


คํานํา 

“โภชนาการสรางคน ประชาชนสรางชาติ” เปนวลีที่สื่อถึงความสําคัญของ

โภชนาการตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย การมีโภชนาการที่ดีตลอดชวงชีวิตชวย

เสริมสรางสมรรถนะของมนุษย และเปนที่ทราบกันดีวาการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

เหมาะสมเปนปจจัยท่ีชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง ดังนั้นการบมเพาะ

นิสัยการบริโภคท่ีดีตั้งแตวัยเด็ก นาจะเปนวิธีการที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการ

เสริมสรางศักยภาพของมนุษย  การบมเพาะนิสัยการบริโภคที่ดี เกี่ยวเนื่องดวย การมี

ความรู และทักษะทางโภชนาการ รวมถึงการมีปจจัยที่เอ้ือ ไดแก สิ่งแวดลอมที่ดีทางดาน

อาหาร (availability และ accessibility ของอาหารทีดีตอสุขภาพ)  การสง เสริม

โภชนาการผานโรงเรียน นับวาเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพในการเขาถึงประชากรจํานวน

มาก และครอบคลุมประชากรหลายชวงอายุ ตั้งแต เด็กวัยเรียน ครู ครอบครัว และชุมชน   

ที่สําคัญเด็กวัยเรียนเปนวัยแหงการเรียนรูและพัฒนา เหมาะสําหรับการบมเพาะพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่ดีตลอดชวงชีวิต  นอกจากนี้โรงเรียนยังเปนหนวยงานที่สามารถ

กระจายขอมูล ความรูทางโภชนาการไปสูชุมชนไดดี    ดังนั้นการเสริมสรางสมรรถนะของ

ครูใหมีความรูและทักษะทางโภชนาการ  จะเปนกลยุทธสําคัญที่นําไปสูการสรางความรอบ

รูทางโภชนาการในทุกคนได (Nutrition literacy for all) 

จากประสบการณของผูเขียนที่ไดบริการวิชาการใหกับโรงเรียน พบวาครูยัง

ตองการเสริมสรางความรอบรูและสมรรถนะทางดานโภชนาการ ที่จะนําไปประยุกตใชใน

การสงเสริมโภชนาการในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดจัดทําหนังสือเลมนี้ข้ึน โดย

ไดรวบรวมและคัดสรรเนื้อหาทางดานโภชนาการเฉพาะเรื่องที่ควรรูและจําเปนในการใช

งานสําหรับครู  เนื้อหาแยกเปน 6 บท ประกอบดวย บทนํา คุณคาทางโภชนาการของ

อาหาร  ฉลากเลือกอาหารเม่ือรอบรูโภชนาการ  การจัดการอาหารในโรงเรียน การเฝา

ระวังทางโภชนาการ และการเขียนโครงการเพื่อการสงเสริมโภชนาการ   ทั้งนี้ไดนําเสนอ

องคความรูใหงายตอการเขาใจสําหรับคนทั่วไป    



ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนกับครูที่เปนกลุมเปาหมาย

โดยตรง และยังรวมถึงผูสนใจทั่วไปที่ตองการรอบรูทางโภชนาการเพ่ือการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและคนในครอบครัวได  บุญกุศลใด ๆ  ที่เกิดจากหนังสือนี้ ขออุทิศใหกับพอ แม ครู 

อาจารย กัลยาณมิตรทั้งหลาย  หากทานมีขอแนะนําที่เปนประโยชนเพ่ือการปรับปรุง

หนังสือใหมีคุณภาพและตอบสนองกับผูใชงานมากข้ึน   ผูเขียนก็ขอนอมรับดวยความยินดี 

และขอขอบคุณเปนอยางสูง มา ณ ที่นี้ดวย   

     ลักษณา   ไชยมงคล   

         1/7/2565  
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  หนาที่ 
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 2. บทบาทของโรงเรยีนกับการสงเสริมโภชนาการสําหรับเยาวชนไทย 10 
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บทที่ 2 คุณคาทางโภชนาการของอาหาร 17 

 1. สารอาหารเปนองคประกอบของรางกาย 18 

 2. สารอาหารเปนแหลงพลังงานใหกับรางกาย 21 

 3. สารอาหารเสริมสรางพลังสมอง 27 

 4. สารอาหารเก่ียวของในกระบวนทําหนาที่ของอวัยวะหรือระบบ

ตางๆของรางกาย 

32 

 5. สารอาหารหรือสารสําคัญในอาหารชวยในการปองกันโรค 37 

 บทสรุป 38 
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บทที่ 3 ฉลาดเลือกอาหารเม่ือรอบรูโภชนาการ 41 

 1. รูจักแหลงของสารอาหาร 41 

 2. อาหารหลัก 5 หมู 53 

 3. หลักการบริโภคอาหารเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีของบุคคลแตละชวงวัย 55 

 4. ฉลาดเลือกอาหารดวยการอานฉลากโภชนาการ 72 

 5. ฉลากสัญลักษณโภชนาการ: ตัวชวยใหเลือกอาหารที่คูควรไดงาย 75 

 6. รูปแบบการบริโภคอาหารทางเลือก 77 

 บทสรุป 86 

 บรรณานุกรม 
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บทที่ 4 การจัดการอาหารในโรงเรียน 89 

 1. ความสําคัญของอาหารเชาและอาหารกลางวันกับการเสริมสราง

ศักยภาพของนักเรียน 

90 

 2. มาตรฐานอาหารกลางวันไทย 93 

 3. แนวทางการจัดอาหารกลางวันใหไดมาตรฐาน 97 

 4. ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดรายการอาหารหมุนเวียน 100 

 5. การจัดซื้อและการจัดการวัตถุดิบ 105 

 6. การใชโปรแกรม Thai school Lunch ในการจัดการอาหาร

กลางวัน 

109 

 7. การจัดสํารับอาหารกลางวันโรงเรียนใหผานเกณฑคุณภาพ

สารอาหาร โดยใชโปรแกรม Thai School Lunch 
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 8. การคํานวณวัตถุดิบโดยใชโปรแกรม Thai School Lunch 115 

 9. ขอจํากัดของโปรแกรม Thai School Lunch ที่ตองพิจารณาใน

การใชงาน 

117 

 บทสรุป 118 
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 3. การแจงและอธิบายผลการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแกเด็กและผูปกครอง 

144 

 4. การใหคําแนะนํา/ปรึกษาทางโภชนาการเปนรายบุคคล 153 
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 6. การดําเนินงานสงเสริมการเจริญเติบโต ปองกัน และแกไขปญหา

ทุพโภชนาการ 
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 7. การติดตามภาวะการเจริญเติบโต และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของเด็กที่ขาดสารอาหารและเด็กที่น้ําหนักเกินหรืออวน  รวมถึงกลุม

เสี่ยงและเด็กที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตไมดี 
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 8. การรายงานภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน 166 
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สารบัญตาราง 

ตารางที่  หนาที่ 

2.1 หนาที่ของสารอาหารแตละชนิดที่มีตอการกระบวนการทํางาน

ของระบบรางกาย 

34 

2.2 ผลกระทบตอรางกายที่เกิดข้ึนจากการขาดสารอาหาร 36 

2.3 ตัวอยางสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสรรพคุณตอสุขภาพ 

และแหลงที่มาของสารดังกลาว 

37 

3.1 กรดอะมิโนจํากัดในโปรตีนจากพืชตาง ๆ 43 

3.2 ปริมาณอาหารที่แนะนําตอวันสําหรับหญิงตั้งครรภอายุ16-18 ป 58 

3.3 ปริมาณอาหารที่แนะนําสําหรับหญิงตั้งครรภอายุ 19-50 ป 59 

3.4 ขอปฏิบัติการใหอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กกอนวัย

เรียน 

62 

3.5 ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุ 1-3 ป และ 3-5 ป 66 

3.6 ปริมาณอาหารที่แนะนําตามปริมาณพลังงานสําหรับกลุมอายุ 6 

ปขึ้นไปถึงผูใหญ 

67 

3.7 ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในระดับพลังงานตาง ๆ กรณีดื่มนมได

วันละ 2 แกว 

68 

3.8 ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในระดับพลังงานตาง ๆ กรณีดื่มนมได

วันละ 1 แกว และกินอาหารอื่นที่เปนแหลงแคลเซยีม หรืออาจ

เสริมยาเม็ดแคลเซียมวันละ 500 มิลลิกรัม 

69 

3.9 ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในระดับพลังงานตาง ๆ กรณีไมดื่มนม  

อาจตองเสริมยาเม็ดแคลเซียมวันละ 750-1000 มิลลิกรัม 

70 

3.10 ขอแนะนําการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในรายการอาหารใหไดเปน

ตํารับอาหารสุขภาพ 
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ตารางที่ หนาที่ 

4.1 ปริมาณสารอาหารรอยละ 40 ของความตองการประจําวันของ

เด็กไทยแตละวัย ที่กําหนดเปนเปาหมายสําหรับการจัดอาหาร

กลางวันและอาหารวาง 

94 

4.2 มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย สําหรับเด็กไทยแตละวัย

ใน 5 วันทําการตอสัปดาห (ปริมาณและความถี่ของอาหารที่

จัดเปนอาหารกลางวันและอาหารเสริมระหวางมื้อ) 

95 

4.3 ตารางการคํานวณวัตถุดิบเพ่ือการจัดซื้อ 107 

4.4 ตัวอยางการคํานวณวัตถุดิบเพ่ือการจัดซื้อ 108 

4.5 การจําแนกระดับคณุภาพของสํารับตามคะแนนสารอาหาร ใน

ระบบ Thai School Lunch 
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4.6 ตัวอยางการเทียบปริมาณสารอาหารเปนคาคะแนนคุณคา

สารอาหาร และการแปลผลระดับคุณภาพสารอาหาร ของเมนู

ขาวเหนียวถั่วดํากะทิ 1.5 ทัพพี 
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5.1 ความหมายของตัวบงชี้ภาวะโภชนาการสําหรับเด็ก และแปลผล

การประเมิน 

124 

5.2 การจําแนกภาวะโภชนาการจากการใชตัวบงชี้สองตัวรวมกัน

ระหวางน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง (WH) กับสวนสูงตามเกณฑ

อายุ (HA) 

126 

5.3 คําอธิบายของผลการประเมินภาวะโภชนาการในแบบตาง ๆ 145 

5.4 คําอธิบายสําหรับการไมปฏิบัติในขอตาง ๆ ในแบบประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

149 

6.1 ตัวอยางตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 174 

6.2 ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธเพ่ือคัดเลือกไป

จัดทําโครงการ 

183 

6.3 ตัวอยางการกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 185 

6.4 ตัวอยางการกําหนดทรัพยากร 187 



ตารางที่  หนาที่ 

6.5 ตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินโครงการใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

190 

6.6 ตัวอยาง การทําแผนการทํางาน 192 

 

  



สารบัญภาพ 

ภาพท่ี  หนาที่ 

1.1 ปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารกลางวันคิดเปนรอยละของ

ปริมาณที่แนะนําตามมาตรฐานอาหารกลางวันไทย ของอาหารท่ี

จัดบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จ.ปตตานี (n= 95)  และ 

โรงเรียนประถมศกึษาใน จ.สงขลา (n=83) 

2 

1.2 กรอบแนวคิดผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการตอเศรษฐกิจใน

ระดับบุคคล สังคม และระดับประเทศ 

7 

1.3 การสงตอของผลจากการขาดสารอาหารจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุน

หนึ่ง 

10 

2.1 สัดสวนโดยประมาณของสารเคมีที่เปนองคประกอบของเนื้อสัตว 

รางกายมนุษยและขาว 

18 

2.2 เปรียบเทยีบองคประกอบรางกายผูชายและผูหญิง 19 

2.3 สัดสวนของไขมันที่แตกตางของบุคคลเดียวกันท่ีมีภาวะ

โภชนาการตางกัน 

20 

2.4 อาหารที่เปนแหลงของสารอาหารหลัก (คารโบไฮเดรต  ไขมัน 

โปรตีน) ที่ใหพลังงานกับรางกาย 

22 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

 ปญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนยังเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทย  

จากสถานการณภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 6-14 ป พ.ศ. 2560-2563 จากขอมูล

ระบบสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พบวาแนวโนมสถานการณเด็กอายุ 6-14 ป 

สูงดีสมสวน เปลี่ยนแปลงลดลงในป 2562 และเพ่ิมขึ้นในป 2563 โดยยังมีคาต่ำกวาคา

เปาหมาย (รอยละ 66) เล็กนอย เด็กเริ่มอวนและอวนมีแนวโนมสูงขึ้นและ สูงกวาคา

เปาหมาย (ไมเกินรอยละ 10) เด็กผอมมีแนวโนมลดลง เด็กเตี้ยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากป

2560-2562 และสูงกวาคาเปาหมาย (ไมเกินรอยละ 5)  โดยปญหาภาวะโภชนาการ

เด็กวัยเรียนวัยรุน ที่พบวาเด็กเริ่มอวนและอวนมีแนวโนมสูงขึ้น เด็กเตี้ยมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของเด็กวัยเรียนที่

เหมาะสมอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางต่ำ (สำนักโภชนาการ, 2564) 

การสงเสริมโภชนาการในโรงเรียนเปนภารกิจหนึ ่งของโรงเรียนที ่มีการ   

บูรณาการกับภารกิจดานการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายเพ่ือการสงเสริมโภชนาการ 

เด็กวัยเรียน ซึ่งเปนกลุมหนึ่งที่จัดวามีความเสี่ยงตอปญหาทางโภชนาการ   โรงเรียนใน

ประเทศไทยมีการดำเนินกิจกรรมส งเสร ิมโภชนาการในโรงเร ียนในรูปแบบท่ี

หลากหลายแตกตางกันไป กิจกรรมหลักที่ทุกโรงเรียนไดดำเนินการ เนื่องจากเปน

นโยบายของประเทศคือ โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน รัฐบาลจะใหการ

สนับสนุนงบประมาณรายหัวเด็กคนละ 21 บาทตอวันทำการ เพื่อใหโรงเรียนจัดการ

อาหารกลางวันใหนักเรียนไดรับประทานฟรีทุกคน และยังมีนมโรงเรียนฟรีอีกดวย สวน

กิจกรรมอ่ืน ๆ ขึ้นกับบริบทของแตละโรงเรียน  

 จากการสำรวจคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด

สงขลา และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดปตตานี โดยผูเขียนและคณะ (ลักษณา 

และศิวพร, 2560; ลักษณา และคณะ, 2561) พบวาอาหารกลางวันที่จัดบริการยังมี

วิตามินและแรธาตุบางชนิดในปริมาณต่ำกวารอยละ 70 ของปริมาณท่ีแนะนำ ดังแสดง

ในภาพที ่1.1 จะเห็นวาธาตุเหล็ก และวิตามินเอ เปนสารอาหารที่มีปริมาณไมพอเพียง
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ในอาหารกลางวันทั ้งในอาหารที่จัดบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และในโรงเรียน

ประถมศึกษา   

 

 

ภาพที่ 1.1 ปริมาณสารอาหารที ่มีในอาหารกลางวันคิดเปนรอยละของปริมาณที่

แนะนำตามมาตรฐานอาหารกลางวันไทย ของอาหารที่จัดบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จ.ปตตานี (n= 95)  และ โรงเรียนประถมศึกษาใน จ.สงขลา (n=83) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ลักษณา  และศิวพร (2560); ลักษณา และคณะ (2561) 

ประสิทธิผลของโครงการสงเสริมโภชนาการในโรงเรียนขึ้นกับปจจัยหลาย

อยาง เชน การใหความสำคัญของครูผูสอนในการบูรณาการความรูทางโภชนาการใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา  การมีความรูและทักษะทางโภชนาการอยางเพียงพอ

ของครูผูรับผิดชอบการจัดอาหารกลางวัน เปนตน  จากประสบการณของผูเขียนในการ

จัดอบรมใหความรูทางโภชนาการกับครูในจังหวัดชายแดนใตเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

ของครู พบวา ครูสวนใหญมีความตองการเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองและ

ครอบคลุม เพื่อไปเสริมการทำงานดานโภชนาการที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น   
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1. ทำไมตองลงทุนทางโภชนาการ 

1.1 โภชนาการเปน 1 ใน 5 ของปจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพดีของบุคคล 

สุขภาพ หรือสุขภาวะ หมายถึง สภาวะความเปนอยูของมนุษยที่มีความ

สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม ที่เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยาง

สมดุล (พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550)  ภาวะสุขภาพดีของบุคคลเปนปจจัยเก้ือกูล

ที่สำคัญของการพัฒนาดานสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล ครอบครัวและชุมชน   การ

มีส ุขภาพดีในระดับบุคคลขึ ้นอยู  กับปจจัยพื ้นฐาน 5 ประการ คือ  พันธุกรรม  

โภชนาการ  การจัดการอารมณ การออกกำลังกาย  และการไมไดรับสารพิษเขาสู

รางกาย  

1.1.1 พันธุกรรม เปนสิ่งที่กำหนดคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต  สามารถถายทอด

จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งไดโดยผานรหัสพันธุกรรมที่เรียกกันวา ยีน (gene) ที่อยูบน

สายดีเอนเอ (DNA)  รหัสพันธุกรรมเปนสิ่งที่กำหนดโดยธรรมชาต ิ ถายทอดจากพอแม

สูลูกโดยที่เราเลือกเองไมได ความผิดปกติของสารพันธุกรรมบางอยาง ทำใหเกิดโรคได 

เช น  โรคธาลัสซีเมีย  โรคดาวนซ ินโดรม  โรคขาดเอนไซมจ ีซิกพีดี  เปนตน             

โรคไมติดตอเรื ้อรังหลายชนิดสามารถถายทอดผานพันธุกรรม เชน โรคเบาหวาน     

โรคความดันโลหิตสูง โรคอวน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิแพตนเอง     

โรคจิตเภท เปนตน   แตอยางไรก็ตาม การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับโรคเหลานี้

ยังมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมของบุคคลดวย  หมายความวา แมวาในครอบครัวเรามี

ญาติสายตรงที่เปนโรคเบาหวาน แตเราก็อาจจะไมเปนโรคเบาหวานก็ได  หากเราไมมี

พฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือพฤติกรรมการใชชีว ิตที ่เส ี ่ยงตอการเปน

โรคเบาหวาน  ดังนั้น แมวาพันธุกรรมจะเปนปจจัยที่กำหนดภาวะสุขภาพได แตหาก

เรามีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  หมายถึง การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมใน 4 

ปจจัยที่เหลือ ก็จะสงผลใหมีสุขภาพดีได แมวาเราจะมีพันธุกรรมที่เสี่ยงตอการเกิด

โรคบางอยางก็ตาม 
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1.1.2 โภชนาการ หมายถึง อาหารที ่เขาสู รางกายแลวสามารถนำไปใช

ประโยชนในดานตาง ๆ เพ่ือการดำรงชีวิต  โดย“อาหาร”เปนแหลงของ “สารอาหาร”

ที่รางกายตองการสำหรับใชในกระบวนการทางชีวเคมีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหรางกาย

ดำรงอยูได รวมทั้งยังนำไปเสริมสรางเนื้อเยื่อตาง ๆ อันเปนสวนประกอบของรางกาย

เพื่อการเจริญเติบโตและการซอมแซมสวนที่สึกหรอ   การมีรางกายที่แข็งแรงและ

กระบวนการทำงานของระบบตาง ๆ ของรางกายเปนไปอยางปกตินั้น ขึ้นอยูกับสภาวะ

ที่รางกายมีสารอาหารที่รางกายตองการครบถวนและปริมาณเพียงพอ   แมวารางกาย

มนุษยสามารถสรางวิตามิน และกรดอะมิโนบางชนิดได เชน ไนอะซิน วิตามินเค 

วิตามินดี กรดอะมิโนที่ไมจำเปน แตสารอาหารสวนใหญรางกายสรางเองไมได ตอง

ไดรับมาจากอาหารเทานั้น   ในทางตรงกันขาม การไดรับสารอาหารท่ีมากเกินไป หรือ

นอยเกินไปสงผลใหเกิดความผิดปกติในการทำงานของรางกายได   ดังนั้นการเลือก

บริโภคอาหารที ่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณในแตละวันเพื ่อใหรางกายไดรับ

สารอาหารครบถวนและเพียงพอตอความตองการ เปนปจจัยสำคัญที่จะสงผลตอ

การมีสุขภาพดีของบุคคล 

1.1.3 การจัดการอารมณ   สุขภาพจิตมีความสัมพันธโดยตรงกับสุขภาพกาย 

ดังที่มีคำกลาววา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” เพื่อสื่อวา เมื่อจิตเราปวย รางกายเราก็

จะปวยดวย  การตอบสนองของรางกายตอภาวะเครียดที่เกิดขึ้นเปนกระบวนการท่ี

ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ  เมื่อระบบประสาทอัตโนมัติไดรับการกระตุ นจะ

สงผลกระทบตอการทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกาย   ไดแก   ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด  ระบบหายใจ  ระบบการยอยอาหาร ระบบภูมิคุ มกัน  การเกิดภาวะ

เครียดบอย ๆ นับเปนปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด เชน โรคหลอด

เลือดหัวใจ  โรคลำไสแปรปรวน  โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคหอบหืด โรคไมเกรน 

เปนตน ดังนั้นการจัดการอารมณที่เหมาะสมในการปลดปลอยภาวะเครียดเปน

องคประกอบหนึ่งในการมีสุขภาพที่ดี 
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1.1.4 การออกกำลังกาย ในที่นี้หมายถึงการมีกิจกรรมทุกชนิด (รวมถึงการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การทำงานบาน) ที่มีการเคลื่อนไหวของรางกายที่เกิดขึ้นจาก

การทำงานของกลามเนื้อ  สงผลใหรางกายมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากสภาวะการ

ทำงานขั ้นพื ้นฐานของรางกาย   การออกกำลังกายอาจจำแนกไดหลายลักษณะ

ดังตอไปนี้ 

1.1.4.1 การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (aerobic activity) การออก

กำลังกายแบบนี้กระตุนใหรางกายมีการใชออกซิเจนในการเผาผลาญพลังงานเปนหลัก 

สงผลใหการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น ตัวอยางของการออกกำลัง

กายแบบนี้ เชน กีฬากลางแจงทุกชนิด วายน้ำ เปนตน 

1.1.4.2 การออกกำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ (muscle 

strengthening activity) เปนการออกแรงตานน้ำหนักหรือยางยืด การออกกำลังกาย

แบบนี้จะเปนการกระตุนการสรางกลามเนื้อในสวนของอวัยวะที่ไดออกกำลัง  ตัวอยาง

ของการออกกำลังกายแบบนี้ เชน การยกน้ำหนัก  การดึงยางยืด กายบริหารที่มีการ

เกร็งของกลามเนื้อ เปนตน 

1.1.4.3 กา รออกกำล ั ง เ พ ิ ่ ม คว ามแข ็ ง แ ร ง ขอ งก ระด ู ก  (bone 

strengthening activity) เชน การออกกำลังกายแบบใชแรงตาน หรือ การออกกำลัง

กายแบบแอโรบิคท่ีลงน้ำหนักที่ขา 

1.1.4.4 การออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุน และความสมดุล (flexibility 

& balance activity)  ตัวอยางของการออกกำลังกายแบบนี้ เชน โยคะ กายบริหาร

บางทา 

 จะเห็นไดวาการออกกำลังกายแตละแบบทำใหเกิดผลดีตอรางกายแตกตางกัน 

ดังนั้นการออกกำลังกายในรูปแบบที่หลากหลายก็เปนสิ่งสำคัญ 

มีขอมูลเชิงประจักษจากการศึกษามากมายทีช่ี้ชัดถึงการออกกำลังกายสงผลดี

ตอสุขภาพกับคนทุกชวงวัย ทั้งในกลุมที่สุขภาพดีอยูแลวและผูที่เจ็บปวยหรือทุพลภาพ

ดวย  ประโยชนของการออกกำลังกายมีทั้งที่เห็นไดในระยะสั้นในระหวางหรือหลังออก

กำลังกายทันที คือ ความรูสึกสดชื่นผอนคลาย นอนหลับไดดีขึ้น  และผลในระยะยาว 

เชน  ลดความดันโลหิต ลดน้ำหนัก ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดอาการโรคซึมเศรา  
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เปนตน ดังนั ้น การไมมีพฤติกรรมเนือยนิ ่ง การออกกำลังกายเปนประจำเปน

พฤติกรรมที่ควรทำใหเปนนิสัย เพื่อปองกันโรค ควบคุมโรคและการมีสุขภาพดี 

1.1.5 การไมไดรับสารพิษเขาสูรางกาย  สารพิษมีโอกาสเขาสูรางกายมนุษย

ได 2 ลักษณะ คือ   

1.1.5.1 การไดรับสารพิษที่มีการปนเปอนในสิ่งแวดลอมที่เราอาศัย

อยู เชน มลพิษในอากาศ น้ำ ดิน ทีเ่ราสัมผัสอยางหลีกเลี่ยงไมไดหากเราจำเปนตองอยู

ในสิ่งแวดลอมเหลานั้น ตัวอยางเชน ฝุน pm 2.5 ที่กำลังเปนปญหาในบางพ้ืนที่   

1.1.5.2 การไดรับสารพิษจากสิ่งที่มนุษยตั้งใจเสพเขาไปเอง  ไดแก 

ยาเสพติดตาง ๆ  ซึ ่งสารพิษที ่เปนสาเหตุของปญหาสุขภาพของคนสวนมาก คือ 

สารพิษในบุหรี่ และ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  โดยสารพิษในบุหรี่และแอลกอฮอลใน

