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บทคัดยอ  
 

การนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคเบาหวานควรตองคํานึงถึงชนิด และปริมาณของสารออก
ฤทธิ์ชนิดตางๆ ท่ีมีอยูในสมุนไพร ซึ่งตองมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอตอการรักษาโรคเบาหวาน 
ตลอดจนการประเมินพิษวิทยาของสมุนไพรชนิดนั้น ซึ่งในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานจําเปนจะตองใช
หลายวิธีรวมกัน ท้ังการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรักษาโดยใชยา และการฉีดอินซูลิน การใช
สมุนไพรเปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งควรอยูในการควบคุมดูแลของแพทย เพื่อใหการรักษาโรคเบาหวานให
ผลดีมากย่ิงขึ้น  

 
คําสําคัญ  สมุนไพร โรคเบาหวาน สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร  
 

  
 

                      
            
             
              
                
               
           
 
              

                                                           
๑ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
๒ อาจารยประจํา พยม. การพยาบาลผูสูงอายุ โรงพยาบาลกําแพงเพชร 



 

 

บทนํา 
 

องคการอนามัยโลกไดใหความสําคัญกับโรคเบาหวานซึ่งเปนหนึ่งในโรคท่ีมีอัตราทางระบาดวิทยา
สูง ท้ังนี้พบวาประชากรไทยทุกๆ ๑๐๐ คน จะมีผูปวยเปนโรคเบาหวานถึง ๖ คน และสําหรับประเทศไทย
และประเทศทางเอเชียนั้นมีผูปวยเปนโรคเบาหวานประเภทท่ี ๒ หรือเบาหวานท่ีพบในผูใหญรอยละ ๙๙  
เทพ หิมะทองคํา ๒๕๔๗ ผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวานจะมีภาวะท่ีรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ
 เนื่องจากเบตาเซลลของตับออนไมสามารถสรางฮอรโมนอินซูลิน ซึ่งเปนฮอรโมนท่ีควบคุมกระบวนการ 
เผาผลาญหรือ เก็บสะสมน้ําตาลกลูโคส เพื่อใชเปนพลังงานใหกับเนื้อเย่ือของอวัยวะตางๆ ออกมาได
เพียงพอ หรือสรางไมไดเลย หรือสรางไดแตอินซูลินนั้นออกฤทธิ์ไดไมดี ความผิดปกติเหลานี้ลวนแตเปน
สาเหตุท่ีทําใหรางกายนําน้ําตาลไปใชไดไมดี สงผลใหน้ําตาลในเลือดเหลือคางอยูมาก และมีระดับสูงกวา
คนปกติ  

โรคเบาหวานสามารถแบงออกไดเปน ๔ ประเภทใหญๆ คือ เบาหวานประเภทท่ี ๑  ๑
 ชนิดพึ่งอินซูลิน เบาหวานประเภทท่ี ๒  ๒  ชนิดไมพึ่งอินซูลิน เบาหวานชนิด
อ่ืนๆ    และเบาหวานในระยะต้ังครรภ    โดย
เบาหวานท่ีมีความสําคัญจะเปนเบาหวานประเภทท่ี ๒ เนื่องจากมีจานวนผูปวยมากกวาประเภทอ่ืนๆ การ
รักษาเบาหวานประเภทนี้สามารถทําไดโดยการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยาลด
ระดับน้ําตาล หรือในผูปวยบางรายอาจตองฉีดอินซูลิน เปนตน เทพ หิมะทองคํา ๒๕๔๗  

