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Diabetic Neuropathies

 เบาหวานเปนหนึ่งในบรรดาโรคเรื้อรัง ซึ่ง

กอใหเกิดความเสียหายแกสุขภาพรางกายและ

มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผูเสีย

ชีวิตและพิการจากภาวะแทรกซอนของเบาหวาน

เพิ่มมากข้ึน โดยในประเทศสหรัฐในป ค.ศ.2001 

โรคเบาหวานถูกจัดเปนอันดับที่หกของสาเหตุการ

เสียชีวิต1 โดยผูปวยเบาหวานน้ันตองการการดูแล

ทางดานรางกาย จติใจ รวมท้ังยาในการรักษาอยาง

ตอเน่ือง โดยเบาหวานเปนภาวะท่ีระดับนํ้าตาลใน

กระแสเลือดสูงเกิน จากการที่รางกายไมสามารถ

นํานํ้าตาลไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย

ภาวะที่ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้นเปนระยะเวลา

นานๆ อาจทําใหเกิดมีการทําลายหลอดเลือด และ

อาจนําไปสูสภาวะแทรกซอนที่รุนแรงได  โดยมี

ผลกระทบตอหัวใจ ระบบหลอดเลือด จอตา ไต

และระบบประสาท 

 หน่ึงในภาวะแทรกซอนที่พบมากที่สุดคือ

ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท (diabetic 

neuropathy) เปนภาวะแทรกซอนของเบาหวาน

และเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะทุพลภาพ

และการตายข้ึน2 โดย WHO ไดประเมินวาใน

ชวงประมาณสองถึงสามทศวรรษท่ีผานมาภาวะ

แทรกซอนทางระบบประสาทสวนปลายในผูปวย

โรคเบาหวานนบัวาเปนอนัตรายตอสขุภาพทีส่าํคญั

อยางหนึ่งที่พบทั่วทั้งโลก 

 มีรายงานวาอุบัติการณของโรคเบาหวาน

เ พ่ิมขึ้นทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่ งในพื้นที่ที่มี

ประชากรหนาแนน เชน ยุโรป, อินเดีย, จีน, 

สหรัฐอเมริกาและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต โดยในแตละปอัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่ม

ขึ้นประมาณรอยละ 5 ในขณะที่อุบัติการณของผู

ปวยโรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซอนทางระบบ

ประสาทมีประมาณรอยละ 20 และเปนสาเหตุให

เกิดการตัดสวนปลายของแขนขา (amputations 

nontraumatic) ประมาณรอยละ 50-703 โดยใน

ประเทศไทยพบวาความชุกของโรคเบาหวานใน

ประชากรเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3.64

 ป จจั ย เ ส่ียงของการ เ กิด  d iabet i c 

neuropathies 

 ส า เ ห ตุที่ เ ป น ไป ได ข อ ง  d i a b e t i c 

neuropathy เปนผลมาจากปจจยัหลายอยางรวม

กนั แตปจจยัเสีย่งหลกัคอืระดบันํา้ตาลในเลือดสงู 
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การศึกษาทดลองการควบคุมโรคเบาหวานและ

ภาวะแทรกซอน (The Diabetes Control and 

Complications Trial/ DCCT) แสดงใหเห็นวา

อุบัติการณประจําปของ neuropathy ในป 1995 

พบประมาณรอยละ 2 แตอุบัติการณนี้อาจจะลด

ลงถึงรอยละ 0.56 หากมีการใหรักษาเต็มที่ในผู

ปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 

 การดํ า เนินโรคและความรุนแรงของ 

diabetic neuropathy ขึ้นอยูกับการควบคุมระ

ดับน้ําตาลในเลือดทั้งในเบาหวานชนิดท่ี 1 และ

ชนิดท่ี 2  นอกเหนือจากน้ียังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ

อีกเชน ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน   

ระดับของการขาดอินซูลิน การตอบสนองของภูมิ

รางกาย  ระดับการอักเสบ  การไดรบับาดเจ็บทีเ่สน

ประสาทและปจจยัทางพนัธกุรรมกล็วนเปนปจจัย

ที่สําคัญที่เก่ียวของกับความรุนแรงของ diabetic 

neuropathy ทั้งนั้น รวมท้ัง การสูบบุหรี่ หรือ การ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล5, 6

