
          ผู้ที่เป็นเบาหวาน...ต้องเลือกกินอาหาร 
ที่ท าให้ควบคุมเบาหวานได้งา่ยขึ้น เนื่องจากยา 
กินจะช่วยกระตุ้นให้ตับอ่อนท างานมากขึ้นและ 
ช่วยให้เนื้อเยื่อต่าง ๆ ดื้อต่ออินซูลินน้อยลง ใช้ 
ไปนาน ๆ ตับอ่อนจะท างานไม่ไหวต้องเพิ่มยา 
ขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถใช้ยากินได้ 

          การควบคุมอาหาร...ในผู้ป่วยเบาหวาน 
จึงส าคัญที่สุด การควบคุมอาหารเป็นหัวใจของ 
การควบคุมเบาหวาน แม้ได้รับยารักษาเบาหวาน 
แล้วก็ตาม การควบคุมอาหาร...คือ การเลือกกิน 
อาหารครบทุกหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับความ 
ต้องการของร่างกาย กินให้ได้สัดส่วนกับพลังงาน 
ที่ใช้ในวันนั้น ๆ “ใช้เท่าไร...กินเท่านั้น”  ถ้ากิน 
มากกว่าพลังงานที่ใช้ไปน้ าตาลในเลือดก็จะสูง 
 

จุดมุ่งหมายของการควบคุมอาหาร 
          1. เพื่อควบคุม...ระดับน้ าตาลและไขมันให้ 
อยู่ในระดับปกติ หรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด 
          2. เพื่อควบคุม...น้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ 
เหมาะสม 
          3. เพื่อชลอ...การเกิดโรคแทรกซ้อนจาก 
โรคเบาหวาน 
          4. เพื่อให้...ร่างกายได้รับสารอาหารครบ 
ถ้วนอย่างสมดุล 
          ผู้ป่วยเบาหวาน…ควรเลือกกินอาหารอย่าง 
ถูกหลักโภชนาการ ควบคู่กับการออกก าลังกาย 
อย่างสม่ าเสมอ ช่วยให้ควบคุมระดับน้ าตาลใน 
เลือดได้ดี 

ผู้ป่วยเบาหวานกับการ 
กินอาหาร...นอกบ้าน 
          1. ลดปริมาณ...อาหาร 
ไขมันในมื้ออาหารล่วงหน้า 
เพื่อกินในงานเลี้ยงซึ่งมัก 
เป็นอาหารไขมันสูง 
          2. งานเลี้ยง...มักเริ่มเวลา 18.00 น.-20.00 น.  
ควรกินอาหารว่างก่อนเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ 
น้ าตาลในเลือดต่ า 
          3. กิน…อาหารที่เหมาะกับตนเองและควบคุม 
ปริมาณอาหารทุกคร้ัง 
          4. ดื่ม...น้ าเปล่าแทนน้ าหวานและเครื่องดื่มที่มี 
แอลกอฮอล์   
          5. ดื่ม...น้ าเปล่า 1 แก้วก่อนอาหาร และเลือก 
กินผักสด สลัด เพื่อให้อิ่มเร็วขึ้น ไม่กินอาหารอื่น ๆ  
มากเกินไปโดยเฉพาะไขมัน 
          6. หลีกเลี่ยง...เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ถ้า… 
เลี่ยงไม่ได้ให้ดื่มเล็กน้อยพร้อมอาหารและดื่มช้า ๆ 
          7. เค้ียว...ช้า ๆ สนทนาขณะกินจะช่วยให้กิน 
น้อยลง 
          8. เลือก...ร้านอาหารที่สามารถสั่งอาหารได้ 
ตามต้องการ เช่น ไม่ใส่น้ าตาล,ผงชูรส ใส่น้ ามันน้อย 
          9. กรณ.ี..อาหารที่สั่งมีปริมาณมากไม่ควรกินจน 
หมดเพราะเสียดาย  
          10. ไม่ควร...ไปงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนบ่อยและ 
ปฏิเสธอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยง อย่าเกรงใจท าให้ต้อง 
ละเลยการควบคุมอาหาร          

           11. หากต้อง...เดินทางให้น าอาหารที่ 
พาสะดวกติดไปด้วย เช่น น้ าผลไม้ธรรมชาติ  
นมจืดพร่องมันเนย  ขนมปังกรอบจืด  ส้ม   
กล้วย  เพ่ือกินในยามฉุกเฉิน หาก...ถึงเวลา 
อาหารควรกินรองท้องก่อนอย่าปล่อยให้หิว 
จัด 
          12. หลีกเลี่ยง...น้ า น้ าแข็ง ผลไม้ที่ปลอก 
ทิ้งไว้ หรืออาหารที่ขายตามริมทาง อาหารสุกๆ  
ดิบ ๆ ซึ่งอาจปนเปื้อนจุลินทรีย์สูง เพราะอาจ 
ท าให้ท้องเสียจะท าให้การควบคุมเบาหวานยุ่ง 
ยากมากขึ้น 