เครื่องดื่ม เปนปจจัยใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง ที่นับเปนโรคที่เปนสาเหตุ

การตายของคนไทยในอันดับตน ๆ   ดังนั้น การไมมีพฤติกรรมเสพสิ่งเสพติดเหลานี้

จะเปนการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกลาวได 

ดวยเหตุนี้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ควรจะมุงเนนที่การ

ปรับปรุงพฤติกรรมใหครอบคลุมทุกปจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพดีดังที่กลาวไปแลว   

ทั้งนีก้รมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดรณรงคการมีพฤติกรรมสุขภาพใน 5 เรื่องตาม

ปจจัยพื้นฐานที่กลาวขางตนเพื่อสงเสริมการมีสุขภาพดีของคนไทย ภายใตสโลแกน 

ที่วา “ใสใจ 3 อ  บอกลา 2 ส” รหัสปองกันโรค หมายถึง อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย  

อ.อารมณ  ส.ไมสูบบุหรี่  ส.ไมด่ืมสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล หนวยงานตาง ๆ 

ไดมีการนำรหัสปองกันโรคนี้ไปประยุกตใชในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุม

ประชาชนตาง ๆ โดยมีการกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติในแตละดานใหเหมาะสมกับ

กลุมนั้น ๆ   
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1.2  ภาวะโภชนาการที่ไมสมดุลทำใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางมาก 

ศักยภาพของบุคคล ขึ้นกับความสมบูรณของรางกาย สมอง และจิตสังคม  

เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา “โภชนาการเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มนุษย” ความพอเพียงและคุณภาพของสารอาหารที่ไดรับตั้งแตอยูในครรภมารดา 

จนกระทั่งในปจฉิมวัย มีความสัมพันธโดยตรงกับสุขภาพของรางกายและสมอง  ภาวะ

โภชนาการที่ไมสมดุล ไมวาจะเปน ภาวะโภชนาการขาดหรือเกิน ที่เรียกรวมกันวา 

“ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition)” สงผลกระทบตอตัวบุคคลที่ตองมีคาใชจาย

ในการรักษา  โดย Global Panel (2016) มีการประมาณการไวว า ท ั ่วโลกจะมี

คาใชจายประมาณ 1-2 ลานลานดอลลารสหรัฐสำหรับการดูแลรักษาบุคคลที่มีโรคที่

เกี่ยวของกับภาวะอวนและน้ำหนักเกิน การขาดสารอาหาร   คาใชจายเหลานี้เปน

ภาระที่เพ่ิมขึ้นของครอบครัว ยังรวมไปถึงการสูญเสียรายไดจากการไมไดทำงาน หรือ

ทำงานไดนอยลงในภาวะเจ็บปวย  สมรรถนะในการเรียนรูลดลง ที่อาจจะสงผลตอการ

ไดงานทำในเวลาตอมา ภาวะทุพโภชนาการสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพบุคลลใน

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบดังตอไปนี ้ ที่จะสงผลใหเกิดสูญเสียทาง

เศรษฐกิจและสังคมตอไป ดังแสดงในภาพที่ 1.2 

 
ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการตอเศรษฐกิจในระดับ

บุคคล สังคม และระดับประเทศ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Global Panel (2016)  
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 จากภาพที่ 1.2 จะเห็นไดวา ภาวะทุพโภชนาการสงผลกระทบตอรางกายและ

สงผลตอการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล สังคม และ ระดับประเทศ ดังนี้ 

1.2.1 เส ียช ีว ิต  การตายในเด็กที่ม ีสาเหตุเก ี ่ยวข องก ับการขาด

สารอาหารพบไดสูงถึง รอยละ 45 ของการตายในเด็กจากโรคที่ปองกันได   เด็กที่ขาด

สารอาหารรุนแรงมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงกวาเด็กที่มีภาวะโภชนาการดีถึง 9 เทา 

การตายในแมเกี่ยวของกับการมีภาวะโลหิตจาง การตายกอนวัยอันควรหรือการมี

อายุขัยที่สั ้นลงเกี่ยวของกับภาวะอวน โรคไมติดตอเรื้อรังที่เกี ่ยวของกับการไดรับ

อาหารที ่ไมเหมาะสม ที ่เราเรียกกันทั ่วไปวา โรคเอ็นซีดี (NCDs) (Global panel, 

2016) การสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากโรคเหลานี้สงผลกระทบตอความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจของครอบครัว สังคมไดมาก  ในขณะที่โรคขาดสารอาหารและโรคจาก

โภชนาการเกินจัดวาเปนโรคที่ปองกันได  

1.2.2 เจ็บปวย   ภาวะทุพโภชนาการเปนเหตุใหเกิดการเจ็บปวยทำใหมี

คาใชจายเพิ่มขึ้น  คาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อใชในการรักษาเปนภาระของครอบครัวและ

ระบบประกันสุขภาพที่รัฐตองแบกรับภาระ เชน คาใชจายในการรักษาชีวิตของเด็กที่มี

ภาวะขาดสารอาหารรุนแรง ประมาณ 100 – 200 ดอลลารสหรัฐ หรือ 3,500-7,000 

บาทตอเด็ก 1 คน ในขณะที่คารักษาพยาบาลตอหัวประชากรในคนที่มีภาวะอวนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราที่สูงกวาคนที่มีน้ำหนักตัวปกติถึงรอยละ 80 (Global 

panel, 2016) 

1.2.3 การเจริญเติบโตไมเต็มศักยภาพ การไดรับสารอาหารไมเพียงพอ

ตั้งแตอยูในครรภมารดา และในวัยเด็กที่รางกายกำลังเจริญเติบโต สงผลใหรางกายของ

เด็กมีการเจริญเติบโตไมเต็มศักยภาพ และพบวามักมีความสัมพันธกับการเจ็บปวยได

งายตลอดชวงชีวิต  สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานในวัยผูใหญ การขาดงานบอย

จากการเจ็บปวย  ไดมีการศกึษาในประเทศที่มีรายไดต่ำ พบวา บุคคลที่ขาดสารอาหาร

มีโอกาสสูญเสียรายไดไปไมนอยกวารอยละ 10 ของรายไดที่จะทำไดทั้งหมดตลอดชวง

ชีวิต  ในขณะที่ ในประเทศที่มีรายไดสูงอยางประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาการขาดงาน

จากปญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอวน ทำใหสูญเสียผลผลิตคิดเปนมูลคาเงิน

ประมาณ 4.3 พันลานดอลลารสหรัฐตอป ซึ่งเปนคาใชจายที่ผูจางงานตองรับภาระถึง 
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506 ดอลลาร หรือประมาณ 17,710 บาทตอลูกจางที ่อวน 1 คน ตอป (Global 

panel, 2016) 

1.2.4 การพัฒนาทางสมองไมเต็มศักยภาพ โภชนาการขาดที่เกิดขึ้น

ตั้งแตอยูในครรภจนกระทั่งคลอด ตลอดไปถึงวัยเรียนและวัยรุน ทำใหพัฒนาการของ

เซลลสมองดอยกวาปกติ ทำใหไมมีสมาธิในการเรียน ทำใหขาดเรียนบอย เรียนไมจบ 

สงผลตอการไดงานทำในวัยตอมา สูญเสียโอกาสทางสังคม 

จากตัวอยางที่ยกมาขางตน แสดงใหเห็นเปนรูปธรรมวา โภชนาการที่ไม

เหมาะสม ไมวาจะเปนโภชนาการขาดหรือเกิน สงผลกระทบตอตัวบุคคล และสงผล

เสียตอไปยังภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว สังคมและประเทศชาติเปนอยางมาก  ภาวะ

ทุพโภชนาการเปนสิ่งที่ปองกันได โดยเริ่มตนที่ตัวบุคคล ใหตระหนักถึงความสำคัญของ

โภชนาการกับคุณภาพชีวิตของตัวเอง และมีความรู ความเขาใจในหลักการเลือก

รับประทานอาหารเพื่อโภชนาการ รวมถึงการมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อใหบุคคลมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดี   

1.3 การขาดสารอาหารสามารถสงผานจากรุนสูรุนได 

ผลกระทบของการขาดสารอาหารสามารถสงตอจากรุนสูรุนได  ดังแสดงใน

ภาพท่ี 1.3   จะเห็นวา ทารกที่ขาดสารอาหารตั้งแตอยูในครรภมารดาทำใหคลอด

ออกมามีน้ำหนักตัวต่ำกวาเกณฑ (นอยกวา 2500 กรัม)   หากเด็กยังไดรับการเลี้ยงดู

ไมเพียงพอ จะเติบโตเปนเด็กวัยรุนและผูใหญที่เติบโตไมเต็มศักยภาพ มีภาวะเตี้ย ซึ่ง

เปนสภาพรางกายที่สะทอนการขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง  ในกรณีที่เปนเพศหญิง ก็จะ

มีโอกาสใหกำเนิดบุตรในรุนถัดไปที่มีโภชนาการไมเพียงพอไดอีก   นอกจากนั้นแลว 

เด็กที่ขาดสารอาหารตั้งแตอยูในครรภมารดา มีโอกาสเปนโรคอวนและโรคไมติดตอ

เรื้อรัง ในวัยผูใหญในอายุที่นอยกวาคนทั่วไปไดดวย (Nnam, 2015)  การสงเสริม

โภชนาการในนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ชวยจัดการปญหาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ 

หรือ การสงเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพดี  นับวาเปนกลยุทธหนึ่งที่ชวยตัดวงจรการ

สงผานของการขาดสารอาหารจากรุนสูรุนได 
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ภาพท่ี 1.3  การสงตอของผลจากการขาดสารอาหารจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก  Nnam (2015) 

2. บทบาทของโรงเรียนกับการสงเสริมโภชนาการสำหรับเยาวชนไทย 

“เด็กในวันนี้ คือผูใหญในวันหนา” เปนประโยคที่มักใชสื่อถึงความสำคัญของ

การการบมเพาะเยาวชนใหเติบโตเต็มศักยภาพ เพื่อใหเขาเปนผูใหญที่มีคุณภาพใน

อนาคต เปนกำลังในการพัฒนาชาติได   วัยเด็กเปนชวงวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง

รางกายและสมองมาก และยังเปนวัยแหงการเรียนรู  ดังนั้นในชวงวัยนี้ไมเพียงแตเปน

ชวงเวลาที่สำคัญสำหรับการเติมโภชนาการใหเพียงพอเพื่อใหเด็กไดมีการเจริญเติบโต

ทางกายและสมองไดเต็มศักยภาพ  แตยังเปนชวงเวลาที ่สำคัญของการบมเพาะ

พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมดวย     

เด็กนักเรียนสวนใหญใชเวลาหนึ ่งในสามของวันที ่โรงเรียน ประกอบกับ

โรงเรียนเปนพื้นที่เพื่อการบมเพาะความรู และทักษะชีวิต  “โรงเรียน” จึงนับวาเปน

พื้นที่เปาหมายหลักในการดําเนินงานทางสาธารณสุขเพื่อการสงเสริม ปองกันและ

แกปญหาโรคทางโภชนาการ   ผูเชี่ยวชาญองคการอนามัยโลกรายงานไววา จากผลการ
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ศึกษาวิจัยทั ้งในประเทศที ่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา แสดงใหเห็นวา 

โปรแกรมสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน (school health promotion program) ชวยลด

ปญหาสุขภาพในประชากร  เพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา   ระบบสาธารณสุขชวยใน

การพัฒนาดานการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจของประเทศได (World Health 

Organization, 1998) ดังนั้นการจัดใหมีโปรแกรมสงเสริมโภชนาการในโรงเรียน นับวา 

เปนกลยุทธที ่เหมาะสมกับการแกปญหาโภชนาการของประชากรทั ้งในระยะสั้น 

(ผลกระทบตอตัวนักเรียนในปจจุบัน) และระยะยาว (สงผลกระทบเมื่อเด็กเติบโตเปน

ผูใหญ) 

ประเทศตนแบบของโปรแกรมสงเสริมโภชนาการในโรงเรียนที ่ประสบ

ความสําเร็จอยางสูงและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับโลกคือ ประเทศญี่ปุน ที่

ไดมีการริเร ิ ่มโครงการอาหารกลางวันในโรงเร ียนมาตั้งแตป ค.ศ. 1954 โดยมี

วัตถุประสงคแรกเริ่มเพ่ือที่จะพัฒนาเด็กนักเรียนทั้งทางดานรางกายและจิตใจ และไดมี

การปรับปรุงพัฒนาโครงการเรื่อยมาเปนลําดับ โดยใหความสําคัญกับปจจัยรอบดานที่

มีผลตอภาวะโภชนาการและการปลูกฝงบริโภคนิสัยที่ดีใหเด็ก ไดแก การใหความรูผาน

สิ่งแวดลอมที่เปนอาหารในทองถิ่น การใชวัตถุดิบในทองถิ่นในการปรุงอาหาร ทําให

เกิดความรวมมือกันในชุมชน และการสรางระเบียบ ความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจ

ใหกับเด็กที่ไดมีสวนรวมในการจัดเตรียมอาหาร หรือการเก็บลาง รวมถึงมารยาทตางๆ 

ที่พึงปฏิบัติในการรับประทานอาหาร ประเทศญี่ปุนเล็งเห็นความสําคัญของการเพิ่ม

จํานวนครูดานอาหารและโภชนาการ เพราะจะเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนให

โปรแกรมสงเสริมโภชนาการในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ (Nakamura, 2008; Tanaka 

and Miyoshi, 2012) 

กลุมบุคคลท่ีเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนโปรแกรมสงเสริมโภชนาการใน

โรงเรยีน ประกอบดวย  

2.1 ผูบริหารโรงเรียน เปนบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการขับเคลื่อนโครงการ 

ทัศนคติและความรูความเขาใจตองานสงเสริมโภชนาการในโรงเรียนของผูบริหารมี

ความสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผูบริหารมีบทบาทเปนผูกําหนดวิสัยทัศน 
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นโยบายและทิศทางการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตาม กํากับ นิเทศงานใหบรรลุ

เปาหมาย  

2.2 ผู ด ําเนินการ ประกอบดวย ครูโภชนาการ คร ูอนามัย คร ูประจ ําชั้น            

และผูประกอบอาหาร (แมคา แมครัว)  โดยแตละกลุมมีบทบาทในการดําเนินการใน

สวนที่เกี่ยวของเพ่ือใหอาหารสําหรับนักเรียนมีคุณภาพ และจัดสิ่งแวดลอมดานการ

เรียนการสอนรวมถึงดานกายภาพเพื ่อสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาพฤติกรรม

โภชนาการที่เหมาะสม  

ครูนับวาเปนบุคคลที่สำคัญในในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการสงเสริม

โภชนาการในโรงเรียน โดยบทบาทที่สำคัญของครูมีดังนี ้

 2.2.1 ให ความรู ความเข าใจเกี ่ยวกับหล ักโภชนาการที ่สามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได เนนการเรียนรูเพื่อการนำไปใชมากกวาการเรียนเพ่ือ

สอบ 

 2.2.2 บมเพาะใหนักเรียนมีวิจารณาญานในการรับรูขาวสาร การอวดอาง

สรรพคุณทางดานโภชนาการของอาหารที่เกินจริง 

 2.2.3 เสาะแสวงหาเทคนิค วิธีการที่ไดผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคของนักเรียน 

 2.2.4 จัดสภาพแวดลอมทางดานอาหารและสนับสน ุนกิจกรรมอื ่น ๆ           

ในโรงเรียนที ่เอื ้อใหนักเรียนไดเรียนรู  เขาใจและเลือกอาหารที ่ถูกตองตามหลัก

โภชนาการ 

2.3 ผูสนับสนุน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผู ปกครอง องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการดานโภชนาการ 

และสาธารณสุขจากหนวยงานตาง ๆ มีบทบาทใหการสนับสนุนในการขับเคลื่อน

โครงการ ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ บุคลากร รวมทั ้งติดตาม นิเทศ หรือให

คําปรึกษา  

การยินยอมพรอมใจของทั้งสามฝาย ประกอบกับความพรอมในดานความรู

และทักษะของผูดําเนินการในการขับเคลื่อนโปรแกรมสงเสริมโภชนาการในโรงเรียน 

นําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการของนักเรียน ที่จะสงผลตอภาวะสุขภาพทั้งใน
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ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสงเสริมศักยภาพในการเรียนรูไดดวย   จากการศึกษา

ของลักษณา และศิวพร (2560) ไดสำรวจสถานการณการดำเนินงานการสงเสริม

โภชนาการในโรงเรียนในจังหวัดสงขลา ในป 2559 พบวา ผู บริหารสถานศึกษา 

ผูดําเนินการ และผูสนับสนุนตางตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมโภชนาการ

อยางเปนระบบ แตยังขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง   คุณภาพอาหาร

กลางวันยังไมพอเพียงในสวนของสารอาหารที่รางกายตองการปริมาณนอย และไดให

ขอเสนอแนะไววา  การเสริมสรางสมรรถนะของผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้ง 3 ฝาย คือ (1) 

ผูบริหารสถานศึกษา (2) ผูดําเนินการ ไดแก คณะครูในโรงเรียนทุกคน ไมใชเฉพาะครู

ที่ดูแลงานโภชนาการเทานั้น   ผูประกอบการอาหารไดแก แมครัว  แมคาทั้งในและ

รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน และ (3) ผูสนับสนุน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และผูปกครอง เพื่อใหบุคคลเหลานี้มีความรู ทักษะที่เพียงพอใน

การขับเคลื่อนกิจกรรมการสงเสริมโภชนาการในโรงเรียน  

 

บทสรุป  

โภชนาการเปน 1 ใน 5 ปจจัยพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ด ีประกอบดวย 

พันธุกรรม โภชนาการ การจัดการอารมณ การออกกำลังกาย และการไมไดรับสารพิษ

เขาสู รางกาย   การไดรับอาหารที่ไมเหมาะสมสงผลเสียตอตัวบุคคล สังคม และ

ประเทศชาติเปนอยางมาก นอกจากนี้ การขาดสารอาหารในรุนหนึ่งหากไมไดรับการ

แกไข สามารถสงผลใหเกิดการขาดสารอาหารในอีกรุนหนึ่งได    การตระหนักรูและ

เห็นคุณคาของโภชนาการในอาหาร  การสรางความรอบรูทางโภชนาการที่สามารถ

นำไปประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพ นับวาเปนการลงทุนที ่คุ มคา โรงเรียนเปน

หนวยงานสำคัญในการขับเคลื่อนใหเยาวชนมีภาวะโภชนาการท่ีดีโดยการ “สงมอบ

โภชนาการที่ดีเพื่อสรางคน  ใหประชาชนมีพลังในการสรางชาติ”  การสรางความ

รอบรูทางโภชนาการใหแกครู เปนหัวใจสำคัญอยางหนึ ่งในการขับเคลื่อนงาน

สงเสริมโภชนาการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ  ในบทตอไปผูเขียนไดคัดเลือกสาระ

ที ่จำเปนสำหรับครู สามารถนำไปสื ่อสารถึงนักเรียนหรือผู ปกครอง รวมถึงนำไป

ประยุกตในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการดำเนินงานสงเสริมโภชนาการนักเรียนได   
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โดยจะแบงเนื ้อหาเปน 5 บท คือ 1) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร ในบทนี้ 

นำเสนอเนื้อหาเพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร ซึ่งเปน

ประเด็นที่คนสวนใหญมักจะไมคอยนึกถึงเมื่อเลือกรับประทานอาหาร 2) ฉลาดเลือก

อาหารเมื่อรอบรูโภชนาการ ในบทนี้นำเสนอเนื้อหาสาระความรูที ่จำเปนเพื ่อให

สามารถเลือกอาหารที ่เหมาะสมกับความตองการของรางกายคนแตละวัยได โดย

เนื้อหาหลักประกอบดวย แหลงของสารอาหาร ปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับแตละชวง

วัย  ฉลากโภชนาการ สัญลักษณทางโภชนาการตัวชวยในการเลือกอาหาร และรูปแบบ

การบริโภคอาหารทางเลือก  3) การจัดการอาหารในโรงเรียน ในบทนี้จะมีเนื้อหา

เกี่ยวกับความสำคัญของอาหารเชา มาตรฐานอาหารกลางวัน และแนวทางการจัดการ

อาหารกลางวันใหไดมาตรฐาน  4) การเฝาระวังทางโภชนาการในโรงเรียน ในบทนี้มี

เนื้อหาเกี่ยวกับการนำหลักการเฝาระวังทางโภชนาการเพื่อการสงเสริมโภชนาการใน

นักเรียน  และ 5) การเขียนโครงการเพื่อการสงเสริมโภชนาการในโรงเรียน ในบทนี้

มเีนื้อหาเก่ียวกับหลักการออกแบบโครงการท่ีมุงวัตถุประสงค และการเขียนโครงการ   
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บทที่ 2 

คุณคาทางโภชนาการของอาหาร 

 

คนสวนใหญใหคุณคากับอาหารเพียงการเติมเต็มความอิ่มทองและอ่ิมใจ (การ

ไดลิ้มลองรสอาหารอรอยถูกปาก) นอยคนนักที่ใหคุณคากับอาหารในเรื่องการสงเสริม

สุขภาพ หรือ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี  ลองทบทวนตัวเองวาในการเลือกรับประทาน

อาหารของทานในแตละครั้งในวันหนึ่ง ๆ นั้น   เหตุผลแรกที่ทำใหทานตัดสินใจเลือก

อาหารนั้นคืออะไร    คำตอบสวนใหญมักจะเปน “อาหารที่ชอบ” “อะไรก็ได ที่ชวยลด

ความหิวได”  “อาหารที ่อรอย”  “อาหารที ่ไมแพง”  “อะไรก็ไดที่ทานไดเร็วๆ”         

มีนอยคนที่ตอบวา “เปนสำรับที่ใหสารอาหารครบ ปริมาณพอกับความตองการของ

ตน”   ปรากฏการณนี้เปนการสะทอนใหเห็นวา คนเราไมคอยใหความสำคัญกับคุณคา

ที่แทจริงของอาหาร นั่นก็คือคุณคาทางโภชนาการของอาหาร   

อาหารกับสภาวะสุขภาพของตัวเราแยกจากกันไมได  ดังมีขอความที่ใชสื่อถึง

ความสัมพันธระหวางอาหารกับภาวะสุขภาพของมนุษยไววา “อาหาร คือ ตัวเรา  

หรือ YOU ARE WHAT YOU EAT” ความหมายของประโยคนี้ คือ สุขภาพรางกาย

ของเราจะดีหรือไมดีอยางไร ขึ ้นอยู กับคุณภาพทางโภชนาการของอาหารที ่เรา

รับประทานเขาไปนั่นเอง ในบทนี้ผูเขียนไดประมวลบทบาทที่สำคัญของอาหารใหเห็น

วา อาหารสงผลตอสุขภาพรางกายของมนุษยในลักษณะไหน อยางไรบาง  ซึ่งนับวา

เปนความรูความเขาใจเบื้องตนที่ทุกคนควรจะมีเพื่อใหเกิดการตระหนักรูถึงคุณคาทาง

โภชนาการของอาหารที่เราตองรับประทานทุกวัน  เมื่อเกิดการตระหนักรูคุณคาแลว 

สิ่งท่ีจะตามมาคือ การใหความสำคัญกับการเลือกอาหารที่ดี ในที่นี้คือ ชนิดอาหารและ

ปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับความตองการของรางกายตนเอง  จะเปนแรงจูงใจนำไปสู

การมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีกับสุขภาพตอไป 

เปนที ่ทราบกันดีวา สารอาหาร ที ่จำเปนสำหรับรางกายมนุษยมีทั้งหมด       

6 ชนิดดวยกัน ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร และ น้ำ โดยมี

การเรียกกลุมของสารอาหารคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วาเปน “สารอาหารหลัก” 



18 | P a g e  

เนื่องจากเปนสารอาหารที่รางกายตองการในปริมาณมากเมื่อเทียบกับอีกกลุมหนึ่ง    

ซึ่งมีวิตามิน และเกลือแร จะเรียกวา “สารอาหารรอง”   การมีสุขภาพที่แข็งแรงและ

กระบวนการทำงานของระบบตาง ๆ ของรางกายเปนไปอยางปกตินั้น ข้ึนอยูกับสภาวะ

ที่รางกายมีสารอาหารดังกลาวครบถวนและปริมาณเพียงพอ   บทบาทของสารอาหาร

ตอภาวะสุขภาพ ม ีดังนี ้

1. สารอาหารเปนองคประกอบของรางกาย (Nutrients as body builder) 

 อาหารและรางกายของมนุษยมีองคประกอบที ่เปนสารประกอบทางเคมี

เหมือนกัน คือ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน น้ำ เกลือแร และวิตามิน ดังแสดงในภาพ

ที่ 2.1  แตในภาพไมไดแสดงวิตามินไวเนื่องจากมีปริมาณนอยมากเมื่อคิดเปนสัดสวน

เทียบกับสารอื่น ๆ  ในอาหารตางชนิดกันจะมีความแตกตางในเรื่องของสัดสวนของ

สารอาหารแตละชนิด  จากภาพ จะเห็นวา เนื้อสัตวมีสัดสวนของโปรตีนสูงกวาขาว  

ในขณะที่ขาวจะมีสัดสวนของคารโบไฮเดรตสูงกวาในเนื้อสัตวซึ่งมีนอยมาก จึงมองไม

เห็นสัดสวนของคารโบไฮเดรตในเนื้อสัตวในภาพนี้    ดังนั้น เราจึงจำเปนรับประทาน

อาหารที่หลากหลาย เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารที่ครบถวนและเพียงพอสำหรับ

