Managing Diabetes Through Nutritional Therapy: Role and Benefit of Targeted Nutrition
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั ทัว่ โลกมีคนไข้เบาหวานอยูเ่ ป็ นจานวนมากและเพิ่มจานวนขึ้นเรื่ อยๆ ส่งผลให้มีอตั ราการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ
ซึ่งรวมถึงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มมากขึ้น และที่สาคัญก็คือเพิ่มอัตราการตายในอนาคต โดยเบาหวานชนิดที่ 2
เป็ นโรคเบาหวานประเภทที่พบได้บ่อยมากที่สุด ตั้งแต่ในวัยรุ่ นหนุ่มสาวไปจนถึงผูส้ ูงอายุ ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากพันธุกรรมแล้ว ยังมีสาเหตุสาคัญมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเรื่ องการรับประทานอาหารและการออกกาลังกาย
ขณะเดียวกันเบาหวานชนิดที่ 2 ยังมีความสัมพันธ์กบั ภาวะน้ าหนักเกินหรื อโรคอ้วน ดังนั้น ในการรักษาคนไข้เบาหวาน
ชนิดที่ 2 นอกจากการรักษาด้วยยาเพื่อมุ่งควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดแล้ว ยังจาเป็ นต้องดาเนินควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ชีวติ ด้วย นอกจากนี้ อาหารที่มุ่งใช้เสมือนเป็ นยาหรื อ medical nutrition therapy ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
อย่างจาเพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงอาหารทางการแพทย์เฉพาะโรคที่เรี ยกว่า glycemia-targeted specialized nutrition ที่ได้รับการ
รับรองสาหรับใช้เพื่อที่จะควบคุมปั จจัยต่างๆ ของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
คาสาคัญ: เบาหวาน, เบาหวานชนิ ดที่ 2, metabolic syndrome, ดัชนี น้ าตาล, lifestyle modification, medical nutrition
therapy (MNT), meal replacement therapy

ปั จจุบนั มีจานวนประชากรทัว่ โลกที่ป่วยเป็ นเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยในปี ค.ศ.20151 มีคนไข้เบาหวาน
จานวนกว่า 400 ล้านคนทัว่ โลกหรื ออีกนัยหนึ่งก็คือว่าในจานวนประชากรผูใ้ หญ่โดยทัว่ ไป 11 คนจะมีผทู ้ ี่ป่วยเป็ นเบาหวาน
อยู่ 1 คนและคาดว่าในปี ค.ศ.2040 คนไข้เบาหวานในทัว่ โลกจะเพิ่มขึ้นถึง 600 ล้านคนโดย Western Pacific ที่รวมถึง
ประเทศไทยอยูด่ ว้ ยนั้นเป็ นภูมิภาคที่มีจานวนประชากรคนไข้เบาหวานมากที่สุดถึงประมาณ 150 ล้านคนในปี ค.ศ.2015 และ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 200 ล้านคนในปี ค.ศ.2040 ซึ่ งความชุกของเบาหวานที่กล่าวมาเป็ นแค่เพียงจานวนผูท้ ี่ได้รับ
การวินิจฉัยเบาหวาน แต่ยงั มีผทู ้ ี่ป่วยเป็ นเบาหวานอีกจานวนมากที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย สาหรับคนไข้เบาหวานสามารถแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มต่างๆได้แก่เบาหวานชนิ ดที่ 1 ที่ มกั เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆ เนื่ องจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซู ลิน ส่ งผลให้
คนไข้เบาหวานประเภทนี้ อาจต้องพึ่งพาอินซูลินไปตลอดชีวิต, เบาหวานชนิ ดที่ 2 เป็ นเบาหวานประเภทที่พบได้บ่อยมาก
ที่สุดซึ่ งสามารถพบได้ต้ งั แต่ในวัยรุ่ นหนุ่ มสาวไปจนถึงผูส้ ู งอายุโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่ งมาจากพันธุ กรรม ขณะที่ สาเหตุอีก
ส่ วนหนึ่ งเป็ นเรื่ องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตซึ่ งคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 นี้ แม้ตบั อ่อนจะมีการหลัง่ อินซู ลินแต่ร่างกายไม่
สามารถนาไปใช้ได้, gestational diabetes mellitus หรื อ GDM คือเบาหวานในสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มกั เกิดขึ้นเฉพาะในช่วง
