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             คำนำ

	 จากสภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 
ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราขาดความสมดุลมีความสะดวกสบาย 
เพิ่มขึ้น	 จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็แค่ปลายนิ้วสัมผัสหรือแม้ 
กระท่ังส่ังการด้วยเสียง	 ซ่ึงชีวิตดังกล่าวทำให้ร่างกายแทบไม่ต้อง 
ขยับ	 ไม่ได้ออกกำลังกาย	 และด้วยชีวิตท่ีเร่งรีบทำให้มีความเครียดสูง 
รวมท้ังไม่มีเวลาท่ีจะปรุงอาหารรับประทานเองในครอบครัวเหมือนสมัยก่อนทำให้ต้องรับประทาน 
อาหารนอกบา้น	เชน่	อาหารฟาสตฟ์ูด้	อาหารจานดว่น	ประเภททอด	ปิง้	ยา่ง	ซึง่อาหารเหลา่นี	้ 
มักจะมีเนื้อสัตว์	ไขมัน	และแป้ง	เป็นส่วนประกอบหลัก	และปรุงรสจัดๆ	โดยเฉพาะ	หวานจัด	
เค็มจัด	 ใช้ผงปรุงรส	 รวมถึงเรายังไม่ค่อยได้รับประทานผักผลไม้	 การดื่่มสุราและสูบบุหรี่	 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 ทำให้เรามีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและ 
โรคอ้วนมากขึ้น	 และกลายเป็น	 “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”	 หรือที่เรียกว่า	 “โรควิถีชีวิต”	
แพร่ระบาดไปทั่วโลก	
	 องค์การอนามัยโลกระบุว่า	 ในปี	 2548	 มีจำนวนการตายของประชากรโลกทั้งหมด 
ประมาณ	 58	 ล้านคน	 ซึ่งร้อยละ	 60	 ตายจากโรคเรื้อรัง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรัง	 5	 โรค	 คือ	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 โรคหลอดเลือดสมองและ 
โรคมะเร็ง	 ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น	 แม้ว่าโรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ แต่ 
สถานการณ์ปัจจุบันกลับเข้าขั้นวิกฤต
	 พ็อคเก็ตบุ๊คเล่มนี้	 บอกเล่าเรื่องราวโรคและภาวะสุขภาพเรื้อรังตัวร้าย	 3	 เรื่อง	 คือ	
ภาวะไขมันในเลือดสูง	 โรคความดันโลหิตสูงและ	 โรคเบาหวาน	 รวมจนถึงวิธีป้องกันและ 
ควบคุมโรค	โดยใช้หลัก	3	อ.	ได้แก่	อาหาร	ออกกำลังกาย	และอารมณ์	และที่พิเศษที่สุด	คือ	
หลักการดูแลสุขภาพตามแนวคิด Health Start Here “แต่ละวัน แต่ละคำ แต่ละมื้อ” 
โดยท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 นายวิทยา	 บุรณศิริ	 ในฐานะผู้ที่ 
กำหนดนโยบาย	“สขุภาพดเีริม่ทีน่ี”่	นอกจากนีย้งัมตีวัอยา่งอาหารพืน้บา้น	ไดแ้ก	่เมนนูำ้พรกิ 
สูตรอาหารเพื่อสุขภาพของคุณแม่ท่านวิทยา	 อยู่ในภาคผนวก	 เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไป 
ปรุงอาหารเพื่อสุขภาพได้เองที่บ้าน
	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ผู้อ่านจะมีสุขภาพดีโดยเริ่มต้นได้ที่นี่	และตอนนี้เป็นต้นไป
  

(ดร.นพ.พรเทพ		ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
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 ท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะ?

 ผมไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่น นอก 
จากมภีาวะความดนัโลหติสงู ทานยาทกุวนั 
และดูแลตนเองเพื่อควบคุมไม่ให้มีอาการ 
ความดันโลหิตสูง เพราะผมทำงานหนัก 
และมีความเครียดจากการทำงาน

 ทา่นทำงานหนกัมาก ทา่นดแูลรกัษา 

สุขภาพอย่างไร ไม่ให้เจ็บป่วยคะ?

 ผมเน้นเร่ืองอาหาร ใช้ความเป็นจริงใน 
ชีวิตประจำวันเป็นหลักเพราะโรคภัยต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่เกิดตามฤดูกาล 
และอาหารที่เรากินเข้าไป เช่น หน้าผลไม้ 
ทุเรียนหรือลำใยออกมาก ถ้าเรากินเยอะ 
น้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้น ผมเน้นกินแต่ 
พอเหมาะ กินเมื่ออยากกิน แต่กินไม่มาก 
ผลไมท้ีก่นิ กก็นิผลไมต้ามฤดกูาล อกีอยา่ง 
คอื ผมเนน้อาบนำ้อุน่ การอาบนำ้อุน่หรอื 
ใช้น้ำอุ่นนวดประคบทำให้กล้ามเนื้อ 
ผอ่นคลายความปวดเมือ่ย นอนหลบัสบาย 
ไม่ปวดศีรษะ เจ็บนิดเจ็บหน่อยก็จะ 
ไมก่นิยา ใชธ้รรมชาตบิำบดั ควบคมุอารมณ ์
และออกกำลังกาย เช่น เวลาปวดศีรษะ 

แนวคิดการดูแลสุขภาพ
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ผมใชธ้รรมชาต ิใชน้ำ้อุน่อาบ ไมต่อ้งกนิยา 
แกป้วด ผมอาบนำ้อุน่เปน็ประจำ โดยกอ่น 
อาบน้ำเราก็ต้องออกกำลังกายนิดหน่อย 
ไม่ต้องวิ่งหรือเดินไกลๆ แค่บิดลำตัว 
ไปมายืดแข้งยืดขา ไม่ต้องถึงโยคะแต่ 
กล้ามเน้ือได้ยืดและผ่อนคลายแก้อาการ 
ปวดเ ม่ือย ปัจ จุ บัน น้ีคนส่วนใหญ่ 
นอนห้องแอร์ ทำงานอยู่ในห้องแอร์ 
อากาศก็เป็นแอร์ ดื่มน้ำก็ยังเป็นน้ำเย็น 
การดื่มน้ำเย็นทำให้เจ็บป่วยง่ายและ 
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เจ็บป่วยบ่อยผมดื่มน้ำอุ่น และดื่มเยอะ 
วันละเกิน 2 ลิตร เพราะน้ำอุ่นอุณหภูม ิ
จะใกลเ้คยีงกบัรา่งกายของคนเรา ผมไม่ได ้
จบแพทย์แต่ผมรู้ว่าน้ำช่วยล้างสารพิษ 
ต่างๆ ในร่างกายได้ 

 ท่ านเป็นบุคคลหนึ่งที่พิถีพิถัน 

ในการเลือกอาหาร ท่านมีหลักในการ 

รับประทานอย่างไรคะ?

 เวลาจะกินอะไรก็แล้วแต่ จะต้องคำนึง 
ถงึปรมิาณขา้วหรอืแปง้ตอ้งไม่เยอะเกนิไป 
ข้าวก็ต้องเป็นข้าวกล้อง เพราะมีวิตามิน 
และสารอาหารต่างๆเยอะ และให้สมดุล 
ทกุหมู ่เชน่ แตล่ะมือ้ตอ้งมผีกั เนือ้ และแปง้ 
ถ้าจะกินเนื้อสัตว์ ก็ต้องมีผักและผลไม้ 
ผลไมท้ีก่นิ ไดแ้ก ่สบัปะรดชว่ยยอ่ยอาหาร 
เป็นต้น ที่บ้านผมทำกับข้าวกินกันเอง 
คุณแม่ผมทำกับข้าวให้ เน้นไม่ใส่ผงชูรส 
ไม่เค็มและไม่หวานมาก สะอาด และ 
สมดุลครบทุกหมู่

 ท่านมีภาระกิจท่ียุ่งมาก ท่านแบ่งเวลา 

ในการออกกำลังกายอย่างไรบ้างคะ?

