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ภัยเงียบของคนยุคใหม่
เมื่อเราบริ โภคอาหาร ร่ างกายก็จะย่อยอาหารจนได้น้ าตาลกลูโคสซึ่งร่ างกายใช้
เป็ นพลังงานให้กบั เซลล์ ถ้าเรามีระดับน้ าตาลในเลือดต่า นน้อยก่่า 0 mg/ dL ) เซลล์กไ็ ม่มี
พลังงานเพียงพอสาหรับการทาหน้าที่อย่างเหมาะสม
สภา่ะน้ าตาลต่า นHypoglycemia) คือเมื่อร่ างกายเปลี่ยนแปลงอาหารให้เป็ น
พลังงานไม่เป็ นปกติ ส่ ่นปฏิกิริยาน้ าตาลต่า นReactive hypoglycemia) คือสภา่ะน้ าตาลต่าที่เกิด
เป็ นประจาสาหรับบางคนหลังบริ โภคอาหารประเภท Carbohydrate และน้ าตาลภายใน 3 ชั่่ โมง
มีคนจาน่นไม่นอ้ ยที่มีอาการนี้ก่อนที่จะเกิดโรคเบาห่านตามมา ส่ ่นคนที่เป็ น
เบาห่านและใช้ยารักษาเบาห่านหรื อฉีดอินซูลินอยูก่ อ็ าจจะเกิดอาการนี้ได้ เพราะยาทาให้
ระดับน้ าตาลในเลือดต่าลง แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่า
ที่สาคัญคือ อาการนี้มกั จะมาพร้อมกับปัญหาสุ ขภาพอื่นๆเช่น การสู ญเสี ย
ค่ามจา สมองเสื่ อม ซึมเศร้า ลมชัก ปัญหาเกี่ย่กับหั่ใจและระบบประสาทอัตโนมัติ
ในสังคมปัจจุบนั สภา่ะน้ าตาลต่ากาลังเป็ นปัญหามากขึ้น เนื่องจากการบริ โภค
อาหารและเครื่ องดื่มที่สามารถแปลงเป็ นน้ าตาลได้สูง นมี Glycemic index – GI สู ง)
ปฎิกริ ยาน้ าตาลต่าเป็ นอย่างไร ?
อธิบายง่ายๆคือ ตับอ่อนปกติจะมีปฎิกริ ยาต่อน้ าตาลและคาร์โบไฮเดรตที่มี GI
สู ง เมื่อเราบริ โภคอาหารเหล่านี้ เซลล์ของตับอ่อนก็จะค้นพบและปลดปล่อยฮอร์โมนคืออินซูลิน
ออกมา อินซูลินมีคุณสมบัติช่่ยให้น้ าตาลสามารถผ่านผนังเซลล์ของร่ างกายเพื่อนาไป
เปลี่ยนเป็ นพลังงานได้ หากทุกอย่างเป็ นไปด้่ยดี ระดับน้ าตาลในเลือดก็อยูใ่ นระดับปกติหรื อต่า
ก่่าเล็กน้อย สาหรับคนที่เป็ นเบาห่าน มีระดับน้ าตาลในเลือดสู ง ซึ่งอาจเกิดได้ 2 แบบคือ
เนื่องจากร่ างกายผลิตอินซูลินไม่พอ นเบาห่านประเภท 1) หรื อมีอินซูลินพอ แต่ผา่ นผนังเซลล์
ไม่ได้ นปฏิกิริยาต้านอินซูลิน หรื อเบาห่านประเภท 2)
ในบทค่ามนี้ เราจะกล่า่ถึงคนอีกประเภทหนึ่งที่มีจาน่นไม่นอ้ ย คนเหล่านี้
ร่ างกายจะปลดปล่อยอินซูลินจาน่นมากเป็ นครา่ๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็ทาให้ปริ มาณน้ าตาลใน
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เลือดต่าเกินไป เราเรี ยกสภา่ะเช่นนี้่า่ ปฏิกิริยาน้ าตาลต่า นReactive hypoglycemia) สาเหตุอาจ