ตั้งครรภ์และอาจหายไปหลังคลอดบุตรหรื อเป็ นเบาหวานต่อเนื่องไปอีกหลังคลอดบุตรก็อาจเป็ นได้ และเบาหวานชนิดอื่นๆ
เป็ นต้นว่าเบาหวานที่เกิ ดจากการกระตุน้ จากการได้รับยา prednisolone หรื อเบาหวานในคนที่ ดื่มสุ ราจัดจนตับอ่อนถูก
ทาลาย
ในการรั ก ษาคนไข้เ บาหวานมี สิ่ งที่ แ พทย์ใ ช้ประกอบการพิ จ ารณาได้แ ก่ ค่า น้ า ตาลสะสมเฉลี่ ย ในเลื อดหรื อ
HemoglobinA1c (HbA1c) ที่เป็ นตัวบ่งบอกหรื อทานายถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ซึ่ งรวมถึงโรคหลอด
เลือดหัวใจไตหรื อโรคเบาหวานขึ้นตา, เป็ นเบาหวานมานานแค่ไหนเป็ นต้นว่าเพิ่งได้รับการวินิจฉัยเบาหวานหรื อเป็ น
เบาหวานมานานแล้ว, มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นหรื อยัง, มีอายุขยั เป็ นอย่างไรตัวอย่าง เช่น คนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยเบาหวาน
เมื่ออายุ 90 ปี อาจไม่จาเป็ นต้องคุมน้ าตาลอย่างเข้มงวดเพื่อมุ่งป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพราะคนไข้มีอายุมากแล้วและ
หากคุมน้ าตาลมากๆก็จะทาให้คนไข้ไม่มีความสุ ขและอาจเกิ ดภาวะขาดอาหารได้หรื อคุมน้ าตาลมากๆ อาจทาให้เกิ ดภาวะ
น้ าตาลต่าถึงขั้นทาให้เสี ยชีวิตได้ในทางกลับกันในคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยเบาหวานเมื่ออายุ 30 ปี ซึ่ งคนไข้ยงั สามารถมี
ชีวติ อยูต่ ่อไปได้อีกหลายสิ บปี ดังนั้นจึงต้องได้รับการควบคุมน้ าตาลให้ดีอย่างเข้มงวดเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ภาวะน้ าตาลสูงในคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2 สามารถเกิดได้จากหลายปั จจัยร่ วมกัน เป็ นต้นว่าตับอาจมีการสร้างน้ าตาล
มากแต่กล้ามเนื้ อนาเอาน้ าตาลไปใช้ได้น้อยหรื อมีปริ มาณกล้ามเนื้ อน้อยทาให้ปริ มาณการใช้น้ าตาลลดลงหรื อตับอ่อนมีการ
หลัง่ อินซูลินน้อยลงหรื ออาจรวมถึงการมีน้ าตาลเพิ่มขึ้นจากการหลัง่ glucagon ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยงั อาจเกิดจากไตที่ผิดปกติ
ที่ทาให้มีการดูดซึ มน้ าตาลกลับไปใช้ได้นอ้ ยลงและรวมถึงการมีสารสื่ อประสาทที่ ผิดปกติที่เป็ นผลมาจากการที่มีฮอร์ โมน
incretin ในลาไส้นอ้ ยลงโดยจะเห็นได้วา่ ปั จจัยของการเกิดภาวะน้ าตาลสู งในคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 มีหลายปั จจัยที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน ดังนั้นในการรักษาคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 จาเป็ นต้องอาศัยยาหลายกลุ่มทั้งนี้ เพื่อให้ยาไปออกฤทธิ์ ครอบคลุมกลไก
ต่างๆ ของการเกิ ดเบาหวานชนิ ดนี้ เช่นเดี ยวกับอาหารที่ มุ่งใช้เสมื อนเป็ นยาก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างจาเพาะเจาะจง
เพื่อที่จะควบคุมปั จจัยต่างๆของการเกิดโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 นอกจากนี้ ที่สาคัญก็คือควบคู่ไปกับการรักษาเบาหวานด้วย

ยากลุ่มต่างๆหลายสู ตรแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้ (lifestyle modification หรื อ lifestyle management)
เป็ นหลักด้วยไม่วา่ จะเป็ นเบาหวานชนิดไหนหรื อเป็ นเบาหวานมานานแค่ไหนก็ตามที
เกี่ยวกับเบาหวานชนิ ดที่ 2 มีขอ้ สังเกตที่สาคัญประการหนึ่ งก็คือเมื่อดูจากสถิติยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริ กาพบว่า
ในช่วงเวลาที่ มีคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วนั้นก็มีจานวนคนอ้วนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่ งน่ าจะบ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็ นโรคอ้วนหรื อภาวะน้ าหนักเกินกับการเป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยปั จจุบนั พบว่าทัว่ โลกมีคนที่
