใช้
อนิสุลิน
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Can diabetes caused by DRUGS?

Medication-induced diabetes
• Glucocorticoids

• Thiazide diuretics

• Beta blockers

• Calcineurin inhibitors (tacrolimus)

• Statins

• Antibiotics??

• Proton pump inhibitors??
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Increased risk of diabetes with statin treatment is associated with impaired 
insulin sensitivity and insulin secretion
Diabetologia 2015;58:1109-1117

• A total of 8,749 non-diabetic participants, aged 45-73 years, were followed up for 
5.9 years. New diabetes was diagnosed in 625 men by means of an OGTT, HbA1c 
≥6.5% (48 mmol/mol) or glucose-lowering medication started during the follow-up. 
Insulin sensitivity and secretion were evaluated with OGTT-derived indices.

• Participants on statin treatment (N = 2,142) had a 46% increased risk of type 2 
diabetes (adjusted HR 1.46 [95% CI 1.22, 1.74]). The risk was dose dependent for 
simvastatin and atorvastatin. 

• Statin treatment significantly increased 2 h glucose (2hPG) significant increase in 
fasting plasma glucose (FPG). 

• Insulin sensitivity was decreased by 24% and insulin secretion by 12% in 
individuals on statin treatment (at FPG and 2hPG <5.0 mmol/l). 
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อาการของโรคเบาหวาน

• ผลของน า้ตาลทีสู่งขึน้ ท าให้คนไข้ปัสสาวะบ่อยขึน้

• อาการอาจเกดิจากภาวะขาดน า้ ซึง่ถ้าเป็นรุนแรง อาจท าให้ เกดิ hyperosmolar coma

• อาการจากการขาดอนิสุลินอย่างรุนแรง ร่างกายไม่สามารถใช้น า้ตาลได้ ส่งผลให้ ไขมันถูก
สลายเป็นพลังงานเกดิเป็น ketoacidosis

• ผลข้างเคยีงจากเส้นเลอืดเสือ่มสภาพ จากภาวะอักเสบเรือ้รัง ได้แก่ หัวใจและสมองขาด
เลอืด 

• ผลข้างเคยีงจากการทีม่นี า้ตาลสูงเป็นเวลานาน ได้แก่ เลนสต์า และเส้นประสาทตา
เสือ่มสภาพ เส้นประสาทรับความรู้สกึเสือ่มสภาพ เส้นเลอืดไตเสือ่มสภาพ

• ผลข้างเคยีงจาก ยารักษาเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ sulfonylurea ทีอ่าจท าให้ไตวาย หัว
ใจเต้นผิดจังหวะ
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ท าไม เราต้องรักษาเบาหวาน
Why we need to treat T2DM?

เมือ่ไรทีถ่ามค าถามนี ้ค าตอบทีไ่ดจ้ากคนไข้ และหมู่แพทย ์มักจะใหค้ าตอบว่า เพือ่คุมน า้ตาลใน
เลอืด ซึง่เป็นค าตอบทีไ่ม่ค่อยถกูตอ้ง และท าใหเ้กดิอันตราย ดงัน้ัน ค าตอบทีถ่กูคอื
1. เพือ่ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีเ่ป็นอันตราย ซึง่ภาวะแทรกซ้อนส่วนหน่ึง เกดิจากน า้ตาลทีสู่ง แต ่
ภาวะแทรกซ้อนอกีส่วนหน่ึง เกดิจากยาลดน า้ตาล ดงัน้ัน หากเราพยายามจะลดระดบัน า้ตาลลง
มาก ๆ ดว้ยยาเพยีงอยา่งเดยีว เราจะลงเอยดว้ยภาวะแทรกซ้อนจากยา ยิง่ไปกว่าน้ัน แพทยแ์ละ
คนไข้ อาจไม่ทราบว่า แม้จะคุมน า้ตาลไดด้ ีแตภ่าวะแทรกซ้อนกอ็าจเกดิขึน้ หากไม่มกีารตรวจ 
และป้องกัน
2. เพือ่ป้องกันการด าเนินโรค เพราะเมือ่ผู้ป่วยเป็นเบาหวาน เบตา้เซลลจ์ะตายไปแล้วกว่า 50% ซึง่
วธีิการรักษาเบาหวานดว้ยยาในแบบทีใ่ช้ในปัจจุบนั จะท าใหเ้บตา้เซลลต์ายมากขึน้เร่ือย ๆท าให้
เบาหวานเป็นมากขึน้ จนไม่สามารถใช้ยาได ้และตอ้งเปลีย่นเป็นการฉีดอนิสุลนิเมือ่สายไป
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Aim of Diabetes Care is…
to Prevent Complications

• Atherosclerosis 
• Hypertension

• Myocardial Infarction

• Stroke

• Peripheral Vascular Diseases

• Fatty liver and cirrhosis

• Diabetic Retinopathy

• Diabetic Neuropathy

• Diabetic Nephropathy
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน จะอ้างงานวิจัยว่า คนไข้ทีม่ค่ีา HbA1c สูงกว่า 7% จะมโีอกาสเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนกลุ่ม Microvascular (retinopathy, nephropathy, neuropathy) น้อยกว่า
ความเชื่อนี ้ส่งผลให ้แพทยส่ั์งยาจ านวนมากใหผู้้ป่วย โดยไม่ได้ค านึงถงึผลข้างเคยีงของยา และไม่ได้
ตระหนักว่า  คนไข้ทีม่ค่ีา HbA1c สูง มักจะได้ยาเยอะกว่า และผลข้างเคยีง อาจเกดิจากยา ไม่ได้เกิด
จากน า้ตาลทีสู่ง และการคุมระดับน า้ตาลในเลือดด้วยการใช้ยาจ านวนมาก ๆ ไม่ได้รับประกันว่า จะ
ช่วยป้องกัน microvascular complication ได้
ดังน้ัน การคุมน า้ตาล จงึควรเร่ิมที ่lifestyle และมกีารใช้ยาทีน้่อยทีสุ่ด