นอกจากการรักษาเบาหวานแบบการแพทยแผนปจจุบันแลว การใชสมุนไพรเปนอีกทางเลือก
หนึ่งซึ่งสามารถรักษา ปองกัน และควบคุมโรค การบรรเทาอาการเจ็บปวย   
๑๙๙๕ ตลอดจนลดอาการแพของผูปวยท่ีเกิดจากการใชยารักษาโรคเบาหวานอีกดวย ตามตําราแพทย
แผนโบราณท่ีเปนการสืบตอความรูผานคําบอกเลาระบุวา สมุนไพรหลายชนิดชวยรักษาโรคเบาหวานได 
จากการศึกษาทดลองสมุนไพรหลายกลุมในสัตวทดลองและในคน พบวาบางกลุมมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลใน
เลือดไดจริง ดังนั้นการใชสมุนไพรเปนตัวชวยในการรักษาโรคเบาหวานเปนเร่ืองท่ีสามารถทําได แตตอง
กระทําควบคูไปกับการรักษาโดยแพทยปจจุบันและควรแจงใหแพทยประจําตัวทราบวาไดใชสมุนไพร เพื่อ
แพทยจะไดทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยอ่ืนๆ ในกรณีท่ีระดับน้ําตาลในเลือดลดลงมากเกินไปซึ่งจะชวยให
แพทยสามารถใหคําแนะนําท่ีถูกตองไดอยางทันทวงที กองบรรณาธิการนิตยสารใกลหมอ ๒๕๕๑  

ในการศึกษาการใชพืชสมุนไพรในการปองกันและรักษาโรคเบาหวาน พบวาพืชสมุนไพรจะมี
สวนประกอบของสารชีวเคมีตางๆ ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ในการปองกันและรักษาโรคเบาหวาน สารชีว
โมเลกุลดังกลาวจะมีหลายประเภทท่ีสามารถปองกันและรักษาโรคเบาหวานได โดยมีกระบวนการทางเคมี
ตางๆ ท่ีสามารถยับย้ังขบวนการออกซิเดชั่น ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดฟนฟูเบตาเซลลของตับออน 
กระตุนการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเปนการปองกันและรักษาโรคเบาหวานได    ๑๙๙๕) 

นอกจากนี้ผลการศึกษาดานพิษวิทยาของสมุนไพรท่ีใชก็มีความสําคัญมากเชนเดียวกัน พืช
สมุนไพรท่ีใชในการรักษาโรคเบาหวานจะตองไมมีความเปนพิษ และไมมีผลขางเคียง โดยทําการทดสอบ
ความเปนพิษท้ังในสัตวทดลอง และในมนุษย จึงจะสามารถใชสมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวานได  



 

 

โรคเบาหวาน  
 

โรคเบาหวาน คือ สภาวะท่ีรางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติเกิดขึ้นเนื่องมาจากรางกาย
ไมสามารถนําน้ําตาลในเลือดไปใชไดตามปกติ รางกายของคนเราจําเปนตองใชพลังงานในการดํารงชีวิต 

พลังงานเหลานี้ไดมาจากอาหารตางๆ ท่ีรับประทานเขาไป โดยเฉพาะอาหารประเภทแปงซึ่งจะถูก
ยอยสลายกลายเปนน้ําตาลกลูโคสในกระเพาะอาหารและถูกดูดซึมเขาไปในกระแสเลือดเพื่อสงผานไป
เลี้ยงเย่ือสวนตางๆ ของรางกาย แตการท่ีรางกายจะนํากลูโคสไปใชเปนพลังงานไดนั้นมีความจําเปนตอง
อาศัยฮอรโมนจากตับออนชื่อ อินซูลิน  เปนตัวพาน้ําตาลกลูโคสในเลือดเขาไปในเนื้อเย่ือของ
อวัยวะตางๆ หากขาดฮอรโมนอินซูลินแลวก็จะทําใหน้ําตาลไมสามารถเขาไปในเนื้อเย่ือไดและจะมีน้ําตาล
ในเลือดเหลือคางอยูมากกวาปกติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเบตาเซลลของตับออนไมสามารถสรางฮอรโมน
อินซูลินออกมาไดเพียงพอ หรือสรางไมไดเลย หรือสรางไดแตอินซูลินนั้นออกฤทธิ์ไดไมดี ความผิดปกติ
เหลานี้ลวนแตเปนสาเหตุท่ีทําใหรางกายนําน้ําตาลไปใชไดไมดี สงผลใหน้ําตาลในเลือดเหลือคางอยูมาก
และมีระดับสูงกวาคนปกติ ในคนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับน้ําตาลในเลือดประมาณ ๗๐
๑๑๕ มิลลิกรัมเดซิลิตร และหลังรับประทานอาหารแลว ๒ ชั่วโมง ระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน ๑๔๐ 
มิลลิกรัมเดซิลิตร  

