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ลกัษณะของทมีทีป่ระสบความส าเร็จในการดแูล
ผูป่้วยดา้นโภชนาการ 

  ผูป่้วยเป็นจดุศนุยก์ลาง 

  ตระหนกัความส าคญัของการใหโ้ภชนบ าบดั 

  มคีวามรูแ้ละทกัษะในการใหค้ าปรกึษาดา้นโภชนาการ 

  มกีารตดิตามและประเมนิภาวะโภชนาการอยา่งสม า่เสมอ 

  มทีกัษะในการสือ่สาร 

 มกีารท างานแบบสหสาขาวชิาชพีซึง่ตระหนกัถงึบทบาท

ซึง่กนัและกนัในการดแุลผูป่้วยในดา้นอาหารและ

โภชนาการ 

 

 



ชนิดา ปโชตกิาร 

อาหารกบัเบาหวาน 

 อาหารเบาหวานตา่งกบัอาหารคนปกต?ิ 

 ถา้ตา่ง ตา่งอยา่งไร ? 

 อาหารชว่ยคมุเบาหวานไดจ้รงิหรอืไม ่

 ทมีงานทีช่ว่ยดแูลดา้นอาหารมใีคร
บา้ง? 
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WHO ไดแ้นะน าการบรโิภคเพือ่ลดปญัหา โรคหลอดเลอืด    

โรคมะเร็ง โรคอว้น และโรคเบาหวาน  

ขอ้แนะน าคอื -- โปรตนีรอ้ยละ 10-15 ของพลงังาน 

    =(8-12 ชต /วนั) 

  - ผกัและผลไมว้นัละ 400 กรมัขึน้ไป  

    =(ผกั 4 ทพัพ ีผลไม ้2 จานเล็ก) 

  - เกลอื ไมเ่กนิวนัละ 5 กรมั(2400 มก) 

    =4ชชน า้ปลา 

                  -ออกก าลงักายโดยการเดนิหรอืกจิกรรม 

    = วนัละ 1 ช ัว่โมง 

                                           

http://ftp.fao.org/es/esn/nutririon/diet_prevention_disease.pdf 

อาหารสขุภาพ ? 
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WHO ไดแ้นะน าการบรโิภคเพือ่ลดปญัหา โรคหลอดเลอืด  

 โรคมะเร็ง  โรคอว้น และโรคเบาหวาน  

ขอ้แนะน าคอื  

 - จ ากดัการบรโิภคไขมนัไมเ่กนิรอ้ยละ 15-30 ของพลงังาน  

  =(6-8 ชชตอ่วนั) 

 - ไขมนัอิม่ตวันอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 (กนิเนือ้สตัวไ์มต่ดิมนั) 

 - คารโ์บไฮเดรตรอ้ยละ 55-70 ของพลงังานท ัง้วนั   

  =(2-3ทพัพ ีตอ่มือ้ข ึน้กบันน.ตวั) 

         -การบรโิภคน า้ตาลไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของคารโ์บไฮเดรต     

          = (6ชชตอ่วนั)         

http://ftp.fao.org/es/esn/nutririon/diet_prevention_disease.pdf 

อาหารสขุภาพ? 
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Body Fat Lean body mass น ำ้ในรำ่งกำย กระดกู

ชาย 14-28% 7-20% 50-56% 4-6%

หญิง 15-29% 7-20% 50-56% 4-6%

สดัสว่นรา่งกายทีด่ ี

เมือ่เราช ัง่น า้หนกัเราช ัง่อะไรบา้ง? 

ไขมนั กลา้มเนือ้ 
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พลงังานทีใ่ช ้แบง่เป็น 

• พลงังานทีท่ าใหอ้วยัวะตา่งๆภายใน
รา่งกายท างาน 

• พลงังานทีใ่ชใ้นกจิกรรมตา่งๆทีเ่ราท า
ประจ าวนั 
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กนิเทา่ไรจงึจะพอด?ี 

ขึน้กบัน า้หนกัตวั 

กจิกรรม 

โรคทีเ่ป็น 
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Body Fat Lean body mass น า้ในร่างกาย กระดูก

ชาย 14-28% ~20% 50-56% 4-6%

หญิง 15-29% ~20% 50-56% 4-6%

สัดส่วนร่างกาย 

เมื่อเราชัง่น ้าหนักเราชัง่อะไรบา้ง? 

ไขมัน กล้ามเน้ือ 
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น า้หนกัตวั (กก.) 

สว่นสงู 2 (เมตร)  

หาโดยใชด้ชันคีวามหนาของรา่งกาย (BMI) 

คา่มาตรฐาน 18.5-22.9 กก./ตร. เมตร 

อว้นปานกลาง  
23-24.9 

ผอมไป < 18.5 

อว้นไป > 25 

**** BMI for Asia 

น า้หนกัตวัพอดหีรอืไม?่ 
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แลว้ควรจะหนกัเทา่ไรด?ี  

  การหา น.น ทีน่า่จะเป็นอยา่งงา่ย. 

ผูช้าย = สว่นสงู(ซม) - 100 

ผูห้ญงิ = สว่นสงู(ซม) – 110 หรอื 105 

      + (3-5 ก.ก) ขึน้กบัโครงสรา้ง  

ตวัอยา่งราณีสงู 165 ซ.ม. น า้หนกัทีค่วรเป็น? 

น า้หนกัทีค่วรเป็น = (165-105)=    60 ก.ก 
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เราหาสว่นสงูไดจ้ากทีไ่หนบา้ง? 

1.จากบตัรประชาชน 
2.การวดัโดยการกางแขน(arm span). 

Arm span  ท าการวดัจาก sternal notch จนถึงโคนน้ิวท่ียาวท่ีสุดของแขนขา้งท่ีถนดั แลว้คูณดว้ย 2  Arm span  ท าการวดัจาก sternal notch จนถึงโคนน้ิวท่ียาวท่ีสุดของแขนขา้งท่ีถนดั แลว้คูณดว้ย 2  Arm span  ท าการวดัจาก sternal notch จนถึงโคนน้ิวท่ียาวท่ีสุดของแขนขา้งท่ีถนดั แลว้คูณดว้ย 2  Arm span  ท าการวดัจาก sternal notch จนถึงโคนน้ิวท่ียาวท่ีสุดของแขนขา้งท่ีถนดั แลว้คูณดว้ย 2  

วดัจากจดุกึง่กลางยอด
กระดกูอกถงึปลายโคน
นิว้ทีย่าวทีส่ดุขา้งทีถ่นดั 
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วธิวีดัสว่นสงูโดยใชก้ารวดั ulna 
 

วดัได ้28 ซม 
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การประมาณส่วนสูงโดยใช้  Ulna 
ความยาวUlna  
(ซม.) 