Complication DCCT

N=1441

Kumamoto

N=110

UKPDS

N=5102

Retinopathy ↓76% ↓69% ↓21%

Nephropathy ↓54% ↓70% ↓34%

Neuropathy ↓60%

DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) N Engl J Med 1993;329:977

Kumamoto Diabetes Res Clin Prac 1995;28:103

UKPDS (UK Prospective Diabetes Study) Lancet 1998;352:837
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ท าไม เราจงึประสบความล้มเหลวกับการรักษาโรคเบาหวาน
Why we fail to treat T2DM?

• ไม่มกีารเน้นถงึอาหารทีถู่กต้อง และการออกก าลัง จะกนิแต่ยาเพยีงอย่างเดยีว
• ไม่เหน็ประโยชนข์องการวินิจฉัยภาวะก่อนเบาหวานด้วย HbA1c และเมือ่เป็นเบาหวานไปแล้ว กย็ังไม่
รู้จักคุณประโยชนข์องการตรวจ HbA1c

• ไม่ยอมใช้ metformin ในการป้องกันโรคเบาหวาน จะรอจนเป็นเบาหวานกันเสียก่อน
• ไม่ยอมตระหนักว่า โรคเบาหวาน เมือ่เป็นแล้ว จะมกีารด าเนินโรคต่อเน่ือง เน่ืองจาก เบต้าเซลลข์อง
ตับอ่่อน จะตายต่ออย่างต่อเน่ือง เพราะยาทีใ่ช้ในการรักษาเบาหวานส่วนใหญ่ไม่สามารถท าให ้เบต้า
เซลลค์นืสภาพได้ และ

• ยาเบาหวานในกลุ่ม sulfonylurea ซึง่เป็นยาทีใ่ช้กันมากทีสุ่ด แม้จะคุมน า้ตาลได้ แต่กลับท าใหส้ภาวะ
ของโรคเบาหวานเลวลง เพราะท าใหผู้้ป่วยอ้วน และยังบงัคับใหเ้บต้าเซลลซ์ึง่มเีหลืออยู่น้อยสร้างอนิสุ
ลินมากขึน้ จงึท าใหเ้บต้าเซลลต์ายมากยิง่ขึน้ ส่งผลท าใหโ้รคเบาหวานเลวลง

• ปฏเิสธทีจ่ะใช้อนิสุลินตัง้แต่เน่ิน ๆ เข้าใจผิดว่าการฉีดอนิสุลินบง่ถงึโรคทีเ่ป็นมาก ทัง้ทีก่ารใช้อนิสุลิน
จะช่วยใหเ้บต้าเซลลไ์ด้พกั และไม่ตายมากนัก

• ไม่มคีวามรู้เพยีงพอทีจ่ะตรวจหาภาวะแทรกซ้อนซึง่สามารถรักษาได้หากตรวจพบตัง้แต่แรก จะรอจะมี
อาการก่อน ซึง่กส็ายเกนิแก้
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Sulfonylurea: ลดน ำ้ตำลได้จริง แต่กลบัเป็นโทษ
Glipizide, Glibenclamide, Glimepiride

• Bind to ATP-dependent K+ (KATP) channel on the cell membrane of pancreatic beta cells

• Most common medicine used in diabetes.

• Promote insulin release by binding to sulfonylurea receptor can result in hypoglycemia, 
weight gain, and beta cell apoptosis.

• The binding to the same receptor at myocardial cell impairs ischemic preconditioning and 
has arrhythmogenic effects.

(Leibowitz Diabetologia 1996;39:503-514)

• Increase overall mortality. 
(Simpson et al. CMAJ 2006;174:169-174) 

• Compared to metformin, sulfonylurea users had an increased risk for persistent declined in 
GFR, end stage renal disease, and death

(Kidney Int 2012;81:698-706)
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Hypoglycemia Agents

• ORAL
• Metformin (Glucophage)
• Alpha-glucosidase inhibitor (Basen)
• SGLT-2 Inhibitors (Forxiga, 

Jardiance)
• DPP-4 Inhibitors (Januvia, Galvus)
• PPAR gamma activators หรือ 

pioglitazone (Utmos, Actos)
• INJECTION

• GLP-1
• Insulin

• การใช้ยาลดน า้ตาลในเลอืด จ าเป็นทีเ่ราต้องรู้
กลไกการออกฤทธิ ์และผลข้างเคยีงของยาแต่
ละชนิด 

• วิธีหน่ึงทีจ่ะช่วยลดผลข้างเคยีงของยา คอืส่ัง
ยาในขนาดต ่า และใช้ยาหลาย ๆ ตัวร่วมกัน

• หลีกเลี่ยงการส่ังยาในกลุ่ม sulfonylurea

• มยีาเพยีงสามชนิด ทีส่ามารถเบกิ สปสช ได้
ฟรี คอื metformin sulfonylurea Utmos และ
อนิสุลิน จงึเป็นการยากทีจ่ะคุมน า้ตาลโดยไม่
มีค าแนะน าด้าน lifestyle ทีถู่กต้อง ส่งผลให้
แพทยส่์วนใหญ่ยังส่ัง sulfonylurea ใหค้นไข้ 
ถงึแม้จะตระหนักถงึผลข้างเคยีงของยา
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Metformin (Glucophage), an AMPK activator

• Anti-diabetic biguanide derived from the herb, 
Goat’s rue (Galega Officinalis)

• First-line drug of choice for overweight diabetes 
with normal kidney and liver functions.