เป็ นโรคอ้วนหรื อภาวะน้ าหนักเกินกว่า 1.5 พันล้านคนขณะเดียวกันก็พบว่าคนที่ เป็ นโรคอ้วนหรื อภาวะน้ าหนักเกินจะมี
ปั ญหาในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและมีภาวะดื้ออินซูลิน นอกจากนี้ ยงั พบว่าเมื่อเวลาผ่านมาคนที่มีโรคอ้วนหรื อ
ภาวะน้ าหนักเกินเหล่านี้ จะเป็ นเบาหวานชนิ ดที่ 2 เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆทั้งนี้ ก็ดว้ ยเหตุผลที่ว่าเซลล์ไขมันเองสามารถหลัง่ สารที่
กระตุน้ การอักเสบในร่ างกายทาให้เส้นเลือดอักเสบทาให้มีภาวะดื้ อต่ออินซูลินขณะเดียวกันเซลล์ไขมันจานวนมากก็จะมี
การสลายตัวเกิดเป็ นกรดไขมันที่มีความเป็ นพิษต่อร่ างกายส่ งผลให้ร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลินมากขึ้นจึงไม่แปลกที่คนอ้วน
หรื อมีภาวะน้ าหนักเกินจะเป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 นอกจากนี้คนที่เป็ นโรคอ้วนหรื อมีภาวะน้ าหนักเกินยังมีความเสี่ ยงที่จะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆไม่วา่ จะทาให้ขาดความมัน่ ใจและส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพจิตจึงทาให้คนที่เป็ นโรคอ้วนหรื อมีภาวะ
น้ าหนักเกินจานวนมากกลายเป็ นโรคซึ มเศร้าไปด้วยการมีโรคระบบทางเดิ นหายใจ เช่น นอนกรน โรคระบบย่อยอาหาร
เช่ น กรดไหลย้อน โรคนิ่ วในถุงน้ าดี และไขมันเกาะตับ การมี โรคทางกระดู ก และกล้ามเนื้ อ เช่ น ปวดขา เข่าเสื่ อมหรื อ
เคลื่อนไหวลาบาก การมีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่นไขมันสู ง ความดันสู งและโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังมีขอ้ มูลว่า
โรคอ้วนหรื อการมีภาวะน้ าหนักเกินเพิ่มความเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ ง
ทั้งคนที่เป็ นโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีคาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองที่สาคัญก็คือการลดน้ าหนัก
ซึ่ งมีขอ้ มูลที่ชดั เจนจากการศึกษาว่าในคนที่มี metabolic syndrome โดยเฉพาะคนอ้วนหรื อมีน้ าหนักเกินถ้าลดน้ าหนักได้
อย่างน้อย10% ของน้ าหนักตัวเป็ นต้นว่ามีน้ าหนักตัว 100 กิโลกรัมและสามารถลดน้ าหนักลงเหลือ 90 กิโลกรัมจะช่วย
ป้ องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ขณะที่ในคนที่กาลังจะเป็ นเบาหวานหากลดน้ าหนักได้อย่างน้อย 10% จะป้ องกัน
การเกิดโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ได้เช่นกันส่ วนคนที่เป็ นเบาหวานแล้วการลดน้ าหนักได้อย่างน้อยตั้งแต่ 5% ขึ้นไปจนถึง
มากกว่า 15% ขึ้นไปจะช่วยคุมน้ าตาลในเลือดได้ดีข้ ึนและช่วยลดทั้งจานวนเม็ดยาและขนาดของยาที่ ใช้สาหรับรักษา
เบาหวานชนิ ดที่ 2 และเช่นเดียวกันในคนที่มีปัญหาไขมันในเลือดสู งการลดน้ าหนักได้อย่างน้อยตั้งแต่ 5% ขึ้นไปจนถึง
มากกว่า 15% ขึ้นไปจะช่วยลดไขมัน triglycerides ได้เป็ นอย่างดีและช่วยควบคุมความดันโลหิ ตได้ดีข้ ึนด้วยโดยไม่ตอ้ งใช้
ยาลดความดันหลายตัวหรื อในขนาดสู งๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขอ้ มูลว่าในคนอ้วนที่มีภาวะดื้ออินซูลินมากๆการลดน้ าหนัก
ได้อย่างน้อยประมาณ 10% สามารถเพิ่ม insulin sensitivity หรื อเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีข้ ึนจากเดิมกว่า 50%
สาหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ในปั จจุบนั มีคาแนะนาล่าสุ ดในปี ค.ศ.20172 ของ American Diabetes