ประมาณความสงู(เมตร) 

ผูช้าย อาย<ุ 
65 

ผูช้าย อาย>ุ 
65 

ผูห้ญงิอาย<ุ 
65 

ผูห้ญงิ
อาย>ุ 65 

28.0 1.80 1.75 1.73 1.71 

28.5 1.82 1.76 1.75 1.73 

29.0 1.84 1.78 1.76 1.75 

29.5 1.85 1.79 1.77 1.76 

30.0 1.87 1.81 1.79 1.78 

30.5 1.89 1.82 1.80 1.79 

31.0 1.91 1.84 1.81 1.81 

31.5 1.93 1.86 1.83 1.83 

32.0 1.94 1.87 1.84 1.84 

Source: Malnutrition Advisory Group. The "MUST" explanatory booklet. British Association for Parenteral and Enteral Nutrition. 

http://www.bapen.org.uk/the-must.htm1 
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การหาคา่ BMI อยา่งงา่ย 
  
 

ถา้ MAC <23.5 cm BMI จะประมาณ < 20 กก/ม 2  บงบอกภาวะการขาดสารอาหาร 
ถา้ MAC > 32 cm  BMI จะประมาณ > 30  กก/ม 2  บงบอกภาวะน ้าหนักเกนิ/อว้น 
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เสน้รอบแขน = กลา้มเนือ้ + ไขมนั  

          ปกต ิ                ขาดอาหาร                
             นอ้ย   ปานกลาง         รนุแรง        

  ผูช้าย 29.3   23.4       20.5      17.6      ซม 

  ผูห้ญงิ         28.5     22.8       20.0      17.1      ซม 
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วธิคี านวณพลงังานจากน า้หนกัตวัและ 
ระดบักจิกรรมอยา่งงา่ยๆ(kcal/นนตวั 1 kg) 

  

กจิกรรม       นอ้ย               ปานกลาง        มาก                      

  
 น.น. เกนิ             20-25               30                 35                                     

 น.น. ปกต ิ                30                 35                 40                                        

 น.น. นอ้ย          30                 40              45-50 
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กนิเทา่ไร? 
=น า้หนกัตวั x กจิกรรม  

ตวัอยา่งเชน่ นน 60 กก. กจิกรรม
ปานกลาง (ตอ้งการ  30 แคลอร ีตอ่
ทกุๆ 1 กก) 

  60 x 30 = 1800 แคลอร ี
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 อาหารปกต ิใหส้ารอาหารเพยีงพอ 

 ใหพ้ลงังานวนัละ~1800-2000 kcal (base on คนไทยหนกัเฉีล่ย 60 

และ 1 kg/30kcal)  

 โปรตนี 10-15% (50-60 g)   ไขมนั 25-30% (80-100g) 

คารโ์บไฮเดรต 50-60% (~180-300g) 

 ไมจ่ ากดัชนดิอาหารใดๆ 

 ของวาง/นา้มนัพชื/น า้ตาลใชใ้นการเพิม่พลงังาน 

 ชนดิของเมนู fixed หรอืใหเ้ลอืก (selective menu) ขึน้กบันโยบาย

ของโรงพยาบาล 

 วางแผนเมนูตาม RDA /ธงโภชนาการ 

อาหารธรรมดา (Regular diet)ในรพ.  
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มาตราฐานอาหารธรรมดา(Regular diet) 

  Regular diet 

Energy 1,800-2,000 kcal 

Prot 10-15%, 

  Fat 25- 30%,       CHO 

55-60% of total calories 
 
 

    รพ รามาฯ 



อาหารส าหรบัคนเป็นเบาหวาน 

• ไมจ่ าเป็นตอ้งกนิอาหารพเิศษ 

• อาหารทีด่สี าหรบัคนเป็นเบาหวาน
ดสี าหรบัทกุคน 

• กนิอาหารหลากหลายทีม่ ี
สารอาหารในปรมิาณเหมาะสม 

 

เลอืกอาหารถกูชนดิ ชว่ยคมุน า้ตาล และ
ไขมนัในเลอืดได ้
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ธงโภชนาการ  

ขา้ว 8-12 

ทพัพี 
ผลไม ้3-5 ส่วน 

เน้ือสตัว ์6-12 ชอ้น
โต๊ะ 

ผกั 4-6 

ทพัพี 
นม 1-2 แกว้ 

น ้ามนั นา้ตาล
และเกลือ 

เลก็นอ้ย 
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ด่ืมน ้ าวนัละ 8  แกว้ 

ผกัสีเขียว 3 ส่วน สีเหลือง ส้ม 2 ส่วน 

 ธญัพืช 8 ส่วน 

ด่ืมนมไขมนัต ่า เน้ือสตัวไ์ขมนัต ่า ปลา 2-3  ส่วน 

ธงโภชนาการผูสู้งอาย ุ
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ปิรามิด เบาหวาน 

ผกั 4-5 ทัพพ ี

ข้าว แป้ง 4-5 ทพัพ ี

ถั่ว 1-2  

การออกก าลงักายและ
ควบคุมน า้หนัก 

 ผลไม้ 4-5 ส่วน 

น า้มันพืช 3-4 ช้อนชา 

ถั่วต่างๆ 1-2ทพัพ ี   ธัญพืช 1-2ทพัพ ี

น า้ 5-6แก้ว 

กนิวนัละเท่าไร 

เน้ือสัตว์ ปลา ไข่  2 ส่วน 

   วติามิน 

หลกีเลีย่งอาหารทีห่วานจดั ลดกนิเน้ือแดงและเนย 

คนไข้ไตต้องระวงั
ผกั 

และผลไม้ที่มี 
โพแทสเซียมสูงและ
อาจต้องจ ากดั
เน้ือสัตว์ 

 

นมพร่องมันเนย 1 แก้ว 
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สารอาหารทีพบในอาหาร 

 คาร์โบไฮเดรต 

 โปรตีน 

 ไขมัน 

 วติามิน เกลือแร่ 
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การควบคุมระดับน า้ตาล 
 เป้าหมายที่ต้องการคือกนิให้ระดับน า้ตาลขึน้ช้าๆ 

และไม่ขึน้สูง อาหารที่ส่งผลต่อการควบคุมระดบั
น า้ตาลมีดังนี ้

 ปริมาณ น า้ตาล ข้าว แปง้ 

 ปริมาณใยอาหารท่ีกิน 

 ปริมาณไขมนัจากสตัว์ท่ีกิน 

 ความบอ่ยครัง้ในการกิน 
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การควบคุมระดับน า้ตาล 

กินน า้ตาล ข้าว แปง้มาก       น า้ตาลในเลือด    

กินใยอาหารมาก         น า้ตาลในเลือด  

กินไขมนัจากสตัว์มาก       น า้ตาลในเลือด         
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จากอาหารสู่น า้ตาลในคนเบาหวาน 

น ้าตาล ใน

เลือด เน้ือเยื่อ

เอาน ้าตาล

ไปใชไ้ม่ได ้

น ้าตาลใน

เลือดสงู 

 

 

อินซลูิน 

ที่มา ศัลยา คงสมบูรณ์เวช 

กินน ้าตาล 

ขา้ว แป้ง 
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เวลาที่ใช้ในการเปล่ียนไปเป็นน า้ตาลของ 
อาหารชนิดต่างๆ 

ชนิดอาหาร                 %ที่เปล่ียนไป               เวลาที่ใช้ในการ                                                              

 เปล่ียนเป็นน า้ตาล  

น า้ตาล                          100%                    15 – 30นาท ี

ข้าว แป้ง ผลไม้             90-100%                    30 - 90 นาท ี

เนือ้สัตว์ นม ไข่                 58%                       3 - 4 ช่ัวโมง 

ไขมัน                           10-30%                     หลายช่ัวโมง 
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Meal 1 Hr 2 Hrs 3 Hrs 4 Hrs 5 Hrs 6 Hrs 7 Hrs 8 Hrs

