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การศึกษาหลายการศึกษาใหผลสอดคลองกันวา นอกจากภาวะสูงอายุแลว ผูปวยที่มีการติดเชื้อ severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเปนสาเหตุการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

มีโรคอ่ืนรวมดวย จะมีอาการแสดงที่รุนแรงและมีความเสี่ยงตออัตราการเสียชีวิตสูงกวาผูที่ไมมีโรครวมดวย โดยโรคท่ีพบ

รวมซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุด คือโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน และโรคเก่ียวกับระบบทางเดิน

หายใจอุดตันเรื้อรัง ตามลําดับ (1,2)  นอกจากนั้นโรคชนิดอื่น เชนโรคเก่ียวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรค

อวน โรคมะเร็ง และโรคปอด ลวนมีผลสงเสริมทําใหอาการแสดงจากโรค COVID-19 รุนแรงข้ึน และเพิ่มอัตราการเสียชีวิต

มากขึ้น 

1. ผูเปนเบาหวานมีโอกาสติดเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 ซ่ึงเปนสาเหตุโรค COVID-19  ไดมากกวาคนปกติหรือไม 

แมโรคเบาหวานเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงที่สงเสริมอาการแสดงที่รุนแรงและอาจกอใหเกิดการเสียชีวิตจากโรค 

COVID-19 ได (1) อยางไรก็ตามผูปวยโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1  และ 2 มีโอกาสติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ไดไมแตกตาง

จากคนปกติ เพียงแตหากผูปวยเบาหวานเกิดการติดเชื้อแลวจะมีโอกาสเกิดอาการแสดงที่รุนแรงมากกวา  ทั้งนี้อางอิงจาก

ผลการศึกษาแบบวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ซึ่งวิเคราะหรวบรวมขอมูลจากผลการศึกษาทางคลินิกจํานวน 14 

การศึกษา มีผูปวยโรค COVID-19 จํานวน 29,909 คน และมีผูเสียชีวิตจากโรค COVID-19 จํานวน 1,445 คน พบวาผูปวย

โรค COVID-19 ที่เปนโรคเบาหวานรวมดวย มีความเสี่ยงการเสียชีวิตมากกวาคนปกติอยางมันัยสําคัญทางสถิติมากกวา 2 

เทา (OR = 2.41, 95%CI: 1.05–5.51, p = 0.037) (1) 

2. ทําไมผูปวยโรคเบาหวานจึงมีอาการแสดงจากการติดเช้ือไวรัส SARS-CoV-2 รุนแรงกวาคนปกติ (2) 

สาเหตุที่คาดวาเก่ียวของ (2) ไดแก  

1) เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สามารถจับและเขาสูเซลลงายข้ึน เพราะที่ผิวเซลลปอดของผูปวยเบาหวานจะมีการ

เพ่ิมการแสดงออกของรีเซปเตอรชนิด angiotensin converting enzyme 2 (ACE2 receptor) และเอนไซมที่เก่ียวของ

ในการแยก spike (S)-protein ของเชื้อออกเปน S1 และ S2 ซึ่งจําเปนในการจับกับ ACE2 รีเซปเตอรชนิดมากขึ้น สงผล

ทําใหเชื้อไวรัสเขาสูเซลลไดมากขึ้น  

2) ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นจะทําใหรางกายมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อไวรัสลดลง  

3) ในรางกายผูปวยเบาหวานจะมีความไวตอการเกิดกระบวนการอักเสบมากกวาปกติ (hyperinflammation) 

นอกจากนั้นการทํางานระบบภูมิคุมกันจะลดลง ทาํใหกระบวนการจัดการกับกระบวนการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส

ดอยประสิทธิภาพลง 

 



3. แนวทางรักษาผูปวยโรคเบาหวานที่ปวยเปนโรค COVID-19  

หากผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน แสดงมีอาการทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย มีน้ํามูก จมูก

ไมไดกลิ่น ลิ้นไมรับรส ที่ตองสงสัยการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ใหรีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันที การมา

รักษาชาอาจเสี่ยงตอการอาการแสดงที่รุนแรงอันอาจจะทําใหผูปวยเสียชีวิตได (3) 

การศึกษาทางคลินิกพบวาผูปวยเบาหวานที่เปนโรค COVID-19 ที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมได 

(uncontrolled diabetes) จะมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตและตองใชเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลนานกวาคนปกติ (4) 

ดังนั้นวิธีการสําคัญที่สุดในการรักษา คือ ผูปวยควรตองควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับมาตรฐาน รวมกับการ

ติดตามรักษาอาการแสดงอ่ืนๆจากโรค COVID-19 โดยหากผูปวยสามารถรับประทานยาได ควรรับประทานยาลดน้ําตาล

ในเลือดที่ทานอยูเดิม ไมควรหยุดยาหรือปรับเปลี่ยนยาเอง และหากตองรักษาตัวในสถานพยาบาลตองแจงรายละเอียด

ชนิดยาที่ใชอยูใหแพทยผูทําการรักษาทราบ เพ่ือพิจารณาการรักษาใหเหมาะสมตามระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย (3) 

โดยสรุป ผูปวยโรคเบาหวานซึ่งมีความเสี่ยงของภาวะแทรกซอนตางๆ จะเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเจ็บปวยรุนแรง

หากไดรับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ท่ีเปนสาเหตุการปวยโรค CVOID-19 ดังนั้นการปฎิบัติตัวอยางถูกวิธีในการปองกันการติด

เชื้อตามแนวทางของกรมควบคุมโรค (3) เชน การหมั่นลางมือ สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลา ลางมือ

บอยๆ ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลทุกครั้ง เวนระยะหางทางสังคม (social distancing) ใกลชิดคนอื่นใหนอยที่สุด และ

หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน เปนตน รวมกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูระดับ

ปกติ และสิ่งสําคัญคือตองกระตุนความแข็งแรงของภูมิคุมกันรางกายโดยการหมั่นดูแลใหรางกายแข็งแรงโดยการออก

กําลังกายอยางสม่ําเสมอ หากมีอาการเขาขายการติดเชื้อใหรีบตรวจยืนยันการติดเชื้อและเขารับการรักษาใหเร็วที่สุด 
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