นำไปเสริมสรางองคประกอบของรางกายของเราไดอยางสมบูรณและเปนสัดสวนท่ี

เหมาะสมดวย 

 
ภาพที่ 2.1 สัดสวนโดยประมาณของสารเคมีที่เปนองคประกอบของเนื้อสัตว รางกาย

มนษุยและขาว 

ที่มา: วาดโดยผูเขียน  

เน้ือวัว รางกายมนุษย ขาวสวย

โปรตีน

คารโบไฮเดรต

ไขมัน

น้ํา

เกลือแร
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รางกายมนุษยมีสัดสวนขององคประกอบรางกายแตละชนิดแตกตางกันไป 

ตามเพศ ชวงอายุ และปริมาณสารอาหารที่ไดรับ  จากการศึกษาองคประกอบของ

รางกายมนุษย พบวา ประมาณรอยละ 50-70 ของน้ำหนักตัว เปนน้ำ โดยเฉลี่ยผูหญิง

และผูชายวัยผูใหญที่สุขภาพดีจะมีองคประกอบรางกายที่เปนวิตามิน เกลือแร และ

คารโบไฮเดรตในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน แตผูหญิงจะมีสัดสวนของน้ำและโปรตีนที่นอย

กวาผูชาย และผูหญิงมีสัดสวนของไขมันที่มากกวาผูชาย  ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 

2.2 

        

 

ภาพท่ี 2.2 เปรียบเทียบองคประกอบรางกายผูชายและผูหญิง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Stephenson and Schiff (2016) 
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ภาพท่ี 2.3 สัดสวนของไขมันที่แตกตางของบุคคลเดียวกันที่มีภาวะโภชนาการตางกัน 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

 

 จากการที่องคประกอบรางกายมีความแตกตางกันโดยธรรมชาติ ดังนั้น ความ

ตองการสารอาหารตาง ๆ ของแตละบุคคลจึงมีความแตกตางกันตามเพศ และวัย  

ในขณะเดียวกันการไดรับสารอาหารที่ใหพลังงานในปริมาณมากเกินไปทำใหรางกายมี

องคประกอบที่เปนไขมันในสัดสวนที่มากเกินไป (ดังแสดงในภาพที่ 2.3) จนสงผลให

เกิดโรคตางๆ ตามมาได  ในทางตรงกันขาม หากเปนการขาดสารอาหารหรือไดรับ

อาหารมากเกินไปในวัยเด็ก ทำใหเกิดภาวะเตี้ย  ผอม หรือ อวน    ดังนั ้น การวัด

สัดสวนของรางกาย เชน การชั ่งน้ำหนัก วัดสวนสูง การวิเคราะหองคประกอบ

รางกาย จึงสามารถใชเปนตัวบงช้ีภาวะโภชนาการของบุคคลได 
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2. สารอาหารเปนแหลงพลังงานใหกับรางกาย (nutrients as energy source) 

ในทุกขณะที่ยังมีชีวิต  รางกายของมนุษยตองใชพลังงานในการทำกิจกรรม

ตาง ๆ เชน การยืน เดิน นั่ง เรียนหนังสือ เลน หรือแมกระทั่งนอน เซลลทุกเซลลใน

รางกายของเราตองการพลังงานในการขับเคลื ่อนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเซลล  

ตราบใดที่เซลลยังมีชีวิต ตราบนั้นเซลลยังตองใชพลังงาน  

เซลลใชพลังงานที่ไดจากการเผาผลาญ “สารอาหารหลัก” 3 ชนิด คือ 

คารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน  หนวยนับปริมาณพลังงานที่ไดจากการเผาผลาญ

สารอาหาร คือ กิโลแคลอรี   

คารโบไฮเดรต 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี   

ไขมัน 1 กรมั ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี   

โปรตีน 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี    

ในขณะที่วิตามิน เกลือแร ที่เรียกกันวา “สารอาหารรอง” และน้ำ ไมไดให

พลังงานกับรางกาย แตมีประโยชนในดานอื่น ๆ  ปริมาณพลังงานที่จะไดรับจากอาหาร

ที่เรารับประทานเขาไป ขึ้นกับปริมาณสารอาหารหลักทั้ง 3 ชนิดนี้ที่มีในอาหาร  เมื่อ

เปรียบเทียบปริมาณพลังงานตอ ปริมาณ 1 กรัมที่เทากันของสารอาหารหลักทั้ง 3 

ชนิด  พบวา ไขมันใหพลังงานมากกวาคารโบไฮเดรตและโปรตีนถึงสองเทา ดังนั้น 

อาหารที่มีไขมันเปนองคประกอบอยูจึงมักเปนอาหารที่มีพลังงานสูงนั่นเอง 

แอลกอฮอล ไมจัดวาเปนสารอาหาร เนื่องจากรางกายไมไดตองการสารชนิดนี้

เพื่อการดำรงชีพ และการไดรับแอลกอฮอลในปริมาณมากยังเปนพิษตอตับดวย    แต

เมื่อแอลกอฮอลเขาสูรางกายแลว มันจะถูกเผาผลาญใหพลังงานกับรางกายได โดย 1 

กรัมของแอลกอฮอลใหพลังงาน 7 กิโลแคลอรี   ดังนั้นการดื่มแอลกอฮอลนอกจากจะ

ทำอันตรายตอตับแลว ยังทำใหไดรับพลังงานสวนเกินดวย 
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ภาพท่ี 2.4 อาหารที่เปนแหลงของสารอาหารหลัก (คารโบไฮเดรต  ไขมัน โปรตีน)  

             ที่ใหพลังงานกับรางกาย 

ที่มา: ภาพวาดโดยผูเขียน 

 

 ปกติเซลลรางกายจะเผาผลาญคารโบไฮเดรตและไขมันเปนหลักเพื ่อให

พลังงานกับรางกาย   ในการเผาผลาญไขมันใหเปนพลังงานอยางสมบูรณนั้นตองอาศัย

กระบวนการที่ใชเผาผลาญคารโบไฮเดรตรวมดวย    หากเซลลไมมีคารโบไฮเดรตหรือมี

ในปริมาณนอยเกินไป การเผาผลาญไขมันจะไมสมบูรณ    ทำใหเกิดการคั่งของสารที่

เรียกวา “คีโตน”  ถาในกระแสเลือดมีสารคีโตนมากทำใหเกิดภาวะเลือดเปนกรด    

ดังนั้นการบริโภคอาหารที่ไมมีคารโบไฮเดรตเลย หรือมีคารโบไฮเดรตนอยเกินไป (ไม

ควรนอยกวา 50 กรัมตอวัน หรือเทียบเปนขาวประมาณ 3 ทัพพี)    

สวนโปรตีน แมร างกายจะเผาผลาญใหเกิดพลังงานได  แตในภาวะปกติ

รางกายตองการนำกรดอะมิโนที่ไดจากโปรตีนในอาหารหรือจากการนำกลับมาใชใหม

ของโปรตีนในรางกาย  ไปสรางเปนโปรตีนใหมทดแทนสวนที่สลายไปตามปกติ หรือ
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การเสริมสรางเนื้อเยื่อตาง ๆ มากกวาการนำไปเผาผลาญเปนพลังงาน   โดยรางกายจะ

มีการเผาผลาญโปรตีนเปนพลังงานเมื่อไดรับพลังงานจากคารโบไฮเดรตและไขมันไม

เพียงพอ หรือในภาวะที่รางกายมีภาวะเครียด       

ในกรณีที่รับประทานอาหารที่มีคารโบไฮเดรต ไขมัน หรือ โปรตีน ในปริมาณ

มากเกินกวาที่รางกายตองการใชเปนพลังงานแลว   สวนของสารอาหารทั้งสามชนิดที่

เกินความตองการนี้ รางกายจะนำไปสังเคราะหเปนไขมันเก็บสะสมไวในเซลลไขมัน  

ดังแสดงในภาพที ่2.5  

 

 
ภาพท่ี 2.5 ภาพรวมการเผาผลาญคารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ในเซลลรางกาย 

ที่มา: ภาพวาดโดยผูเขียน 
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ปริมาณพลังงานที่ไดรับจากอาหารในแตละวันควรจะสมดุล หรือ เทากับ

พลังงานที่รางกายตองใช  โดยรางกายของเราใชพลังงานไปในกิจกรรมหลัก 3 สวน คือ  

2.1 ใชในการทำงานของระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน การหายใจ การทำงาน

ของสมอง การเตนของหัวใจ เปนตน     

2.2 ใชในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เชน การทำงาน การออกกำลังกาย 

การเรียนหนังสือ การทำงานบาน  การเดินทาง เปนตน   

2.3 ใชในกระบวนการยอยอาหาร    

แตละบุคคลจะมีการใชพลังงานในปริมาณที่แตกตางกัน  ขึ้นกับความแตกตาง

ของการใชพลังงานในทั้ง 3 สวนนี้ที ่แปรผันตามปจจัยเหลานี ้ คือ เพศ อายุ ขนาด

รางกาย สงผลตอปริมาณการใชพลังงานในสวนที่ 1  ความหนักเบาและระยะเวลาท่ีใช

ของกิจกรรมที่ทำ สงผลตอปริมาณการใชพลังงานในสวนที่ 2  และ ขนาดของมื้อ

อาหารสงผลตอปริมาณการใชพลังงานในสวนที่ 3    โดยสรุปปริมาณพลังงานที่บุคคล

ควรไดรับในแตละวันจึงแตกตางกัน ขึ้นกับเพศ วัย ขนาดรางกาย ความหนักเบาของ

กิจกรรมท่ีทำ และขนาดของม้ืออาหาร 

การไดรับพลังงานจากอาหารที่มากเกินกวาพลังงานที่รางกายตองใชทำใหเกิด

ภาวะน้ำหนักเกินและอวน  สารอาหารหลักที่เหลือจากการเผาผลาญเปนพลังงาน

สำหรับใชในแตละวัน ไมวาจะเปนคารโบไฮเดรต โปรตีน หรือไขมัน รางกายจะนำไป

สังเคราะหเปนไขมัน เก็บสะสมไวในเซลลไขมันตามสวนตาง ๆ ของรางกาย   ไขมันที่

สะสมในรางกายมี 2 ลักษณะ คือ ไขมันใตผิวหนัง (subcutaneous fat)  และ ไขมัน

ในชองทอง (visceral fat) ดังแสดงในภาพท่ี 2.6     โดยไขมันที่พบวาเปนปจจัยเสี่ยง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ ไขมันในชองทอง  เราจะเรียกภาวะที่รางกายมี

ไขมันในชองทองมาก วา มีภาวะอวนลงพุง โดยวิธีการประเมินงาย ๆ วามีภาวะอวน

ลงพุงหรือไม คือ การวัดเสนรอบเอว  หากความยาวรอบเอวที่วัดไดมากกวา ความสูง

ของตัวเองหารสอง แสดงวา เรามีภาวะอวนลงพุง 
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                 (A)                                    (B) 

ภาพที่ 2.6  การสะสมไขมันในรางกาย ในคนที ่มีภาวะโภชนาการดี  (A)  และ           

ผูมีภาวะอวน (B) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Whitney and Rolfes (2011)  

 

ในทางตรงกันขาม การไดรับพลังงานนอยกวาที่รางกายตองใช ทำใหรางกาย

ตองสลายไขมัน หรือกลามเนื้อเพื่อนำพลังงานไปใชสำหรับเซลลในการดำรงชีพ ผลที่

ตามมาคือ ทำใหรางกายมีมวลไขมัน หรือมวลกลามเนื้อลดลง  หากการไดรับพลังงาน

จากอาหารไมเพียงพอกับพลังงานที่รางกายตองใชเปนระยะเวลานาน ทำใหรางกาย

ผอมมาก และออนเพลียอยางเห็นไดช ัด จากภาพที ่ 2.7 เปนตัวอยางของการ

เปลี ่ยนแปลงของรางกายที ่เกิดขึ ้นจากการขาดอาหารของผู ส ูงอายุท านหนึ ่งที่

รับประทานอาหารไดนอยมากเปนระยะเวลา 1 เดือน  
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(A)                                                (B) 

ภาพท่ี 2.7  การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อไดรับพลังงานไมพอกับที่รางกายตองใช 

(A) กอนปวย  และ (B) ชวงที่ปวยรับประทานอาหารไดนอยมาก 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

 

 ความสัมพันธระหวางดลุของพลังงานที่ไดรับจากอาหารกับพลังงานที่ใช  และ

การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวแสดงใหเห็นดวยภาพท่ี 2.8  เราสามารถใชหลักการนี้