• Treatment of polycystic ovary syndrome

• Prevent type 2 diabetes in high risk group

• Most common side effects are gastrointestinal 
upset.

• Lactic acidosis is uncommon found in overdosage 
and in people with kidney and liver failure.

• Long term use can cause vitamin B12 deficiency

• Can be used in gestational diabetes

www.heatantiaging.com



Practical Metformin

• Glucophage คอืชือ่การค้าของ metformin.

• ขนาดทีใ่ช้คอื 500 mg bid หรือ 850 mg bid, จะใช้ขนาดสูงกว่านี ้ก็ไม่ได้ผลดมีากขึน้ ควรพจิารณาเพิม่ยาชนิดอืน่

• ส าหรับคนทีไ่ม่ชอบกินยาวันละหลายคร้ัง อาจพจิารณาใช้ Glucophage XR (750 mg or 1000 mg) วันละคร้ังได้

• เน่ืองจากเป็นยาตัวแรกทีค่วรใช้ในคนไข้ทีเ่ป็นเบาหวาน จงีมีการน า metformin มาผสมในยาเบาหวานชนิดอืน่ ๆ เช่น Janumet 
(Januvia + metformin) หรือ Jardiance Duo (Empaglifozin + metformin)

• มีคนใช้ Glucophage ขนาดต ่า เป็น anti-aging medicine (ส่วนตัวใช้ resveratrol + NAD เพราะผลข้างเคยีงต ่ากว่า)

• ต้องแนะน าให้ผู้ป่วยกิน วติามิน บ ี12 เสริม เสมอ

• ห้ามใช้ในคนไข้ตับวาย แต่ใช้ในคนไข้ไตวายระยะแรกได้ โดยลดขนาดยาลง สามารถใช้ในคนไข้ตัง้ครรภไ์ด้

• Lactic acidosis พบน้อยมาก ยกเว้น ในขณะทีค่นไข้ มีภาวะแทรกซ้อนอืน่ ๆ เช่น หัวใจล้มเหลว ตดิเชือ้ ซึ่งควรจะหยุดยายา
เบาหวานชนิดกินทุกชนิด และปร้บเป็นการฉีดอนิสุลินแทน
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Alpha-Glucosidase Inhibitors
Vogligbose (Basen)

• ยับยัง้ alpha-glucosidase enzymes ที ่brush border ของล าไส้เล็ก ซึง่มหีน้าทีใ่นการย่อย 
oligosaccharides ใหเ้ป็นน า้ตาลโมเลกุลเดีย่ว

• เน่ืองจากน า้ตาลโมเลกุลใหญ่ ทีไ่ม่ถูกย่อย จะไม่สามารถดูดซมึได้ จงึตกค้างในล าไส้ ส่งผลใหน้ า้ตาล
ในเลือดไม่สูงขึน้

• ผลข้างเคยีงคอื อาการทอ้งอดื หรือทอ้งเสีย ในคนไข้ทีก่นิแป้งมาก

• ควรกนิพร้อมอาหาร เพราะช่วยลดน า้ตาลหลังอาหาร ทีเ่รียกว่า postprandial hyperglycemia จงึช่วย
ลดน า้ตาลสะสม (HbA1c) ได้ในระยะยาว จงึอาจใช้ในกลุ่ม prediabetes (Lancet 2002;359:2072)

• อย่างไร ฤทธิก์ารลดน า้ตาลค่อนข้างอ่อน เพราะต้องอาศัยความร่วมมอืของผู้ป่วยในการลดอาหาร
จ าพวกแป้ง รวมทัง้ผลข้างเคยีงทีเ่กดิขึน้ ท าใหย้าตัวนี ้ไม่ได้รับความนิยม
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Pioglitazone (Utmos, Actos)

• Binding to PPARs-gamma  (peroxisome 
proliferator-activated receptors gamma) and 
activated transcription of a number of specific 
genes.

• Decrease insulin resistance

• Diabetes prevention 

• Modified adipocytes differentiation and reduce fat 
formation in the liver, useful for steatohepatitis
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Pioglitazone (Utmos, Actos)

• Side Effects
• Water Retention and Edema

• Congestive Heart Failure in high risk 
patients.

• Increased Fracture Risk in Women

• Use in early diabetes is quite 
safe and better than late
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DPP-4 Inhibitors (LIPTIN)
• Sitagliptin (Januvia 100 mg, Janumet 50/500)

• Vidagliptin (Galvus 50 mg, Galvusmet 50/1000)
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Meal stimulates the release of incretin hormones from 
intestinal mucosa resulting in insulin secretion

• Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)

• Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP)
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Adapted from: Knudsen. J Med Chem 2004;47:4128–34; Vilsbøll. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:220–4

Native GLP-1 has limited clinical value because of 
its short half-life
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Since GLP-1 is inactivated by Dipeptidyl Peptidase IV 
(DPP-IV), a serine protease in the capillary bed of the 
gut mucosa, DPP4 inhibitors were developed to 
prolong native GLP-1 half-life

sitagliptin, vidagliptin = 

DPP-4 inhibitor
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Sitagliptin enhance b cell neogenesis in 
high-fat/streptozotocin diabetic mice 

• Doctors have been taught that do not start insulin injection unless oral 
hypoglycemic agents fail to achieve HbA1c goal which mean HIGH 
DOSE SULFONYLUREA. This practice could be harmful to beta cells 
and lead to progression of disease.

Mu et al. Diabetes 

2006;55

Green = insulin producing cells

Red = glucagon producing cells
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DPP4 Inhibitor Practical Points

• Side effects of DPP4 inhibitors

• Dizziness (most common)

• Upper respiratory tract infection

• Acute Pancreatitis

• Inflammatory bowel disease

• Use half dosage help controlling blood sugar level while minimize risk of side 
effects.