เป็ นด้่ยในคนเหล่านี้ ตั่รับอินซูลินของผนังเซลล์มีปฏิกริ ยาที่ไ่เกินพอดี นตรงข้ามกับเบาห่าน
ประเภท 2) ดังนั้น สาหรับบางคนแม้มีระดับอินซูลินปกติกอ็ าจเกิดปฏิกิริยาน้ าตาลต่าอย่าง
รุ นแรงได้
ที่สาคัญคือ เมื่อระบบค่บคุมอินซูลินที่ไม่ปกติทาให้ปฏิกิริยาน้ าตาลต่าเกิดขึ้น
เป็ นประจา การบริ โภคน้ าตาล อาหารแป้งที่มี GI สู ง หรื อแม้แต่กรดอมิโนบางชนิดเป็ นประจา
จะทาให้ตบั อ่อนมีค่ามไ่ในการรับรู ้เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับผลิตอินซูลินออกมาเป็ นจาน่นมาก
ขึ้นทุกที ซึ่งหมายถึงทาให้ปฏิกิริยาน้ าตาลต่ารุ นแรงและบ่อยขึ้น
การบริ โภคอาหารบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงระดับการผลิตอินซูลินได้ เช่น
ไขมัน จะช่่ยให้การดูดซึมอาหารประเภทแป้ งและน้ าตาลช้าลง จึงช่่ยลดโอกาสของการผลิต
อินซูลินที่มากเกินพอได้
อันตรายของสารแต่งรส
อาหารสาเร็จรู ปทุก่ันนี้มกั จะมีสารแต่งรสโดยเฉพาะสารประเภท Glutamate
นแต่บนฉลากใช้ชื่ออื่นที่ผบู ้ ริ โภตไม่รู้จกั ) สารประเภทนี้ คือ Glutamate, glutamine และ
Aspartate เป็ นกรดอมิโนที่มีฤทธิ กระตุน้ อินซูลินอย่างแรง เป็ น Excitotoxin นอ่านเพิ่มเติม
เกี่ย่กับสารนี้ในเอกสาร่ิชาการย้อนหลัง) ในตั่เอง หรื อจะถูกเปลี่ยนเป็ น Excitotoxin ใน
ร่ างกาย นเช่น Glutamine) สารเหล่านี้สามารถสร้างค่ามเสี ยหายให้ตบั สมอง และหั่ใจ และ
เป็ นต้นเหตุของโรคอ้่น โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งโรคอ้่นประเภทนี้แก้ยากมากไม่่า่ จะแก้ด่้ ยการ
ออกกาลังกายหรื ออาหาร เมื่อเป็ นแล้่มักจะคงอยูต่ ลอดชี่ติ
มีการศึกษาที่แสดง่่า การบริ โภคไขมันประเภท Trans fat และ ผงชูรส จะทาให้
เกิดอาการผิดปกติของระบบการเผาผลาญ นMetabolic syndrome) อย่างมาก ทาให้เสี่ ยงต่อตับถูก
ทาลายและเกิดมีไขมันสะสมในตับ นFatty liver) ส่ ่นน้ าเชื่อมฟรุ คโตสที่ใช้ผสมในเครื่ องดื่มน้ า
ผลไม้ ถ้าบริ โภคในปริ มาณมากก็จะมีโอกาสเกิดโรคไขมันในตับได้โดยเฉพาะกลุ่มคนอายุนอ้ ย
เรื่ องนี้กาลังกลายเป็ นปัญหาใหญ่ของสังคมปัจจุบนั
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ผงชูรสกับโรคอ้่นสัมพันธ์กนั ในหลายลักษณะ ่ิธีหนึ่งคือผงชูรสไปทาลายส่ ่น
ของสมองที่ค่บคุมการทางานของสาร Leptin ซึ่งมีหน้าที่ค่บคุมค่ามอ้่น ลักษณะเช่นนี้มกั
พบได้ในคนที่เป็ นโรคอ้่นมากๆ
จึงเป็ นค่ามจาเป็ นอย่างสาคัญที่ผปู ้ กครองจะต้องค่บคุมไม่ให้บุตรหลาน
บริ โภคสารแต่งรสเหล่านี้ เช่น
 Monosodium glutamate นผงชูรส)
 Whey protein concentrate, soy protein concentrate
 Carrageenan
 Autolyzed yeast
 Natural flavoring นสารแต่งรสธรรมชาติ)
 Sodium หรื อ calcium caseinate
ผูป้ กครองค่รสนใจอ่านฉลากอาหารให้ดีก่อนซื้อสิ นค้า เพราะผูผ้ ลิตปัจจุบนั อาจ
ใช้ชื่อส่ ่นประกอบที่ปลอมแปลงหรื อทาให้เข้าใจผิด เช่นเขียนฉลากตั่โต่่า “ไม่ใช้ผงชูรส”
แต่ปรากฏ่่าใช้สารแต่งรสชนิดอื่นๆแทน นบางครั้งก็หลายชนิด)
สารแต่งรส glutamate และ aspartate จะกระตุน้ การปลดปล่อยอินซูลินโดยกลุ่ม
เซลล์ในตับอ่อนที่เรี ยก่่า Islets of Langerhans. สาร glutamine ก็เช่นเดีย่กัน
สิ่ งที่เป็ นยอดนิยมสาหรับนักกิฬาสมัยนี้คือการดื่มเครื่ องดื่มโปรตีนต่างๆ โปรตีน
และกรดอมิโนในเครื่ องดื่มเหล่านี้สามารถทาอันตรายแก่สมองโดยการทาให้เกิดภา่ะน้ าตาลต่า
ในเครื่ องดื่มประเภทนี้จะปรากฏ่่ามีสารมีฤทธิ กระตุน้ Excitotoxin อยูห่ ลายตั่ เช่น
 Glutamate
 Glutamine
 Whey
 Soy protein
 Glycine

 Cysteine
 Tryptophan
 Aspartic acid
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ตามปกติโดยธรรมชาติแล้่ ร่ างกายจะมีกลไกที่ป้องกันไม่ให้สารเหล่านี้เข้าไป
ทาอันตรายกับสมอง นBlood-Brain barrier) แต่กลไกจะทางานมีประสิ ทธิภาพต่อเมื่อสารเหล่านี้
มีค่ามเข้มข้นต่าและมีเป็ นครั้งครา่เหมือนกรณี ที่เราบริ โภคอาหารสุ ขภาพ
เมื่อการป้องกันของร่ างกายมีขอบขีดจากัด การบริ โภคโปรตีนและกรดอมิโนใน
ปริ มาณมากจะทาให้กลไกปกป้องของสมองสู ้ไม่ไห่ ก็จะทาให้เซลล์สมองร่มทั้งกิ่งหรื อขา
นDendrites & axons) เสี ยหายได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับคนที่มีปัญหาเกี่ย่กับสมองหรื อประสาท
อยูแ่ ล้่ เช่น
 Multiple sclerosis
 ลมชัก

 สู ญเสี ยค่ามจาจากเหตุสูงอายุ
 Parkinson’s disease

 มีอนั ตรายบริ เ่ณศรี ษะ

 Alzheimer’s disease

 แพ้ภูมิคุม้ กันตั่เอง นAuto-immune diseases)  เนื้องอกในสมอง
 ADHD หรื อ autism spectrum disorder
สภา่ะน้ าตาลต่าทาลายสมองและเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไร
เราทราบ่่า ระดับน้ าตาลกลูโคสที่สูงสามารถทาลายเซลล์ประสาทสมองได้ เป็ น
กระบ่นการที่เรี ยก่่า Glucotoxicity ด้่ยเหตุน้ ี เราจึงต้องค่บคุมระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือด
อย่างใกล้ชิด
แต่ในคนที่มีสภา่ะปฏิกิริยาน้ าตาลต่า นReactive hypoglycemia) การเพิ่มระดับ
น้ าตาลกลูโคสในเลือดอย่างทันที เช่นเมื่อดื่มเครื่ องดื่มกระป๋ องขนาด 7.2 ออนซ์ ก็จะทาให้ตบั
อ่อนเกิดปฏิกิริยาผลิตอินซูลินออกมาเป็ นจาน่นมาก ซึ่งจะทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง
อย่างร่ดเร็ ่ ส่ ่นเซลล์ในสมองก็จะปลดปล่อยสาร Glutamate ที่สะสมไ่้ออกมา ซึ่งจะทา
อันตรายต่อจุดเชื่อมต่อของเซลล์สมองอย่างมาก โดยทุกครั้งที่เกิดสภา่ะปฏิกิริยาน้ าตาลต่าขึ้น
จุดเชื่อมต่อของเซลล์สมองก็จะถูกทาลายลงทีละน้อย การสู ญเสี ยจุดเชื่อมต่อของเซลล์สมอง
ถึงแม้ต่ั เซลล์สมองจะยังดีอยู่ จะเป็ นสาเหตุให้เกิดโรคของสมองเช่น Alzheimer’s หรื อ
Parkinson’s disease ได้ แต่ข่า่ดีคือ เราสามารถซ่อมแซมรอยต่อเหล่านี้ได้ เพราะเนื้อเซลล์สมอง
ยังไม่ได้เสี ยหายไปด้่ย
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เมื่อเราบริ โภคอาหารที่มีสารแต่งรสในปริ มาณมาก เช่นขนมกรุ บกรอบต่างๆ ซูป
อาหารสาเร็จรู ป ฯลฯ สารเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ ร่างกายอย่างร่ดเร็่ และจะคงอยูใ่ นกระแส
เลือดในระดับสู งเป็ นเ่ลานาน ทาให้เกิดสภา่ะน้ าตาลต่าได้ง่าย ร่มทั้งจุดเชื่อมต่อของเซลล์ใน
สมองก็จะถูกกระทบกระเทือนมากขึ้น
ทั้งนี้ มนุษย์มีค่ามไ่ต่อสารแต่งรสมากก่่าสัต่์ท้ งั หลาย เทียบกับลิงต่างๆ
ประมาณ 2 เท่า มากก่่าหนู 5 เท่า นหนูมาเป็ นอันดับ 2 รองจากมนุษย์)
เราพบ่่า การเกิดปฏิกิริยาน้ าตาลต่าซ้ าๆกันจะทาให้ส่่นต่างๆของสมองถูก
ทาลายไปทีนอ้ ย ผลคือ เสี ยค่ามทรงจา สับสน ไม่ทราบตาแหน่งแห่งที่ นDisorientation)
นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดปั ญหาทางพฤติกรรมอีกหลายประการ เช่น ุ่น่ ่าย ขี้โมโห หรื อถ้ารุ นแรง
ก็อาจถึงขั้นก่ออาชญากรรมได้
เราคงจะเคยได้ยนิ หรื อพบเห็นกันมาบ้าง่่ามีเด็กบางคนจะออกอาการุ่น่ ่าย
โกรดเกรี้ ย่ก่อนเ่ลาอาหารทุกครั้ง ทาอย่างไรก็ไม่หยุดจนก่่าจะได้รับประทาน นโมโหหิ่?)
ซึ่งหลังจากรับประทานแล้่ก็จะกลับเป็ นเด็กน่ารัก เป็ นคนละคน แม้แต่ในผูใ้ หญ่กม็ ีเหมือนกัน
โดยเฉพาะคนที่ติดสุ รา เพราะแอลกอฮอล์สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดอย่างมาก
มีหลักฐานที่ช้ ีบ่ง่่า การมีระดับน้ าตาลในเลือดต่ามีค่ามสัมพันธ์กบั สุ ขภาพจิต
ไม่เฉพาะแต่การระเบิดอารมณ์เป็ นครั้งครา่ แต่ยงั ร่มทั้งการก่ออาชญากรรมที่่างแผนล่่งหน้า
ระบบการทางานของ Glutamate ในสมองมีค่ามเกี่ย่ข้องกับการค่บคุมอารมณ์
โดยเฉพาะอารมณ์ดา้ นลบ ถ้าระบบนี้เสี ยหายเนื่องจากเกิดสภา่ะปฏิกิริยาน้ าตาลต่าเป็ นประจา
บุคคลผูน้ ้ นั อาจสู ญเสี ยค่ามสามารถค่บคุมอารมณ์ได้
ภา่ะซึมเศร้าและการติดยาก็มีส่่นสัมพันธ์กบั ระดับของ Glutamate ที่อยูใ่ น
พื้นที่บางส่ ่นของสมอง ค่ามสัมพันธ์น้ ีเห็นได้ชดั เจนมากในโรคพิษสุ ราเรื้ องรัง
อาการที่หลากหลายของสภา่ะน้ าตาลต่า
อาการของสภา่ะปฏิกริ ยาน้ าตาลต่าที่รู้จกั กันดีคือ ตั่สั่น ไม่มีแรง ใช้ค่ามคิด
ไม่ได้ เป็ นลม แต่ไม่ทุกคนจะมีอาการเช่นนี้ ปัญหาคือสภา่ะน้ าตาลต่าเกิดขึ้นเป็ นพักๆซึ่งอาจ
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ตร่จ่ัดน้ าตาลในเลือดไม่พบค่ามผิดปกติกไ็ ด้ ดังนั้น จึงทาให้่นิ ิจฉัยโรคผิดพลาด ค่ามจริ ง
อาการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากปริ มาณน้ าตาลโดยตรง แต่เป็ นปฏิกิริยาของร่ างกายในการ
แก้ปัญหาน้ าตาลต่า ตั่อย่างเช่น อาการตั่สั่นเกิดจากต่อมหม่กไตหลัง่ ฮอร์โมน Adrenaline
ร่มทั้งสาร Glucocorticoids ออกมาในปริ มาณมาก ส่ ่นหนึ่งเพื่อยกระดับน้ าตาลในเลือดให้
สู งขึ้น แต่ขณะเดีย่กัน ฮอร์โมนก็ทาให้เกิดอาการตั่สั่น ร่มทั้งอาการอื่นๆร่ ่มด้่ย เช่นหั่
ใจเต้นเร็่ เส้นเลือดหดตั่ นตั่ซีด) สมองตื่นตั่ ตื่นเต้น ลุกลน หรื อแม้แต่ฉุนเฉีย่ ปฏิกิริยา
เหล่านี้ นอกจากเกิดจากการทางานของต่อมหม่กไตแล้่ ยังเกิดจากการปลดปล่อย Glutamate
ในสมองด้่ย
สภา่ะน้ าตาลในเลือดต่าจะทาให้ค่ามดันโลหิตลดลง และกระตุน้ ให้เกิดอาการ
หั่ใจเต้นไม่เป็ นจังห่ะ บางคนไปโรงพยาบาลด้่ยอาการใจสั่น ป่ดร้า่ลงแขน และอาการอื่น
ที่ดูเหมือนหั่ใจล้มเหล่ แต่แท้จริ ง เกิดจากสภา่ะน้ าตาลในเลือดต่า
อาการป่ดหั่ก็เป็ นอาการที่พบบ่อยเมื่อเกิดสภา่ะน้ าตาลต่า กินยาแก้ป่ดก็ไม่
ช่่ย เชื่อกัน่่าอาการป่ดหั่แบบ Migraine มีค่ามเชื่อมโยงกับสภา่ะนี้ เพราะผูป้ ่ ่ยจะมีระดับ
Glutamate สู งทั้งที่สมองและน้ าไขสันหลัง
อีกอาการที่พบบ่อยคืออาการเ่ียนหั่อย่างฉับพลัน บ้านหมุนเมื่อยืนเฉยๆ
เมื่อสภา่ะน้ าตาลต่าเกิดขึ้นบ่อยๆเป็ นเดือนเป็ นปี ค่ามสามารถของร่ างกายใน
การกูค้ ืนระดับน้ าตาลให้กลับคืนเป็ นปกติกจ็ ะลดน้อยลงเป็ นลาดับ ในขณะที่บุคคลผูน้ ้ นั จะเริ่ ม
เคยชิน่่าอาการทั้งหลายที่ประสบอยูเ่ ป็ นเรื่ องปกติ ในที่สุด่ันหนึ่งก็อาจจะพบ่่าสมองเสื่ อม
หรื อเป็ นโรคของสมองที่ร้ายแรงตามมา
เรื่ องของ Glycemic Index กับ Glycemic Load
บางคนคงเคยได้ยนิ คา่่า Glycemic index แต่นอ้ ยคนคงเคยได้ยนิ คา่่า Glycemic
load
คา่่า Glycemic index (GI) หมายถึง่ิธี่ดั ่่าน้ าตาลหรื อ คาร์โบไฮเดรตบางชนิด
จะถูกดูดซึม ย่อยสลาย และ/หรื อกระตุน้ ให้เกิดสภา่ะน้ าตาลต่าได้เร็่เพียงใด โดยทั่่ ไป
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อาหารที่มีดชั นี GI ต่าก่่า 5 ถือ่่าปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเบาห่านหรื อมีปัญหา
ปฏิกิริยาน้ าตาลต่า ส่ ่นอาหารที่ GI สู งก่่า 5 จะสัมพันธ์กบั เกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์
ดังกล่า่
ข้า่ มันฝรั่ง ข้า่โพด และธัญพืชส่ ่นมากอยูใ่ นกลุ่มนี้ แต่ค่ามสัมพันธ์ไม่ได้อยู่
ที่ประเภทของอาหาร หากแต่อยูท่ ี่ปริ มาณของอาหาร หรื อที่เรี ยก่่า Glycemic load (GL) นัน่ คือ
ถ้าบริ โภคข้า่ ข้า่โพด ฯไม่มากก็ไม่เป็ นปัญหา แต่ถา้ บริ โภคในปริ มาณมากจึงจะเป็ นปัญหา
เ่ลาที่บริ โภคก็มีส่่นสาคัญ พบ่่าปฏิกิริยาน้ าตาลต่ามักไม่ค่อยเกิดหลังมื้อเช้า
แต่เกิดกับมื้ออื่นๆในช่่ง่ัน
การบริ โภคไขมันร่ ่มด้่ยสามารถลดปฏิกิริยานี้ได้ เช่นผสมเนยในข้า่หุง นแบบ
ข้า่แขก?) จะลดผลพ่งจากปฏิกิริยาน้ าตาลต่าลงได้มาก ส่ ่นไอศกรี มจะทาให้เกิดปฏิกิริยาได้
น้อยก่่าขนมห่านเนื่องจากมีไขมันผสมอยูม่ ากก่่า
ปัญหานอนไม่หลับกับน้ าตาลต่า
คนส่ ่นมากที่ตื่นกลางดึกมักจะมีอาการป่ดปัสสา่ะด้่ย แต่ในค่ามเป็ นจริ ง
ธรรมชาติสร้างเรามา่่าเมื่อเราหลับ เราจะไม่ตื่นด้่ยเหตุกระเพาะปัสสา่ะเต็มไม่่า่ จะมาก
เท่าไรก็ตาม ค่ามรู ้สึกอยากถ่ายปัสสา่ะจะถูกกดไ่้ตลอดเ่ลาที่หลับ แต่ถา้ มีอะไรปลุกให้ตื่น
เราจึงจะรู ้สึกป่ดปัสสา่ะ และค่ามรู ้สึกจะแรงขึ้น เมื่อร่ างกายตื่นตั่เต็มที่
การแก้ปัญหาน้ าตาลต่าจะช่่ยให้หลับสบายขึ้น ่ิธีการคือ ไม่บริ โภคของห่าน
หลังอาหารมื้อสุ ดท้าย อย่าบริ โภคอาหารที่มีแป้ง หรื อน้ าตาลมาก อย่าดื่มเครื่ องดื่มที่ผสมน้ าตาล
หรื อแอลกอฮอล์ และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
การออกกาลังกายและการใช้อาหารเสริ ม