Association (ADA) ระบุวา่ ในคนอ้วนหรื อมีน้ าหนักไม่วา่ กาลังจะเริ่ มเป็ นเบาหวานหรื อเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวาน
หรื อเป็ นเบาหวานแล้วสิ่ งที่ตอ้ งทาทุกคนก็คือการควบคุมอาหารออกกาลังกายและต้องได้รับคาแนะนาต่างๆเพื่อให้คนไข้
สามารถดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ทุกคนต้องทา lifestyle modification ซึ่ งประกอบด้วย medical nutrition

therapy (MNT) หรื อการใช้อาหาร/โภชนาการเสมือนเป็ นยาในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด, การออกกาลังกายในระดับ
เหนื่อยปานกลาง (moderate intensity) เป็ นเวลามากกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์ซ่ ึงการออกกาลังกายในระดับเหนื่ อยปานกลาง
ที่จะมีประโยชน์ต่อร่ างกายนั้นหมายถึงการออกกาลังกายที่มีเหงื่อออกซึมๆหัวใจเต้นเร็ วขึ้นและรวมถึงการไม่สามารถพูดเป็ น
ประโยคได้อย่างต่อเนื่องและประการสุดท้ายแนะนาให้คนไข้รู้จกั วิธีติดตามระดับน้ าตาลด้วยตนเองโดยวิธีเจาะน้ าตาลปลาย
นิ้วเพราะมีประโยชน์ในการดูแลตนเองในเรื่ องการควบคุมน้ าตาลในเลือดก่อนที่จะไปพบแพทย์โดยมีขอ้ มูลว่า lifestyle
modification สามารถลด HbA1c ได้ถึงประมาณ 0.5-2% ซึ่งมากกว่ายารักษาเบาหวานหลายตัวที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
ส่วนเรื่ องอาหารสาหรับคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 ใน ADA 2017 มีคาแนะนาให้รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบ
ของอาหารหลักได้แก่แป้ งไขมันโปรตีนและวิตามินต่างๆดังต่อไปนี้
- Carbohydrate หรื อแป้ งไม่ควรรับประทานอาหารจาพวกแป้ งที่ผ่านกระบวนการขัดสี แล้วเช่นข้าวขาวขนมปั งสี
ขาวหรื อเบเกอรี่ ต่างๆแต่ควรรับประทานแป้ งที่มีไฟเบอร์ สูงๆจากธัญพืชเต็มเมล็ดที่เรี ยกว่า whole grain เช่นข้าวโอ๊ตหรื อ
ขนมปั ง whole wheat ผักและผลไม้ในปริ มาณที่เหมาะสม
- ไขมันแนะนาให้เลือกรั บประทานไขมันที่ดีต่อสุ ขภาพคือไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัวโดยเฉพาะไขมันกลุ่มที่ เรี ยกว่า
MUFAs (monounsaturated fatty acids) ที่มีมากในน้ ามันมะกอกและในเมล็ดพืชเช่น walnuts และ avocado ซึ่ งมีขอ้ มูลว่า
ไขมันกลุ่ม MUFAs สามารถลดทั้ง low-density lipoprotein (LDL) และ triglyceride ที่จดั เป็ นไขมันชนิ ดร้ายต่อสุ ขภาพโดย
Mediterranean diet เป็ นอาหารที่มีส่วนประกอบของ MUFAs อยูม่ ากและเป็ นแบบแผนการรับประทานอาหารที่มีคาแนะนา
อย่างแพร่ หลายขณะเดียวกันก็แนะนาให้หลีกเลี่ยงการรับประทานไขมันชนิดอิ่มตัว (saturated fat) เนื่องจากเป็ นไขมันที่เพิ่ม
ความเสี่ ยงของการเกิดภาวะไขมันในเส้นเลือดสู งซึ่ งจะนาไปสู่ การเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมาโดยเฉพาะ
ไขมันชนิดอิ่มตัวที่ได้จากสัตว์และ trans-saturated fatty acids หรื อ trans fat ซึ่งเป็ นไขมันที่ผา่ นการแปรรู ป เช่น มาการี นที่มี
ผลเพิ่ม LDL แต่กลับลด high-density lipoprotein (HDL) ซึ่งเป็ นไขมันชนิดดีต่อสุขภาพ
- โปรตีนมีความสาคัญในการช่วยควบคุมน้ าตาลในเลือดและลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอด
เลือดในคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2 โดยแนะนาให้รับประทานโปรตีนคุณภาพที่มีอยูใ่ นปลาเนื้ ออกไก่และไข่แต่ควรหลีกเลี่ยง
โปรตีนจากเนื้ อสัตว์ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสู งเช่นเนื้ อวัวและเนื้ อติดมันทั้งหลายโดยแม้ในคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 มักจะมี
