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การปฏิบัตแิละการใช 

ผักเชียงดาถูกนํามาใชในอินเดียมานานกวา 2000 ปเพ่ือควบคุมระดับคารโบไฮเดรตในปสสาวะและเบาหวาน มัน
ถูกใชเปนยาบํารุง ยาระบาย ยาขับปสสาวะ ยาธาตุเจริญอาหารและยาถายพยาธิ นอกจากนี้ยังใชในโรคของหัวใจ 
โรคริดสีดวงทวาร โรคหอบหืด โรคหลอดลมอักเสบ อาการทองเฟอ และรักษาความรูสึกแสบรอน ผักเชียงดาชวย
กระตุนหัวใจและรักษาความผิดปกติของทางเดนิปสสาวะ มันหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีเปนอันตรายของอินซูลิน ช่ือ
ภาษาอินเดีย Gumar หรือ Gurmar หมายถึง "นักฆาน้ําตาล" อยางแทจริง 

ใชในการรักษาโรคอวนและควบคุมระดับน้ําตาลในโรคเบาหวาน การใชเปนประจําจะชวยรกัษาระดับน้ําตาลใน
เลือดใหอยูในระดับท่ีสมควร 

 

Gurmar หรือผักเชยีงดาในผลิตภัณฑ: 

ผงแหงแบบแชเยือกแข็งในแคปซูลสําหรับคนกินเจ / มังสวิรัต ิ

 



การศึกษาอายุรเวทของผกัเชยีงดา 

สมุนไพรจากอินเดียนีใ้ชมา 100 ปเพ่ือรักษาระดับน้ําตาลในเลือด มันทํางานรวมกับตับออนและชวยสรางเซลลท่ี
ผลิตอินซูลินท่ีจําเปน ผักเชียงดาถูกใชสําหรับโรคเบาหวานประเภทท่ีหนึ่งและสอง โดยใชรักษาโรคอวนและ
เบาหวานในอินเดียมานานกวา 2,000 ป การศึกษาไดแสดงใหเห็นถึงผลสมดุลของน้ําตาลในเลือดของสมุนไพรนี้ 
ซ่ึงผลการทดลองทางคลินิกแสดงใหเห็นถึงการชวยฟนฟูการผลิตอินซูลินเบตาเซลล ผักเชียงดาสามารถลดความ
ตองการอินซูลินตามใบส่ังแพทยสําหรับผูปวยโรคเบาหวานท่ีติดตามระดับน้ําตาลในเลือดและชวยใหระดับน้ําตาล
ในเลือดอยูในระดับท่ีสมควร อีกท้ังยังชวยลดแคลอรี่ในรางกายและชวยใหรางกายใชน้ําตาลในเลือดท่ีเหมาะสม 
ผักเชียงดาลดความอยากน้ําตาลลงและชวยในการทําหนาท่ีรับรสในชองปากเชนเดียวกับในลําไส มันประกอบดวย
กรดจิมเนมิกและการจัดเรยีงอะตอมของโมเลกุลกรดจิมเนมิกนัน้คลายกับโมเลกุลของกลูโคส กรดจิมเนมิกจะเติม
ตําแหนงตัวรับบนตอมรับรสและชวยปองกนัการกระตุนการรับรูรสชาติโดยโมเลกุลน้ําตาลท่ีมีอยูในอาหาร ดงันั้น 
จึงสามารถควบคุมความอยากน้ําตาลได ในทํานองเดียวกันโมเลกุลกรดจิมเนมิกจะเติมตําแหนงของตัวรับใน
ช้ันนอกของลําไสซ่ึงจะชวยปองกันไมใหลําไสดูดซึมโมเลกุลน้ําตาลซ่ึงสงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดต่ําลง  

ตานโรคเบาหวาน:  

