อาหารผู้สูงอายุ

หมู่ที่ 5 : ไขมัน/น้ำมันพืช
ควรใช้นำ้ มันพืชปรุงอาหาร เช่น น้ำมันถัว่
เหลือง น้ำมันรำ หลีกเลีย่ งการใช้นำ้ มันจากสัตว์และ
น้ำมันพืชบางชนิด เช่นน้ำปาล์มและน้ำมันมะพร้าว

แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สำหรับผู้สูงอายุ
นอกจากการ
รับประทานอาหารให้
ครบทั้ง 5 หมู่ทุกมื้อ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงควร
ปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้
• พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง
• พยายามอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
• ฝึกการขับถ่าย อย่าให้ท้องผูก
• ดูแลสุขภาพ ช่องปาก ฟัน และเหงือก อยูเ่ สมอ
• ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำ ปีละ 2 ครัง้
• ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ เหมาะสมกับ
สภาพของร่างกาย
• งดสิง่ เสพติดทีบ่ น่ั ทอนสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า
• ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
• มองโลกในแง่ดี จะทำให้จติ ใจสดใส อารมณ์ดี
• ควรหาโอกาสพบปะสังสรรค์ กับเพื่อนบ้าน

รายการอาหารสำหรับผู้สูงอายใน 1 วัน
มื้ออาหาร

อาหาร

มื้อเช้า

ข้าวต้มปลาช่อน

อาหารว่าง

นมถั่วเหลือง
ขนมกล้วย

มื้อกลางวัน

ก๋วยเตี๋ยวไก่
มะละกอสุก

อาหารว่าง

ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

มื้อเย็น

ข้าวสวย
น้ำพริกกะปิ
ปลาทูทอด
แกงเลียง
กล้วยน้ำว้า

ก่อนนอน

นมอุ่น

อาหารผู้สูงอายุ

เรียบเรียงโดย
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพัตรา แสงรุจิ
สนับสนุนการพิมพ์โดย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวน 1000 ฉบับ
ปี พศ. 2555
รหัสหน่วยงาน 8699
สงวนลิขสิทธิ์โดย พรบ.การพิมพ์ 2537

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช
SIPI : ND007147

อาหารผู้สูงอายุ

อาหารผู้สูงวัย
ผู้สูงอายุคือ
ผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป
เมือ่ ร่างกายเจริญเติบ
โตถึงขีดสุดแล้ว การ
เปลี่ยนแปลงภายใน
ร่างกายจะเป็นไปใน
ด้านเสื่อมสลาย มาก
กว่าการสร้างเสริม
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ การทำงานของระบบ
ประสาทจะด้อยลง ผูส้ งู อายุมปี ญ
ั หาเรือ่ งนีอ้ ย่างมาก
อาจเป็นโรคฟันผุ หรือไม่มีฟันทั้งปาก ต่อมน้ำลาย
หลัง่ สารน้ำลายน้อยลง มีผลทำให้การบดเคีย้ วอาหาร
ภายในปากเป็นไปได้ไม่ดี เมือ่ อาหารมาถึงกระเพาะ
อาหารและลำไส้เล็ก มีปญ
ั หาการย่อยและการดูดซึม
เพราะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมีนอ้ ย
ลงอาหารที่ย่อยไม่ได้ เมื่อผ่านมาถึงลำไส้ใหญ่ก็จะ
เกิดการสะสมเกิดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ และ
ปล่อยก๊าซออกมาทำให้ทอ้ งขึน้ ท้องอืดได้ การเคลือ่ น
ไหวของลำไส้ก็มีน้อยกว่าวัยหนุ่มสาว ทำให้เกิด
อาการท้องผูก
อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวติ โดย
เฉพาะผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการพลังงานและ
สารอาหารที่มีคุณภาพสูงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ จึงควรกิน อาหารให้ครบทัง้ 5 หมูเ่ พียงพอ
และเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

อาหารผู้สูงอายุ

อาหารผู้สูงอายุ

ปริมาณอาหารที่ผู้สูงอายุควรกินใน 1 วัน
อาหาร

ปริมาณ/วัน

ข้อเสนอแนะ

เนื้อสัตว์

4-5 ช้อนโต๊ะ ควรกินปลาเป็นประจำ

นมสด

240 มิลลิลิตร นมพร่องมันเนย 1 แก้วทุกวัน

• ถั่วเมล็ดแห้ง เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง
และมีราคาถูก ใช้แทนอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ได้
เช่น เต้าหู้ โปรตีนเกษตร เป็นต้น

หมู่ที่ 2 : ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
ไข่

3-4 ฟอง
ต่อสัปดาห์

แต่ถ้ามีปัญหาด้านไขมันและ
คลอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ควรเลือกบริโภคเฉพาะไข่ขาว

ถั่วและผลิตภัณฑ์

รับประทาน
เป็นประจำ

ใช้ประกอบเป็น
อาหารคาวหวาน

ข้าวและอาหาร
ประเภทแป้งอื่นๆ

6-8 ทัพพี

ควรเลือกข้าวหรืออาหาร
ประเภทแป้งอื่นๆ ที่ผ่านการ
ขัดสีน้อย

ผักใบเขียวสด/ต้ม

2 ทัพพี

ตำลึง คะน้า ผักบุ้ง ฯลฯ

ผักสีเหลือง, ส้ม

1 ทัพพี

ฟักทอง แครอท มะเขือเทศ ฯลฯ

ผลไม้/ผลไม้สุก

มื้อละ 1 ส่วน หลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัด
เช่น ทุเรียน ขนุน ลำไย องุน่ ฯลฯ

ไขมัน/น้ำมันพืช

2 ช้อนโต๊ะ

หลีกเลี่ยงไขมันสัตว์ เนย

น้ำดื่ม

6-8 แก้ว

น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำผลไม้คั้นสด
ได้บ้าง ควรหลีกเหลี่ยง
น้ำอัดลม ชา กาแฟ

หมู่ที่ 1 : เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม
ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกาย
• เนื้อปลาจะเหมาะมากสำหรับผู้สูงวัยเพราะ
ย่อยง่าย
• ไข่ไก่หรือไข่เป็ดควรต้มจนสุก
• นมสดพร่องมันเนย เป็นอาหารทีใ่ ห้แคลเซียม
และโปรตีน

สารอาหารหมู่นี้
เป็นอาหารที่ให้พลังงาน
เป็น ส่วนใหญ่ ผูส้ งู วัยควร
กินในปริมาณทีพ่ อเหมาะ
ไม่ควรกินมากเกินไป

หมู่ที่ 3 : ผักต่าง ๆ
ผักเป็นอาหารที่อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ
ผู้สูงวัยควรเลือกกินผัก
หลายๆ ชนิดสลับกัน ควร
ต้ม หรือนึ่งจนสุกไม่ควร
บริโภคผักดิบ เพราะย่อย
ยากและทำให้ทอ้ งอืดได้

หมู่ที่ 4 : ผลไม้ต่างๆ
ผู้สูงวัยสามารถกินผลไม้ได้ทุกชนิดและควร
กินผลไม้ทกุ วัน เพือ่ ให้ได้
วิตามินซีและเส้นใยอาหาร
และควรเลือกผลไม้ที่มี
เนื้อนุ่ม เคี้ยวง่าย ได้แก่
มะละกอสุก กล้วยสุก
ส้ม ฯลฯ

