ภาคผนวก

ภาคผนวก ง
-

โปรแกรมกิจกรรมคายเบาหวานกลางวัน
คูมือการดูแลตนเองสําหรับผูเปนเบาหวาน
แบบบันทึกการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองสําหรับผูปวยเบาหวาน
แบบประเมินระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
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แผนการดําเนินจัดกิจกรรมคายเบาหวานกลางวัน
กลุมเปาหมาย : ผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 วัยผูใหญ จํานวน 35 คน
ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3 วัน เวลา 09.00-15.00 น.
ผูดําเนินกิจกรรม : พยาบาลวิชาชีพ
วัตถุประสงค : แผนการดําเนินกิจกรรมคายเบาหวานนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปวยเบาหวาน
1. สามารถสรางสัมพันธภาพในระหวางกลุมสมาชิกและเพื่อใหสมาชิกเห็นความสําคัญของ
การเขาคายเบาหวาน
2. มีความรูเรื่องโรคเบาหวาน (สาเหตุ อาการ อาการแสดง ภาวะแทรกซอน) การรักษา
และการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคได
3. มีความมัน่ ใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานได
4. ไดเรียนรูชนิดของอาหารกับระดับน้ําตาลในเลือดและการเลือกชนิดอาหารทีเ่ หมาะสมได
5. มีความรูและทักษะการออกกําลังกายสําหรับผูปวยเบาหวานได
6. มีทักษะในการวางแผนการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรค เบาหวานได
7. มีทักษะในการคํานวณความตองการพลังงานตอวันได
8. สามารถจัดสัดสวนอาหารแตละมื้อ จัดรายการอาหารแลกเปลี่ยนไดถกู ตองเหมาะสมและ
ตรวจสอบตนเองในเรื่องการรับประทานอาหารจากแบบบันทึกได
9. มีความมัน่ ใจในการปฏิบัติการดูแลตนเองดานตางๆ และสามารถปฏิบตั ิไดถูกตอง
10. สามารถตัง้ เปาหมายพรอมการดูแลตนเองใหไดตามเปาหมาย
11. เห็นความสําคัญและสามารถวางแผนการดูแลตนเองในดานตางๆ อยางตอเนื่อง

(136)

รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมคายเบาหวาน มีการดําเนินกิจกรรมติดตอกันเปนเวลา 3
วัน แบบเชาไป-เย็นกลับ ดังตาราง
ตารางกิจกรรมคายเบาหวานกลางวัน
เวลา

กิจกรรม

วันที่ 1
ภาคเชา
08.00 – 08.40 น.
08.40 – 09.10 น. 09.10 – 09.20 น. 09.20 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.
ภาคบาย
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.

เจาะเลือดที่ปลายนิว้ และรับประทานอาหารเชา
สรางสัมพันธภาพ “ มารูจกั กันเถอะ”
พักดื่มน้ําสมุนไพร รับประทานผลไม
กิจกรรมใหความรูในหองเรียน เรื่องความรูเรื่องโรคเบาหวานและการดูแล
ตนเอง ในดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา
และการปองกันภาวะแทรกซอนและกิจกรรมการเรียนรูจากกลุม
- แจกคูมือการดูแลตนเองสําหรับผูเปนเบาหวาน
- กิจกรรมประสบการณจากตัวแบบ

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมประสบการณโดยตรงในการเลือกรับประทานอาหาร/เจาะเลือดที่
ปลายนิว้ หลังอาหารกลางวัน
- กิจกรรมฝกการออกกําลังกาย “รําไมพลองปาบุญมี”
- ดื่มน้ําสมุนไพร รับประทานผลไม
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เวลา
วันที่ 2
ภาคเชา
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.50 น.
09.50 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
ภาคบาย
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.20 น.
13.20 – 15.00 น.

กิจกรรม

-

พูดคุยทักทายกอนเริ่มกิจกรรม
กิจกรรมฝกการออกกําลังกาย “รําไมพลองปาบุญมี”
พักดื่มน้ําสมุนไพร รับประทานผลไม
กิจกรรมกลุมการวางแผนการดูแลตนเอง “กิจกรรมโยนไข”
กิจกรรมกลุมการคํานวณความตองการพลังงานตอวัน

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมสันทนาการ การแสดงของสมาชิก 2 กลุม
- กิจกรรมการจัดสัดสวนอาหารที่เหมาะสมกับตนเองและการจัดรายการ
อาหารแลกเปลี่ยนพรอมกับฝกจัดรายการอาหารสําหรับตนเองใน 1 วัน
- ดื่มน้ําสมุนไพร รับประทานผลไม
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เวลา

กิจกรรม

วันที่ 3
ภาคเชา
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.30 น. 09.30 – 09.40 น. -

พูดคุยทักทายกอนเริ่มกิจกรรม
กิจกรรมสันทนาการ “เกมพายเรือ”
พักดื่มน้ําสมุนไพร รับประทานผลไม
กิจกรรมทบทวนการฝกปฏิบัติการดูแลตนเอง “ กิจกรรม walk rally” จํานวน
3 สถานี
09.40 – 12.00 น.
1) สถานี “มีความรู ดูแลตนเอง” และ “ใชยาถูกตอง ปองกันโรคแทรก”
2) สถานี “กินพอดี ชีวีเปนสุข” และ “ออกกําลังกายวันละนิด พิชติ น้ําตาล”
3) สถานี “ดูแลเทาเปนยอด ปลอดการเกิดแผล” และ “รูเทาทันอาการ
น้ําตาลต่าํ / สูง”

ภาคบาย
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมตั้งเปาหมายในการดูแลตนเอง “กิจกรรมสุขภาพที่ฉนั คาดหวัง”
- กิจกรรมความสําคัญของการมีพฤติกรรมที่ตอเนื่อง “กิจกรรมความตอเนื่อง
ของการกระทํา”
- สรุปผลของการเขา คา ย ประสบการณที่ไดรับจากการเขาคา ย และการ
นําไปประยุกตใช
- ผูวิจัยใหความรูเพิ่มเติมในสวนที่ยงั ปฏิบัติไมเหมาะสม พิจารณาขอจํากัด
และใหคําปรึกษาในเรื่องที่ผปู วยยังมีความวิตกกังวล กลาวชมเชย เสริม
กําลังใจใหกับผูปวย
- ทําแบบประเมินการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปว ยเบาหวาน ชุดเดียวกับกอนการทดลอง
- กิจกรรมอําลาปดคายเบาหวาน
- ดื่มน้ําสมุนไพร รับประทานผลไม
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โปรแกรมกิจกรรมค่ ายเบาหวานกลางวัน
ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรม 3 วัน เวลา 08.00 – 15.00 น.

วัตถุประสงค์

เนือ้ หา

วิธีการส่ งเสริม
การรั บรู้
สมรรถนะแห่ ง
ตน

กิจกรรม

สื่อการสอน

การประเมินผล

- ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั แนะนําตัวเอง
พร้ อมชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้ า
ร่วมกิจกรรมค่ายเบาหวาน
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
“มารู้ จักกันเถอะ”
1.ผู้ช่วยวิจยั แจกแผ่นป้ายชื่อ 1
แผ่น แล้ วให้ สมาชิกเขียนป้าย
ชื่อที่ต้องการให้ ผ้ อู ื่นเรี ยก พร้ อม
ทังจํ
้ านวนปี ที่เป็ นเบาหวาน

1.แผ่นกระ ดาษแข็ง
ร้ อยด้ วยเชือกสําหรับ
ทําเป็ นป้ายชื่อคล้ องคอ
2.ปากกาปลาย
สักหลาด

1. จากการสังเกต
สมาชิกแสดงความ
สนใจและเต็มใจ
แนะนําตัวเองและมี
การแลกแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในเรื่ อง
การการควบคุม
ระดับนํ ้าตาลในเลือด

กิจกรรมวันที่ 1
1. เพื่อสร้ าง
สัมพันธภาพใน
ระหว่างกลุม่ สมาชิก
และเพื่อให้ สมาชิก
เห็นความสําคัญ
ของการเข้ าค่าย
เบาหวาน

ภายหลังการตรวจนํ ้าตาลในเลือด ก่อนอาหารเช้ าแล้ ว ให้ ผ้ ปู ่ วย
รับประทานอาหารเช้ าแล้ วเริ่มกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์และกิจกรรมในชัน้
เรี ยน ดังนี ้
ปั จจุบนั ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
มักจะรับประทานอาหารพวกหวาน มัน เค็มมากเกินไป ขาดการออก
กําลังกาย ไม่คอ่ ยมีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเองมากนัก ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่แม้ จะรับประทานยาเบาหวานตามแพทย์สงั่ อย่างเคร่งครัด ก็ยงั ไม่
สามารถควบคุมโรคได้ หากยังคงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
แบบเดิมๆ และขาดการ………………………..
…………………………………………………………………….