• Use combination with metformin for better compliance and reduced cost. For 
example: metformin 500 mg with breakfast, Janumet (Januvia 50 mg + 
metformin 500 mg) with dinner.

• Use in combination with metformin and PPAR gamma activator
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SGLT2 (sodium-glucose co-transporter 2)- Inhibitors
ยา “ฉ่ีหวาน”

• SGLT2 is a low-affinity, high capacity glucose transporter located in the proximal 
tubule in the kidneys. It is responsible for 90% of glucose reabsorption. 

• Inhibition of SGLT2 leads to the decrease in blood glucose due to the increase in 
renal glucose excretion. 

www.heatantiaging.com



SGLT2 Inhibitor ยา “ฉ่ีหวาน”
Forxiga (dapagliflozin), Jardiance (empagliflozin), Lusefi (luseogliflozin)

• Contraindication
• type 1 diabetes 
• severe renal impairment

• Benefits
• Weight reduction (for diabetes only)
• Lowering blood pressure
• Cardiovascular and renal benefits

• Side effects 
• Ketoacidosis
• Urinary tract genital infection
• Osteoporosis
• Initial decline in renal function
• Stroke (transient)
• Amputation
• Fournier gangrene

• ช่วยลดน ้าตาลในเลือดด้วยการเพิม่การขับน ้าตาลออกทาง
ปัสสาวะ อาจผสมรวมอยู่กับ metformin

• ดังน้ัน การอธิบายคนไข้ แบบง่าย ๆ ว่าหมอส่ังยาฉ่ีหวานใหน้ะ 
ช่วยให้คนไข้ เข้าใจง่ายขึน้

• แม้จะมีข้อดใีนการป้องกันโรคหัวใจ และไตเส่ือม แต่ หากใช้
อย่างไม่ระมัดระวัง ก็จะก่อใหเ้กิดผลข้างเคยีงทีรุ่นแรง

• ต้องแนะน า ผู้ป่วยดืม่น ้าตามมาก ๆ และท าความสะอาดหลัง
ปัสสาวะ

• จากประสบการณพ์บว่า ผู้ป่วยทีก่ินกลุ่มนี ้ทุกวัน อาจเกิดปัญหา 
อัมพาตช่ัวขณะ จากการทีส่มองขาดน า้

• ดังน้ัน การกินยากลุ่มนี ้เพยีงวันเว้นวัน จะช่วยลดผลข้างเคยีงที่
อาจเกิดขึน้
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Fournier Grangrene
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Practical SGLT-2 Inhibitors
หลักการส่ัง ยา “ฉ่ีหวาน”

• เป็นยาทีด่ใีนการป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด แต่หากส่ังโดยไม่ค านึงถงึผลข้างเคยีง กส่็งใหเ้กดิปัญหา
ตามมา

• ผลข้างเคยีงของยากลุ่มนีค้อื ราคาทีสู่ง เบกิประกันสังคมไม่ได้ ภาวะขาดน า้ และ ภาวะตดิเชือ้ระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ

• ดังน้ัน ต้องแนะน าใหค้นไข้ดืม่น า้ตามมาก ๆ และท าความสะอาดหลังปัสสาวะ

• เน่ืองจากกลไกการออกฤทธิข์องยา คอื เพิม่การขับน า้ตาลออกทางปัสสาวะ ซีง่จะเพิม่การเสียน า้และ
เกลือออกไปด้วย ดังน้ัน คนไข้ทีม่นี า้ตาลในเลือดสูง จะยิง่เสียน า้มาก และอาจส่งผลใหค้วามดันลดลง 
หรือมปัีญหาสมองขาดน า้ เป็นอัมพาตช่ัวขณะ

• เพือ่ป้องกันปัญหาดังกล่าว ไม่ควรส่ังยาในกลุ่มนีทุ้กวัน อาจส่ังยาเพยีงวันเว้นวัน ในผู้ป่วยบางราย การ
ใช้ยากลุ่มนีเ้พยีงสัปดาห ์ละสองคร้ัง กเ็พยีงพอ และแนะน าใหห้ยุดยา ถ้ามภีาวะขาดน า้ เช่น ทอ้งเสีย

• ผู้ป่วยบางราย สามารถลดขนาดยาลดความดันลงได้หลังจากกนิยากลุ่มนี้
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วิธีส่ังยาเบาหวาน

1) Glucophage (metformin) XR 750 mg OD

2) Metformin 500 mg bid หรือ 850 mg bid

3) Metformin 500 mg เช้า และ Janumet (metformin 500 mg + 
Januvia 50 mg) เยน็ 

4) Metformin 500 mg สลับกับ Jardiance Duo (metformin 1000 
mg + Jardiance 12.5 mg) เช้า และ metformin เยน็

5) Metformin 500 mg สลับกับ Jardiance Duo (metformin 1000 
mg + Jardiance 12.5 mg) เช้า และ Janumet (metformin 
500 mg + Januvia 50 mg) เยน็ 

6) สูตร 4 หรือ 5 และเพิม่ Actos (Pioglitazone) วันละคร่ึงเมด็

7) สูตร 2 หรือ 3 และเพิม่ยา SGLT2 inhibitor เช่น Forxiga
หรือ Jardiance สัปดาหล์ะสองคร้ัง

• ควรใช้ยาขนาดต ่า หลายชนิด เพือ่เสริมฤทธิ์
ในการคุมน า้ตาล โดยไม่ต้องกังวลถงึ
ผลข้างเคียงในระยาว

• ต้องทราบผลข้างเคียงของยา เพือ่ป้องกัน
(เช่นต้องให ้B12 ในคนทีไ่ด้ metformin ทุก
ราย) ต้องตระหนักว่า อาการเวยีนศีรษะ อาจ
เกิดจาก Januvia อาการบวม อาจเกิดจาก 
Actos และอาการอัมพาตช่ัวคราวอาจเกิดจาก
ภาวะขาดน า้ในคนทีไ่ด้ SGLT2 inhibitor

• compliance เป็นส่ิงส าคัญ คนไข้ ไม่ต้องการ
ผลข้างเคียง และไม่ต้องการซือ้ยาราคาแพง

• ในคนไข้ทีผ่อม long standing diabetes มี
ปัญหา DKA งา่ย ควรพจิารณา early insulin 
injection
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Why most diabeticians and patients are “insulin haters”?

