อาหาร 1900 กิโลแคลอรี ที่ผูมีน้ำหนักเกิน รับประทาน

อาหาร 1400 กิ โลแคลอรี สำหรั บ ลดน้ ำหนั ก

1900 kcal diet consumed by overweight person

1400 kcal diet for weight loss

เชา
breakfast

เชา
breakfast
1 ชต
1 tbsp

กลางวัน
lunch

ผัก 1 ทัพพี, หมูไมติดมัน 4 ชต.
ไขมันต่ำ
vegetable 1 ladle, lean pork 4 tbsp. low fat

กลางวัน
lunch
ผัก 1 ทัพพี, กุง/ปลา 4 ชต.
vegetable 1 ladle, shrimp/ﬁsh 4 tbsp.

เย็น
dinner

เย็น
dinner
ผัก 1 ทัพพี, ปลาทู 4 ชต.
vegetable 1 ladle, ﬁsh 4 tbsp.

รับประทานอาหารอยางปลอดภัย
SAFE swallowing tips
รับประทานอาหารใหชาลงอยางระมัดระวัง ll Eat slowly and carefully
มีสมาธิในขณะที่รับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน หรือพูดคุยสนทนากับ
ผูอื่นขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู
Focus only on eating, and do not watch TV or have a conversation while
you are eating.

นั่งตัวตรง ll Sit upright

หามรับประทานอาหารในทานอน หรือขณะที่นอนเอนหลัง
Do not eat while you are leaning back or lying down.

ดื่มน้ำพอดีคำ… ทีละอึก ll Take one sip of liquid at a time

การดื่มน้ำคำโต หรือดื่มน้ำอยางตอเนื่องติดตอกัน จะเพิ่มความเสี่ยงตอการสำลักได
Taking in larger amounts, one swallow after another, can increase your risk
of aspiration

ตักอาหาร หรือเคี้ยวอาหารทีละชอน ll Take one bite of food at a time

ใหแนใจวาคุณไดกลืนอาหารในปากลงไปหมดแลว กอนที่จะตักรับประทานคำตอไป เศษอาหาร
ที่ยังคางในปาก อาจเปนสาเหตุใหคุณไอสำลักในภายหลังจากที่กลืนอาหารลงไปแลวก็ได
Be sure you swallow all the food in your mouth before putting in more. Bits of food
can collect in your mouth and cause choking later.

เวชศาสตรฟน ฟูสำหรับผูปวยโรคหลอดเลื อดสมอง

Post-stroke rehabilitation guideline

กมหนาขณะกลืน ll Keep your chin down

การทำทานี้ จะชวยใหคุณกลืนไดงายขึ้น และชวยปองกันความเสี่ยงจากเศษอาหารที่หลุดเขา
ไปยังทางเดินหายใจได
Tilt your chin down and keep it down as you swallow. This posture make swallowing
easier and will lower the chance of food or drink going into your windpipe.

โปรแกรมฟ  น ฟู ผ ู  ป  ว ยอั ม พาตครึ่งซีก
Recovery programs for hemiparesis patients
กายภาพบำบั ด

Physical therapy

ฝกออกกำลังกายเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
สวนตางๆ
ฝกการทรงตัวขณะนั่ง ยืน เดิน

Exercise and movements
training on different muscle bundles.
Body balance training while sitting, standing and walking.

ฝกการจัดทาทางที่เหมาะสมในการนอน นั่ง

Appropriate body positioning when sleeping or sitting.

ฝกการใชอุปกรณเครื่องชวยตางๆ เชน ไมเทา
รถเข็น อุปกรณพยุงหัวไหล ขอเทา

Training on using helping devices such as walking stick, wheelchair, shoulder
and ankle supporters.