 การ จําแนกประเภทของ  d iabet ic 

neuropathies 

 ในผูปวยท่ีมโีรคเบาหวานภาวะแทรกซอนท่ี

มีผลตอระบบประสาทสวนปลายน้ันอาจจะพบวา

มีความหลากหลายของกลุมอาการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

เสนประสาทไดรับผลกระทบและกลไกพ้ืนฐานที่

ทําใหเกิดโรค7

 1. Peripheral neuropathy 

 ปลายประสาทอักเสบมีผลตอเสนประสาท

สวนปลายแขนขา สงผลทําใหเกิดอาการชาหรือ

ปวดในนิ้วเทา  เทา  ขา  มือและแขน ซึ่งเปนหน่ึง

ในรูปแบบทั่วไปของ diabetic neuropathy 

 2. Autonomic neuropathy

 Diabetic autonomic neuropathy 

(DAN) เปนภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญซ่ึงอาจนํา

ไปสู  การตายในผูปวยบางรายได ภาวะ DAN มี

ผลตอเสนประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทํางาน

ของระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ยอยอาหารและการทํางานของลําไส  ระบบหัวใจ

และหลอดเลือดที่ควบคุมการเตนของหัวใจและ

ความดันโลหิต รวมทั้งอาจเกิดปญหากับกระเพาะ

ปสสาวะ และอาจจะมีผลตอความสามารถในการ

รับรูปฏิกิริยาตอบสนองตอระดับนํ้าตาลในเลือด

ตํ่าก็ได8 

 3. Focal neuropathy 

 Focal neuropathy สามารถเกิดขึ้นไดใน

ทกุเสนประสาทสวนปลาย (non-central nervous 

system) มกัทาํใหเกดิการออนแรงฉบัพลนัในเสน

ประสาทหนึ่งหรือหลายเสนและสามารถทําใหเกิด

ความเจ็บปวดหรือกลามเนื้อออนแรงได 

 4. Proximal neuropathy 

 Proximal neuropathy หรือเรียกวา 

lumbosacral plexus neuropathy มักมีผลกระ

ทบตอเสนประสาทที่ตนขา สะโพก และกน สงผล

ใหเกิดความเจ็บปวด หรือ ชาท่ีบริเวณดังกลาว

และสงผลใหเกิดอาการออนแรงที่ขา โดยพบ 

proximal neuropathy นอยกวา peripheral หรอื 

autonomic neuropathies

 Pathophysiology

 ปจจัยที่นํ าไปสู   การเกิด  peripheral 
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neuropathy ในผูปวยเบาหวานน้ันยังไมสามารถ

อธิบายไดโดยสมบูรณ แตไดมีการตั้งสมมติฐาน

หลาย ๆ สมมติฐานขึ้นมาเพื่ออธิบายการเกิดโรค 

แตอยางไรกต็ามเปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวาการ

เกิด peripheral neuropathy เปนกระบวนการที่

มีหลายปจจัยรวมดังจะอธิบายตอไปนี้9

 1. The polyol pathway and the Na+, 

K+-ATPase defect

 ภาวะระดับนํ้าตาลในเลือดสูงสงผลใหเกิด

การเพ่ิมระดับของกลูโคสสะสมในเสนประสาท

นําไปสูการอิ่มตัวของวิถีการสลายกลูโคสปกติ 

(glycolytic pathway)  โดยกลูโคสท่ีเกินนั้นจะ

ถูกนําเขาสูวิถีโพลิออล (polyol pathway)  และ

เปล่ียนเปนซอรบิทอล (sorbitol)  และฟรุกโตส 

โดยเอนไซม aldose reductase และ sorbitol 

dehydrogenase (Green et al., 1999) การ

สะสมของซอรบิทอลและฟรุกโตสนําไปสูการลด  

myoinositol ของเสนประสาทลง ลดการทํางาน

ของ Na + / K +ATPase, ทาํใหการขนสงใน axon 

บกพรอง และทําลายโครงสรางของเสนประสาท 

เปนสาเหตุใหเกิดการนํา action potential ที่

ผิดปกติ นี่ก็เปนเหตุผลสําหรับการใชสารยับยั้ง

การทํางานของ aldose reductase (aldose 

reductase inhibitors) มาเพื่อเพิ่มการนํากระแส

ประสาท

 โ ม เดลทดลองขอ ง โ รค  d i a b e t i c 

neuropathy type 1 แสดงใหเห็นวามีการเพิ่ม

การนาํเอากลโูคสเขาสูวถิโีพลอิอล มากขึน้ เปนสวน

ประกอบที่สําคัญในชวงตนของการเกิด diabetic 

neuropathy  การกระตุนการทํางานของวิถีโพลิ

ออลยังมผีลกระทบตอการเพ่ิมการสราง ROS และ 

เพิ่ม nonenzymatic glycation รวมทั้งรบกวน

การผลิตไนตริกออกไซดและการไหลของเลือด 

(Gries et al., 2003).