• It has been suggested that, at diagnosis, only 20-50% of original beta-cell function remains.

• The pancreas cannot make enough of insulin, earlier insulin treatment means beta cells can 
rest and possibly regenerate.

• Insulin is also a growth factor, an anabolic hormone, without insulin the body cannot use sugar 
and the cells cannot regenerate.

• Sulfonylurea drugs force pancreas to work harder and eventually died. 

• By the time, diabeticians decide to give patients insulin, complications (foot ulcer, kidney 
failure, cardiovascular disease).

• Some of these complications come from sulfonylurea uses.

• Soon after insulin treatment, these complications will soon be the cause of death.

• It is not insulin that cause death, the true culprit is “delayed insulin prescription” and 
overuse of sulfonulurea medication.
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การไม่ส่ัง อนิสุลิน ใหผู้้ป่วยตัง้แต่เน่ิน ๆ ส่งผลใหต้ับอ่อนต้องท างานหนัก และ เบต้าเซลล ์
เสื่อมสภาพจนตายไปในทีสุ่ด
ผู้ป่วยทีข่าดอนิสุลิน จะผอม กนิอาหารไม่ได้ นอกจากน้ัน เน่ืองจาก insulin เป็น anabolic hormone 
คนทีข่าดอนิสุลิน จะมปัีญหากล้ามเนือ้ลีบ albumin ต ่า
Insulin is not a bad thing because it will allow beta cells to rest and have a chance to recover.

คนไข้เหล่านี ้ต้องการอนิสุลิน มหีลายรายถูกวินิจฉัยเป็นโรคสมองเสื่อม หลังจากได้อนิสุลิน
อาการทางสมองดขีึน้ เพราะสมองสามารถเอาน า้ตาลไปใช้ได้

• Diabetes with kidney and liver failure

• Skinny, malnourished diabetes

• Skinny, alcoholic with diabetes

• Post pancreatitis diabetes

• Long standing diabetes who begins to lose weight and loss appatite

• Older people with sarcopenia (frailty)
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Secondary diabetes needs insulin

• A 65 years old male, who had diabetes for five years and was 
taking a lot of oral hypoglycemic drugs but couldn’t control his 
blood sugar with his HbA1c = 10.1% and creatinine 1.4 mg%

• He is a skinny man with history of heavy alcohol drinking.

• I asked him to stop oral hypoglycemia agents and start insulin 
injection. He also followed my dietary advice and taking 
supplements. 

• One year after, his HbA1c was 7,1% with only insulin 12 units per 
day.

• His creatinine is now 1.1 mg% and he has no other diabetic 
complications.
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ผลข้างเคยีงของการฉีดอนิสุลิน
• เป็นยาฉีด แพทยค์วรสอนการฉีดด้วยตนเอง
• ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ไม่ชอบฉีดยา ควรแนะน าเหตุผล ว่า อินสุลินเป็นสาร

ธรรมชาต ิไม่เหมอืนการกินยาซึง่ต้องเปล่ียนทีต่ับ ก าจัดทีไ่ต ซีง่อาจก่อน
ใหเ้กิดพษิสะสม อย่างไรก็ตาม เมือ่ผู้ป่วยได้ฉีดอินสุลิน และพบว่า ควบคุม
น า้ตาลได้ดขีึน้ และอาการเบือ่อาหาร สมองเส่ือมหมดไป จะไม่บ่นเร่ือง
การฉีดอินสุลินอีก

• ผิวหนังบริเวณทีฉี่ด อาจมกีารหนาตัว แนะน าใหเ้ปล่ียนทีฉี่ดไปเร่ือย ๆ
• ปัญหาน า้ตาลตก พบน้อยมาก ถ้าไม่ฉีดขนาดสูง และแนะน าผู้ป่วยว่า ฉีด

แล้ว ต้องกินข้าว
• อินสุลิน เพิม่ความอยากอาหาร เปล่ียนแป้งเป็นไขมัน จงึท าใหอ้้วน เหมาะ

กับคนไข้เบาหวานทีผ่อม
• เน่ืองจาก อินสุลิน จะเปล่ียนน า้ตาลเป็นไขมัน ผู้บางรายอาจมปัีญหา 

ไขมัน ไตรกลีเซอรไรด์ ขึน้สูงได้
• อาจท าให ้เส้นเลือดไตหนาตัว น ามาซึง่ปัญหาไตเส่ือม ดังน้ัน ไม่แนะน า

การใช้อินสุลิน ทีอ่อกฤทธิน์าน ๆ ควรใช้เพยีง intermediate acting insulin
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Insulin

• Short-acting (regular insulin)
• Starts working  within 30 min and active about 5-8 hr.

• Intermediate-acting (NPH)
• Starts working in 1- to 3 hr and active 16-24 hr.