ในการควบคุมน้ำหนักตัวได กลาวคือ หากตองการรักษาน้ำหนักใหคงที ่ ก็ตอง

รับประทานอาหารใหมีพลังงานเทากับพลังงานที ่ใชในแตละวัน  หากตองการลด

น้ำหนัก ก็ตองรับประทานอาหารใหมีพลังงานนอยกวาที่รางกายตองใช  และในทาง

ตรงกันขาม หากตองการเพิ่มน้ำหนัก ก็รับประทานอาหารใหมีพลังงานมากกวาที่

รางกายตองใช 
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ภาพท่ี 2.8  ดุลพลังงานกับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัว 

ที่มา: ภาพวาดโดยผูเขียน 

 

3. สารอาหารเสริมสรางพลังสมอง (Nutrients as brain fuel) 

การสรางและพัฒนาของเซลลสมองเกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งของชีวิตเปนการ

เฉพาะ  ไมเหมือนกับเซลลอื่น ๆ ของรางกายสวนใหญที่มีการสรางใหมและซอมแซม

เกิดขึ้นตลอดชวงชีวิต     ดังนั้นการดูแลใหสารอาหารเพียงพอเพื่อการพัฒนาสมอง 

จำเปนตองใหในเวลาที่เหมาะสมดวย ที่อาจจะเรียกชวงเวลานั้นวา เปน “ชวงเวลา

ทองของการพัฒนาสมอง” ก็ได  การใหสารอาหารเพียงพอในภายหลังที่พนชวงเวลา

ทองของการพัฒนาเซลลสมองไปแลว ประโยชนที่เกิดขึ้นตอสมองก็จะมีนอย 
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ในชวง 1000 วันแรกของชีวิต (นับตั้งแตปฏิสนธิในครรภ จนกระทั่งอายุ 

2 ป) เปนชวงเวลาที่มีการสรางและพัฒนาเซลลสมองและรางกายมากที่สุด  หลังจาก

นั้นจนถึงชวงปลายของปฐมวัย และวัยเรียนการเพ่ิมจำนวนเซลลสมองเกิดขึ้นนอยมาก

เมื่อเทียบกับชวงกอนหนา ดังแสดงใหเห็นจากภาพที่ 2.9    ประมาณรอยละ 35 ของ

เซลลสมองสรางขึ้นในชวงที่ทารกอยูในครรภมารดา โดยในชวง 3 เดือนแรกของการ

ตั้งครรภเปนชวงที่มีการสรางโครงสรางหลักของระบบประสาท สวนการเพิ่มจำนวน

เซลลสมองหรือเนื้อสมองจะเกิดขึ้นมากในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ 

หรือตั้งแตเดือนที่ 4 เปนตนไป และอีกประมาณรอยละ 60 ของเซลลสมองมีการสราง

ในชวงปฐมวัย หรือวัยกอนเรียน  อัตราการสรางสูงสุดจะเกิด ในชวง 2 ขวบปแรกของ

ชีวิต (Iwasaki et al., 1997; Stiles and Jernigan, 2010)  จึงอาจกลาวไดวา “เวลา

ทองของสรางเซลลสมองของมนุษย คือ ตั้งแตอยูในครรภมารดาจนกระทั่งเด็กมี

อายุ 5 ขวบ”  

 
ภาพท่ี 2.9  อัตราการเจริญเติบโตของสมองในชวงอายุตางๆ ของมนุษยตั้งแตในครรภ

มารดาจะถึงวัยเรียน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก 

https://www.science.org/cms/10.1126/science.1113530/asset/0318f4d1-255a-4cd5-

a4b5-e4c0631e4057/assets/graphic/310_815_f1.jpeg  
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การไดรับสารอาหารที่เพียงพอจำเปนสำหรับการพัฒนาของสมองที่เกิดขึ้น

ตั้งแตทารกในครรภ จนกระทั่งในสองขวบปแรก ที่นับเปนชวงสำคัญของการสรางเซลล

สมองเพ่ือเปนพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู การทำงานของระบบการ

ควบคุมการเคลื่อนไหว  และทักษะทางดานจิตสังคมตอไปในชวงวัยเด็กและวัยผูใหญ  

จากการศึกษาวิจัยที่ทำการศึกษาในสัตวทดลองและในมนุษย พบวา การขาดโปรตีน

และพลังงาน ไขมันโดยเฉพาะกรดไขมันโดโคซะเฮกซะอิโนอิก หรือที่เรียกกันสั้นวา ดี

เอชเอ (DHA;  docosahexaenoic acid) ธาตุเหล็ก ไอโอดีน สังกะสี โคลีน วิตามินบี  

สงผลใหกระบวนการพัฒนาเซลลสมองไมเปนไปตามปกติ (Elizabeth,  Prado and 

Kathryn, 2014) จากตัวอยางในภาพที่ 2.10 แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของการขาด

ไอโอดีนตั้งแตอยูในครรภของหนูทดลอง ทำใหการแตกกิ่งกานของเซลลสมองนอยกวา

หนูที่ไดรับไอโอดีนเพียงพอ 

 
(A)                               (B) 

ภาพท่ี 2.10  เปรียบเทียบรูปรางของเซลลสมองของลูกหนูที่แมไดรับไอโอดีนเพียงพอ 

(A)  และเซลลสมองของลูกหนูที่แมไดรับไอโอดีนไมเพียงพอ (B) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Legrand  (1967) อางถึงใน MGR online (2558) 
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ผลกระทบของการขาดสารอาหารตอการพัฒนาสมองที่ดอยกวาปกติ จะมมีาก

นอยแคไหนนั้น ข้ึนอยูกับ 

3.1 ชวงเวลาที่ขาดสารอาหารวาเกิดขึ้นในชวงเวลาใดของการเจริญเติบโต    

ถาการขาดสารอาหารเกิดข้ึนในชวงที่เซลลสมองมีอัตราการพัฒนาสูง ซึ่งก็คือชวงที่เด็ก

อยูในครรภมารดา และชวง 2 ขวบปแรก จะสงผลกระทบมากกวาการขาดสารอาหาร

ในชวงอ่ืน   

3.2 ระดับความรุนแรงของการขาดสารอาหาร   ผลกระทบจากการขาด

สารอาหารจะพบไดมากในกลุ มที ่ขาดสารอาหารในระดับปานกลางถึงร ุนแรง         

จากภาพที่ 2.1 เปนผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับสติปญญา (IQ) ของเด็กอายุ 3 ขวบ

ที่มีภาวะโภชนาการขาด และปกติ จะเห็นไดวาเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเตี้ย และ ผอมซึ่ง

เปนอาการแสดงของการขาดโปรตีนและพลังงานในระดับปานกลาง มีคาระดับ

สติปญญาต่ำกวาเด็กที่มีภาวะโภชนาการปกติ (Xie et al., 2018) 

 
ภาพท่ี 2.11 ความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการกับระดับสติปญญาของเด็กปฐมวัย  

(การศึกษาในประเทศบังคลาเทศ) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Xie et al. (2018) 

3.3 ความสามารถในการฟนคืนสูปกติเมื่อไดรับสารอาหารเพียงพอในภายหลัง 

การฟนคืนสูปกติมีโอกาสเปนไปไดมาก หากการไดรับสารอาหารเพิ ่มเติมเกิดขึ้นใน

ชวงเวลาที่สมองกำลังพัฒนา  แตถาเลยชวงเวลานี้ไปแลวผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะมี

ไมมากนัก  มีการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาในเด็กที่ขาดอาหาร (มีภาวะเตี้ย) ในชวงกอน

อายุ 2 ขวบและไดรับการดูแลใหโภชนาการดีในภายหลัง รวมกับการกระตุนพัฒนาการ 
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พบวามีผลการทดสอบทางสติปญญาใกลเคียงกับเด็กในวัยเดียวกันที่ไมมีภาวะเตี้ย

ในชวงวัยดังกลาว (Grantham-McGregor  et al.,1991)  ดังแสดงใหเห็นในภาพที่ 

2.12  แตอยางไรก็ตาม ยังพบวาการขาดสารอาหารบางชนิดในชวงแรกของชีวิตอาจจะ

ทำใหเกิดความบกพรองของการเรียนรูแบบถาวร คือ ไมสามารถแกไขใหกลับคืนสูปกติ

ได    นอกจากการขาดสารอาหารจะสงผลกระทบตอการพัฒนาของเซลลสมองแลว         

อีกปจจัยหนึ่งที่สำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาสมองดวย คือ การกระตุนจากสิ่งแวดลอม 

หรือประสบการณท่ีไดรับ  

 

ภาพท่ี 2.12 ผลการใหนมเสริม และ/หรือ การกระตุนพัฒนาการ สำหรับเด็กอายุ 9-

24 เดือนที่มีภาวะเตี้ย เปนระยะเวลา 2 ป ตอ ระดับพัฒนาการของเด็ก 

(การศึกษาในประเทศจาไมกา) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Grantham-McGregor,  et al. (1991) 
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ดังนั้น หากเราตองการใหลูกหลานมีพัฒนาการทางสมองที่เต็มศักยภาพ การ

ใหสารอาหารที่ครบถวนเพียงพอ โดยเฉพาะโปรตีนและพลังงาน กรดไขมันที่จำเปน   

ดีเอชเอ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน สังกะสี วิตามินบี โคลีน ตั้งแตเปนทารกในครรภจนกระทั่ง

คลอดและในชวงปฐมวัย รวมกับการเลี้ยงดูเด็กภายใตสิ ่งแวดลอมที่มีการกระตุน

พัฒนาการที่เหมาะสม นับเปนเรื่องที่ตองใหความสำคัญเปนพิเศษ เพราะเปนชวงเวลา

ทองของชีวิตชวงหนึ่งที่ผานแลวผานเลย  หรือในกรณีที่เราพบเด็กวัยทารก หรือวัย

กอนเรียนที่มีภาวะเตี ้ยหรือผอมมาก ซึ ่งเปนอาการแสดงของการขาดโปรตีนและ

พลังงาน เราก็ควรจะตองรีบใหการชวยเหลือ หรือจัดการใหเด็กกลับมาโภชนาการดี

โดยเร็ว  ก็จะชวยใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางสมองเพ่ิมขึ้นได 

สมรรถนะในการเรียนรู  หรือความสามารถทางสติปญญาของมนุษยนั้น 

นอกจากจะขึ้นอยูกับความสมบูรณของเซลลสมองแลว ยังขึ้นกับกระบวนการทำงาน

ของเซลลดวย โดยในการทำงานของสมองตองอาศัยพลังงานที่ใชในการสงสัญญาณ

ประสาท ตองใชสารสื่อประสาทที่ทำหนาที่สงผานสัญญานประสาทจากเซลลหนึ่งไปยัง

อีกเซลลหนึ่ง ในกระบวนการตาง ๆ เหลานี้ก็ตองอาศัยสารอาหารหลายชนิดเขามา

เกี่ยวของดวย ดังนั้นการไดรับสารอาหารที่เพียงพอในเด็กวัยเรียนก็เปนสิ่งที่จำเปนตอ

ความสามารถในการเรียนรูของเด็กเชนกัน   นอกจากนี้ยังพบวาการขาดสารอาหาร

บางชนิดในวัยผูใหญหรือผู สูงอายุ เชนการขาดวิตามินบีสิบสอง โฟเลท วิตามินดี 

วิตามินอี กรดไขมันโอเมกา-3  เปนปจจัยเสี่ยงของการเปนโรคสมองเสื่อมไดอีกดวย 

(Emma et al., 2020)  ดังนั้น การไดรับสารอาหารที ่ครบถวนเพียงพอในแตละวัน

ตลอดชวงชีวิตมีความสำคัญตอการพัฒนาและการทำงานของเซลลสมอง จึงเปนเรื่องที่

ละเลยไมได 

4. สารอาหารเกี่ยวของในกระบวนการทำหนาที่ของอวัยวะหรือระบบตางๆของ

รางกาย (Nutrients maintain body function) 

ชีวิตมนุษยดำรงอยูไดโดยการทำงานของระบบตาง ๆ ของรางกายที่มีหนาที่

เฉพาะที่แตกตางกันไปมีการทำงานประสานกัน  ระบบของรางกายจำแนกไดเปน 10 

ระบบดวยกัน ไดแก  ระบบไหลเวียนโลหิต   ระบบยอยอาหาร   ระบบตอมไรทอ 
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ระบบขับถายของเสีย ระบบภูมิคุมกัน ระบบกลามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบสืบพันธุ 

ระบบหายใจ ระบบประสาท 

หนวยเล็กที่สุดของรางกายมนุษย คือ เซลลที่มาประกอบกันเปนเนื้อเยื่อของ

อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย  อวัยวะหลายชนิดทำงานสอดประสานกันอยางเปนระบบ

ในหนาที ่หนึ ่ง ๆ เพื ่อการดำรงชีพ  โดยเซลลรางกายมีลักษณะรูปรางหลายแบบ  

รูปรางของเซลลมีความสัมพันธกับการทำหนาที่ของอวัยวะที ่มันเปนสวนประกอบ  

กระบวนการทำงานของระบบตาง ๆ ของรางกายทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเซลลที่ประกอบ

กันเปนเนื้อเยื่อในอวัยวะของระบบนั้น ๆ  เซลลจึงเปนหนวยพื้นฐานของรางกายที่   

เผาผลาญสารอาหารที่ไดจากอาหารไปเปนพลังงานในการขับเคลื่อนกระบวนตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในเซลล และนำสารอาหารไปใชในกระบวนการตาง ๆ ในการทำงานของระบบ

รางกายใหเปนไปตามปกติ   โครงสรางของระบบรางกายมนุษยแสดงดังภาพที่ 2.13 

 

 

ภาพท่ี 2.13  โครงสรางของระบบรางกายมนุษย 

ที่มา: ดัดแปลงจาก  Marieb (2000) 
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 สารอาหารแตละประเภทมีหนาที่ในรางกายแตกตางกันไป ดังสรุปไวในตาราง

ที ่2.1  หากรางกายมีสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งไมเพียงพอ จะทำใหกระบวนการทาง

ชีวเคมีบางอยางเกิดขึ้นไมได หรือมีความผิดปกติของกระบวนการนั้น ๆ สงผลใหเกิด

ความผิดปกติในการทำหนาที่ของอวัยวะ หรือ การทำงานของระบบรางกายในสวนที่

เก่ียวของ    

การขาดสารอาหารจะสงผลกระทบตอรางกายมากนอยแคไหนขึ ้นอยู กับ

บทบาทหนาที่ของสารอาหารนั้นวาไปเก่ียวของกับกระบวนการสำคัญของชีวิตมากนอย

แคไหน  รวมถึงระดับความรุนแรงของการขาดสารอาหารชนิดนั ้น ๆ   การขาด

สารอาหารบางชนิดในบางชวงเวลาทำใหเกิดผลกระทบตอรางกายแบบถาวร เชน การ

ขาดไอโอดีนของทารกในครรภมารดา ทำใหเกิดการบกพรองทางสติปญญา และการ

ทำงานของระบบประสาทที่แกไขกลับคืนไมได  ผลกระทบตอรางกายจากการขาด

สารอาหารชนิดตาง ๆ ที่พบบอย ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.1  หนาที่ของสารอาหารแตละชนิดท่ีมีตอการกระบวนการทำงานของระบบ

รางกาย  

สารอาหาร หนาที่หลัก 

คารโบไฮเดรต - เปนแหลงพลังงานหลักของรางกาย 

ไขมัน - เปนแหลงพลังงานหลักของรางกาย 

- สวนประกอบของเย่ือหุมเซลล 

- เปนสวนประกอบของฮอรโมนบางชนิด ควบคุมกระบวนการตางๆ

ของรางกาย 

- สวนประกอบของเซลลสมอง 

- ชวยในการดูดซึมวิตามินเอ ดี อ ีเค 

โปรตนี - เปนสวนประกอบของเซลล 

- เปนเอนไซมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีของกระบวนการทำงานตาง ๆ ของ

รางกาย 

- เปนสวนประกอบของฮอรโมนบางชนิด ควบคุมกระบวนการตางๆ 

ของรางกาย 

- ชวยในการขนสงสารตาง ๆ ในน้ำเลือด 
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ตารางที่ 2.1(ตอ) หนาที่ของสารอาหารแตละชนิดที่มีตอการกระบวนการทำงานของ

ระบบรางกาย 

สารอาหาร หนาที่หลัก 

โปรตนี - ใชเปนพลังงานในกรณีที่มีพลังงานจากคารโบไฮเดรตและไขมันไม

เพียงพอ 

- สรางสารภูมิคุมกันของรางกาย 

วิตามิน - เปนโคเอนไซม* (ตัวที่ทำใหเอนไซมทำหนาที่ได) ในปฏิกริยาทาง

ชีวเคมีในกระบวนการทำงานของรางกาย 

- เสริมสรางระบบภูมิคุมกันของรางกาย 

- ชวยในกระบวนการสรางและซอมแซมเซลลรางกาย 

- สารตานออกซิเดชัน ปกปองการทำลายของสารชีวโมเลกุล เชน       

ดีเอนเอ เอนไซม ฮอรโมน จากอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในรางกาย 

เกลือแร - เปนโคแฟคเตอร* (ตัวที่ทำใหเอนไซมทำหนาที่ได) ในปฏิกริยาทาง

ชีวเคมีในกระบวนการทำงานของรางกาย 

- เปนตัวสงสัญญาณในกระบวนการควบคุมการทำงานบางชนิดของ

เซลล 

- เปนสวนประกอบของกระดูกและฟนที่เปนโครงสรางของรางกาย 

- มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการเจริญเติบโต พัฒนา และการรักษา

สภาพของเซลล 

น้ำ - ควบคุมอุณหภูมิรางกายใหคงที่ 

- ชวยในกระบวนการกำจัดของเสียออกจากรางกาย 

- เปนสวนประกอบของน้ำเลือด น้ำเหลืองที่เปนตัวกลางในการขนสง

สารตาง ๆ ในรางกาย 

- มีสวนรวมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีในรางกาย เชน ในปฏิกริยาการยอย

สารอาหารใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลง 

หมายเหตุ *โคเอนไซม โคแฟคเตอร  คือ สารที่จำเปนตอการออกฤทธิ ์ของเอนไซม โดยจะไปจับ

หรือปรับโครงสรางโมเลกุลโปรตีนที่เปนเอนไซม ซึ่งเดิมยังออกฤทิ์ไมได (inactive) ใหมีโครงสรางท่ี

เหมาะสมกับการทำปฏิกริยาได (active)  โคเอนไซมใชเรียกสารในกลุมสารอินทรีย เชน วิตามิน  

ในขณะที่ โคแฟคเตอร ใชเรียกสารกลุมอนินทรีย เชน เกลือแร 
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ตารางที่ 2.2  ผลกระทบตอรางกายที่เกิดขึ้นจากการขาดสารอาหาร 

สารอาหาร ผลกระทบการขาดสารอาหาร 

โปรตีน 

คารโบไฮเดรต ไขมัน 

การเจริญเติบโตไมเต็มศักยภาพ  สมรรถนะในการทำงาน

ลดลง ภูมิคุมกันพรอง ออนเพลีย เสนผมและเล็บเปราะ 

วิตามินเอ ตาบอดกลางค ืน  ตาแห ง กระจกตาอ ักเสบเป นแผล

จนกระทั ่งตาบอด การเจริญเติบโตพรอง ภูมิคุมกันพรอง   

ติดเชื้อไดงาย 

วิตามินบี 1 เหน็บชา หัวใจโต 

วิตามินบี 2 ปากนกกระจอก ลิ้นอักเสบ ปากอักเสบ 

โฟลิก โลห ิตจาง ภาวะหลอดประสาทไม ป ด (Neural tube 

defect) 

วิตามินบี 12 โลหิตจาง  มีอาการชา 

วิตามินซ ี เลือดออกตามไรฟน 

วิตามินดี กระดูกออน กระดูกพรุน 

วิตามินเค เลือดหยุดยาก 

ธาตุเหล็ก โลหิตจาง การพัฒนาทางดานสมองดอยกวาปกติ สมรรถนะ

ในการทำงานลดลง 

สังกะส ี แผลหายชา การไดรับรสลดลง ภูมิคุ นกันพรอง ตาบอด

กลางค ืน ผมร วง หากขาดมาก ๆ ทำให แคระแกร็น 

พัฒนาการเขาสูวัยเจริญพันธุชา 

แคลเซียม โรคกระดูกออน กระดูกพรุน  ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ   

มีอาการเกร็งของกลามเนื้อ เปนตะคริว 

ไอโอดีน คอพอก พัฒนาการทางสมองและรางกายพรอง ทำใหแทง 

หรือทารกตายคลอด 

ฟลูออไรด ฟนผ ุ
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5. สารอาหารหรือสารสำคัญในอาหารชวยในการปองกันโรค (Food prevent 

diseases) 

สารพฤกษเคมี หรือ ไฟโตเคมิคัล (phytochemicals) เปนคำที่ใชเรียก

กลุมของสารสำคัญในพืชที่มีเปนหลายรอยชนิด ที่ไมจัดวาเปนสารอาหารเนื่องจาก

ไมไดทำหนาที่เพื่อการดำรงชีพของรางกาย  แตเปนสารที่มีคุณประโยชนตอสุขภาพ    

ที่ไดมีการศึกษาไว ดังสรุปไวในตารางท่ี 2.3   สารพฤกษเคมีเหลานี้เปนสารที่ใหสี กลิ่น 

รสชาติในพืชผักตาง ๆ และดวยโครงสรางที่แตกตางกัน จึงทำใหสารเหลานี้มีฤทธิ์ตอ

รางกายที ่แตกตางกัน ดังนั ้น การไดรับสารพฤกษเคมีที ่หลากหลายจะสงผลดีตอ

รางกายไดมากกวาการไดรับเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงเปนที่มาของการแนะนำให

รับประทานพืชผักใหได 5 สีตอวัน 

ตารางที่ 2.3 ตัวอยางสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสรรพคุณตอสุขภาพ และ

แหลงท่ีมาของสารดังกลาว 

ช่ือสาร ฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือ สรรพคุณตอ

สุขภาพ 

อาหารที่เปนแหลงของ

สารสำคัญ 

ใยอาหาร ชะลอการดูดซ ึมไขมัน น้ำตาลใน

ระบบทางเด ินอาหาร ช วยจ ับกับ

สารพิษในทางเดินอาหาร ชวยลดการ

ทองผูก เปนอาหารของแบคทีเรียใน

ลำไส 

ผ ั ก  ผล ไม ต  า ง  ๆ   ถ่ั ว 

ธัญพืช 

สารในกลุม 

แคโรทีนอยด 

ลดความเสี ่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง

บางชนิด โรคจอประสาทตาเสื่อม 

ผัก ผลไมที่มีสีสม เหลือง 

แดง ไขแดง เปลือกกุง ป ู

สารในกลุม 

โพลีฟนอล 

มีคุณสมบัติตานออกซิเดชัน อาจจะ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง 

ช  ว ยลดความ เส ี ่ ย ง ต  อกา ร เ กิ ด

โรคมะเร็ง ลดควมเสี่ยงตอโรคหัวใจ

และหลอดเลือด 

ชา กาแฟ ชอคโกแลต 

โกโก   ถ ั ่ วต  างๆ ผลไม

ตระกูลสม องุน ผักผลไม

ที่มีสีมวง แดง 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) ตัวอยางสารพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสรรพคุณตอสุขภาพ 

และแหลงที่มาของสารดังกลาว 

ช่ือสาร ฤทธิ์ทางชีวภาพ หรือ สรรพคุณตอ

สุขภาพ 

อาหารที่เปนแหลงของ

สารสำคัญ 

สารในกลุม

ออรแกโน-

ซัลไฟด 

มีคุณสมบัติตานออกซิเดชัน กระตุน

ระบบภูม ิค ุ มกัน ลดความเสี ่ยงตอ

โรคหัวใจ 

กระเทียม หัวหอม  

ผักตระกูลกะหล่ำ 

คาเฟอีน กระตุนระบบประสาท  กาแฟ ชา โกโก 

แคบไซซนิ ลดการเจ็บปวด พริก 

ที่มา: Stephenson and Schiff (2016) 

  สวนใหญฤทธิ์ทางชีวภาพที่คนพบของสารเหลานี้เปนผลจากการศึกษาใน

หองทดลอง  การทดสอบประสิทธิผลของสารเหลานี้ในมนุษยยังมีขอมูลจำกัด ตองมี

การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกมากเพื่อใหไดขอสรุปแนชัด ดังนั ้นการใชสารเหลานี ้ใน

ลักษณะของสารสกัดจำเปนตองศึกษาหาขอมูลใหแนใจวามีผลการศึกษาที่เชื ่อถือ

ไดมากพอ โดยเฉพาะขอมูลการศึกษาในมนุษย รวมถึงความปลอดภัยของการใชสาร

เหลานั้นดวย    ดังนั้นหากตองการประโยชนจากสารเหลานี้ ควรจะรับประทานอาหาร

ที่เปนแหลงของสารเหลานี้ ซึ่งก็คือพืชผัก ผลไมตาง ๆ หลากหลายสีสันเปนประจำ

นาจะดีกวาในแงของความปลอดภัย และไมทำใหสิ้นเปลืองเงินทองดวย 

บทสรุป 

 คณุคาของอาหารคือการเปนแหลงของสารอาหารที่จำเปนตอการดำรงชีพของ

มนุษย นั่นคือคุณคาทางโภชนาการนั่นเอง โดยสารอาหารมีบทบาทตอภาวะสุขภาพ

ดังนี้ คือ เปนองคประกอบของรางกาย ใหพลังงานกับรางกาย เสริมสรางพลังสมอง 

เก่ียวของในกระบวนการทำหนาท่ีของอวัยวะหรือระบบตาง ๆ ของรางกาย นอกจากนี้ 

อาหารยังใหสารสำคัญที่ชวยปองกันโรคได  เชน สารพฤกษเคมี  การตระหนักรู ใน

คุณคาของอาหารนี้จะนำไปสูการใหความสำคัญในการเลือกอาหารที่ดีตอสุขภาพได  
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บทที่ 3 