ความกังวลเกี่ยวกับการเกิดโรคไตอย่างไรก็ตามมีขอ้ มูลว่าการลดโปรตีนในคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 ไม่ได้ช่วยป้ องกันโรค
ไตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่หากในคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่มีโรคไตเกิดขึ้นแล้วแนะนาให้จากัดการบริ โภคโปรตีนอยูท่ ี่
0.8 กรัม/กิโลกรัม/วัน
- วิตามินต่างๆไม่แนะนาให้ใช้วติ ามินเสริ มในคนไข้เบาหวานโดยทัว่ ไปเพราะไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรจากการ
ให้วติ ามินเสริ มยกเว้นในคนไข้เบาหวานที่มีภาวะขาดวิตามินจริ งๆเท่านั้นที่ควรให้วติ ามินเสริ มและการให้วติ ามินเสริ มมาก
เกินไปอาจเกิดผลเสี ยโดยมีขอ้ มูลล่าสุ ดพบว่าการได้รับวิตามินในปริ มาณที่มากเกินกว่าปริ มาณวิตามินอ้างอิงที่ควรได้รับ
ประจาวัน (Dietary Reference Intake) หรื อ DRI อาจเพิ่มความเสี่ ยงของอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจากโรคต่างๆเป็ นต้นว่าการ
ได้รับวิตามินอีในปริ มาณที่ มากเกินกว่า DRI มีความสัมพันธ์กบั อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มขึ้นดังนั้น

วิตามินต่างๆที่ จะเป็ นประโยชน์สาหรับคนไข้เบาหวานควรเป็ นวิตามินที่มาจากแหล่งธรรมชาติได้แก่การรับประทานผัก
และผลไม้
เกี่ยวกับเป้ าหมายต่างๆของ medical nutrition therapy ในคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 มีคาแนะนาว่าจาเป็ นต้องใช้
medical nutrition therapy ทั้งนี้ เพื่อ (1) ให้มีและดารงไว้ซ่ ึ ง metabolic outcomes ต่างๆที่เหมาะสมสาหรับคนไข้เบาหวาน
ชนิ ดที่ 2 ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการควบคุ มระดับน้ าตาลในเลื อดไขมันในเลือดและความดันโลหิ ต (2) เพื่อป้ องกันหรื อลด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆไม่วา่ จะเป็ นโรคอ้วนโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคไขมันในเลือดสู งและความดันโลหิ ต
สู ง (3) แนะนาให้เลือกใช้ medical nutrition therapy ให้เหมาะกับคนไข้เบาหวานแต่ละคนทั้งนี้ เพื่อให้คนไข้ยงั มีความสุ ข
กับการรับประทานอาหาร
ในคนปกติที่ไม่ได้เป็ นเบาหวานเมื่อรับประทานอาหารที่มีผลเพิ่มระดับน้ าตาลในเลือดร่ างกายจะมีการตอบสนอง
ด้วยการหลัง่ อินซูลินออกมาเป็ น 2 ช่วงเพื่อนาน้ าตาลในเลือดไปใช้ในการสร้างพลังงานโดยในช่วงแรกจะมีระดับอินซูลินที่
ตับอ่อนหลัง่ ออกมาเพิ่มขึ้นสู งมากจึ งสามารถนาน้ าตาลในเลือดไปใช้ได้มากส่ งผลให้ระดับน้ าตาลในเลือดไม่สูงเกิ นไป
หลังจากนั้นร่ างกายก็จะหลัง่ อินซูลินออกมาอีกในช่วงที่ 2 เพื่อทาหน้าที่นาน้ าตาลในเลือดที่ยงั เหลืออยูไ่ ปใช้ในการสร้าง
พลังงานอีกดังนั้นในคนปกติที่ไม่ได้เป็ นเบาหวานการที่ร่างกายมีการหลัง่ อินซูลินออกมาเป็ น 2 ช่วงดังที่กล่าวมาจะสามารถ
นาน้ าตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นจากการรับประทานอาหารไปใช้งานได้หมดแต่สาหรับคนที่เป็ นเบาหวานการหลัง่ อินซูลินจะไม่
สูงมากหรื อไม่มี peak ในช่วงแรกจึงไม่สามารถนาน้ าตาลในเลือดไปใช้งานได้มากนักส่งผลให้มีระดับน้ าตาลในเลือดอยูส่ ู ง
หลังจากรับประทานอาหารเข้าไปและเมื่อร่ างกายหลัง่ อินซู ลินออกมาอีกในช่วงที่ 2 ก็ไม่สามารถครอบคลุมในการนา
น้ าตาลในเลือดไปใช้งานได้หมดซึ่งระดับน้ าตาลในเลือดที่สูงจะมีอนั ตรายต่อร่ างกาย
ด้วยองค์ความรู ้เกี่ ยวกับการหลัง่ อินซู ลินของร่ างกายดังกล่าวข้างต้นจึ งเป็ นที่ มาของสิ่ งที่เรี ยกกันว่าดัชนี น้ าตาล
หรื อGlycemic Index (GI) ซึ่งหมายถึงค่าที่บ่งบอกถึงอัตราการเปลี่ยนแป้ งจากอาหารชนิดต่างๆไปเป็ นระดับน้ าตาลในเลือด
