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ปี ขึนไป เมือร่ างกายเจริ ญเติบโตถึงขีดสุดแล้ ว การเปลียนแปลงภายใน

ร่างกายจะเป็ นไปในด้ านเสือมสลาย มากกว่าการสร้ างเสริ ม
เมือเข้ าสูว่ ยั สูงอายุ การทํางานของระบบประสาทจะด้ อยลง ผู้สงู อายุมีปัญหาเรื องนีอย่างมากอาจ
เป็ นโรคฟั นผุ หรื อไม่มีฟันทังปาก ต่อมนําลายหลังสารนําลายน้ อยลง มีผลทําให้ การบดเคียวอาหารภายใน
ปากเป็ นไปได้ ไม่ดี เมืออาหารมาถึงกระเพาะอาหารและลําไส้ เล็ก มีปัญหาการย่อยแลการดูดซึม เพราะ
นําย่อยในกระเพาะอาหารและลําไส้ เล็กมีน้อยลง อาหารทีย่อยไม่ได้ เมือผ่านมาถึงฟลําไส้ ใหญ่ก็จะเกิดการ
สะสมเกิดเชือแบคทีเรี ยในลําไส้ ใหญ่ และปล่อยก๊ าซออกมาทําให้ ท้องขึนท้ องอืดได้ การเคลือนไหวของลําไส้
ก็มีน้อยกว่าวัยหนุม่ สาว ทําให้ เกิดอาการท้ องผูก
อาหารเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะผู้สงู อายุยงั คงมีความต้ องการพลังงานและ
สารอาหารทีมีคณ
ุ ภาพสูงเพือการดํารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ จึงควรกินอาหารให้ ครบทัง หมูเ่ พียงพอและ
เหมาะสมกับ ความต้ องการของร่างกาย
ปริมาณอาหารทีผู้สูงอายุควรกินใน วัน
อาหาร
ปริมาณต่ อวัน
เนือสัตว์
4-5 ช้ อนโต๊ ะ
นมสด
240 มิลลิลิตร
ไข่
3-4 ฟองต่อสัปดาห์
ถัวและผลิตภัณฑ์
รับประทานเป็ นประจํา
ข้ าวและอาหารประเภท 6-8 ทัพพี
แป้งอืนๆ
2 ทัพพี
ผักใบเขียว สด/ต้ ม
ผักสีเหลือง ส้ ม
1 ทัพพี
ผลไม้ /ผลไม้ สกุ
มือละ 1 ส่วน

ข้ อเสนอแนะ
ควรกินปลาเป็ นประจํา
นมพร่องมันเนย 1 แก้ วทุกวัน
แต่ถ้ามีปัญหาด้ านไขมันและคลอเลสเตอรอลใน
เลือดสูงควรเลือกบริ โภคเฉพาะไข่ขาว
ใช้ ประกอบเป็ นอาหารคาวหวาน
ควรเลือกข้ าวหรื ออาหารประเภทแป้งอืนๆ ทีผ่าน
การขัดสีน้อย
ตําลึง คะน้ า ผักบุ้ง ฯลฯ
ฟั กทอง แครอท มะเขือเทศ ฯลฯ
หลีกเลียงผลไม้ รสหวานจัดเช่น ทุเรี ยน ขนุน
ลําไย องุ่น ฯลฯ

ไขมัน/นํามันพืช
นําดืม

2 ช้ อนโต๊ ะ
6-8 แก้ ว

หลีกเลียงไขมันสัตว์ เนย
นําบริ สทุ ธิหรื อนําผลไม้ คนสดได้
ั
บ้ าง ควรหลีกเห
ลียง
นําอัดลม ชา กาแฟ

หมู่ที เนือสัตว์ ต่างๆ ไข่ นม ถัวเมล็ดแห้ งต่ างๆ
เพือเสริ มสร้ างและซ่อมแซมร่ างกาย
- เนือปลา จะเหมาะมากสําหรับผู้สงู วัยเพราะย่อยง่าย
- ไข่ไก่หรื อไข่เป็ ดควรต้ มจนสุก
- นมสดพร่องมันเนย เป็ นอาหารทีให้ แคลเซียมและโปรตีน
- ถัวเมล็ดแห้ ง เป็ นอาหารทีให้ โปรตีนสูง และมีราคาถูก ใช้ แทนอาหารจําพวกเนือสัตว์ได้ เช่น
เต้ าหู้ โปรตีนเกษตร เป็ นต้ น
หมู่ที

ข้ าว แป้ง นําตาล เผือก มัน
สารอาหารหมูน่ ีเป็ นอาหารทีให้ พลังงานเป็ น ส่วนใหญ่ ผู้สงู วัยควรกินในปริ มาณทีพอเหมาะไม่ควร

กินมากเกินไป
หมู่ที

ผักต่ าง ๆ
ผักเป็ นอาหารทีอุดมด้ วยวิตามินและแร่ธาตุ ผู้สงู วัยควรเลือกกินผักหลายๆ ชนิดสลับกัน ควรต้ ม

หรื อนึงจนสุก ไม่ควรบริ โภคผักดิบ เพราะย่อยยากและทําให้ ท้องอืดได้
หมู่ที

ผลไม้ ต่างๆ
ผู้สงู วัยสามารถผลไม้ ได้ ทกุ ชนิดและควรกินผลไม้ ทกุ วัน เพือให้ ได้ วิตามินซีและเส้ นใยอาหาร และ

ควรเลือกผลไม้ ทีมีเนือนุม่ เคียวง่าย ได้ แก่ มะละกอสุก กล้ วยสุก ส้ ม ฯลฯ
หมู่ที

ไขมัน/นํามันพืช
ควรใช้ นํามันพืชปรุงอาหาร เช่น นํามันถัวเหลือง นํามันรํ า หลีกเลียงการใช้ นํามันจากสัตว์และ

นํามันพืชบางชนิด เช่นนําปาล์มและนํามันมะพร้ าว
แนวทางการปฏิบัติตัวเพือส่ งเสริมสุขภาพสําหรั บผู้สูงอายุ
นอกจากการรับประทานอาหารให้ ครบทัง หมูท่ กุ มือ เพือส่งเสริ มสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรงควร
ปฏิบตั ิตวั ดังต่อไปนี
- พักผ่อนให้ เพียงพอวันละ - ชัวโมง
- พยายามอยูใ่ นทีทีมีอากาศบริ สทุ ธิ
- ฝึ กการขับถ่าย อย่าให้ ท้องผูก

- ดูแลสุขภาพ ช่องปาก ฟั น และเหงือก อยูเ่ สมอ
- ตรวจสุขภาพร่ างกายเป็ นประจํา ปี ละ ครัง
- ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอให้ เหมาะสมกับสภาพของร่างกาย
- งดสิงเสพติดทีบันทอนสุขภาพ เช่น บุหรี เหล้ า
- ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
- มองโลกในแง่ดี จะทําให้ จิตใจสดใส อารมณ์ดี
- ควรหาโอกาสพบปะสังสรรค์กบั เพือนบ้ าน
รายการอาหารสําหรั บผู้สูงอายุ ใน วัน
มือเช้ า

ข้ าวต้ มปลาช่อน

อาหารว่าง

นมถัวเหลือง
ขนมกล้ วย

มือกลางวัน

ก๋วยเตียวไก่
มะละกอสุก

อาหารว่าง

ถัวเขียวต้ มนําตาล

มือเย็น

ข้ าวสวย
นําพริ กกะปิ
ปลาทูทอด
แกงเลียง
กล้ วยนําว้ า

ก่อนนอน

นมอุน่