Carbohydrate…. rapid digestion, total absorption/conversion 

  to glucose (100%) 

  

Sugar Alcohols..   moderate digestion, partial absorption as  

  glucose (50%) 

  

Protein…………… slow digestion, partial conversion to glucose* 

  (~40%)  
  

Fat…………………. slow digestion, little conversion to glucose** 

  (<20%)  

Timed Effect on Blood Sugar Levels 

* In absence of dietary carbs     ** may cause insulin resistance in large qty 
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น า้ตาลทีพ่บในอาหาร 

 น า้ตาลในผัก
ผลไม้ 

 

• น ้ำตำลทรำย 

• น ้ำตำลมะพรำ้ว 

• น ้ำตำลในนม 

 



Sallaya konsomboonvech R.D. 32 

 Type 2 เนน้: อาหารจานสขุภาพ ตามสดัสว่นทีค่วรกนิ 

 ถา้อว้น ลดน า้หนกั  
◦ ลดชา้ๆสปัดาหล์ะ ½-1 กโิล 

 ออกก าลงักายเพือ่ควบคมุ/ลดน า้หนกั 

 ควบคมุชนดิและลดปรมิาณคารโ์บไฮเดรตเพือ่ควบคมุระดบั
น า้ตาล 
◦ บรโิภคคารโ์บไฮเดรตอยา่งนอ้ยวนัละ 130 กรมั (ไมใ่ชอ้าหาร
คารโ์บไฮเดรตต า่มากในการรกัษาเบาหวาน) 

 ใชส้ารใหค้วามหวานแทนน า้ตาล เมือ่ตอ้งการ 

 จ ากดัไขมนัอิม่ตวั ไขมนัทรานซ ์และ คอเลสเทอรอลจาก
อาหาร 

Source: Standards of Medical Care in Diabetes-2007. Position Statement of the American Diabetes 

Association. Diabetes Care 30 (S1), January 2007. 
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ตกัขา้ว = 1 ทพัพหีมอ 
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อาหารเบาหวาน (Dietetes mellitus diet)  

 เป็นอาหารที่ก าหนดขึน้เพื่อช่วยควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดให้

ใกล้เคียงกับปกตเิพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกดิขึน้  

 พลังงานอยู่ระหว่าง 1500-2000 กโิลแคลลอรี โดยมีการกระจาย

ตัวของพลังงานที่มาจาก โปรตีน 15-20%  คาร์โบไฮเดรต 45-60 

% ไขมัน 30-35%  
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มาตรฐานอาหารเบาหวาน 

ชนดิอาหาร พลงังาน 

(kcal) 

โปรตนี 

(ก.) 

ไขมนั 

(ก.) 

คารโ์บไฮเ

ดรต (ก.) 

โปรตี

น 

(%) 

ไขมนั 

(%) 

คารโ์บไฮเ

ดรต (%) 

อาหาร

ธรรมดา 

เบาหวาน 

1,800-

2,000 

54-100 60-77 225-300 12-20 30-35 50-60 

อาหารออ่น 

เบาหวาน 

1,500-

1,800 

45-75 

(55) 

50-75 

(50) 

188-270 

(210) 

12-20 30-35 50-60 

ที่มา:ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบด ี



ขอ้แนะน าเบือ้งตน้ 

• ไมป่ลอ่ยใหท้อ้งวา่งเกนิ 4 ช ัว่โมง 
ส าหรบัเบาหวานชนดิที ่2 

• เลอืกอาหารหลากหลาย และมใีย
อาหารสงู 

• จ ากดัคารโ์บไฮเดรตขดัส ีและน า้ตาล 

• คมุปรมิาณอาหารในแตล่ะมือ้ 

• อา่นฉลากอาหาร 

• จดบนัทกึอาหารและการตรวจน า้ตาล  

• เรยีนรูว้ธิกีารปรบัเปลีย่น lifestyle 

• ไมไ่ดเอ็ทเพยีงช ัว่ระยะเวลาส ัน้ๆ 

9/15/2016 
Sallaya Kongsomboonvech MA.,RD. 
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Clinical assessment 

Lifestyle intervention by Registered Dietitian 

Initiate intensive lifestyle intervention or energy restriction + increased 
physical activity to achieve/maintain a healthy body weight 

Provide counselling on a diet best suited to the individual based on 
preferences, abilities, and treatment goals using the 
advantages/disadvantages listed below 

If not at target 

 Nutritional management of hyperglycemia in type 2 diabetes 

Continue lifestyle intervention and add 
pharmacotherapy 

Timely adjustments to lifestyle intervention and/or 
pharmacotherapy should be made to attain target A1C within 2 to 

3 months for lifestyle intervention alone or 3-6 months for any 
combination with pharmacotherapy 
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A1C = glycated hemoglobin 
CRP = C reactive protein 
TC = total cholesterol 

CHO = carbohydrate 
MUFA = monounsaturated fatty acid 
LDL = low-density lipoprotein 

BP = blood pressure 
TG = triglycerides 
FPG = fasting plasma glucose 

GI = gastrointestinal 
 = <1% decrease in A1C 
HDL = high-density lipoprotein 

 

  Properties of Macronutrients 
 
 

Dietary interventions A1C Advantages Disadvantages 

Hi-CHO  
(low-glycemic index [GI]) 

 

 HDL-C, CRP,  
 hypoglycemia 

- 
 

Hi-CHO  
(high fibre) 

 

 TC, LDL-C 
 

HDL-C,  
GI  side effects  

Hi-MUFA 
 

 TG 
 

- 

Lo-CHO 
 

 TG  Micronutrients,  
 renal load 

Hi-protein 
 

 BP, TG, preserve 
lean mass 

 Micronutrients,  
 renal load 

Long chain omega 3 fatty 
acids 

 TG Methyl-Hg exposure, 
environmental impact 
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Properties of Dietary Patterns 
Dietary Pattern A1C Advantages Disadvantages 

Vegetarian Diet  LDL-C, HDL-C  Vitamin B12 

Mediterranean Diets  BP, CRP, TC, HDL-C,  
TC:HDL-C, TG 

none 
 

DASH  Weight, BP, CRP, LDL-C, 
HDL-C 

none 
 

Atkins diet  Weight, TC, HDL-C,  
TC:HDL-C, TG 

LDL-C,  micronutrients, 
 adherence 

Protein Power Plan  Weight 
 

 Micronutrients,  
 adherence,  renal load 

Ornish - Weight,  LDL-C:HDL-C  FPG,  adherence 

Weight Watchers - Weight,  LDL-C:HDL-C  FPG,  adherence 

Zone Diet - Weight,  LDL-C:HDL-C  FPG,  adherence 

Dietary Pulses  TC, LDL-C GI side effects 

Nuts  LDL-C, apo-B, apo-B:apo-A1  none 

Meal Replacements   weight  
 

Temporary intervention 

Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines 
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 ลดของหวาน ลดไขมนัจากสตัว ์ กนิอาหารทีม่เีสน้ใยสงู 
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ผกั 3 ทพัพี+ ผลไม้  =  2 จานเลก็ 
ข้าวกล้อง  + ถัว่ =  7 ทพัพี 

