
ชราสุข
ด้วย

11 อ.



 เมือ่ก้าวเข้าสูว่ยัสูงอาย ุสภาพร่างกาย
ที่ถดถอยคงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะ
ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสขุกบัส่ิงทีเ่ป็นอยู่
ต่างหาก คือเรื่องส�าคัญที่ผู้สูงวัยทุกคน
ต้องเตรียมรับมือให้พร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพื่อการเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพและมีความสุขสมวัย

 หากท�าได้ตามนี้ครบทั้ง 11 เคล็ดลับ 
ค�าว่า  สุขภาพดี ไม่ห่างไกลไปไหนแน่นอน 



	 คาถากายสิทธิ์ส�าหรับผู้สูงวัยท่ีต้องท่องจ�าให้ข้ึนใจในการเลือกซื้ออาหารบริโภคคือ		
“ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม”	และควรลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและ
ไขมัน	แต่ให้เพิ่มใยอาหารจากผัก	ผลไม้	ถั่วทุกชนิด	มันเทศ	ฯลฯ	รวมถึงอาหารพวกที่มี
แคลเซียมมากขึ้น	เพื่อน�าไปเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง

อาหาร

อ.1

ปริมาณสารอาหารท่ีผู้สูงวัยควรได้รับใน 1 วัน
ข้อมูลตารางอาหาร	(ข้อมูลจากหนังสือสร้างกาย-ใจให้แข็งแรง	โดยนายแพทย์บรรลุ	ศิริพานิช)	

หมู่อาหาร

หมู่ที่	1
โปรตีน

หมู่ที่	2
คาร์โบไฮเดรต

หมู่ที่	3	
เกลือแร่

ชนิดอาหาร

เนื้อสัตว์	เช่น	ปลา	
ไก่	หมู	ฯลฯ

นม

ไข่

ข้าว	ก๋วยเตีย๋ว	ขนมจนี

ผักใบเขียวสด	/	ต้ม

ผักสีเหลือง

ปริมาณต่อวัน

120-160		กรัม

1	แก้ว	(240	ซีซี)

1	ฟอง	(50	กรัม)

3-4	ถ้วย

ผกัใบเขียวสด	/	ต้ม

ผักสีเหลือง			  

ข้อเสนอแนะ

ควรเป ็นเนื้อสัตว ์ที่
ย่อยง่าย

นมไขมันต�่า

ไม่เกนิ	3	ฟอง	/	สัปดาห์	

ข้าวสกุ	มือ้ละ		2	ทพัพี

คะน้า	ต�าลึง	ผักบุ้ง	
แตงกวา

ฟักทอง	แครอท



	 การดูแลธรรมชาติรอบตัวเรา	 เพื่อให้
ร ่ างกายได ้อากาศบริ สุทธิ์ 	แต ่ด ้วย
สภาพแวดล้อมปัจจุบันมากด้วยมลพิษ		
จึงขอแนะน�า	การฝึกลมปราณด้วยการ
นั่งขัดสมาธ	ิง่ายๆ

หมู่อาหาร

หมู่ที่	4	
วิตามิน

หมู่ที่	5
ไขมัน

หมู่ที่		6

ชนิดอาหาร

ผลไม้สุก		เช่น	กล้วย	ส้ม	มะละกอ	ฯลฯ

ปริมาณต่อวัน ข้อเสนอแนะ

ส้ม	มะละกอ	
ฝรั่ง	แอปเปิล
*ควรงดผลไม้รสหวาน
จัด	เช่น	ทุเรียน	ขนุน	
มะม่วงสุก	องุ่น	ฯลฯ