 ผมออกกำลังกาย โดยใช้วิธีการยืด 
กล้ามเน้ือ ไม่ต้องว่ิง ไม่ต้องเดินมากเพราะ 
เราอายุมากข้ึน การเดินหรือว่ิงอาจ 
ทำให้ข้อและกระดูกมีปัญหา ผมต่ืนนอน 
ตอนเช้าทุกเช้า ผมจะยืดกล้ามเน้ือ บิดตัว 

QA

ไปมา ให้กล้ามเน้ือผ่อนคลาย เรานึกถึง 
แม้กระท่ังสัตว์ เช่น สุนัข หรือแมว เวลาจะ 
ลุกจากการนอนราบ จะต้องเหยียดแขนขา 
และบดิตวัยดืกลา้มเนือ้ สตัวพ์วกนีถ้า้เลีย้ง 
ตามธรรมชาติจะไม่อ้วนและไม่ค่อยเจ็บป่วย 

 ท่านมีวิธีพักผ่อนและคลายความ 

เครียดอย่างไรบ้างคะ?

 ผมใช้ธรรมชาติ ใช้วิธีการปลูกต้นไม ้
สเีขยีวของตน้ไม ้ทำใหเ้ราผอ่นคลาย รอบๆ  
บ้านผมจะมีต้นไม้เยอะ
 อีกวิธี คือ ผมใช้วิธีการทำสมาธิ 
ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ ขอให้เรากำหนด 
ลมหายใจเขา้ออก ถา้เรากำหนดลมหายใจ 
เราได ้เรากก็ำหนดชพีจรเราได ้การกำหนด 
ลมหายใจและการกำหนดชีพจรได้ ทำให ้
เราผ่อนคลาย เราก็จะจัดการกับความเครียด 
และสุขภาพจิตเราได้  

 ท่านคิดอย่างไรกับปัญหาสุขภาพ 

คนไทย เช่น  เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง 

ความดันโลหิตสูงคะ?

 คนเราทุกวันน้ีต้องเอาใจใส่ในการดูแล 
สุขภาพตนเองมากขึ้น เน้นการกินอาหาร 
ก็ต้องใช้หลัก “แต่ละวัน แต่ละคำ 
แต่ละมื้อ” การจะกินอะไรก็ต้องเลือก 
เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้ว จะกินเนื้อ ก็ต้อง 
กินผักและผลไม้ด้วย การออกกำลังกาย ก็ต้อง 

QA

QA

QA
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พอประมาณและเหมาะสมตามวัย ไม่หักโหม 
เกินไป เหมือนที่ผมเน้นตั้งแต่ต้นว่า ต้อง 
ใชธ้รรมชาต ิและความสมดลุ โรคภยัไขเ้จบ็ 
พวกนี้ก็จะน้อยลง 
 นโยบายผมไม่เน้นการขยายโรงพยาบาล 
หรอืการสรา้งโรงพยาบาลใหม ่เพราะสรา้ง 
มากเทา่ไหรก่ไ็มพ่อ ถา้ทกุคนไม่ดแูลสุขภาพ 
ตนเอง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ไขมันใน 
เส้นเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หรือ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ล้วนแล้วแต่เกิด 
จากพฤติกรรมของคนเราท้ังส้ินเพราะ 
เราไม่ดูแลสุขภาพอย่างสมดุลและพอเพียง

 ในฐ าน ะ ท่ าน เคย เ ป็น ผู้ก ำหนด 

นโยบายทางด้านสุขภาพ ท่านอยากฝาก 

อะไรถึงคนไทยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  

บ้างคะ?

 สขุภาพดเีริม่ทีน่ี ่หรอื Health Start 
Here โดยใช้หลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย  
และ อารมณ์ ขอให้ทุกท่าน หันมาดูแลเอาใจใส่ 
สุขภาพตนเอง ดังเช่น เร่ืองอาหารการกิน 
ก็ให้เน้น “แต่ละวัน แต่ละคำ แต่ละมื้อ” 
แป้ง เนื้อ ผัก และผลไม้ ต้องสมดุล 
และครบทุกหมู่ ทำให้อาหารย่อยง่ายและ
ขับถ่ายปกติ 

QA
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 ถ้าไม่สามารถกินให้ครบได้ในแต่ 
ละคำก็ให้เน้นให้กินให้ครบในแต่ละมื้อ 
ถ้ากินให้ครบในแต่ละมื้อไม่ได้ ก็เน้นให้  
ครบถ้วนในแต่ละวัน อาหารต้องไม่เค็ม 
ไม่หวานมากและไม่มัน ไม่ใส่ผงชูรส  
ส่วนสุราและบุหรี่ก็ต้อง ลด ละ เลิก  
และดื่มน้ำมาก 6-8 แก้ว หรือ 2 ลิตร 
ขึ้นไป
 การออกกำลังกาย ก็ต้องพอเหมาะ 
พอประมาณ และเหมาะสมตามวัย ไม่หัก 
โหมเกนิไป การยดืเหยยีดกลา้มเนือ้ทกุเชา้ 
หลังตื่นนอน และอาบน้ำอุ่น เพื่อช่วยใน 
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วย
 สว่นอารมณค์นเรากต็อ้งหาอะไรที ่
ตัวเองชอบ ไว้สำหรับการผ่อนคลาย 
ความเครียด เช่น ปลูกต้นไม้ ซึ่งสีเขียวๆ 
ของต้นไม้ช่วย ผ่อนคลายความเครียด 
ได้ดี การทำสมาธิ กำหนดลมหายใจ 
เข้าออก การอาบน้ำอุ่นก็ทำให้ร่างกาย 
เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อและอารมณ์ 

ส่งผลให้บรรเทาอาการปวดศีรษะ และ 
ทำให้นอนหลับสบาย 
 และท้ายนี้ผมฝากตัวอย่างอาหาร 
พื้นบ้านของไทยเรา เมนูน้ำพริกที่เป็น 
สูตรของคุณแม่ผม ซึ่งมีความสมดุลและ 
ครบทุกหมู่ ตามหลัก “แต่ละวัน แต่ละคำ 
แต่ละมื้อ” แป้ง เนื้อ ผัก และผลไม้
 อย่าลืมนะครับ สุขภาพดีเริ่มที่นี่ 
หรอื Health Start Here โดยใช้หลัก 3 อ. 
อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ 
ขอให้ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง 
การกินอาหารก็ ให้ เน้น “แต่ละวัน 
แต่ละคำ แต่ละมื้อ” ครับ
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 โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายท่ีมีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ 
และหรือร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โดยปกติน้ำตาล 
จะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพ่ือใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน) ส่งผล 
ให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินมาตรฐาน ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม 
ในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือด อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงได้ 
เพราะถ้ามีน้ำตาลในกระแสเลือดมาก จะทำให้เลือดมีความเข้มข้นมากข้ึน และมี 
ความหนืดมากข้ึน หัวใจต้องทำงานหนักข้ึน หลอดเลือดก็ต้องรับแรงดันท่ีมากข้ึน 
ดังน้ันคนท่ีเป็นโรคเบาหวานก็จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
 ในปี 2550 มีรายงานผู้ป่วยเบาหวานท่ัวโลกแล้ว
ถึง 246 ล้านคน (4 ใน 5 เป็นชาวเอเชีย) และมีรายงาน
เพ่ิมมากข้ึนทุกปี องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันท่ี 14 
พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพ่ือให้มีการรณรงค์
ป้องกันโรคให้เป็นท่ีแพร่หลาย สำหรับประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคเบาหวาน  
3.46 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเจ็ดพันกว่าคน หรือ ประมาณวันละ 
21 คน มีรายงานการนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ดว้ยโรคนีถ้งึ 621,411 ครัง้ หรอืชัว่โมงละ 71 ครัง้ ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบป ี2544-2554  
พบว่าคนไทยนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึน 3.49 เท่า ซ่ึงสาเหตุ 
ท่ีแท้จริงน้ันยังไม่ทราบสาเหตุท่ีชัดเจน แต่มีความเก่ียวข้องกับพันธุกรรม วัยท่ีเพ่ิมข้ึน ภาวะ 
น้ำหนักตัวเกิน อ้วน และขาดการออกกำลังกาย เซลล์ของผู้ป่วยยังคงมีอินซูลินค่อยๆ 
ถูกทำลายไป บางคนเร่ิมมีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่รู้ตัว โดยใช้ยารับประทานและบางราย 
ต้องใช้อินซูลินชนิดฉีด เพ่ือควบคุมน้ำตาลในเลือด

โรค
เบาหวาน

สาระความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว

เพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
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 โรคเบาหวานมี 2 ชนิด คือ
 โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (ป้องกันไม่ได้) เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกาย 

ทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินในส่วนของตับอ่อน ทำให้ร่างกายหยุดสร้างอินซูลิน 

หรือสร้างได้น้อยมาก ดังที่เรียกว่า โรคภูมิต้านทานตัวเอง และถ้าเป็นรุนแรง จะมี 

การคั่งของสารคีโตน สารนี้จะเป็นพิษต่อระบบประสาททำให้หมดสติถึงตายได้  

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดระยะยาว 

 โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ป้องกันได้) คนที่เป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่เป็นชนิดนี้  

ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่ทราบชัดเจน แต่มีความเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม วัยที่เพิ่ม 

ขึ้น ภาวะน้ำหนักตัวเกิน อ้วน และขาดการออกกำลังกาย เซลล์ของผู้ป่วยยังคงมี 

การสรา้งอนิซลูนิแตท่ำงานไมเ่ปน็ปกต ิเนือ่งจากมภีาวะดือ้ตอ่อนิซลูนิ ทำใหเ้ซลลท์ีส่รา้ง 

อินซูลินค่อยๆ ถูกทำลายไป บางคนเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่รู้ตัว โดยอาจจะใช้ยาใน 

การรับประทาน และบางรายต้องใช้อินซูลินชนิดฉีด เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือด

นอกจากนี้ เบาหวาน ยังมีสาเหตุ จากการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องได้ 

เช่น สเตอรอยด์

 

อาการหรือสัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน
 ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ ดื่มน้ำบ่อยๆ หิวบ่อย หรือกินจุ น้ำหนักลด อ่อนเพลีย 

อาการอื่นๆ ที่อาจเกิด ได้แก่ แผลหายช้า คันตามผิวหนัง ขาดสมาธิ อาเจียน ปวดท้อง 

ชาปลายมือปลายเท้า 

 สำหรับในเด็ก สามารถสังเกตสัญญาณเตือนต่อการเกิดโรคเบาหวานได้ เช่น 

เด็กอ้วน มีปื้นดำที่คอ หรือใต้รักแร้ 
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ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน
 โรคเบาหวานที่พบมากในประเทศไทย คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีปัจจัย 

เสี่ยงและความเสี่ยงดังแสดงในตารางด้านล่าง 

ความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานปัจจัยเสี่ยงของเบาหวาน

1. อายุ ระหว่าง 45-49 ปี 1.3 เท่า  

   อายุ มากกว่า 50 ปี 1.8 เท่า

3. อ้วน (ดัชนีมวลกาย 23-27 กก./ 2 เท่าของผู้มีดัชนีมวลกาย 

 ตารางเมตร) < 23 กก./ตารางเมตร

4. อ้วนลงพุง ชาย รอบเอว มากกว่า 90 ซม. 1.7 เท่า

  หญิง รอบเอว มากกว่า 80 ซม. 1.7 เท่า

6.ประวัติเบาหวานในพ่อ แม่ พี่น้องสายตรง 2.9 เท่าของผู้ไม่มีประวัติเบาหวาน

   ในครอบครัว

5. ความดันโลหิตสูง 1.9 เท่า

2. เพศชาย 1.5 เท่าของผู้หญิง



Health

 Start
   Here

11

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

 1. โรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน

  1.1 ภาวะนำ้ตาลในเลอืดตำ่ คอื ภาวะทีม่นีำ้ตาลในเลอืดตำ่กวา่ 50 มลิลกิรมั 

ตอ่เดซลิติร มกัพบบอ่ยในผูส้งูอาย ุสาเหตเุกดิจาก การรบัประทานอาหารนอ้ยกวา่ปกตหิรอื 

รบัประทานอาหารผดิเวลา (สายเกนิไป) ฉดีอนิซลุนิหรอืรบัประทานยาเมด็ลดระดบันำ้ตาล 

มากเกินไป หรือพบในผู้ป่วยที่มีภาวะไตหรือตับเสื่อม ทำให้การทำลายหรือการขับยา 

ออกจากร่างกายน้อยลง ฤทธิ์ของยามากขึ้น ออกกำลังกายหรือทำงานมากกว่าปกติ 

 อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ได้แก่ หิว ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก มึนงง 

หงุดหงิด ถ้าเป็นมากอาจมีอาการชักเกร็ง อาจหมดสติหรือไม่รู้สึกตัวได้ 

  การดแูลรกัษา โดยใหน้ำ้หวาน/นำ้ตาลทนัท ีอาการจะดขีึน้ภายใน 5-10 นาท ี 

แต่ถ้ายังไม่รู้สึกตัวต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
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  1.2 ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมาก และไม่มีสารคีโตนค่ัง มักพบในผู้ป่วยเบาหวาน 

ชนิดท่ี 2 หรือผู้สูงอายุท่ีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี เม่ือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง 

หรือการติดเช้ือ จะมีการหล่ังฮอร์โมนต่างๆ ซ่ึงทำให้ความต้องการอินซุลินเพ่ิมข้ึน ทำให้ 

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากจนเกิดอาการ

  อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมาก ไม่มีสารคีโตนค่ัง เป็นอาการของภาวะ 

น้ำตาลสูง เช่น กระหายน้ำมาก ปัสสาวะมาก อ่อนเพลีย น้ำหนักลด บางคร้ังมีอาการชัก 

กระตุก ซึมหมดสติ

  การดูแลรักษา ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลให้การรักษาด้วยอินซุลิน จนกว่า 

ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ  อาจเปล่ียนเป็นยาเม็ดลดระดับน้ำตาลได้

  1.3 การติดเช้ือ ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมน้ำตาลไม่ดี มีโอกาสติดเช้ือได้ง่าย 

ท่ีพบบ่อย ได้แก่ วัณโรคปอด การติดเช้ือระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเช้ือรา เป็นต้น

อ่อนเพลีย
น้ำหนักลด

การติดเชื้อ

ส่งโรงพยาบาล
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 2. โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง

  2.1 โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดใหญ่ คือ มีการตีบตันของหลอดเลือดใหญ่ 

ท่ีสำคัญ ได้แก่ หลอดเลือดท่ีไปเล้ียงหัวใจ สมอง ทำให้เกิดอาการกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด 

กล้ามเน้ือหัวใจตาย อัมพาต อัมพฤกษ์ หรือเกิดการตีบของหลอดเลือดไปเล้ียงขา เกิดการ 

ปวดน่อง ถ้ามีการอุดตันของหลอดเลือด จนเกิดการตายของเน้ือเย่ือ ทำให้ต้องตัดขา 

   2.2 โรคที่มักพบร่วมกับเบาหวาน เช่น ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 

โรคอ้วน 

โรคอ้วน

ไขมันในเส้นเลือด

ความดันโลหิตสูง

หลอดเลือด
หัวใจอุดตัน

หลอดเลือด
ในสมองตีบตัน

โรคเบาหวาน
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 ความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีมีการกระจายท่ัวโลก เป็นเพชฌฆาตเงียบ 

