การเลือกรับประทานอาหาร พรอมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอยางถูกหลักโภชนาการโดยหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีไขมันสูงตลอด จนการนําหลักโภชนบําบัดไปใชใหถูกตองควบคูไปกับการรักษาของแพทย จะทําใหผลการรักษา
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและยังเปนปจจัยสําคัญในการปองกันและลดความเสี่ยงของการเปนโรคหลอดเลือดสมองลงได
++++++ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มักมีปจจัยเสี่ยง เชน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงรวมดวยเสมอ การ
จัดเตรียมอาหารสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจึงควรคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงที่เกิดรวมดวยดังกลาว
หลักสําคัญในการควบคุมและปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
• หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว เชน กะทิ ไขมันสัตว หนังสัตว และเนื้อสัตวที่มีไขมันติดมาก ๆ เชน
กระดูกหมู หมูสามชั้น และขาหมู
• เลือกใชน้ํามันที่มีกรดไลโนเลอิกปรุงอาหาร เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด และน้ํามันรําขาว
• ลดการกินขนมหวาน เชน ทองหยิบ ทองหยอด ผลไมเชื่อม และผลไมที่มีรสหวานจัด เชน ทุเรียน ขนุน
• เลือกกินอาหารที่มีเสนใยสูงเพิ่มขึ้น เชน ผัก ผลไม ขาวซอมมือ และถั่วเมล็ดแหงตาง ๆ
• งดการกินอาหารที่มีรสเค็มจัดทุกชนิด ใชเครื่องปรุงเทาที่จําเปน
• เลือกประกอบอาหารดวยวิธีอบ นึ่ง ยาง ตม แทนการใชน้ํามันทอด

อาหารที่แนะนําสําหรับผูป วยที่เปนโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและ ความดันโลหิตสูง
1. อาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน
อาหารที่ควรรับประทานเพิ่ม
• ผักทุกชนิด รับประทานไดไมจํากัด ใน 1 วัน ควรรับประทานใหหลากหลายชนิด
• ผลไมรับประทานได 2-4 สวน / วัน (ผลไมที่มีปริมาณน้ําตาลต่ํา) เชน สม มะละกอ แคนตาลูป ชมพู
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
• เนื้อสัตวติดมันตาง ๆ เครื่องในสัตว เนื้อสัตวแปรรูป เชน แฮม กุนเชียง แหนม พะโล ขาหมู
• กะทิ ผลิตภัณฑจากกะทิ เชน แกงเขียวหวาน หอหมก
• อาหารจําพวกแปงขัดขาวตาง ๆ
• อาหารมัน/ทอด เชน มันฝรั่ง ขาวเกรียบ กลวยทอด
• ขนมอบชนิดตาง ๆ เชน ขนมปง คุกกี้ พาย เคก ฯลฯ
• ขนมหวาน/เครื่องปรุงรสหวาน เชน ลอดชอง ทองหยิบ ทองหยอด มันเชื่อม น้ําตาลทราย น้ําผึ้ง
• เครื่องดื่มรสหวาน น้ําอัดลม น้ําหวาน นมปรุงแตงรสตาง ๆ รวมทั้งแอลกอฮอล
• ผลไมรสหวาน เชน ทุเรียน ลําไย ขนุน ละมุด นอยหนา ลิ้นจี่

ขอแนะนํา
• ถาดื่มกาแฟ /ชา/นม ควรใชน้ําตาลเทียมแทนน้ําตาลทรายหรือนมขนหวาน ใชนมพรองมันเนยแทนครีมเทียม
• ใชนมพรองมันเนย หรือน้ําเตาหูไมหวานแทนกะทิในการปรุงแกงและขนมหวาน
• วิธีปรุงอาหาร ใชวิธีการ นึ่ง ยาง อบ ตุน แทนการทอด ผัด
• ไขแดง ไมเกิน 2 ฟอง /สัปดาห (ไขขาวไมจํากัดปริมาณ)
• ควรใชน้ํามันพืชปรุงอาหาร เชน น้ํามันรําขาว ถั่วเหลือง ฯลฯ ยกเวน น้ํามันปาลมและน้ํามันมะพราว
2.

อาหารสําหรับผูปวยไขมันในเลือดสูง
อาหารที่ควรรับประทาน
• ปลาทะเลเชน ปลาทู หรือปลาน้ําจืด เชน ปลาชอน ปลานวลจันทรเพราะมีกรดโอเมกา 3 ชวยใหหัวใจทํางานเปน
ปกติ ปองกันการจับตัวของเกล็ดเลือด และชวยลดความดันโลหิต
• ถั่วเมล็ดแหง สัปดาหละ 3-4 ครั้ง เชน ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง มีใยอาหารชนิดละลายน้ําได มีโปรตีนสูง ชวยลด
LDL สามารถใชแทนเนื้อสัตวใหญ
• ผัก ที่มีสีสันตาง ๆ และผลไมหลากหลายทุกวัน เชน ผักคะนา ดอกกะหล่ํา กะหล่ําปลี ผักกวางตุง มีสารอาหาร
หลายชนิดที่ชวยลด LDL และปองกันโรคหัวใจ ใหพลังงานต่ํา และชวยควบคุมน้ําหนักตัว
• รับประทานผลิตภัณฑและธัญพืชไมขัดสี ทุกวัน เชน ขาวซอมมือ ขนมปงธัญพืช ขาวกลอง ขาวโอต ลูกเดือย
• ใชน้ํามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ํา แตมีกรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียวสูงในการทําอาหารเชน น้ํามันมะกอก
น้ํามันถั่วลิสงน้ํามันดอกทานตะวัน น้ํามันดอกคําฝอยและน้ํามันรําขาว
• รับประทานผลิตภัณฑนมพรองมันเนย หรือนมขาดมันเนย แทนผลิตภัณฑนมไขมันเต็ม
• รับประทานกระเทียมสด วันละ 1/2 – 1 หัว เปนสวนหนึ่งของอาหารในชีวิตประจําวัน
• ควบคุมปริมาณอาหารแตละมื้อ โดยเฉพาะเนื้อสัตว ไมเกินวันละ 200 กรัมหรือประมาณ 5 ชอนโตะ
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
• อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เชน ไขแดง เครื่องในสัตว เนื้อติดมัน สมองสัตว อาหารทะเลบางชนิด
• หลีกเลีย่ งอาหารที่ปรุงดวยน้ํามันที่มีไขมันอิ่มตัว เชน เนย ควรใชไขมันไมอิ่มตัว อยางเชน น้ํามันรําขาวแทน
• อาหารประเภท แปง น้ําตาล (คารโบไฮเดรต) และผลไมที่มีรสหวานจัด นอกจากทําใหไขมันไตรกลีเซอไรดสูง
แลว ยังทําใหไขมันพอกที่ตับ เปนผลใหน้ําตาลในเลือดสูง น้ําหนักเพิ่ม
• เครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด
• อาหารที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวที่ถูกดัดแปลง (Trans-fatty acid) เชน ของทอด ขนมอบ มาการีน นอกจากจะทําให
คอเลสเตอรอลสูงแลว ยังทําใหไขมันดี คือ HDL ต่ําลงอีกดวย

3.

อาหารผูปวยความดันโลหิตสูง
เมื่อพูดถึงความดันโลหิตสูง ทุกคนอาจทราบดีวาตองลดอาหารเค็ม คือเกลือโซเดียม คนสวนมากสามารถกิน
อาหารเค็มไดโดยไมมีผลเสียอะไร แตสําหรับคนบางกลุมที่มีภาวะไวตอโซเดียม จําเปนตองลดอาหารเค็มเพื่อควบคุม
ความดันโลหิต

ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับของคนไทย แนะนําวา ควรบริโภคโซเดียมไมเกิน 2400 มิลลิกรัมตอวัน ถามี
ความดันโลหิตสูงรวมกับโรคไต แนะนําใหบริโภคโซเดียมไมเกิน 2000 มิลลิกรัมตอวัน
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
• ของแหง ของดองเค็มและรมควัน เชน ปลาเค็ม เบคอน ไสกรอก ฯลฯ
• ซุปกอน ซุปสําเร็จรูปทุกชนิด อาหารสําเร็จรูปตางๆ
• ผักดองและผลไมกระปอง รวมทั้งน้ําผลไมกระปอง
• สารเคมีบางชนิดที่ใชในการประกอบอาหาร เชน ผงฟู ผงชูรส
• อาหารที่ผสมเกลือ เชน ถั่วอบเนย มันทอด ขาวโพดคั่ว
• แปงสําเร็จรูปพรอมที่จะนํามาประกอบอาหาร เชน แปงทําขนมเคก
• เนยหรือมาการีนที่ผสมเกลือ
• เครื่องดื่มเกลือแร
• น้ําพริกแกงสําเร็จรูป
• คุกกี้ เคก แครกเกอร สวนใหญผสมเกลือมาก ควรหลีกเลี่ยง
• ซอสปรุงรส เชน ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ฯลฯ
ตารางแสดงปริมาณโซเดียมในอาหาร
อาหาร
เกลือ 1 ชอนชา ( 5 กรัม )
ผงชูรส 1 ชอนชา ( 5 กรัม )
น้ําปลา 1 ชอนโตะ ( 15 กรัม )
ซีอิ้ว 1 ชอนโตะ ( 15 กรัม )
ซอสปรุงรส 1 ชอนโตะ ( 15 กรัม )
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพรอมเครื่องปรุง 1 ซอง ( 55 กรัม )
ขาวคลุกกะป 1 จาน ( 270 กรัม )
กะป 1 ชอนชา ( 5.7 กรัม )
น้ําพริกปลารา 1 ชอนโตะ
น้ําพริกตาแดง 1 ชอนโตะ ( 15 กรัม )

โซเดียม (มิลลิกรัม)
2000
492
1160 - 1420
960 - 1420
383
1320
1745
497
360
560