ควรงดน�้ามันมะพร้าว	
น�า้มนัสัตว์	น�า้มนัปาล์ม

งดน�้าชา	กาแฟ	
น�้าอัดลม	และ
เครือ่งดืม่มแีอลกอฮอล์

2	ช้อนโต๊ะไขมัน	เช่น	น�้ามันพืช	ฯลฯ

น�้าเปล่า		ปริมาณวันละ		6-8	แก้ว	/	วัน

แต่หากผู ้สูงอายุมีโรคภัยต่างๆ	ร่วมหรือเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคต่างๆ	เช่น	เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง	หรือไขมันในเลือดสูง	เป็นต้น	ก็ควรต้องระวังเรื่องการเลือก
ทานอาหารมากขึ้นอีกเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของโรคน้ันๆ

อากาศ 
อ.2

วิธีการคือ 
1.	ให้เท้าซ้ายทับเท้าขวา	 ปล่อยคอ	 บ่า	
ไหล่	สบายๆ	ไม่ต้องเกร็ง		
2.	ใช้ท้องสบูลมปราณเข้าเตม็ปอด	สงัเกตว่า
กล้ามเน้ือหน้าท้องจะมีการเคลื่อนไหว
กระเพ่ือมขึน้แสดงว่าท�าถกูแล้ว	 หลังจาก
นัน้จงึค่อยๆ	ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ	ให้กล้าม
เนื้อหน้าท้องกระเพื่อมลง	 ท�าเป็นประจ�า
อย่างน้อยสกั	10	นาทต่ีอวนั	จะช่วยให้โลหติ
ไหลเวียนไปตามจุดต่างๆ	 ของร่างกายได้
สะดวก	แล้วสุขภาพทีด่กีจ็ะตามมา		



	 ซึ่งผู้สูงวัยอาจเริ่มต้นออกก�าลังกายได้
ง่ายๆ	ด้วยการเดนิหรอืการบรหิารข้อต่างๆ	
ในร่างกาย	สิง่ทีค่วรปฏบัิตอิย่างเคร่งครดัก็

ออกก�าลังกาย
อ.3

คอื	ควรเริม่จากการอบอุน่ร่างกายประมาณ	
5-10	 นาที	 และใช้เวลาในการออกก�าลัง	
15-20	นาท	ีและจบลงด้วยการผ่อนคลาย	
5-10	นาท	ีและทุกครัง้ในการออกก�าลงักาย
ไม ่ควรกลั้นหายใจหรือสูดลมหายใจ
แรง	 ควรหายใจเข้าและหายใจออกยาว
สม�่าเสมอ	และควรออกก�าลังอย่างน้อย	
3	 ครัง้ต่อสปัดาห์	 ครัง้ละ	 30	 นาท	ี เน้น
การออกก�าลังกายอย่างต่อเนือ่ง	ไม่หกัโหม

เดินออกก�าลังกายอย่างไร
ควรเริ่มด้วยการเดินช้าๆ	ก่อนสัก	5	นาที	แล้วจึงค่อยเพิ่มความเร็วขึ้น	และช่วงแรกๆ	ที่
เพิ่งเริ่มออกก�าลังกายไม่ควรเดินไกลนัก	แต่เมื่อฝึกจนเกิดความอดทนแล้ว	จึงค่อยเพิ่ม
เวลาและความเร็วขึ้นตามล�าดับ

ท่าบริหาร
ข้อ

สร้างสุข

ก้ม-เงย แหงนศีรษะ
1.	ยืนหรือนั่งบนเก้าอี้
2.	ตั้งศีรษะตรง	
3.	ก้มหน้าลงจนต�่าสุด	แล้ว	 	
	 ค่อยๆ	เงยหน้าขึ้นจนแหงน		
	 เต็มที่	
4.	กลับมาท่าเริ่มต้น	ท�าซ�้า			 	
	 5-10	ครั้ง

ท่าบริหารคอ 



		 การรับแสงแดดอ่อนๆ	 ยามเช้าอย่าง
น้อยวนัละ	30	นาท	ีช่วยให้ร่างกายของผูส้งู
วยัได้รบัวติามนิดเีข้าไปช่วยดดูซมึแคลเซยีม
และฟอสฟอรัส	และสามารถป้องกัน
และชะลอการเกิดโรคกระดูกพรุนได	้
และวิตามินดียังช่วยป้องกันโรคซึมเศร้า	
มะเรง็ต่อมลกูหมาก	มะเร็งเต้านม	เบาหวาน	
โรคอ้วน	 และเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ฮอร์โมน	กล้ามเนื้อให้แข็งแรงอีกด้วย	

ชกฟ้า

1.	ยืนหรือนั่งบนเก้าอี้
2.	ก�าหมัด	ท�าท่า	‘ชก’	ขึ้นไป
	 ตรงๆ		เหนือศีรษะ	สลับกัน
	 ทีละข้าง
3.	ท�าข้างละ	5-10	ครั้ง	

ท่าบริหารไหล่และคอ

ยืน-ย่อ

1.	ยืนเกาะพนักเก้าอี้
2.	ย่อตัวลงให้เข่างอเล็กน้อย
	 ค้างอยู่ในท่านี้แล้วนับ		1-5	
3.	กลับมายืนท่าตรง	ท�าซ�้า
	 5-10	ครั้ง	

ท่าบริหารสะโพก เข่า และเท้า

แสง 
อาทิตย์

อ.4



	 ในผู้สูงวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงภาวะ
อารมณ์หลากหลาย	 อาทิ	 ขี้หงุดหงิด	
โมโหง่าย	 หรือขี้น้อยใจ	 และใช้อารมณ์
มากกว่าเหตุผล	 เพื่อป้องกันไม่ให้ตกอยู่
ในภาวะอารมณ์เช่นนัน้	การยดึศาสนาเป็น
ที่พึ่งทางใจ	เช่น	การท�าสมาธิ	หมั่นศึกษา
ธรรมะอย่างสม�่าเสมอ	 อาจเป็นวิธีท่ีช่วย
ให้จิตใจสงบสุขและมีสติมากขึ้น			

อารมณ์

อ.5

	 หลังเกษียณอายุการท�างาน	 มี
ผู ้สูงวัยจ�านวนไม่น้อยท่ีป่วยเป็น
โรคซึมเศร้า	ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลาย
สาเหตุ		เช่น	มองว่าตนเองเป็นคน
ไร้คณุค่าเมือ่ไม่ได้ท�างาน	เบือ่หน่าย
การเข้าสังคม	ชอบแยกตัว	และ
มีจิตใจหม่นหมอง	 ให้ลองหันกลับ
มามองที่สถาบันครอบครัวซึ่งเป็น
จุดเร่ิมต้นของสังคม	 ใช้ชีวิตอยู ่
กับลูกหลานให้มีความสุข	 ได้ท�า
กิจกรรมครอบครัว	 ได้มีช่วงเวลา
พักผ่อนอย่างเต็มที่	 โดยปราศจาก
ความกังวลต่อสิ่งใดๆ	 นี่แหละคือ
ยาแก้โรคซมึเศร้าให้แก่ผู้สูงวยัทีเ่หน็
ผลชัดเจนมากที่สุดวิธีหนึ่ง

อบอุ่น

อ.6



อนามัย
อ.7

	 เม่ือไม่ต้องคร�า่เคร่งอยูก่บัการท�างาน	8	ชัว่โมงอย่างน้อยต่อวนั	ท�าให้ผู้สูงวยัมเีวลาอยู่
กนัตนเองมากขึน้	การหางานอดเิรกท�าจะช่วยลดทอนความเหงา	หากได้ท�าในกจิกรรมที่
ชื่นชอบก็จะมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้ตลอดทั้งวัน	กิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงวัยมีให้เลือก
หลายกลุ่มกิจกรรม	อาทิ