• A mixture of NPH and regular insulin  
• starts working in 30 minutes and is active 16 to 24 hours

• Long-acting (insulin glargine, insulin detemir)
• Starts working within 1 to 2 hr and continue to be active without major peaks 

or dips for 24 hr
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การส่ังอนิสุลิน ควรรับกับการ glucose spike ทีเ่กดิขึน้หลังการรับประทานอาหาร
เช่น Premix insulin 70/30 ส่วนการส่ัง long acting insulin เน่ืองจากไม่สามารถออกฤทธิรั์บกับมือ้
อาหารได้ ท าให้ต้องเพิม่การฉีด rapid acting insulin เสริม ส่งผลให้คนไข้ต้องฉีดวันละหลายคร้ัง
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Practical Insulin

• เลือกเป็น insulin mix 70/30 เช่น Humulin 70/30 ฉีดขนาดต ่า พร้อมอาหารมือ้แรกของวัน ย า้คนไข้ว่า ฉีดแล้ว
ต้องกนิข้าว 

• มือ้ทีส่องอาจเลือกเป็นยากนิ เช่น เช้า ฉีดอนิสุลิน เย็นกนิ janumet

• ถ้าไม่มข้ีอหา้มของการใช้ยากนิ อาจพจิารณาใช้ยากนิขนาดต ่า ร่วมกับการฉีดอนิสุลินได้

• ถ้าหากฉีดอนิสุลินวันละคร้ัง แล้วระดับ HbA1c ยังสูงมาก สามารถเพิม่ การฉีดมือ้เยน็ โดยใหใ้นขนาดคร่ึงหน่ึง
ของ อนิสุลิน ตอนเช้า ตัวอย่างเช่น Humulin 70/30 12 unit พร้อมอาหารเช้า 6 unit พร้อมอาหารเยน็ 

• ไม่ต้องคุมน า้ตาลอย่างเข้มงวด HbA1c น้อยกว่า 7.5% กเ็พยีงพอ

• ในคนทีน่ า้ตาลไม่สูง แต่ต้องการฉีดอนิสุลินเป็น anabolic hormone ควรฉีดในรูปของ Humulin N ขนาดต ่า ๆ 
วันเว้นวัน

• ในปัจจุบนั หมอเบาหวาน จะนิยม ส่ัง long acting insulin โดยอ้างว่า จะได้ไม่มปัีญหาน า้ตาลตก แต่การส่ังอนิสุ
ลิน long acting ซึง่ออกฤทธิไ์ม่รับกับ glucose spike หลังมือ้อาหาร ท าใหค้นไข้ ต้องเพิม่การฉีดอนิสุลิน rapid 
acting ก่อนอาหารทุกมือ้ กลายเป็นฉีดอนิสุลินวันละ 4 คร้ัง นอกจากน้ัน ยังอาจท าใหเ้กดิปัญหา glomerular 
hypertrophy เพราะอนิสุลินทีม่ากเกนิไป อย่าลืมว่า ตามหลักของ IF ไม่ควรมใีครมี อนิสุลินในร่างกายอยู่
ตลอดเวลา
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In T2DM, beta-cell function progressively declines despites 
treatment

Lebovitz. Diabetes Reviews 1999;7:139–53 

(data are from the UKPDS population: UKPDS 16. Diabetes 1995;44:1249–58) 

HOMA: homeostasis model assessment
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Continuous loss of beta-cells results in 
worsening glucose control over time

*Diet initially then sulphonylureas, insulin and/or metformin if FPG >15 mmol/L 

†ADA clinical practice recommendations. UKPDS 34, n=1704

UKPDS 34. Lancet 1998:352:854–65; Kahn et al (ADOPT). N Engl J Med 2006;355:2427–43www.heatantiaging.com



Glucagon-like peptide-1 receptor agonist
liraglutide (Victoza, Saxenda) – once daily injection. 

dulaglutide (Trulicity) – once weekly injection.
semaglutide (Ozempic) – oral form of GLP-1

• Benefits
• Weight loss

• Decrease blood sugar
• Lower blood pressure

• Beta cell regeneration

• Side effects
• Nausea, vomiting

• Loss appetite 
• Dyspepsis

• Dizziness

• Hypoglycemia (worse if sugar is taken!)
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Liraglutide is a once-daily, human GLP-1 analogue

Knudsen et al. J Med Chem 2000;43:1664–9; Degn et al. Diabetes 2004;53:1187–94
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GLP-1: functional pancreatic effects

Ørskov et al. Endocrinology 1988;123:2009–13; Drucker et al. Proc Natl Acad Sci USA 1987;84:3434–8; 

Hvidberg et al. Metabolism 1994;43:104–8
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GLP-1 stimulates beta-cell regeneration in animal models

1. Farilla et al. Endocrinology 2003;144:5149–58; 2. Bulotta et al. J Mol Endocrinol 2002;29:347–60; 

3. Klinger et al. Diabetes 2007;57:584–93
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Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)
More Than Just Insulinotropic Effect

1. During et al. Nat Med 2003;9:1173–9; 2. Perry et al. J Pharmacol Exp Ther 2002;302:881–8; 3. Perry et al. J Neurosci Res 2003;72:603–
12; 4. Kieffer, Habener. Endocr Rev 1999;20:876–913; 5. Flint et al. J Clin Invest 1998;101:515–20; 6. Wettergren et al. Dig Dis Sci
1993;38:665–73; 7. Bose et al. Diabetes 2005;54:146–51; 8. Kavianipour et al. Peptides 2003;24:569–78; 9. Thrainsdottir et al. Diab Vasc
Dis Res 2004;1:40–3; 10. Nikolaidis et al. Circulation 2004;109:962–5; 11. Nystrom et al. Am J Physiol Endocrinol Metab 2004;287:E1209–
15; 12. Nystrom et al. Regul Pept 2005;125:173–7 
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Liraglutide increases beta-cell mass in animal models of diabetes

Adapted from 1. Sturis et al. Br J Pharmacol 2003;140:123–32; 2. 