ได้เร็ วมากหรื อน้อยโดยเปรี ยบเทียบกับการย่อยและการดูดซึมของน้ าตาลกลูโคสซึ่ งมีค่า GI เท่ากับ 100 ซึ่ งอาหารที่มีค่า GI
น้อยกว่า 55 ถือว่าเป็ นอาหารที่มีGI ต่าแต่จะถือว่าเป็ นอาหารที่มี GI สู งหากมีค่า GI ตั้งแต่ 75 ขึ้นไปโดยอาหารที่มี GI สู ง เป็ น
ต้นว่าน้ าตาลหรื อน้ าหวานทั้งหลายแป้ งจากธัญพืชที่ผ่านการขัดสี เช่นข้าวเหนี ยวผลไม้ เช่น แตงโมและกล้วยหอม แต่แป้ ง
จากธัญพืชที่ไม่ผา่ นการขัดสี เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวกล้อง สปาเก็ตตี้ที่ทาจาก whole wheat ถัว่ และผลไม้ เช่น แก้วมังกรและแอป
เปิ้ ล จัดเป็ นอาหารที่มี GI ต่า โดยดัชนี น้ าตาลไม่ได้มีประโยชน์แค่สาหรับการใช้ในการควบคุมน้ าตาลในเลือดเท่านั้น แต่
ดัชนีน้ าตาลยังสามารถใช้ในการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆในคนไข้เบาหวานได้ดว้ ย เนื่ องจากอาหารที่มี GI สู งสามารถ
ทาให้ไขมัน triglyceride สูงขึ้นซึ่งจะมีผลทาให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินในอนาคตนอกจากนี้ ยงั มีขอ้ มูลว่าอาหารที่มี GI สู งอาจ
มีผลทาให้ไขมันชนิดที่ดีต่อสุขภาพคือ HDL ลดลงอีกด้วยดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้วา่ อาหารถือเป็ นยาที่ดีที่สุดที่ตอ้ งใช้ใน
คนไข้เบาหวานทุกคน
ส่วนบทบาทของ medical nutrition therapy กับโรคอ้วนที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นมี
การใช้ meal replacement therapy หรื อการนาอาหารทางการแพทย์มาใช้โดยมีเป้ าหมายหลักๆ ของการใช้ meal replacement

therapy เพื่อหวังผลในการควบคุมแคลอรี รักษาไว้ซ่ ึ งมวลกล้ามเนื้ อและควบคุมโรคโดยเฉพาะเกี่ ยวกับมวลกล้ามเนื้ อใน
คนไข้เบาหวานมีการศึกษาพบว่าในคนที่จะเริ่ มเป็ นเบาหวานและคนที่เป็ นเบาหวานแล้วจะมีการสูญเสี ยมวลกล้ามเนื้อความ
แข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อและคุณภาพชีวติ ที่แย่ลงมากขึ้นเรื่ อยๆเนื่องจากเบาหวานทาให้มีการอักเสบเกิดขึ้นในร่ างกายและ
การอักเสบนี้เองที่เป็ นตัวเร่ งการสลายของกล้ามเนื้อทาให้มีอตั ราการสลายกล้ามเนื้อสูงกว่าอัตราการสร้างกล้ามเนื้อส่งผลให้
คนที่เป็ นเบาหวานมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อลดลงคุณภาพชี วิตแย่ลงและภูมิคุม้ กันของร่ างกายก็แย่ลงด้วยดังเช่นกรณี
ของคนไข้ที่เรี ยกว่าsarcopenic obesity ที่มีการลดลงของมวลกล้ามเนื้ อแต่กลับมีมวลไขมันเพิ่มขึ้นขณะที่ function ในการ
ทางานต่างๆก็แย่ลงเป็ นต้นว่าปวด/เมื่อยขาเดินไม่ค่อยได้ส่งผลให้มีความเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆมากขึ้นและยัง
ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงด้วยโดยมีการศึกษาพบว่าคนที่มีดชั นี มวลกาย (Body Mass Index หรื อ BMI) ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
และมีมวลกล้ามเนื้อน้อยมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกับการที่จะเกิดพลัดตกหกล้มซึ่งส่งผลให้เกิดความพิการในอนาคต
ขึ้นได้
มีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ meal replacement therapy ในการที่จะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้ อเอาไว้เปรี ยบเทียบ
ระหว่าง standard protein meal replacement กับ high protein meal replacement3 พบว่าคนอ้วนที่ได้รับ high protein meal
replacement มีแนวโน้มที่จะลดน้ าหนักได้ดีกว่าและมีมวลไขมันลดลงมากกว่าเมื่อเทียบกับคนอ้วนที่ได้รับ standard protein
meal replacement ดังนั้น ในแง่ของการลดน้ าหนัก จึงแนะนาให้รับประทานอาหารที่ มีโปรตีนสู ง อย่างไรก็ตามการใช้