ปริมาณใยอาหารท่ีควรกิน 
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น าผกัพืน้บา้นมาใชใ้นต ารบั 

CP ชนิดา ปโชติ
การ 
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ชนิดา ปโชติการ 

*กินอาหารท่ีมีไขมนันอ้ย กินผกัและผลไม ้หลีกเลียงไขมนัจากสตัวแ์ละ

อาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลสงูช่วยลดโรคหวัใจและมะเร็ง 

กินผกัใหค้รบวันละ 5 สี 

ขาว 
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แหลง่ทีม่าของอนุมลูอสิระ 

แสงแดด 
UV บุหร่ี 

DNA ถูก
ท าลาย 

อากาศเสีย 

การอกัเสบ 

ขบวนการเผา
ผลาญ
โดยเฉพาะ
ไขมนัอ่ิมตวั 

รัง
สี 

ชนิดา ปโชติการ ชนิดา ปโชติ
การ 
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ขา้วชนดิตา่งๆ 

•Dr.Ratchanee Kongkachuichai  

•Institute of Nutrition, Mahidol University 



ชนิดา ปโชตกิาร 

ข้าวไรซ์เบอร่ี  

คณุสมบัตเิดน่ทางดา้นโภชนาการ คอืมสีารตา้นอนุมลู
อสิระสงู ไดแ้ก ่เบตา้แคโรทนี แกมมาโอไรซานอล 
วติามนิอ ีแทนนนิ สงักะส ีและโฟเลตสงู มดีชันนี ้าตาล
ต า่-ปานกลาง 



ชนิดา ปโชตกิาร 

กินผลไม้ 1 จานเล็ก = 8-10 ชิน้ค า 

•เลือกผลไม้สีส้ม /เหลือง วันละครัง้ 
•เลือกผลไม้ที่มีรสเปรีย้ว(มีวติามนิซีสูง) 
•เลือกตามฤดกูาล 
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กนิผลไม้จานเลก็ต่อม้ือ 

7-8 ชิน้ค า 7-8 ชิน้ค า 1/2 ลูก 

3-4 ลูก 3-4ลูก 3-4 

ลูก 

1 จานเลก็ =  
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ดชันนี า้ตาล (glycemic index)  

 เป็นตวัเลขบอกปรมิาณน า้ตาลในเลอืดทีเ่พิม่ข ึน้หลงั

การรบัประทานอาหารแตล่ะชนดิเทยีบกบัการ

รบัประทานน า้ตาลกลโูคสในจ านวนคารโ์บไฮเดรตที่

เทา่กนั น า้ตาลกลโูคสมดีชันนี า้ตาลเทา่กบั 100%  
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คา่ดชันนี า้ตาลของอาหารแตล่ะชนดิจะ 
แตกตา่งกนัขึน้กบั 

 ชนดิของคารโ์บไฮเดรต    

 กระบวนการแปรรปูอาหาร เชน่ การหงุตม้ ท าให้
อาหารพวกแป้งถกูยอ่ยและดดูซมึไดด้ขี ึน้ 
เนือ่งจากการใหค้วามรอ้นกบัแป้งทีม่นี า้อยูด่ว้ย 
แป้งจะดดูซบัน า้และพองตวั ท าใหน้ า้ยอ่ยสามารถ
ยอ่ยแป้งใหเ้ป็นกลโูคสไดเ้ร็วขึน้ ท าใหร้ะดบัน า้ตาล
ในเลอืดเพิม่สงูกวา่การรบัประทานแป้งทีไ่มผ่า่น
ความรอ้น  

 การบดอาหาร เชน่ ขา้วทีผ่า่นการบดจะถกูยอ่ยและ
ถกูดดูซมึไดเ้ร็วกวา่ขา้วทีไ่มผ่า่นการบด  
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 การรบัประทานอาหารคารโ์บไฮเดรตพรอ้มกบั

อาหารทีม่ไีขมนัและโปรตนีจะท าให ้การดดูซมึ

กลโูคสเขา้กระแสโลหติชา้ลง ระดบัน า้ตาลใน

เลอืดจะเพิม่ข ึน้ชา้ลง  

 การรบัประทานอาหารทีม่ใียอาหารสงูๆ เชน่ การ

รบัประทานขา้วซอ้มมอื หรอืการรบัประทานผกั

ผลไมเ้พิม่ข ึน้ จะชะลอการเพิม่ข ึน้ของระดบั

น า้ตาลในเลอืด 

คา่ดชันนี า้ตาลของอาหารแตล่ะชนดิจะ 
แตกตา่งกนัขึน้กบั 
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ดชันนี า้ตาล 

 ดชันนี า้ตาลต า่ = 0-55 

 ดชันนี า้ตาลปานกลาง = 56-69 

 ดชันนี า้ตาลสงู = 70-100 
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ดชันนี า้ตาลของอาหารพวกขา้ว  
  ขา้วบารเ์ลย ์= 25 

ขา้วซอ้มมอื (Brown) = 55 
ขา้วบสัมาต ิ= 58 
ขา้วขาวหกั = 72 
ขา้วขาว (ขา้วเจา้) = 87 
ขา้วเหนยีว = 98 
 ดชันนี า้ตาลของน า้ผลไม ้

น า้มะเขอืเทศ = 38 
น า้แอปเปิล = 40 
น า้สบัประรด = 46 
น า้สม้ = 53 
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ไมค่วรกนิน า้ตาลเกนิ  
(10%พลงังาน/วนั)  

1 ชอ้นชา = ขอ้นิว้หวัแมม่อื 

กนิน ้ามันชนดิดไีมเ่กนิ 9 ชอ้นชาหรอื 3 ชอ้นโตะ๊ตอ่วนั 

กนิน ้าตาลไมเ่กนิ 6 ชอ้นชาหรอื 2 ชอ้นโตะ๊ตอ่วนั 

ท่ีมา: ศลัยา คงสมบูรณ์เวช 
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ปรมิาณน า้ตาลในอาหารและเครือ่งดืม่  
ผลติภณัฑ ์                     ปรมิาณน า้ตาล  
        (ชอ้นชา) 

นมเปรีย้ว (รสผลไมร้วม) 27 กรมั  2 ½ 

นมเปรีย้ว(รสธรรมดา)  120 ซซี ี  3 

นมเปรีย้ว(รสสตอเบอรร์)ี 120 ซซี ี  3 

คอฟฟีพลสั 1 ซอง 20 กรมั   3 

กาแฟ  3 in one (26 กรมั)   3 

 

กองโภชนาการ กรมอนามยัและ สถาบนัโภชนาการ ม มหิดล 
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ผลติภณัฑ ์  ปรมิาณน า้ตาล (ชอ้นชา) 

น า้ขงิ  1 ซอง (18 กรมั )         3 ½ 

เครือ่งดืม่ชูก าลงั 100 ซซี ี  3 ½ 

กาแฟ 1 กระป๋อง 180 กรมั  3 ½ 

นมถ ัว่เหลอืง250 ซซี ี   3 ½ 

โยเกริต์ผสมวุน้มะพรา้ว 150 กรมั 4 

นมปรงุแตง่รสช็อคโกแลต 200 ซซี ี 4 

น า้ผลไม ้(รสสม้) 240 ซซี ี  4 ½ 

โยเกริต์ผสมธญัญาพชื 150 กรมั 4 ½ 

ปรมิาณน า้ตาลในอาหารและเครือ่งดืม่  
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ผลติภณัฑ ์                        ปรมิาณน า้ตาล  

        (ชอ้นชา) 

น า้สม้ 25% ผสมวุน้มะพรา้ว 400 ซซี ี    7 

 น า้สม้ 1 กระป๋อง 325 ซซี ี             7 ½ 

น า้อดัลม 1 กระป๋อง325 ซซี ี                      8 

ชาเขยีว 500 ซซี ี                     12 

ปรมิาณน า้ตาลในอาหารและเครือ่งดืม่  

 

กองโภชนาการ กรมอนามยัและ สถาบนัโภชนาการ ม มหิดล 
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ปรมิาณน า้ตาลในขนม 

ชือ่ขนม                        ปรมิาณน า้ตาล                                      
(กรมั)   (ชอ้นชา)  

ขนมเปียกปนู 1 ชิน้   10      2 1/2 

ขา้วตม้มดัไสก้ลว้ย 1 ชิน้  11      2 3/4 

ขา้วเหนยีวสงัขยา 1 หอ่  19      4 3/4 

ขา้วเหนยีวหนา้ปลาแหง้ 1 หอ่ 22      5 1/2 

ขนมทอดหยอด 1 ลกู                 5       1 1/4 

ขนมเม็ดขนนุ 1 เม็ด      3         3/4 

ขนมฝอยทอง 1 แพ   13       3 1/4 

 

กองโภชนาการ กรมอนามยัและ สถาบนัโภชนาการ ม มหิดล 
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ADI (mg/ 

kg body 

wt) 

 น า้อดัลม  
1 กระป๋อง 

 (mg) 

จ านวน
น ้าอดัลมทีด่ืม่
แลว้เกดิ
อนัตราย 

(ADI for 60-

kg  person)  

จ านวนน ้าตาล
เทยีมทีก่นิ
แลว้เป็น
อนัตราย 

(mg) 

จ านวนน ้าตาล
เทยีมทีก่นิ
แลว้เป็น

อนัตรายเป็น
ซอง ADI for 

60-kg  

Acesulfame K 15 40  25  50 18 

Aspartame 50 200 15 35 86 

Saccharin 5  140 2 40 7.5 

Sucralose 5 70 4.5 5 60 

น า้ตาลเทยีม 
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ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมีความส าคญักบั 
น า้ตาลอย่างไร? 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารมี
ความส าคญัมากกว่าชนิดของอาหาร 

Insulin 

Activity Food 
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การนับคาร์โบไฮเดรตคืออะไร? 
 เป็นหลกัการใหม่ทีใ่ช้อาหารในการควบคุมระดบั

น า้ตาลในเลือดโดยอาศัยเหตุผลดงันี ้

1. สารอาหารคาร์โบไฮเดรตจะมีผลต่อน ้าตาล
ในเลือดมากท่ีสุด 
2. ถา้กินน ้าตาลหรือขา้วแป้ง ในปริมาณท่ีเท่ากนั 
จะมีผลต่อน ้าตาลในเลือดท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ท าไมต้องนับคาร์โบไฮเดรต ? 

 การนับคาร์โบไฮเดรตเข้าใจง่ายกว่านับ
พลงังานและไม่ยุ่งยาก 

 ท าให้การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ
บริโภคเป็นไปได้ 
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ท าไมต้องนับคาร์โบไฮเดรต ? 

 ท าให้สามารถปรับยาและอนิซูลนิตาม
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่รับประทาน
ได้ดขีึน้ 

 ควบคุมน า้ตาลดขีึน้ 



ชนิดา ปโชตกิาร 

การนับคาร์โบไฮเดรตใช้ได้กบัใครบ้าง? 
 ผู้ทีต้่องการควบคุมเบาหวานให้ดขีึน้ 
 ใช้ได้ทั้งในคนทีเ่ป็นเบาหวานชนิดที ่1 และชนิดที ่2  
 ผู้ทีม่วีถิชีีวติประจ าวนัไม่เปลีย่นแปลงมากนัก 
 ผู้ทีนั่บหรือค านวณได้ 
 ใช้ insulin pump/multiple injection 
 ปฏิบัติตัวตามแพทย์ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ 
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 เคร่ืองช่ังน ้ำหนักอำหำร ถ้วยตวง ช้อนตวง 

เคร่ืองมือที่ช่วยในการนับ 
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เราพบคาร์โบไฮเดรตได้ที่ไหน? 
 หมวดอาหารข้าว แป้ง 

 ผลไม้ 

 ผกั 

 นมและผลติภัณฑ์นม 

  ******** แต่ไม่พบในเน้ือสัตว์ ******* 



ชนิดา ปโชตกิาร 

จ าง่ายๆ 1 ส่วนแลกเปล่ียนในอาหาร 

CHO 

0 

5 

15 

15-18 

Carb 

0 

 1/3 

1- 11/4 

1 
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12 

5 

1 ชช น ้ามัน 

 1 ชช น ้าตาล 

CHO Carb 

1 ถว้ย=240 cc 1 

0 

1/3 

0 
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MNT for DM Type 1 
เบาหวานทีใ่ชอ้นิซูลนิ 

• วางแผนอาหารโดยยดึนสิยัการบรโิภคและออกก าลงักายเป็น
หลกั 

• วางแผนการฉดีอนิซูลนิอยา่งเหมาะสมกบัแบบแผนอาหารและ
การออกก าลงักาย 

• Intensive flexible insulin therapy 
 ปรบัขนาด rapid-acting insulin ตามปรมิาณคารโ์บไฮเดรต : 

Carbohydrate counting 

 ถา้ฉดี insulin fixed doses กนิคารโ์บไฮเดรตในปรมิาณใกลเ้คยีงกนั
และกนิเป็นเวลาสม า่เสมอ  คมุระดบัน า้ตาลและลดการเกดิ 
hypoglycemia 

 ปรบัอนิซูลนิ เมือ่ออกก าลงักาย กรณีทีไ่มไ่ดว้างแผนออกก าลงักายอาจ
ตอ้งเพิม่อาหารคารโ์บไฮเดรต 
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1 คาร์บ=15 กรัมคาร์โบไฮเดรต 

 1 สว่นแป้ง  = Carbohydrate  15-18 g = 1 Carb  

 1 สว่นผลไม ้= Carbohydrate 15 g = 1 Carb  

 1 สว่นนม = Carbohydrate 12 g = 1 Carb  

 1 สว่นผกั = Carbohydrate 5 g = 1/3 Carb  

 1 ชอ้นชาน า้ตาล = Carbohydrate 5 g = 1 /3Carb  
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อาหารทีใ่ห้คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม 
     อาหาร   ปริมาณ 