Rolin et al. Am J Physiol Endocrinol Metab 2002;283:E745–52 
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Effect on weight of liraglutide vs. a sulfonylurea in 
type 2 diabetes patients

Adapted from: Madsbad et al. Diabetes Care 2004;27:1335–42
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• Start with 0.6 mg and increase the dosage every 2-3 days.

• Once patients don’t feel too well stop injection for one day, and continue at lower 
dose.

• Continue injection for 3-6 months, then break for 3-6 month.

• Side effects are:
• Dizziness, nausea, vomiting.

• Brain fog

• Hypoglycemia due to sugar dependent insulin secretion

• Paradoxical Over-eating.

• To avoid side effects
• Start injection at night, but you can switch to the morning time later.

• Avoid eating simple sugar or high carbohydrate diets, it only makes things worse

• Add intermittent fasting into program

Practical Points of GLP-1 Application



การรักษาเบาหวาน ไม่ได้มแีค่ดูระดับน า้ตาล และส่ังยา 
เพราะค าแนะน าด้าน Lifestyle มีความส าคัญมาก

• แนะน าถงึการกินอาหารเพยีงวันละสองมือ้ และการท า intermittent fasting

• แนะน าถงึการลดแป้ง เช่น ข้าวขาว ขนมปัง รวมทัง้ whole wheat และเปล่ียนเป็นแป้ง ทีม่ีกากใย เช่น แครอท ฟักทอง ธัญพชื 
เช่น ข้าวโพด ลูกเดอืย

• ผัก ผลไม้ เป็นส่ิงทีด่ ีแต่กินในปริมาณทีเ่หมาะสม ไม่ควรป่ันรับประทาน เพราะอาจท าใหไ้ด้น ้าตาล หรือสารพษิทีม่ากเกินไป

• ใช้น ้ามันร าข้าว น ้ามันมะกอก เพราะมี omega 9 สูง หลีกเล่ียง อาหารทีม่ี omega 6 สูง เช่น นมวัว นมถ่ัวเหลือง น ้ามันถ่ัว
เหลือง (กินเต้าหู้ได้ เพราะเป็นโปรตนี)

• ไม่แนะน าการกิน อาหารส าเร็จรูปในรูปของนม เช่น Glucerna Ensure เพราะมีน ้าตาลสูงมาก ใช้แทนอาหารหน่ึงมือ้ ในกรณีที่
คนไข้กินอาหารไม่ได้เท่าน้ัน ไม่ควรใช้เป็นอาหารเสริม เพราะจะท าให้คนไข้ได้แป้ง น ้าตาล ไขมัน โปรตนีมากเกินไป

• แนะน าการกินวติามินเสริม โดยเฉพาะอย่างยิง่วติามิน D3, B1, B12, และ probiotics มีผู้ป่วยหลายราย ซึ่งได้รับวติามินบี 1 
(thiamine) ฉีดเข้ากล้าม และพบว่า อาหารทางสมอง และหัวใจดขีึน้อย่างมาก

• แนะน าถงึการออกก าลังทีเ่หมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

• ลดความเครียด

• ในคนไข้ ทีย่อมรับ และสามารถจ่ายค่าบริการทางด้าน anti-aging medicine ควรแนะน าการใช้อาหารเสริม เช่น resveratrol
benfotiamine pyridoxamine lipoid acid fish oil probiotics vitamin D3 รวมทัง้การท าคเีลช่ันบ าบัด
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Intermittent Fasting
กินในช่วง 8 ช่ัวโมง อด 16 ช่ัวโมง
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Physiological effects of fasting

• Fasting increases hepatic glycogenolysis, hepatic gluconeogenesis, fatty acid 
oxidation and ketogenesis, glucogon and epinephrine. During fasting state, the 
tissue will use fatty acids or ketones for energy.

• The levels of insulin will drop and lipolysis increases.

• Oxidation rates decrease.

• Mild acidosis with increased ammonia excretion due to ketogenesis (sodium 
bicarbonate supplement is recommended).
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Sirtuin: Mediator of Caloric Restriction and Longevity

• Sirtuin-2 (Sir2) is an-NAD+-dependent histone 
deacetylase.

• Activates transcription factors that regulate 
longevity such as FOXO.

• Activation of insulin and IGF1 signaling pathway 
results in FOXO phosphorylation and inhibit FOXO 
nuclear translocalization. 

• Sirtuin (SIRT1) however activates FOXO1 and 
block the inhibitory effects of insulin signalling.



Resveratrol: Sirtuin Activator
Caloric Restriction Mimetic

• Polyphenolic compound found in red wine, grapes, 
blueberries, peanuts.

• Phytoestrogenic and anti-oxidants.

• Cancer chemopreventive activities.
(Science 1997;275:218)

• Increased lifespan in yeast, worms, and flies. 

• Enhanced mitochondria activities.

• Increased aerobic capacity in mice.
(Nature 2004;430:686)

• Protected mice against diet-induced obesity and insulin 
resistance.

(Cell 2006;127:1109)

• Prevent the development of fatty liver in high-fat-diet mice.
(Nature 2006;444:337)

French Paradox



Resveratrol stimulate AMP activated protein kinase (AMPK)
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Resveratrol

Up-regulates

• SIRTIUN-1

• SOD

• Catalase

• Glutathione 
reductase/peroxidase

• NRF2

• AMPK

• G6PD

• PPAR gamma co-activator

• Nitric oxide

Down-regulates 

• COX-1

• iNOS

• Lipid peroxides

• Myeloperoxidase

• NADPH oxidase

• Poly ADP-ribose

Front Aging Neurosci. 2014;6:218
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Sirtuins – NAD+ - and Resveratrol
“How to BIOHACK Your Life”

• The primary cause of aging is a loss of epigenetic 
information (the pattern to which genes are turned 
on/off

• Sirtuins are an-NAD+-dependent histone 
deacetylase that protect organisms from 
deterioration and disease by regulating gene 
expression (turning genes on/off)

• Sirtuins need NAD+ to function properly.