สาหรับคนส่ ่นใหญ่ การออกกาลังกายอย่างหนักจะไม่เกิดปัญหาน้ าตาลต่า แต่
สาหรับคนที่มีปฏิกิริยาฯอยูแ่ ล้่อาจเป็ นปัญหาได้ โดยเฉพาะเมื่อออกกาลังกายขณะท้อง่่าง
ดังนั้น จึงค่รออกกาลังกายหลังอาหาร และอาหารค่รมีปริ มาณและประเภท น5หมู่) ที่เหมาะสม
่ิธีน้ ีจะทาให้สามารถออกกาลังกายได้ดีและนานขึ้น
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ผูท้ ี่กาลังอดอาหารลดค่ามอ้่น เมื่อออกกาลังกายหนักจะมีโอกาสเกิดสภา่ะ
น้ าตาลต่าได้เนื่องจากใช้ Glycogen ที่สะสมไ่้ในตับและกล้ามเนื้อจนเหลือน้อย ร่มทั้ง
กล้ามเนื้อบางลงเนื่องจากถูกสลายไปใช้เป็ นพลังงาน ดังนั้นค่รระ่ังเพราะจะเป็ นอันตราย
โดยทั่่ ไปแล้่ การออกกาลังกาย ถ้าทาอย่างสม่าเสมอทุก่ัน จะช่่ยลดการ
เกิดปฏิกิริยาน้ าตาลต่าได้มาก และถ้าบริ โภคอาหารที่มีกากมากก็จะยิง่ ดี ตรงกันข้ามกับการใช้
ชี่ติ แบบนัง่ ๆนอนๆซึ่งจะทาให้ปัญหารุ นแรงขึ้น
อาหารเสริ มหลายชนิดสามารถทาให้คนที่มีปัญหาปฏิกิริยาน้ าตาลต่าอยูแ่ ล้่มี
อาการหนักขึ้น
อาหารเสริ มประเภท Flavonoids จะช่่ยลดระดับน้ าตาลในเลือดโดยเพิ่มการ
ปลดปล่อยอินซูลิน คุณสมบัติดงั กล่า่จะเป็ นประโยชน์มากสาหรับคนที่มีปัญหาเซลล์ตา้ น
อินซูลิน นเบาห่านประเภท 2) Flavonoids ช่่ยให้สมองใช้กลูโคสได้ดีข้ ึน จึงเป็ นประโยชน์มาก
สาหรับผูท้ ี่เป็ น Alzheimer’s หรื อ Parkinson’s disease
นอกจากนี้ Flavonoids ยังมีประโยชน์ในด้านการป้ องกันรักษาสุ ขภาพของเซลล์
เนื้อเยือ่ และอ่ัย่ะอีกด้่ย
อย่างไรก็ดี สาหรับคนบางคนที่มีปฏิกิริยา น้ าตาลต่าอาจจะป่ดหั่เมื่อบริ โภค
อาหารเสริ ม Flavonoids แต่จะแก้ไขได้โดยเปลี่ยน่ิธีและเ่ลาบริ โภคให้เหมาะสม ่ิธีที่ดีคือ
บริ โภค Flavovoids พร้อมอาหารมื้อใหญ่ อย่าบริ โภคก่อนนอนหรื อขณะท้อง่่าง หลีกเลี่ยง
บริ โภคอาหารที่มี GI สู ง ร่มทั้งผลไม้ที่มีรสห่านมาก
นอกจาก Flavonoids แล้่ อาหารเสริ มอื่นๆที่พบ่่ามีส่่นสัมพันธ์กบั การเกิด
สภา่ะน้ าตาลต่า ได้แก่
 Quercetin

 ขิง

 Curcumin

 Alpha-lipoic acid และ  แป๊ ะก้่ย (Ginkgo biloba)
R-lipoic acid
 Resveratrol
 Hesperidin

 Apigenin
 Luteolin

 โสม
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ถ้าบริ โภคสารเหล่านี้หลายตั่พร้อมกัน อาจทาให้อาการุ นแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
R-lipoic acid เมื่อบริ โภคพร้อมกับตั่อื่น
ในบางราย การเกิดน้ าตาลต่าอาจจะคงอยูเ่ ป็ นเ่ลานาน ซึ่งแก้ได้โดยรับประทาน
ของ่่างเพื่อช่่ยปรับระดับน้ าตาลในเลือดให้เหมาะสม

