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ค�ำน�ำ

 “เบาหวาน” เป็นโรคยอดฮิตที่คนไทยป่วยกันมากที่สุด

โรคหนึ่ง ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพร่างกาย และมีแนวโน้ม

พบได้มากขึ้นในทุกเพศทุกวัย เนื่องจากวิถีชีวิตคนยุคปัจจุบัน 

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอาหารการกิน ขาดการออกก�าลังกาย 

อย่างสม�่าเสมอ จึงท�าให้พบโรคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 ระดับน�า้ตาลในเลอืดทีส่งูขึน้ในโรคเบาหวาน ท�าให้อวยัวะ 

ต่างๆ ท�างานเส่ือมลง น�าไปสู่โรคอื่นๆ เกิดเป็นภาวะแทรกซ้อน 

เรือ้รงัทีร่นุแรงได้  ดงันัน้ การดแูลตนเองจงึมคีวามส�าคญัอย่างมาก 

 	 หัวใจส�าคัญในการรักษาโรคเบาหวาน	 ไม่ใช่การรักษา 

ด้วยการใช้ยา	แต่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน

อาหาร และการปฏบิตัติวัให้เหมาะสม ความรูค้วามเข้าใจในโรคนี ้

อย่างถูกต้อง จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต 

ประจ�าวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

ต่อสุขภาพ อาหารที่ให้พลังงานต�่า การควบคุมน�้าหนักส�าหรับ 

คนไข้เบาหวานที่มีน�า้หนักเกิน และการออกก�าลังกาย 
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 หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นหนังสือเล่มแรกที่แนะน�าเมนู 

อาหารเบาหวานหรือการปฏิบัติตัวในคนไข้เบาหวาน แต่

คณะผูจ้ดัท�าเชือ่ว่า เป็นหนงัสอื "เล่มเดยีว" ทีเ่นือ้หาทัง้หมด 

ในเล่มนี้ได้ผ่านการทดสอบในคนไข้จริงมาแล้วว่าได้ผลดี 

และปลอดภัยในคนไทย จากโครงการวิจัยของสาขาวิชา

ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ร่วมกบัศนูย์ความเป็นเลิศด้านเบาหวาน ฮอร์โมน 

และเมตะบอลิสม และฝ่ายโภชนวิทยา และโภชนบ�าบัด  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ได้คิดค้นสูตรอาหารเมนูไทยๆ ที่มี

คุณค่าทางอาหาร แต่ให้พลังงานต�่า เพื่อจ�ากัดพลังงานใน

อาหาร ท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดลดลง รวมถึงน�้าหนักตัว

ลดลง โดยผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทุกราย เมื่อรับประทาน

อาหารตามสูตรต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งติดตามการรักษากับ

แพทย์ และนักโภชนากรอย่างต่อเนื่อง พบว่าการควบคุม 

เบาหวานดีขึ้น น�า้หนักตัวลดลงในผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย 

และทุกคนก็มีความพึงพอใจในการรักษาด้วย

 หนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู ้ 

ดังกล่าวมบีทสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่รับประทาน 

อาหารเมนูนี้เพื่อควบคุมเบาหวาน มีการน�าเสนอเมนูอาหาร 



ที่ใช้ รวมทั้งวิธีการประกอบอาหาร ให้ผู ้ที่สนใจสามารถน�า 

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง

      อย่างไรก็ตามสูตรอาหารในเล่มนี้ปรับมาจากโครงการ 

วจิยั ซึ่งในโครงการวิจัยจะมีการก�าหนดพลังงานในอาหารที่ต�่า 

กว่านี้  ดังนั้นสูตรอาหารในหนังสือเล่มนี้    ถึงแม้จะไม่ได้ผลดี 

เท่ากับในโครงการวิจัย แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุม 

พลังงานในอาหารต่อไป อนึ่่งผลของการควบคุมพลังงานอาหาร 

ในแต่ละคนแตกต่างกัน   ควรมีการประเมินระดับน�้าตาลเพื่อดู 

การตอบสนองเป็นระยะด้วย 

 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   หนังสือเล่มนี้จะสามารถ

ท�าให้คนไข้เบาหวานมีชีวิตที่ดีขึ้น รู้หลักการปฏิบัติตัว และได้รับ

ความรู้ด้านโภชนาการ ที่น�าไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างต่อเนือ่ง  อย่างไรกต็าม การจ�ากดัพลงังานในอาหารในคนไข้ 