• “If sirtuins are the car, and NAD+ is 
the fuel, resveratrol is the accelerator 
pedal” –David Sinclair



How to boost NAD+ levels?

• Fasting

• Healthy diet

• Exercise

• NAD precursors (NMN, NR)

• NAD (oral, intravenous)

• Inhibition NAD consuming 
enzymes PARP (Poly ADP 
Ribose polymerase)



Therapeutic use of intermittent fasting for people with type 2 
diabetes as an alternative to insulin
BMJ Case Reports 2018; doi:10.1136/bcr-2017-221854

• Three men who'd had type 2 diabetes for 10 to 25 years — and who were taking 
various pharmacotherapies, including insulin — underwent nutritional training and 
were instructed to fast for 24 hours three times a week for several months. 

• On fasting days, they ate just dinner. On non-fasting days, they ate lunch and 
dinner. Low-carbohydrate meals were advised, and participants were seen twice a 
month for lab testing.

• All three patients were able to discontinue insulin within 5 to 18 days. Two 
ultimately stopped all diabetes medications.

• All participants saw reductions in hemoglobin A1c, and none experienced 
symptoms of hypoglycemia.

• All three lost weight (10%–18% of body weight) and reduced their waist 
circumference.

• Patients described feeling "terrific" and "excellent" on fasting days. 
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Preventing Advance Glycation End Products with 
Special B’s

• Benfotiamine (active B1)

• Thiamine derivative with better bioavailability. Blocks three major pathways 
of hyperglycemic damage (hexosamine, advanced glycation end product, 
and diacylglycerol-protein kinase pathway) and prevents experimental 
diabetic complications.

• Pyridoxamine (active B6)

• Natural intermediate of vitamin B6 metabolism. Reduce AGE accumulation 
in association with Improvemnets in renal and vascular funtion in 
experimental diabetes. (Kidney Int 2002;61:939-50)
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Lipoic Acid

• Sulfur containing anti-oxidant

• Vitamin C and other anti-oxidants re-generator

• Metal ion chelator (de-toxification)

• Recommended treatment for diabetic neuropathy

• Both reduced and oxidized forms are antioxidants

• Reducing re-perfusion injury

• Stabilizing NF kappa B transcription factor: anti-inflammatory effects

• Functions everywhere! (blood, cell membrane, cytosol, and mitochondria

• Delay progression of chronic kidney disease in animal studies.

• Side effect is prickly itchy skin.

• Higher R-forms, better absorption.
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ปรัชญำของกำรรักษำโรคเบำหวำน
• การเปลี่ยนวิถชีีวิตของผู้ป่วย คอืวิธีหลักของการรักษาโรคเบาหวาน คนทีท่านแต่ยาจะไม่มีวันหายจาก
โรค ได้แต่รอวันทีภ่าวะแทรกซ้อนจะเกดิขึน้

• ความเครียด ท าใหน้ า้ตาลในเลอืดสูงขึน้ การบ าบดัความเครียดโดยไม่ใช้ยาจงึส าคัญมาก

• จุดประสงคท์ีเ่ราต้องรักษาเบาหวานกเ็พือ่ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

• ภาวะแทรกซ้อนส่วนหน่ึงขึน้กับค่าเฉลี่ยของระดับน า้ตาลในเลือด แต่ส่วนหน่ึงเกดิจากยา

• การดูค่าเฉลี่ยของระดับน า้ตาลในเลือดดูจาก HbA1c ไม่ใช่ FBS

• ถงึแม้ระดับน า้ตาลในเลือดจะเป็นปกต ิแต่ภาวะแทรกซ้อนกยั็งเกดิขึน้ได้ จาก lifestyle

• คนไข้เบาหวานทีอ้่วน ควรใช้ยา metformin คนไข้เบาหวานทีผ่อม ควรเร่ิมด้วยการฉีดอนิสุลิน 

• ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม sulfonylurea เพราะออกฤทธิโ์ดยการกระตุ้นตับอ่อนทีก่ าลังอ่อนล้าหล่ัง
อนิสุลินมากขึน้ ท าใหเ้บต้าเซลลต์ายมากขึน้

www.heatantiaging.com



แพทยอ์าจไม่ใช่หมอ และอาจารยอ์าจไม่ใช่ครู
คนบางคนจบแพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ แต่ไม่สามารถท างานเป็นหมอช่วยดูแลใหค้นมสุีขภาพดไีด้

คนบางคนมตี าแหน่งเป็นอาจารย ์แต่ไม่สามารถสอนลูกศิษยใ์หม้คีวามรู้ได้

คนหลาย ๆ คน ทีไ่ม่ได้จบแพทย ์ถูกเรียกว่าหมอ เพราะสามารถช่วยใหค้นหายป่วยหรือมสุีขภาพทีด่ขีึน้

คนหลาย ๆ คน ไม่ได้มตี าแหน่งอาจารย ์แต่กลับรักความเป็นครู สอนใหค้นมคีวามรู้และทกัษะในการท างาน

ดกีรี ต าแหน่ง เกยีรตยิศใด ๆ ไม่มคีวามส าคัญ เทา่กับ ประสบการณ ์และการกระท า

นพ. พฒันา เตง็อ านวย 
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