“ทําไมจึงเป็ น

”

“ท่ านมีปัจจัยเสียงสําคัญ แอบแฝงอยู่
แต่ ท่านไม่ ทราบ... จึงเกิดอัมพาตได้”

ภาวะความดันโลหิตสูง

โอกาสเสียง

เคล็ดลับในการลด
ชาหรื ออ่อนแรงครึ งซีกทีหน้า หรื อขา
เวียนศีรษะ หรื อหมดสติ
ต้ องรีบไปพบ
ปวดหัวรุ นแรงเฉี ยบพลัน
แพทย์โดย
พูดไม่ชดั หรื อลินแข็ง
ด่ วน!
ตามัว หรื อเห็นภาพซ้อน

เป็ นสาเหตุทีทําให้หลอดเลือดแข็งตัว เกิดโรคอัมพาตได้มาก

มีโอกาสเป็ นอัมพาตมากกว่ าคนปกติ ถึง - เท่ า
กลุ่มความดันโลหิตสู ง
ค่าความดันเท่ากับ หรื อมากกว่า

การป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาตในเด็กวัยรุ่น

/ มม. ปรอท

กลุ่มความดันโลหิตทีเสี ยงต่อการเกิดโรค
ค่าความดันเท่ากับ

- / - มม. ปรอท

กลุ่มความดันโลหิตปกติ
ค่าความดันตํากว่า

/ มม.ปรอท

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตหรื อ โรคหลอดเลือดสมอง
เป็ นอาการของแขน ขาหรื อหน้าซี กใดซี ก หนึ งชา อ่อน
แรงหรื อ เคลือนไหวลําบาก หรื อ เคลือนไหวไม่ไ ด้ อย่าง

ทันทีทนั ใด เกิดขึนจากหลอดเลือดแดงทีไปเลียงสมองตีบ
ตันหรื อแตก ทําให้เนื อสมองขาดอาหารและออกซิ เจน เนือ
สมองเสี ยหาย ถ้าไม่รี บปรึ กษาเนื อสมองจะตาย และส่ งผล
กระทบต่อการทํางานของอวัยวะภายใต้การควบคุมของสมอง

จํากัดปริ มาณเกลือ ไขมัน และนําตาล ในอาหารทุกมือ
กินผัก ผลไม้รสไม่หวานจัด
หยุดสู บบุหรี และหลีกเลียงการสู ดดมควันบุหรี
การควบคุมนําหนัก ตรวจสุ ขภาพตามวัย เช่ น ความดัน
โลหิต นําตาลในเลือด และไขมัน
ทํากิจกรรมทางกาย /ออกกําลังกายวันละ นาที วัน / สัปดาห์
สนับสนุนให้สมาชิ กในครอบครัวร่ วมกันปรับเปลียน
วิถีการดําเนิ นชีวติ ทีส่ งเสริ มสุ ขภาพทังกายและจิตใจ

ปัจจัยเสี ยงทีต้องระวัง
ภาวะหรื อโรคความดันโลหิตสู ง เพิ มความเสี ยงของ
การเกิ ดโรค - เท่า
โรคเบาหวาน เพิ มความเสี ยงของการเกิ ดโรค จากคน
ปกติถึง เท่า
การสู บบุหรี เพิ มความเสี ยงของการเกิดโรค เท่า จาก
คนปกติ
ไขมันในเลือดสู ง เพิ มความเสี ยงของการเกิดโรค .
เท่าจากคนปกติ
โรคหัวใจ, ขาดการออกกําลังกาย,ผูส้ ู งอายุ

พ่อ แม่ ผู ้ปกครอง ควรเป็ นตัวอย่างการเคลือนไหว
โดยกิจกรรมทางกาย เช่น ออกกําลังกาย ทํางานบ้าน
ร่ วมกันเดินขึนลงบันไดแทนการใช้ลฟิ ต์ จัดสวน เดิน
เร็ ว วิงปั นจักรยาน ว่ายนํา ช่วยแม่จ่ายตลาด
ควรลดชัวโมงดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ให้ไม่
เกิ น ชัวโมงต่อวัน
โรงเรี ยนควรกํา หนดให้มีกิ จกรรมเคลือนไหวออก
กําลังกายทุกครังในวิชาพลศึกษา และสุ ขศึกษา
ผ่อนคลายสมอง เช่ น ฝึ กนังสมาธิ กาํ หนดลมหายใจ
เข้า –ออก ดูหนัง ฟังเพลง ทํางานอดิเรก
โรงเรี ยน ควรมีโรงยิม ลานกีฬาทีปลอดควันบุหรี

การป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาตในวัยผู้ใหญ่

ฝึ กนิสัย “ชิมก่ อนเติม กินอาหารรสชาติพอดี ” คนทีชิน
รสหวาน รสเค็ม ต้องค่อย ๆ ลดปริ มาณลงมา ให้คนอืน
ช่วยชิ มหลี ก เลี ยงการบริ โภคอาหารที มี ส่วนประกอบ
ของนําตาล และเกลือ ในปริ มาณมาก เช่ นผลไม้ รสจัด
นําอัดลม นําปลา อาหารกระป๋ อง อาหารสําเร็ จรู ป ของ
หมักดอง
นําตาล (ไม่ เกิน ช้ อนชา / วัน ) เกลือ (ไม่เกิน ช้ อนชา / วัน)

เลิกบุหรี ลดปริ มาณแอลกอฮอล์
ชายไม่ เกิน แก้ว / วัน หญิงไม่เกิน แก้ ว / วัน

ควบคุมให้มีนาหนั
ํ กตัวทีเหมาะสมดังนี
รอบเอวหญิงไม่เกิน ซ.ม. รอบเอวชายไม่ เกิน ซ.ม.

กินผักผลไม้ (รสไม่หวานจัด) เพราะมีกากใยอาหาร ช่ วย
ในการขับถ่าย เช่น มะละกอ ฝรั ง ชมพู่
ผักสด ทัพพี/วัน ผักสุก ช้ อนโต๊ะ/วัน

เคลือนไหวออกกําลังกาย เช่น เต้นแอโรบิก เดินเร็ ว วิง
ว่ายนํา ขีจักรยาน โยคะ อย่างน้อย นาที ต่อวัน และ
สมําเสมอ
จัดการความเครี ยดในแต่ละวัน เช่ น ดูหนัง ฟั งเพลง คุย
กับเพือนทํางานอดิเรก ทําสมาธิ
ผูท้ ีมีอายุ ปี ขึนไป ควรตรวจเช็คร่ างกาย วัดความดัน
ตรวจนําตาลในเลือดอย่างน้อยปี ละครัง
ควบคุมค่าความดันโลหิต และนําตาลในเลือด ให้อยูใ่ น
ค่าปกติอยูเ่ สมอนันคือ
ค่ าความดันโลหิตปกติ น้ อยกว่า / มิลลิเมตรปรอท
ค่ านําตาลปกติ น้ อยกว่า มิลิกรัม /เดซิ ลิตร

 ลดเกลือ
 เพิมผัก
ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต
ถึงแม้เกลือ จะมีความสํ าคัญต่อ ร่ างกาย แต่ ก ารบริ โภคเกลื อ
มากเกินไป จะมีผลเสี ยต่อร่ างกาย ( ไม่ควร บริ โภคเกิน ,
มก. / วัน หรื อ ช้อนชา / วัน ) เพราะการกิ น เค็มจะทําให้
ระดับความดัน สู งขึ นและไตทํางานหนัก มากขึนในการขับ
โซเดียม ออกจากร่ างกาย การรับประทานผัก และผลไม้รส
ไม่หวานจัด ช่วยให้เกิดความสมดุลของแร่ ธาตุในร่ างกาย
เคล็ดลับป้ องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

“ลดเค็ม ลดความดัน ป้ องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต”

เจ็บป่ วย ฉุ กเฉิน บริการตลอด

ชั วโมง

โทร. - - , โทรสาร. - -

-

คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