ผลของสารสกัดจากใบผักเชียงดา  

บทความโดย 

ดร. คูมาร พาติ (ตีพิมพในนิตยสาร Health World ประเทศสหรัฐอเมริกา) “ BURLINGAME, CA – ตามดร. บัสคา
รัน และ ดร. อฮาแมต ของภาควิชาชีวเคมี, สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยขั้นพ้ืนฐาน, มัทราส, อินเดีย 
สรรพคุณการรกัษาของผักเชียงดา สารสกดัจากใบผักเชียงดาชวยในการควบคุมและลดระดับน้ําตาลในเลือด 
ทดลองจากผูปวย 22 คนท่ีปวยเบาหวานชนดิท่ี 2 พบวาสามารถลดน้ําตาลในเลือดจากการรับประทานสารสกัดผัก
เชียงดา โดยใหสารสกัด  (400 มก. / วัน) เปนเวลา 18-20 เดือนโดยเปนอาหารเสริมสําหรับยารับประทานท่ัวไป 
ระหวางรับประทานอาหารเสริมผักเชียงดา ผูปวยมีระดับน้าํตาลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญ น้ําตาลสะสมใน
เฮโมโกลบิน น้ําตาลสะสมในพลาสมาโปรตีน และการใชยาท่ัวไปอาจเพ่ิมขึ้น ผูปวยเบาหวานหาใน 22 คนสามารถ
หยุดยารักษาตามแบบแผนและรกัษาระดับภาวะธํารงดุลของระดับน้ําตาลในเลือดดวยผักเชียงดาเพียงอยางเดียว 
ขอมูลเหลานี้ช้ีใหเห็นวาเบตาเซลลอาจถูกสรางใหม / ซอมแซมในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 หลังจากรับประทาน
อาหารเสริมผักเชียงดา ซ่ึงเสริมสรางและเพ่ิมระดับเซรุมอินซูลินของผูปวยหลังรับประทานอาหารเสริมผักเชียงดา  

ประเภท -2 NIDDM, (ไมพ่ึงอินซูลิน) โรคเบาหวานเปนหนึ่งในความผิดปกติท่ัวไปท่ีพบบอยท่ีสุดในประเทศท่ี
พัฒนาแลวและกําลังพัฒนา ซ่ึงมีรายงานวาโรคนี้เกิดจากความผิดปกตขิองการทํางานของเบตาเซลลและการหล่ังน้ํา



มีอยูในผูปวยท่ีไมพ่ึงอินซูลิน การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดตลอด 24 ช่ัวโมงเปนเปาหมายท่ีตองการในการ
จัดการโรคเบาหวานเพ่ือปองกันหรือชะลอการโจมตจีากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานประเภทท่ีสอง การ
ควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และการรับประทานอาหารเสนใยสูงเคยถูกนํามาใชในการรกัษา แตประสบ
ความสําเร็จอยางจํากัด  

ยารับประทานลดน้ําตาลในเลือดมีบทบาทสําคัญในการรกัษาโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 ซ่ึงมียารับประทานสําหรับ
ลดน้ําตาลในเลือดสองกลุมสําหรับการใชงานทางคลินิก เชน ยากลุมซัลโฟนิลยูเรียและยากลุมไบกวัไนด ยากลุม
ซัลโฟนิลยูเรียมีการรายงานวาใชเพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในภาวะธํารงดุลโดยการกระตุนการหล่ังอินซูลิน
ของตับออน กลุมยาท้ังสองมีผลขางเคียงรุนแรง มีการตรวจสอบสารยารับประทานสําหรับลดน้ําตาลในเลือดของ
แหลงกําเนิดพืชท่ีใชในยาแผนโบราณ หนึง่ในการเตรียมการดังกลาวแสดงใหเห็นวาสารสกดัใบผักเชียงดามี
ประสิทธิภาพตอการรกัษาโรคเบาหวาน  

สุศรุตะ (ศตวรรษท่ี 6 กอนคริสตศักราช) และแพทยอายุรเวทในอินเดียโบราณไดแนะนําใหใชใบของกลุม 'Sala 
Saradi' และไดรับการอธิบายในพืชสมุนไพรอินเดีย GS ของสารสกัดจากผักเชียงดาแสดงใหเห็นถึงการสรางไอส
เลตออฟลังเกอรฮันส โดยเฉพาะเบตาเซลลในหนู Streptozotocin และ alloxan 

