




คุณรู้เรื่องอาหาร
ของผู้สูงอายุดีพอ?
	 การเปล่ียนแปลงท้ังทางร่างกาย	 อารมณ์	 และจิตใจของ
ผูส้งูอายมุผีลตอ่สขุภาพการทานอาหารท่ีต้องเอาใจใส่ดแูลเปน็พเิศษ	
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระร่างกายที่มีผลกับการ
รับประทาน	การยอ่ย	และการดดูซึม	ปญัหาโภชนาการในวยัสูงอายนุัน้
ก็ไม่ต่างจากวัยอื่นๆ	 ท่ีมี ท้ังปัญหาการขาดสารอาหาร	 เช่น	
น้ำาหนักตัวน้อย,	ขาดวิตามิน,	ขาดแร่ธาตุ,	กระดูกพรุน	หรือปัญหา
โภชนาการเกิน	เช่น	โรคอ้วน,	โรคเบาหวาน,	ความดันโลหิตสูง	หรือ
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
	 ดังนั้นเราจึงควรมีความรู้อย่างแท้จริงว่า	คนในวัยนี้ต้องการ
สารอาหารอะไรเป็นสำาคัญ	สิ่งใดควรทานและไม่ควรทาน		และควร
ดแูลใสใ่จอาหารลกัษณะใดบา้ง	เพือ่ให้ผูส้งูอายมุสีขุภาพแขง็แรงและ
ปราศจากโรคภัยดังที่กล่าวมานี้



ผู้สูงอายุควรเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานน้อย 
องค์การอนามัยโลกแนะนำาให้ลดพลังงานในอาหารลง	5%	ต่อทุก	10	ปี	
ของอายุที่เพิ่มขึ้น	จนถึงอายุ	59	ปี	พออายุ	60-69	ปี	ให้ลดพลังงานลง	
10%	และเมื่ออายุ	70	ปีขึ้นไปให้ลดลง	20%

ผู้สูงอายุควรได้รับปริมาณคาร์โบไฮเดรต 55% 
ของปริมาณพลังงานทั้งหมดต่อวัน 
โดยทานในรปูแบบของขา้ว	แปง้	เผอืก	มนั	เพราะจะชว่ยใหไ้ดรั้บวติามนิ
และแร่ธาตุเพิ่มเติมด้วย

ผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีนที่ย่อยง่าย 
ไดแ้ก	่อาหารจำาพวกเนือ้ปลา	ไข	่นม	และถัว่เมลด็แหง้	เพราะมกัมปีญัหา
เรื่องฟัน	และอวัยวะย่อยอาหารหย่อนสมรรถภาพในการทำางาน

การทานไขมันในวัยนี้จะลดลงเช่นเดียวกับ
การทานอาหารให้พลังงาน 
โดยควรได้รบัปรมิาณไขมันไม่เกิน	25-30%	ของปริมาณพลงังานทัง้หมด
ต่อวัน	โดยปริมาณน้ำามันพืชที่ควรได้รับอยู่ที่	2-3	ช้อนโต๊ะต่อวัน

ความต้องการสารอาหาร
ของผู้สูงอายุที่คุณอาจไม่รู้  



ผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการวิตามินเท่ากับ
วัยหนุ่มสาว
แต่การที่ทานได้แต่อาหารอ่อนๆ	อาจทำาให้การได้รับวิตามินไม่เพียงพอ	
จึงควรให้ทานผักผลไม้อย่างเพียงพอในแต่ละวัน	เพราะวิตามินส่วนใหญ่
อยู่ในผักผลไม้สด

เส้นใยอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม 
เพราะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งในลำาไส้และช่วยให้อุจจาระนุ่ม	ขับถ่ายง่าย

ผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการแร่ธาตุเท่าเดิม 
ได้แก่	ธาตุเหล็กและแคลเซียม	แต่โดยทั่วไปอาหารผู้สูงอายุมักมีโปรตีนต่ำา	
จึงมีผลทำาให้ธาตุเหล็กต่ำาไปด้วย	ต้องให้ทานตับ	เนื้อสัตว์	ไข่แดง	ผักสด	
และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง

ผู้สูงอายุมักดื่มน้ำาไม่เพียงพอ 
ควรดื่มให้ได้ต่อวันวันละ	6-8	แก้ว



เนื้อสัตว์ ผู้สูงอายุสามารถทานได้วันละ	4-5	ช้อนโต๊ะ	
ปรมิาณจะลดลงไดเ้มือ่มกีารทานไข	่ถัว่	หรอืนมรว่มดว้ย	
และควรสับเน้ือให้ละเอียดหรือต้มให้เปื่อย	ทางที่ดีควร
เลือกทานเนื้อปลาเป็นประจำา	

