ข้ อแนะนาในการปรุงรส
1. กินอาหารจืด แล้วปรุงทีหลัง

- ไม่ควรเติมเครื่ องปรุ งที่มีรสเค็มหรื อเติมเค็มจัด
2. ฝึ กนิสัย “ ชิมก่อนปรุ ง ” และไม่ควรปรุ ง
รสเค็ม ถ้าต้องการเติมแนะนาให้เติมเครื่ องปรุ งทีละ
น้อย ๆ
3. เลีย่ งอาหารทีม่ ีรส “ เค็มจัด” เช่น ผักดอง
ผลไม้ดอง บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ขนมขบเคี้ยว ไข่เค็ม
ไส้กรอก ลูกชิ้น ปลากระป๋ อง ปลาทู ปลาเค็ม
กุง้ แห้ง กุนเชียง กะปิ น้ าปลา ซอสปรุ งรส ปลาร้า
4. ไม่ ควรเติมผงชู รส เพราะ ผงชูรสมีผง
โซเดียม
5. ถ้ ากินอาหารปรุง-หรื อซื้อสาเร็จ เช่น
ก๋ วยเตี๋ยว แกง ซุป หรื ออาหารประเภทผัด ไม่ควร
กินน้ าแกง
เกลือ 1 ช้ อนชาไทย – น้าปลา 5 ช้ อนชาไทย
โซเดียม 1,100 มิลลิกรั ม ไม่ ควรกินน้าปลาหรื อ
เครื่ องปรุงรสอื่นๆเกินวันละ 5 ช้ อนชา
ไม่ ใส่ น้าปลา แต่ ใส่ ผงชูรส กะปิ เต้ าเจี้ยว เกลือ
แทนไม่ ได้ ( เพราะมีปริ มาณโซเดียมเท่ าๆกันหมด )
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ความดันโลหิตสู ง คือ ระดับความดันโลหิต
ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรค
นี้หากไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ตได้จะทา
ให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญ
ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ไตวาย
โรคหลอดเลือดสมองทาให้เกิด อัมพฤกษ์ อัมพาต
ค่ าทีว่ ดั ได้ จะมี 2 ค่ า คือ
ค่ าความดันสู งสุ ด เป็ นค่าที่เกิดขณะที่หวั ใจห้องซ้าย
มายังหลอดเลือดแดงใหญ่เรี ยกว่า
“ความดันโลหิ ตตัวบน”
ค่ าความดันตา่ สุ ด เป็ นค่าที่เกิดขณะที่หวั ใจคลายตัว ให้
เลือดที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่ หวั ใจห้องขวา เรี ยกว่า
“ค่ าความดันโลหิ ต ตัวล่ าง”

ข้ อแนะนาสาหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสู ง
1. ควบคุมอาหารและลดนา้ หนัก
โรคอ้วนหรื อน้ าหนักเกินเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิด
ความดันโลหิตสู ง การลดน้ าหนักสามารถช่วยลดความ
ดันโลหิ ตได้ และช่วยควบคุมระดับน้ าตาล ในเลือด แม้
ท่านจะไม่จดั ว่าอ้วน แต่การลดอาหารประเภทไขมัน ก็
เป็ นสิ่ งที่ดี หลีกเลี่ยงหรื อลด การใช้เนย, ไขมัน และ
น้ ามัน ในการปรุ งอาหาร ให้รับประทาน อาหาร
ประเภท อบ, นึ่ง, ต้ม,ลวก แทน รับประทานอาหาร
ประเภทผัก, ถัว่ , ผลไม้ นมพร่ องไขมันและน้ าผลไม้
2. รับประทานอาหารทีไ่ ม่ เค็มจัด
การรับประทานเกลือมาก จะทาให้ความดันโลหิ ตสู ง
และไตทางานหนัก ควรเน้นอาหารประเภท ได้แก่
- อาหารที่มีแคลเซียมสู ง เช่น เต้าหู ้ ผักใบเขียว ปลา
เล็กปลาน้อย ( สามารถกินได้ ท้งั ตัว )
- นมพร่ องมันเนย เช่น โยเกิร์ตไขมันต่า
- ผักสดทุกชนิด เช่น กะหล่าปลี ผักกาดขาว
- ไขมันจากพืช เช่น น้ ามันราข้าว น้ ามันถัว่ เหลือง
น้ ามันงา น้ ามันดอกคาฝอยปริ มาณของเกลือโซเดียม
คลอไรด์ที่ควรรับประทานไม่เกิน 6 กรัมต่อวัน
3. พยายามลดความเครียด
พยายามเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อม ที่จะทาให้เครี ยดทั้งที่
ทางาน และที่บา้ น

4. ควรงดสู บบุหรี่
บุหรี่ ยงั เป็ นสาเหตุที่สาคัญ ของการเกิดมะเร็ งในปอด,
อัมพาต, โรคหัวใจขาดเลือด และความดันโลหิ ตสู งได้
บุหรี่ ทาให้เกิดการทาลาย และส่ งเสริ มการหดตัว ของ
หลายหลอดเลือด ทาให้เพิ่มอัตราเสี่ ยงต่อ การเกิด
อัมพาตอีกด้วย จึงควรงดสู บบุหรี่ โดยเด็ดขาด
5. งด หรื อ ลดการดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มแอลกอฮอล์ ในปริ มาณมาก เป็ นสาเหตุของ
ความดันโลหิตสู ง และไขมันในเลือดสู ง ควรงดหรื อดื่ม
ในปริ มาณน้อย เช่นในวันหนึ่งๆ ไม่ควรดื่มสุ ราเกิน 60
มิลลิลิตร, เบียร์ 720 มิลลิลิตร., ไวน์ 240 มิลลิลิตร
6. ออกกาลังกายแต่ พอประมาณ
การเดินวันละ 20-30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง
จะช่วยท่านลดน้ าหนักได้ ช่วยทาให้ ระบบไหลเวียน
ของเลือด ดีข้ ึนและป้องกัน โรคของหลอดเลือดได้
7.รับประทานยาให้ สม่าเสมอตามแพทย์ สั่ง
รับประทานยา ตามที่แพทย์สงั่ อย่างเคร่ งครัด
รับประทานยาให้สม่าเสมอ จนกว่าแพทย์ของ ท่านจะ
บอกให้หยุด
8. ตรวจวัดความดันโลหิตสม่าเสมอ