เบาหวานที่รับประทานยาหรือฉีดยาอยู่   มีความเสี่ยงในการเกิด 

ภาวะน�้าตาลต�า่ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรงได้ 
  
จึงแนะน�าให้ 

คนไข้เบาหวานทุกรายปรึกษาแพทย์ผู้ท�าการรักษาอยู่ ก่อนที่จะ 

เริ่มการจ�ากัดพลังงานอาหาร เพื่อที่จะได้มีการติดตามระดับ

น�้าตาล และการปรับยาให้เหมาะสมโดยแพทย์ผู้รักษาต่อไป

คณะผู้จัดท�า
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   และกำรควบคุมโรคเบำหวำน1เบาหวาน 
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
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เบาหวานคืออะไร

 “โรคเบาหวาน” ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่เราได้ยินกัน
อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากคนไทย 60 กว่าล้านคน โดยเฉลี่ยแล้ว
แทบทุกครัวเรือน จะมีคนไข้โรคเบาหวานอยู่ 1 คนแทรกอยู่ใน
ครัวเรือนนั้นๆ และโรคนี้จัดเป็นมหันตภัยเงียบ เป็นตัวก่อให้
เกิดภาวะแทรกซ้อน น�าไปสู่โรคต่างๆ ตามมา

 โรคเบาหวานในทางการแพทย์จะรู้จักกันดีในชื่อของ 
Diabetes Mellitus  หรือเรียกกันสั้นๆว่า “DM” เบาหวานเป็น
โรคที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับการท�างานผิดปกติของหลายอวัยวะ 
ท�าให้ระดับน�า้ตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าปกติ ในคนทั่วไป ตับอ่อนจะ
สร้างฮอร์โมนชื่อ “อินซูลิน” ออกมา เพื่อไปกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆ 
น�าน�้าตาลในกระแสเลือดเข้าไปใช้ภายในเซลล์ ท�าให้ระดับน�า้ตาล
ในเลือดลดลงได้ตามปกติ แต่ในคนไข้เบาหวาน ตับอ่อนอาจจะ 
ท�างานไม่ได้ตามปกติ ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้
เพียงพอ หรือในบางราย ตับอ่อนสามารถผลิตอินซูลินออกมาได้
ตามปกติ แต่เซลล์ต่างๆ กลับไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน 

 เนื่องจากอินซูลินเป็นตัวน�าน�้าตาลในกระแสเลือดเข้าไป
ภายในเซลล์ เมื่ออินซูลินมีไม่เพียงพอ หรือมีพอแต่เซลล์ไม่ตอบ
สนองต่ออินซูลิน ท�าให้น�้าตาลไม่เข้าเซลล์ ระดับน�า้ตาลในเลือดสูง
ขึ้นตามมา เมื่อน�้าตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลานานๆ ย่อมเกิด
ผลกระทบต่อเซลล์ต่างๆ ท�าให้เกิดโรคของหลอดเลือดในอวัยวะ 
ต่างๆ ทั่วร่างกายทั้ง ตา, ไต, หัวใจ และเท้า เป็นต้น  
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 การควบคุมเบาหวานจะท�าให้อาการของน�้าตาลสูงดีขึ้น
หรือหายไป ไม่ว่าจะเป็นอาการปัสสาวะบ่อย หิวน�า้บ่อย หรือ
น�้าหนักตัวลด นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัยยังพบว่าการควบคุม 
เบาหวาน สามารถท�าให้โรคแทรกซ้อนลดลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ที่ตา (เช่น ตาบอด) และที่ไต (เช่น ไตวาย) และอาจส่งผลใน
การลดโรคของหลอดเลือดหัวใจ (เช่น กล้ามเนื้อหัวใจตาย) และ
หลอดเลือดสมอง (เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต) ได้อีกด้วย