ใชเครื่องมือไฟฟาตางๆในการบำบัดรักษา เชน
เครื่องกระตุนไฟฟา เครื่องมือลดปวดแบบตางๆ
การฝกออกกำลังกายในน้ำ
ฝกเทคนิคการหายใจ การไอ และการชวย
ระบายเสมหะ

การแนะนำความรู  เ กี ่ ย วกั บ การป อ งกั น ความ
เสี ่ ย ง อุ บ ั ต ิ เ หตุ ต  า งๆ เช น การหกล ม ข อ ไหล
เลื่อน-หลุด การสำลัก

Using electronic devices for therapy such as stimulators, different types of
electronic pain reducer devices.
Water exercise training.

กิจกรรมบำบัด
ฝกทำกิจวัตรประจำวัน เชน การใสถอดเสื้อผา การรับประทานอาหาร
ฝกการทำงานของมือ ในการหยิบจับ
สิ่งของ
การปรับสภาพที่อยูอาศัยใหเหมาะสม
กับความพิการ
ฝกกลืน
ฝกกระตุนการรับรูและสติปญญา

อรรถบำบัด
ฝกการสื่อความหมาย
ฝกการพูด การออกเสียง

Breathing, coughing and techniques for excretion of sputum training.

Providing information about risks and prevention of accidents such as falling,
shoulder joints dislocation, choking, etc.

Activity therapy
Performing daily routines including changing
clothes, eating food, etc.
Using hands to hold or touch things.
Adjusting environment suitable for disability.
Training on proper swallowing.
Stimulating senses, consciousness and
knowledge.

Speech- language therapy
Communication skill training
Speaking and phonetics training.

การปฏิบ ั ต ิ ต ั ว และจัดสภาพแวดลอมเพื่อปอ งกั น การพลั ด ตก หกล ม
Self-care and environmental arrangement to prevent falls
ผูที่มีภาวะเสี่ยงลม ควรใหญาติหรือเจาหนาที่ชวยประคองเวลานั่ง ยืน หรือเดิน
A patient at high risk of falls, relatives or staff should support while sitting,
standing or walking
เคลื่อนยายตัวเองดวยความระมัดระวัง เปลี่ยนทาทางอยางชาๆ ขณะลุก นั่ง หรือ
ยืน เดิน สังเกต อาการหนามืด
Self-moving with cautions and change positions very slowly.
Observe fainting when standing up, sitting, standing or walking
ผูมีปญหาเรื่องสายตา ควรสวมแวนตาขณะยืนเดิน
A patient with eye problem should wear glasses when standing or walking
ใสรองเทาที่ขนาดกระชับพอดีเทา พื้นมีดอกยางไมลื่น
Wear suitable shoes with anti-slip pad
ใหผูปวยระวังอุบัติเหตุหกลม และตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุหกลม
Make a patient aware of falls and dangers of falls
ปรับเตียงนอนใหต่ำสุด ยกไมกั้นเตียงขึ้นทุกครั้ง
Adjust a bed to the lowest level and lift bed rails up every time
วางสิ่งของที่ผูปวยใชประจำไวระยะใกลมือ เชนแวนตา โทรศัพท แกวน้ำ
Set commonly used items nearby a patient such as glasses, telephone, glass

วางออดกดเพื่อขอความชวยเหลือไวใกลมือผูปวย
Provide a buzz near a patient
จัดแสงสวางใหเพียงพอ ตามทางเดิน
Set sufﬁcient light along a walk way
เก็บสิ่งของตามทางเดินใหเปนระเบียบ พื้นทางเดินไมเปยกลื่น
Keep a walk way clean and dry
พรมเช็ดเทายึดติดพื้น ไมลื่นไดงาย
Doormat ﬁxed to the ﬂoor: not easily slippery
หองน้ำ มีราวจับ และยางกันลื่นที่พื้น
Bathroom with rails and anti slip ﬂoor installed