เมื่อในเลือดมีระดับน้ําตาลสูงมากไตจะกรองน้ําตาลออกมากับน้ําปสสาวะทําใหปสสาวะมีรสหวาน
 จึงเรียกภาวะนี้วา เบาหวาน เบา อีกนัยหนึ่งหมายถึงการถายปสสาวะ เบาหวานจึงหมายถึง ปสสาวะ
หวานนั่นเอง ผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีหรือผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาล
ในเลือดไมสูงมากนัก ระหวาง ๑๔๐๑๘๐ มิลลิกรัมเดซิลิตร อาจตรวจไมพบน้ําตาลในปสสาวะก็ได 
ท้ังนี้เพราะไตของคนเรามีความสามารถในการก้ันน้ําตาลไดระดับหนึ่งคือประมาณ ๑๘๐๒๐๐ มิลลิกรัม
เดซิลิตร หากระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวานี้ ไตจะไมสามารถกรองน้ําตาลไดน้ําตาลจึงออกมากับปสสาวะ 
ดังนั้นในการวินิจฉัยโรคหากใชวิธีตรวจระดับน้ําตาลในเลือดจะไดผลแนนอนกวาและสามารถตรวจพบได
แตเนิ่นๆ เพราะการตรวจพบวามีน้ําตาลออกมาในปสสาวะยอมแสดงวาระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา ๑๘๐
๒๐๐ มิลลิกรัมเดซิลิตร แลว เทพ หิมะทองคํา ๒๕๔๗  

โรคเบาหวานเปนโรคท่ีเร้ือรังสามารถรักษาไดแตไมหายขาดท้ังนี้เกิดจากสาเหตุของโรค คือ การ
สืบทอดทางกรรมพันธุ และปจจัยเสี่ยงท่ีกอใหเกิดโรคเบาหวานไดอีกหลายประการ เชน ความอวน 
รางกายเสื่อมสภาพในผูสูงอายุ ตับออนไดรับความกระทบกระเทือน การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เชน   คาง
ทูม หัดเยอรมัน เกิดจากการใชยาบางชนิด เชน ยาขับปสสาวะ ยาคุมกําเนิด ทําใหระดับน้ําตาลในเลือด
สูงขึ้นไดและเกิดจากการต้ังครรภ เนื่องจากฮอรโมนหลายชนิดท่ีสังเคราะหขึ้นมีผลยับย้ังการทางานของ
อินซูลิน  

การเปนโรคเบาหวานหากไมดูแลรักษาตัวเองใหดีแลวจะนํามาซึ่งโรคแทรกซอนกับระบบตางๆ 
ของรางกายไดมาก เชน โรคแทรกซอนเฉียบพลัน คือ ฝฝกบัว แผลท่ีเทา วัณโรคปอด ไตอักเสบ เปนตน
 และโรคแทรกซอนเร้ือรังคือ โรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบแข็ง เปนตน ในระหวางมีชีวิตอยูหากไม
ควบคุมระดับน้ําตาล ผลท่ีเกิดขึ้นคือ ไมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจําปควรไดรับการ



 

 

ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดทุกคร้ัง โดยเฉพาะผูท่ีมีปจจัยประกอบหรือผูท่ีอยูในขายท่ีมีโอกาสสูงท่ีจะเปน
โรคเบาหวาน การตรวจพบโรคในระยะแรกจะทําใหการรักษางายขึ้นและไดผลดี โดยเฉพาะการใหความ
รวมมือในการรักษาของผูปวย  
 