-
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วัตถุประสงค์

6. เพื่อให้ สมาชิกมี
ทักษะในการวาง
แผนการมี
พฤติกรรมการดูแล
ตนเองเพื่อควบคุม
โรค เบาหวานได้

เนือ้ หา

กิจกรรมวันที่ 2
1. ก่อนเริ่ มกิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกพูดคุยทักทายกันเพื่อ
ทบทวนสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ในเรื่ องของการรับประทานอาหาร การออกกลังกาย
การรับประทานยา และการป้องกันภาวะแทรกซ้ อน ว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง
เพื่อให้ เห็นประโยชน์ และนําเข้ าสูก่ ิจกรรมการวางแผนการดูแลตนเองแต่
ละเรื่ อง
2. ให้ สมาชิกฝึ กออกกําลังกายซํ ้าเพื่อเป็ นการทบทวน ด้ วยการ
บริหารร่างกายโดยใช้ ไม้ พลองป้าบุญมี 12 ท่า
3. ภายหลังการทํากิจกรรมโยนไข่ ผู้วิจยั ให้ สมาชิกสรุ ปสิ่งที่ได้ จาก
กิจกรรม ภายหลังสมาชิกสรุป ผู้วิจยั จึงโยงสรุปกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับ
เรื่ องการวางแผนการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถกู ต้ องเหมาะสมว่าทํา
ให้ ส ามารถควบคุม โรคได้ ดี ซึ่ง กิ จ กรรมโยนไข่ เ ปรี ย บเหมื อ นกับ การ
วางแผนในการดูแลตนเองที่ถกู ต้ องเหมาะสม ดังนี ้
- ไข่ไก่ เปรี ยบเหมือนตัวผู้ป่วยเบาหวาน ถ้ าวางแผนการห่อหุ้มไข่ไม่ดี
ก็จะทําให้ ไข่แตกหรื อร้ าวได้ เมื่อถูกโยนลงมาจาก

วิธีการส่ งเสริม
การรั บรู้
สมรรถนะแห่ ง
ตน
- การกระทําที่ได้
บรรลุความสําเร็จ
- การชักจูงด้ วย
คําพูด
- การกระตุ้นทาง
อารมณ์

(141)

กิจกรรม

สื่อการสอน

การประเมินผล

- “กิจกรรมโยนไข่”
- แบ่งสมาชิกออกเป็ น 3 กลุม่ ๆ ละ
10 คน
1) ผู้ช่วยวิจยั มอบอุปกรณ์ให้ สมาชิก
กลุม่ ละ 1 ชุด
2) ผู้ช่วยวิจยั บอกให้ แต่ละกลุม่ ใช้
อุปกรณ์ที่มอบให้ หอ่ หุ้มไข่ไก่ให้
ปลอดภัยจากการโยนจากที่สงู
ประมาณ 2 เมตร โดยไม่ให้ ไข่แตก
หรื อร้ าว แต่กลุม่ อาจใช้ อปุ กรณ์
ทังหมดที
้
่มอบให้ หรื อจะใช้ บางส่วนก็
ได้ โดยให้ เวลาทํางาน 15 นาที
3) เมื่อครบกําหนดเวลา ผู้วิจยั ตัดสิน
ผลงานของกลุม่ ตาม

1. ไข่ไก่ จํานวน 1ฟอง
2. กระดาษทิชชู
หลอดกาแฟ ยางรัดของ
และไม้ เสียบลูกชิ ้น
จํานวนอย่างละ 10 ชิ ้น

1. สมาชิกมีการวาง
แผนการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัด
2. สมาชิกมีทกั ษะ
การวางแผนการดูแล
ตนเองได้ ถกู ต้ อง

วัตถุประสงค์

9. เพื่อให้ สมาชิกมี
ความมัน่ ใจในการ
ปฏิบตั ิการดูแล
ตนเองด้ านต่างๆ
และสามารถปฏิบตั ิ
ได้ ถกู ต้ อง

เนือ้ หา

กิจกรรมวันที่ 3
1. ก่อนเริ่มกิจกรรมเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกพูดคุยทักทายกันเพื่อ
ทบทวนสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ในเรื่ องของการรับประทานอาหาร การออกกลังกาย
การรับประทานยา และการป้องกันภาวะแทรกซ้ อน ว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง
เพื่อให้ เห็นประโยชน์ และนําเข้ าสูก่ ิจกรรมการวางแผนการดูแลตนเองแต่
ละเรื่ อง
2. หลังจากที่ให้ สมาชิกพูดคุยทักทายกันเรี ยบร้ อยแล้ วให้
สมาชิกเข้ าร่วมกิจกรรมเกมพายเรื อ เพื่อสร้ างความตื่นตัวก่อนเริ่ ม
กิจกรรม
2. ผู้วิจยั กล่าว:ในเรื่ องของการดูแลตนเองในแต่ละด้ าน แต่ละ
วันมีความสําคัญ ในวันนี ้จะมีการเรี ยนรู้การปฏิบตั ิการดูแลตนเองด้ าน
ต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง ด้ วยกิจกรรม การเดินแรลลี่ (Walk rally)

วิธีการส่ งเสริม
การรั บรู้
สมรรถนะแห่ ง
ตน
- การกระทําที่ได้
บรรลุความ สําเร็จ
- การชักจูงด้ วย
คําพูด
- การกระตุ้นทาง
อารมณ์
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กิจกรรม

สื่อการสอน

กิจกรรมทบทวนการฝึ ก
สื่อการสอนแต่ละสถานี
ปฏิบัตกิ ารดูแลตนเองด้ านต่ างๆ ดังนี ้ :
- “กิจกรรมการเดินแรลลี่” (Walk
Rally)
: ก่อนเริ่มกิจกรรม walk rally
ให้ สามาชิกร่วมกิจกรรมเกมพายเรื อ
มีรายละเอียดดังนี ้ :
1.ให้ สมาชิกยืนเป็ นวงกลม
2.ผู้วิจยั ให้ สมาชิก จํานวน 2-3 คน
มายืนตรงกลางวง และสาธิตท่าพาย
เรื อที่ตนเองเคยพายหรื อเคยเห็นมา
ก่อน
3.ให้ ทกุ คนร้ องเพลงพายเรื อและเดิน
เป็ นวงกลมพร้ อมกับทําท่า

การประเมินผล

1.สมาชิกได้ เรี ยนรู้
และได้ ฝึกปฏิบตั ิด้วย
ตนเอง มีความมัน่ ใจ
ในการดูแลตนเองใน
ด้ านต่างๆ และ
สามารถปฏิบตั ิได้
ถูกต้ อง
2. สมาชิกกลุม่ ได้
ช่วยเหลือซึง่ กันและ
กันในการวางแผน
แก้ ไขปั ญหาในด้ าน
ต่างๆ

คูมอื การดูแลตนเอง
สําหรับผูเปนเบาหวาน
☺“เบาหวานควบคุมได
หากปฏิบัติตนถูกตองและตอเนื่อง
แมโรคแทรกซอน
ก็ไมอาจกล้ํากราย” ☺

จัดทําโดย อุษา ทัศนวิน
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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คํานํา
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่ตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง รวมกับผูปวยมี
การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตองเหมาะสม เนื่องจากวาผูที่ไมสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไดอาจกอใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา
คูมือการดูแลตนเองสําหรับผูเปนเบาหวานเลมนี้ประกอบดวยความรูเรื่องโรคและ
แนวทางการปฏิบัติที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อมอบใหผูปวยเบาหวานไวใชเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
การดูแลตนเองในดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยา การดูแล
เทา การปองกันและการแกไขการเกิดภาวะแทรกซอน และการติดตามการรักษาอยาง
ตอเนื่อง
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะไดชวยใหผูปวยเบาหวานนําความรูและแนว
ทางการปฏิบัติไปประกอบการดูแลตนเองเพื่อใหการดูแลรักษาไดผลดียิ่งขึ้น สามารถปองกัน
หรือชะลอและลดความรุนแรงของภาวะแทรกซอนตางๆ ลงได
อุษา ทัศนวิน
ผูจัดทํา
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☺ ผูเปนเบาหวานสามารถควบคุมโรคได ถาปฏิบัติ..ดังนี้ ☺
Ï มีความรู ดูแลตนเอง Ï
กินพอดี ชีวีเปนสุข
kออกกําลังกายวันละนิด พิชิตน้ําตาลd
ใชยาถูกตอง ปองกันโรคแทรก
ดูแลเทาเปนยอด ปลอดการเกิดแผล
Ò รูเทาทัน น้ําตาลต่ํา/สูง Ò
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โรคเบาหวาน….คืออะไร?
โรคเบาหวาน เปนโรคเรื้อรังที่เกิดจากตับออนไมสามารถสรางฮอรโมนอินซุลินได
เพียงพอ และ/หรือรางกายไมตอบสนองตออินซุลินไดตามปกติ ทําใหมีระดับน้ําตาลในเลือด
สูง ขึ้ น และมี ความผิ ด ปกติ ท างเมตาบอลิ ส มอื่ น ๆ ตามมา ซึ่ ง หากไมส ามารถควบคุ ม ความ
ผิดปกติดังกลาวได จะเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ทั้งหลอดเลือดขนาดเล็ก เชน โรคไตโรคจอ
ประสาทตาผิดปกติ โรคเสนประสาทผิดปกติ และหลอดเลือดขนาดใหญ เชน โรคหลอดเลือด
สมองอุดตัน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสวนปลายที่ขา

อาการ….ของผูที่เปนเบาหวานที่พบบอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปสสาวะบอย และมาก ปสสาวะกลางคืนมากกวา 3-4 ครั้ง
คอแหง กระหายน้าํ ดื่มน้าํ บอย และมาก
หิวบอย กินจุ แตนา้ํ หนักลด ผอมลง ออนเพลีย
เปนแผล หรือฝงาย แตหายยาก
คันตามผิวหนัง และบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
ชาปลายมือปลายเทา ความรูสึกทางเพศลดลง
ตามัว พรา ตองเปลี่ยนแวนบอยๆ
อาการเหลานีอ้ าจเกิดขึ้นทันทีทนั ใด หรือใชเวลานาน อยางไรก็ตาม มีผูปวยเบาหวาน
จํานวนหนึ่งที่ไมเคยมีอาการนี้มากอน

เบาหวานรักษา…..อยางไร?




