เนื่องจากโรคเบาหวานเป็ นโรคเรื้ อรัง ระดับน้ าตาลที่สูง
มีผลต่ออวัยวะต่างๆ ทาให้มีการทางานเสื่ อมลง ซึ่งการใช้ยารักษา
เพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ ดังนั้น การ
ควบคุมอาหารและรู ้จกั เลือกกินอาหารที่เหมาะสม ในปริ มาณที่ถูก
สัดส่วนกับความต้องการของร่ างกาย จึงเป็ นวิธีหนึ่งในการรักษา
และป้ องกันโรคเบาหวานได้
โดยทัว่ ไปอาหารสาหรับผูป้ ่ วยเบาหวาน มีหลักการเดียวกัน
กับอาหารเพื่อสุขภาพ แต่มีอาหารบางอย่างที่ตอ้ งให้ความสนใจ
เป็ นพิเศษ ได้แก่

อาหารคาร์ โบไฮเดรต ( ข้ าว แป้ง) เป็ นแหล่งพลังงาน
ผูป้ ่ วยเบาหวานจึงไม่ควรงดหรื อจากัดมากเกินไปแนะนาให้บริ โภค
ประมาณร้อยละ 50 ของพลังงานในแต่ละวัน และแนะนาให้
รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ธัญพืช
ต่างๆ ข้าวกล้อง ข้างซ้อมมือ ขนมปั งโฮลวีท

น้ ามันสาหรับปรุ งอาหาร แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
น้ ามันที่มาจากไขมันสัตว์และน้ ามันพืช โดยน้ ามันสัตว์ เช่น น้ ามัน

ทุกมื้อในแต่ละวันโดยผักใบเขียวทุกชนิดสามารถรับประทานได้

หมู จะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ เป็ นกรดไขมันอิ่มตัว ส่วนน้ ามัน

ไม่จากัดจานวน เช่น ผักกาด ผักบุง้ ถัว่ งอก เนื่องจากผักเหล่านี้ให้

พืช ยกเว้น น้ ามันมะพร้าวและน้ ามันเมล็ดปาล์ม จะประกอบไปด้วย

พลังงานต่าและยังมีกากอาหารที่เรี ยกว่าไฟเบอร์ ทาให้การดูดซึม

ไขมันไม่อิ่มตัว มีประโยชน์ต่อร่ างกายมากกว่าไขมันจากสัตว์

น้ าตาลช้าลง การรับประทานอาหารประเภทผัก แนะนาให้บริ โภค
ปะมาณ 4-6 ทัพพีต่อวัน หากเป็ นผักลวกสุก ควรเพิ่มปริ มาณเป็ น

น้ ามันพืช ได้แก่ น้ ามันมะกอก น้ ามันถัว่ เหลือง น้ ามันเมล็ด
ทานตะวัน และน้ ามันข้าวโพด

อาหารโปรตีนและนม แนะนาให้บริ โภคปริ มาณร้อยละ
10-20 ของพลังงานทั้งหมด และควรเลือกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่
ติดมัน โดยเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่า ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อเป็ ด เนื้อสัตว์ที่มี
ไขมันปานกลาง ได้แก่ เนื้อหมู เครื่ องในหมู ไข่ไก่ ไข่เป็ ด และ
เนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง เช่น ซี่โครงหมู เนยแข็ง แฮมติดมัน นอกจากนี้
ควรบริ โภคปลาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และควรหลีกเลี่ยง
เนื้อสัตว์แปรรู ป
นมและกลุ่มผลิตภัณฑ์จากนมเป็ นแหล่งของโปรตีนที่สาคัญ
เช่นกัน สาหรับนม ควรเลือก นมจืดและพร่ องมันเนย ควรเลือกชนิด
ที่ไม่ปรุ งรส

อาหารไขมัน แนะนา ให้บริ โภคประมาณร้อยล ะ 30
ของพลังงานทั้งหมด โดย จากัดปริ มาณไขมันอิ่มตัว ให้ ไม่เกิน
ร้อยละ 7 ของปริ มาณไขมันทั้งหมด และควร จากัดไขมันทรานส์
โดยไขมันทรานส์มีมากในมาการี น เนยขาว และอาหารอบกรอบ