การรกัษาโรคเบาหวาน  
 

โรคเบาหวานเปนแลวจะไมหายขาด ในระยะแรกผูปวยจะไมแสดงอาการอันเปนสาเหตุทําให
บางคร้ังผูปวยไมอยากมาพบแพทย ดังนั้นในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานจึงตองมีการอธิบายใหผูปวย
เขาใจถึงอาการของโรคและความเปนมา ตลอดจนการรักษาและโรคแทรกซอนท่ีจะตามมาในภายหลัง 
ผูปวยเบาหวานเมื่อเร่ิมรักษาตองมีการปรับตัวคือ ตองหมั่นมาพบแพทย มีความอดทนและปรับ
พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหาร ไมตามใจตนเอง และท่ีสําคัญยอมรับวาตนเปนโรคเบาหวานและ
ตองใหความรวมมือในการรักษาและปฏิบัติตนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอตลอดไป โดยผูปวยตองไดรับทราบ
วาแพทยมีเปาหมายการรักษาอยูท่ีการควบคุมระดับน้ําตาลใหใกลเคียงคนปกติ ซึ่งมีแผนการรักษา ดังนี้  
เทพ หิมะทองคํา ๒๕๔๗  

๑. การควบคุมอาหาร  
๒. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  
๓. พบแพทยอยางสม่ําเสมอตามนัดเพื่อตรวจรางกายติดตามผลการ รักษาและประเมินสภาพ

ของโรค รวมท้ังการรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินในปริมาณท่ีแพทยสั่งโดยเครงครัด  
 

การรกัษาโรคเบาหวานดวยสมุนไพร  
 

การรักษาเบาหวานแบบการ แพทยแผนปจจุบัน ท้ังการฉีดฮอรโมน การใชยาตางๆ แลว ยังมี
การรักษาแบบทางเลือกท่ีไดรับความสนใจ ท้ังเร่ืองของสมุนไพร โยคะหรือการออกกําลังกายก็อาจชวย
บรรเทาอาการเจ็บปวยและสงผลตอคุณภาพจิตท่ีดีของผูปวยเบาหวานอีกดวย ตามตําราแพทยแผน
โบราณท่ีเปนการสืบตอความรูผานคําบอกเลาระบุวา สมุนไพรหลายชนิดชวยรักษาโรคเบาหวานได แตถึง
ปจจุบันก็ยังไมมีผลวิจัยหรือบทพิสูจนระบุไดอยางชัดเจน นั่นอาจจะเนื่องมาจากกระบวนการควบคุม
ปริมาณสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรท่ีขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ดินท่ีปลูก สภาพอากาศ สายพันธุ 
ตางมีผลตอสมุนไพรนั้นๆ รวมถึงวิธีการสกัด ไมวาจะเปนการตม บด หรือนํามาประกอบอาหาร เหลานี้
ตางใหประสิทธิภาพของสมุนไพรตางๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดท้ังสิ้น อยางไรก็ตามมีการทดลองสมุนไพร
หลายกลุม พบวา บางกลุมมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดจริง เชน มะระไทย ตําลึง กระเทียม ฝร่ัง ลูกใต
ใบ มะแวงท้ังตนและเครือ แตผลการทดลองนั้นกระทําในสัตวทดลองสวนกลุมท่ีทําการทดลองในคนแลว
ใหผลดี ไดแก เม็ดแมงลัก วานหางจระเข หอมหัวใหญ และหญาหนวดแมว กองบรรณาธิการนิตยสาร
ใกลหมอ ๒๕๕๑ ตัวอยางการทดลองการใชสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน ดังตารางท่ี ๑  

 



 

 

ตารางท่ี ๑ ตัวอยางการทดลองการใชสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน ชื่อสมุนไพร 
 

ชื่อ
สมุนไพร 

ทดลองกับ 
สวนของพืช 
ทีใชเปนยา 

ระยะเวลาใน
การทดลอง
และขนาดยา 

ระดับน้ําตาล 
หลังทดลอง 

หมายเหตุ 

กระเทียม กระตายปกติ
และกระตาย
เบาหวาน 

ผูปวย
เบาหวาน 

น้ําสกัด ๓.๓ กรมั/กก. 
สาร  ๐๑๒ มล. 

๒ เดือน 
๑ – ๒ เดือน 

ลดลง 
ไมลดลง 

อาจเปนเพราะ
ปริมาณนอยเกนิไป 

ตําลึง กระตายและ
หนูท่ีเปน
โรคเบาหวาน 

ผูปวย
เบาหวาน 

สารสกัดหยาบของเถา
แหง ๕ กรัม/กก.  
น้ําสกัดเถา ๒.๕-๕ กรัม/
กก.  
ใบตําลึง 

๑ ครั้ง 
 
 
๑ ครั้ง 
วันละ ๒ ครั้ง 

ลดลง 
 
 
ลดลง 
ลดลง 

 

มะแวงตน กระตาย     ฤทธ์ิไมสม่ําเสมอ 
แมงลัก  ผูปวยตอง

ใชอินซูลิน 
๒ คน ไม
ใชอินซูลิน 
๑๔ คน 

เมล็ดแมงลัก ๑๐ กรัม วันละ ๓ ครั้ง ลดลง  

วานหาง
จรเข 

 ผูปวยไมใช
อินซูลิน 
๑๔ คน 

วุน ๔–๑๔ อาทิตย ลดลง  

หญา
หนวดแมว 

กระตาย
เบาหวาน 

ผูปวย
เบาหวาน 

ใบ ๑๕ และสารสกัด  
๒๘ กรัม/กก. 

๑ ครั้ง ลดลง ฤทธ์ิไมสม่ําเสมอ 

ท่ีมา  กองบรรณาธิการนิตยสารใกลหมอ (๒๕๕๑) 
 

จากตารางท่ี ๑ จะเห็นไดวาเมื่อนําสมุนไพรท่ีมีประโยชนในการรักษาโรคเบาหวาน เชนกระเทียม 
ตําลึง มะแวงตน แมงลัก วานหางจระเข หญาหนวดแมวมาทดลองใชกับหนูหรือกับคนแลวสวนมากจะ  
ทําใหน้ําตาลในเลือดลดลง แตบางชนิดออกฤทธิ์ไมสม่ําเสมอท้ังนี้อาจเปนเพราะปริมาณนอยเกินไปหรือ
ออกฤทธิ์อยูไมนานทําใหผลการรักษาไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใชสมุนไพรเปนตัวชวยในการรักษา
โรคเบาหวานเปนเร่ืองท่ีสามารถทําได แตตองใชในปริมาณท่ีเหมาะสม และใชระยะเวลาในการใชนาน
พอท่ีจะทําใหสารท่ีออกฤทธิ์มีการสะสมจนถึงระดับท่ีสามารถออกฤทธิ์ตอกลไกการรักษา  

การศึกษาการใชสมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวานในทางวิทยาศาสตรสวนมากจะทําการหาชนิด
ของสารออกฤทธิ์ในสมุนไรชนิดนั้น นํามาหาปริมาณ และรูปแบบการใชเพื่อใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสม แลว
ศึกษาการรักษาโรคเบาหวานโดยอาจจะเร่ิมใชจากหนูทดลอง แลวจึงนํามาใชกับคน เชน ตัวอยางจาก
การศึกษาของ    ๒๐๑๐ และ  ๑๙๙๕ พบวาการใชกรดยูโซลิก และกรดโอลีนโนลิก ใน
ปริมาณตํ่า คือรอยละ ๐.๐๑ และรอยละ ๐.๐๕ โดยน้ําหนักของอาหาร มีผลทําใหสามารถลดระดับกลูโคส
ในเลือด ควบคุมความเขมขนของระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด เกิดความทนทานตอกลูโคส ความทนทาน



 

 

ตออินซูลิน ตับออนสามารถสรางฮอรโมนอินซูลินสูงขึ้นและเพิ่มระบบภูมิคุมกันในผูปวยโรคเบาหวานชนิด
ท่ี ๒ ในหนูได ซึ่งกรดยูโซลิก และกรดโอลีนโนลิกเปนสารออกฤทธิ์ตอการรักษาโรคเบาหวานท่ีมีอยูมากใน
สมุนไพรในวงศ โดยสมุนไพรในวงศนี้จะพบในพืชผักพื้นบาน เชน กระเพราแดง กระเพราขาว
 โหระพา หญาหนวดแมว เปนตน แดนชัย เคร่ืองเงิน และคนอ่ืนๆ ๒๕๕๖ ดังนั้นการใชสมุนไพรเพื่อ
การรักษาโรคเบาหวานจึงจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาทดลองหาชนิดและปริมาณของสารออกฤทธิ์และการ
ใชในคนเพื่อท่ีไดปริมาณการใชสมุนไพรท่ีเหมาะสม รวมท้ังศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ใน
สมุนไพรดังกลาวตอไป 

การใชสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานนั้นมีความจําเปนท่ีจะตองมีการทดสอบความเปนพิษของสาร
ออกฤทธิ์ชนิดนั้น ตลอดจนสมุนไพรชนิดนั้นดวย ซึ่งจากตัวอยางขางตน เมื่อนําสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร 
คือ กรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก มาทําการทดลองทางพิษวิทยากับหนูและคน พบวาการใชกรดท้ัง
สองไมมีความเปนพิษ และเมื่อศึกษาสมุนไพรท่ีมีกรดท้ังสองนี้ เชน กระเพรา โหระพา สะระแหน ชะพลู 
พบวาเปนสมุนไพรท่ีใชกันโดยท่ัวไปไมมีประวัติในการเปนพิษตอคน ดังนั้นการใชสมุนไพรท่ีเปนสมุนไพร
พื้นบานท่ีรับประทานเปนประจํา และไมมีประวัติความเปนพิษ อีกท้ังยังมีสารออกฤทธิ์ตอการรักษา
โรคเบาหวานอยูในปริมาณสูง เชน กระเพราแดง กระเพราขาว ชะพูล โหระพา แดนชัย เคร่ืองเงิน    
และคนอ่ืนๆ ๒๕๕๖ จึงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมในการใชในการรักษาโรคเบาหวาน โดยมีขอแนะนาใน
การใชคือ การนําไปปรุงอาหารหรือแปรรูปอยางงายโดยไมใช  ตัวทําละลายท่ีเปนพิษ เชน การทําเปน
เคร่ืองดื่มสมุนไพร การทําเปนชาสมุนไพรเปนตน ควบคูไปกับการรักษาโดยแพทยปจจุบันและควรแจงให
แพทยประจําตัวทราบวาไดใชสมุนไพร เพื่อแพทยจะไดทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยอ่ืนๆ ในกรณีท่ีระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลงมากเกินไปซึ่งจะชวยใหแพทยสามารถใหคําแนะนําท่ีถูกตองไดอยางทันทวงที และมี
ประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด 

 
สรุป  
 

การรักษาเบาหวานตองอาศัยวิธีการรวมกันท้ังการควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การใชยา 
และการใชฮอรโมนอินซูลินชนิดฉีด การนําสมุนไพรมารักษาเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเปนวิธีการท่ีนาสนใจ 
และมีแนวโนมในการใชวิธีการนี้เพิ่มมากขึ้น โดยแนวทางใชพืชสมุนไพรนั้นควรใชพืชสมุนไพรพื้นบานท่ีไมมี
ความเปนพิษ และเคยใชประกอบเปนอาหารอยูเปนประจํา หรือในการแปรรูปก็ไมยุงยาก และสามารถ
ปรับปรุงรสชาติใหรับประทานไดงายและมีรสชาติดี  
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารอางอิง  
 

กองบรรณาธิการนิตยสารใกลหมอ  (๒๕๕๑) คูมือเบาหวาน (พิมพคร้ังท่ี ๓). กรุงเทพฯ ใกลหมอ. 
แดนชัย เคร่ืองเงิน, อเนก หาลี และบุณยกฤต รัตนพันธุ (๒๕๕๖) ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานชนิด 

ท่ี ๒ วารสารเกษตรพระจอมเกลา ๓๑ ๓ ๙ – ๑๒. 
เทพ หิมะทองคํา และคณะ (๒๕๔๗) ความรูเรื่องเบาหวานฉบับสมบรูณ (พิมพคร้ังท่ี ๓)  

กรุงเทพฯ วิทยพัฒน 
               (๒๐๑๐)  

         
     
  ๑๑๘  ๖๓๕๖๔๒  
  (๑๙๙๕)          

 ๔๙  ๕๗  ๖๘  
     (๑๙๙๕)        

  ๒๒ ๑๓๗๑๘๙ 
 
 
 
 
 
 