ไข่ เป็นอาหารท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ	เพราะมีคุณค่า
ทางอาหารสูงมากและอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก	ผู้สูงอายุที่
ไม่มีภาวะไขมันในเลือดสูง	บริโภคไข่ได้สัปดาห์ละ	3-4	
ฟอง	ส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง	ควรเลือก
ทานเฉพาะไข่ขาวเท่านั้น

นม เปน็อาหารชว่ยเสริมแคลเซยีมและใหโ้ปรตนีสูง	ควร
ดื่มนมพร่องมันเนยให้ได้วันละ	1	แก้ว	

ถั่วเมล็ดแห้ง ใช้ทดแทนอาหารจำาพวกเน้ือสัตว์
รับประทานได้เป็นประจำา	แต่ควรนำามาปรุงให้นิ่มก่อน	
ทานได้ทั้งที่ปรุงเป็นอาหารคาวและหวาน	หรืออาจจะ
ทานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์	เช่น	เต้าหู้หรือเต้าเจี้ยว	

อาหารหมู่นี้บริโภคได้	แต่ไม่ควรทานมากจนเกินไป	
ปริมาณที่เหมาะสมคือ	วันละ	6-8	ทัพพี	และควรเลือก
ข้าวหรืออาหารประเภทแป้งอื่นที่ผ่านการขัดสีน้อย

อาหารหมู่ที่ 

1

อาหารหมู่ที่ 

2

 เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ

ข้าว แป้ง น้ำาตาล เผือก มัน 

หลักการจัดอาหาร
สำาหรับผู้สูงอายุ



เป็นอาหารที่ผู้สูงอายุเลือกทานได้ค่อนข้างมาก	และ
เป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุสำาคัญ	ควรให้ทานผัก
หลายๆ	ชนิดสลับกัน	โดยผักสีเขียวสด	/	ต้ม	ปริมาณ	
2	 ทัพพีต่อวัน	ผักสีเหลืองและส้มปริมาณ	1	ทัพพี
ต่อวัน	แต่ควรเป็นผักท่ีต้มสุกหรือนึ่งจนสุกนุ่ม	ไม่ควร
ให้ทานผักดิบ	 เพราะย่อยยากและอาจทำาให้เกิดแก๊ส	
ท้องอืดท้องเฟ้อตามมาได้

ผู้สูงอายุสามารถทานผลไม้ได้ทุกชนิด	และควรทาน
ผลไม้ทุกวัน	 เพื่อให้ได้รับวิตามินซีและเส้นใยอาหาร	
ควรเลอืกผลไมท้ีเ่คีย้วงา่ย	เนือ้นุม่	เชน่	มะละกอ	กลว้ยสกุ	
ส้ม	น้ำาผลไม้คั้น	มื้อละ	1	ส่วน	ยกเว้นคนที่อ้วนมากหรือ
เป็นเบาหวาน	และไม่ควรทานผลไม้หวานจัด	อาทิ	ลำาไย	
ทุเรียน	ขนุน	น้อยหน่า

ไขมันจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายและช่วยในการ
ดูดซึมวิตามินบางชนิด	แต่ก็ไม่ควรทานมากเกินวันละ	
2	ชอ้นโตะ๊	นอกจากนีอ้าหารไขมนั	ทำาใหผู้ส้งูอายทุอ้งอดื	
ท้องเฟ้อหลังอาหารได้	 จึงควรใช้น้ำามันพืชในการ
ปรุงอาหารแทนน้ำามันจากไขมันสัตว์และน้ำามันมะพร้าว

อาหารหมู่ที่ 

3

อาหารหมู่ที่ 

4

อาหารหมู่ที่ 

5

ผักต่างๆ 

ผลไม้ต่างๆ

ไขมันจากสัตว์และพืช



ตัวอย่างรายการอาหาร
สำาหรับผู้สูงอายุใน 1 วัน

อาหาร รายการ
อาหารที่ 1

รายการ
อาหารที่ 2

รายการ
อาหารที่ 3

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

อาหารว่าง

อาหารว่าง

ก่อนนอน

ข้าวต้มกุ้ง

ก๋วยเตี๋ยวไก่

มะละกอสุก

ข้าวสวย

น้ำาพริกกะปิ

ปลาทูทอด

ผักสด

แกงเลียง

ฝรั่ง

ขนมฟักทอง

น้ำาใบบัวบก

นมพร่องมันเนยอุ่น

ถั่วกวน

น้ำาส้มคั้น

นมพร่องมันเนยอุ่น

ลูกตาลลอยแก้ว

น้ำากระเจี๊ยบ

นมพร่องมันเนยอุ่น

เกี้ยมอี๋

ข้าวผัดกุ้ง

มะม่วงสุก

ข้าวสวย

แกงส้มผักรวม

ไข่ตุ๋น

แตงโม

ข้าวต้ม

ไข่เจียว

ผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยว

ราดหน้าทะเล

เงาะ

ข้าวสวย

แกงจืดเต้าหู้อ่อน

น้ำาพริกลงเรือ

ผักสด

ส้มเขียวหวาน



แต่หากผู้สูงอายุมีโรคต่างๆ	ร่วม	หรือเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆ	
ก็ควรต้องระวังเรื่องการเลือกทานอาหารมากขึ้นเป็นพิเศษ	ดังนี้

จะทานได้เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับน้ำาหนักตัว	อายุ	
และกจิกรรมทีท่ำาในแตล่ะวนั	เชน่	ผูป้ว่ยทีอ่ว้น	
ทานข้าวได้	2	ทัพพี	 เมื่อเลือกทานก๋วยเตี๋ยว
หรอืขนมปงัแลว้	ตอ้งลดหรืองดขา้วในมือ้นัน้ลง
ตามสัดสว่นทีก่ำาหนด	อาหารในกลุม่น้ีจะทานได้

มื้อละ	2-3	ส่วนเท่านั้น

ควบคุมชนิด
และปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต

ลดอาหารที่มีน้ำาตาลทุกชนิด  
แต่ผู้ป่วยสามารถเลือกทานผลไม้รส
ไม่หวานได้	แต่ก็ควรเลือกทานผลไม้	

1	ชนิดต่อมื้อ	วันละ	2-3	ครั้ง
หลังอาหาร	และหลีกเลี่ยงผลไม้
รสจัด	เช่น	ทุเรียน	องุ่น	ขนุน

ลดเนื้อสัตว์ติดมัน
และรับประทานปลานึ่ง

หรือต้ม	และเต้าหู้ให้บ่อยขึ้น

ลดอาหาร
ที่มีไขมัน
เช่น	กะทิ	

อาหารทอด	
หรือเนย	

เพิ่มอาหาร
ประเภทผัก
ให้มากขึ้น 

ควรทานให้ได้วันละ	
6	ทัพพี	แต่ไม่ควรทาน
ผักดิบ	เพราะย่อยยาก

หากผู้สูงวัย
เป็นโรคเบาหวาน



หากผู้สูงวัย
เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ระงับ
ความเครียด
กังวล

ลดอาหาร
รสเค็ม หลีกเลี่ยง

อาหารสำาเร็จรูป 

ออกกำาลังกาย
สม่ำาเสมอ

หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด	หมักดอง	
เชน่	ไขเ่คม็	ปลารา้	ผกัดอง	เตา้หูย้ี	้
เป็นต้น	และลดการใช้เครื่องปรุง	

เช่น	ผงปรุงรส	น้ำาปลา	เกลือ

อาหารกระป๋อง 	 และ
ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์
แปรรปู	เช่น	ไส้กรอก	แฮม

ลดอาหาร
ไขมันมาก

เช่น	เนือ้สัตวต์ดิมนั	
อาหารทอด	กะทิ

งดการสูบบุหรี่
และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

และให้เหมาะสม
กับสภาพร่างกาย

ด้วยการทำากิจกรรม
ที่ให้ความเพลิดเพลิน



หากผู้สูงวัย
มีภาวะไขมันในเลือดสูง

จำาพวกเคร่ืองในและหนังสัตว์	ไข่แดง	อาหารทะเลบางชนิด	เช่น	
ปลาหมึก	หอยนางรม	เป็นต้น	โดยทานน้อยลงเหลือสัปดาห์ละ	

1-2	ครั้ง	และทานเนื้อสัตว์ไขมันต่ำาแทน	เช่น	ปลา	อกไก่	
และรับประทานไข่ได้เพียง	2-3	ฟองต่อสัปดาห์