 จุดประสงค์หลักๆ ในการรักษาโรคเบาหวาน คือควบคุม
ระดับน�้าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับปกติ และป้องกันไม่ให้โรค
แทรกซ้อนเข้ามาย่างกราย ทั้งนี้ยังรวมถึงควบคุมความดันโลหิต 
ไขมันในเลือด น�้าหนักตัว และสุขภาพโดยรวมอีกด้วย

ท�ำไมต้องควบคุมเบำหวำน ถ้ำไม่คุมจะเกิดอะไรขึ้น

กำรควบคุมโรคเบำหวำน ดูได้จำกไหน



เบาหวาน 
สัมภำษณ์โครงกำร

ลดอำหำร ฉลุย
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 ค�ากล่าวน้ีคงไม่ได้เกินจริงไปสักเท่าไรนัก เมื่อเราได้คุยกับ

สุภาพสตรีคนนี้ คุณอรทัย....เธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่เบาหวาน 
คุมได้โดยไม่ต้องใช้ยา หลังจากได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารับ
ประทานอาหารสูตรพลังงานต�า่นั่นเอง 

สวัสดีค่ะ กุง - อรทยั  นะคะ ปัจจบุนัเป็นผูต้รวจการพยาบาลแผนก 
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ร.พ.จุฬาฯ ท�างานมาปีนี้เป็นปีที่ 27 แล้วค่ะ 
ปกติตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดตลอดทุกปี จะเห็นค่าระดับน�า้ตาล 
ของตัวเองว่าใกล้จะเสีย่งเป็นเบาหวานแล้ว จนเมือ่ปี 2553 น�า้ตาล
ก็สูงขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายผลเลือดก็ถึงเกณฑ์เบาหวานจนได้ค่ะ 

เบำหวำนไม่ใช่โรค  
แต่เกิดจำกกำรใช้ชีวิต 
ที่ไม่ระวังเท่ำนั้นเอง

 สวัสดีครับ ท�ำควำมรู้จักกันสักหน่อย
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 แสดงว่ำก็ท�ำใจว่ำเบำหวำนต้องมำสักวันใช่ไหมครับ

 มีกำรปรับพฤติกรรมอย่ำงไร

ใช่ค่ะ เพราะโรคเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์ มีทั้งคุณพ่อและคุณแม่
เป็นกันทั้งคู่ เลยคิดว่าเดี๋ยวสักวัน เราคงต้องเป็นแน่ๆ จนตรวจ
พบในปี 2556 และเริ่มรับประทานยาเบาหวานเพื่อควบคุมเรื่อย
มา แต่ผลจากการรับประทานยา ท�าให้ถ่ายบ่อย จึงปรับเปลี่ยน
ตัวยามาเรื่อยๆ จนสุดท้ายเหลือรับประทานยาอยู่วันละ 1 เม็ดค่ะ  

ตอนนัน้ไม่ได้ตระหนกัเท่าไรค่ะ อาจจะเพราะผลเลอืดไม่ได้สงูมาก 
เจาะน�้าตาลตอนอดอาหารประมาณ 130 เอง  น�้าหนักคงที่
ประมาณ 64-65 กิโลกรัมตลอด ส่วนสูง 155 เซนติเมตร โดย
ปกตก่ิอนหน้าน้ันจะรบัประทานอาหารครบ 3 มือ้ มือ้ละ 1-2 ทพัพี 
กบัข้าวกป็กติ โดยแต่ละวันจะดืม่กาแฟเอสเพรสโซ่ ชาเยน็ ชาเขยีว 
หรอืน�า้อดัลม รทูเบยีร์ อย่างน้อยวนัละหนึง่แก้ว เตม็ทีก่บัชวีติมาก
แถมยงัไม่ได้ควบคมุพวกของหวาน ผลไม้หวานอกีด้วย แต่น�า้หนกั 
คงทีต่ลอด     อาจจะเพราะว่างานเราเดนิตลอดและในแต่ละสปัดาห์ 
นั้นจะไปออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ 2-3 วันต่อสัปดาห์ ด้วยการ
เต้นแอโรบิก 1 ชั่วโมง บวกกับเดิน 1-2 รอบ โดยท�าแบบนี้ทุก
สัปดาห์อย่างสม�า่เสมอ
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โครงการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ใช้วิธีจ�ากัดพลังงานในอาหาร 
เพียง 600-1,200 กิโลแคลอรีต่อวัน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลจาก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด มีการตรวจติดตามเพื่อประเมิน
ความปลอดภัยเป็นระยะ เนื่องจากคนไข้เบาหวานอาจมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรับประทานอาหารพลังงานต�่าได้ 
โดยเฉพาะภาวะน�้าตาลในเลือดต�่า