ความอ้วนจะท าให้ 

อินซูลินออกฤทธ์ิไม่ดี 
ท าให้ระดับน ้าตาลในเลือดสูงข้ึน 

การลดอาหารไขมัน 

จะช่วยควบคุมน ้าหนักตัว 
ช่วยให้อินซูลินท างานดีข้ึน 

ระดับน ้าตาลในเลือดจะลดลงด้วย 
อาหารทีม่ีไขมันสูง 
ท าให้หลอดเลือดตีบตัน 

...ได้ง่าย 



ข้อมูล หอผู้ป่วยไอซียู 
ผลิตโดย กลุ่มงานสุขศึกษา/รพ.ยะลา/50 

อาหารกบั 

โรคเบาหวาน 

หลักทั่วไปในการกนิอาหาร 
...ของผู้ป่วยเบาหวาน 
          1. กินอาหาร...ให้หลากหลายครบทุกหมู่  
          2. กินอาหาร...หลังฉีดอินซูลินหรือกินยา 
แล้วประมาณ 30 นาท ี
          3. กินอาหาร...ให้เป็นเวลาสม่ าเสมอใน 
เวลาเดียวกันทุกวัน ไม่ควรกินเวลาหิว ไม่งด 
อาหารมื้อใดมื้อหนึ่งแล้วเพิ่มปริมาณมื้อต่อไป 
          4. อาจกิน...อาหารเป็นมื้อเล็ก ๆ และมี 
อาหารว่างระหว่างมื้ออาหารแทนการกินอาหาร  
3 มื้อใหญ่แต่ให้พลังงานที่ได้รับต่อวันเท่าเดิม 
          5. กินอาหาร...ไขมันให้น้อยลง 
          6. ลด...อาหารเค็ม จ ากัดปริมาณเกลือ 
ในอาหารให้น้อยลง 
          7. กิน...อาหารแป้งที่มีเส้นใยอาหารเพิ่ม 
ขึ้น เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ขนมปังที่ท า 
จากแป้งไม่ได้ขัดสีมาก ไม่ควรกินชนิดที่ผ่าน 
การขัดสีมาก เช่น ข้าวขัดขาว ก๋วยเตี๋ยว 
          8. กินผัก...เพิ่มขึ้น ผักที่กินได้ไม่จ ากัด 
ปริมาณ ได้แก่ กะหล่ าปลีสด ผักกาดขาว ผัก 
กาดหอม ผักบุ้ง แตงกวา ต าลึง ต้นหอม ควร 
กินผักอย่างน้อยวันละ 2 ขีด 
          9. เลือก...กินผลไม้สดที่มีความหวาน 
น้อย หรือดื่มน้ าผักแทนน้ าผลไม้ หลีกเลี่ยง… 
ผลไม้หวานมาก  
          10. หลีกเลี่ยง...ของหวานและอาหารที่มี 
ส่วนผสมน้ าตาล เช่น น้ าอัดลม ไอศกรีม เค้ก 
          11. หลีกเลี่ยง...เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

การกินอาหารไขมันให้น้อยลง ดังนี้... 
          1. ลด...ปริมาณไขมันและกะทิในการปรุง 
อาหาร  
          2. งด...อาหารที่มีไขมันสูง เช่น ไส้กรอก  
กุนเชียง คุกกี้ เค้ก มันฝรั่งทอด กะทิ อาหารชุบ 
แป้งทอดทุกชนิด กุ้ง หอย ปลาหมึก 
          3. เลือก...ใช้น้ ามันพืชในการปรุงอาหาร  
เช่น น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันข้าวโพด 
          4. เลือก…กินอาหารประเภทต้ม ย่าง นึ่ง  
อบ ย า แทนอาหารทอดหรือผัด 
          5. เลือก…กินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือหนัง  
เต้าหู้ ปลา โดยเฉพาะปลาทะเล ซึ่งจะมีสาร 
ป้องกันการจับตัวของเกรด็เลือดช่วยป้องกัน 
หลอดเลือดตีบตันได้   
          6. เลือก...ดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์นมที่ท า 
จากนมพร่องไขมันเนย     
          7. จ ากัด...ปริมาณไข่แดงสัปดาห์ละไม่เกิน  
2-3 ฟอง 

          เบาหวาน…ท าให้เกิดการเสื่อมหน้าที่ของ 
ไต เกิดความดันโลหิตสูง  สารโซเดียมในเกลือท า 
ให้ร่างกายกักน้ าไว้มากขึ้น ท าให้ความดันโลหิตสูง  
เพราะไตต้องท างานหนักขึ้น วิธีจ ากัดปริมาณเกลือ 
ที่ใช้ในอาหารให้น้อยลง 
         1. ลด...อาหารที่มีรสเค็มจัด  
         2. หลีกเลี่ยง...อาหารที่มีส่วนผสมของเกลือสูง 

โรคเบาหวาน 
อาหารส าคัญกว่า...ยา 