หลักการรักษาโรคเบาหวานและการดูแลสุขภาพ
1. การควบคุมอาหาร
2. การออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
3. การใชยาเบาหวานอยางถูกตอง
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4. การติดตามการรักษาตามนัดและการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง
5. การควบคุมปจจัยเสี่ยงอืน่ ๆ
8 อะไรจะเกิดขึ้น
ถาไมดูแลตนเอง เมื่อเปนเบาหวาน
เมื่อเปนเบาหวานมานานและมีระดับน้าํ ตาลในเลือดสูงเปนระยะเวลานานๆ ทําใหเกิดโรคแทรก
ซอนไดดังตอไปนี้
1. พยาธิสภาพทีต่ า อาจเปนตอกระจกกอนวัย ประสาทตาหรือจอตาเสื่อม ทําใหการมองเห็น
ลดลง
2. พยาธิสภาพตอระบบประสาท อาจมีการเสื่อมของปลายประสาท ทําใหมีอาการชาหรือปวด
รอนตามปลายมือ ปลายเทา หรือเปนตะคริว
3. พยาธิสภาพที่ไต ทําใหมีอาการบวม ซีด ความดันโลหิตสูง ซึ่งเปนสาเหตุการตายของผูปวย
เบาหวานที่พบไดบอย
4. ผนังหลอดเลือดแข็งตัว ทําใหมีความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดใน
สมองอุดตัน เปนอัมพาต เทาเย็นเปนตะคริว หรือปวดขณะเดินมาก
5. เกิดโรคติดเชื้อไดงายและรุนแรงมากกวาคนปกติเนื่องจากภูมิคุมกันมีความบกพรองใน
หลายดาน โรคติดเชื้อที่พบบอย ไดแก การติดเชื้อที่ระบบหายใจ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะ
การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดเชื้อที่เทา
6. ระบบสืบพันธุ ทําใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในผูหญิงอาจเปนสาเหตุของการแทงบุตร
บอยๆ หรือครรภเปนพิษ ทารกพิการ หรือทารกตัวใหญ
7. ผิวหนัง มีอาการคันตามตัว เปนฝบอย คันบริเวณอวัยวะเพศและติดเชื้อไดงาย
8. แผลหายชา เกิดภาวะติดเชือ้ ไดงาย หรือแผลมีความรุนแรงมากกวาปกติ

อาหารกับเบาหวาน
กินพอดี………Æ…….ชีวีเปนสุข
อาหารที่เหมาะสมสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
การปรับการกินอาหารของผูปวยโรคเบาหวานเปนหัวใจหลักที่สําคัญที่สุดของการรักษาโรคนี้
การควบคุมอาหารจะตองดําเนินไปอยางสม่ําเสมอและเหมาะสมตลอดเวลา มิฉะนั้นการใชยากินเพื่อ
ชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดจะไมไดผลอะไรเลย
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จุดมุงหมายในการควบคุ ม อาหาร ก็เ พื่อชว ยใหผูปว ยรั กษาระดับน้ําตาลในเลือด เพื่อชว ย
ปองกันโรคแทรกซอน หรือชะลอการเกิดโรคแทรกซอน เนื่องจากผูปวยโรคเบาหวานไมสามารถใชและ
ปรับระดับน้ําตาลในเลือดไดเชนคนปกติ
ดังนั้นการควบคุมอาหาร จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูปวยโรคเบาหวานในการรักษาระดับน้าํ ตาล
ในเลือดใหอยูในเกณฑใกลเคียงกับคาปกติ คือมีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง เทากับ
90-130 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ซึ่งจะชวยลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ จากโรคเบาหวานได
Æ
Ç
Ç
Æ
Ç Ç
ปริมาณพลังงานที่ทานควรไดรับในแตละวัน
1. สวนสูงของทาน
= …………เซนติเมตร
2. น้ําหนักของทาน
= ………… กิโลกรัม
3. คาดัชนีมวลกาย
= ………… กิโลกรัม/ ตารางเมตร
4. คาน้ําหนักตัวมาตรฐาน = ………… กิโลกรัม
5. กิจวัตรประจําวันของทานคือ……………………………
6. ทานตองการพลังงาน……………...กิโลแคลอรี/่ วัน
Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ò

Ï อาหารผูปวยเบาหวานนั้น อาจแบงงายๆ
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ไมควรรับประทาน
ไดแก อาหารที่มีนา้ํ ตาลสูง หรือขนมหวานตางๆ เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
สังขยา ลอดชอง น้ําเกลือแร อาหารเชื่อม เคก ช็อกโกแลต ไอศกรีม เปนตน
เครื่องดื่ม เครื่องดื่มประเภทน้าํ อัดลม น้าํ เขียว น้าํ แดง โอเลี้ยง เครื่องดื่มชูกาํ ลัง นม
ขนหวาน น้าํ ผลไม ซึง่ มีนา้ํ ตาลประมาณ 8-15 % เปนสวนใหญ ยกเวนน้ํามะเขือเทศ ซึ่งมีน้ําตาล
ประมาณ 1 %
ควรดื่ม น้าํ เปลา น้ําชา ไมใสน้ําตาล
ถาดื่มกาแฟ ควรดื่มกาแฟดํา หรือหากติดรสหวานอาจเติมน้ําตาลเทียมแทนน้าํ ตาล
ทรายได หากติดรสมันจากครีมเทียมควรเปลี่ยนเปนนมจืดพรองไขมันจะดีกวา
ถาดื่มน้ําอัดลม ควรดื่มน้าํ อัดลมที่ใสนา้ํ ตาลเทียม เชน ไดเอทโคก เปบซี่แม็กซ
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ประเภทที่ 2 รับประทานไดไมจํากัดจํานวน
ไดแก ผักใบเขียวทุกชนิด เชน ผักกาด ผักคะนา ถั่วฝกยาว ผักบุง ถัว่ งอก ทําเปน
อาหาร เชน ตมจืด ยํา สลัด ผัดผัก อาหารเหลานี้ใหพลังงานต่าํ และมีคารโบไฮเดรตในปริมาณไมมาก
(คารโบไฮเดรต คือ สารอาหารหลักที่มีผลตอระดับน้ําตาลในเลือด) และผักใบเขียวมีกากอาหาร ซึ่งทําให
การดูดซึมน้าํ ตาลชาลง
ประเภทที่ 3 รับประทานไดแตตองจํากัดจํานวน ไดแก
- อาหารพวกแปง เชน ขาว เผือก มัน ขนมจีน มักกะโรนี ถัว่ เมล็ดแหง
- ลดอาหารไขมัน เชน ขาวขาหมู อาหารทอดน้ํามันมากๆ อาหารสําเร็จรูป
- ผักประเภทหัว เชน ฟกทอง ถั่วงอกหัวโต หัวหอม หัวปลี
- ผลไมบางชนิดที่มีรสชาติหวาน ควรหลีกเลี่ยง หากอยากรับประทาน ควรรับประทาน
ในปริมาณที่แนะนํา ผลไมที่แนะนําใหรับประทานไดบอยครั้งในปริมาณที่แนะนํา เชน สับปะรด ลําไย
ลิ้นจี่ ทุเรียน แอปเปล กลวย มะละกอ แกวมังกร
นอกจากนี้อาหารทีเ่ หมาะสมสําหรับผูปว ยที่เปนโรคเบาหวาน คืออาหารทีม่ ีเสนใยสูง
(อาหารไฟเบอรสูง) จะชวยใหการดูดซึมอาหารชาลง จึงควรรับประทานอาหารคารโบไฮเดรตที่มีไฟ
เบอรสูง ไดแก ผักชนิดตางๆ แอปเปล ขาวโพดออน ถั่วฝกยาว แครอท เม็ดแมงลัก ฝรั่ง ถัว่ แระ ถัว่ เขียว
ขนมปงโฮลวีท กระหล่าํ ปลี ขาวกลอง เปนตน
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Zแตละวัน….แตละคน….จะกินเทาไหรดี
ตารางที่ 3: ตัวอยางสัดสวนอาหาร (แบงเปนมื้อ) ที่ใหพลังงานในระดับตางๆ

(ดื่มนม)
พลังงาน(กิโลแคลอรี่) 1,200
หมวดอาหาร
อาหารเชา
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
2
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
1
ไขมัน (ชอนชา)
1
ผัก (ทัพพี)
1
ผลไม (สวน)
1
นมพรองไขมัน (แกว)
1/2
อาหารเที่ยง
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
2
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
1
ไขมัน (ชอนชา)
2
ผัก (ทัพพี)
1
ผลไม (สวน)
1
อาหารเย็น
2
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
1
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
2
ไขมัน (ชอนชา)
1
ผัก (ทัพพี)
1
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1,500

1,800

2,000

2
1
2
1
1
1

2.5
1
2
1
1
1

3
1
2
1
1
1

2
1
2
1
1
3
1
2
1
1

3
1
2
1
1
3
2
3
1
2

3
1.5
3
1
2
3
2
3
1
2

พลังงาน(กิโลแคลอรี่) 1,200
หมวดอาหาร

-

ขาวหรือแปง (ทัพพี)
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
ไขมัน (ชอนชา)
ผัก (ทัพพี)
ผลไม (สวน)
นมพรองไขมัน (แกว)

1

1,500

1,800

2,000

2
-

2
-

1
2
-

ตัวอยางสัดสวนอาหาร (ทั้งวัน) ที่ใหพลังงานในระดับตางๆ
(ดื่มนม)
มีคารโบไฮเดรต 55% โปรตีน 15 % ไขมัน 30 %

พลังงาน(กิโลแคลอรี่) 1,200
หมวดอาหาร
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
6
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
3
ไขมัน (ชอนชา)
5
ผัก (ทัพพี)
3
ผลไม (สวน)
4
นมพรองไขมัน (แกว)
0.5
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1,500

1,800

2,000

7
3
6
3
5
1

8.5
4
7
3
6
1

10
4.5
8
3
7
1

ตารางที่ 4: ตัวอยางสัดสวนอาหาร (แบงเปนมือ้ ) ที่ใหพลังงานในระดับตางๆ
(ไมดื่มนม)
พลังงาน(กิโลแคลอรี่) 1,200 1,500 1,800 2,000
หมวดอาหาร
อาหารเชา
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
2
2
2
3
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
1
1
1
2
ไขมัน (ชอนชา)
1
2
2
2
ผัก (ทัพพี)
1
1
1
1
ผลไม (สวน)
1
1
1
1
อาหารเที่ยง
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
2
2
3
3
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
1
1
2
2
ไขมัน (ชอนชา)
2
2
2
2
ผัก (ทัพพี)
1
1
1
1
ผลไม (สวน)
1
1
2
2
อาหารเย็น
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
2
3
3
3
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
1
2
2
2
ไขมัน (ชอนชา)
2
2
3
3
ผัก (ทัพพี)
1
1
1
1
ผลไม (สวน)
1
1
2
2
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พลังงาน(กิโลแคลอรี่) 1,200
หมวดอาหาร
อาหารวาง
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
ไขมัน (ชอนชา)
ผัก (ทัพพี)
ผลไม (สวน)
1

1,500

1,800

2,000

2

1
1/2
2

1
1
1
2

ตัวอยางสัดสวนอาหาร (ทั้งวัน) ที่ใหพลังงานในระดับตางๆ
(ไมดื่มนม)
มีคารโบไฮเดรต 55% โปรตีน 15 % ไขมัน 30 %

พลังงาน(กิโลแคลอรี่) 1,200
หมวดอาหาร
ขาวหรือแปง (ทัพพี)
6
เนื้อสัตวไมติดมัน (ชอนโตะ)
3
ไขมัน (ชอนชา)
5
ผัก (ทัพพี)
3
ผลไม (สวน)
4
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1,500

1,800

2,000

7
4
6
3
5

9
5.5
7
3
7

10
7
8
3
8

ออกกําลังกายวันละนิด… ☺…พิชิตน้ําตาล
k
d
h
ประโยชนของการออกกําลังกาย
ผูปว ยเบาหวานที่มีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ มีผลดีตอทั้งรางกายและจิตใจ ดังนี้
3 ชวยใหผูปว ยควบคุมระดับน้ําตาล และไขมันในเลือด ใหอยูในระดับที่เหมาะสมได
3 ลดความดันโลหิต
3 ทําใหการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด ดีขึ้น สามารถปองกันการเกิดโรคแทรก
ซอนดานระบบหัวใจและหลอดเลือดได
3 เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ รางกายมีพละกําลังทําใหคลองตัว
3 ลดน้ําหนัก ขจัดไขมันสวนเกิน
3 อารมณและจิตใจแจมใส
3 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Ï ขอกําหนดและการปฏิบัติสาํ หรับผูปวยเบาหวาน
เมื่อออกกําลังกาย มีดังนี้
1. ตรวจเช็คสุขภาพกอนเริ่มโปรแกรมการออกกําลังกาย เชน ตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบหายใจ ระบบประสาท คลื่นไฟฟาหัวใจ สภาพจอตา ตรวจการทํางานของไต
2. กําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย โดยเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง
Ï การเตรียมตัวการออกกําลังกาย
1. ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมใหเกิน 300 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร
2. เรียนรูอาการ และวิธีปองกันการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
3. ผูที่ไมเคยออกกําลังกาย ควรกระทําอยางคอยเปนคอยไป เริ่มตนทีละนอยอยางสม่าํ เสมอ
4. ผูที่มีอาการของระบบกระดูก กลามเนื้อและขอตอ หรือมีความผิดปกติของระบบประสาท
สวนปลาย เชน มีอาการชาที่เทา ตองหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีแรงกระแทกมากๆ เชน วิ่ง
กระโดด ควรออกกําลังกายดวยการทํากายบริหารในทานัง่ หรือยืนแทน
5. รับประทานอาหารวางกอนออกกําลังกาย 1-2 ชั่วโมง
6. ดื่มน้ําใหเพียงพอโดยดื่มน้ํากอนการออกกําลังกาย จิบน้ําเล็กนอยในขณะออกกําลังกาย
เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ํา และปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดน้ํา
7. พกลูกอม 5-7 เม็ด ติดตัวไวเพื่ออมเมื่อเกิดอาการน้ําตาลในเลือดต่ํา
8. สวมเสื้อและกางเกงน้ําหนักเบา พอดีตัวหรือหลวมเล็กนอย อยาใหแนนเกินไป
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9. รองเทาที่สวมพอดี กระชับ ไมควรใสรองเทาที่คับ หรือหลวมมากเกินไป ไมบีบรัด พื้นนุม มี
การะบายอากาศและความชืน้ ได และควรสวมถุงเทาดวยเสมอ
Ï ขั้นตอนการออกกําลังกาย
ในการออกกําลังกายแตละครั้ง ตองประกอบไปดวย 4 ชวง ไดแก
ชวงที่ 1 ชวงอบอุนรางกาย โดยการเดินนาน 5-10 นาที
ชวงที่ 2 ชวงยืดเหยียดกลามเนื้อนาน 5-10 นาที เพื่อเตรียมกลามเนื้อให
พรอมกับการออกแรง
ชวงที่ 3 ชวงออกกําลังกายนาน 30-40 นาที โดยการรําไมพลองของ
ปาบุญมี
ชวงที่ 4 ชวงผอนคลายกลามเนื้อหลังการออกกําลังกายนาน 5-10 นาที
โดยคอยๆ ผอนแรงในการออกกําลังกายลงแลวจึงยืดเหยียด
กลามเนื้อ เพื่อปองกันการลาทีก่ ลามเนื้อ
ออกกําลังกายขนาดไหนจะพอดี ???
1. ความบอยในการออกกําลังกาย การออกกําลังกายที่จะสามารถเพิ่มสมรรถภาพของ
รางกายไดตองออกบอยอยางนอย 2-3 ครั้ง/สัปดาห
2. ระยะเวลาของการออกกําลังกาย ควรใชเวลาในการออกกําลังกายครั้งละประมาณ 30
- 60 นาที อยางตอเนื่อง หรืออยางนอยครั้งละ 10 นาที 3 ครั้งตอวัน
3. ความหนักหรือความเหนื่อยในการออกกําลังกาย ความหนักของการออกกําลังกาย
เปรียบเสมือนการกําหนดขนาดของการกินยานั่นเอง คือตองมีขนาดเหมาะสมหรือพอดีสําหรับตัวเรา ซึ่ง
ผูปวยเบาหวานควรออกกําลังกายที่มีขนาดความหนักปานกลาง คือการออกกําลังกายใหมีอัตราการ
เตนของหัวใจรอยละ 55-79 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (220 – อายุ เปนป)
3 สูตรคํานวณหาอัตราการเตนของหัวใจตามขนาดความหนักทีก่ ําหนด = 55-79 % ของอัตราเตน
ของหัวใจสูงสุด
ตัวอยาง ถาความหนักทีก่ ําหนด = รอยละ 70 ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจ
อายุของผูออกกําลังกาย = 50 ป
ฉะนัน้ รอยละ 70 ของอัตราเตนสูงสุดของหัวใจ
= (70/100) x (220-50)
= 119 ครั้ง/นาที
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นอกจากนี้ ผูป วยอาจกําหนดความหนักของการออกกําลังกายไดโดยการใช ความรูสึก
เหนื่อย ของผูปวยแทนการใชวิธีการคํานวณหาคาของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
Ïความรูสึกเหนื่อย แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1. การออกกําลังกายขนาดเบาผูปวยจะรูสึกวาไมเหนื่อย หรือรูสึกสบาย
2. การออกกําลังกายขนาดความหนักปานกลาง ผูปวยจะรูสึกเริ่มเหนื่อย หรือในบาง
คนอาจรูสึกเหนื่อย หายใจแรง และมีเหงื่อออก
3. การออกกําลังกายขนาดความหนักมาก ผูปวยจะรูสึกเหนื่อยมาก
หายใจแรงมากหรือมีอาการหอบ และไมสามารถพูดคุยขณะออกกําลังกายได
ตารางที่ 5: ตารางแสดงคาระดับความเหนื่อย
คาระดับคะแนนความเหนื่อย กําหนดเปนตัวเลขจาก 6-20 โดยวัดจากระดับความรูสึกสบาย
จนถึงเหนื่อยที่สุด โดยทั่วไปคาระดับความเหนื่อยของผูปวยเบาหวานที่เหมาะสม เฉลี่ยประมาณ 12-14
ซึ่งวัดจากระดับความรูสึกของผูปวย ดังแสดงในตาราง
6
7
8
9
10
11
12

รูสกึ สบาย
ไมเหนื่อย
เริ่มรูสึกเหนื่อย

13
คอนขางเหนื่อย
14
15
เหนื่อย
16
17
เหนื่อยมาก
18
19
เหนื่อยที่สุด
20
ที่มา: สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ, 2549
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4. ความถีข่ องการออกกําลังกาย
ความถี่ในการออกกําลังกายควรพิจารณาตามระยะเวลา ความหนัก และรูปแบบของการออก
กําลังกายเปนหลักโดยทั่วไปการใชเวลาในการออกกําลังกายประมาณ 30-60 นาที ดวยความถี่ 3-5 ครั้ง
ตอสัปดาห สวนในกรณีที่ใชเวลาในการออกกําลังกายประมาณ 15-20 นาที ผูปวยสามารถทีจ่ ะออก
กําลังกายไดทกุ วัน
5. ความกาวหนาของการออกกําลังกาย
เมื่อผูปวยออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องไปไดระยะหนึง่ จะทําใหรา งกายของ
ผูปวยแข็งแรงขึ้น ผูปวยสามารถเพิ่มขนาดของการออกกําลังกายใหมากขึ้น โดยการเพิ่มความถี่ หรือ
ระยะเวลาในการออกกําลังกายใหมากขึ้นได แตควรเพิ่มอยางชาๆ เพื่อปองกันอาการเมื่อยลา หรือปวด
เมื่อยกลามเนื้อ
\ ขอควรระวังในขณะออกกําลังกาย \
ผูปวยตองรูจักสังเกตอาการผิดปกติในระหวางออกกําลังกาย ถามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ไมควร
ออกกําลังกายหรือหยุดออกกําลังกายทันที และรีบปรึกษาแพทย อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นไดมี
อาการตอไปนี้
รูสึกไมสบาย หรือมีไข
หายใจไมสะดวก เหนื่อยมากผิดปกติ
ใจสั่น หัวใจเตนผิดปกติ
เจ็บแนนหนาอก
อาการน้าํ ตาลในเลือดต่ํา เชน หิว เหงื่อออกมาก เวียนศีรษะ
ตาลาย คลื่นไสอาเจียน
ปวดศีรษะ ตาพรามัว หนามืด
ในกรณีที่มีปญหาทางสุขภาพที่เปนอุปสรรคในการออกกําลังกาย เชน โรคกระดูกและขอ เปน
แผลที่เทา ผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 300 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร หรือความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ไมได ควรไดรับการรักษาใหดีขึ้นกอนออกกําลังกาย
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….. ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน…..
Ï ประเภทของยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน
แบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
กลุมที1่ . ยาทีอ่ อกฤทธิก์ ระตุนตับออนใหหลั่งอินสุลินเพิ่มมากขึ้น เชน ไกลเบนคลาไมด คลอโปร
ปาไมด รับประทานกอนอาหารครึ่งชัว่ โมง
อาการขางเคียงของยาในกลุมนี้ คือ คลื่นไส อาเจียน ผืน่ แพยา ตัวเหลือง ตาเหลือง น้าํ หนักตัว
เพิ่ม ถาใชยาเกินขนาดจะทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
กลุม ที2่ . ยาที่ออกฤทธิ์การสรางกลูโคสจากตับและชะลอการดูดซึมของกลูโคสจากตับและ
ชะลอการดูดซึมของกลูโคสทีร่ ะบบทางเดินอาหาร ตลอดจนทําใหอนิ สุลินออกฤทธิ์ดขี ึ้นในกลามเนือ้ ลด
ไขมันในเลือดและไมทําใหนา้ํ หนักตัวเพิ่มขึ้น เชน เมตฟอรมิน
อาการขางเคียงของยาในกลุมนี้ คือ เบื่ออาหารคลืน่ ไส ขมในปาก ถายอุจจาระบอย ถายเหลว
ทองอืด แนนทอง ควรรับประทานหลังอาหารทันทีเพื่อลดอาการแทรกซอนของระบบทางเดินอาหาร
กลุม ที3่ . ยาที่ออกฤทธิ์โดยการยืดระยะเวลาการยอยสารอาหารคารโบไฮเดรต (พวกแปงและ
น้ําตาล) และยืดระยะเวลาของการดูดซึมคารโบไฮเดรตในลําไสเล็ก ควรรับประทานยาหลังอาหารคํา
แรก เชน อะคารโบส
อาการขางเคียงของยาในกลุมนี้ คือ ทําใหเกิดอาการทองอืด ทองเสีย
กลุมที4่ . ยาทีอ่ อกฤทธิโ์ ดยลดภาวะดื้ออินสุลิน ชวยลดการหลัง่ กลูโคสจากตับ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลูโคสในกลามเนื้อ รับประทานกอนอาหารวันละครั้ง เชน โทรกลิทาโซน
อาการขางเคียงของยาในกลุมนี้ คือ เปนพิษตอตับ ไมควรใชกับผูปวยที่ตับมีปญหา และควร
ติดตามการทําหนาที่ของตับอยางสม่ําเสมอ และหยุดยาทันทีที่พบวาตับมีปญหา
Íในการรักษาแพทยอาจใชยาเพียงประเภทเดียวหรือใชยาหลายประเภทรวมกันได เนื่องจาก
กลไกการออกฤทธิ์ตา งกัน
3 ขอควรปฏิบัติในการรับประทานยาเบาหวาน
ควรรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย
ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน
ความถี่ของการรับประทานยาขึ้นอยูก ับระยะเวลาการออกฤทธิ์ และปฏิกิริยาตอบสนอง
ของรางกาย
ในกรณีทลี่ ืมรับประทานยากอนอาหารมื้อเชา ใหรบั ประทานทันทีทนี่ ึกได
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ถาใชยาวันละครั้งและลืมรับประทานยา 1 วัน ไมควรรับประทานยาชดเชยเปน 2 เม็ดในวัน
ถัดไป
ถาใชยาวัน 2 ครั้ง เชา- เย็น และลืมรับประทานยามื้อเชา ไมควรรวบยา 2 มื้อในมื้อเย็น
x เก็บยาไวในที่มองหางายและหยิบงาย
x จัดลําดับมือ้ ยาใหจาํ งายดวยตนเอง
x แบงขนาดยาเปนมื้อๆ ตอวัน
x เขียนโนตเตือนความจําหรือใชนาฬิกาปลุก
x จัดหากลองบรรจุยาเรียงตามมื้ออาหารพรอมชื่อกํากับ
x ถาลืมรับประทานยามื้อใดบอยๆ ควรปรึกษาแพทยเพือ่ ปรับยา
x ถาเจ็บปวยและรับประทานอาหารไมได ไมควรหยุดยาเอง ควรรีบมาพบแพทยเพื่อปรับ
แผนการรักษา
Ñ การดูแลและการเก็บรักษายา
 เก็บยาไวในอุณหภูมิหองไมตองแชในตูเย็น
 ไมใชยาทีห่ มดอายุ
 สังเกตสีของยาที่เปลีย่ นไป หากยามีการเปลี่ยนสีไม
ควรใช
 เก็บยาไวตดิ ตัวเมื่อเดินทาง ไมควรใสในกระเปาเสื้อผา
และควรเตรียมยาใหเกินปริมาณที่จะใชเล็กนอย เพือ่ ใช
ในกรณีที่จาํ เปน

การดูแลสุขภาพเทา
ดูแลเทาเปนยอด…… …..ปลอดการเกิดแผล
ทําไมตองดูแลเทา???.... ……ปองกัน….กอนสูญเสีย
สาเหตุทเี่ กิดแผลที่เทาไดงาย
1. มีการเสื่อมของประสาทสวนปลายที่ไปเลี้ยงขาและเทา การรับรูความรูสึกนอยลง เกิด
อาการชานิ้ วเทา มีโอกาสเป นแผลโดยไมรูสึก ตัว เมื่อประสาทที่ไปเลี้ ย งกลามเนื้อขาและเทาเสื่อม
กลามเนื้อจะลีบลง ทําใหรูปรางของเทาผิดปกติ นิ้วเทาจะงอขึ้น เทารับน้ําหนักไมสม่ําเสมอ บริเวณที่รับ
น้ําหนักมากหรือถูกกดเปนเวลานานหนังจะหนาขึ้นเกิดเปนตาปลาหรือเปนแผล
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2. การไหลเวียนของโลหิตไปสูขาลดลง เนื่องจากผนังหลอดเลือดแดงหนาขึ้น ทําใหขาด
อาหารและออกซิเจน ผิวหนังที่เทาจะบางลง แผลหายชา เกิดอาการปวดนองเวลาเดิน ถาเปนมากจน
หลอดเลือดอุดตัน เนื้อเยื่อสวนปลายจะตายและมีสีดําคล้ําขึ้น จนตองตัดนิ้วเทาหรือนิ้วแหงดําหลุดไปได
3. เสนประสาทอัตโนมัตทิ ี่ควบคุมตอมเหงือ่ เสื่อมทําใหเกิดภาวะผิวหนังแหง ผิวแตก
กอใหเกิดแผลไดงาย
4. ผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงนานๆ จะเกิดการติดเชือ้ ไดงาย โดยเฉพาะเชื้อราทีผ่ ิวหนัง
ระหวางนิ้วเทาทําใหผวิ หนังถลอกมีแผลเกิดขึ้น อาจมีเชือ้ โรคที่รุนแรงเกิดขึ้นตามมา
Ìคุณคงตองเริ่มที่จะหันมาดูแลเทาของตัวเองใหมากขึ้นÌ
  ถาคุณมีอาการเหลานี้
Ñ เทาชา
Ñ เจ็บขา และเทา หรือปวดนองเวลาเดินนานๆ
Ñ ตาปลา หนังหนาๆ ที่เทา เล็บขบ
Ñ รูปรางเทาเปลี่ยนไป
Ñ เปนแผลทีเ่ ทา
คุณกําลังเสีย่ งตอการเกิดแผลที่เทาและอาจนําไปสูการสูญเสียเทาในอนาคต
¾คุณจึงควรหมั่นดูแลเทาเปนประจําทุกวันอยางสม่ําเสมอ¾
แสดงอัตราผูป วยเบาหวานที่ถูกตัดขา
อัตราการถูกตัดขาในผูปวยเบาหวานมีตั้งแต 2.1 ถึง 13.7 รายตอ 1,000 คนตอป ระดับที่
ถูกตัดบอยคือนิ้วเทา ระดับใตเขา ระดับเหนือเขา และกลางฝาเทาตามลําดับ
(ศิริพร จันทรฉาย, 2548)
ขอปฏิบัติ 10 ประการในการดูแลเทา
ขอที่ 1 การรักษาความสะอาดเทา
Éหมัน่ ลางเทาใหสะอาดทุกวันหลังอาบน้ําเชา-เย็น ดวยสบูออนๆ
Éเช็ดเทาใหแหงดวยผาทีส่ ะอาดและนุม โดยเฉพาะตามซอกนิ้วเทา
É การหมัน่ ลางทําความสะอาดเทาจะชวยปองกัน
การอับชื้นซึง่ เปนแหลงสะสมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา จนอาจทําใหเกิดการอักเสบลุกลามได
ขอที่ 2 การตรวจเทา
Éควรตรวจเทาดวยตนเองทุกวัน เพื่อคนหาความผิดปกติ เชน ตาปลา หนังหนาๆ ตุม
พุพอง รอยแตกของผิวหนัง แผลอักเสบ ปวด บวม แดง จับดูรอนๆ ผิวคล้ําหรือซีดผิดปกติ เล็บขบ
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Éควรตรวจนิว้ เทา ซอกนิว้ เทา สวนบริเวณที่ยากตอการดู เชน สนเทา ฝาเทา อาจใช
กระจกชวยได
Éในกรณีที่ไมสามารถตรวจดวยตนเองได ควรใหญาติดูให
Éเมื่อพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย
ขอที่ 3 การดูแลเทา
Ëถาผิวหนังแหงอาจทําใหมีรอยแตกและเกิดการติดเชื้อไดงาย จึงควรทาโลชั่นเพือ่ ใหผิว
ชุมชื้นหลังอาบน้ําเชา-เย็น
Ëการทาโลชัน่ ควรหยดบนมือแลวจึงลูบที่เทา
Ëหลีกเลี่ยงการทาโลชัน่ บริเวณซอกนิว้ เทา เพื่อปองกันการหมักหมม ซึงอาจทําใหเกิดเชื้อ
ราได
Ëถาผิวหนังชื้นมีเหงื่อออกงาย แนะนําเช็ดเทาใหแหงและทาแปงใหทวั่ จะชวยลดการอับ
ชื้นได
ขอที่ 4 การใสถุงเทา
Ëควรสวมถุงเทาหรือถุงนองทุกครัง้ ที่สวมรองเทา เพื่อลดการเกิดแผลจากรองเทากัดและ
ยังชวยลดแรงกดในฝาเทาลงได
Ëถุงเทาที่เลือกควรทําจากใยฝายที่หนาพอควร จะดีกวาทีท่ ําจากไนลอน เนื่องจากใย
ฝายจะชวยใหการระบายอากาศดีขึ้น ลดการอับชื้นของเทาได
Ëควรเปลี่ยนถุงเทาหรือถุงนองทุกวัน ไมควรใสซ้ํา เพื่อไมใหหมักหมมเปนแหลงสะสมของ
เชื้อโรค
Ëหลีกเลี่ยงการสวมถุงเทาหรือถุงนองทีร่ ัดแนนจนเกินไป
ขอที่ 5 การใสรองเทา
Íควรสวมรองเทาตลอดเวลาทัง้ ในบานและนอกบาน หามเดินเทาเปลา
Íสวมรองเทาที่เหมาะกับเทา ไมคับหรือหลวมจนเกินไป จะชวยลดแรงกดในฝาเทาไดดี
โดยเฉพาะทีม่ แี ผนรองรับแรงกระแทกภายใน เชน รองเทากีฬาตางๆ
Íควรเลือกซือ้ รองเทาชวงบายหรือเย็น แลวลองสวมใสกอนเพื่อปองกันไมใหคับจนเกินไป
Íควรเปนรองเทาหนังนิ่มๆ หุมสน พืน้ ดานในนิ่มและสนไมสูง
Íหลีกเลีย่ งการใสรองเทาแตะชนิดทีม่ ีที่คีบบริเวณงามนิ้วเทา เพือ่ ปองกันการเสียดสี
เพราะอาจทําใหเกิดแผลได
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Íกอนสวมรองเทาทุกครั้งควรสํารวจดูสงิ่ แปลกปลอมดานในกอนเสมอ เพื่อปองกันการ
เกิดแผล
Íเมื่อซื้อรองเทาคูใหมควรสวมไมเกิน 2 ชั่วโมง แลวเปลี่ยนเปนคูเกาสลับกันภายใน 2
สัปดาหแรก เพื่อปองกันรองเทากัด
Íคอยสังเกตรอยแตกหรือตุมพองทุกครัง้ หลังใสรองเทาใหม
ขอที่ 6 ขอที่ควรหลีกเลีย่ ง
Ïหลีกเลี่ยงการแชเทาไมวา จะเปนน้าํ อุนหรือน้ําธรรมดา เพื่อไมใหผิวหนังเปอยยุยงาย
Ïพึงระวัง….ในรายที่มีมือและเทาชา การแชน้ําอุน หรือรอนจัดเกินไปอาจทําใหเกิดการ
พุพองและติดเชื้อไดงาย
ขอที่ 7 การดูแลเมื่อเกิดบาดแผล
Ïเมื่อมีบาดแผลเล็กนอย เชน มีดบาด หรือถูกสัตวขวน ควรลางทําความสะอาดแผลดวย
น้ําตมสุกที่เย็นแลว หรือน้าํ เกลือลางแผล แลวตามดวยน้ํายาโพวิดนี หรือเบตาดีน
Ïการทําแผลใหสะอาด ถูกวิธี รวมกับการลดแรงกดบริเวณแผลจะชวยใหแผลหายเร็วขึ้น
Ïถาแผลเริ่มมีการอักเสบ คือ มีอาการปวด บวม แดง จับดูรอนๆ หรือมีหนอง ควรรีบ
ปรึกษาแพทย
ขอที่ 8 การตัดเล็บ
Ãการตัดเล็บที่ถูกวิธีรวมกับการสวมรองเทาที่เหมาะสมจะชวยลดการเกิดเล็บขบ และ
แผลที่เทาได
Ã ควรตัดเล็บหลังจากอาบน้ําเสร็จเพื่อชวยใหเล็บนิม่ ขึ้นและตัดงาย
Ã หลีกเลีย่ งการแชเทากอนตัดเล็บเพือ่ ปองกันผิวหนังรอบเล็บเปอ ย และอาจเกิดแผลขณะ
ตัดเล็บได
Ã กรณีที่มีเล็บขบ ตาปลา หรือหนังเทาหนาๆ ควรหลีกเลี่ยงการตัดหรือซื้อยามาทาเอง
ควรปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานเทา
Ã ถาไมสามารถตัดเล็บดวยตนเองได เชน อาจมีปญหาทางสายตามองไมชัด อาจใหญาติ
ชวยตัดให เพือ่ ปองกันการเกิดแผลหรือปรึกษาแพทย พยาบาล เพื่อรับคําแนะนํา
ขอที่ 9 การบริหารเทา
Ä การบริหารเทาเปนประจําทุกวันอยางสม่ําเสมอจะชวยใหการไหลเวียนของเลือดไปที่
เทาไดดีขึ้น
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Ä การบริหารเทาเปนประจําทุกวันอยางสม่ําเสมอจะชวยใหเพิ่มขนาดและความแข็งแรง
ของกลามเนื้อในฝาเทา ชวยลดแรงกดกระแทกของฝาเทาขณะเดิน และปองกันการผิดรูปและโกงงอของ
เทา
ขอที่ 10 งดสูบบุหรี่
Ñการสูบบุหรี่เปนปจจัยเสีย่ งที่สาํ คัญของการเกิดเสนเลือดตีบตัน และการสูญเสียเทา
รองเทาแบบไหน ??? เหมาะสมกับคุณ
การเลือกรองเทาที่เหมาะสมมีวิธกี ารงายๆ ดังนี้ คือ
1. รองเทาที่ดีควรลดแรงกดในฝาเทา รวมทั้งลดแรงกระแทกตางๆ ไดดีมั่นคง แข็งแรง
2. ควรจะพอดีทั้งขนาด และรูปรางของเทา ไมคับหรือหลวมจนเกินไป
3. ขนาดความยาวของรองเทาขณะยืนควรจะยาวกวานิว้ เทาทีย่ าวที่สดุ ประมาณครึ่งนิว้
4. สวนทีก่ วางที่สุดของรองเทาควรจะอยูบริเวณปุมกระดูกดานขางของนิ้วหัวแมเทา (โคน
ของนิ้วหัวแมเทา)
5. สวนหัวของรองเทาควรจะมีลักษณะปานสูงพอประมาณ เพื่อปองกันไมใหนิ้วเทาและ
หลังเทาเสียดสีกัน
6. ควรเลือกรองเทาทีม่ ีแผนรองรับแรงกระแทกภายใน เชน รองเทากีฬา
7. ควรเปนชนิดที่มีเชือกผูก เพื่อใหปรับไดงายเวลาเทาขยายตัว
8. ควรเปนรองเทาหนังหรือรองเทากีฬา จะมีการระบายอากาศไดดีกวารองเทาพลาสติก
 วิธีบริหารเทา 
การยืดกลามเนื้อกอนการบริหาร
1. นั่งเหยียดปลายเทา กระดกปลายเทาขึน้ จนรูสึกนองตึง
2. ยืน กาวขาใดขาหนึง่ ไปขางหนา เขาหนายอ เขาหลังเหยียดตรง สนเทาหลังติดพืน้ หลัง
ตรงการยืดกลามเนื้อควรเกร็งคางไวประมาณ 10-15 วินาที ประมาณ 3-5 ครั้งตอหนึง่ ทา
วิธีออกกําลัง
1. นั่งเกาอี้ วางเทาบนพืน้
y เขยงปลายเทาขึ้น-ลง
y กระดกปลายเทาขึ้น-ลง
y กระดกปลายเทาขึ้นสูง เหยียดปลายเทาต่ําลง
y หมุนฝาเทาเขาดานใน เหยียดปลายเทาลง สลับ
กับหมุนฝาเทาออกดานนอก กระดกขอเทาขึ้นสูง
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y หมุนขอเทาในลักษณะตามเข็มนาฬิกา สลับ
ทวนเข็มนาฬิกา
y กาง- หุบนิว้ เทา
y งอ-เหยียดนิ้วเทา
2. หันฝาเทาหันเขาหากันทั้ง 2 ขาง
y ยกสนเทาขึน้ สลับกับยกปลายเทาขึ้นสูง
Ì จํานวนครั้งในการบริหาร…..ประมาณ 15-20 ครั้ง สามารถเพิ่มหรือลดไดตาม
ความสามารถของผูออกกําลัง
Ì ขอควรระวัง….. หยุดพัก เมื่อมีอาการลา
…... หยุดทันที เมื่อมีอาการเจ็บ หรือปวดกลามเนื้อ
เมื่อทานมีบาดแผลควรทําอยางไร???
1. ลางบาดแผลดวยน้าํ ตมสุกที่เย็นแลว หรือน้ําเกลือลางแผล
2. ใชสําลีที่ฆาเชื้อแลวชุบน้าํ ยาเบตาดีนเช็ดแผล
y กรณีแผลเล็ก ….
เริ่มเช็ดจากในแผลแลววนออกมารอบแผลโดยไมเช็ดซ้าํ ที่เดิม
y กรณีที่แผลกวางแตไมลึก….
เช็ดขอบแผลกอนแลววนออกมาดานนอกแผล หลังจากนัน้ ใชสาํ ลีอีกกอนหนึง่ ชุบน้ํายา
เบตาดีน เช็ดในแผลแลววนออกมานอกแผลใหสะอาดโดยไมเช็ดซ้ําทีเ่ ดิม
y กรณีที่แผลที่แผลใหญมากและลึก ควรรีบมาพบแพทย
3. หลังจากลางแผลเสร็จ ปดแผลดวยผากอสฆาเชื้อ
4. ควรทําแผลหลังอาบน้าํ เชา- เย็น หรือบอยกวานัน้ ตามลักษณะแผล
5. สังเกตลักษณะแผล ถาแผลไมดีขึ้น มีการอักเสบ คือ ปวด บวม แดง จับดูรอนๆ มีไข ให
รีบมาพบแพทย ไมควรรักษาดวยตนเองตอ
ควรมีอะไรในตูยาทานบาง???
อุปกรณทําแผล มีดังนี…
้ …
น้ํายาเบตาดีน
น้ําเกลือลางแผล
สําลีผานการฆาเชื้อ
ผากอสผานการฆาเชื้อ
ไมพันสําลีผา นการฆาเชื้อ
ชุดทําแผลสําเร็จรูป
(164)

พลาสเตอรปดแผล
(ที่มา: ทีมเบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร, 2550)
้ ….
สรุปการดูแลเทาอยางงายๆ ดังนี…
Ñลางเทาใหสะอาดทุกวัน
Ñเช็ดเทาใหแหง
Òทาผิวดวยโลชั่น
Òตัดเล็บเทาใหเปนเสนตรง
Ïไมเดินเทาเปลา
Ïสวมถุงเทาที่สะอาด ไมคับหรือรัดขอเทา
Ø ตรวจรองเทากอนสวมใสเสมอ เพื่อปองกันสิง่ แปลกปลอมทําใหเทาเกิดบาดแผล
Ø ใสรองเทาที่มีขนาดพอเหมาะ

รูเทาทัน !!… อาการน้ําตาลต่ํา/สูง
อาการน้ําตาลในเลือดต่ํา…ตองดูแลอยางไร?
Ä อาการน้ําตาลในเลือดต่ํา มีโอกาสเกิดขึ้นไดกับผูปวยเบาหวานทุกคน มีความรุนแรง
ตั้งแตรุนแรงนอยถึงรุนแรงมากถึงขั้นสมองพิการและเสียชีวิตได
อาการน้ําตาลในเลือดต่ํา มีอาการดังนี้:
Ñรูสึกไมสบายอยางทันทีทันใด
Ñตัวสั่น เหงื่อออกมาก
Ñหิวจัด
Ñใจสั่น หัวใจเตนเร็วและแรง
Ñมึนงง เวียนศีรษะ หนามืด ตาลาย
Ñปวดศีรษะ
Ñรูสึกชาบริเวณปลายมือและริมฝปาก
Ñความรูสึกนึกคิดผิดปกติไป
Ñมีความผิดปกติทางการออกเสียงและการมองเห็น
Ñพฤติกรรมหงุดหงิดและกาวราว
Ñรูสึกสับสน
Ñถาชวยเหลือไมทันอาจหมดสติ
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สาเหตุของอาการน้ําตาลในเลือดต่ํา
รับประทานอาหารไมเพียงพอ ไมตรงเวลา หรือรับประทานอาหารประเภทแปงและ
น้ําตาลนอยเกินไป
รับประทานยาเม็ดลดระดับน้ําตาลในเลือดมากเกินไป
ออกกําลังกายมากเกินควร
ดื่มสุราขณะทองวาง
เกิดอาการไมสบาย เชน อาเจียน
การปองกัน
1) รับประทานอาหารใหตรงเวลา ปริมาณอาหารควรใกลเคียงกันทุกวันเพื่อรักษาระดับ
น้ําตาลในเลือดใหสม่ําเสมอ
2) ควรมีน้ําตาลกอนหรือลูกอมพกติดตัวไวตลอดเวลา เมื่อเกิดอาการในขอใดขอหนึง่
รับประทานทันที
การแกไขอาการ หากมีอาการน้ําตาลในเลือดต่ํามากเกินไป
- ดื่มน้ําหวาน 100-200 ซีซี (ประมาณครึ่งแกว) หรือรับประทานน้าํ ตาลทราย 2-4 ชอนชาหรือ1ชอน
โตะ
- หรือน้ําตาลกอน 2 กอน
- หรือทอฟฟ 5-7 เม็ด
- หรือน้าํ หวาน นม น้าํ ผลไม น้าํ อัดลม 1/2 แกว
- หรือผลไมรสหวาน เชน สม หรือกลวยน้ําวา 1-2 ผล
อาการจะดีขึ้นภายใน 10-15 นาที ถายังไมดีขึ้นใหดื่มหรือรับประทานของหวานซ้ําอีก และ
ควรรีบพาผูปวยไปพบแพทย
อาการน้ําตาลในเลือดสูง..ตองดูแลอยางไร?
Ä อาการน้ําตาลในเลือดสูง อาการจะคอยๆ เกิดขึ้น อาจใชเวลาหลายสัปดาห
อาการน้ําตาลในเลือดสูง มีอาการดังนี้:
Ñกระหายน้ํามาก ออนเพลีย ผอมลง เหนื่อยงาย
Ñปสสาวะมากและบอยโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
Ñงวงเหงาหาวนอนอยางที่ไมเคยเปนมากอน
Ñปวดศีรษะ ตามัว
Ñคลื่นไส อาเจียน ปวดมวนในทอง
Ñซึม หมดสติ ชักกระตุก
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ถามีอาการดังกลาว ควรรีบพาผูปวยไปพบแพทยเพื่อประเมินความรุนแรงของอาการ และใหการ
รักษาที่เหมาะสมตอไป
สาเหตุของอาการน้ําตาลในเลือดสูง
ไมควบคุมอาหาร รับประทานอาหารมากเกินไปโดยเฉพาะอาหารประเภทแปงและ
น้ําตาล
ขาดการออกกําลังกาย
ขาดยา ไมรับประทานยาโดยสม่ําเสมอ หรือใชยาเบาหวานนอยเกินไป
อาการเจ็บปวย มีภาวะติดเชื้อ หรือมีไขสูง
ไดรับยาซึ่งตานฤทธิ์อนิ สุลิน
มีภาวะเครียดมาก
การปองกัน
1) รับประทานอาหารใหตรงเวลา ปริมาณอาหารควรใกลเคียงกันทุกวันเพื่อรักษา
ระดับน้ําตาลในเลือดใหสม่ําเสมอ
2) ควรรับประทานยาใหถกู ตองตามที่แพทยแนะนํา ทัง้ จํานวนขนาดและเวลาที่
กําหนด
3) ออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมอ
Ñ การเฝาระวังหากมีอาการน้าํ ตาลในเลือดสูงมากเกินไป
- สังเกตปริมาณปสสาวะที่ออก และดื่มน้าํ ปริมาณอยางนอยเทากับปริมาณปสสาวะ
ที่ออก เพื่อปองกันภาวะขาดน้ํา
- ประเมินการรับประทานอาหารในระหวางนัน้ วามีเหตุการณที่ทาํ ใหรบั ประทาน
อาหารเพิ่มขึน้ กวาปกติหรือไม และพยายามควบคุมการรับประทานอาหาร
- ประเมินการรับประทานยา วาในชวงนั้นลืมรับประทานยาหรือไม ถาพบวาลืม ควร
หายามารับประทานตามขนาดที่เคยปฏิบัติ
- ประเมินตนเองวาในขณะนั้นมีอาการผิดปกติหรือมีอาการเจ็บปวยอยางอื่นหรือไม
เชน มีไขสูง มีการติดเชื้อในรางกาย มีภาวะเครียด อดนอน เปนตน ซึ่งในภาวะ
ดังกลาว รางกายมีความตองการอินสุลินเพิ่มขึ้น จึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือด
สูงขึ้นได ดังนั้นจึงควรแกไขที่สาเหตุ ถามีอาการมากควรไปพบแพทย
- พักผอน และงดการออกกําลังกาย
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☺ การติดตามการรักษาตามนัดและการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง สําคัญอยางไร..?
ผูปวยเบาหวานแตละคนแพทยอาจนัดมารับการตรวจรักษาทุก 1 เดือนหรือทุก 2 เดือน
ขึ้นกับภาวะสุขภาพหรือระดับน้ําตาลในเลือด การมาตรวจตามนัดทุกครั้งทําใหผูปวยไดรับการดูแล
รักษาอยางตอเนื่อง รวมกับผูปวยปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตองและตอเนื่อง ทําใหสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงกับเกณฑปกติและชวยชะลอการเกิดโรคแทรกซอนเรื้อรังได
นอกจากนี้ผปู ว ยควรสอบถามผลการตรวจเลือดทุกครั้งหลังที่ไดรับการเจาะจากเจาหนาที่
เพื่อติดตามผลการควบคุมโรค และเพื่อปรับเปลี่ยนการดูแลตนเองใหเหมาะสมกับระดับน้ําตาลในเลือด
ซึ่งสามารถแบงระดับน้าํ ตาลในเลือดสูงออกเปน 3 ระดับตามความรุนแรง ดังนี้
ตารางแสดงระดับน้ําตาลในเลือด
ระดับน้ําตาลในเลือด (มิลลิกรัมเปอรเซ็นต)
126 - 200
201 - 250
ตั้งแต 250 ขึ้นไป
(อภิชาต วิชญาณรัตน, 2548)