เน่ืองจากการดำเนินโรคจะค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานาน และในช่วงแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ 

ทำให้ผู้เป็นโรคไม่รู้ตัว แต่มักตรวจพบโดยบังเอิญ ขณะไปพบแพทย์เพ่ือตรวจรักษาจาก 

ปัญหาอ่ืน กว่าจะรู้ว่าเป็นโรคบางรายก็เกิดภาวะแทรกซ้อนข้ึนแล้ว ปัจจุบันคนท่ัวโลก 

เป็นโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันล้านคน โดยพบว่าคนในวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย มี 1 คนใน 3 คนท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ซ่ึงโรคน้ีเป็นสาเหตุ 

เกือบคร่ึงหน่ึงของการตายด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหัวใจ สำหรับประเทศไทยพบ 

ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน

 ความดันโลหิต คือ แรงดันของเลือดต่อผนังเส้นเลือดแดงท่ีเกิดจากหัวใจสูบฉีด 

เลือดไปเล้ียงท่ัวร่างกาย มี 2 ค่าคือ 

 -	 ค่าความดันตัวบน เป็นความดันโลหิตขณะท่ีหัวใจบีบตัวส่งเลือดออกจากหัวใจ 

 -	 ค่าความดันตัวล่าง เป็นค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 

 ความดันโลหิตมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท ในคนปกติจะมีค่าความดันโลหิตไม่เกิน 

120/80	มิลลิเมตรปรอท ถ้าตัวเลขความดันโลหิตขณะพักมีค่าสูงว่าค่าปกติ (ต้ังแต่ 120/80– 

139/89 มิลลิเมตรปรอท) ถือว่าเป็น กลุ่มเส่ียง แต่ถ้าวัดความดันโลหิตต้ังแต่	140/90	 

มิลลิเมตรปรอทข้ึนไป	ให้สงสัยว่าเป็นผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง	และควรไปพบแพทย์	 

เพ่ือยืนยันผลและรักษา

โรค
ความดันโลหิตสูง
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เกณฑ์ในการแบ่งระดับความดันโลหิต	(มิลลิเมตรปรอท)	ในผู้ที่อายุ	18	ปีขึ้นไป

ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) ความหมาย

น้อยกว่า 120 และ น้อยกว่า 80 ปกติ ยังไม่เป็นโรค แต่มีโอกาสเสี่ยง ให้นัดตรวจซ้ำอีก
    1 – 3 ปีข้างหน้า

วัดครั้งที่ 1 > 120 / >80
วัดครั้งที่ 2 > 120 - 139
  หรือ > 80 - 89
  จัดเป็นกลุ่มเส่ียงความดันโลหิตสูง  
  (Pre-Hypertension) 

ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงใน 
10 ปี และเริ่มมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด 
และอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ 
ร่วมด้วย จึงต้องได้รับการคัดกรองเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
โอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

  > 140 หรือ > 90 สงสัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง มีโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรค 
หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยเฉพาะเมื่อมี 
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วย จึงต้องได้รับการคัดกรองโอกาส 
เสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

โดย ถ้ามีค่าความดันโลหิต 
140 - 159 หรือ 90 - 99 
160 ขึ้นไป หรือ 100 ขึ้นไป

ถือเป็นความดันโลหิตสูง  ในระยะที่ 1 
ถือเป็นความดันโลหิตสูง  ในระยะที่ 2

ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ 
อมัพาต โดยเฉพาะเมือ่มปีจัจยัเสีย่งอืน่ๆ รว่มดว้ย จงึตอ้งได ้
รับการคัดกรองโอกาสเสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอด 
เลือดสมอง 

แพทย์วินิจฉัยยืนยันว่าเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงและได้รับการรักษาด้วยยาอยู่แล้ว
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 อาการเตือนโรคความดันโลหิตสูง

 มีบางรายท่ีอาจมีอาการเตือน เช่น ปวดมึนท้ายทอย วิงเวียน ปวดศีรษะตุบๆ 

หากเป็นมานานหรือความดันโลหิตสูงมากๆ อาจมีอาการเลือดกำเดาไหล ตามัว ใจส่ัน 

มือเท้าชา เม่ือเกิดอาการผิดปกติ จึงควรรีบไปพบแพทย์เพ่ือ

จะได้รับการรักษาได้ถูกต้องและทันท่วงที แต่ผู้ท่ีมีอายุ 35 ปีข้ึนไป

ควรตรวจวัดความดันโลหิตทุกปี 

 ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง สามารถแบ่งได้ดังน้ี 

 1. ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง คือ กรรมพันธ์ุ อายุต้ังแต่ 35 ปีข้ึนไป 

 ซ่ึงปัจจัยเส่ียงเหล่าน้ีปรับเปล่ียนไม่ได้  

 2. ปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถปรับเปล่ียนได้ คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีมี 

รสเค็ม หวาน มัน รับประทานผักและผลไม้น้อย ความอ้วน ความผิดปกติของไขมันในเลือด 

ภาวะเบาหวาน ความเครียดเร้ือรัง การขาดการออกกำลังกาย สูบบุหร่ี และด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ ถ้าลดปัจจัยเส่ียงเหล่าน้ีลง มีผลในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

และโรคเบาหวาน ได้ถึงร้อยละ 80  ผู้ท่ีวัดความดันโลหิตได้สูงกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท 

หลายคร้ัง แต่ยังไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โดย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและไม่ต้องกินยา

 ส่วนผู้ท่ีเป็นโรคความดันโลหิตสูงท่ีกินยาลดความดันอยู่	 ก็ต้องปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมร่วมด้วยเสมอ	เพ่ือลดการใช้ยาลงเหลือเท่าท่ีจำเป็น 
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ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง

 ไขมันเป็นสารอาหารจำเป็นท่ีร่างกายใช้เป็นพลังงาน, สร้างฮอร์โมนและวิตามิน 

บางชนิด ไขมันในเลือดมาจากอาหารท่ีรับประทานและร่างกายสร้างข้ึน ไขมันรวมตัว 

อยู่กับโปรตีนเป็นอณูไขมันโปรตีน การวัดระดับไขมันในเลือด วัดเป็นระดับโคเลสเตอรอล 

และไตรกลีเซอไรด์ ระดับไขมันในเลือดท่ีตรวจวัด คือ

 1. ระดับโคเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol)   

 2. ระดับ แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL–C) หากมีจำนวนมากจะเกิดการ 

สะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดและอุดตันหลอดเลือดได้ ทำให้เกิดโรคหัวใจและ 

หลอดเลือด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเน้ือหัวใจตาย โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

โรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน เช่นท่ีขา ดังน้ัน แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล จึงเป็น 

“ไขมันไม่ดี” จำเป็นต้องได้การรักษา หากระดับ แอล ดี แอล โคเลสเตอรอลสูง

  3. ระดับ เอ็ช ดี แอล โคเลสเตอรอล  (HDL-C) เป็นโคเลสเตอรอลท่ีถูกลำเลียง 

ออกจากอวัยวะต่างๆ และผนังหลอดเลือด ทำให้ลดการอุดตันของหลอดเลือด ดังน้ัน 

เอ็ช ดี แอล โคเลสเตอรอล  จึงจัดเป็น “ไขมันดี” การมีระดับเอ็ช ดี แอล โคเลสเตอรอลสูง 

ในเลือดช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือด

 4. ระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG) เปรียบเสมือน“ผู้ช่วยผู้ร้าย” หากมีปริมาณมากก็จะ 

ย่ิงเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
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 จะทราบได้อย่างไรว่าระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

 การตรวจระดับไขมันในเลือดจะบอกได้ชัดเจนว่าระดับไขมันในเลือดผิดปกติหรือไม่  

ทำได้โดยเจาะเลือดในตอนเช้าหลังจากงดอาหารและเคร่ืองด่ืม (แต่สามารถด่ืมน้ำเปล่าได้) 

เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 

 ซ่ึงระดับไขมันในเลือดท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หรือเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ 

หลอดเลือดน้อยดังแสดงในตารางด้านล่าง

 

    ชนิดของไขมันในเลือด	 	 ค่าปกติ

 โคเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) ต่ำกว่า 200 มก./ดล.

  แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล (LDL–C)  ต่ำกว่า 100 มก./ดล.

 เอ็ช ดี แอล โคเลสเตอรอล (HDL-C) ตั้งแต่ 60 มก./ดล. ขึ้นไป

 ไตรกลีเซอไรด์ (TG) ต่ำกว่า 150 มก./ดล.
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 ถ้าระดับไขมันในเลือดต่างไปจากเกณฑ์ดังกล่าว จะเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ยิ่งต่างมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น 

ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ของแต่ละบุคคลด้วย

 

 สาเหตุของการมีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

 ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ อาจเกิดจากปัจจัยภายในตัวเอง เช่น พันธุกรรม 

หรือความเจ็บป่วยบางประการ ได้แก่ โรคเบาหวาน, โรคไตวายเร้ือรัง, โรคตับ, 

ขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน หรือจากยา เช่น ยาลดความดันบางชนิด ยากลุ่มสเตียรอยด์ และ 

ท่ีสำคัญ คือ ไขมันในเลือดผิดปกติจากการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม โดยการบริโภค 

อาหารท่ีมีไขมันสูง ได้แก่ อาหารท่ีมีกรดไขมันอ่ิมตัวมาก เช่น กะทิ น้ำมันปาล์ม หมูสามช้ัน 

หรือเน้ือสัตว์ท่ีมีไขมันมาก หนังสัตว์ เนย ไส้กรอก เป็นต้น และอาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลสูง 

เช่น ไข่แดง เคร่ืองในสัตว์ หอยนางรม เป็นต้น ร่วมถึงอาหารท่ีทำให้ไตรกรีเซอไรด์สูง ได้แก่ 

อาหารท่ีให้พลังงานเกินความจำเป็น การรับประทานน้ำตาลมาก และการด่ืมสุรา    

 ผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงและควรได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือด คือ

 1. ผู้ท่ีป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้ว ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 

กล้ามเน้ือหัวใจตาย โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน

 2. ผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด

  2.1 ผู้ชายอายุมากกว่า  45 ปี, ผู้หญิงอายุมากกว่า 55 ปี

  2.2 มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเสียชีวิตกะทันหัน 

โดยญาติท่ีเป็นผู้ชายเป็นเม่ืออายุ <55 ปี ส่วนญาติท่ีเป็นผู้หญิงเป็นเม่ืออายุ <65 ปี
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  2.3 มีความดันโลหิตสูง , เป็นเบาหวาน หรือ สูบบุหร่ี

 3. มีโรคท่ีเก่ียวข้องกับระดับไขมันผิดปกติ เช่น โรคอ้วน โรคไตวายเร้ือรัง หรือ 

กลุ่มอาการบวมจากโรคไต

 4. มีการตรวจพบลักษณะท่ีบ่งช้ีว่ามีระดับไขมันสูงในเลือด

เช่น ก้อนไขมันท่ีบริเวณเส้นเอ็นท่ีข้อศอก 

เอ็นร้อยหวาย หรือก้อนไขมันใต้ผิวหนัง

ท่ีมีลักษณะคล้ายหัวสิวบริเวณหลังและสะโพก

 หากตรวจแล้วพบว่าระดับไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรตรวจซ้ำทุก 1-3 ปี สำหรับ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเมือง ควรตรวจระดับไขมันในเลือดต้ังแต่อายุ 35 ปี และควร 

ได้รับการตรวจซ้ำทุก 5 ปี

 

 ภาวะแทรกซ้อนจากไขมันในเลือดผิดปกติ

 โดยทั่วไปเมื่อคนเราอายุมากขึ้น ผนังของหลอดเลือดแดงจะแข็งตัวขึ้น ทำให้ขาด 

ความยืดหยุ่น ถ้ามีแผ่นคราบไขมัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโคเลสเตอรอล มาเกาะติดที่ผนังด้านใน 

จะทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) 

เมื่อเป็นมากขึ้น เลือดจะไหลผ่านไม่ดี เกิดเป็นก้อนอุดตันได้ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ 

เกิดโรคหัวใจขาดเลือด (coronary heart disease)

งดเหล้า เบียร์ และบุหรี่รับประทานผักและผลไม้รสหวานน้อย
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 การรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

การรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เร่ิมด้วยการรักษาท่ีไม่ต้องใช้ยา ร่วมกับการใช้ 

ยาเม่ือมีความจำเป็น

  การรักษาท่ีไม่ต้องใช้ยา ถือเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการป้องกันภาวะไขมันผิดปกติ 

ในเลือด ประกอบด้วย การงดสูบบุหร่ี การควบคุมน้ำหนักตัว การผ่อนคลายความเครียด 

การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง โดยเลือกกินอาหารท่ีมีไขมันต่ำ 

เช่น ข้าว ถ่ัว ธัญพืช งา สาหร่าย เห็ด เต้าหู้ วุ้นเส้น และใช้น้ำมันพืช (ยกเว้นน้ำมันมะพร้าว 

และน้ำมันปาล์ม) ในการปรุงอาหาร งดของหวานท่ีมีนมเนย เช่น ขนมเค้ก คุกก้ี ไอศกรีม 

เป็นต้น ปฏิบัติตามท่ีแพทย์และนักโภชนาการแนะนำอย่างเคร่งครัด แต่ถ้าการรักษาโดย 

ไม่ต้องใช้ยาไม่ได้ผล จึงใช้ยาร่วมด้วย

  การรักษาท่ีต้องใช้ยา แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกยาท่ีเหมาะสมให้เป็นรายๆ 

ไป จะมีการปรับขนาดยาจนกระท่ังสามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากน้ีแพทย์จำเป็นต้องให้การรักษาภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอ่ืนๆ 

เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวานร่วมไปด้วย
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สุขภาพดี

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

ด้วยหลัก 3 อ. 

(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)

 โรคไม่ติดต่อเร้ือรังเป็นโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น 

การกินเกินความต้องการของร่างกาย เลือกกินอาหารเสี่ยง หวานจัด มันจัด เค็มจัด  

มีพฤติกรรมน่ังๆ นอนๆ เคล่ือนไหวร่างกายในระหว่างวันน้อย และการมีภาวะเครียด 

จากสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ดีที่สุด จึงเป็นการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมสุขภาพ ให้ดำเนินชีวิตท่ีดีมีความสมดุลยังผลให้ลดความเส่ียง ป้องกัน ควบคุม 

การเกิดโรคและอยู่อย่างสุขภาพดี

 หลักการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย 

อารมณ์) เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
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 การรับประทานอาหาร โดยอาหารแต่ละวัน แต่ละคำ แต่ละม้ือให้กิน 

แต่พอดี (ลดหวาน มัน เค็ม เพ่ิมผัก ผลไม้ รสหวานน้อย)

 กินพอ คือ การกินอาหารครบทุกหมู่มากน้อยให้พอดีกับความต้องการของ 

ร่างกาย

 กินดี คือ กินอาหารให้หลากหลายชนิด ไม่ซ้ำจำเจ

 เลือกรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติหวานน้อย มันน้อย และเค็มน้อย ชิมก่อน 

เติมเคร่ืองปรุง เพ่ิมผักหลากสี ผลไม้สดท่ีไม่หวาน อาหารมังสวิรัติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 

1 ม้ือ รับประทานอาหาร 3 ม้ือต่อวัน ในปริมาณแค่พออ่ิม ใส่ใจฉลากโภชนาการ โดยเลือก 

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเกลือ หรือ โซเดียมท่ีต่ำท่ีสุด  โดยรวมท้ังวันบริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมี 

เกลือผสมให้น้อยกว่า 1 ช้อนชา น้ำตาลน้อยกว่า 6 ช้อนชา ไขมันน้อยกว่า 6 

ช้อนชา (1:6:6)

อ.1
อาหาร
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 หลีกเล่ียงอาหารท่ีทำให้ระดับไขมันในเลือดสูงเพราะหากบริโภคเกินร่างกาย 

จะเปล่ียนอาหารเหล่าน้ีเป็นไขมันสะสมได้แก่ 

  อาหารท่ีมีไขมันแฝงอยู่มากอาหารทอด เช่น ไก่ทอด แกงกะทิ หลนต่างๆ  

เคร่ืองในสัตว์ สมองหมู ไส้กรอก

 - เน้ือสัตว์ติดมัน หนังเป็ด หนังไก่ ไข่แดง แฮม เบคอน หมูยอ อาหารทะเล 

เช่น ปลาหมึก หอยนางรม

 - ขนมหวานท่ีมีส่วนประกอบของน้ำตาลและกะทิหรือมะพร้าว เช่น กล้วยบวชชี 

ขนมหม้อแกง ถ่ัวดำ ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ ข้าวโพดคลุกมะพร้าวน้ำตาล

 - ไขมันท่ีได้จากสัตว์ เช่น เนย มันหมู หมูสามช้ัน ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู

 - หลีกเล่ียงการใช้เนยเทียม น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม ในการประกอบ 

อาหาร

อาหารควรหลีกเลี่ยง
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 รับประทานผักและผลไม้รสหวานน้อย เพราะผักและผลไม้ ประกอบด้วยวิตามิน 

แร่ธาตุ ใยอาหารและสารสำคัญต่างๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผักพ้ืนบ้านท่ีสามารถ 

บริโภคต้านภัยโรคเร้ือรัง ได้แก่

  มะระข้ีนก ช่วยในการลดความดันโลหิตสูง มีประสิทธิภาพในการลดระดับ 

ไขมันในเลือด

  กระเทียมช่วยในการลดความดันโลหิตสูง ลดน้ำตาลในเลือด มีประสิทธิภาพ 

ในการลดระดับไขมันในเลือด

  สะเดา ตำลึง ยอ ช่วยลดไขมันในเลือด

  กระเจ๊ียบเขียว ผักเชียงดา ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

  แป๊ะตำปึง หอมหัวใหญ่ ช่วยรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

  มะเขือพวง ลดระดับน้ำตาลในเลือด
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 การออกกำลังกาย โดยในแต่ละวัน ควรออกกำลังกายและมีกิจกรรม 

ทางร่างกายท่ีเคล่ือนไหวอย่างกระฉับกระเฉง การออกกำลังกายจะช่วยเพ่ิมสมรรถภาพ 

ร่างกาย ความทนทานของหัวใจ ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันในเลือด ส่งเสริมกระบวนการ 

ใช้น้ำตาล ลดความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน ลดความดันโลหิต 

ได้ประมาณ 8-10 มม.ปรอท ลดความเครียด (เพ่ิมระดับเอนดอร์ฟิน) และทำให้สามารถ 

ประกอบกิจวัตรประจำวันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.2
ออกกำลังกาย

เคล็ดลับในการเริ่มต้นออกกำลังกาย คือ 
  การแต่งกายสวมรองเท้าพ้ืนหนารองรับแรงกระแทก ยืดหยุ่นได้ สวมใส่เส้ือผ้า 

ท่ีสบายและแห้ง ดูดซับเหง่ือได้ดี

   เร่ิมต้นโดยการเดิน 5 นาที (หรือการออกกำลังกายอย่างอ่ืนท่ีคุณชอบ) เกือบทุกวัน 

ของสัปดาห์ อย่างช้าๆ เพ่ิมเวลามากข้ึนจนกระท่ังคุณสามารถทำได้ 30 นาทีต่อวัน 

อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ถ้าต้องการลดน้ำหนัก ควรออกกำลังกายต่อเน่ืองวันละ 

45 นาทีข้ึนไป
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 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ระหว่างวัน ได้แก่

  การเล่นกับเด็กๆ ที่สนามนอกบ้าน เช่น การเล่นฟุตบอล 

  การเดินขึ้นบันได 

  การทำงานบ้าน และการให้เด็กๆ มีส่วนร่วมช่วยกันทำความสะอาดบ้าน

  การขี่จักรยาน หรือเดินไปทำงาน 

  ถ้าใช้รถโดยสารประจำทาง ควรลงก่อนถึงป้ายและเดินไปแทน ประมาณ 

 1-2 ป้าย

  การไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นสาเหตุการตายร้อยละ 6 ของ   

  ประชากรทั่วโลก เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเดียวกับโรคอ้วน เบาหวาน และการ 

  ขาดกจิกรรมการเคลือ่นไหวรา่งกายในเดก็ ทำใหเ้ปน็โรคหวัใจเพิม่ขึน้ไดเ้ทา่กบั 

  ในผู้ใหญ่ การออกกำลังกายในระดับปานกลาง เป็นเวลา 30 นาที  5 วัน 

  ใน 1 สัปดาห์ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้
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ขั้นตอนการออกกำลังกาย
 การออกกำลังกายท่ีถูกต้องและทำอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง 

อายุยืนยาว ชะลอความชรา และลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังได้ การออกกำลังกาย 

ท่ีถูกต้อง ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี

 ข้ันตอนท่ี 1 การอบอุ่นร่างกายหรือการอุ่นเคร่ือง (Warm up) ใช้เวลาประมาณ 

5-10 นาที

 ข้ันตอนท่ี 2 การออกกำลังกายอย่างจริงจัง (Exercise) ใช้เวลาประมาณ 

20-30 นาที

 ข้ันตอนท่ี 3 การทำให้ร่างกายเย็นลง หรือการเบาเคร่ือง (Cool down) เป็น 

ระยะผ่อนคลาย ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที 

สิ่งที่ควรรู้ :

 การลดนำ้หนกัเพือ่ปอ้งกนัโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั คอื การปรบัเปลีย่นการดำเนนิชวีติ 

ที่ท่านเสี่ยง อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อน

หมายเหตุ : การลดน้ำหนักตัวที่เหมาะสม ควรลดไม่เกิน 0.5 – 1 กิโลกรัม ต่อ สัปดาห์



Health

 Start
   Here

29

ข้อพึงระวัง
 หากมีอาการดังต่อไปนี้ ให้หยุดการออกกำลังกายและไปพบแพทย์ เพื่อตรวจ 

หาสาเหตุ 

  ใจสั่น

  แน่นหน้าอกและปวดร้าวไปที่แขนไหล่และคอซีกซ้าย

  หายใจลำบาก หรือเวลาหายใจมีเสียงดังวี๊ดๆ

  หายใจตื้น เร็ว อย่างรุนแรง

  วิงเวียน รู้สึกเวียนเหมือน จะเป็นลม หรือรู้สึกพะอืดพะอม

  เหงื่อออกมากผิดปกติ

  เป็นตะคริว มีอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง

  คลื่นไส้

  หลังเดินออกกำลังกาย มีอาการล้า หมดแรงอย่างมากและยาวนาน

  หากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์
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X

X

ประโยชน์จากการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการป้องกันและ 
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังน้ี

 1. “การออกกำลังกายกับโรคเบาหวาน” ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 การมีกิจกรรม 

ทางกายหรือออกกำลังกาย จะสามารถเพ่ิมความไวของการทำงานของอินซูลินได้ด้วย ซ่ึง 

มีผลต่อการควบคุมน้ำตาลท่ีดีข้ึน 

 สำหรับกิจกรรมทางกายท่ีจะแนะนำในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 

ท่ีมีสุขภาพดี ควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น การเดิน การว่ิง การป่ันจักรยาน 

ใช้เวลาประมาณ 20-60 นาที 3-5 คร้ังต่อสัปดาห์ หากต้องการควบคุมระดับน้ำตาล 

ในเลือดให้ออกกำลังกายทุกวัน โดยเลือกใช้อุปกรณ์โดยเฉพาะรองเท้าอย่างเหมาะสม

 ในผู้ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาท คือเกิดภาวะเส้นประสาทเส่ือม ไม่ควร 

ออกกำลังกายท่ีต้องเกิดแรงกระแทก เช่น การเดินบนลู่ว่ิง การเดินนานๆ การว่ิง แนะนำให้ 

ออกกำลังกายแบบมีแรงกระแทกน้อย เช่น การว่ายน้ำ การป่ันจักรยาน

การออกกำลังกายในผู้เป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาท
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 2. “การออกกำลังกายกับภาวะความดันโลหิตสูง” การมีกิจกรรมทางกายหรือ 

การออกกำลังกายสามารถลดระดับความดันโลหิต ตัวบน/ตัวล่าง ได้ดังน้ี ในผู้ท่ีมี 

ภาวะความดันปกติสามารถลดได้ 3/3 มม.ปรอท ส่วนในกลุ่มเส่ียง ลดได้ 6/7  

มม.ปรอท และลดได้ 10/8 มม.ปรอท ในผู้ท่ีมีระดับความดันโลหิตสูง

 ผู้ท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงจากโรคไต การออกกำลังกายสามารถลดระดับความ 

ดันโลหิตได้ดีย่ิงข้ึน โดยควรเป็นการออกกำลังกายกล้ามเน้ือใหญ่ เช่น การเดิน



“แต่ละวัน แต่ละคำ แต่ละมื้อ”

32

 3. “การออกกำลังกายกับไขมัน” การออกกำลังกายในระดับปานกลาง ส่งผลต่อการ 

เปล่ียนแปลงระดับไขมันไตรกลีเชอร์ไรด์ (TG) จะลดลง เพ่ิมระดับ HDL-C ได้ ตัวอย่าง 

กิจกรรม ได้แก่ การเล่นกีฬาต่อเน่ืองต้ังแต่ 1 ช่ัวโมงข้ึนไป/สัปดาห์ ; การเดิน 45 นาทีให้ได้  

5 คร้ัง/สัปดาห์ ; การป่ันจักรยาน 60 นาที/คร้ัง 2-4 คร้ัง/สัปดาห์  

 ในผู้ป่วยท่ีมีระดับไขมันสูง การควบคุมระดับไขมัน ประกอบด้วย การควบคุมอาหาร 

การออกกำลังกาย การลดน้ำหนักตัว และการหยุดบุหร่ี

 ในกรณีต้องการลด LDL-C ให้ออกกำลังกายระดับปานกลางด้วยกิจกรรมทางกาย 

แบบแอโรบิค ให้ได้ 20-60 นาทีต่อคร้ัง เป็นเวลา 3-5 คร้ัง/สัปดาห์



Health

 Start
   Here

33

 อารมณ์โดยในแต่ละวัน แต่ละคำ แต่ละม้ือ เก่ียวข้องกับอารมณ์ คือ แต่ละวัน 

ต้องไม่เครียดและจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม ส่วนแต่ละคำ แต่ละม้ือควรมี 

อารมณ์ (สติ) ในการเลือกอาหารบริโภคอย่างสมดุล และอารมณ์ท่ีจะเตือนตนเอง 

ให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ฉะน้ัน อ.อารมณ์ท่ีกล่าวมาน้ันสำคัญไม่แพ้กับ อ.อาหาร และ  

อ.ออกกำลังกาย 

 ซ่ึงความเครียดจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรม 

ดังน้ี

  ความผิดปกติทางร่างกาย ได้แก่ ปวดศีรษะ ไมเกรน ท้องเสียหรือท้องผูก 

นอนไม่หลับหรือง่วงเหงาหาวนอน ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ เบ่ืออาหารหรือกินมากกว่าปกติ 

ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ประจำเดือนมาไม่ปกติ เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ มือเย็นเท้าเย็น 

เหง่ือออกตามมือตามเท้า ใจส่ัน ถอนหายใจบ่อยๆ ผิวหนังเป็นผ่ืนคัน เป็นหวัดบ่อยๆ 

แพ้อากาศง่าย เป็นต้น

  ความผิดปกติทางจิตใจ ได้แก่ ความวิตกกังวล คิดมาก คิดฟุ้งซ่าน 

หลงลืมง่าย หงุดหงิด โกรธง่าย ใจน้อย เบ่ือหน่าย ซึมเศร้า เหงา ว้าเหว่ ส้ินหวัง 

หมดความรู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น

  ความผิดปกติทางพฤติกรรม ได้แก่ สูบบุหร่ี ด่ืมสุรามากข้ึน ใช้สารเสพติด 

กินยานอนหลับ จู้จ้ีข้ีบ่น ชวนทะเลาะมีเร่ืองขัดแย้งกับผู้อ่ืนบ่อยๆ ดึงผม กัดเล็บ กัดฟัน 

ผุดลุกผุดน่ัง เงียบขรึม เก็บตัว เป็นต้น

อ.3
อารมณ์
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การผ่อนคลายความเครียดแบบทั่วๆ ไป
 เม่ือรู้สึกเครียด คนเราจะมีวิธีการผ่อนคลายความเคียดท่ีแตกต่างกันออกไป 

ส่วนใหญ่จะเลือกวิธีท่ีตนเองเคยชิน ถนัด ชอบ หรือสนใจ ทำแล้วเพลิดเพลิน มีความสุข 

ซ่ึงวิธีคลายเครียดโดยท่ัวๆ ไป มีดังน้ี คือ

  นอนหลับพักผ่อน

  น่ังติดต่อกันไม่เกิน 2 ช่ัวโมง หลังจากน้ันให้บริหารร่างกาย ยืดเส้นยืดสาย 

ไม่น้อยกว่า 5 นาที เพ่ือคลายความเครียด และพักสายตา

  ฟังเพลง ร้องเพลง เล่นดนตรี ดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

ท่องอินเตอร์เน็ต อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เขียนบทกลอน

  ทำงานศิลปะ งานฝีมือ งานประดิษฐ์ต่างๆ สะสมแสตมป์ สะสมเคร่ืองประดับ 

ถ่ายรูป จัดอัลบ้ัม ปลูกต้นไม้ ทำสวน จัดห้อง ตกแต่งบ้าน เล่นกับสัตว์เล้ียง

  พูดคุย พบปะสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง

  ไปเสริมสวย ทำผม ทำเล็บ ไปซ้ือของ ไปท่องเท่ียว เปล่ียนบรรยากาศ

  จัดส่ิงแวดล้อมภายในท่ีทำงานให้ดูสะอาด และสดใส

  สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ปรับเปล่ียนวิธีคิดให้คิดบวก

 สิ่งที่สำคัญ คือ เมื่อเกิดความเครียด อย่าได้ทำสิ่งที่ ไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

ใช้สารเสพติด เล่นการพนัน กินจุบกินจิบ ฯลฯ เพราะจะทำให้เสียสุขภาพและเสียทรัพย์ 

และอาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
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 สำหรับท่านท่ีอายุต้ังแต่ 35 ปีข้ึนไป ควรไปตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละคร้ัง และควร 

ทราบค่าตัวเลขท่ีประเมินความเส่ียงของตัวท่าน ได้แก่ ค่าความดันโลหิต รอบเอว น้ำตาล 

ในเลือด ไขมันในเลือด เพ่ือใช้วางแผนในการดูแลตนเองท่ีเหมาะสม
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น้ำพริกลงเรือ (แบบไม่ผัด)