		 ผู้สูงวัยควรหมั่นตรวจเช็คร่างกายเป็นประจ�าทุกปี		เพื่อทราบถึงอาการผิดปกติของ
ร่างกายรวมถึงจิตใจ	 หากเกิดความผิดปกติในระยะเร่ิมต้นก็จะท�าให้การรักษาได้ผลดี
กว่า	หรือถ้าตัวท่านมีโรคประจ�าตัวอยู่แล้วก็ควรมีวินัยต่อตนเอง	ท�าตามค�าแนะน�าของ
แพทย์อย่างเคร่งครดั	นอกจากโรคใหม่จะไม่ถามหา	ยงัสามารถยบัยัง้อาการของโรคเดมิ
ให้คงที่หรือลดลงได้อีกด้วย	

อดิเรก

อ.8



1. กจิกรรมทางกาย
ให้ร่างกายได้เคลือ่นไหว	เช่น	เล่นกฬีา	ท�างาน
บ้าน	เต้นลลีาศ	ร�าไทเก็ก	ท่องเทีย่ว	ฯลฯ	

2. กิจกรรมทางสังคม 
เช่น	การเข้าร่วมชมรมต่างๆ	หรือการ
เป็นอาสาสมัครเพ่ือสังคม	อาทิ	ชมรม
ปฏิบัติธรรม	เป็นต้น
3. กิจกรรมด้านอาชีพ
อาจเลอืกเรียนฝึกอาชพีตามทีต่นถนดัและ
เหมาะกบัวยัของตนเองกไ็ด้	 เช่น	 เรยีนจดั
ดอกไม้	ท�าขนม	หรอืช่างซ่อมเครือ่งยนต์	ฯลฯ	
4. กิจกรรมงานอดิเรก 
เช่น	การอ่านหนงัสือ	วาดรปู	เยบ็ปักถกัร้อย	
การเล่นเกมฝึกสมอง	ฯลฯ

อุจจาระ

อ.9
	 สิ่งที่ส�าคัญรองจากการรับประทาน
อาหารเพือ่ด�ารงชวีติ	คงหนไีม่พ้นเรือ่งการ
ขบัถ่าย	ไม่ว่าจะเป็นอจุจาระหรอืปัสสาวะ	
หากไม่มีการขับของเสียออกจากร่างกาย	
หรอืขับถ่ายแล้วแต่ยงัมขีองเสยีตกค้างอยู่
ในล�าไส้	ของเสียเหล่านั้นจะกลายเป็น
สารพิษหมักหมมสะสม	นานวันเข้าก็จะ
ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา

1. ทานอาหารที่มีเส้นใยมากๆ 
เช่น	ผัก	ผลไม้	ข้าวซ้อมมือ	ฯลฯ
2. การออกก�าลงักาย	เดนิ	วิง่	หรอืบรหิาร
หน้าท้อง	 จะช่วยกระตุ้นการท�างานของ
ล�าไส้ได้
3. เปล่ียนนสิยัในการรบัประทานอาหาร  
ไม่ทานอาหารค�าดืม่น�า้ค�า	หรอืทานอาหาร
ขณะเครียด

4. เข้าห้องน�้าทันทีเมื่อมีความรู้สึก
อยากถ่าย	ถ้าฝืนจะท�าให้เกดิอาการท้องผูก
5. ดื่มน�้าอย่างน้อยวันละ 4-8 แก้ว
6. ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา
7. หลกีเล่ียงการใช้ยาระบายและยาทีก่่อให้
เกิดอาการท้องผูก	เช่น	ยาโคเดอีนและ
ยาลดกรดบางชนิด	เป็นต้น



อุบัติเหตุ

อ.10

	 เมื่ออายุมากขึ้น	 การเคลื่อนไหว
ร่างกายและประสาทสัมผัสต่างๆ	 จะ
มีประสิทธิภาพลดลง	 นั่นเป็นสัญญาณ
เตือนอย ่างหนึ่ ง ให ้ผู ้ สู งวัยต ้องคอย
ระมัดระวังตัวเอง	