ควบคุมอาหารประเภท
คอเลสเตอรอลสูง 

ทานอาหาร
มีกากใยมากๆ

รับประทาน
นมพร่องมันเนย

แทนนมปกติ

เชน่	ผกัใบเขียว	ผลไมท้ีม่กีากมาก	
ข้าวซ้อมมือ	เป็นต้น	จะช่วย
ลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดี

เลือกใช้น้ำามันพืช
ประกอบอาหาร
แทนน้ำามันจาก

ไขมันสัตว์

ออกกำาลังกาย
สม่ำาเสมอ

ให้เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย	เช่น	วิ่งเหยาะๆ



เช่น	หนังสัตว์	เครื่องใน	นม	เนย	ที่ยังไม่ได้สกัดไขมันออก	
ไข่แดง	อาหารกะทิ	อาหารแปรรูป	อาหารรสจัด	และ
กาแฟ	หันมาทานเนื้อปลา	เนื้อไก่	นมพร่องมันเนย

เพื่อให้ได้รับวิตามินซี
และเบต้าแคโรทีน	เพื่อ
ช่วยขัดขวางการดูดซึมไขมัน

ทานผัก 
ผลไม้เป็นประจำา  

หลีกเลี่ยงการทาน
อาหารไขมันสูง 

เช่น	เกลือ	น้ำาปลา	ซุปก้อน

ลดการกิน
อาหารเค็ม
และโซเดียมสูง ควบคุม

การขับถ่าย
ให้เป็นปกติ

โดยการออกกำาลังกาย
และพักผ่อนให้เพียงพอ

ควบคุมไม่ให้เกิด
ความเครียด 

หากผู้สูงวัย
เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด



ทานอาหารที่
ควบคุมน้ำาหนัก
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ควบคุมสารพิวรีน
ในอาหารจำาพวกเครื่องในสัตว์	
ถั่วเมล็ดแห้ง	และอาหารที่มี

ไขมันมาก

ดื่มน้ำามากๆ 
เพื่อช่วยในการ
ขับถ่ายกรดยูริก

งดการดื่ม
แอลกอฮอล์

พยายาม
ผ่อนคลายจิตใจ
ให้ร่าเริง	ไม่เครียด

ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ
ตามความเหมาะสมของร่างกาย

หากผู้สูงวัย
เป็นโรคเก๊าท์



ดดัแปลงลกัษณะอาหารใหเ้คีย้วงา่ยข้ึน เช่น	สับละเอยีด	
ต้มเปื่อย	หรือปรุงให้มีลักษณะค่อนข้างเหลว

ปรุงรสชาติตามความชอบของแต่ละคน เช่น	
หวานขึ้นเล็กน้อย	หรือจืดลง	หรือไม่ควรเค็มมาก

ลดปริมาณอาหารแต่ละมื้อ แล้วเพิ่มจำานวนม้ือข้ึน	เช่น	
จากวันละ	3	มื้อ	เป็น	5	มื้อ	เพื่อให้ทานได้หลากหลายขึ้น

จัดแต่งอาหารให้มีสีสันหลากหลาย และเสิร์ฟขณะที่ยัง
ร้อนๆ	ใหม่ๆ	จะช่วยกระตุ้นน้ำาย่อยได้ดีกว่า

ควรให้ทานมื้อหนักเป็นมื้อกลางวันหรือบ่าย 
แทนมื้อเย็น	จะช่วยให้หลับสบายขึ้น

เลีย่งน้ำาชาหรอืกาแฟ เพราะจะทำาใหน้อนไมห่ลบัตอนดกึ

เคล็ดลับเพิ่มเติม

1

2

3

4

5

6

การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุแต่ละคน
อาจไม่เหมือนกัน	บางคนทานง่าย	บางคนทานยาก	

บางคนทานได้น้อย	บางคนเลือกทาน	
แต่เพื่อให้ได้คุณค่าสารอาหารครบถ้วน	

อาจนำาวิธีดังนี้ไปลองปฏิบัติดู



สามารถสืบค้นหนังสือที่คุณสนใจได้ที่ห้องสร้างปัญญา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) หรือ
ดาวน์โหลดได้ที่ resource.thaihealth.or.th  โทร. 02-343-1500 กด 2

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก 
หนังสือคู่มือบริโภคอาหารสำาหรับผู้สูงอายุ	
โดยศูนย์อนามัยที่	2	สระบุรี	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือการดูแลตนเองด้านโภชนาการสำาหรับผู้สูงอายุ	
โดยกองโภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือคู่มือการอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	32	ชั่วโมง	
โดยศูนย์อนามัยที่	2	สระบุรี	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข


