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 แต่ก่อนคนไทยโบราณกินข้าวซ้อมมือเป็นอาหารประจำชีวิต ทั้งเช้า เที่ยง เย็น ขนมนมเนย
จากโรงงานอุตสาหกรรมไม่มี มีแต่ผลไม้ที่ปลูกเองตามบ้าน มีให้กินตามฤดูกาล ขนมหวานจาก
ครัวเรือน ซึ่งปรุงจากเครื่องปรุงธรรมชาติ เช่น กะทิจากมะพร้าว น้ำตาลจากต้นอ้อย ต้นตาลโตนด 
และต้นมะพร้าว ตัวเครื่องปรุงอาหารก็เป็นกล้วย ฟักทอง มัน เผือก ถั่วดำ เอามาบวดกับกะทิ       
ทำมื้อกินเป็นมื้อเป็นคราว ผักหรือก็ปลูกเองในสวนครัว ที่รั้วริมบ้าน เก็บผักสดๆกินได้ทุกวัน 
อาหารก็เป็นจานน้ำพริกกินกับผักสดๆ มีในทุกสำรับที่แต่งออกมากินกัน ดังนั้นสุขภาพคนไทยก็
เลยดี แข็งแรง ไกลจากโรคเบาหวาน ชนิดไม่เคยพบไม่เคยเห็น ไม่เคยรู้จักกันเลยทีเดียว  

เดี๋ยวนี้คนไทยกินข้าวขาว กินขนมนมเนยอย่างฝรั่ง กินของขบเคี้ยวจากโรงงาน                
กินช็อกโกแลต กินทอฟฟี่ กินเค้ก กินคุกกี้ กินขนมปัง ตามด้วยเบคอน แฮม แถมท้ายด้วย            
น้ำอัดลมสารพัดชนิด น้ำผลไม้กระป๋องอีก คนไทยก็เลยพากันเป็นโรคเบาหวาน ทั้งผู้ใหญ่              
ทั้งคนหนุ่มคนสาว แล้วกำลังจะลามไปถึงเด็กๆ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ จนก็เป็นเบาหวาน รวยก็
เป็นเบาหวาน ไม่จนไม่รวยก็เป็นเบาหวาน 

ข้อมูลจากสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ สำรวจผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกในปี พ.ศ.2550         
พบว่ามีจำนวน 246 ล้านคน โดยผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกเป็นคนป่วยชาวเอเชียในอัตรา 4 คนใน        
5 คนของผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งนี้ต้นเหตุใหญ่มาจากวิถีชีวิต ตลอดจนอาหารการกินของคนเอเชีย       
ที่เปลี่ยนไปนั่นเอง 

คมชัดลึก ฉบับวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2552 พาดหัวข่าวหน้า 1 ทีเดียวว่า  
“เด็กติดขนมป่วยอื้อ : ไตเสื่อม เบาหวาน เหตุกระหน่ำโฆษณา 

แฉโฆษณา ‘ขนมเด็ก’ ในไทยมากที่สุดในโลก พบ 42 ครั้งต่อชั่วโมง เกิน
กฎหมายกำหนด แฉงัดทุกกลยุทธ์เพื่อให้เด็กติด ส่งผลเด็กไทย
สุขภาพทรุด ป่วยทั้งโรคไตเสื่อม เบาหวาน หัวใจ 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ออก
มาเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจว่า เด็กไทยซื้อขนม น้ำอัดลม         
สูงถึงวันละ 135 ล้านบาท การบริโภคสิ่งเหล่านี้ทุกวัน ทำให้
เด็กรุ่นใหม่มีปัญหาสุขภาพอย่างหนัก เช่น โรคอ้วน เบาหวาน 
หัวใจ ฟันผุ ฯลฯ” 

โรคเบาหวานนั้นมาจากอาหารการกินที่เปลี่ยนไปของ
สังคมไทย ทางแก้ก็ต้องย้อนศรหันมากินอาหารพลัง
สดจากธรรมชาติ จึงจะได้สุขภาพดีแบบยั่งยืน 

 
นิดดา หงษ์วิวัฒน์ 

ผู้เขียน 

คำนำ
ต้านโรคเบาหวานด้วยอาหารแนวธรรมชาติบำบัด
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ดิฉันมีกรรมพันธุ์
เป็นโรคเบาหวาน

บิดาของดิฉันพบว่าเป็นโรคเบาหวานเมื่อท่านอายุย่างเข้ากว่า 60 ปี และเสียชีวิตด้วย
ภาวะหัวใจล้มเหลว น้ำท่วมปอด เมื่ออายุย่างเข้า 80 ปีพอดี โดยปกติท่านเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
เล่นกีฬาบ่อยมาก อาทิตย์ละ 4-5 วัน ทุกเช้าท่านจะตื่นตั้งแต่มืด ออกไปเดินเร็วๆให้ได้เหงื่อเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จากนั้นก็ต้มน้ำชงชาดื่ม ดูแล้วชีวิตของท่านน่าจะไกลจากโรคร้ายนี้  

แต่ในเรื่องอาหารการกินนั้น ท่านไม่ระวังเลย เป็นผู้ที่ชอบกินอาหารอร่อย กินอาหารมันๆ 
ประกอบด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่ อาหารทอด อาหารผัดแบบจีนน้ำมันเยอะ อาหารอบประเภท ตับไก่
อบ เป็นต้น ทำอาหารกินเองก็อร่อย ชอบกินทุเรียนมาก เท่านี้ยังไม่พอ ยังชอบฝึกสมองลอง
ปัญญาด้วยการเล่นไพ่รัมมี่กับกลุ่มเพื่อนๆผู้สูงอายุด้วยกัน วันละนานๆ และหลายๆครั้งก็นาน
มากไปหน่อย เล่นบ่อยๆเสียอีก เพื่อนผู้สูงอายุทั้งหลายนั้นเป็นนักสูบบุหรี่ตัวยงทุกคน พ่อจึงถูก  
รมด้วยควันบุหรี่ ทำให้พ่อต้องสูดลมหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปในปอด จนทำให้ปอดกลายเป็น        
ปอดรมควัน ส่วนตัวพ่อนั้นไม่ได้สูบบุหรี่มากว่า 30 ปีแล้ว 

พ่อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆ เกิดขึ้นแล้วก็หายไป ใครๆรวมทั้งหมอก็คิดว่าสาเหตุ       
มาจากเบาหวาน จึงเพิ่มยาเพื่อลดภาวะน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น อาการเจ็บหน้าอกก็ห่างออก          
ไป แต่กระนั้นนานๆครั้งก็ยังคงมาเยือน 

จนกระทั่งพ่อเจ็บหน้าอกอย่างมาก หายใจยาก เหงื่อกาฬไหลย้อย นั่นแหละจึงได้นำ         
พ่อเข้ากรุงเทพฯรักษาตัว ตอนนั้นพ่ออายุมากแล้ว เข้า 79 ปีปลาย เป็นเดือนเกิดของพ่อพอดี          
หมอตรวจพบอาการเจ็บหน้าอกมาจากสภาพปอดที่อ่อนแอ อันเกิดจากการสูบบุหรี่ หมอจึง          
มีคำสั่งให้พ่องดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด แล้วพ่อจะงดสูบได้อย่างไร ในเมื่อพ่อไม่ได้สูบบุหรี่เลยมา       
ตั้ง 30 ปีแล้ว ต่อมาหมอจึงพบว่าสาเหตุมาจากหัวใจสูบฉีดโลหิตได้ไม่ดี เพราะภาวะเลือดที่หนืด
อันมีสาเหตุมาจากเบาหวาน  

ดิฉันมีกรรมพันธุ์เป็นโรคเบาหวาน 
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ในที่สุดพ่อก็ถูกส่งตัวไปให้กับ
หมอโรคหัวใจ กระนั้นก็ตาม หมอโรค

หัวใจก็เยียวยาอาการของพ่อลำบากมาก 
เนื่องจากเป็นสภาวะโรคหัวใจที่เนื่องมาจาก
เบาหวานที่เป็นมานาน แถมยังมีสภาพปอด
ที่อ่อนแออีกด้วย ในที่สุดพ่อก็จากไปใน       
วันใกล้วันเกิดของพ่อที่จะอายุ 80 ปี
บริบูรณ์ด้วยภาวะ “หัวใจทำงานได้ไม่มี
ประสิทธิภาพจึงกระทบกับปอดที่อ่อนแอ 
มากแล้ว เกิดภาวะน้ำท่วมปอด หายใจ
ไม่ได้” พ่อจากไปอย่างสงบ 

อาการของพ่อก็คือ อาการของ
โรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart 
disease) หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ
โคโรนารี (coronary heart disease) คือ

อาการตีบของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง
หัวใจจึงทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด เบาหวานเป็นปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดแดงแข็งซึ่งก็แข็ง  
ทั่วร่าง แต่หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจแข็งจนเกิดอาการตีบนั้นอันตราย 

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งจะเป็นมากในผู้ที่ เป็นโรคเบาหวานและสูบบุหรี่ร่วมด้วย         
แต่พ่อแม้จะไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงด้วยตัวเอง แต่ก็อยู่ในภาวะสูดเอาควันบุหรี่ของผองเพื่อน         
รัมมี่เข้ามาทุกวันเป็นเวลานานๆ จึงเกิดสภาวะหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจแข็ง และเกิดการ
ตีบขึ้นมา 

คนเป็นโรคเบาหวานตายด้วยอาการของโรคหัวใจมากที่สุดถึง 65% พ่อจึงเป็นหนึ่ง        
ในคนเป็นโรคเบาหวานที่ต้องเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 

ความเชื่อที่ว่า “โรคเบาหวาน” เป็นโรคกรรมพันธ์ุ ทำให้สามี น้อง และแม่ กลัวว่าดิฉัน        
จะพลอยเป็นโรคเบาหวานไปด้วย ด้วยเหตุที่ เป็นหญิง เป็นพี่คนโต เมื่อวัยกำลังย่างเข้า              
เลข 45 สามีและน้องเขย คือหมอสมเกียรติ คูอมรพัฒนะ จึงจับดิฉันเข้าตรวจเลือด และบังคับ       
ให้หมั่นตรวจเป็นประจำ เช็กน้ำตาลในกระแสเลือดเป็นหลัก ตรวจเรื่องอื่นๆเป็นผลพลอยได้              
ไปด้วย ด้วยเหตุผลที่ว่า อยู่ในวัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ประกอบกับมีกรรมพันธ์ุเบาหวาน
ข้างบิดาอีกด้วย  

ดิฉันไม่ยอมเชื่อตามความเชื่ออันนี้ เพราะจากคนปกติไม่มีโรคเบาหวาน อยู่ๆก็                  
จะเป็นเบาหวานเพราะกรรมพันธ์ุเป็นไปไม่ได้ อะไรที่เป็นกรรมพันธ์ุน่าจะปรากฏแต่แรกเกิด           
ถ้าไม่ปรากฏแล้วก็ถือเป็นอัน “เจ๊ากัน” ไม่มีกรรมพันธ์ุนั้นๆต่อกัน แต่ไม่เชื่อแล้วเฉยๆย่อม        
ไม่ใช่ดิฉัน 

ดิฉันจึงทำการศึกษา “โรคเบาหวาน” เพื่อต้านกับโรค โดยไม่นั่งรอชะตากรรมพันธ์ุ              
ให้กำหนด ในที่สุดก็พบว่าโรคเบาหวานนั้น  เกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่สมดุลกับภาวะร่างกาย
โดยแท้ กินให้สมดุลกับร่างกาย กินต้านเบาหวานก็ต้องกินในแนวธรรมชาติ ในเมื่อมนุษย์เราเกิด

ตัวอย่าง
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มาแต่แรกก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อาหารการกินล้วนผักสด ผลไม้สด มนุษย์ก็มีวิวัฒนาการ         
มาได้ด้วยดี โรคภัยแบบชีวิตอุตสาหกรรมในปัจจุบันไม่เคยมีมาก่อน  

ดิฉันจึงหันไปหาวิถีแบบธรรมชาติ จัดสรรตารางชีวิตเสียใหม่ให้มีการกินอาหารพลังสด
มากขึ้น ลดละเลิกอาหารทั้งหลายที่ทำลายสุขภาพ  

ลดการกินเนื้อสัตว์ใหญ่โดยสิ้นเชิง เหลือแต่สัตว์เล็กๆ เช่น กุ้งฝอย ปลาฝอย ปลาตัวน้อย 
ซึ่งก็กินไม่มาก อาศัยโปรตีนจากถั่ว เห็ด เต้าหู้ และฟองเต้าหู้ เป็นส่วนใหญ่  

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งแบบโยคะบริหารอวัยวะภายใน โดยเฉพาะตับและตับอ่อน        
อันเป็นอวัยวะที่เกี่ยวเนื่องกับเบาหวานและบริหารจิตใจ สลับวันกันกับการเดินเร็วเป็นระยะทาง 
3-5 กิโลเมตร  

ผ่อนคลายจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา พักผ่อนเมื่อร่างกายเมื่อยล้า เท่านี้ย่อมห่าง
ไกลจากโรคเบาหวาน และอีกสารพัดโรคแน่นอน  

ปัจจุบันนี้ดิฉันอายุ 59 ปี (พ.ศ.2552) ปลอดภัยทั้งจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในกระแสเลือดสูง ซึ่งทั้งสามโรคนี้เป็นกันมากในผู้สูงวัย จนแทบจะเป็นโรคสามัญ 
ประจำวัยผู้สูงอายุไปเสียแล้ว 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยมานานกว่า 15 ปี พบว่าร้อยละ 2 มีความพิการ           
ทางสายตา มากกว่าครึ่งของผู้ป่วยพบความผิดปกติของปลายประสาท ผู้ป่วยเบาหวานมีความ
เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองสูงเป็น 4 เท่าของคนปกติ ฉะนั้นการล้มป่วยด้วยโรค        
เบาหวาน จึงเท่ากับเป็นการเชื้อเชิญโรคอื่นอันไม่พึงปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิตของเราด้วย 

ดิฉันมีกรรมพันธุ์เป็นโรคเบาหวาน 

ตัวอย่าง
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โรคเบาหวานกับภาวะเลือดหนืด
นำไปสู่ภาวะล้มเหลวของอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ง่าย

โรคเบาหวานคือสภาวะเลือดในร่างกายที่มีกลูโคสในปริมาณที่สูงกว่าปกติ กลูโคส              
ก็คือแป้งและน้ำตาลจากอาหารที่เรากินเข้าไป ถูกย่อยให้มีโมเลกุลเล็กที่สุด จึงสามารถผ่าน            
ผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดได้ เพื่อไปเป็นพลังงานให้กับอวัยวะต่างๆ โดยที่มีอินซูลินฮอร์โมน 
ซึ่งผลิตโดยตับอ่อนไปกำกับให้เซลล์อวัยวะต่างๆเปิดรับกลูโคสไปจากกระแสเลือด ดังนั้นอินซูลิน
จึงคือตัวควบคุมกลูโคสในกระแสเลือดให้มีแต่พอดี  

โดยปกติคนเราจะมีกลูโคส (น้ำตาล) ในกระแสเลือดอยู่ที่ 80-110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร        
ถ้าน้อยกว่านี้คือ ต่ำกว่า 60 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะทำให้เกิดภาวะหน้ามืด เป็นลม หมดเรี่ยว
หมดแรงได้ ถ้าเกินกว่านี้แต่ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ถือว่าน้ำตาลในเลือดสูงไปหน่อย        
ซึ่งยังอยู่ในภาวะแกว่งตัว คือขึ้นชั่วคราวแล้วลงได้ แต่ถ้าขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงเกินกว่า 120 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตรแล้ว เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน อยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว ต้องหาทาง “ปรับชีวิต พิชิต
โรคเสีย” 

อันว่ากลูโคสหรือน้ำตาลในกระแสเลือดมีความจำเป็นต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายมาก 
เพราะไม่ว่าจะเป็นสมอง หัวใจ ปลายประสาท กล้ามเนื้อ ตับ ไต ไส้ พุง ผิวหนัง ม้าม ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับสารพิษ ล้วนต้องการ
กลูโคสเพื่อไปเป็นแหล่งพลังงานให้อวัยวะและระบบต่างๆทำงานได้ ซึ่งร่างกายของคนเรานั้น 
ต้องการพลังงานวันละ 1,600-2,000 กิโลแคลอรี 

ดังนั้นเมื่อเรากินอาหารเข้าไปมากมาย โดยเฉพาะประเภทแป้งและน้ำตาล ร่างกายก็จะได้
รับกลูโคสมหาศาลเข้าไปตามกระแสเลือด ตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลิน เพื่อไปกำกับให้เซลล์อวัยวะ
ต่างๆ เซลล์ของระบบต่างๆ ให้เปิดรับเอากลูโคสเข้าไปจากกระแสเลือด ให้เหลือไว้ในกระแสเลือด
แต่พอดีในระดับปกติเท่านั้น 

โรคเบาหวานกับภาวะเลือดหนืด 

ตัวอย่าง
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อวัยวะต่างๆเมื่อรับกลูโคสเข้าไปก็
แปลงเป็นพลังงานใช้ ฉะนั้นเมื่อรับกลูโคสมา
มากเกินก็ย่อมเหลือ กลูโคสส่วนที่เหลือถูก
แปลงเป็นไกลโคเจน (ไขมันชนิดหนึ่ง) ฝังไว้
ตามเซลล์อวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะตับถือ       
เป็นแหล่งพลังงานสำรองของร่างกายที่ใหญ่
ที่สุด ซึ่งจะถูกนำออกมาใช้เมื่อร่างกายขาด
พลังงาน นี่แหละคือสาเหตุของโรคอ้วนใน        
หมู่นักกิน  

ถ้าแม้นว่าตับอ่อนยังแข็งแรง ผลิต
อินซูลินออกมาได้สม่ำเสมอ บังคับเซลล์ให้เปิด
รับกลูโคสได้ตลอดเวลา “อ้วนอย่างไรก็ไม่เป็น
โรคเบาหวาน” ที่เป็นโรคเบาหวานกันก็ตรงนี้ 
ตรงที่ตับอ่อนอ่อนล้าเสียแล้ว ผลิตอินซูลินออก
มาใช้ได้ไม่เพียงพอ จึงบังคับเซลล์ให้เปิดรับ
กลูโคสได้ไม่มากพอ กลูโคสที่เกินกว่าปกติ         
จึงยังคงอยู่ในกระแสเลือดมากเกินอัตราปกติ
เป็นเวลายาวนานนั่นเอง และอีกประการหนึ่ง 
ก็คือเซลล์รับกลูโคสมามากจนล้น ในที่สุด 
เซลล์ก็ไม่อาจรับกลูโคสได้อีกแล้ว หรือพื้นที่รับ
กลูโคสของเซลล์เต็มไปด้วยไกลโคเจนอัดกัน
จนแน่นไม่เหลือพื้นที่ในการเปิดรับกลูโคส      
หรือเหลือพื้นที่แต่น้อยจึงรับกลูโคสได้ไม่เต็ม  
ที่ จึงเกิดปฏิกิริยาปฏิเสธอินซูลินหรือต้าน
อินซูลินไม่ยอมเปิดผนังเซลล์เพื่อรับกลูโคส      
เข้ามา น้ำตาลจึงยังคงล่องลอยอยู่ในกระแส
เลือด เกิดภาวะโรคเบาหวาน ภาวะนี้เรียกว่า 
“ต้านอินซูลิน” (insulin resistance) 

 
โรคเบาหวานมี2ประเภทคือ

โรคเบาหวานประเภทที่ 1 เป็นเบา
หวานแบบพึ่งอินซูลิน คือ การรักษาเบาหวาน
ประเภทนี้ต้องอาศัยการฉีดอินซูลินเข้าไป
เท่านั้น ทั้งนี้เพราะสาเหตุของโรคเบาหวาน
ชนิดนี้เกิดจากตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลิน ร่างกาย
จึงขาดอินซูลินที่จะไปกำกับเซลล์ให้เปิดรับ
กลูโคส จึงต้องอาศัยอินซูลินจากภายนอกด้วย

ตัวอย่าง
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การฉีดเข้าไป มักเกิดขึ้นในเด็ก ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกว่า “เบาหวานเด็ก” ซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น มีผู้เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 1 นี้จำนวน 2% ของโรคเบาหวานทั้งสอง
ประเภทรวมกัน 

นอกจากนี้ สาเหตุของโรคเบาหวานประเภทที่ 1 ยังมีอีกหลายสาเหตุ เช่น มาจากความผิด
ปกติทางกรรมพันธ์ุทำให้ตับอ่อนถูกทำลาย หรือเกิดจากการติดเชื้อที่ตับอ่อนอย่างรุนแรง            
จนกระทบการผลิตอินซูลินของตับอ่อน หรือเกิดจากการได้รับสารพิษจากภายนอก เช่น จากการ
ผ่าตัด เกิดจากสารเคมี เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นต้น เป็นโรคตับอ่อนอักเสบ เป็นมะเร็งที่ตับอ่อน        
และแม้แต่เกิดปัญหาระบบภูมิคุ้มกันโรคทำหน้าที่ผิดพลาด เข้าโจมตีเซลล์ตับอ่อนส่วนที่             
ผลิตอินซูลินคือ เบต้าเซลล์ จนทำให้ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้ สรุปก็คือ          
สาเหตุทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดขึ้นกับตับอ่อนโดยตรง จนตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ จึงไม่มี
อินซูลินไปทำให้เซลล์รับกลูโคสจากกระแสเลือด กลูโคสจึงอยู่ในกระแสเลือดมากจนถึงขั้นเป็น
โรคเบาหวาน  

เบาหวานประเภทที่ 1 รักษาไม่ได้ ป้องกันก็ไม่ได้ ต้องฉีดอินซูลินไปจนตลอดชีวิต 
วันเบาหวานโลก คือวันที่ 14 พฤศจิกายน เฉพาะปี พ.ศ.2551 นั้น เป็นปี “เบาหวาน           

ในเด็กและวัยรุ่น” โดยประกาศว่า “วันเบาหวานโลกปีนี้ (2551) องค์การอนามัยโลก ต้องการ        
ที่จะลดและป้องกันเด็กอ้วนมากเกินไป โดยการร่วมรณรงค์ไม่ให้เด็กกินขนมหวาน น้ำหวาน           
น้ำอัดลมในโรงเรียน ไม่ให้ดูทีวีนานเกินไป หรือเล่นคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว เน้น                   
ให้เด็กออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และช่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง         
คนปกติ มีอายุยืนยาว” 

โรคเบาหวานประเภทที่ 2 เป็นเบาหวานแบบไม่พึ่งอินซูลิน เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่
เป็นส่วนมาก แต่เด็กที่อ้วนมากก็มีแนวโน้มเป็นเบาหวานชนิดนี้ เรียกว่าคนปกติอยู่สบายๆ 
สุขภาพทั่วไปดีๆนี่แหละ วันดีคืนร้ายก็พบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานเสียแล้ว มันน่าเจ็บกระดอง
ใจ นี่แหละเป็นจุดที่ดิฉันสนใจ ซึ่งสามารถป้องกันได้และรักษาได้อีกด้วย  

โรคเบาหวานประเภทที่ 2 นี้ ผู้ป่วยมีจำนวน 98% จากโรคเบาหวานทั้งสองชนิดรวม      
กัน ในปี พ.ศ.2550 กระทรวงสาธารณสุขสำรวจผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 พบว่ามีจำนวน
ถึง 2,450,000 คน (ยังตัวเลขที่ตกสำรวจอีกต่างหาก)  

โรคเบาหวานประเภทที่ 2 นี้ สัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการกินของเรา และอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรต ส่วนอวัยวะที่สัมพันธ์กับการกินและเป็นอวัยวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน          
คือ ตับ ตับอ่อน ซึ่งมีหน้าที่ต่อร่างกาย ดังนี้  

ตับ (liver) เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด มีน้ำหนัก 2.5% ของน้ำหนักตัวเรา ยาว 7 นิ้ว ตั้ง          
อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาใต้กะบังลม มีหลอดเลือดดำใหญ่นำสารอาหารจากลำไส้เล็ก           
และแหล่งอื่นมารวมศูนย์ที่ตับ ตับมีเลือดมาเลี้ยงจำนวนมากถึง 1,500 ซีซีต่อนาที หรือจำนวน        
1 ใน 4 ของเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที ตับเปรียบเสมือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่        
ของร่างกายที่เป็นแหล่งอาหาร เขตซ่อมบำรุง ขจัดของเสีย ที่สำรองพลังงาน เป็นต้น หน้าที่       
ของตับมีดังนี้ 

ตับผลิตน้ำดีวันละประมาณ 500-1,000 ซีซี เก็บไว้ในถุงน้ำดี ตับใช้โคเลสเตอรอล              
ในการผลิตน้ำดี น้ำดีจะถูกส่งไปยังลำไส้เล็ก เพื่อช่วยย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต           

โรคเบาหวานกับภาวะเลือดหนืด 

ตัวอย่าง
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โปรตีน และไขมัน  
ตับทำหน้าที่ขจัดสารพิษ

ต่างๆ เช่น ยา แบคทีเรีย สารปนเปื้อน
มากับอาหาร สารพิษที่เกิดจากร่างกาย 

ตลอดจนซากเซลล์ทั้งหลายที่ตายแล้ว ขับ
ออกไปทางท่อน้ำดีสู่ลำไส้เล็กและขจัดออก 

ไปทิ้งที่ลำไส้ใหญ่ ออกจากร่างกายทางทวารหนัก 
ตับทำหน้าที่ขจัดซากเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุ 

และหมดสภาพแล้วออกจากร่างกาย  
ตับสร้างพลังงานจากกลูโคส และสำรองพลังงานไว้ในรูปของไกลโคเจน 

(glycogen) ซึ่งก็คือ ไขมันชนิดหนึ่ง   
ตับเป็นที่เก็บวิตามินเอ บี อี และเค เพื่อใช้ในการสร้างพลังงาน  
ตับสร้างโปรตีนที่ชื่อ โกลบูลิน (globulin) และอัลบูมิน (albumin) เข้ากระแสเลือดเพื่อ

ขนส่งสารอาหารเข้าสู่เซลล์ และทำหน้าที่ดึงน้ำไว้ในกระแสเลือด ป้องกันร่างกายบวมน้ำและ 
ช่วยทำให้การแข็งตัวของเลือดเป็นไปอย่างเหมาะสม ป้องกันภาวะเลือดข้น 

ตับช่วยทำให้เลือดที่ปากแผลแห้งแข็งตัว เพื่อปิดบาดแผลของเรา ป้องกันการเสียเลือด
มากเกินไป  

ตับอ่อน (pancreas) อยู่ในช่องท้องระหว่างกระเพาะอาหารและลำไส้ มีคุณสมบัติเป็น 
ทั้งต่อมไร้ท่อเพราะผลิตฮอร์โมน และต่อมมีท่อเพราะผลิตเอนไซม์  

ตับอ่อนในฐานะต่อมมีท่อ ผลิตเอนไซม์หลายตัวส่งไปยังลำไส้เล็ก เพื่อช่วยย่อยอาหาร
ต่างๆ  

ตับอ่อนในฐานะต่อมไร้ท่อ ผลิตฮอร์โมนสองตัวคือ อินซูลิน (insulin hormone) กับกลูคา-
กอน (glucagon hormone) ซึ่งทำหน้าที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ เมื่อกระแสเลือดมีกลูโคสมาก ตับ

อ่อนก็จะผลิตอินซูลิน เพื่อให้อินซูลินไปทำหน้าที่กำกับให้ผนังหุ้มเซลล์เปิด
จุดรับกลูโคสเข้าภายในเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน อินซูลินก็จะส่งกลูโคส

เข้าเซลล์ในทุกอวัยวะไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลในเลือดจะลดลงมา         
สู่ระดับปกติ แต่ยามใดที่กระแสเลือดขาดน้ำตาล ตับอ่อนก็จะ

ผลิตกลูคากอนขึ้นมา เพื่อไปเร่งตับให้แปลงไกลโคเจน
ที่เก็บสะสมเอาไว้ให้เป็นกลูโคส แล้วส่งเข้าสู่

กระแสเลือด เพื่อให้ระดับน้ำตาลปรับขึ้นสู่
ปกติ และเพียงพอที่จะนำส่งสู่เซลล์ต่างๆ 
เพื่อให้อวัยวะต่างๆได้รับแล้วแปลงเป็น

พลังงาน สามารถทำงานได้ตามปกติ 

ตัวอย่าง
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