เมนอูาหารในหนงัสอืเล่มนี ้ก�าหนดพลังงานไว้ที ่1,200 กโิลแคลอรี
ต่อวนั โดยผูอ่้านสามารถน�าไปประยุกต์ใช้และปรบัเปลีย่นพลงังาน
อาหารได้เองตามความเหมาะสม

  ค�ำชี้แจง

หากผู้อ่าน ต้องการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารที่ให้พลังงานต�่า
กว่านี ้ควรเข้ารบัการปรกึษาจากแพทย์ก่อนปรบัเปลีย่นสตูร
อาหารทกุครัง้

ระวัง 
ข้อควร2
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การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด ขึ้นอยู ่กับ
หลายปัจจัย ทั้งอาหารที่รับประทานเข้าไป การ
ออกก�าลังกาย และการรักษาด้วยยา เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนอาหาร อาจส่งผลต่อระดับน�้าตาล
ในเลือดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่ฉีดอินซูลิน
หรือคนไข้ที่ใช้ยาเม็ดลดระดับน�้าตาลอยู่ ดังนั้น 
ก่อนทีจ่ะมกีารปรบัเปลีย่นการรบัประทานอาหาร 
ไม่ว่าจะเป็นสูตรพลังงานต�่าหรือสูตรอ่ืนๆ ควร
ท�าการปรึกษาแพทย์ผู ้ดูแลก่อน เพื่อป้องกัน
ภาวะน�า้ตาลในเลือดต�า่ ทีอ่าจรนุแรง มผีลให้เกดิ 
อันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะ
สมและทันท่วงที

ข้อควรระวัง
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 ภำวะน�้ำตำลในเลือดต�่ำ

ภาวะน�้าตาลในเลือดต�า่ หรือการที่ระดับน�้าตาลในเลือด
ต�า่กว่าปกติ เกิดจากหลายสาเหตุ สามารถพบเห็นได้ใน 
ผู ้ป่วยเบาหวานที่กินอาหารได้น้อย แต่ยังกินยาหรือ
ฉดียาเท่าเดิม โดยภาวะน�า้ตาลต�า่เกดิขึน้จากความไม่พอดี 
ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร และปริมาณ
อินซูลินที่ฉีด หรือยาเม็ดลดระดับน�า้ตาลที่ใช้ โดยอาการ 
ของภาวะน�า้ตาลต�่ามีได้ตั้งแต่ไม่มีสมาธิ ตัวเย็น หน้ามืด 
หรือวิงเวียน โดยในคนที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นหมดสติ 
หรือชักได้ 

มือสั่น หรือใจสั่น

 เหง่ือแตก หรือตัวเย็น

    หน้ำมืด วิงเวียน

หมดสติ หรือชัก

อำกำรของภำวะน�้ำตำลในเลือดต�่ำ

(ในคนที่มีอำกำรรุนแรง)

 ไม่มีสมำธิ
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หากมีอาการที่สงสัยว่ามีภาวะน�้าตาลในเลือดต�า่ร่วมกับตรวจ
วัดระดับน�า้ตาลที่ปลายนิ้วแล้วพบว่ามีค่าน้อยกว่า  
70 มก./ดล. แนะน�าการปฏิบัติตนดังนี้
1.	หากคนไข้ยังรู้ตัวดี

รับประทานอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตชนิด Simple 
Carbohydrate 15 กรัม ซึ่งจะสามารถเพิ่มระดับน�้าตาล
ในเลือดได้เร็ว เช่น 
o น�้าหวาน 2 ช้อนโต๊ะ หรือน�า้ผึ้ง 3 ช้อนชา ผสมน�า้
o น�้าส้ม 180 มล. 
o ลูกเกด 2 ช้อนชา 
   ตรวจวัดน�้าตาลปลายนิ้วซ�้าที ่15 นาทีหลังรับประทาน 
o หากระดบัน�า้ตาลปลายนิว้ยงัมค่ีาน้อยกว่า 70 มก./ดล. 

ให้กินคาร์โบไฮเดรตปริมาณ 15 กรัมซ�้า ร่วมกับตรวจ
วัดน�้าตาลปลายนิ้วซ�้าที่ 15 นาทีหลังกินเช่นเดิม 

o เมื่อระดับน�้าตาลกลับสู่ค่าปกติแล้ว แนะน�าให้คนไข้
รับประทานอาหาร หรืออาหารว่างเพื่อป้องกันภาวะ
น�้าตาลในเลือดต�่าที่จะเกิดซ�้า ร่วมกับปรึกษาแพทย์

2.	หากคนไข้ไม่รู้สึกตัว
o ให้รีบน�าส่งโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ใกล้บ้านที่สุดหรือ

โทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีวิต เพื่อมาให้การช่วยเหลือและ
น�าตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

o ถ้าโรงพยาบาลอยู่ไกล ให้ใช้น�้าหวานเข้มข้นหรือน�้าผึ้ง 
ป้ายที่กระพุ้งแก้มข้างที่นอนตะแคงทีละน้อย ห้ามให้
ปริมาณมาก เพราะอาจท�าให้ส�าลักได้

กำรแก้ไขภำวะน�้ำตำลในเลือดต�่ำ
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สูตรอำหำร 7 วัน
52 เมนู
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เมนูในเล่มนี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบ
และวิธีท�า และส่วนที่ 2 ปริมาณการจัดเสิร์ฟต่อ 1 ที่ ซึ่งใน
ส่วนที่ 2 นั้น จ�าเป็นจะต้องชั่งตวงวัตถุดิบในหมวดเนื้อสัตว์
และหมวดข้าวแป้ง เมื่อวัตถุดิบนั้นสุกแล้ว (ในส่วนประกอบ
ของแต่ละเมนูจะวงเล็บค�าว่าดิบ ไว้ข้างหลังวัตถุดิบที่บอก
ปริมาณขณะดิบ) เพราะปริมาณอาหารดิบ จะมีการเผื่อส่วน
เกินเอาไว้บางส่วน
 ในกรณีที่บางเมนู ไม่สามารถน�าผักสุกมาชั่งตวงได้ 
สามารถใช้เป็นปริมาณผักดิบได้ ส�าหรับเมนูที่ก�าหนดให้ใช้กุ้ง 
2 ตัวนั้น มาจากกุ้งดิบที่รวมน�้าหนักเปลือกและหัวขนาด 40 
ตัวต่อ 1 กิโลกรัม (เมื่อปอกเปลือกและหัวออก เนื้อกุ้งดิบ 1 
ตัวจะมีน�้าหนักประมาณ 10 กรัม) หากเป็นกุ้งตัวเล็กกว่านั้น 
สามารถเพิ่มจ�านวนให้ได้น�้าหนักตามที่ต้องการ
 ส�าหรับการปรุงรส จะงดการใช้น�้าตาลทราย แต่ให้
เลือกใช้น�้าตาลเทียมปรุงรสแทน อย่างไรก็ตาม น�า้ตาลเทียม
บางชนดิมีส่วนประกอบทีใ่ห้พลงังาน จงึไม่ควรใช้เกนิ 1-2 ซอง 
ต่อม้ือ (น�า้ตาลเทยีม 1 ซอง ให้พลังงานประมาณ 4 กโิลแคลอร)ี

วิธีการใช้เมนู

สูตรอำหำร
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MENU

ผลไม้

พลังงำนชื่ออำหำรมื้ออำหำร

 210
ข้าวต้มปลากะพงใส่ผัก
กวางตุ้งไต้หวัน	

มื้อเช้า

           50มะละกอ

         260รวมม้ือเช้า

  20วุ้นเมล็ดแมงลักมื้อว่างเช้า

  230สุกี้สันในไก่น�้า	มื้อกลางวัน

  120ย�าถั่วพู	

  50แตงโม

         400รวมม้ือกลางวัน

  60พานาคอตต้ามะนาวมื้อว่างบ่าย

150ข้าวสวย					มื้อเย็น	

120ย�าหมูย่าง

100แกงเลียงกุ้ง

  50แอปเปิล

         420รวมมื้อเย็น

      1,160รวมทั้งวัน

  วันที่ 1
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ใส่ผักกวำงตุ้งไต้หวัน

ข้ำวต้มปลำกะพง 

วันที่ 1 

 มื้อเช้ำ
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ส่วนประกอบ ข้ำวต้มปลำกะพงใส่ผักกวำงตุ้งไต้หวัน

ปริมำณ/หน่วยวัดครัวเรือนส่วนประกอบ

3	ถ้วยตวง	(500	กรัม)ข้าวต้ม

180	กรัมเนื้อปลากะพงขาว	(ดิบ)

8	ถ้วยตวงผักกวางตุ้งไต้หวัน	(ดิบ)

1	โครงโครงไก่	

3	รากรากผักชี	

10	กลีบกระเทียม

3	ช้อนโต๊ะข่าแก่

ส�าหรับปรุงรสเกลือป่น	พริกไทย

ส�าหรับตกแต่งใบขึ้นฉ่าย

1. น�าโครงไก่ลงหม้อ เติมน�้าให้ท่วม  
2. บุบรากผักชี กระเทียม และข่าแก่ พอให้แตก  
   ใส่ลงไปในหม้อ ตั้งไฟให้เดือด  
3. พอเดือดได้ที่ ใส่เนื้อปลาลงไป พยายามอย่าคนน�้าซุป  
   เพราะเนื้อปลาจะเละ  
4. เมื่อเนื้อปลาสุกแล้วให้ช้อนขึ้นพักไว้  
5. ปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทย เล็กน้อย  
6. น�าผักกวางตุ้งไต้หวันลวก แล้วใส่ชามพักไว้

  วิธีท�ำน้�ำซุป
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รองชามด้วยผักกวางตุ้งสุก ตักข้าวต้มใส่ชามตามปริมาณที่
ก�าหนด ใส่เน้ือปลาไว้ด้านบน ราดน�้าซุปตามให้พอท่วมข้าว 
จากนั้นตกแต่งด้วยใบขึ้นฉ่ายและผักกวางตุ้งให้สวยงาม

ปริมาณการจัดเสิร์ฟต่อ	1	ที่
ข้าวต้มปลากะพงใส่ผักกวางตุ้งไต้หวัน	
o ข้าวต้ม ½ ถ้วยตวง (110 กรัม)
o เนื้อปลากะพงขาวสุก 2 ช้อนโต๊ะ (30 กรัม)
o ผักกวางตุ้งไต้หวันลวกสุก 1 ถ้วยตวง 

วิธีจัดใส่จำน



52 เมนเูด็ด เคล็ดลับพิชิตเบาหวาน

39 ฟงประสบการณจริงจาก...ผู ใช
ไดผลในระยะยาว

อาหาร-เครื่องดื่ม-อาหารเพื่อสุขภาพ

ฟงประสบการณจริง
จาก...ผู ใช

ไดผลในระยะยาว

52 เคล็ดลับ
พิชิต
เบาหวาน

เมนูเด็ด

เมนูสุดปง
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