GS, สวนหนึ่งเปนกรดท่ีละลายในน้ําของสารสกัดเอทานอลของใบผักเชียงดา ซ่ึงทดลองโดยการใหยารับประทาน 
(400 มก. / วัน บรรจใุนแคปซูลเจลาตินแข็ง) แกผูปวยเบาหวานประเภทท่ี 2 ท้ังหมด 22 คน ผูปวยท่ีอยูในกลุมอายุ 
40-62 ปและ 3 คนใชยาโทลบูตาไมด ระยะเวลาของโรคเบาหวานแตกตางกนัตั้งแต 1 ถึง 12 ปและคาเฉล่ีย 4.6 ป 
น้ําตาลในเลือดถูกปรับเพ่ือปองกนัภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา มีการวิเคราะหเลือดและปสสาวะยาท้ังสองกลุมเปน
ระยะ ๆ ตัวอยางเลือดถูกเจาะมาจากหลอดเลือดดําผูปวยภายใตการเจาะน้ําตาลหลังอดอาหารในหลอดท่ีมีโซเดียม
ออกซาเลตของกรดเอทิลีนไดอามีนเตตราอาเซติก (EDTA) โดยทําหนาท่ีเปนยาตานการแข็งตวัของเลือด 

พลาสมาถูกแยกดวยกระบวนการแยกสารผสมโดยการเอาช้ันของเหลวท่ีปราศจากการตกตะกอนออกหลังจากการ
ปนแยกของเลือดและน้ําตาลสําหรับการวิเคราะหโปรตีนในพลาสมาท่ีมีน้ําตาลสะสม 

การวิเคราะหเซรุมอินซูลินทดลองในผูใหญ 15 คน และ NIDDM 15 ราย หลังการรับประทานอาหารเสริม GS 18-
20 เดือน แปดอาสาสมัครใหตัวอยางท่ีสอง 90 นาที หลังอาหารเชาตามปกตขิองพวกเขาท่ีมีประมาณ 600-650 
แคลอรี่และส่ิงนี้ถูกตรวจพบในตวัอยางในตอนกลางวัน จึงประเมินประสิทธิภาพของ GS ไดวาเปนสารท่ีสามารถ
ลดน้ําตาลกลูโคสในเลือดไดทันที อาสาสมัครผูใหญท่ีมีสุขภาพดี 12 คนไดรับประมาณ GS 200 มก. ภายใตการ
เจาะน้ําตาลหลังอดอาหาร หลังจากเก็บตวัอยางเลือดในตอนเชา เก็บตัวอยางเลือด 45 นาทีหลังจากไดรับ GS และ
ตรวจระดับกลูโคสในเลือดท้ังสองตัวอยาง 



ผูปวยสวนใหญรายงานวารูสึกดีขึ้น ตื่นตวัดีขึน้ และออนเพลียนอยลงระหวางทํางานในระหวางท่ีรับประทาน
อาหารเสริม GS ผูปวยผูหญิงรายงานวา อาการปวดในแขนขาของพวกเธอหายไปภายใน 4 สัปดาหของการ
รับประทานอาหารเสริม GS กลูโคสในเลือด น้ําตาลสะสมในเฮโมโกลบิน น้ําตาลสะสมในพลาสมาโปรตีนลดลง
อยางมีนัยสําคัญหลังจากการรับประทานอาหารเสริม GS เพ่ิมขึ้น ผูปวยเบาหวานหาใน 22 คนสามารถหยดุยารักษา
ตามแบบแผนและรักษาระดับภาวะธํารงดุลของระดับน้ําตาลในเลือดดวยผักเชียงดาเพียงอยางเดียว การวัดปริมาณ
ไนโตรเจนในกระแสเลือด กรดยูรกิ และระดับเฮโมโกลบินยังคงอยูในชวงปกตใินระหวางการเสริม GS โดยไมมี
ความเปนพิษตอไตและตับสําหรับ GS ซ่ึงสามารถสังเกตไดวาระดับเซรุมอินซูลินต่ํากวาปกตใินผูปวย NIDDM ท่ี
ใชยาตามแบบแผน ท้ังอดหารและสภาวะน้ําตาลหลังม้ืออาหารซ่ึงใหขอมูลเกี่ยวกับการปลดปลอยอินซูลินจาก
กลูโคส อยางไรกต็าม เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมในการรับประทานเสริม GS กับการรักษาตามแบบแผนเพียงอยาง
เดียว มีการเพ่ิมขึน้ของเซรุมอินซูลิน อยางมีนัยสําคัญท้ังในการเจาะน้ําตาลหลังอดอาหารและในน้ําตาลหลังม้ือ
อาหาร 

เนื่องจากการทดลองทางคลินกิมากมาย ผักเชียงดาถูกนํามาใชในทุกวันนี้ท่ัวอินเดียเพ่ือรักษาโรคเบาหวาน ในภาษา
ของฆราวาสมันเรียกวา GUR MAR ซ่ึง GUR หมายถึง น้ําตาล และ MAR หมายถึง ฆา ดังนั้นจึงเปนสมุนไพรนกั
ฆาน้ําตาลท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 

HW สงวนลิขสิทธ์ิ 1997 โดยการตีพิมพแกไขใหม ขอมูลท่ีมีอยูใน Health World ท่ีแกไขใหมมีวัตถุประสงคเพ่ือ
การศึกษาเทานัน้ บทความนี้ไมไดมีไวเพ่ือใหคําแนะนําสําหรับการวนิิจฉยัตนเองหรือการรักษาดวยตนเอง คณุควร
ไปพบแพทยเวชศาสตรครอบครัวหรือผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสมกอนทําการ
เปล่ียนแปลงอาหารหรือดําเนินการโปรแกรมโภชนาการทุกรูปแบบ 

คําอธบิายผกัเชยีงดา: ผักเชียงดาเปนไมยนืตน พืชชนิดเดียวกับเถาวัลย มันเล้ือยบนพุมไมและตนไมในเทือกเขา
ฆาฏตะวันตกในอินเดียใตไปจนถึงทิศตะวันตกของภูเขาเหลานั้นในเขตเมืองใกลชายฝงของรัฐกวั สวนท่ีมีฤทธ์ิทาง
ยาของพืชคือใบและราก มันถูกเรยีกวา "ผูทําลายน้ําตาล" เพราะในสมัยโบราณ แพทยอายุรเวทสังเกตวา การเคี้ยว
ผักเชียงดาไมกีใ่บชวยยับยั้งรสชาตขิองน้ําตาล นั่นคืออาหารหวานไมมีรสชาติหวานอีกตอไป แตกลายเปนรสจืด
เกือบท้ังหมด ในสมัยตอมา มีการทดสอบทางคลินกิซ่ึงแสดงใหเห็นวาการใชเปนประจําในชวงสามถึงส่ีเดือนชวย
ลด ไกลโคซูเรีย หรือคารโบไฮเดรตในปสสาวะ การทดลองทางคลินิกลาสุดท่ีดําเนนิการในอินเดียไดแสดงใหเห็น
วาสารสกัดของผักเชียงดามีประโยชนท้ังในผูปวยโรคเบาหวานท่ีพ่ึงอินซูลิน (IDDM) ) และในผูปวยเบาหวานชนิด
ไมพ่ึงอินซูลิน (NIDDM) บางประเภท 

จากผลการทดสอบทางคลินิกและการรกัษาท่ีประสบความสําเร็จมาหลายป ผักเชียงดาถูกนํามาใชในทุกวนันี้ท่ัว
อินเดียเพ่ือรักษาโรคเบาหวาน ในการลดอาการของไกลโคซูเรีย ใบแหงจะถูกใชในปริมาณยารายวันสามถึงส่ีกรัม



เปนระยะเวลาสามเดือนหรือมากกวา การศึกษาท่ีดําเนินการในอินเดยีในชวงตนของป 1930 แสดงใหเห็นวาใบของ
ผักเชียงดาทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในสัตวทดลอง ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานี้มีการอธิบายในขอสันนษิฐาน
วายากระตุนการหล่ังอินซูลินในตับออนแบบทางออม เนื่องจากไมมีผลโดยตรงตอการเผาผลาญคารโบไฮเดรต 

ผักเชยีงดาทําหนาที่อยางไร 

การศึกษาทางเภสัชวิทยาและคลินิกลาสุดแสดงใหเห็นวาผักเชียงดาทําหนาท่ีในสองตําแหนง: ตําแหนงแรกในตอม
รับรสในชองปาก ตําแหนงท่ีสองพ้ืนผิวดดูซับไปยังลําไส โครงสรางของตอมรับรสท่ีตรวจจับน้ําตาลในปากคลาย
กับโครงสรางของเนื้อเยื่อท่ีดูดซับน้ําตาลในลําไส สารออกฤทธ์ิสําคัญในผักเชียงดาเปนกรดอินทรียท่ีเรียกวา “กรด
จิมเนมิก” กรดจิมเนมิกประกอบดวยโมเลกุลท่ีมีการจัดเรียงอะตอมคลายกับโมเลกุลของกลูโคส โมเลกุลเหลานั้น
เติมตําแหนงตัวรับบนตอมรับรสเปนระยะเวลาหนึ่งถึงสองช่ัวโมง จึงปองกนัตอมรับรสจากการถูกกระตุนโดย
โมเลกุลน้ําตาลท่ีมีอยูในอาหาร ในทํานองเดียวกนัโมเลกุลคลายกลูโคสในกรดจิมเนมิกจะเติมตัวรับตําแหนงใน
ช้ันนอกของลําไสท่ีดูดซับได จึงปองกันลําไสไมใหดูดซับโมเลกุลของน้ําตาล มีการบันทึกไววา ผักเชียงดานําเอา
รสขมของสารท่ีมีรสขมออกไป เชน ควินนิท่ีมีรสชาติฉนุ เค็ม ฝาด หรือเปรี้ยว ดังนั้น หากคณุกินสมภายในสอง
ช่ัวโมงหลังจากเคีย้วผักเชียงดา คณุจะไดล้ิมรสความเปรี้ยวของมัน แตไมใชความหวาน 

 

การใชงานจริง 

ประโยชนของผกัเชยีงดามีสองเทา:  

1) ชวยในการระงับรสชาติอาหารหวานและระงับความอยากอาหารหวาน ลองนึกภาพขนมช็อคโกแลตช้ินใหญ
หวานฉ่ํา อยางท่ีคณุรู แมวาจะมีรูปลักษณะนารับประทาน แตหากมันไมหวาน ทําไมตองกนิมันดวยละ? เปนส่ิง
สําคัญท่ีตองจําไววาผลของผักเชียงดานี้จะใชเวลาเพียง 1-2 ช่ัวโมงเทานั้น หากคุณกําลังใชสมุนไพรเพ่ือทําลายนิสัย
กินของหวาน คณุควรรับประทานผักเชียงดากอนออกงานสังคมหรือเวลาอ่ืนเม่ือคุณถูกลอลวงใหดําดิ่งลงไปในถาด
ขนม 

2) ผักเชียงดาชวยลดผลกระทบจากการเผาผลาญน้ําตาลโดยการปองกนัลําไสไมใหดูดซับโมเลกุลของน้ําตาลใน
ระหวางกระบวนการยอยอาหาร เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงในการดูดซึมของน้ําตาล จึงมีการเปล่ียนแปลงใน
ระดับน้ําตาลในเลือด 

การรักษาโรคเบาหวาน 



การทดสอบภายใตเง่ือนไขการทดลองและคลินิกแสดงใหเห็นผลลัพธท่ีสําคัญในการรักษาโรคเบาหวาน ซ่ึง
แตกตางจากอินซูลินหรือสารประกอบของยากลุมซัลโฟนลิยูเรียท่ีลดระดับน้ําตาล ผลภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจาก
การรับประทานผักเชียงดาพบไดในผูปวยเบาหวานเพียงเล็กนอยเทานั้น สําหรับคนสวนใหญ น้ําตาลในเลือดลดลง
สูระดับปกติ ซ่ึงไมต่ํากวาระดับน้ําตาลในเลือดปกต ิส่ิงนี้สามารถเกิดขึ้นไดในผูปวยจํานวนนอย อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากกลไกของโรคเบาหวานแตกตางกันไปตามผูปวยท่ีแตกตางกัน ในชวงไมกี่ปท่ีผานมา ไดสังเกตวา IDDM 
มีพยาธิสรีรวิทยาท่ีแตกตางกนัอยางส้ินเชิงและหลักสูตรทางคลินิกจาก NIDDM การศึกษาไดช้ีใหเห็นวา ผักเชียงดา
อาจมีประโยชนใน NIDDM เฉพาะประเภท นอกเหนือไปจากประโยชนท่ัวไปใน IDDM ความปลอดภัยของผัก
เชียงดานั้นไดรับการพิสูจนจากความจริงท่ีวามันปลอดภัยและประสบความสําเร็จในการใชเปนยาแผนโบราณทาง
อายุรเวทมานานกวา 2,000 ป 

การใชผกัเชยีงดาในดานอื่น 

แผลงูกัดรักษาดวยการใชแปรงทาแผลดวยรากผงผักเชียงดาและทาผงผักเชียงดาบนแผล รักษาไขดวยการ
รับประทานผงผักเชียงดาครึ่งออนซถึงหนึ่งออนซ (หนึ่งใน 10 สวน) ของใบ รักษาตอมน้ําเหลืองบวมดวยการใช
ภายนอกของใบผักเชียงดาและน้ํามันละหุง 

การควบคุมระดับกลูโคสโดยธรรมชาติจะชวยเพ่ิมความไวของอินซูลิน โดย ไมเคิล ที. เมอรเรย, แพทย 

โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีเกี่ยวของกับการเผาผลาญคารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน จดุเดนของโรคเบาหวาน
คือการอดอาหารของระดับน้ําตาลในเลือด (กลูโคส) และมีความเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคไตและการสูญเสียการทํางานของเสนประสาท โรคเบาหวานแบงออกเปนสองประเภทใหญ ๆ ประเภทท่ี 1 
และประเภทท่ี 2 โรคเบาหวานประเภทท่ี 1 หรือท่ีพ่ึงอินซูลิน (IDDM) เกิดขึ้นบอยท่ีสุดในเดก็และวัยรุน ประเภทท่ี 
2 โรคเบาหวานท่ีไมพ่ึงอินซูลิน มักจะเริ่มหลังจากอาย ุ40 ป ซ่ึงอธิบายดวยช่ืออ่ืนวา โรคเบาหวานสําหรับผูใหญ 
อัตราความถ่ีโดยรวมของโรคเบาหวานในประเทศสหรัฐอเมริกาอยูท่ีประมาณรอยละ 4.5 ซ่ึงเปน 90 เปอรเซ็นตของ
ผูปวยท่ีมี NIDDM และสวนท่ีเหลือเปน  IDDM แมวาคนท่ีเปนโรคเบาหวานจะมีเพียง 4.5% ของประชากรใน
สหรัฐอเมริกา แตการดูแลท่ีจําเปนนั้นอยูท่ีประมาณ 15 เปอรเซ็นตของคาใชจายดานการดูแลสุขภาพท้ังหมดใน
สหรัฐอเมริกา (120 ลานลานดอลลาร) 

สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดอะไรขึ้นภายใน: 

โรคเบาหวานท่ีพ่ึงอินซูลินมีความเกีย่วของกับการทําลายเบตาเซลลของตับออนซ่ึงผลิตฮอรโมนอินซูลิน แมวาจะ
ไมทราบสาเหตุท่ีแนชัดของโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ทฤษฎีปจจุบันช้ีใหเห็นวามันเกดิจากการบาดเจ็บของเบตา
เซลลท่ีผลิตอินซูลิน ซ่ึงสงผลใหระบบภูมิคุมกันของรางกายโจมตีตับออน ในความเปนจริงผูปวยเหลานี้ตองการยา



อินซูลินตลอดชีวิตเพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 จะตองเรียนรูวิธีการจดัการ
ระดับน้ําตาลในเลือดในแตละวัน การปรับเปล่ียนประเภทของอินซูลินและปริมาณยาเปนส่ิงจําเปนตามผลการตรวจ
ระดับน้ําตาลในเลือดปกต ิตามท่ีกลาวไวประมาณ 10 เปอรเซ็นตของผูปวยโรคเบาหวานท้ังหมดเปนประเภทท่ี 1 
ในผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมพ่ึงอินซูลิน ระดับอินซูลินมักจะสูงขึ้น ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการสูญเสียความไวตอ
อินซูลินโดยเซลลของรางกาย โรคอวนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหสูญเสียความไวของอินซูลิน ประมาณ 90 
เปอรเซ็นตของผูท่ีเปนโรคเบาหวานประเภท 2 นั้นเปนโรคอวน เม่ือคนอวนท่ีเปนโรคเบาหวานชนิดนี้สามารถลด
น้ําหนักรางกายตามเกณฑมาตรฐานได พวกเขายงัสามารถฟนฟู (ปกต)ิ ระดับน้ําตาลในเลือดของพวกเขาซ่ึงพบได
ในกรณีสวนใหญ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่สําคญัสําหรับการควบคุมโรคเบาหวาน: 

ผูท่ีเปนโรคเบาหวานมีความตองการสารอาหารเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้สารอาหารหลายชนิดยังมีความสําคัญในการ
ปองกันภาวะแทรกซอนระยะยาวของโรคเบาหวาน ตัวอยางเชน เนื่องจากวติามินซีตองการอินซูลินสําหรับการ
ขนสงเขาสูเซลล ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญตองทนทุกขทรมานจากการเผาผลาญวิตามินซีท่ีบกพรอง ผูปวย
โรคเบาหวานท่ีมีโรคระบบประสาทแสดงใหเห็นวามีการขาดวิตามินบี 6 และไดรับประโยชนจากการรับประทาน
อาหารเสริม ผูท่ีเปนเบาหวานมานานหรือผูท่ีมีอาการผิดปกติของระบบประสาทนอกสวนกลางควรไดรับการเสริม
ดวยวติามินซี, บี-6 และสารอาหารสําคัญอ่ืน ๆ ผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ท่ีไดรับการวินจิฉัยเม่ือเร็ว ๆ นี้ท่ี
ไดรับไนอาซินในรูปแบบของไนอาซินาไมด (หรือท่ีเรียกวา นิโคตนิาไมด) แสดงใหเห็นวามีความตองการอินซูลิน
ลดลง ในความเปนจริง ผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ท่ีไดรับการวินิจฉัยใหม มีประสบการณบรรเทา
โรคเบาหวานดวยการรับประทานอาหารเสริมไนอาซินาไมด ปริมาณยาอาซินาไมดตอวันขึ้นอยูกับน้ําหนกัตัว ซ่ึง
จะเปน 25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม การศึกษาในเดก็ใช 100 มก. ถึง 200 มก. ตอวนั มันคุมคาท่ีจะลองอยางแนนอน 

ผักเชยีงดาปรับปรุงการควบคุมกลูโคส: 

ผักเชียงดาเปนพืชพ้ืนเมืองในปาเขตรอนของอินเดีย ซ่ึงมีการใชกนัอยางแพรหลายในการแพทยอายุรเวทโดยเปนยา
รักษาโรคเบาหวาน การทดสอบทางวิทยาศาสตรเม่ือเร็ว ๆ นี้ไดสงเสริมประสิทธิภาพของมันในโรคเบาหวาน
ประเภทท่ี 1 และ 2 สารสกัดท่ีใหกับผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 1 ในการรกัษาดวยอินซูลิน ลดความตองการ
อินซูลินและการเจาะน้ําตาลหลังอดอาหารในเลือดและปรบัปรุงการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ในการศึกษา
ผูปวยโรคเบาหวานประเภทท่ี 2 สารสกัดจากผักเชียงดาพรอมกับยาลดน้ําตาลในเลือดแบบรับประทานแสดงให
เห็นถึงการปรับปรุงการควบคุมน้ําตาลในเลือดและนําไปสูการหยุดยาหรือลดปริมาณยาลง เปนท่ีนาสนใจท่ีทราบ
วา สารสกัดจากผักเชียงดาท่ีมอบใหแกอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพดี จะไมสงผลใหน้ําตาลในเลือดลดลงหรือออกฤทธ์ิ
ลดน้ําตาลในเลือด ไมมีรายงานผลขางเคียงจากการใชพฤกษศาสตรอายุรเวทนี ้



ไมเคิล ที. เมอรเรย, แพทย ไดรบัการยอมรับอยางกวางขวางวาเปนหนึ่งในแพทยช้ันนําของโลกดานการแพทย
ธรรมชาต ิเขาเปนบัณฑิตสมาชิกคณะและอยูในคณะกรรมาธิการของมหาวิทยาลัย Bastyr ในซีแอตเทิล, วอชิงตัน 
นอกเหนือจากการดูแลการปฏิบัติทางการแพทยเอกชน ดร. เมอรเรยเปนนักเขียน นกัการศึกษา และอาจารยท่ี
ประสบความสําเร็จ 

เทคโนโลยีการถนอมเซลล - เก็บรักษาไวอยางดี: ผักเชียงดาตากแหงดวยแสงแดดตองใชเวลานานใน

การทําใหแหงและอาจมีการปนเปอนเนื่องจากถูกแสงแดด หลังจากตากแสงแดด ระดับความช้ืนท่ีเหลือประมาณ 
10% อาจนําไปสูการพัฒนาเปนรา เวลาคือศัตรูของเรา ทันทีท่ีพืชนี้ถูกเด็กออกจากวงจรชีวิต (เก็บเกี่ยว) มันก็จะเริ่ม
ลดคุณภาพลงตามธรรมชาต ิ

ผักเชียงดาท่ีอบแหงจากเตาจะทําใหผักเชียงดามีความรอนสูง ผลกระทบเชิงลบตอสวนผสมท่ีสําคัญท่ีไวตอความ
รอนนั้นไดรับการบันทึกไวแลว 

เราตากผักเชียงดาท่ีเก็บเกี่ยวสดไวท่ีหนาโรงงานเราทันทีท่ีเก็บเกี่ยวเสร็จ สงผลใหเกิดผลิตภณัฑท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ
สูงและมีระดับความช้ืนต่ํากวา 3% ทําใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีความเสถียรซ่ึงจะไมเกิดราและลดคุณภาพลง การทําแหง
แบบแชเยือกแข็งเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการรกัษาคุณคาผักเชียงดาไว เทคโนโลยีถนอมเซลลนําหนาหางจากการทําแหง
แบบแชเยือกแข็งแบบดั้งเดิมไปหลายไมล ในแงของการเสริมสรางเซลลอัจฉริยะท่ีออกฤทธ์ิรวมกันอยางยั่งยืนและ
สงเสริมโครงสรางโมเลกุลของพืชใหใกลเคียงกับท่ีมีอยูในธรรมชาติมากท่ีสุด 

 

 

  

 

  

 

 


