
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า

แผนการสอน : การดูแลสุขภาพด้านโภชนาการในผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง   
และผู้พิการ



การดูแลสุขภาพพื้นฐานในผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการเก่ียวกับการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายของผูสู้งอายุเบื้องต้น
ได้ และเข้าใจหลักการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเบื้องต้นของผู้สงูอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้
พิการได้

มาตรฐานรายวิชา

วัตถุประสงค์รายวิชา

การเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จ าเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย ในผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการในประเด็นด้านโภชนาการ



การดูแลตนเองด้านโภชนาการ เพื่อการเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดี

การเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จ าเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย



เนื้อหารายวิชา

- ความหมายของโภชนาการที่ดี 

- การประเมินภาวะโภชนาการเบื้องต้นส าหรับผูสู้งอายุ

- การกินอาหารให้ได้สัดส่วนและปรมิาณที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

- โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ

- เทคนิคการจัดอาหารส าหรับผู้สงูอายุ

- อาหารส าหรับผู้สูงอายุและอาหารทางการแพทย์



โภชนาการที่ดี 

• การบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ อย่างหลากหลาย ในสัดส่วน และปริมาณ ที่เหมาะสม 

เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

• การมีโภชนาการที่ดีช่วยป้องกันภาวะทุพโภชนาการ และควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
และมะเร็ง 



การประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุเบื้องต้น 

• วัดเส้นรอบเอว (waist circumference)

ใช้สายวัด วัดรอบเอวที่จุดกึ่งกลางระหว่างต าแหน่งกระดูกเชงิกรานและชายโครงซีสุ่ดท้าย 



การประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุเบื้องต้น (ต่อ)



ธงโภชนาการผู้สูงอายุ



โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)

2 0-1 18

=60 กรัม = 80 กิโลแคลอรีข้าวสุก 1 ทัพพี
= ขนมจีน 1 จับ
=ข้าวเหนียว ½ ทัพพี
=ขนมปัง 1 แผ่น
=บะหมี่ 1 ทัพพี
=ข้าวโพด 1 ฝักเล็ก
=เผือก 1 ทัพพี

หมวด ข้าว - แป้ง



โปรตีน
(กรัม)

ใยอาหาร
(กรัม)

คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)

- 2 15

=1 ส่วน=45-285 กรัม = 60 กิโลแคลอรี

หมวด ผลไม้



ผลไม้ 1 ส่วน หมายถึง



ประเภท ก
ผักสุก 1 ทัพพี=50-70 กรัม 
ผักดิบ 2 ทัพพี= 70-100 กรัม

ให้พลังงานต่ ามาก

หมวด ผัก



ผักประเภท ข ผักสุก 1 ทัพพ=ี50-70 กรัม 
ผักดิบ 2 ทัพพี= 70-100 กรัม

โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)

2 0 5= 25 กิโลแคลอรี

หมวด ผัก



เนื้อสัตว์ 2 ช้อนกินข้าว = 
เนื้อสัตวน์้ าหนักสุก 30 กรัม

เนื้อสัตว์ต่างๆ พลังงาน(กิโลแคลอรี) โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม)

เนื้อสัตว์ไขมันต่ ามาก 35 7 0-1

เนื้อสัตว์ไขมันต่ า 55 7 3

เนื้อสัตว์ไขมันปานกลาง 75 7 5

เนื้อสัตว์ไขมันสูง 100 7 8

หมวด เนื้อสัตว์-ผลิตภัณฑ์



นม 1 ส่วน= 240 มิลลิลิตร

นม พลังงาน(กิโลแคลอรี) โปรตีน (กรัม) ไขมัน (กรัม) คาร์โบไฮเดรต(กรัม)