โปรแกรมออกกำลัง กายขณะผู  ป  ว ยอยู  บ  า น

Exercise program while a patient is at home
ฝกการออกกำลังกายตอไปนี้เพื่อปองกันการยึดติดของขอตอตางๆ
ใหทำอยางชาๆ ทาละ 20 - 30 ครั้ง วันละ 3 - 4 ชุด
Follow the following exercise to prevent joint stiffness.
Do each exercise slowly 20-30 times each side and 3-4 sets daily

การบริหารขอไหล (Shoulder joint exercise )

การกางแขนและหุบแขน (Adduction and Abduction of shoulder)
ผูชวยเหลือจับที่ขอมือและขอศอกของผูปวย กางแขน
ของผูปวยออกแลบแขนของผูปวยเขา ทำชาๆ
A helper holds a patient’s wrist and elbow, then
extends out at the shoulder then brings them
down to the patient’s body side very slowly.

การกระดกขอมือขึ้น-ลง (Flexion and Extension of wrist )
ผูชวยเหลือมือหนึ่งจับที่แขนทอนลาง อีกมือหนึ่งจับที่นิ้วทั้งสี่ คอยๆ กระดกขอมือของผูปวยขึ้นลง
A helper holds a lower arm with one hand, another holds all four ﬁngers of the patient
then ﬂexes up and down slowly

เอามือสองขางจับประสานกัน ขอศอกเหยียดตึง ยกขึ้นระดับไหลทำมุม 90 องศา กดลงขางลำตัวในทานอนหงาย
หรือยกเหนือศีรษะจนสุดในทานั่ง
Hold both hands with the elbows stretched, lift up until to shoulder line with 90 degree angle to the
body if supine position or lift both up to head line until the elbow stretched if sitting.

การกำมือ - แบมือ (Grasp and release exercise)
การงอเหยียดขอศอก (Flexion and Extension of elbow )
ผูชวยเหลือจับประคองที่ขอมือและศอกของผูปวย งอศอกเขาและเหยียดออก
A helper holds a patient’s wrist and elbow, then ﬂexes and extends slowly

ผูชวยเหลือมือหนึ่งจับที่นิ้วหัวแมมือ อีกมือหนึ่งจับที่นิ้วทั้งสี่ มือที่จับนิ้วทั้งสี่ขยับ กำมือและแบมือผูปวย
A helper holds a thumb of patient with one hand and another holds all four ﬁngers then
grasps and releases the patient’s hand slowly.

การกางขา-หุบขา (Adduction and Abduction of legs)
ผูชวยเหลือมือหนึ่งจับที่ตนขา อีกมือจับที่ขอเทา โดยใหฝาเทาของผูปวยวางแนบบนแขนของผูชวยเหลือ
จับขากางออกประมาณ 45 องศาและหุบขาเขามาแนวเดิม
A helper holds a hand at the upper leg with another holds the ankle by a patient’s plantar resting
on the arm of helper then extends the leg to 45 degree angle then brings it back to the original
position.

การกระดกขอเทาขึ้น-ลง (Flexion and Extension of ankle)
ผูชวยเหลือมือหนึ่งจับที่เหนือเขา อีกมือหนึ่งจับที่สนเทา
ของผูปวยดันฝาเทาเพื่อกระดกขอเทาขึ้น

การงอขาและเหยียดขา (Flexion and Extension of legs )

A helper holds a hand above a patient’s knee and
another holds a heel, then pushes to ﬂex the ankle.

ผูชวยเหลือมือหนึ่งจับที่ขอตนขา อีกมือหนึ่งจับที่เขาของผูปวยคอยๆ ยกเขาและสะโพกงอขึ้นใหมากที่สุดและ
คอยๆเหยียดออกจนขาตรง
A helper holds upper leg joint of a patient with one hand and another holds the patient’s knee
then slowly lifts a knee and hip ﬂexed as much as it can then extends the leg straight.