	 ซึ่งอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้	 หาก
ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท	 ด้วยการ
จัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีระเบียบ
เรียบร้อย	ไม่วางของระเกะระกะกีดขวาง
ทางเดนิ	และควรเพิม่แสงสว่างภายในบ้าน
ให้เพียงพอต่อการมองเห็น		และควรให้
ผู้สูงวัยสวมเสื้อผ้าใส่สบาย	 ไม่ยาวรุ่มร่าม	
และเลือกรองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันการ
ลื่นล้ม	 ถ้าเดินไม่สะดวกควรใช้ไม้เท้าช่วย
พยุงร่างกาย	 และในกรณีมีปัญหาทาง
ด้านสายตา	ควรสวมแว่นสายตาตดิตวัเป็น
ประจ�าเพื่อช่วยในการมองเห็น

อนาคต

อ.11

	 เรื่องที่ท�าให้ผู้สูงวัยเกิดความกังวลใจ
ในล�าดับต้นๆ	คงหนีไม่พ้นปัญหาเกี่ยวกับ
รายได้	ปัจจบุนัมีโปรแกรมการออมเพือ่ใช้
ยามเกษียณจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง
ที่น่าสนใจ	รวมถึงการท�าประกันชีวิต	การ
ซื้อประกันสุขภาพเพ่ือคุ้มครองยามเจ็บ

ป่วย	หากมีการเตรียมความพร้อมเสียแต่
เน่ินๆ	 ผู้สูงวัยจะสามารถบริหารจัดการ
เงินเก็บยามเกษียณได้อย่างมีความสุข
โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน		
	 นอกจากนี้ยังมีเร่ืองสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่างๆ	ที่ภาครัฐและเอกชน
มอบให้กับผู้สูงวัย	เช่น	บริการทางแพทย์
และสาธารณสุข	การลดหย่อนค่าโดยสาร
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทาง	
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ	 การช่วยเหลือด้านที่
อยู่อาศัย	 ควรหมั่นศึกษาข้อมูลเอาไว้เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเอง	



ข้อมูล
เพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์

และสวัสดิการผู้สูงวัย

1. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  
หน่วยงานที่ติดต่อ	:	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม	:	สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	

		http://agingthai.dms.moph.go.th
โทร.	02-591-8277		

2. การฝึกอาชีพ
หน่วยงานที่ติดต่อ	:		 ส�านักงานจัดหางานเขตพื้นที่	 1-10	 และส�านักงานจัดหางาน
จังหวัดทุกจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม	:	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	

		www.doe.go.th
โทร.	สายด่วน	1694,	1506	

3. การช่วยเหลือเงินเบ้ียยังชีพ
หน่วยงานที่ติดต่อ	:		กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

		www.dla.go.th
โทร.	02-241-9000	ต่อ	4131-2
หน่วยงานที่ติดต่อ	:		ส�านักพัฒนาสังคม	กรุงเทพมหานคร

		www.bangkok.go.th
โทร.	02-245-5165	(Call	Center)

4. การช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง-เรื่องที่อยู่อาศัย
หน่วยงานที่ติดต่อ	:		 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 /	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกรุงเทพฯ	ทั้ง	8	แห่ง	/	ส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร	/	ส�านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	ทุกจังหวัด



จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
SOOK PUBLISHING
เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก
	 หนังสือคู่มือสูงวัยอย่างสมาร์ท	 โดย
มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผู้สูงอายไุทย	
(มส.ผส.)
	 หนงัสอืคูม่อืการอบรมการดแูลสขุภาพ
ผู้สูงอายุ	32	ชั่วโมง	โดยศูนย์อนามัยที่	2	
สระบรุ	ีกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
	 บทความ	 10	 อ.	 เพื่อการมีสุขภาพด	ี
จากเว็บไซต์ส่งเสริมสุขภาพ	 กรมอนามัย	
กระทรวงสาธารณสุข		
(http://hp.anamai.moph.go.th/soongwai)	

สามารถสืบค้นข้อมูลและหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ห้องสร้างปัญญา	
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ		ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	
หรือดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชัน	SOOK	Library	และ	resource.thaihealth.or.th	
โทร.	02-343-1500	กด	3	