อาหารหมวดผัก ควรบริ โภคผัก ธัญพืช ผลไม้ ทุกมื้อเกือบ

2 เท่า และควรรับประทานแบบต้ม หากเป็ นผัดผักควรใช้น้ ามัน
ให้นอ้ ยที่สุด
อาหารกลุ่มผลไม้ เป็ นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ แต่ไม่ควร
รับประทานมากเกินไป ผลไม้ที่ไม่ควรรับประทาน ได้แก่ ผลไม้ที่มี
รสหวานจัด หรื อผลไม้ที่ดูดซึมน้ าตาลได้เร็ ว เช่น ทุเรี ยน สัปปะรด
องุ่น ลาไย ขนุน ละมุด มะขามหวาน รวมทั้ง ผลไม้แช่อิ่มหรื อเชื่อม
น้ าตาล ส่วนผลไม้ที่กินได้ประจาในปริ มาณที่พอเหมาะ ได้แก่ ผลไม้
ไม่หวาน เช่น ฝรั่ง กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วงมัน สาหรับน้ าผลไม้
มีเส้นใยอาหารน้อยกว่า ผูป้ ่ วยเบาหวานยังควรรับประทานผลไม้สด
จะดีกว่า
รับประทานไม่เกิน 3 ส่วนต่อวัน โดยผลไม้ 1 ส่วน ให้
พลังงาน 60 กิโลแคลอรี่ เช่น กล้วยน้ าว้า/กล้วยไข่ 1 ผลกลาง กล้วย
หอม 1 ผลเล็ก ส้มเขียวหวาน 2 ผลกลาง ส้มโอ 2 กลีบใหญ่ มะม่วง
ดิบ ½ ผลกลาง องุ่น 20 ผลกลาง ฝรั่ง ½ ผลกลาง ชมพู่ 4 ผลใหญ่
แตงโม 8-10 ชิ้นคา

คาแนะนาอืน่ ๆ สาหรับอาหารผูป้ ่ วยเบาหวาน ได้แก่
-

-

-

-

อาหารที่รับประทานสามารถปรุ งรสด้วยน้ าตาลได้
บ้าง แต่ปริ มาณทั้งวันไม่ควรเกิน 3-6 ช้อนชา
นา้ ตาลเทียม ให้พลังงานน้อยมาก ผูป้ ่ วยเบาหวาน
สามารถรับประทานได้บา้ ง แต่การใส่น้ าตาลเทียม
ควรจากัดปริ มาณให้นอ้ ยที่สุด โดยไม่เกินความ
ปลอดภัยที่กาหนดไว้
การรับประทานเค็ม ผูป้ ่ วยเบาหวานมักมีความดัน
โลหิ ตสูงร่ วมด้วย การจากัดปริ มาณเกลือในอาหาร
ไม่เกิน 6 กรัม ( 1 ช้อนชา) ต่อวัน ช่วยลดความดัน
โลหิ ตได้
วิตามินเสริม ผูป้ ่ วยโรคหวานไม่จาเป็ นต้องกิน
วิตามินหรื อแร่ ธาตุเสริ ม และไม่แนะนาให้ใช้สาร
ต้านอนุมูลอิสระ
การอ่านค่าสารอาหารจากฉลากโภชนาการก่อนการ
รับประทาน
ถ้าดื่มกาแฟ ควรดื่มกาแฟดา ไม่ใส่น้ าตาล
เลือกอาหารที่มีดชั นีน้ าตาลต่าหรื อปานกลาง
อาหารแลกเปลี่ยนในหมวดเดียวกันทาให้ผปู ้ ่ วย
เบาหวานสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลาย
อาหารทีม่ พี ลังงานตา่ เป็ นหนึ่งในแนวทางการ
ควบคุมอาหาร แต่ควรปรึ กษาแพทย์ก่อน
ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน รวมทั้งเครื่ องดื่มต่างๆ
มีน้ าตาลเป็ นส่วนประกอบทุกชนิด เช่น น้ าหวาน
น้ าอัดลมและขนมหวาน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด
ฝอยทอง เค้ก เครื่ องดื่มประเภทน้ าอัดลม

วิธีการควบคุมสั ดส่ วนอาหารและวางแผนเมนูอาหาร
อย่างง่ าย ได้แก่ แบบจาลองอาหาร ซึ่งเป็ นแนวทางที่กาลังแพร่ หลาย
ตัวอย่างแบบจาลองอาหาร โดยอาหารในกลุ่มเดียวกัน
จะให้สารอาหารหลักใกล้เคียงกัน สามารถทดแทนหรื อสลับเปลี่ยน
กันไปมาได้

อาหารสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ตัวอย่าง อาหาร 1 จาน
นม

ผลไม้
ผัก 50%
แป้ ง 25% เนื้อ 25%
พ.ต.ท.หญิง มงคลธิดา อัมพลเสถียร
แพทย์ ผ้เู ชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคเบาหวานและต่ อมไร้ ท่อ
ฝ่ ายกิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
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