นมขาดมันเนย 90 8 0-3 12

นมพร่องมันเนย 120 8 5 12

นมไขมันเต็มส่วน 150 8 8 12

หมวด นม



โภชนบัญญัติ 9 ประการส าหรับผู้สูงอายุ

• 1.กินอาหารให้หลากหลายในสดัส่วนที่เหมาะสมและหมั่นดูแลน้ าหนักตัว 
• 2.กินข้าวเป็นหลกั เน้นข้าวกล้อง ข้าวขดัสีน้อย 
• 3.กินพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลให้มากเป็นประจ า
• 4.กินปลา ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่วและผลิตภัณฑ์เป็นประจ า
• 5.ดื่มนมและผลิตภัณฑ์เป็นประจ า 
• 6.หลีกเลี่ยงอาหาร ไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด 
• 7.ดื่มน้ าสะอาดให้เพียงพอ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวาน
• 8.กินอาหารสะอาด ปลอดภัย
• 9.งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์





โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุไทย

ภาวะเสี่ยง
ความชุก

การส ารวจครั้งที่ 4
พ.ศ. 2551-2

การส ารวจครั้งที่ 5
พ.ศ. 2557

ความดันโลหิตสูง 48.1 53.2
เบาหวาน 15.9 18.1

คอเลสเตอรอลในเลอืดสูง 26.1 19
อ้วน (BMI 25 kg/m2) 29.9 35.4

อ้วนลงพุง 36 49.4
เมแทบอลิกซินโดรม 36.8 46.8

แหล่งที่มา: รายงานการส ารวจสขุภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 
และครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557



โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุไทย(ต่อ)

ภาวะเสี่ยง
ความชุก

การส ารวจครั้งที่ 4
พ.ศ. 2551-2

การส ารวจครั้งที่ 5
พ.ศ. 2557

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 3.9 4.8
หลอดเลือดสมอง 3.5 2.7

ถุงลมโป่งพอง/หลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2 1.6
เกาต์ 6.2 5.6

หอบหืด 2.5 4.6
ข้อเข่าเสือ่ม 4.3 22.5

แหล่งที่มา: รายงานการส ารวจสขุภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2 
และครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557



การควบคุม/ป้องกัน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

– เลี่ยง อาหาร ไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด

– เลี่ยง การดื่มที่มีแอลกอฮอล์

– เลิก สูบบุหรี่ รวมถึงการอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีควันบุหรี่



เทคนิคการจัดอาหารส าหรับผู้สูงอายุ

การน าเสนอ น่ารับประทาน สีสนัสวยงาม อุณหภูมิเหมาะสม กลิ่นหอม

โภชนาการ อาหารให้พลงังานเหมาะสม และได้รับสารอาหารครบถ้วน

ลักษณะอาหาร เคี้ยวกลืนได้ง่าย ย่อยได้ง่าย อ่อนนุ่ม

รสชาติ ไม่จัดมาก อาจใช้เครื่องเทศ สมุนไพร ช่วยเพิ่มกลิ่นและรส

สุขอนามัย อาหารสะอาด การเตรียมอาหารถูกสุขลักษณะ มีอนามัยที่ดี



การเลือกวัตถุดิบเพื่อน ามาประกอบ จัดอาหารส าหรับผู้สูงอายุ

ข้าว-แป้ง : ข้าว ก๋วยเตี๋ยว เผือก มัน ข้าวโพด ขนมปัง ขนมจีน ข้าวเหนียว

ผลไม้ : เลือกให้หลากหลายสลับกันไป หากเป็นผลไม้ที่มีเนื้อสัมผัสที่แข็ง อาจ
หั่น เป็นชิ้นเล็กๆ หรือใช้วิธีปั่นเป็นน้ าผลไม้ปั่น (ในปริมาณที่เหมาะสม)

