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หัวใจหัวใจหัวใจ
nnหัวใจเปนอวัยวะที่ตั้งอยูในชองอกหัวใจเปนอวัยวะที่ตั้งอยูในชองอก อยูระหวางปอดอยูระหวางปอด

ท้ังท้ัง 22 ขางขาง แตจะคอนไปทางซายมือแตจะคอนไปทางซายมือ หัวใจมีขนาดหัวใจมีขนาด

เทากับกําปนของผูที่เปนเจาของหัวใจเทากับกําปนของผูที่เปนเจาของหัวใจ แบงเปนแบงเปน 44

หองหอง หองบนหองบน 22 หองหอง เรียกวาเรียกวา เอเทรียมเอเทรียม หองลางหองลาง 22

หองหอง เรียกวาเรียกวา เวนตริเวนตริเคิลเคิล หัวใจมีหนาท่ีสูบฉีดเลือดหัวใจมีหนาท่ีสูบฉีดเลือด

ไปเลี้ยงสวนตางไปเลี้ยงสวนตาง ๆๆ ของรางกายของรางกาย
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ระบบหายใจระบบหายใจระบบหายใจ
nn แบงออกเปนแบงออกเปน 22 สวนคือสวนคือ
nn สวนที่เปนทางผานของอากาศทําหนาที่เปนสวนที่เปนทางผานของอากาศทําหนาที่เปน

ทางผานของอากาศทางผานของอากาศ และชวยทําใหอากาศอุนและชวยทําใหอากาศอุน
และชืและชื แตไมมีการแลกเปล่ียนอากาศแตไมมีการแลกเปล่ียนอากาศ อวัยวะอวัยวะ
เหลาน้ีประกอบดวยเหลาน้ีประกอบดวย จมูกจมูก ปากปาก หลอดคอหลอดคอ กลองกลอง
เสียงเสียง หลอดลมหลอดลม ข้ัวปอดข้ัวปอด แขนงปอดแขนงปอด

nn สวนที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนกาซสวนที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนกาซ ไดแกไดแก หลอดลมหลอดลม
ฝอยจนถึงถุงลมฝอยจนถึงถุงลม สวนที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยนสวนที่ทําหนาที่แลกเปลี่ยน
กาซกาซ โดยปกติอัตราการหายใจประมาณโดยปกติอัตราการหายใจประมาณ 18 18--2020
ครั้งครั้ง//นาทีนาที
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ปอดปอดปอด
nn เย่ือปอดเย่ือปอด 22 ชิ้นชิ้น ระหวางระหวาง 22 ชั้นชั้น จะมีจะมี

ชองวางเรียกวาชองวางเรียกวา pleural cavity pleural cavity ยังมียังมี
ของเหลวที่เรียกวาของเหลวที่เรียกวา pleural fluidpleural fluid
ไหลเวียนอยูเพื่อปองกันปอดจากการไหลเวียนอยูเพื่อปองกันปอดจากการ
ไดรับการกระแทกจากภายนอกไดรับการกระแทกจากภายนอก ปอดแบงปอดแบง
ออกเปนกลีบออกเปนกลีบ ๆปอดขางขวามีๆปอดขางขวามี 3 3 กลีบกลีบ มีมี
ขนาดใหญแตสั้นกวาปอดขางซายขนาดใหญแตสั้นกวาปอดขางซาย



 ชนิดา ปโชติการ Figure 24–1



 ชนิดา ปโชติการ Figure 24–27Small intestine
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ระบบยอยอาหาร (Digestive System)ระบบยอยอาหารระบบยอยอาหาร ( (Digestive System)Digestive System)
nn อวัยวะท่ีเปนทางผานของอาหารอวัยวะท่ีเปนทางผานของอาหาร ไดแกไดแก ปากภายในปากมีฟนปากภายในปากมีฟน

และคอหอยและคอหอย ( (pharynx)pharynx) หลอดอาหารหลอดอาหาร

(esophagus)(esophagus) กระเพาะอาหารกระเพาะอาหาร ( (stomach)stomach) ลําไสลําไส

เล็กเล็ก (small intestine)(small intestine) ลําไสใหญลําไสใหญ ( (largelarge
intestine)intestine) และทวารหนักและทวารหนัก (Anus)(Anus)

nn อวัยวะท่ีชวยยอยอาหารอวัยวะท่ีชวยยอยอาหาร ไดแกไดแก ตอมตางตอมตาง ๆๆ เชนเชน ตอมนํ้าลายตอมนํ้าลาย

(salivary gland)(salivary gland) ตับตับ (liver)(liver) และตับออนและตับออน

(pancreas)(pancreas)
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The GI TractThe Gastrointestional Tract
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Digestion Absorption
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การดูดซึมอาหาร (absorption)การดูดซึมอาหารการดูดซึมอาหาร ( (absorption)absorption)
nn เมื่ออาหารถูกยอยจนเปนอณูเล็กแลวก็เมื่ออาหารถูกยอยจนเปนอณูเล็กแลวก็ จะถูกจะถูก
ดูดซึมเขาสูกระแสเลือดเพ่ือนําไปสูสวนตางดูดซึมเขาสูกระแสเลือดเพ่ือนําไปสูสวนตาง ๆๆ
ของรางกายของรางกาย อวัยวะในการดูดซึมอาหารไดแกอวัยวะในการดูดซึมอาหารไดแก

nn กระเพาะอาหารกระเพาะอาหาร เปนอวัยวะท่ีดูดซึมไดไมดีเปนอวัยวะท่ีดูดซึมไดไมดี จะจะ
มีการดูดซึมแตแอลกอฮอลเทาน้ันมีการดูดซึมแตแอลกอฮอลเทาน้ัน

nn ลําไสเล็กลําไสเล็ก เปนอวัยวะท่ีดูดซึมอาหารไดดีท่ีสุดเปนอวัยวะท่ีดูดซึมอาหารไดดีท่ีสุด
อาหารท่ียอยแลวจะซึมเขาสูกระแสเลือดไดอาหารท่ียอยแลวจะซึมเขาสูกระแสเลือดได 22
ทางทาง คือคือ

·· เขาทางหลอดนํ้าเหลืองเขาทางหลอดนํ้าเหลือง ไดแกไดแก กลีเซกลีเซอรอลอรอล และและ
กรดไขมันกรดไขมัน

·· เขาทางเสนเลือดฝอยเขาทางเสนเลือดฝอย
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ลําไสใหญ (large intestine)ลําไสใหญลําไสใหญ ( (large intestine)large intestine)
nn หนาท่ีของลําไสใหญหนาท่ีของลําไสใหญ คือการดูดนํ้าและเกลือแรออกจากกากคือการดูดนํ้าและเกลือแรออกจากกาก

อาหารและเปนทางผานของกากอาหารออกสูภายนอกอาหารและเปนทางผานของกากอาหารออกสูภายนอก ยาวยาว