  Glucose tablet  3 tablets 
   น า้ตาล   2  ก้อน 
            น า้ตาล                                3 ชช 
  น า้ตาล, น า้ผึง้  1 ช้อนโต๊ะ 
  ท๊อฟฟ่ี, ลูกอม  3-5 เมด็ 
  น า้ผลไม้            1/2 ถ้วยตวง, 120 ซี.ซี. 
  เยลลี ่             1/2 ถ้วยตวง 
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อาหารทีใ่ห้คาร์โบไฮเดรต 15 กรัม 
     อาหาร   ปริมาณ 
  ขนมปังกรอบ,          6 แผ่นเลก็แครกเกอร์  
  ขนมปัง   1 แผ่น 
  ไอศครีม, เชอร์เบท 1/2 ถ้วยตวง 
  น า้อดัลม, น า้หวาน  150 ซี.ซี. 
  นม     1 แก้ว  
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ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในระดับแคลอรีต่างๆ 

พลังงาน       คาร์โบไฮเดรต (กรัม)                       คาร์โบ  (Choice/carb)  

(แคลอรี) 

1200                      150                                     10 
1500                190                                     12 1/2 
1800                225                                     15 
2000               250                                     16 1/2 
2200                285                                     18 1/2 
2400                 300                                     20  
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ตัวอย่างการนับคาร์โบไฮเดรต 
พลงังาน 1800 แคลลอรี 

½ ของพลงังานควรมาจาก คาร์โบไฮเดรต 
1800/2 = 900 แคลลอรี 

คาร์โบไฮเดรต 1 กรัมให้พลงังาน 4 แคลลอร่ี 

900/4 = คาร์โบไฮเดรต 225 กรัม 

ดังน้ันใน 1 วนัควรกนิ คาร์โบไฮเดรต 225 กรัม(ส าหรับ 
1800 แคลลอรี 
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 ถ้ากนิอาหารหลกั 3 ม้ือ 

 = กนิคาร์โบไฮเดรต   3  ม้ือแต่ม้ือหนักคือ ม้ือ เช้า กลางวนั เยน็ 
=  225/3=ม้ือละ 75 กรัมคาร์โบไฮเดรต 

 75 กรัมคาร์โบไฮเดรต = กนิข้าว แป้ง 2 ส่วน(1 ส่วนให้ 18กรัม 
คาร์โบไฮเดรต=36)  ผกั 3 ส่วน (1 ส่วนให้ 5กรัม 
คาร์โบไฮเดรต=15) ผลไม้ 1  ส่วน (1 ส่วนให้ 15กรัม
คาร์โบไฮเดรต=15)  นมพร่องหรือขาดมันเนย 1 ส่วน (1 ส่วนให้ 
12กรัม คาร์โบไฮเดรต=12) รวมทั้งวนั=78กรัมคาร์โบไฮเดรต  

เท่ากบักนิอย่างไร? 
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เท่ากบักนิอย่างไร? 
 แต่ควรกนิม้ือว่างด้วยเพ่ือให้ระดบัน า้ตาลในเลือดไม่

ขึน้ๆลงๆ (ม้ือละ 45-60 กรัม ม้ือว่าง 15-30 กรัม) ใน
GDM ม้ือเช้า 10-15% , ม้ือกลางวนั20-30%  และ 
30-40% ม้ือเยน็ ของปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด. 

 ท าให้ไม่หิวมาก 

 จะกนิอย่างไรกต็ามผลรวมคาร์โบไฮเดรตต้องเท่ากบั
ทีก่ าหนดเสมอ 
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มาลองนับดูกนัไหม? 

ม้ือเช้า                             คาร์โบไฮเดรต(กรัม) 
ขนมปัง 1 แผ่น          =                           
ไข่ดาว 1 ฟอง            =                             
เยลลี ่ 2 ช้อนชา            =                            
เนย 1 ช้อนชา             = 
นม 1 แก้ว (240 ซีซี)  = 
ผลไม้ 8 ช้ินค า            = 
               รวมม้ือเช้า   =            กรัมคาร์โบไฮเดรต 

15 

0 

10 

0 

12 

15 

52 
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ตวัอยา่ง  

อตัราสว่นอินซลูินต่อคารโ์บไฮเดรต 1:15 หมายถึง  
อินซลูิน 1 ยนิูต จะครอบคลมุคารโ์บไฮเดรต 15 กรมั 

ดงันัน้ 

ถา้กินคารโ์บไฮเดรต 30 กรมั จะตอ้งใชอิ้นซลูิน 2 ยนิูต 
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จะหาอตัราสว่นอินซลูินต่อคารโ์บไฮเดรตไดอ้ยา่งไร 

1.บนัทึกการรบัประทานอาหาร 3 วนั ในสปัดาหท่ี์ผา่นมา 

ใหด้วู่า ม้ือใดบา้งท่ีระดบัน ้าตาลในเลือดอย ูใ่นเกณฑป์กติ 

   2.หาปรมิาณคารโ์บไฮเดรตท่ีรบัประทานโดยเฉลี่ยในแต่ละม้ือ 

3.หาปรมิาณอินซลูินท่ีใชใ้นแต่ละม้ือโดยเฉลี่ยในแต่ละม้ือ 
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อตัราสว่นอินซลูินต่อคารโ์บไฮเดรต 

สามารถเปลี่ยนแปลงได ้

อตัราสว่นอินซลูินต่อคารโ์บไฮเดรต 

อาจแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละม้ือ 

ผ ูท่ี้เป็นเบาหวานแต่ละคน แมมี้อายเุท่ากนั 

จะใชอิ้นซลูินปรมิาณไม่เท่ากนั 

ปรมิาณอินซลูินท่ีใชใ้นแต่ละม้ือ  

อาจมีปรมิาณแตกต่างกนั 
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อัตราส่วนอนิซูลินต่อคาร์โบไฮเดรต 
ถา้ใช ้อนิซูลนิตอ่วนั  1 unit of Reg. insulin  

 (short acting) จะคลอบคลมุ
คารโ์บไฮเดรตได ้(450 rule) 

1 unit of Humalog 

(rapid acting) จะคลอบคลมุ
คารโ์บไฮเดรตได ้(500 rule) 

       20 units  
       25 units  
       30 units  
       35 units  

40 units 
  50 units 
  60 units  

        75 units   
     100 units                 

       22 กรัม               
       18 กรัม   
       15 กรัม   

13 กรัม  
11 กรัม 

         9 กรัม   
 7กรัม 
   6 กรัม 

          5 กรัม  

25 กรัม  
20 กรัม  
17 กรัม  
14 กรัม  
13 กรัม  
10 กรัม  
8 กรัม 
7 กรัม 

                5 กรัม     
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อัตราส่วนอนิซูลินต่อคาร์โบไฮเดรตตามน า้หนักตวั  

                 

  

 45-49 1:16 

 50-59  1:15 

 60-64  1:14 

 65-68  1:13 

 69-77  1:12 

 78-81  1:11 

 82-86  1:10 

 87-90  1:9 

 >91  1:8 

    น า้หนกั (กก)        อตัราสว่น Regular อนิซูลนิตอ่คารโ์บไฮเดรต                   
                                                                                                                                                                               
      (units/กรมั)  
 



ไขมนัทีพ่บในอาหาร  
• ไขมนัอิม่ตวั (Saturated Fat,SFA) พบใน 
น า้มนัสตัว ์ น า้มนัมะพรา้ว นมและผลติภณัฑ์
นม เนย ซึง่จะเพิม่ระดบัโคเลสเตอรอล 

• ไขมนัไมอ่ ิม่ตวัหลายต าแหนง่
(Polyunsaturated Fat,PUFA)   
–พบในน า้มนัถ ัว่เหลอืง น า้มนัเมล็ดดอกทานตะวนั 
น า้มนัดอกค าฝอย น า้มนัขา้วโพดชว่ยลดระดบั
โคเสลเตอรอลในเลอืดไดแ้ตม่ขีอ้เสยีคอืลด
ระดบัโคเลสเตอรอลตวัด(ีHDL) 

–พบในน า้มนัปลาลดระดบั triglyceride 



ไขมนัในอาหาร  
• ไขมันไมอ่ิม่ตวัต าแหน่งเดยีว 

(Monounsaturated Fat,MUFA)   พบในน ้ามัน
มะกอก   

    น ้ามันร าขา้ว น ้ามันถั่วลสิง น ้ามันปาลม์ ชว่ยลด
ระดบัโคเสลเตอรอล โดยไมล่ดระดบั
โคเลสเตอรอลตวัด(ีHDL) 

• ไขมันทรานซ(์Trans) เกดิจากขบวนการเตมิ
ไฮโดรเจนลงในไขมันไมอ่ิม่ตวั เพือ่ใหอ้ยูใ่น
สภาพของแข็ง  ไดแ้ก ่       เนยขาว มาจารนี 
(เนยเทยีม) ซึง่จะ เพิม่ระดบั 

• โคเสลเตอรอล 
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MA,RD, CDT. 



ขอ้แนะน าการกนิและการใชน้ า้มนัและไขมนัปรงุ
อาหารเพือ่สขุภาพทีด่ ี

 

 กนิน า้มนัทีป่รงุอาหารในปรมิาณทีพ่อเหมาะไม่
เกนิ  6 ชอ้นชาตอ่วนั หลกีเลีย่งการกนิน า้มนั
โดยตรง เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การเกดิโรคอว้น
และโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั เชน่ โรคหวัใจและหลอด
เลอืด โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู เป็นตน้ 

 



 
กนิหรอืใชน้ า้มนัและไขมนัในปรมิาณและ
สดัสว่นทีเ่หมาะสม ซึง่แบง่เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก ่ 

 
• กลุม่ 1 น า้มนัพชืทีม่กีรดไขมนัไมอ่ ิม่ตวั 1 ต าแหนง่
สงู เชน่ น า้มนัมะกอก น า้มนัร าขา้ว น า้มนังา  

• กลุม่ 2 น า้มนัพชืทีม่กีรดไขมนัไมอ่ ิม่ตวัหลาย
ต าแหนง่สงู เชน่ น า้มนัถ ัว่เหลอืง น า้มนัขา้วโพด 
น า้มนัเมล็ดดอกทานตะวนั  

• กลุม่ 3 น า้มนัพชืและน า้มนัหรอืไขมนัทีม่าจากสตัวท์ ี่
มกีรดไขมนัอิม่ตวัสงู เชน่ น า้มนัปาลม์โอเลอนิ 
(น า้มนัจากเนือ้ปาลม์) น า้มนัมะพรา้ว น า้มนัหม ู
น า้มนัไก ่น า้มนัววั เนย 

 



• การปรงุอาหารประเภทผดัใหใ้ชน้ า้มนัในกลุม่ 1 และ
กลุม่ 2 เป็นหลกั 

• การปรงุอาหารประเภททอดใหใ้ชน้ า้มนักลุม่ 3 
หลกีเลีย่งการใชน้ า้มนักลุม่ 2 เพือ่ลดความเสีย่งจาก
การไดร้บัอนมุลูอสิระซึง่เป็นสาเหตขุองการเกดิโรค
ไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั  

• ใชน้ า้มนัทอดอาหารไมเ่กนิ 2 คร ัง้ และไมค่วรน ามา
ปรงุอาหารตอ่ เพือ่ลดความเสีย่งจากการไดร้บัสาร
กอ่มะเร็ง 

 



• งดการกนิอาหารทีม่ไีขมนัทรานส ์ไดแ้ก ่เนย

ขาว มาการนี ครมีเทยีม รวมท ัง้ผลติภณัฑ์

อาหารทีม่ไีขมนัทรานส ์เชน่ โดนทั  เคก้ ขนม

ขบเคีย้ว เพือ่ลดความเสีย่งตอ่การเกดิ

โรคหวัใจและหลอดเลอืด  

• หลกีเลีย่งการกนิอาหารทีม่ไีขมนัอิม่ตวัสงู เชน่ 

เนือ้สตัวต์ดิมนั หนงัสตัว ์เนย น า้มนัมะพรา้ว 

น า้มนัปาลม์เคอรเ์นลิ (น า้มนัจากเมล็ดปาลม์) 

 



• ควรกนิอาหารประเภทแกง ตม้ ย า น า้พรกิ แทน

การกนิอาหาร ผดัๆ ทอดๆ และเพิม่การกนิผกัและ

ผลไมร้สหวานนอ้ยหลากหลายชนดิเป็นประจ า 

• อา่นฉลากอาหารและฉลากโภชนาการทกุคร ัง้กอ่น

ซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร หลกีเลีย่งผลติภณัฑท์ีเ่ขยีน

วา่ hydrogenated oils หรอื partially 

hydrogenated oils  
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น า้มันปลาพบใน 
ปริมาณ EPA & DHA : เนือ้ปลาน า้จืดไทย 
(% น า้หนัก/น า้หนักของกรดไขมันทัง้หมด) 
     ปลาน า้จืด           EPA            DHA 
     ปลาช่อน                 1.77               5.48 
     ปลาดุกด้าน             0.68               5.56 
     ปลานิล                   2.66               7.19 
     ปลาสลดิ                 3.39               7.45 
     ปลากดเหลือง          1.44               7.54 
     ปลาหมอไทย            2.01              7.77 
     ปลาเนือ้อ่อน            2.59              9.32 
     ปลากราย                2.54             13.55 

 

ปริมาณ EPA & DHA : เนือ้ปลาทะเลไทย 
(% น า้หนัก/น า้หนักของกรดไขมันทัง้หมด) 
   ปลาทะเล              EPA         DHA 
     ปลากะพงขาว          2.96           18.72 
     ปลาจาละเมด็ด า       3.23           19.35 
     ปลาตาเดียว             1.72           22.77 
     ปลาช่อนทะเล          1.57            23.36 
     ปลากระพงแดง         1.97           23.80 
     ปลาทูแขก                2.66           25.57 
     ปลาโอลาย               1.18           33.55 
     ปลาดาบลาว             1.02           36.28 
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Blood Pressure Categories  

Systolic (mm Hg) Diastolic (mm Hg) 

Optimal <120  and  <80 

Normal <130  and <85 

High-Normal 130-139  or 85-90 

High 

Stage 1 

Stage 2 

Stage 3 

 

140-159  or 

160-179  or 

>180  or 

 

90-99 

100-109 

>110 
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อาหารอะไรทีท่ าใหค้วามดนัสงู ? 