medical nutrition therapy ไม่ได้หวังผลแค่การลดน้ าหนักหรื อรักษามวลกล้ามเนื้อ แต่ยงั หวังผลในการควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดได้ดว้ ยจึงเป็ นที่มาของการพัฒนาอาหารทางการแพทย์เฉพาะโรคที่เรี ยกว่า glycemia-targeted specialized nutrition
(GTSN)

ขึ้ นมาซึ่ งปั จจุบันมีวางตลาดอยู่หลายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย แต่ที่ได้รับการขึ้นทะเบี ยนเป็ นอาหารทาง

การแพทย์มีอยูแ่ ค่ประมาณ 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ Glucerna SR โดยอาหารทางการแพทย์
เฉพาะโรคหรื อ GTSN นั้นจะต้องมีคุณสมบัติเป็ น complete and balanced nutritional supplement กล่าวคือในหนึ่ งแก้วของ
ผลิตภัณฑ์ GTSN ที่ท่านรับประทานเข้าไปต้องเสมือนกับท่านได้รับประทานอาหารหลัก 5 หมู่อย่างครบถ้วนในสัดส่ วนที่
เหมาะสมทั้งแป้ งไขมันโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ ต่างๆ
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ meal replacement เป็ นอาหารทางการแพทย์เริ่ มมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 และจนถึงปั จจุบนั
มีอยูห่ ลายการศึกษา ซึ่ งในจานวนนี้ รวมถึงการศึกษาที่มีชื่อว่า WAIT (Weight Achievement and Intensive Treatment)4
โปรแกรมซึ่ งเป็ นการศึ กษาทางคลินิกที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดการศึ กษาหนึ่ งของโลก และมีประชากรคนไข้โรคอ้วนเข้าร่ วม
เป็ นจานวนมากโดยจากการติ ดตามคนไข้เป็ นเวลานานถึงประมาณ 1 ปี พบว่าน้ าหนักลดลงเรื่ อยมาจากการได้รับ meal
replacement ประมาณ 2 แก้วแทนอาหารต่อวัน ขณะเดียวกันก็พบว่าการได้รับ meal replacement ยังช่วยลดเส้นรอบเอวและ
มวลไขมันด้วย ขณะที่ผลลัพธ์ในแง่ metabolic & CV outcomes พบว่า HbA1c ลดลงอย่างมีนยั สาคัญจากการได้รับ meal
replacement จึงสรุ ปว่า meal replacement สามารถคุมได้ในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาถึงประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย
ของการใช้ meal replacement ในระยะยาวในการศึกษาที่มีชื่อว่า Why WAIT5 ที่ต่อยอดมาจาก WAIT study พบว่าการใช้
meal replacement ในระยะยาวเป็ นเวลา 3 ปี นอกจากจะมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังมีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพอีกด้วย ขณะที่อีก

หนึ่งการศึกษาที่สาคัญมีชื่อว่า Look AHEAD6 เป็ นการศึกษาที่ทาในคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2 และใช้เวลาติดตามคนไข้นานถึง
4 ปี พบว่าสามารถใช้ meal replacement ได้อย่างปลอดภัยในระยะยาวและในช่วง 1 ปี แรกมีน้ าหนักลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
จากการได้รับ meal replacement แม้ว่าหลังจาก1 ปี น้ าหนักจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วมีน้ าหนักลดลงอย่างมี
นัยสาคัญมากกว่าคนไข้ที่ได้รับการควบคุมอาหารตามปกติขณะที่เส้นรอบเอวและ HbA1c ก็ลดลงเช่นเดียวกับน้ าหนัก อีก
ทั้งยังพบว่า meal replacement ช่วยให้มี physical fitness หรื อ physical function ดีข้ ึนมากกว่าอีกด้วย
สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ Glucerna SR Triple Care มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สาคัญก็คือ carbohydrate
ที่ใช้เป็ นส่วนผสมหลักตัวหนึ่งนั้นใช้น้ าตาล maltodextrin ที่นามาดัดแปลงโครงสร้างทางโมเลกุลเพื่อให้การย่อย carbohydrate
เป็ นไปอย่างช้าๆส่งผลให้การดูดซึมน้ าตาลไปใช้ก็เป็ นไปอย่างช้าๆ ด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้น้ าตาลในเลือดขึ้นช้าลงแล้ว ยัง
ช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้น นอกจากนี้ ยงั มีการใส่ sucromalt ซึ่ งเป็ น fiber ที่ยอ่ ยได้และ Fibersol-2 ซึ่ งเป็ น fiber ที่ยอ่ ยไม่ได้เข้า
ไปด้วยเพื่อให้ยอ่ ยช้าๆจึงช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและโดยเฉพาะ sucramalt มีการศึกษาพบว่ามีผลทาให้น้ าตาลในเลือดขึ้นได้
ช้ากว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับน้ าตาล fructose ที่นิยมใส่ ในเครื่ องดื่มโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ ดว้ ยหวังผลให้ Glucerna SR Triple
Care สามารถช่วยควบคุมโรคอื่นๆได้ดว้ ย จึงคัดสรรเอาไขมันชนิ ดที่ดีคือ MUFAs และกรดไขมันโอเมก้า-3 ซึ่ งเป็ นไขมัน
กลุ่ม polyunsaturated fatty acids (PUFAs) มาเป็ นส่วนผสม ซึ่ งจะมีส่วนช่วยในการลดไขมัน triglyceride และ LDL ขณะที่
เพิ่ม HDL และลด vascular resistance ที่จะส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตามมา
เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ Glucerna SR Triple Care เป็ นอาหารทางการแพทย์ในคนไข้เบาหวานชนิ ดที่ 2 มี
การศึกษาลึกไปถึงผลที่มีต่อ glucagon-like peptide 1 (GLP-1)7 ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนในร่ างกายที่มีบทบาทสาคัญในการกระตุน้
อินซูลินพบว่าในคนไข้เบาหวานที่งดอาหารเช้าเพื่อหวังผลในการลดน้ าหนักและคุมเบาหวานมีการหลัง่ GLP-1 ออกมาน้อย
มากขณะที่คนไข้เบาหวานที่รับประทานอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพอย่าง oatmeal มีการเพิ่มการหลัง่ GLP-1 แต่ไม่มากนักส่ วน
คนไข้เบาหวานที่รับประทาน Glucerna SR Triple Care มีการเพิ่มการหลัง่ GLP-1 สู งมาก นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาการใช้
Glucerna SR Triple Care ในคนไข้อว้ นที่เดิมทีพยายามลดน้ าหนักทั้งด้วยการควบคุมอาหารและออกกาลังกายแต่ไม่ได้ผล
คือลดน้ าหนักได้น้อยกว่า 5% พบว่าหลังจากได้รับ Glucerna SR Triple Care สามารถลดน้ าหนักได้ดีข้ ึนอย่างชัดเจน
ขณะเดี ยวกันก็ยงั สามารถกลับมาลด HbA1c ลงได้อย่างมากอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Glucerna SR Triple Care
สามารถลดทั้งน้ าหนักและ HbA1c ได้ดีกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้ใช้ Glucerna SR Triple Care ตลอดทั้งการศึกษา
ดังนั้น medical nutrition therapy ซึ่งรวมถึง glycemia-targeted specialized nutrition น่าจะมีประโยชน์ในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องการลดน้ าหนักการควบคุ มน้ าตาลในเลื อดช่ วยในการรั กษามวลกล้ามเนื้ อเอาไว้ช่วยในเรื่ องการหลั่ง
ฮอร์ โมน GLP-1 ที่กระตุน้ อินซู ลินควบคุมเบาหวานและช่วยในการควบคุมโรคแทรกซ้อนต่างๆไม่วา่ จะเป็ นโรคระบบ
หัวใจและหลอดเลือดไขมันในเลือดสูงโรคไตและความดันโลหิ ตสูง
โดยสรุ ป ปั จจุบนั มีคนไข้เบาหวานอยูเ่ ป็ นจานวนมากและเพิ่มจานวนขึ้นเรื่ อยๆ ส่งผลให้มีอตั ราการเกิดโรคแทรก
ซ้อนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และที่สาคัญก็คือเพิ่มอัตราการตายในอนาคต ดังนั้นไม่ควรหวังแค่การพึ่งยาในการรักษาจะต้องทา
lifestyle modification ได้แก่การควบคุมอาหารและการออกกาลังกายในทุกระยะของการดูแลรักษาเบาหวานเพราะจะช่วย

ส่ งเสริ มการรักษาหลักด้วยยา การใช้อาหารทางการแพทย์ในคนไข้เบาหวานเป็ นเหมือนกับการใช้ยาในการรักษาคนไข้
เบาหวานซึ่งรวมถึงอาหารทางการแพทย์เฉพาะโรคที่สามารถใช้ทดแทนอาหารเพื่อช่วยควบคุมน้ าตาลและลดน้ าหนัก
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