 นอกเหนือจากวิถีโพลิออลแลวการทํางาน

ของ Na +, K +- ATPase  สามารถถกูปรับแตงได

จากปจจัยอ่ืน  เชน การสังเคราะหไนตริกออกไซด

บกพรอง, pseudohypoxia, และ prostacyclin 

defi ciency ดังนั้นการปรับการทํางานของ Na +, 

K +- ATPase ในเนื้อเยื่อประสาทสามารถทําได

โดยให prostacyclin analogues, acetyl-L-

carnitine และ C-peptide

 ดังนั้นในภาวะท่ีการทํางานของ Na +, K 

+- ATPase บกพรองมักพบวามีความเกี่ยวเนื่อง

กับความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึม

หลายอยาง การกระตุนการทํางานของวิถีโพลิ

ออลจากภาวะระดับนํ้าตาลในเลือดสูงสงผลให

มีการเพ่ิมของ  ความเครียดออกซิเดชันและการ

รักษาดวย aldose reductase inhibitor ARI 

พบวาสามารถลดความเครียดออกซิเดชันในเสน

ประสาทของหนูที่เปนโรคเบาหวานและไมพบการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางในเสนประสาทสวนปลาย

เชน demyelination หรือ เสนใยประสาทเส่ือม

สภาพ10

 2. Role of nonenzymatic glycation

 มีรายงานจากทั้งในสัตวทดลองและใน

มนุษยที่เปนโรคเบาหวานพบวา nonenzymatic 

glycation จะเพ่ิมขึ้นในเสนประสาทสวนปลาย 
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 ในกระบวนการน้ี การลดลงของการรวม