ผัก : เลือกผักหลากหลายส ีผักสกุ อาจกินได้ง่ายกว่าผักดิบ หากเป็นผักดิบต้อง
ระมัดระวังเรื่องความสะอาด และอาจหั่นเป็นชิ้นเลก็ ๆ เพื่อให้เคีย้วได้ง่ายขึ้น
เนื้อสัตว์ : เลือกเนื้อสัตว์ที่มีความอ่อนนุ่ม เคี้ยวง่าย เช่น ปลา หรืออาจสลับกับ
เต้าหู้ ไข่ หากเป็นเนื้อสตัว์ที่มีความเหนียวมากขึ้น เช่น ไก่ หรือ หมู อาจหั่น
เนื้อสัตว์เป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือใช้วิธีบด/สับ



การเลือกวัตถุดิบเพื่อน ามาประกอบ อาหารส าหรับผู้สูงอายุ (ต่อ)

ถั่วเมล็ดแห้ง : เลือกถั่วหลากหลายสี ท าเป็นของหวาน (ใส่น้ าตาลเล็กน้อย) หรือ
เป็นของคาวก็ได้  ต้มถั่ว โดยใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ  ให้ถั่วมีลักษณะที่อ่อน นิ่ม 
เคี้ยวกลืน ง่าย
นม : เลือกนมพร่องมันเนย/นมขาดมันเนย หากมีอาการท้องเสีย อาจรับประทาน
เป็นโยเกิร์ต หรือนมปราศจากแลกโตส หรือนมถั่วเหลือง  ที่มีการเสริมแคลเซยีม
แทน

น้ าดื่ม: เลือกน้ าเปล่า หรืออาจท าน้ าสมุนไพรแบบหวานนอ้ยให้ดื่มเพื่อเพิ่มรสชาติ

น้ ามัน น้ าตาล เกลือ: ใช้น้ าตาล น้ ามัน เกลือ เครื่องปรุงรส ในปริมาณที่เหมาะสม 



อาหารทางการแพทย์ และอาหารทางสายให้อาหาร

อาหารทางการแพทย์ คืออาหารประเภทหนึ่ง ที่ถูกพัฒนาเพื่อการบริโภคทางปาก หรือการให้ผ่านทาง
สายให้อาหาร ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยอาหารเหล่านี้
จะมีสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสม และมีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วน สามารถใช้แทนอาหารทั่วไป
ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถบริโภคอาหารทางปากได้ (ใส่สายให้อาหาร)หรือบริโภคอาหารทางปากได้ไม่
เพียงพอ



อาหารทางการแพทย์ และอาหารทางสายให้อาหาร

การพิจารณาภาวะของผู้สูงอายุเพือ่ขอค าปรกึษาในการเริ่มใชอ้าหารทางการแพทย์ใหผู้้สงูอายุ

มีการประเมินภาวะโภชนาการโดยผู้ที่เชี่ยวชาญก่อน 
สังเกตผู้สูงอายุ รูปแบบการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาการเบื่ออาหาร

• ผู้สูงอายุผู้ที่รับประทานอาหารลดลงน้อยกว่าเวลาปกติถึง 1 ใน 4 ติดต่อกัน 2-3 วัน 
• ผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารลดลงกว่าเวลาปกตคิรึ่งนึง ติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์
• ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวที่จ าเป็นต้องใชย้ารักษาโรค แต่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้อย่างปกติ 
ควรรีบปรึกษาแพทย์



อาหารทางการแพทย์ และอาหารทางสายให้อาหาร

ตัวอย่างอาหารทางการแพทย์

กรณทีี่ผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้เพยีงพอ แพทยท่ี์ดูแลอาจพิจารณาให้
ผู้สูงอายุกินอาหารทางการแพทย์เสรมิได้ 

จุดประสงค์หลกัคือ ใช้เพื่อเสรมิมื้ออาหารแก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุทีไ่ม่สามารถได้รับพลังงานและ
สารอาหารเพยีงพอจากอาหารทั่วไป

ก่อนที่จะเริ่มใช้อาหารทางการแพทย์ แพทย์ผู้ดูแล นักก าหนดอาหารจะประเมินความต้องการ
พลังงานและสารอาหาร เพื่อก าหนด ชนิดและปริมาณการใชอ้าหารทางการแพทย์ให้เหมาะสม



อาหารทางการแพทย์ และอาหารทางสายให้อาหาร

• อาหารทางการแพทย์ คือ อาหารที่ให้สารอาหารปกติไม่แตกต่างจากอาหารในมื้อทั่วไป แต่ดัดแปลง
ให้รับประทานได้ง่ายขึน้และมีสารอาหารครบถ้วน “จึงไม่ใช่อาหารหรือยาบ ารงุที่มีสรรพคุณวิเศษ” 
แต่เป็น “อาหารที่กินง่ายขึน้โดยการดื่ม” เท่านั้น

• อาหารทางการแพทย์ คือ อาหารที่มีการปรับให้มีสารอาหารเหมาะสมต่อสุขภาพตามชนิดและ
ประเภทของอาหารทางการแพทย์นั้นๆ โดยหลักแล้วจะให้สารอาหารที่ครบถ้วนทั้งพลังงานจาก
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ซึ่งมักผลิตออกมาในรูปของ “ผงชงดื่ม” ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายนม มักมีรสชาติและกลิ่นที่ดื่มง่าย น่ารับประทาน



อาหารทางการแพทย์ และอาหารทางสายให้อาหาร

• แม้จะใช้บริโภคทดแทนอาหารปกติได้ แต่การรับประทานอาหารปกติที่ต้องการการบดเคี้ยวก็
ยังคงเป็นรูปแบบอาหารที่สนับสนุนให้รับประทานมากกว่าการดื่มอาหารทางการแพทย์อยู่ดี จึง
ควรใช้อาหารทางการแพทย์ชัว่คราวเทา่นั้นหากไม่จ าเป็น

• กรณีทีอ่าจใช้อาหารทางการแพทย์เป็นระยะเวลานาน ได้แก่ ผู้ป่วยนอนติดเตียง ผู้ป่วยที่ใช้สาย
ให้อาหารทางจมูกหรือหนา้ท้อง ต้องการการติดตามและประเมินสุขภาพจากแพทย์ประจ าตัวหรอื
นักก าหนดอาหารเป็นประจ า



อาหารทางการแพทย์ และอาหารทางสายให้อาหาร

อาหารทางการแพทย์จะแบ่งตามคณุสมบัติและความครบถ้วนของสารอาหาร 
1. อาหารทางการแพทย์สตูรครบถ้วน ใช้เพื่อจุดประสงค์เสริมสารอาหารทั่วไป มักมีส่วนผสมของพลังงานและ
สารอาหารต่างๆ ครบถ้วน โดยไม่มีการเสริมคุณสมบัติใด คุณสมบัติหนึ่งเฉพาะ 
2. อาหารทางการแพทย์ที่มีการเสริมคุณสมบัติบางประเภทเขา้ไปเพื่อให้มีจุดประสงคเ์ฉพาะ

- มีการเสริมใยอาหารลงไป เพื่อให้กระตุ้นการขับถ่าย
3.อาหารทางการแพทย์ส าหรบัผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น

1. ส าหรับเบาหวาน
2. ส าหรับผู้ต้องการโปรตีนสูง
3. อื่นๆ เช่น ส าหรับโรคตับ, ส าหรับผู้ที่มีปํญหาการย่อยและดูดซึมสารอาหาร
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การพิจารณาเลือกใช้อาหารทางการแพทย์แต่ละชนิด ขนาดที่ใช้ต่อครั้งหรือปริมาณที่ควร
บริโภคต่อวัน จะอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือนักก าหนดอาหารแนะน า ซึ่งควรปฏิบัติตามและมีการ
ติดตามผล รวมถึงการตอบสนองของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ปรับภาวะทาง
โภชนาการได้เหมาะสมที่สุด



กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม


