ป้องกัน … โรคเบาหวาน
ในกลุ่มเสี่ยง
ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
และมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน
 ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีญาติสายตรง เช่น บิดา
มารดา พี่น้องคนใดคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน
 มีน้าหนักเกิน หรืออ้วน มีค่าดัชนีมวลกาย
มากกว่า 25
 มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือมี
ประวัติคลอดบุตรที่มีน้าหนักเกิน 4 กิโลกรัม
 มีประวัติเคยตรวจพบว่า มีความผิดปกติทาง
ระดับน้้าตาลในเลือด หรือมีภาวะความดัน
โลหิตสูง

หรือมีอาการน่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดื่มน้้าบ่อยและมาก
ปัสสาวะบ่อยและมาก
กินจุแต่ผอมลง
น้้าหนักลดและอ่อนเพลีย
เป็นแผลและฝีง่ายแต่หายยาก
คันตามผิวหนังและบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
ตาพร่ามัวต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆ
เจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ ชาตามมือ เท้า หมด
ความรู้สึกทางเพศก่อนวัยอันสมควร

ถึงแม้ว่าท่านพบว่า ท่านอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง แต่ยังไม่ได้หมายความว่า ท่านจะต้อง
เป็นเบาหวาน ขอเพียงท่านปฏิบัติตามค้าแนะน้า
ต่อไปนี้
1. เคลื่อนไหว และออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ อย่างน้อยวันละ 20 – 30 นาที
เช่น เดินเร็ว วิ่ง เล่นกีฬา โดยไม่หักโหม จะ
ช่วยให้ควบคุมน้้าหนัก และช่วยเพิ่มการท้างาน
ของอินซูลินในเลือด และยังช่วยให้ร่างกาย
แข็งแรงอีกด้วย
2. ควบคุมน้าหนักตัว ไม่ให้น้าหนักตัวเกิน
หรืออ้วน ด้วยการคุมอาหารไม่ใช่การอด
อาหาร เป็นการก้าหนดปริมาณให้เหมาะสม
กับพลังงานที่ใช้ งดอาหารที่มีไขมัน และ
น้้าตาลสูง เพิ่มการรับปริมาณอาหารที่มีกากใย
3. ทาจิตใจให้สบาย
4. เมื่ออายุเกิน 40 ปี และมีประวัตว่าบุคคลใน
ครอบครัวป่วยเป็นเบาหวาน ควรได้รับการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวัง และเพื่อให้ได้ทราบว่าเป็นเบาหวาน
ระยะเริ่มแรก
เพียงเท่านี้ …ท่านก็จะเป็นผู้หนึ่งที่มาสุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง และห่างไกลโรคเบาหวาน

จะป้องกันโรคเบาหวาน
ต้องจัดการกับความอ้วน

ผลิต/เผยแพร่โดย…กลุ่มงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
จังหวัดนครสวรรค์
โทร . 0-5621-9888 ต่อ 5200, 9801

อ้วนหรือผอมไป
คุณรู้ได้ด้วยตัวเอง
คนที่มี น้าหนักน้อย เกินไป มักจะขาด
อาหารและสารอาหารที่ส้าคัญ ท้าให้ไม่เจริญเติบโต
ตามวัย ผิวแห้ง กระดูกเปราะ คอพอก ติดเชื้อง่าย
ส่วนคนที่มี น้าหนักตัวเกินและอ้วน ก็
พบโรคภัยได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง รวมทั้งหลอดเลือดสมอง
หัวใจขาดเลือด ไตเสื่อม โรคอื่นๆ
เช่น นิ่วไนถุงน้้าดี ข้อเสื่อม
กระดูกสันหลังคดงอ เป็นต้น
ถ้าเรารักษาน้้าหนักตัวให้สมดุล โดยลด
น้้าหนักที่เกินลง จะสามารถช่วยลดระดับความดัน
โลหิต ไขมันและระดับน้้าตาลในเลือดได้

อยากรูว้ ่าตัวเองมีน้าหนักที่เหมาะ
หรือไม่ ดูได้ง่ายๆด้วยตัวเอง จากการ
ประเมินดัชนีมวลกาย ดังนี้
ค่าดัชนีมวลกาย =
น้้าหนัก ( กิโลกรัม )
ส่วนสูง ( เมตร )
x ส่วนสูง (เมตร)

ตัวอย่าง คุณสมส่วน น้้าหนัก 54 กิโลกรัม สูง 160
เซนติเมตร ( ต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อน
=1.60 เมตร)
วิธีค้านวณ =

54
1.60 x 1.60
ค่าที่ค้านวณได้ = 21.09 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
เมื่อค้านวณแล้ว คุณสมส่วนมีน้าหนักตัวปกติ

แต่ถ้า คานวณได้
 ต่ากว่า 18.5 กิโลกรัม / ตารางเมตร
แสดงว่า ผอมไป ( ต้องบารุงเพิ่ม )
 18.5 – 24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร แสดง
ว่า น้าหนักตัวเหมาะสม ( พอดิบพอดี )
 25 – 29.9 กิโลกรัม / ตารางเมตร แสดง
ว่า น้าหนักเกิน ( ต้องลดน้าหนัก )
 ตั้งแต่ 30.0 กิโลกรัม / ตารางเมตร
แสดงว่า เป็นโรคอ้วนแล้ว ( อันตราย
มาก หากปล่อยไว้ )

เคล็ดลับ
ในการมีน้าหนักที่เหมาะสม
1. มีความตั้งใจเพิ่ม ลด หรือรักษาน้้าหนัก
เพื่อให้แข็งแรง และหุ่นดี
2. ตั้งเป้าหมายให้ตนเองที่ท้าได้จริงและ
เหมาะสม เช่น ถ้าน้้าหนักเกิน จะต้องลด
น้้าหนักสัปดาห์ละครึ่งถึงหนึ่งกิโลกรัม
3. ตั้งเป้าหมายกิจกรรมที่ต้องท้า ได้แก่ การ
ออกก้าลังกายครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 3
ครั้งต่อสัปดาห์ และปรับนิสัยการกิน
4. กิจกรรมออกก้าลังกายที่เลือก เช่น เดน วิ่ง
จ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิก ฯลฯ ต้องรู้สึกว่าสนุก
และท้าให้ร่างกายแข็งแรง
5. กินอาหารให้เป็นมื้อ ไม่กินจุบจิบ หลีกเลี่ยง
สภาพแวดล้อมที่ท้าให้กินมากโดยไม่รู้ตัว
เช่น การกินหน้าจอทีวี เป็นต้น
6. การกินให้รู้สึกอิ่มต้อง “ เคี้ยวช้าๆนานๆ”
7. เลือกผัก ผลไม้ เป็นหลักมากกว่าอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ ของหวานและอาหารที่มี
ไขมันสูง
8. ดื่มน้้าเปล่าหรือน้้าสมุนไพรที่ไม่มีน้าตาล
อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