กลุม monosaccharides กับกลุม free amino 

ทีพ่บบนโมเลกลุของโปรตนีหรอืโมเลกลุของเซลล

อื่น ๆ ในชวงตนๆของการสรางหรือผลิตภัณฑ 

glycation ขั้นสูง (AGE) ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้จะ

สะสมในเนื้อเยื่อองคประกอบที่เฉพาะเจาะจงของ

เสนประสาทสวนปลาย รวมท้ัง สวนประกอบของ 

myelin รวมทั้ง axonal cytoskeletal proteins 

เช่น tubulin, neurofilament และ actin จะ 

glycated สงผลใหเกดิความผดิปกตใินโครงสราง 

axonal การขนสงชาลง เกดิการฝอและเสือ่มสภาพ

ของ axon  พวงมันมีความสามารถในการสราง 

oxidative stress โดย glycation อาจยาวนาน

ขึ้นจากการยับยั้งเอนไซมที่ใชปองกัน oxidative 

stress11

 3. Role of essential fatty acids 

 ภาวะเบาหวานนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

ระดับของกรดไขมันที่จําเปน โดยการสังเคราะห

ของ prostanoids จากเลือดซึ่งมีคุณสมบัติเปน 

vasoactive ที่สําคัญ พบวามันลดลงอยางเห็น

ไดชัดภาวะโรคเบาหวาน จากภาวะบกพรองใน

การสังเคราะหกรดไขมันสงผลกระทบหลักตอ 

endoneural vasculature สงผลใหมีการไหล

ของเลือดเพ่ิมขึ้นจากการแกไขท่ีระดับกรดไข

มันที่จําเปน ซึ่งจะเพ่ิมมากข้ึนตามการสังเคราะห 

prostanoid และปลดปลอย NO ออกมา12,13,14

 4. Role of neurotrophic factors 

 ความผิดปรกติ ในการสังเคราะหของ 

neurotrophins และ  neurotrophic factors 

รวมทั้ง receptors ที่มีพรอมในการใชงาน พบวา

เก่ียวของในการกอโรคของ diabetic neuropathy 

ภาวะพรอง  neurotrophic factors ดูเหมือน

วาจะมีสวนเกี่ยวของกับคุณลักษณะของ axon 

ที่เกิด atrophy ใน diabetic neuropathy ใน

เมื่อ neurofi laments เปนตัวหลักที่กําหนดขนาด

ของ axonal ดังนั้นเม่ือ neurotrophic factos 

ถูกรบกวน จะสงผลกระทบท่ีสําคัญโดยเฉพาะ

อยางย่ิงตอพยาธิกําเนิดในการพัฒนาของการ

เปลีย่นแปลงโครงสรางทุตยิภมูทิีพ่บความผิดปกติ

อยางชัดเจนในการสังเคราะหโปรตีนโครงสราง

จากการสังเกตพบวาเมื่อให neurotrophic พบ

วา diabetic neuropathy ไมไดเกิดขึ้นโดยฉับ

พลัน แตคอยๆเปนมากข้ึนจาก การเปลี่ยนแปลง

การเผาผลาญไปสูการเปล่ียนแปลงโครงสราง15,11 

แสดงวา neurotrophic factors ก็เปนปจจัยหนึ่ง

ที่เกี่ยวของกับ diabetic neuropathy

 5. Role of oxidative stress

 โรคเบาหวานคือสภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของ

ความเครียดออกซิเดชัน ทั้งจากการผลิต ROS 

เพิ่มขึ้น และจากการพรองความสามารถในการ

กําจัด ROS  การเพ่ิมการสราง ROS นําไปสูการ

เพิ่มขึ้นของ peroxidation ของเย่ือไขมัน ทําลาย

โปรตีนและดีเอ็นเอ ที่สงผลกระทบอยางมากตอ

การทํางานของเซลลและโครงสรางของเซลล15

 โมเลกุลของ superoxide, hydrogen 

peroxide, และ hydroxyl radicals เปนผลิตผล

จากปฏิกริยาเคมีของโมเลกุลออกซิเจนของ

ปฏิกิริยา Haber-Weiss
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 ROS สงเสริมปฏิกิริยาออกซิเดชันของ

โมเลกุลของเซลล เมื่อเร็ว ๆ นี้มีขอมูลสนับสนุน

สมมติฐานท่ีวาการเพ่ิมขึน้ของอนุมลูอิสระระหวาง 

ROS และการเกิดออกซิเดชันของกลูโคส เปนผล

มาจากการจัดการของโลหะทรานบกพรองเปน

สาเหตุสาํคัญของการเสียสมดุลในชวงตนของการ

เปนโรคเบาหวาน16 มีหลักฐานหลายอยางชี้ใหเห็น

วา oxidative stress จากการผลิตของ reactive 

oxygen species (ROS) คือหัวใจท่ีทําใหเกิด

พยาธิสภาพของเบาหวานและภาวะแทรกซอนของ

มัน17

 ในภาวะเบาหวานนี้ ROS ถูกสรางผาน

ทางหลายกลไก ภาวะที่ระดับกลูโคสภายใน

เซลลเกินเพิ่มการสราง superoxide radical ใน 

mitochondria ที่ electron transport chain18 

มากไปกวานั้น ROS ยังสามารถเกิดไดจาก

ปฏิกิริยา advanced glycation end products 

(AGE) ที่เพิ่ม ROS ผานทางการจับกับตัวรับ

ของ AGE ซึ่งทําให NF-kB ถูกกระตุนและทําให  

NADPH oxidase ถูกกระตุน ซึ่งรวมการเพิ่มใน

วถิโีพลอิอน ซึง่ aldose reductase ลดการเปล่ียน

กลโูคสเปน sorbital สมัพนัธกบัการเกิด diabetic 

neuropathy.

สรุป
 โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนทางระบบ

ประสาทประกอบดวยอาการทางคลินิกตางๆที่

รบกวนการทํางานของเสนประสาทยนต ประสาท

สัมผัสและระบบประสาทอัตโนวัติ โดยพยาธิ

กาํเนิดมหีลายปจจยัแตพบวามคีวามสัมพนัธอยาง

ใกลชิดกับการเผาผลาญอาหารผิดปกติ

 กลไกท่ีสําคัญ ไดแก การเพ่ิมการทํางานใน

วถิขีองโพลอิอล (polyol pathway), ความผดิปกติ

ของสาร vasoactive, การขาดออกซิเจนหรือขาด

เลอืดของเสนประสาท, glycation ทีไ่มใชเอนไซม, 

การเพิ่มขึ้นของโปรตีนไคเนสซี โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง เบตาไอโซฟอรม (β-isoform), การขาดปจจัย

การเจริญเติบโต, กลไกภูมิคุมกันที่ผิดปกติ, 

ความเครียดออกซิเดชันและ neurotrophism19

 1. สิ่งที่สําคัญที่สุดในผูปวยเบาหวานคือ

การรักษาระดับนํ้าตาลในเลือด ใหอยูภายในชวง

ปกติ การปองกันภาวะแทรกซอนไมใหเกิดยอมดี

กวา รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ควบคุมอาหาร การ

ออกกําลังกายและรับประทานยาเบาหวานใหสมํ่า

เสมอและตอเนื่อง

 2. การใหยาเพื่อบรรเทาอาการท่ีสวนของ

แขน มือ ขา และเทา:

  • ใหยากลุมรักษาโรคซึมเศรา เชน  

amitriptyline (Elavil), doxepin (Sinequan), 

or duloxetine (Cymbalta)

  • ใหยากลุมกันชัก เชน gabapentin 

(Neuront in ) ,  p regaba l in  (Ly r ica ) , 

carbamazepine (Tegretol), and valproate 

(Depakote)

  • ใหยาแกปวด 

 3. รักษาตามอาการที่พบพิจารณาตาม

สมควร 

 4. หลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงตางๆ
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