เครื่องปรุง

หมูหวาน	 1/2	 ถ้วย
กระเทียมดองหั่นฝอย	 1/4	 ถ้วย
กะปิ	 	 3	 ช้อนกินข้าว
กระเทียม	 1/4	 ถ้วย
พริกขี้หนู	 4	 ช้อนกินข้าว
น้ำมะนาว	 1/2	 ถ้วย
น้ำปลา	 2	 ช้อนกินข้าว
มะอึก		 5		 ผล
มะเขือพวง	 20	 ผล
กุ้งแห้ง	 1/2	 ถ้วย
ไข่เค็ม	(เอาแต่ไข่แดงหั่นฝอย)	 5	 ฟอง
ปลาดุกฟู	 2		 ถ้วย
น้ำตาลปี๊บ	 3	 ช้อนกินข้าว	

ภาคผนวก อาหารพื้นบ้าน
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คุณค่าทางโภชนาการ

ต่อน้ำหนัก 100 กรัม (7 ช้อนกินข้าว)

พลังงาน	 266	 กิโลแคลอรี

โปรตีน	 15.2	 กรัม

ไขมัน	 15.2	 กรัม

คาร์โบไฮเดรต	 16.4	 กรัม

ใยอาหาร	 0.8	 กรัม

แคลเซียม	 357	 มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส	 173	 มิลลิกรัม

เหล็ก	 5.6	 มิลลิกรัม

โซเดียม	 956	 มิลลิกรัม

สาระน่ารู้  :   เพิ่มความอร่อยด้วยการกินกับผักสดต่างๆ

วิธีทำ

 1.	นำพริกขี้หนู	กระเทียม	กะปิ	น้ำตาลปี๊บโขลกรวมกัน
	 2.		ปรุงรสด้วย	น้ำปลา	น้ำมะนาว	จนได้รสที่ต้องการ	
	 3.	ใส่มะเขือพวง	มะอึก	ตักใส่ภาชนะ	โรยหน้าด้วยหมูหวาน
	 	 ปลาดุกฟู	กระเทียมดองหั่นฝอย	ไข่เค็ม
	 4.	รับประทานกับผักสด	หรือผักลวก	ตามต้องการ
  

ได้รับความอนุเคราะห์สูตรจาก 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นาย วิทยา บุรณศิริ)
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น้ำพริกมะขาม

เครื่องปรุง

มะขามอ่อนสด	 2	 ถ้วย
พริกขี้หนู	 1/4	 ถ้วย
กุ้งแห้งทอด	 1	 ถ้วย
น้ำตาลปี๊บ	 1/2	 ช้อนกินข้าว
กะปิ	 	 5	 ช้อนกินข้าว
น้ำมัน	 2	 ช้อนกินข้าว

วิธีทำ

 1.	นำพริกขี้หนู	มะขามอ่อน	กะปิโขลกให้ละเอียด
	 2.	นำกุ้งแห้งไปทอดจนเหลืองได้ที่	แล้วนำพริกที่โขลกไว้
	 	 ไปผัดกับกุ้งแห้ง	ปรุงสดด้วยน้ำตาลปี๊บ
	 3.	รับประทานกับผักสดต่างๆ
  

ภาคผนวก อาหารพื้นบ้าน
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คุณค่าทางโภชนาการ

ต่อน้ำหนัก 100 กรัม (7 ช้อนกินข้าว)

พลังงาน	 183	 กิโลแคลอรี

โปรตีน	 10.2	 กรัม

ไขมัน	 2.4	 กรัม

คาร์โบไฮเดรต	 28.8	 กรัม

ใยอาหาร	 0.8	 กรัม

แคลเซียม	 768	 มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส	 197	 มิลลิกรัม

เหล็ก	 975	 มิลลิกรัม

โซเดียม	 721	 มิลลิกรัม

สาระน่ารู้  :  น้ำพริกมะขามควรกินกับขมิ้นขาว	และปลาสลิดทอด
	 	 จะทำให้อร่อยมากขึ้น
   
 

ได้รับความอนุเคราะห์สูตรจาก 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)
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น้ำพริกปลาทู

เครื่องปรุง

เนื้อปลาทู	 2	 ตัว
หัวหอม	 5	 หัว
กระเทียม	 2	 หัว
พริกขี้หนู	 10	 เม็ด
พริกเม็ดใหญ่	เขียว	แดง	 8	 เม็ด
น้ำปลา	 1	 ช้อนกินข้าว
น้ำมะนาว	 3	 ช้อนกินข้าว

วิธีทำ

 1.	นำพริกขี้หนู	พริกเม็ดใหญ่	หัวหอม	กระเทียม	คั่วรวมกัน
	 2.	นำมาโขลกจนละเอียด	ใส่เนื้อปลาทูลงไปโขลกด้วยกัน
	 	 ปรุงรสด้วย	น้ำมะนาว	น้ำปลา	จนได้รสที่ต้องการ
	 3.	รับประทานกับผักสด	ผักต้ม  

ภาคผนวก อาหารพื้นบ้าน
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คุณค่าทางโภชนาการ

ต่อน้ำหนัก 100 กรัม (7 ช้อนกินข้าว)

พลังงาน	 94	 กิโลแคลอรี

โปรตีน	 10.5	 กรัม

ไขมัน	 2.1	 กรัม

คาร์โบไฮเดรต	 7.6	 กรัม

ใยอาหาร	 1.9	 กรัม

แคลเซียม	 78	 มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส	 229	 มิลลิกรัม

เหล็ก	 1.4	 มิลลิกรัม

โซเดียม	 524	 มิลลิกรัม

สาระน่ารู้  :   กินกับผักสดเพราะในน้ำพริกมีปลาเป็นส่วนประกอบ  
 
 

ได้รับความอนุเคราะห์สูตรจาก 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)
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น้ำพริกปลาย่าง

เครื่องปรุง

พริกแห้งเม็ดใหญ่	 10	 เม็ด
พริกแห้งเม็ดเล็ก	 10	 เม็ด
กระเทียม	 3/4	 ถ้วย
หัวหอม	 3/4	 ถ้วย
ปลาย่างป่น	 2	 ถ้วย
น้ำมะนาว	 2	 ช้อนกินข้าว
น้ำปลา	 2	 ช้อนกินข้าว
น้ำมะขามเปียก	 2	 ช้อนกินข้าว
น้ำเปล่า

ภาคผนวก อาหารพื้นบ้าน



Health

 Start
   Here

43

คุณค่าทางโภชนาการ

ต่อน้ำหนัก 100 กรัม (7 ช้อนกินข้าว)

พลังงาน	 132	 กิโลแคลอรี

โปรตีน	 10.6	 กรัม

ไขมัน	 3.5	 กรัม

คาร์โบไฮเดรต	 14.2	 กรัม

ใยอาหาร	 1.9	 กรัม

แคลเซียม	 54	 มิลลิกรัม

ฟอสฟอรัส	 162	 มิลลิกรัม

เหล็ก	 1.1	 มิลลิกรัม

โซเดียม	 584	 มิลลิกรัม

สาระน่ารู้  :   มะขามเปียก	เป็นยาระบายอ่อนๆ	ทำให้ท้องไม่ผูก   

 

วิธีทำ

 1.	คั่วพริก	หัวหอม	กระเทียมแล้วนำมาโขลกรวมกัน
	 2.	ตั้งน้ำพอประมาณ	พอน้ำเดือดใส่เครื่องปรุงที่โขลก
	 	 ไว้ลงในน้ำที่เดือด
	 3.	ปรุงรสด้วยน้ำปลา	น้ำมะนาว	น้ำมะขามเปียก	ชิมรสตามชอบ
	 	 ใส่ปลาย่างป่นลงไป	อย่าให้น้ำพริกข้นหรือใสจนเกินไป

ได้รับความอนุเคราะห์สูตรจาก 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)
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