ยกสะโพกจากทานอนหงาย (Lift the hip from supine position )
ใหผูปวยนอนหงาย แขนวางขางลำตัว ชันเขา 2 ขางขึ้น และออกแรงยกสะโพกขึ้นใหพนพื้นจนอยูในระนาบ
เดียวกับลำตัว
Request a patient to lie on the back, both arms rest beside the body, both knees leaned up
and then push the hip up to the body level.

ยอเขา-เขยง (Kneeling and heeling up )
เริ่มจากยืนใหระยะหางของเทาทั้งสองขาง กวางเทากับความกวางของไหล ยอเขายืนตรง-เขยงเทา ตามลำดับ
หากการฝกพัฒนาขึ้นสามารถใหผูปวยปลอยมือจากราวจับหรือเกาอี้
Start with standing by setting width of both feet is aligned with width of shoulders, then slightly
knee down, stand up and heel up, respectively. If practice long enough, the patient can remove
hands from holding rails or chair

การถายน้ำหนัก (Transfer the weight )
ฝกการถายน้ำหนักขาขวาและซาย โดยเริ่มจาก ยืนใหระยะหางของเทาทั้งสองขาง กวางเทากับความกวางของไหล
เอนตัวถายน้ำหนักไปขาซายและขาขวาสลับกัน หากการฝกพัฒนาขึน
้ ผ
 ป
ู ว ยสามารถปลอยมือจากราวจับหรือเกาอีไ้ ด
Practice to transfer weight from the right leg to the left by standing with both feet apart widely to the
width of the shoulder then lean to transfer weight from the left leg to the right then reverse from the
right to the left. If practice long enough, the patient can remove hands from holding rails or chair.

กาวเทาไปดานหนา-ถอยหลัง (Step forward and backward )
เริ่มจาก ยืนใหระยะหางของเทาทั้งสองขาง กวางเทากับความกวางของไหล กาวเทาไปดานหนา-ถอยหลัง
ทั้งขางขวาและซาย หากการฝกพัฒนาขึ้นสามารถใหผูปวยปลอยมือจากราวจับหรือเกาอี้ได
Start with standing by setting width of both feet is aligned with width of shoulders, then step
forward and backward for both left and right legs. If practice long enough, the patient can remove
hands from holding rails or chair.

กางขา-หุบขาในทายืน (Adduction and abduction of leg on the standing position )
ยืนเทาชิด กางขาออกขางซาย-ขวา สลับกัน หากการฝกพัฒนาขึน
้ ผูป
 ว ยสามารถปลอยมือจากราวจับหรือเกาอีไ้ ด
Stand up both feet together, then spread out to the left then to the right. If practice long enough,
the patient can remove hands from holding rails or chair.

ย่ำเทาอยูกับที่ (Marching )
เริ่มยืนใหระยะหางของเทาทั้งสองขาง กวางเทากับความกวางของไหล ย่ำเทา ขวา-ซาย สลับกัน หากการฝก
พัฒนาขึ้นสามารถใหผูปวยปลอยมือจากราวจับหรือเกาอี้ได
Start with standing by setting width of both feet is aligned with width of shoulders, then step up and
down for both feet; marching. If practice long enough, the patient can remove hands from holding
rails or chair.

For more information
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
for more information

1719

สถานการณฉุกเฉิน
event of emergency

1724

พยาบาลประสานงาน
Stroke Coordinator

02 310 3268

สอบถามขอมูลยา
medication information

02 755 1588

HELP

or 02 310 3000

Bmcneurocoordinatornurse@bangkokhospital.com

เบอรติดตอฉุกเฉิน ll Emergency contact

แจงเหตุฉุกเฉิน
ตำรวจทางหลวง
สถานบันแพทยฉุกเฉิน
ศูนยเอราวัณ
รถพยาบาล
ศูนยจราจรอุบัติเหตุ จส.100

Royal Thai Police
Highway Police
National Institute of Emergency Medicine
Erawan Medical Center
Ambulance
Collision report center JS100

Call. 191
Call. 1193
Call. 1669
Call. 1646
Call. 1691
Call. 1137