ประมาณประมาณ 55 ฟุตฟุต

ll CaecumCaecum เปนลําไสใหญตอนตนยาวประมาณเปนลําไสใหญตอนตนยาวประมาณ 11--22 น้ิวน้ิว ตอนปลายของมีตอนปลายของมี

หลอดเล็กหลอดเล็ก ๆๆ ยาวประมาณยาวประมาณ 33 นิ้วนิ้ว เรียกวาไสต่ิงเรียกวาไสต่ิง

ll ColonColon เปนสวนที่ตอจากเปนสวนที่ตอจาก CaecumCaecum ยาวประมาณยาวประมาณ 55--88 น้ิวน้ิว

ll ไสตรงไสตรง ( (Rectum)Rectum) ยาวประมาณยาวประมาณ 55 นิ้วนิ้ว เปนที่พักของอุจจาระเปนที่พักของอุจจาระ

ll ทวารหนักทวารหนัก
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nnทบทวนทบทวน

โภชนโภชนบําบัดทางการแพทยบําบัดทางการแพทย



 ชนิดา ปโชติการ

การประเมินภาวะโภชนาการการประเมินภาวะโภชนาการการประเมินภาวะโภชนาการ
nn การวัดสัดสวนของรางกายการวัดสัดสวนของรางกาย (Anthropometric(Anthropometric

measurement)measurement)
nn การตรวจทางชีวเคมีการตรวจทางชีวเคมี ( (BiochemicalBiochemical

determination)determination)
nn การตรวจรางกายทางคลินิกการตรวจรางกายทางคลินิก  (  (ClinicalClinical

observation)observation)
nn การประเมินอาหารที่บริโภคการประเมินอาหารที่บริโภค (Dietary(Dietary

assessment)assessment)
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การวัดสัดสวนของรางกายการวัดสัดสวนของรางกายการวัดสัดสวนของรางกาย
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นํ้าหนักตัว (กก.)
สวนสูง 2 (เมตร)

ดัชนีความหนาของรางกาย (BMI)

คามาตรฐานคามาตรฐาน 18.518.5--22.922.9 กกกก././ตรตร.. เมตรเมตร

อวนปานกลาง
23-24.9

ผอมไป < 18.5

อวนไป > 25

**** BMI for AsiaBMI for Asia
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การประเมินการประเมิน

%% นํ้าหนักท่ีลดลงจากนํ้าหนักปกตินํ้าหนักท่ีลดลงจากนํ้าหนักปกติ
% นํ้าหนักท่ีลดลง = นํ้าหนักท่ีลดลงภายใน 6 เดือน x 100

น้ําหนักปกติ

ระยะเวลา   เสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ
% นํ้าหนักท่ีลดลงจากปกติ

1 สัปดาห >2
1 เดือน >5
3 เดือน >7.5
6 เดือน >10
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%% น้ําหนักที่ลดลงจากน้ําหนักปกติน้ําหนักที่ลดลงจากน้ําหนักปกติ

%% น้ําหนักทีล่ดลงน้ําหนักทีล่ดลง == น้ําหนกัที่ลดลงภายในน้ําหนกัที่ลดลงภายใน 66 เดือนเดือน x 100x 100

น้ําหนักปกติน้ําหนักปกติ

ตยตย.. นน..นน..ปกติปกติ 9090 กกกก.. นน..นน..ปจจุบันปจจุบัน 7575 กกกก.. นน..นน..

ลดลดในใน 6 6 เดือนเดือน

%% นน..นน..ที่ลดที่ลด == (90(90--75)/90 x 100 = 16 %75)/90 x 100 = 16 %

== เสี่ยงตอภาวะเสี่ยงตอภาวะทุพทุพโภชนาการโภชนาการ



จุดกระดูก
หัวไหล
(Acromian
process)

จุดกระดูก
ขอศอก
(Olecranon
process)

จุดก่ึงกลาง

PrasertPrasert ThanakitcharuThanakitcharu ,,RajavithiRajavithi HospitalHospital



เสนรอบแขน

PrasertPrasert ThanakitcharuThanakitcharu ,,RajavithiRajavithi HospitalHospital



วัดไขมันใต

ผิวหนังท่ีรอบ

แขนดานหลัง

(Triceps
Skinfold)

PrasertPrasert ThanakitcharuThanakitcharu ,,RajavithiRajavithi HospitalHospital



วัดไขมันใต

ผิวหนังท่ีรอบ

แขนดานหนา

Biceps
Skinfold

PrasertPrasert ThanakitcharuThanakitcharu ,,RajavithiRajavithi HospitalHospital



วัดSupra-iliac
Skinfold

PrasertPrasert ThanakitcharuThanakitcharu ,,RajavithiRajavithi HospitalHospital



วัด Sub

scapular

Skinfold

PrasertPrasert ThanakitcharuThanakitcharu ,,RajavithiRajavithi HospitalHospital
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เสนรอบแขน = กลามเน้ือ + ไขมัน

ปกติปกติ ขาดอาหารขาดอาหาร

นอยนอย ปานกลางปานกลาง รุนแรงรุนแรง

ผูชายผูชาย 29.329.3 23.423.4 20.520.5 17.617.6 ซมซม

ผูหญิงผูหญิง 28.528.5 22.822.8 20.020.0 17.117.1 ซมซม
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วัดเสนรอบขอมือ
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การประเมินโครงสราง

โครงสราง == สวนสูงสวนสูง ((ซซ..มม.).)
เสนรอบขอมอืเสนรอบขอมอื ((ซซ..มม.).)

โครงสราง ผูชายผูชาย ผูหญิงผูหญิง
เล็กเล็ก >>10.410.4 >11.0>11.0
กลางกลาง 9.69.6--10.410.4 10.110.1--11.011.0
ใหญใหญ << 9.69.6 <10.1<10.1

ตต..ยย.. ราณีราณีสูงสูง 165165 ซมซม.. เสนรอบขอมือเสนรอบขอมือ 1515 ซมซม..
โครงสราง == 165/15165/15 == 1111

ที่มา: สุนาฎ เตชางาม
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การตรวจรางกายทางคลินิกการตรวจรางกายทางคลินิกการตรวจรางกายทางคลินิก
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ขาดวิตามินบี 2 (Riboflavin)
โรคปากนกกระจอก (Angular stomatitis)
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ขาดวิตามินซี
Scurvy

ขาดเหล็ก
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ขาดไนอาซิน
Dermatitis
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ขาดวิตามินเอ
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ขาดไอโอดีน
โรคคอหอยพอก
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Facial lipoatrophy

Central adiposity

Peripheral lipoatrophy

Breast enlargement

ในผูปวย HIV



 ชนิดา ปโชติการ Dorsocervical Fat Pad

ในผูปวย HIV



ชนิดา ปโชติการ
อบรม 51

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ผลเลือด ปสสาวะ และอื่นๆ

การตรวจทางหองปฏิบัติการการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ผลเลือดผลเลือด ปสสาวะปสสาวะ และอื่นๆและอื่นๆ
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การประเมินผลเลือด ปสสาวะการประเมินผลเลือดการประเมินผลเลือด ปสสาวะปสสาวะ
คาปกติคาปกติ
nn ระดับอัลบูมินระดับอัลบูมินในเลือดในเลือด 3.53.5--5.05.0  มก/ดล
nn ระดับบียูเอนในเลือดระดับบียูเอนในเลือด 1010 -- 2020 มก/ดล
nn ระดับครีอะตีนินระดับครีอะตีนินในเลือดในเลือด 0.50.5--1.51.5  มก/ดล
nn ฮีฮีมาโตคลิดมาโตคลิด

ll ชายชาย 39 39--49,49, หญิงหญิง 33 33--44 %44 %

nn ฮีโมฮีโมโกบินโกบิน
ll ชายชาย 14 14--1818 ก/ดล ,, หญิงหญิง 12 12--1515 ก/ดล
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ระดับบียูเอนในเลือดระดับบียูเอนในเลือด
คาปกติ == 10 – 20 มก/ดล
คาผดิปกติ

ต่ํา - ขาดอาหาร
- กินไมพอ

สูง - โรคไตเรือ้รัง
ระดับครีอะตีนินระดับครีอะตีนินในเลือดในเลือด

คาปกติ == 0.5 – 1.5 มก/ดล
คาผดิปกติ

ต่ํา - กินเน้ือสัตวไมเพียงพอ
สูง - โรคไตเรือ้รัง

การประเมินผลเลือดการประเมินผลเลือด ปสสาวะปสสาวะ
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โปแตสเซียมในเลือด
คาปกติ = 3.5 – 5 mEq/L
คาผิดปกติ < 3.5 mEq/L

ขาดอาหารรุนแรง
- กินไมพอ สูญเสียทางปสสาวะ
- กินยาขับปสสาวะ

> 5.5 mEq/L
- โรคไตเรื้อรัง กินโปแตสเซียมมาก

เกินไป
- กินผลิตภัณฑสมนุไพรบางชนดิ

ฟอสฟอรัสในเลือด
คาปกติ = 3 – 5 mEq/L
คาผิดปกติ < 3 mEq/L àà ขาดอาหาร

> 5 mEq/L àà โรคไตเรื้อรัง

การประเมินผลเลือดการประเมินผลเลือด ปสสาวะปสสาวะ
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ปกติปกติ ความบกพรองความบกพรอง เบาหวานเบาหวาน
การใชนํ้าตาลการใชนํ้าตาล
IFG       IGTIFG       IGT

มกมก//ดลดล มกมก//ดลดล มกมก//ดลดล มกมก//ดลดล

นํ้าตาลกอนอาหารนํ้าตาลกอนอาหาร << 110000 100100--125125 >>126126**

นํ้าตาลหลังอาหารนํ้าตาลหลังอาหาร << 140140 140140--199199 >> 200*200*
22 ชมชม

เกณฑการประเมินโรคเบาหวานและ
ความบกพรองของการใชน้ําตาล
เกณฑการประเมินโรคเบาหวานและเกณฑการประเมินโรคเบาหวานและ
ความบกพรองของการใชน้ําตาลความบกพรองของการใชน้ําตาล
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เกณฑประเมินความผิดปกติเกณฑประเมินความผิดปกติ
ของไขมันของไขมัน

nn โคเลสเตอรอลโคเลสเตอรอลรวมรวม >> 200200 มกมก//ดลดล
nn แอลแอล ดีดี แอลโคเลสเตอรอลแอลโคเลสเตอรอล >> 130130 มกมก//ดลดล
nn ไตรกลีไตรกลีเซอไรดเซอไรด >> 150150 มกมก//ดลดล
nn เอชเอช ดีดี แอลโคเลสเตอรอลแอลโคเลสเตอรอล << 4400 มกมก//ดลดล
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เปาหมายการควบคุมไขมันเปาหมายการควบคุมไขมัน
ในเลือดในเลือด
nn โคเลสเตอรอลโคเลสเตอรอลรวมรวม << 200200 มกมก//ดลดล
nn แอลแอล ดีดี แอลโคเลสเตอรอลแอลโคเลสเตอรอล << 100100 มกมก//ดลดล
nn ไตรกลีไตรกลีเซอไรดเซอไรด << 150150 มกมก//ดลดล
nn เอชเอช ดีดี แอลโคเลสเตอรอลแอลโคเลสเตอรอล

ll ชายชาย >> 4545 มกมก//ดลดล
ll หญิงหญิง >> 5050 มกมก//ดลดล
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การซักประวัติการซักประวัติ
nรูจุดมุงหมายของคนไขท่ีจะซัก

nมีความสามารถในการประเมินคุณคาอาหาร

nมีความรูความชํานาญเรื่องอาหาร

nมีความละเอียดรอบคอบในการซักและจด

บันทึก
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ตัวอยางการบันทึกอาหาร

ขาวสวยขาวสวย 22 ทัพพีทัพพี

กุนเชียงกุนเชียง 11 ชตชต..

น้ํามันน้ํามัน 22 ชชชช..

กาแฟกาแฟ 11 ชชชช..

นํ้าตาลนํ้าตาล 22 ชชชช..

คอฟคอฟฟเมทฟเมท 33 ชชชช..

ขาวสวยขาวสวย

ยํากุนเชียงยํากุนเชียง

ทอดทอด

กาแฟกาแฟ

บานบาน6.306.30เชาเชา

อาหารอาหาร ปริมาณปริมาณประเภทประเภทสถานที่สถานที่เวลาเวลามื้ออาหารมื้ออาหาร
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การกินพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารการกินพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหารการกินพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ฟาทะลายโจรฟาทะลายโจร บอระเพ็ดบอระเพ็ด ดอกคําฝอยดอกคําฝอย หญาหนวดแมวหญาหนวดแมว รางจืดรางจืด

วานหางจรเขวานหางจรเข หญาปกกิ่งหญาปกกิ่ง มะระขี้นกมะระขี้นก หญาดอกขาวหญาดอกขาว แพงพวยฝร่ังแพงพวยฝร่ัง

เห็ดเห็ดหลินจือหลินจือ สบูเลือดสบูเลือด บุกบุก พริกไทยพริกไทย อินทนิลน้ําอินทนิลน้ํา
นพนพ.. สมพงษสมพงษ สุวรรณวลัยสุวรรณวลัย

กรกร
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โภชนบําบัดทางการแพทยโรค

ความดันโลหิตสูง

โภชนโภชนบําบัดทางการแพทยโรคบําบัดทางการแพทยโรค

ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูง
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การปรับปรุงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเพื่อชวยลดความดันโลหิต

พฤติกรรม

ที่ควรปรับเปลี่ยน เปาหมาย
ผลตอการลดลง

คา systolic BP, มม.ปรอท

การลดนํ้าหนัก

รับประทานอาหาร

การลดอาหารเค็ม

การออกกําลัง

ลดการด่ืมสุรา งดบุหร่ี

ให อยูในเกณฑ

รับประทานอาหารท่ีมีผัก, ผลไม

เพิ่มขึ้น(ถา โปแตสเซียมนอยกวา 5

มก/มล

ลดการรับประทานเกลือแกงและ

เคร่ืองปรุงรส (นํ้าปลาไมเกิน 3 ชอน

ชาตอวัน)

เดินเร็วๆ วันละ 30 นาที สัปดาหละ

5  – 7 วัน
-

-

5 – 20 มม.ปรอท ตอทุกๆ

10 กิโลกรัม ของน้ําหนักสวนเกิน

8 – 14 มม.ปรอท

2  – 8 มม.ปรอท

4  – 9 มม.ปรอท

2  – 4 มม.ปรอท

DASH  =  Dietary Approach to Stop Hypertension
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การลดน้ําหนัก (Weight Management)การลดน้ําหนักการลดน้ําหนัก ( (Weight Management)Weight Management)

nnลดน้ําหนักลงลดน้ําหนักลง 15 15%% ของน้ําหนักที่พึงของน้ําหนักที่พึง

ปรารถนาปรารถนา ( (desirable weight)desirable weight)

nn ถาลดน้ําหนักถาลดน้ําหนัก 4 4 -- 55 กกกก.. มีผลทําใหมีผลทําให

ระดับความดันโลหิตลดลงเปนปกติระดับความดันโลหิตลดลงเปนปกติ

ภายในภายใน 2 2 -- 33 อาทิตยแรกอาทิตยแรก
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ไขมัน (Lipids)ไขมันไขมัน ( (Lipids)Lipids)

nnการจํากัดการบริโภคไขมันดวยการจํากัดการบริโภคไขมันดวย PUFA PUFA :: กรดกรด

ไขมันอิ่มตัวไขมันอ่ิมตัว ( (saturated fatty acid, SFA)saturated fatty acid, SFA) สัดสวนสัดสวน

เทากับเทากับ 1 1 หรือมากกวาทําใหความดันโลหิตลดลงหรือมากกวาทําใหความดันโลหิตลดลง

nn การใหน้ํามันปลาจํานวนมากการใหนํ้ามันปลาจํานวนมาก ( (5050 มลมล..ทุกวันมีทุกวันมี

ww--3 fatty acids 153 fatty acids 15 กรัมกรัม)) ทําใหระดับความดันทําใหระดับความดัน

โลหิตลดลงในกลุมที่มีความดันโลหิตสูงระยะที่โลหิตลดลงในกลุมที่มีความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 1
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โซเดียมโซเดียม
nnการท่ีโซเดียมมีสวนทําใหความดันโลหิตการท่ีโซเดียมมีสวนทําใหความดันโลหิต

เพ่ิมข้ึนยังไมชัดเจนเพ่ิมข้ึนยังไมชัดเจน การท่ีไตบกพรองในการการท่ีไตบกพรองในการ

ขจัดโซเดียมอาจทําใหระดับของโซเดียมขจัดโซเดียมอาจทําใหระดับของโซเดียม ,, คลอคลอ

ไรดไรดและนํ้าเพ่ิมข้ึนในเลือดและนํ้าเพ่ิมข้ึนในเลือด

nn Plasma insulinPlasma insulin ซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงมีความสัมพันธ

กับการเพ่ิมการดูดซึมโซเดียมในไตกับการเพิ่มการดูดซึมโซเดียมในไต
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ปริมาณโซเดียมในอาหารปริมาณโซเดียมในอาหาร

nnในอาหารธรรมชาติที่ไมปรุงรสในอาหารธรรมชาติที่ไมปรุงรส

เราจะบริโภคโเราจะบริโภคโซซเดียมเดียม ประมาณประมาณ

800800--10001000 มกตอวันเทานั้นมกตอวันเทานั้น
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ปริมาณโซเดียมในอาหารปริมาณโซเดียมในอาหารปริมาณโซเดียมในอาหาร
nn เกลือเกลือ((โซเดียมคลอโซเดียมคลอไรดไรด))

nn 11 ชอนชาชอนชา ((ชช..ชช)) 50005000มกมก == โซเดียมโซเดียม 20002000 มกมก

ll เกลือเกลือ มีโซเดียมมีโซเดียม == 40%40%

nn นํ้าปลาและนํ้าปลาและซีอ๊ิวซีอ๊ิว 11ชช..ชช== โซเดียมโซเดียม 400400 มกมก

nn ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศ 11 ชช..ชช == โซเดียมโซเดียม 5555 มกมก

nn ซอสหอยนางรมซอสหอยนางรม 11 ชช..ชช == โซเดียมโซเดียม 140140--160160 มกมก

nn น้ําจิ้มไกน้ําจิ้มไก11 ชช..ชช == โซเดียมโซเดียม 6767--7676 มกมก
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ใชเคร่ืองเทศตางๆในอาหารใชเคร่ืองเทศตางๆในอาหาร

พริกพริก ตะไครตะไคร

กระเทียมกระเทียมขิงขิงขาขา

กระเพรากระเพรา
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แคลเซียม (Calcium)แคลเซียมแคลเซียม ( (Calcium)Calcium)

nn ผูปวยความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุผูปวยความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ มีรายงานมีรายงาน

วามีระดับของวามีระดับของ calcium calcium ท่ีออกมาในปสสาวะท่ีออกมาในปสสาวะ

(urinary calcium excretion)(urinary calcium excretion) มากกวาในคนปกติมากกวาในคนปกติ

nn ความดันโลหิตสูงอาจเปนสาเหตุใหขับถายความดันโลหิตสูงอาจเปนสาเหตุใหขับถาย แคลเซียมแคลเซียม

ทางปสสาวะมากกวาปกติทางปสสาวะมากกวาปกติ

nn การไดรับการไดรับ แคลเซียมสูงจะเปนการปองกันภาวะความแคลเซียมสูงจะเปนการปองกันภาวะความ

ดันโลหิตสูงดันโลหิตสูง
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แมกนีเซียม (Magnesium)แมกนีเซียมแมกนีเซียม ( (Magnesium)Magnesium)

nnพบความสัมพันธทางลบระหวางพบความสัมพันธทางลบระหวาง

magnesiummagnesium กับความดันโลหิตกับความดันโลหิต แตแต

ความสัมพันธนี้ยังไมชัดเจนเพียงพอความสัมพันธนี้ยังไมชัดเจนเพียงพอ

nnความดันโลหิตลดลงในชวงที่ไดรับความดันโลหิตลดลงในชวงที่ไดรับ

แมกนีเซียมแมกนีเซียม
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โภชนบําบัดทางการแพทย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โภชนโภชนบําบัดทางการแพทยบําบัดทางการแพทย

โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจและหลอดเลือด
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nnภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูง
เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ
มากมาก ที่ทําใหเกิดที่ทําใหเกิด
โรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือด

ภาวะไขมันในเลือดสูง



ชนิดา ปโชติการ
อบรม 51
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ไขมันชนิดดี

ไขมันชนิดเลว

การทํางานของไขมัน

ชนิดดี (HDL-C) จะไป
นาํเอาคลอเรสเตอรอ
ลจากหลอดเลือด
กลับมายังตับ

ชนิดเลว (LDL-C) จะสะสมใน
ผนังของหลอดเลือดแดง
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กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง = PUFA

กรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว = MUFA

กรดไขมันอิ่มตวั = SFA

ท่ีมา: ศัลยา คงสมบูรณเวช
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กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง = PUFA

กรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว = MUFA

กรดไขมันอิ่มตวั = SFA

ท่ีมา: ศัลยา คงสมบูรณเวช

น้ํามันดอกคําฝอย น้ํามันมะกอก เนย น้ํามันมะพราว
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โภชนบําบัดในผูที่มีระดับไขมนัในเลือดสูง
(TLC diet)
โภชนบําบัดในผูท่ีมีระดับไขมันในเลือดสูง
(TLC diet)

________________________________________________________________________________________________________________________
สารอาหารสารอาหาร Healthy diet        TLC dietHealthy diet        TLC diet

________________________________________________________________________________________________________________ ไขมันไขมัน,, %%

พลังงานพลังงาน << 3030 2525--3535

ไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัว ((SFASFA)) 88--1010 << 77

ไขมันไมอ่ิมตัวหลายตําแหนงไขมันไมอ่ิมตัวหลายตําแหนง ((PUFAPUFA)) 1010 1010

ไขมันไมอิ่มตัวหนึ่งตําแหนงไขมันไมอิ่มตัวหนึ่งตําแหนง ((MUFAMUFA)) 1010--1515 1155--2020

คารโบไฮเดรตคารโบไฮเดรต,, %% พลังงานพลังงาน >> 5555 >> 5555

โปรตีนโปรตีน,, %% พลังงานพลังงาน 1515 1515

โคเลสเตอรอลโคเลสเตอรอล,, มิลลิกรัมมิลลิกรัม << 300300 << 200200

พลังงานพลังงาน เพ่ือรกัษานํ้าหนกัตัวปกติเพ่ือรกัษานํ้าหนกัตัวปกติ
____________________________________________________________________________________________________________________

ขอมูลขอมูล :: National Cholesterol Education Program Adult Treatment PanelNational Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel IIIIII,, 20012001..
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วิธีลดไขมันวิธีลดไขมัน
ในอาหารในอาหาร
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อาหารฝร่ัง อาหารฝร่ัง (ไขขาวดาว หมูสับทอด ขนมปง)
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Summary: CVD Prevention
and Diet
Summary: CVD PreventionSummary: CVD Prevention
and Dietand Diet

 HDLHDLAlcohol in moderationAlcohol in moderation
¯̄HomocysteineHomocysteineB VitaminsB Vitamins

¯̄ LDLLDL
oxidationoxidationAntioxidant intakeAntioxidant intake

¯̄ LDLLDLPhytoestrogensPhytoestrogens
¯̄ LDLLDLSoy ProteinSoy Protein
¯̄ LDLLDLEnhanced fiber intake:Enhanced fiber intake:
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โภชนบําบัดทางการแพทย

โรคเบาหวาน

โภชนโภชนบําบัดทางการแพทยบําบัดทางการแพทย

โรคเบาหวานโรคเบาหวาน
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เวลาที่ใชในการเปลี่ยนไปเปนน้ําตาลของอาหารชนิดตางๆเวลาที่ใชในการเปลี่ยนไปเปนน้ําตาลของอาหารชนิดตางๆเวลาที่ใชในการเปลี่ยนไปเปนน้ําตาลของอาหารชนิดตางๆ

ชนิดอาหารชนิดอาหาร %%ท่ีเปล่ียนไปท่ีเปล่ียนไป เวลาที่ใชในเวลาที่ใชใน
การการ เปล่ียนเปนนํ้าตาลเปล่ียนเปนนํ้าตาล

นํ้าตาลนํ้าตาล 100%100% 1515 –– 3030นาทีนาที

ขาวขาว แปงแปง ผลไมผลไม 9090--100%100% 3030 -- 9090 นาทีนาที

เน้ือสัตวเน้ือสัตว นมนม ไขไข 58%58% 33 -- 44 ชั่วโมงชั่วโมง

ไขมันไขมัน 1010--30%30% หลายชั่วโมงหลายชั่วโมง
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เปาหมายการควบคุมน้ําตาลใน
เลือดในผูที่เปนเบาหวาน
เปาหมายการควบคุมน้ําตาลในเปาหมายการควบคุมน้ําตาลใน
เลือดในผูที่เปนเบาหวานเลือดในผูที่เปนเบาหวาน
nnน้ําตาลกอนอาหารน้ําตาลกอนอาหาร
ll9900--113300 มกมก//ดลดล

nnน้ําตาลกอนนอนน้ําตาลกอนนอน
ll100100--115500 มกมก//ดลดล

nnน้ําตาลหลังอาหารน้ําตาลหลังอาหาร 22 ชั่วโมงชั่วโมง
ll100100--160160 มกมก//ดลดล

nnฮีโมฮีโมโกบินเอวันซีโกบินเอวันซี ((HbAHbA11cc))
ll<<7%7%
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ปปรามิดรามิด เบาหวานเบาหวาน

ผัก 4-5

ทัพพี

ขาว แปง 4-5 ทัพพี

ถั่ว 1-2

การออกกําลังกาย

และควบคุมนํ้าหนัก

 ผลไม 4-5

สวน

นํ้ามันพืช 3-4 ชอนชา

ถ่ัวตางๆ 1-2ทัพพี ธัญพืช 1-2ทัพพี

นํ้า 5-6แกว

นมพรองมันเนย 1-2 แกว

กินวันละเทาไร

เน้ือสัตว ปลา ไข 2

สวน

วิตามิน

หลีกเล่ียงอาหารท่ีหวานจัดลดกินเนื้อแดงและเนย
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รายการอาหารแลกเปลี่ยนไทยรายการอาหารแลกเปลี่ยนไทย
อาหารอาหาร โปรตีนโปรตีน ไขมันไขมัน คารคารโบโบ-- พลังงานพลังงาน

((กรัมกรัม)) ((กรัมกรัม)) ไฮเดรตไฮเดรต ((กรัมกรัม))กิโลกิโลแคลอแคลอรี่รี่

ขาวขาว//แปงแปง 22 00--11 1818 8080
ผักผัก 22 -- 55 2525
ผลไมผลไม -- -- 1515 6060
เน้ือสัตวเน้ือสัตว 77 33 -- 5555

77 55 -- 7575
77 88 -- 100100

นมนม 88 00--33 1212 9090
88 55 1212 120120
88 88 1212 150150

ไขมันไขมัน -- 55 -- 4545
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การนับคารโบไฮเดรตการนับคารโบไฮเดรต



 ชนิดา ปโชติการ

การนับคารโบไฮเดรตคืออะไร?การนับการนับคารโบไฮเดรตคารโบไฮเดรตคืออะไรคืออะไร??

nn เปนหลักการใหมที่ใชอาหารในการควบคุมเปนหลักการใหมที่ใชอาหารในการควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดโดยอาศัยเหตุผลดงันี้ระดับน้ําตาลในเลือดโดยอาศัยเหตุผลดังนี้

ll1.1. สารอาหารคารโบไฮเดรตจะมีผลตอนํ้าตาลสารอาหารคารโบไฮเดรตจะมีผลตอนํ้าตาล

ในเลือดมากที่สุดในเลือดมากที่สุด

ll2.2. ถากินนํ้าตาลหรือขาวแปงถากินนํ้าตาลหรือขาวแปง ในปริมาณท่ีในปริมาณท่ี

เทากันเทากัน จะมีผลตอน้ําตาลในเลือดที่ใกลเคียงกันจะมีผลตอน้ําตาลในเลือดที่ใกลเคียงกัน
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หมวดผลไม

7-8 ชิ้นคํา 7-8 ชิ้นคํา 1 ลูก

3-4 ลูก 4-5 ลูก 3 ลูก

ผลไม 1 สวน =15 กรัมคารโบไฮเดรต พลังงาน 60 แคลอร่ี



 ชนิดา ปโชติการ

1 ทัพพี 1 ทัพพี 1 ทัพพี

1 ทัพพี 1 ทัพพี 1 ทัพพี

หมวดผัก

ผัก 1 สวน = 5 กรัมคารโบไฮเดรต พลังงาน 25 แคลอรี่
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1 ทัพพี

1 ทัพพี

1 แผน1/2 กอน

1/2 ทัพพี6 แผน

หมวดขาวและแปง
ขาวและแปง 1 สวน = 15-18 กรัมคารโบไฮเดรต พลังงาน 80 แคลอร่ี
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นมและผลิตภัณฑจากนมนมและผลิตภัณฑจากนมนมและผลิตภัณฑจากนม

1 สวน = 12 กรัมคารโบไฮเดรต

พลังงานประมาณ 120 กิโลแคลอร่ี
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อัตราสวนอินซูลินตอคารโบไฮเดรตอัตราสวนอินซูลินตอคารโบไฮเดรตอัตราสวนอินซูลินตอคารโบไฮเดรต

2525 กรัมกรัม

2020 กรัมกรัม

1717 กรัมกรัม

1414 กรัมกรัม

1313 กรัมกรัม

1010 กรัมกรัม

88 กรัมกรัม

77 กรัมกรัม

55 กรัมกรัม

2222 กรัมกรัม

1818 กรัมกรัม

1515 กรัมกรัม

1313 กรัมกรัม

1111 กรัมกรัม

99 กรัมกรัม

77กรัมกรัม

66 กรัมกรัม

55 กรัมกรัม

20 units20 units
25 units25 units
30 units30 units
35 units35 units
40 units40 units
50 units50 units
60 units60 units
75 units75 units
100 units100 units

1 unit of1 unit of HumalogHumalog
(rapid acting)(rapid acting) จะคลอบจะคลอบ
คลุมคารโบไฮเดรตไดคลุมคารโบไฮเดรตได

1 unit of Reg. insuli1 unit of Reg. insulinn
(short acting)(short acting) จะคลอบคลุมจะคลอบคลุม
คารโบไฮเดรตไดคารโบไฮเดรตได

ถาใชถาใช อินซูลินตอวันอินซูลินตอวัน
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อัตราสวนอินซูลินตอคารโบไฮเดรตตามน้ําหนักตัวอัตราสวนอินซูลินตอคารโบไฮเดรตตามน้ําหนักตัวอัตราสวนอินซูลินตอคารโบไฮเดรตตามนํ้าหนักตัว

นํ้าหนักนํ้าหนัก ((กกกก)) อัตราสวนอัตราสวน RegularRegular อินซูลินตออินซูลินตอ

คารโบไฮเดรตคารโบไฮเดรต(units/(units/กรัมกรัม))
4545--4949 1:161:16
5050--5959 1:151:15
6060--6464 1:141:14
6565--6868 1:131:13
6969--7777 1:121:12
7878--8181 1:111:11
8282--8686 1:101:10
8787--9090 1:91:9
>91>91 1:81:8



 ชนิดา ปโชติการ

อาหารและการออกกําลังกายเบา

ระดับน้ําตาล
มก./ดล.

เพิ่มอาหาร
คารโบไฮเดรต

ตัวอยางอาหาร

<100 10-15 กรัม/ชม. ผลไม 1 สวน หรือ
ขาว-แปง 1 สวน

100-180 ไมตองเพิ่มอาหาร

180-300 ไมตองเพิ่มอาหาร

>300 งดออกกําลังกาย
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อาหารและการออกกําลังกายปานกลาง

ระดับน้ําตาล
มก./ดล.

เพิ่มอาหาร
คารโบไฮเดรต

ตัวอยางอาหาร

<100 25-50 กรัม กอน

ออกกําลัง และ 10-15

กรัม/ชม.

เน้ือสัตว 1/2 สวน,

ขาว-แปง 1 สวน,

และนม 1 สวน หรือ

ผลไม 1 สวน
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อาหารและการออกกําลังกายปานกลาง

ระดับน้ําตาล
มก./ดล.

เพิ่มอาหาร
คารโบไฮเดรต

ตัวอยางอาหาร

10-15 กรัม/ชม. ผลไม 1 สวน หรือ

ขาว-แปง 1 สวน

100-180

180-300 ไมตองเพิ่มอาหาร

>300 งดออกกําลังกาย
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อาหารและการออกกําลังกายหนัก

ระดับน้ําตาล
มก./ดล.

เพิ่มอาหาร
คารโบไฮเดรต

ตัวอยางอาหาร

<100 50 กรัม และตรวจ

น้ําตาล

เน้ือสัตว 1 สวน,

ขาว-แปง 2 สวน,

และนม 1 สวน หรือ

ผลไม 1 สวน
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อาหารและการออกกําลังกายหนัก

ระดับน้ําตาล
มก./ดล.

เพิ่มอาหาร
คารโบไฮเดรต

ตัวอยางอาหาร

25-50 กรัม เน้ือสัตว 1/2 สวน,
ขาว-แปง 1 สวน, และ
นม 1 สวน หรือผลไม
1 สวน
ผลไม 1 สวน หรือ
ขาว-แปง 1 สวน

100-180

180-300 10-15 กรัม

>300 งดออกกําลังกาย
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แนวทางการกินอาหารในภาวะเจ็บปวย

• ควรรับประทานอาหารตามปกติ

• รับประทานอาหารออน โดยเลือกใชเนื้อสัตวที่นุม

ในปริมาณที่กินอยูเดิม

• อาหารหมวดขาว-แปงอาจกินในรูปที่เปนของเหลว

หรือนํ้าแทน เชน ขาวตม โจก
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แนวทางการกินอาหารในภาวะเจ็บปวย

• ถาไมสามารถกินอาหารไดตามปกติ

• กินคารโบไฮเดรตทดแทนใหเพียงพอกับปรมิาณที่กินตามปกติ

ท้ังม้ืออาหารหลักและอาหารวาง

• กินคารโบไฮเดรตในรูปที่เปนของเหลวหรือน้ํา หรืออาหาร

ออนและนุมแทน เชน น้ําผลไม นํ้าซุป นม เยลลี่ ไอศกรีม

น้ําอัดลม

• ควรไดรับคารโบไฮเดรตอยางนอย 50 กรัม ทุก 3-4 ชม.
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แนวทางการกินอาหารในภาวะเจ็บปวย

• ถามีอาการคลื่นไส อาเจียนรวมดวย

• รับประทานอาหารที่เปนนํ้าหรือของเหลวที่มีน้ําตาลเปน

สวนประกอบ ทดแทนคารโบไฮเดรตของมื้ออาหาร

• ควรไดรับคารโบไฮเดรต 15 กรัม ทุกๆ ชั่วโมง

• รับประทานอาหารท่ีเปนของเหลวหรือนํ้า เพื่อปองกัน

ภาวะขาดน้ํา จิบ 1-2 ชอนโตะ ทุก 15-30 นาที
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แนวทางการกินอาหาร : ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า

• ระดับน้ําตาล <70 มก./ดล. ใหอาหารทีม่ีคารโบไฮเดรต 15 กรัม

• ตรวจน้ําตาลในเลือดอีก 15 นาที ถาน้ําตาล <70 มก./ดล. ให

คารโบไฮเดรตอีก 15 กรัม

• น้ําตาลในเลือด 80-120 มก./ดล. และเวลาอาหารในม้ือ

ถัดไป นาน 30 นาที - 1 ชม. ใหกินคารโบไฮเดรตอีก 15 กรัม : ขนม

ปง 1 แผน, ขนมปงกรอบหรือแครกเกอร 6 แผนเล็ก
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แนวทางการกินอาหาร : ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า

• น้ําตาลในเลือด 80-120 มก./ดล. และเวลาอาหารในม้ือถัดไป

นาน >1 ชม. ใหกินคารโบไฮเดรต 15 กรัม & โปรตีนดวย :

นมและแครกเกอร แซนดวิชไกหรือแฮม ปลาทูนากับแครก

เกอร

• ดื่มนมจะดีกวาน้ําผลไม นํ้าหวาน : มีแลคโตส ไขมัน โปรตีน

ชวยใหระดับน้ําตาลคงที่ไดนานกวา
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โภชนบําบัดทางการแพทยโรคไตโภชนโภชนบําบัดทางการแพทยโรคไตบําบัดทางการแพทยโรคไต
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แรงมาของไต : สมรรถภาพการทํางานของไต*แรงมาของไตแรงมาของไต :: สมรรถภาพการทํางานของไตสมรรถภาพการทํางานของไต**

nn ผูชายผูชาย

สมรรถภาพสมรรถภาพ == (140(140 -- อายุอายุ)) xx นํ้าหนักตัวน้ําหนักตัว ((กกกก.).)
การทํางานของไตการทํางานของไต      72      72 xx ระดับครอีะตีนนิระดับครีอะตีนินในเลือดในเลือด ((มกมก//ดลดล))

nn ผูผูหญิงหญิง

สมรรถภาพสมรรถภาพ == สมรรถภาพสมรรถภาพการทํางานของไตผูชายการทํางานของไตผูชาย xx 0.850.85
การทํางานของไตการทํางานของไต

คคาาสมรรถภาพการทํางานของไตปกติสมรรถภาพการทํางานของไตปกติ == 9090--110110 มลมล//นาทีนาที

** CreatinineCreatinine Clearance (Clearance (CcrCcr))

ท่ีมา เกรียง ตั้งสงา
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แรงมาของไต : สมรรถภาพการทํางานของไตแรงมาของไตแรงมาของไต :: สมรรถภาพการทํางานของไตสมรรถภาพการทํางานของไต

ตต..ยย.. ราณีราณีอายุอายุ 5050 ปป นํ้าหนักตัวนํ้าหนักตัว 7575 กกกก.. ระดับครีอะระดับครีอะติติ
นินนินในใน เลือดเลือด 1 1.5.5 มกมก//ดลดล

ประสิทธิภาพการทาํงานของไตประสิทธิภาพการทาํงานของไต == (140(140 -- 5050)) x 75x 75
72 x 1.572 x 1.5

=   62=   62 มลมล//นาทีนาที

=  62 x 0.85=  62 x 0.85 มลมล//นาทีนาที

=  52=  52 มลมล//นาทีนาที

== เส่ียงตอการเปนโรคไตเส่ียงตอการเปนโรคไต
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ระยะ

ของโรค

1

2

3

4

5 ไตเร้ือรังระยะสุดทาย

เตรียมตวัฟอกเลือด

 การทํางาน (แรงมา) ของไตลดอยางมาก

เหลือตํ่ากวารอยละ 30

การทํางาน (แรงมา) ของไตลดบาง ประมาณคร่ึง

 ไตผิดปกติและมกีารทํางาน (แรงมา) ลดบาง

 ไตเริ่มเสื่อมแตยังมแีรงมาปกติ

อัตราการขจัดของเสียที่ไต

ซ่ึงในท่ีน้ีใหใชคา Ccr แทน

มิลลิลิตร/นาที

> 90

60 – 89

30 – 59

15 – 29

< 15

< 10

ความชุกใน

ประชากร > 20 ป

64%

31%

4.3%

0.2%

0.2%

ฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม หรือ

ดวยวิธีลางไตทางชองทอง

ระยะตางๆ ของโรคไตเร้ือรัง

โรคไตเรื้อรัง

(0.1%)

Stage 3 – 5 CKD = 4.5% x 40 M. = 2 ลานคน ท่ีมา เกรียง ตั้งสงา
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การแบงระยะของโรคไตเร้ือรังตามหนาทีข่องไตการแบงระยะของโรคไตเร้ือรังตามหนาทีข่องไตการแบงระยะของโรคไตเร้ือรังตามหนาทีข่องไต

การบําบัดทดแทนหนาที่ไตการบําบัดทดแทนหนาท่ีไตโรคไตวายเร้ือรังระยะสดุทายโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทายนอยกวานอยกวา 141455

วางแผนใหการบําบัดทดแทนวางแผนใหการบําบัดทดแทน

หนาที่ไตหนาที่ไต

หนาท่ีของไตลดลงมากหนาท่ีของไตลดลงมาก1515--292944

คุมความดันโลหิตคุมความดันโลหิต และหาและหา

สาเหตุสาเหตุ

หนาท่ีของไตลดลงปานกลางหนาท่ีของไตลดลงปานกลาง3030--595933

คุมความดันโลหิตคุมความดันโลหิต และหาและหา

สาเหตุสาเหตุ

หนาท่ีของไตลดลงเล็กนอยหนาท่ีของไตลดลงเล็กนอย แตมีแตมี

ปสสาวะหรือการตรวจพบอยางอ่ืนปสสาวะหรือการตรวจพบอยางอ่ืน

ผิดปกติผิดปกติ

6060--898922

คุมความดันโลหิตคุมความดันโลหิตหนาท่ีของไตปกติหนาที่ของไตปกติ แตมีปสสาวะหรือแตมีปสสาวะหรือ

การตรวจพบอยางอ่ืนผิดปกติการตรวจพบอยางอ่ืนผิดปกติ
มากกวามากกวา 909011

การรักษาการรักษารายละเอียดรายละเอียดหนาท่ีของไตหนาท่ีของไต

((มิลลิลิตรตอนาทีมิลลิลิตรตอนาที))

ระยะของโรคไตระยะของโรคไต

วายเรื้อรังวายเร้ือรัง
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สารอาหารสารอาหาร ผูปวยท่ีรบัการฟอกเลือดผูปวยท่ีรบัการฟอกเลือด ผูปวยท่ีลางไตทางชองทองผูปวยท่ีลางไตทางชองทอง

โปรตีนโปรตีน 1.11.1--11..22 กรัมกรัม//กก..กก././วันวัน 1.21.2--1.1.33 กรัมกรัม//กก..กก././วันวัน

>> 50%50% HBVHBV โปรตีนโปรตีน >> 50%50% HBVHBV โปรตีนโปรตีน

พลังงานพลังงาน 3300--3535 กิโลกิโลแคลอแคลอร่ีร่ี//กก..กก././วันวัน 3300--3535 กิโลกิโลแคลอแคลอร่ีร่ี//กก..กก././วันวัน

โซเดียมโซเดียม 2,0002,000--33,,000000 มิลลิกรัมมิลลิกรัม //วันวัน 33,,000000--44,,000000 มิลลิกรัมมิลลิกรัม //วันวัน

นํ้านํ้า 500500--11,,000000 ซีซี..ซีซี ++ ปริมาตรปริมาตร 2,0002,000--3,0003,000 ซีซี..ซีซี//วันวัน

ปสสาวะปสสาวะ//วันวัน

การใหการใหโภชนโภชนบําบัดบําบัด ( Nutrition Recommendation)( Nutrition Recommendation)
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สารอาหารสารอาหาร ผูปวยท่ีรับการฟอกเลือดผูปวยท่ีรับการฟอกเลือด ผูปวยท่ีลางไตทางชองทองผูปวยท่ีลางไตทางชองทอง

โปแตสเซียมโปแตสเซียม 2,0002,000--33,,000000 กรัมกรัม//วันวัน หรือหรือ 3,0003,000--4,0004,000 มิลลิกรัมมิลลิกรัม//วันวัน

4040 มิลลิกรัมมิลลิกรัม//กก..กก.. หรือไมจํากัดหรือไมจํากัด

ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัส 800800--11,,220000 มิลลิกรัมมิลลิกรัม//วันวัน หรือหรือ 800800--1,2001,200 มิลลิกรัมมิลลิกรัม//วันวัน

<<1177 มิลลิกรัมมิลลิกรัม//กก..กก.. หหรือรือ <<1177 มิลลิกรัมมิลลิกรัม//กก..กก..

แคลเซียมแคลเซียม 11,,000000--1,8001,800 มิลลิกรัมมิลลิกรัม//วันวัน 11,,000000--1,8001,800 มิลลิกรัมมิลลิกรัม//วันวัน

การใหการใหโภชนโภชนบําบัดบําบัด ( Nutrition Recommendation)( Nutrition Recommendation)
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ตัวอยางแบบแผนการบริโภคอาหารตัวอยางแบบแผนการบริโภคอาหารตัวอยางแบบแผนการบริโภคอาหาร

หมูอาหารหมูอาหาร ปริมาณโปรตีนปริมาณโปรตีน ((กรัมกรัม//วันวัน))
25 30 35 40 45 50

 เน้ือสัตว, สวน (7) 2

แปง, สวน (2)

ผัก, สวน (1)

ผลไม, สวน (0.5)

รวม

4

2

2

25 30

4

2

3

3

35

5

3

3

2

4

4

3

2

45 51

4

6

2

4

5

6

3

2

(โปรตีน)

40
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รายการอาหารแลกเปลี่ยนรายการอาหารแลกเปลี่ยน :: โรคไตโรคไต
อาหารอาหาร โปรตีนโปรตีน น้ําน้ํา โซเดียมโซเดียม โปแตสเซียมโปแตสเซยีม ฟอสฟอรัสฟอสฟอรัส พลังงานพลังงาน คารโบไฮเดรตคารโบไฮเดรต

((11 สวนสวน)) ((กรัมกรัม)) ((ซีซี..ซีซี.).) ((มิลลิกรัมมิลลิกรัม)) ((มิลลิกรัมมิลลิกรัม)) ((มิลลิกรัมมิลลิกรัม)) ((กิโลกิโลแคลอแคลอร่ีร่ี)) ((กรัมกรัม))

นมนม 44 120120 6060--8080 175175--185185 110110 8080--120120 88

เน้ือสัตวเน้ือสัตว 77 1515 2525 100100--120120 6565--7070 6565--7070 --

ไขไข 77 3535 6060 7070 9090 6565--7575 --

ผลไมผลไม #1#1 0.50.5 9090 22 175175 1515--25               4025               40--8080 1515

ผลไมผลไม #2#2 0.50.5 9090 22 300300 1515--25               4025               40--8080 1515

ผักผัก #1#1 11 9090 1515 185185 35                 2535                 25--30                    530                    5

ผักผัก #2#2 11 9090 1515 310310 3535 2525--3030 55

ขาวขาว//แปงแปง 22 1010 1010--130130 2525--3535 2525--35              7035              70--90                   1890                   18

ไขมันไขมัน -- -- 00--5050 1010 5                  455                  45 --

##11 == โปแตสเซยีมโปแตสเซยีมตํ่าตํ่า ##2 =2 = โปแตสเซียมโปแตสเซยีมสูงสูง
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สูตรอาหารปน

โรงพยาบาลรามาธิบดี
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อาหารทางการแพทยอาหารทางการแพทยอาหารทางการแพทย