• เกลอืแร ่ชือ่ โซเดยีม พบใน เกลอื น า้ปลา  
เบเกอร ี

• อาหารแปรรปู เชน่ ปลาเค็ม อาหาร
กระป๋องไสก้รอก 

• อาหารตากแหง้ 
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ในธรรมชาต ิถา้ไมป่รงุอะไรเลยในอาหาร เราจะ
ได ้โซเดยีมประมาณ 800-1000 มลิลกิรัม ที่
เหลอืมาจากการปรงุอาหาร 

โซเดยีมพบได ้

เกลอื 

เครือ่งปรงุรส เชน่ น ้าปลา 

อาหารเบเกอร(ีผงฟ)ู 

อาหารกระป๋อง(สารกนับดู) 

 

 

จ ากดัเกลอืโซเดยีม 
2000 มก/วนั 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXlwZHisMgCFQuejgodRZ4GhA&url=http://dietstips.info/tag/cholesterol/page/3/&psig=AFQjCNFBXu9iyPly9_7UmLoM7lK1qLTneA&ust=1444320982639010
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การปรบัเปลีย่น 
พฤตกิรรม 

ค าแนะน า คา่ประมาณของ 
SBP ทีล่ดลง 

1. ลดน ้าหนัก รักษาน ้าหนักตวัใหอ้ยูใ่นระดบัปกตโิดยมคีา่ดชันมีวล
กาย (Body mass index, BMI) มคีา่ตัง้แต ่ 
18.5-24.9 กโิลกรัม/เมตร2 

50-20 มลิลเิมตรปรอท ตอ่
น ้าหนักตวัทีล่ดลง 10 
กโิลกรัม 

2. รับประทานอาหารแบบ 
DASH* 

รับประทานอาหารทีม่สีว่นประกอบ ของผัก ผลไม ้และ
นมไขมันต า่  โดยพยายามลดปรมิาณไขมันอิม่ตวั และ
ไขมันทีรั่บประทานทัง้วัน  

8-14 มลิลเิมตรปรอท 

3. ลดปรมิาณเกลอื
โซเดยีม 

ลดปรมิาณโซเดยีมใหน้อ้ยกวา่ 2,400 มลิลกิรัม/วัน
(หรอืเกลอืแกง 6 กรัม/วัน) 

2-8 มลิลเิมตรปรอท 

4. เพิม่การออกก าลงักาย ออกก าลงักายแบบแอโรบคิ(Arobic) เชน่ เดนิเร็ว 
อยา่งนอ้ยวันละ 30 นาท ี5-7 ครัง้ใน 1 สปัดาห ์

4-9 มลิลเิมตรปรอท 

5. ดืม่แอลกอฮอลใ์น
ปรมิาณทีเ่หมาะสม 

จ ากดัปรมิาณแอลกอฮอล(์เอทลิแอลกอฮอล)์ไมเ่กนิ 2 
drink/วัน(เชน่ เบยีร ์720 มลิลลิติร, ไวน ์300 มลิลลิติร 
หรอื วสิกีท้ีย่ังไมผ่สม90 มลิลลิติร)ในชาย ส าหรับใน
หญงิ และผูท้ีม่นี ้าหนักนอ้ยใหจ้ ากดัปรมิาณ
แอลกอฮอล ์ไมเ่กนิ 1 drink/วัน  

2-4 มลิลเิมตรปรอท 

ควบคมุความดนัโลหติ DASH: Dietary Approaches to Stop HT 
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ปริมาณโซเดียม 
• เกลอื(โซเดยีมคลอไรด)์  

– 1 ชอ้นชา (ช.ช) 5000มก =  โซเดยีม  2000 มก  

– เกลอื มโีซเดยีม  = 40% 

• น ้าปลาและซอีิ๊ว 1ช.ช= โซเดยีม 400 มก 

• ซอสมะเขอืเทศ 1 ช.ช = โซเดยีม 55 มก 

• ซอสหอยนางรม 1 ช.ช = โซเดยีม 140-160 มก 

• น ้าจิม้ไก1่ ช.ช = โซเดยีม 67-76  มก 

• บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู 60 กรัม  = โซเดยีม 1,500 มก. 

• โจ๊กกึง่ส าเร็จรปู    42 กรัม  = โซเดยีม 1,000 มก. 

• ***สรปุใชน้ ้าปลาไดไ้มเ่กนิวันละ 3- 4 ชอ้นชา*** 
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การแนะน าการลดเค็ม 

• เปลีย่นพฤตกิรรมในการปรงุรส 

• ใชม้ะนาว พรกิ เครือ่งเทศปรงุอาหารแทนเกลอืหรอืน ้าปลา 

• ถา้ซือ้อาหารกระป๋องตอ้งอา่นสลากอาหารเพือ่ดปูรมิาณ
สารอาหารเลอืกทีม่เีกลอืต า่ 

• กนิอาหารสด เชน่ เนือ้สตัว ์ผัก หรอืผลไม ้แทนการ
รับประทานอาหารทีผ่า่นขบวนการถนอมอาหาร 

• ไมเ่ตมิเกลอืหรอืน ้าปลาเพิม่ในอาหารทีป่รงุเสร็จ 
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• อาหารตากแหง้ เชน่ ปลาเค็ม เนือ้เค็ม หอยเค็ม กุง้แหง้ ปลา
แหง้ 

• เนือ้สตัวป์รงุรส ไดแ้ก ่หมหูยอง หมแูผน่ กนุเชยีง 

• อาหารกึง่ส าเร็จรปู เชน่ บะหมีส่ าเร็จรปู โจ๊กซอง ซปุซอง 

• อาหารส าเร็จรปู เชน่  มันฝร่ังแผน่ อาหรกระป๋อง 

• เครือ่งปรงุรสทีม่เีกลอืมากเชน่ ซปุกอ้น ผงปรงุรส    ผงฟ ู

• อาหารหมักดองเค็ม เชน่ กะปิ เตา้หูย้ี ้ปลารา้ ไตปลา ไขเ่ค็ม 
ผักดอง ผลไมด้อง  

การแนะน าการลดเค็ม 
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การอา่นฉลาก GDA 
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กนิอาหารปลอดภัย 

  อาหารสด  อาหารพร้อมปรุง อาหารส าเร็จรูป 
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2 

1 6 

1 1 

6 

อาหารจานสขุภาพ 

เครือ่งปรงุ 

เลขทีค่วรจ า =? 

ชช น า้ตาล ชช น า้มนั ชช เกลอืหรอื
น า้ปลา 3 ชช 

ผกั  
(ทพัพ)ี 

ขา้ว  
(1-2ทพัพ)ี 

เนือ้สตัว ์
(4-6 ชต) 
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ทมีดแูล 

 ตวัคนไข้
เอง 

แพทย ์

พยาบาล 

เภสชั 

กร 

นกั
ก าหนด
อาหาร 

Jutamas Onnom 

นกั
กายภาพ 

นกัวชิาการ
สาธาณสขุ 

ญาต/ิ
ผูด้แูล 

บคุคลากรทาง
การแพทย ์
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Diabetes Education Outcome Measures 

 Appropriate food choice 

 Appropriate physical activity 

 Appropriate monitoring 

 Appropriate medication administration 

 Appropriate problem solving 

 Appropriate risk reduction behavior 

 Appropriate psychological adjustment 


