วิธีการปฎิบัติตนให้เหมาะสม

สมุนไพรช่วยลดน้่าตาลในเลือด

๑. ควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด


กินอาหารให้ตรงเวลา ครบ ๓ มื้อ
ครบหมวดหมู่



และ



หลีกเลี่ยงของหวาน น้าตาล น้าหวาน น้าผลไม้



กินอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง

๒. ออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอ


เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ ขี่จักรยาน หรือว่ายน้า
อย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๓ – ๕ ครั้ง
โดยผู้ที่ไม่เคยออกกาลังกายมาเป็นเวลานาน ถ้าเริ่ม
ออกกาลังกายควรปรึกษาแพทย์ก่อน







ตาลึงเป็นยาพื้นบ้านใช้รักษาเบาหวาน มีสูตร
ตารับหลากหลาย
ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตาลึงจานวน
มาก ทีมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
พบว่าตาลึ งมีห ลั กฐานสนับสนุนประสิ ทธิผ ล
การลดน้าตาลดีที่สุดทั้งในคนและสัตว์ทดลอง
วิธีการใช้ น่าต่าลึงสดทั้งต้น ๑ ก่ามือ ใส่น้่า
พอท่วม ต้มนาน ๑๕ – ๒๐ นาที น่ามาดื่ม
เช้า-เย็น ติดต่อกันอย่างน้อย ๗ – ๑๐ วัน
รับประทานยาแผนปัจจุบันควบคู่กันด้วย ไม่
ควรหยุดยาแผนปัจจุบันโดยเด็ดขาด

การปฏิ บั ติ ต นอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ
ป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นในผู้ ป่ ว ย
เบาหวาน

โรค
แทรกซ้ อ น

๓. ผู้ที่มีน้่าหนักเกินหรืออ้วน ควรลดน้่าหนักลง
๔. รับประทานยาหรือฉีดยาตามแพทย์สั่งอย่าง
เคร่งครัดและมาพบแพทย์อย่างสม่่าเสมอ
๕. เรียนรู้โรคเบาหวานและดูแลรักษาสุขภาพตนเอง


ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ



ดูแลเท้าเป็นประจา ตรวจเท้าด้วยตัวเองทุกวัน
และตรวจเท้าโดยแพทย์ปีละครั้ง ถ้ามีแผลต้องรีบ
ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ



ตรวจตาทุกปี



ตรวจน้าตาลในเลือด เพื่อประเมินผลการควบคุม
เบาหวานด้วยตนเองที่บ้านเป็นประจา



รักษาโรคอื่นๆ ที่มักพบร่วมด้วย เช่น ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
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จัดทาโดย
นางสาวภัทรกมล สาโรชสัมพันธ์ ๕๘๑๙๐๔๔
รายวิชา ศรพท ๔๓๒
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อาการที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน

เบาหวานคืออะไร ?
โรคเบาหวาน คือ โรคหรือกลุ่มของ
โรคที่มีความผิดปกติเรื้อรัง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
กรรมพันธุ์หรือมีความบกพร่องในการผลิต
หรือหลั่งอินซูลินประสิทธิภาพการนาอินซูลิน
ไปใช้ หรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินลดลง
เป็นผลทาให้มีระดับของน้าตาลในเลือดเพิ่ม
สูงขึ้น หากปล่อยทิ้งให้นาน ๆ อาจทาให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ หากมีการ
ปฏิบัติตนที่ไม่เหมาะสม









ปัสสาวะบ่อยและมาก ปัสสาวะมีมดขึ้น
กระหายน้ามาก หิวบ่อย กินจุแต่ผอมลง
อ่อนเพลียและน้าหนักลด
คันตามอวัยวะสืบพันธุ์
ชาตามปลายนิ้ว ปลายเท้า
เป็นแผลหรือฝีง่ายแต่หายยาก
ตาพร่ามัว

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
สาเหตุของโรคเบาหวาน
สาเหตุหลักๆของโรคเบาหวานเกิด
จากร่างกายขาดอินซูลิน อินซูลินเป็น
ฮอร์โมนที่สร้างขึ้นที่ตับอ่อนมีหน้าที่ย่อย
สลายน้าตาลในเลือดทาให้เกิดพลังงาน
ดังนั้นเมื่อขาดอินซูลินแล้วร่างกายไม่
สามารถย่อยสลายน้าตาลเหลือค้างใน
กระแสเลือดและถูกขับออกมาทางปัสสาวะ

แบบเฉียบพลัน
๑. ภาวะน้่าตาลในเลือดต่่า
เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้าตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
ต่ากว่าหรือเท่ากับ ๗๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร มักมี
อาการและอาการแสดงคือ มือสั่น ใจสั่น เหงื่อออก
รู้สึกหิว แขนขาไม่มีแรง ซึ่งถือว่าเป็นภาะฉุกเฉินควรรีบ
แก้ไขในทันทีคือ รับประทานน้าผึ้ง ๓ ช้อนชา หรือลูก
อม ๓ เม็ด หรือน้าหวาน ๑ แก้ว เป็นต้น หากวัด
น้าตาลซ้าแล้วยังต่ากว่า ๗๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร อยู่ให้
รับประทานซ้า หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบส่ง
โรงพยาบาล และหากภาวะน้าตาลในเลือดต่าระดับ
รุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการสับสนไม่รู้สึกตัว ชัก หรือหมด
สติ ห้ามให้อาหารทางปากเด็ดขาด เพราะอาจสาลักลง
หลอดลม ต้องรีบนาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที

๒. ภาวะน้่าตาลในเลือดสูง
มักเกิดกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีน้าตาลในเลือดสูง
กว่า ๔๐๐ มิลลิกรัม/เดซิลิตร มีอาการอ่อนเพลีย
กระหายน้าบ่อย ปัสสาวะมาก คลื่นไส้ อาเจียน
เมื่อมีอาการหายใจหอบ ซึม เลอะเลือน และหมด
สติ ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนใน
โรงพยาบาล มิฉะนั้นอาจเสียชีวิตได้
แบบเรื้อรัง
๑. ภาวะแทรกซ้อนที่จอประสาทตา หรือที่เรา
เรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตา จะมีอาการตาพร่ามัว
เห็นเงาบังได้
๒. ภาวะแทรกซ้อนที่ไต ตรวจพบอัลบูมินใน
ปัสสาวะจะเริ่มบ่งบอกว่ามีปัญหาที่หลอดเลือด
บริเวณไต หากเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆและไม่ได้รับการ
รักษาที่เหมาะสม อาจทาให้เกิดไตวายเรื้อรังใน
ที่สุด
๓. ภาวะแทรกซ้อนที่เส้นประสาท ทาให้ผู้ป่วยมี
อาการชาที่ปลายเท้า ซึ่งเป็นปัจจัย ส่งเสริมให้เกิด
แผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวาน
๔. ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง ทาให้เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด อัมพาต
๕. ภาวะภูมิคุ้มกันต่่า ทาให้ติดเชื้อได้ง่าย