แปลผล
สูงเล็กนอย
สูงปานกลาง
สูงมาก

ตารางแสดงการติดตามผลการรักษาโรคเบาหวาน
เวลาที่ทาํ การตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด เกณฑแสดงผลการรักษาดี
หลังอดอาหารขามคืน
ระดับน้ําตาล 90-130
หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง
ระดับน้ําตาล นอยกวา 180
ที่เวลาใดก็ได
ระดับน้ําตาล นอยกวา 180
(ศิริรัตน พลอยบุตรและคณะ, 2548)
อาการใด ??? ที่ผูปวยตองมาพบแพทยกอ นนัด หรืออาจตองไดรับการดูแลโดยการนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล
1. อาการเจ็บปวยเปนนานเกิน 2-3 วัน
2. อาเจียนอยางรุนแรงและติดตอกัน เชน ทุก 4-6 ชั่วโมง หรืออุจจาระรวงติดตอกันไมดี
ขึ้นไมหยุดเลยนานกวา 3 ชั่วโมง
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3. รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําไดนอยมากหรือไมไดเลย หรือรูสึกไมสบายและออนเพลีย
มาก
4. เจ็บแนนหนาอก
5. หนามืดหรือเปนลมเวลาลุกขึน้ ยืน
6. รูสึกหายใจลําบาก หรือหอบเหนื่อย
7. ระดับน้ําตาลที่ต่ําหรือสูงมากที่ยงั ไมดีขึ้น แมวาจะพยายามแกไขแลว

(169)

แบบบันทึกการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน
คําชี้แจง ใหผูปวยเบาหวานลงบันทึกประเภทและปริมาณอาหารที่รับประทานแตละมื้อใน
ทุกๆ วัน โดยคํานึงถึงปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมกับตนเอง
ปริมาณอาหารที่แนะนํา 1 วัน (1,200 กิโลแคลอรี่)
กลุมอาหารตางๆ
ปริมาณที่แนะนํา
ขาวแปง
6 ทัพพี
ผัก
3 ทัพพี
ผลไม
4 สวน
เนื้อสัตวไขมันต่ํา
3 ชอนโตะÍ
นมพรองมันเนย
1 แกว
น้ํามันพืช
5 ชอนชา
น้ําตาลทราย
ไมเกิน 3 ชอนชา
Íหากไมดื่มนมควรเพิ่มเนื้อสัตวเปน 4 ชอนโตะตอวัน
วัน เดือน ป

มื้ออาหาร

ประเภทอาหาร/สวนประกอบในอาหาร

(170)

ปริมาณ

แบบบันทึกการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน
คําชี้แจง ใหผูปวยเบาหวานลงบันทึกประเภทและปริมาณอาหารที่รับประทานแตละมื้อใน
ทุกๆ วัน โดยคํานึงถึงปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมกับตนเอง
ปริมาณอาหารที่แนะนํา 1 วัน (1,500 กิโลแคลอรี่)
กลุมอาหารตางๆ
ปริมาณที่แนะนํา
ขาวแปง
7 ทัพพี
ผัก
3 ทัพพี
ผลไม
5 สวน
เนื้อสัตวไขมันต่ํา
3 ชอนโตะÍ
นมพรองมันเนย
1-2 แกว
น้ํามันพืช
6 ชอนชา
น้ําตาลทราย
ไมเกิน 4-5 ชอนชา
Íหากไมดื่มนมควรเพิ่มเนื้อสัตวเปน 4 ชอนโตะตอวัน
วัน เดือน ป

มื้ออาหาร

ประเภทอาหาร/สวนประกอบในอาหาร

(171)

ปริมาณ

แบบบันทึกการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน
คําชี้แจง ใหผูปวยเบาหวานลงบันทึกประเภทและปริมาณอาหารที่รับประทานแตละมื้อใน
ทุกๆ วัน โดยคํานึงถึงปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมกับตนเอง
ปริมาณอาหารที่แนะนํา 1 วัน (1,800 กิโลแคลอรี่)
กลุมอาหารตางๆ
ปริมาณที่แนะนํา
ขาวแปง
8.5 ทัพพี
ผัก
3 ทัพพี
ผลไม
6 สวน
เนื้อสัตวไขมันต่ํา
4 ชอนโตะÍ
นมพรองมันเนย
1-2 แกว
น้ํามันพืช
7 ชอนชา
น้ําตาลทราย
ไมเกิน 5 ชอนชา
Íหากไมดื่มนมควรเพิ่มเนื้อสัตวเปน 5.5 ชอนโตะตอวัน
วัน เดือน ป

มื้ออาหาร

ประเภทอาหาร/สวนประกอบในอาหาร

(172)

ปริมาณ

แบบบันทึกการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน
คําชี้แจง ใหผูปวยเบาหวานลงบันทึกประเภทและปริมาณอาหารที่รับประทานแตละมื้อใน
ทุกๆ วัน โดยคํานึงถึงปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมกับตนเอง
ปริมาณอาหารที่แนะนํา 1 วัน (2,0 00 กิโลแคลอรี่)
กลุมอาหารตางๆ
ปริมาณที่แนะนํา
ขาวแปง
10 ทัพพี
ผัก
3 ทัพพี
ผลไม
7 สวน
เนื้อสัตวไขมันต่ํา
4-5 ชอนโตะÍ
นมพรองมันเนย
1-2 แกว
น้ํามันพืช
8 ชอนชา
น้ําตาลทราย
ไมเกิน 5 ชอนชา
Íหากไมดื่มนมควรเพิ่มเนื้อสัตวเปน 7 ชอนโตะตอวัน
วัน เดือน ป

มื้ออาหาร

ประเภทอาหาร/สวนประกอบในอาหาร

(173)

ปริมาณ

วัน เดือน ป

มื้ออาหาร

ประเภทอาหาร/สวนประกอบในอาหาร

(174)

ปริมาณ

แบบบันทึกการออกกําลังกาย
สําหรับผูปวยเบาหวาน
การออกกําลัง
กาย
ระยะเวลา (นาที)
ว.ด.ป.
ออก ไมออก
ครั้ง

ชวงเวลาที่
ออก

(175)

วิธีการออกกําลังกาย

หมาย
เหตุ

แบบบันทึกการประเมินการดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการผิดปกติ
สําหรับผูปวยเบาหวาน
อาการน้ําตาลในเลือดต่ํา มีอาการดังนี้
รูสึกไมสบายอยางทันทีทันใด ตัวสั่นเหงื่อออกมาก หิวจัด ใจสั่นหัวใจเตนเร็ว แรง มึนงง เวียนศีรษะ หนา
มืด ตาลายปวดศีรษะ รูสึกชาบริเวณปลายมือและริมฝปาก ความรูสกึ นึกคิดผิดปกติไป มีความผิดปกติ
ทางการออกเสียงและการมองเห็น พฤติกรรมหงุดหงิดและกาวราว รูสึกสับสน ถาชวยเหลือไมทันผูป วย
จะหมดสติ
ว.ด.ป.ที่เกิดอาการ

วิธีการแกไขอาการ

(176)

หมายเหตุ

แบบบันทึกการรับประทานยาลดน้ําตาล
สําหรับผูปวยเบาหวาน
มื้อเชา
ว.ด.ป.

กอน
อาหาร

หลัง
อาหาร

มื้อกลางวัน
กอน
หลัง
อาหาร
อาหาร

(177)

มื้อเย็น
กอน
อาหาร

หลัง
อาหาร

หมาย
เหตุ

แบบบันทึกการดูแลเทาสําหรับผูปวยเบาหวาน
การบริหาร
เทา
ว.ด.ป.
ทํา ไมทํา

ระยะเวลา/
ครั้ง
นาที

จํานวนครั้ง/วัน

(178)

การตรวจ
เทา
ทํา ไมทํา

หมายเหตุ

แบบบันทึกการประเมินและการดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการผิดปกติ
สําหรับผูปวยเบาหวาน
อาการน้ําตาลในเลือดสูง มีอาการดังนี้
กระหายน้าํ ออนเพลีย ผอมลง เหนื่อยงาย ปสสาวะบอยและมากผิดปกติโดยเฉพาะเวลากลางคืน
งวงเหงาหาวนอนอยางที่ไมเคยเปนมากอน ปวดศีรษะ ตามัว คลื่นไส อาเจียน ปวดมวนในทอง
ซึม หมดสติ ชักกระตุก
ว.ด.ป.ที่เกิดอาการ

วิธีการแกไขอาการ

(179)

หมายเหตุ

แบบประเมินระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน
คําชี้แจง แบบประเมินนี้มีไวเพื่อบันทึกผลเลือดที่ผูวิจัยเจาะจากบริเวณปลายนิว้ ของผูปวยเบาหวาน
ระหวางการเขารวมกิจกรรมคาย
วันที่ตรวจ

เวลา

ระดับน้ําตาล
(mg/dl)

(180)

อาการผิดปกติ/ภาวะเจ็บปวย (ถามี)