ฉลาดเลือกอาหารเมื่อรอบรูโภชนาการ 

 

การบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพดีคือ การเลือกบริโภคอาหารในแตละวัน 

ที่มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ  1) มี “สารอาหารครบถวน”  2)  มี “สารอาหาร

ในปริมาณเพียงพอกับความตองการของรางกาย/หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่เพ่ิม

ความเสี่ยงตอภาวะโรคไมติดตอเรื้อรัง” และ 3) เปนอาหาร“ปลอดภัย” การจะบริโภค

อาหารใหเปนไปตามหลักการทางวิชาการดังกลาว สำหรับคนทั่วไปก็จะมีคำถามวา 

“จะเลือก อาหาร แบบไหน ปริมาณเทาไร ถึงจะได สารอาหาร ครบและเพียงพอ” 

องคความรูที่สำคัญคือ การรูจักอาหารที่เปนแหลงของสารอาหารที่เราตองการ และ

ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในแตละชวงวัย รวมถึงสามารถอานขอมูลที่แสดงบนฉลาก

เพื่อชวยในการตัดสินใจ เชน ฉลากโภชนาการ สัญลักษณทางโภชนาการ และการรู 

เทาทันรูปแบบการบริโภคอาหารทางเลือกที่เปนกระแสสังคมอยางมากในปจจุบัน ดังที่

จะนำเสนอรายละเอียดในบทนี้  

1. รูจักแหลงของสารอาหาร 

อาหารแตละชนิดมีสารอาหารเปนองคประกอบแตกตางกันไปทั้งในดานของ

ชนิดสารอาหาร และในดานรูปแบบ/โครงสรางของสารอาหารแตละชนิดที ่ มี

คุณประโยชนตอรางกายไมเหมือนกัน ดังที่จะนำเสนอใหเห็นจุดเนนที ่สำคัญของ

รูปแบบสารอาหารบางชนิดที่ควรจะตองระลึกถึงในการเลือกชนิดอาหาร เพื่อใหเกิด

ประโยชนสุงสุดกับตัวเราเอง สารอาหารท่ีนำเสนอในที่นีเ้ลือกเฉพาะสารอาหารที่มักจะ

เปนปญหาทางโภชนาการที่มีโอกาสพบไดในสังคมไทย 

 1.1 โปรตีนในอาหาร 

  รางกายตองการกรดอะมิโนที่เปนองคประกอบในโครงสรางของโปรตีนเพื่อใช

สำหรับการสรางโปรตีนและสารชีวเคมีอื่น ๆ ในรางกาย กรดอะมิโนที่พบในมนุษยมี

ทั้งหมด 20 ชนิด กรดอะมิโนบางชนิดรางกายสังเคราะหเองได แตบางชนิดรางกาย
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สังเคราะหเองไมได ตองไดรับจากอาหารเทานั้น ที่เราเรียกกรดอะมิโนเหลานี้วาเปน 

“กรดอะมิโนจำเปน” ซึ ่งมีทั ้งหมด 9 ชนิด ไดแก เฟนิลอะลานีน วาลีน ทรีโอนีน    

ทริปโตเฟน เมไทโอนีน ลูซีน ไอโซลูซีน ไลซีน และฮิสทิดีน   ทั้งนี้รางกายตองการ

กรดอะมิโนที่ครบถวนท้ัง 20 ชนิดเพ่ือการสังเคราะหโปรตีนที่สมบูรณในรางกาย 

  อาหารตาง ๆ มีกรดอะมิโนที่แตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณ  จึงไดมีการ

จำแนกประเภทของอาหารที่เปนแหลงโปรตีน เปน 2 ประเภท คือ  

1.1.1 อาหารที ่มีโปรตีนสมบูรณ หรือที่นิยมเรียกกันวา โปรตีนคุณภาพดี  

หมายถึง อาหารที ่มีกรดอะมิโนจำเปนครบทุกชนิด และปริมาณเพียงพอ รวมถึง

สามารถยอยและดูดซึมได  อาหารที่เปนแหลงโปรตีนคุณภาพดี ไดแก เนื้อสัตวทุกชนิด  

นม  ไข งา และโปรตีนถ่ัวเหลืองสกัด 

1.1.2 อาหารที่มีโปรตีนไมสมบูรณ   หมายถึง  อาหารที่ไมมีกรดอะมิโน

จำเปนบางชนิด  หรือ อาจจะมีแตในปริมาณที่นอย ซึ่งเราเรียกกรดอะมิโนเหลานี้วา

เปน กรดอะมิโนจำกัด  อาหารที่มีโปรตีนไมสมบูรณ ไดแก โปรตีนที่มาจากพืช  เชน 

ขาว ขาวโพด ถั่วตางๆ  โดยในพืชแตละชนิดจะมีกรดอะมิโนจำกัดไมเหมือนกัน  ถาเอา

โปรตีนจากพืชชนิดหนึ่งที่มีกรดอะมิโนจำกัดชนิดหนึ่ง มาผสมกับพืชอีกชนิดหนึ ่งท่ี

กรดอะมิโนจำกัดตางชนิดกันแตมีกรดอะมิโนจำกัดในพืชตัวแรกอยูมาก ก็จะทำใหได

อาหารที ่มีโปรตีนสมบูรณขึ ้นมาได ยกตัวอยางเชน ขาวมีกรดอะมิโนไลซีนเปน    

กรดอะมิโนจำกัด ในขณะที่ถั่วมีกรดอะมิโนเมไทโอนีนเปนกรดอะมิโนจำกัด  เมื่อเอา

ขาวมาหุงผสมกับถั่ว เราก็จะได อาหาร (ขาวถั่ว) ที่มีทั้งไลซีนและเมไทโอนีนเพียงพอ   

หลักการนี้จำเปนสำหรับผูที ่รับประทานอาหารมังสะวิรัติเปนประจำที่ตองทำความ

เขาใจ และเลือกพืชหลากชนิดที่เปนแหลงโปรตีนมาประกอบกันอยางเหมาะสมเพ่ือให

ไดรับกรดอะมิโนจำเปนสำหรับการสรางโปรตีนในรางกายอยางเพียงพอ ไมเกิดปญหา

กับสุขภาพ  ขอมูลกรดอะมิโนจำกัดของโปรตีนจากพืชแตชนิดดังแสดงในตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1  กรดอะมิโนจำกัดในโปรตีนจากพืชตาง ๆ  

ชนิดอาหาร กรดอะมิโน

จำเปนที่มีจำกัด 

ชนิดของอาหารที่ควรกินคู

กับอาหารที่มีกรดอะมิโน

จำเปนที่มีปริมาณจำกัด 

ถั่วเมล็ดแหง เชน ถั่วดำ ถั่วแดง 

ถั่วขาว    ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 

เมไทโอนีน ขาว ถั่วเปลือกแข็ง  

เมล็ดพืชตางๆ 

ธัญพืช เชน ขาวเจา ขาวบารเลย 

ขาวโอต ขาวสาลี ลูกเดือย 

ไลซีน ทรีโอนีน งา ถั่วแดง ถั่วลิสง  

ถั่วลันเตา 

ถั่วเปลือกแข็ง เชน เม็ดมะมวงหิม-

พานต ถั่วลิสง วอลนัต พิสตาชิโอ 

อัลมอนด  

เมล็ดพืชตางๆ เชน งา เมล็ด

ฟกทอง เมล็ดทานตะวัน  

เมล็ดแตงโม 

ไลซีน ถ่ัวเหลือง ถั่วลันเตา 

ผักชนิดตาง ๆ เมไทโอนีน ขาว ถั่วเปลือกแข็ง  

เมล็ดพืชตางๆ 

ขาวโพด ไลซีน  

ทริปโตเฟน 

งา ถั่วเหลือง ถ่ัวลิสง  

ถั่วลันเตา 

ที่มา: ฉัตรภา (2562) 

1.2 คารโบไฮเดรตในอาหาร 

ร างกายต องการน ้ำตาลกล ูโคสท ี ่ เปนหน วยเล ็กที ่ส ุดของโครงสร าง

คารโบไฮเดรต เพื ่อนำไปเผาผลาญเปนพลังงานสำหรับรางกาย  คารโบไฮเดรตใน

อาหารพบไดใน 3 รูปแบบ คือ 

1.2.1 น้ำตาล  เปนสารที่มีรสหวาน  น้ำตาลเปนคารโบไฮเดรตที่โมเลกุล

ขนาดเล็กจึงยอยและดูดซึมไดเร็ว ทำใหระดับน้ำตาลในเลือดเพ่ิมขึ้นไดเร็วภายหลังการ

รับประทาน   น้ำตาลในอาหารมาไดจาก 2 ทาง คือ เปนน้ำตาลที่มีอยูในอาหารนั้น
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ตามธรรมชาติ  ไดแก น้ำตาลในผลไมตาง ๆ น้ำตาลในนม น้ำผึ้ง และ อีกกลุมหนึ่งเปน

น้ำตาลที่ใชปรุงประกอบอาหารใหมีรสหวาน   

น ้ำตาลที ่ใช ปร ุงประกอบอาหาร ไม ให สารอาหารอื ่นใดเลยนอกจาก

คารโบไฮเดรต  ในทางโภชนาการใชคำเรียกอาหารที ่มีลักษณะเชนนี ้วา “Empty 

calorie”  ตามขอแนะนำการบริโภคเพื่อโภชนาการ กำหนดใหรับประทานน้ำตาล      

แตนอย  ในผูใหญแนะนำไววาใชน้ำตาลที่เติมในอาหารได ไมเกิน 6 ชอนชา (24 กรัม) 

ต อคนตอว ัน ส วนเด็กเติมน้ำตาลไดไมเก ิน 4 ช อนชา (16 กรัม) ตอคนตอวัน                 

การรับประทานน้ำตาลมากเกินไป  ทำใหไดรับพลังงานเกินความตองการไดงาย      

เปนสาเหตุของความอวน  เนื่องจากน้ำตาลทรายเพียง 1 ชอนชา ใหพลังงานถึง 20 

กิโลแคลอรี เทียบเทากับพลังงานในขาว ¼ ทัพพี  และยังทำใหเกิดภาวะไตรกลีเซอไรด

ในเลือดสูงไดดวย  ปริมาณน้ำตาลในเคร่ืองดื่มตาง ๆ ดังแสดงในภาคผนวก 

1.2.2 คารโบไฮเดรตเชิงซอน เปนสารที่ประกอบดวยน้ำตาลกลูโคสตอกัน

เปนสายยาวหรือมีก ิ ่ งก าน  ไม ม ีรสหวานเหมือนน ้ำตาล การยอยและด ูดซึม

คารโบไฮเดรตประเภทนี้เปนไปไดชากวาน้ำตาล จึงมีขอดีคือ ไมทำใหระดับน้ำตาลใน

เลือดเพิ่มสูงเร็วเกินไปภายหลังการรับประทาน  มีผลดีตอการควบคุมระดับน้ำตาลใน

เลือด โดยเฉพาะผูที่เปนโรคเบาหวาน   แหลงคารโบไฮเดรตรูปแบบนี้ไดแก ขาว เผือก 

มัน ขาวโพด แปงตาง ๆ และผลิตภัณฑที่แปรรูปจากอาหารเหลานี้ 

1.2.3 ใยอาหาร เปนสารที่ประกอบดวยน้ำตาลกลูโคสตอกันเปนสายยาว

เชนเดียวกับคารโบไฮเดรตเชิงซอน แตตางกันตรงที่ใยอาหารมีโครงสรางโมเลกุลท่ี

เอนไซมในรางกายมนุษยไมสามารถยอยได    เราจึงไมสามารถนำน้ำตาลกลูโคสจาก 

ใยอาหารไปใชได แตใยอาหารมีประโยชนตอสุขภาพในแงอ่ืน 

สารประกอบในพืชท่ีมีคุณสมบัติเปนใยอาหารมีหลายชนิด จำแนกเปน 2 กลุม 

ตามคุณสมบัติทางกายภาพ ที่สงผลตอสุขภาพที่แตกตางกัน ดังนี ้ คือ ใยอาหารที่

ละลายน้ำได และใยอาหารท่ีละลายน้ำไมได ปริมาณใยอาหารในอาหารตาง ๆ ดังแสดง

ในตารางภาคผนวก 
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1.2.3.1 ใยอาหารที่ละลายน้ำได   ใยอาหารประเภทนี้เมื่อดูดซับน้ำเขา

ไปในโครงสรางมันจะเกิดการพองตัวเปนวุน (ดังแสดงในภาพที่ 3.1 A) ทำใหเกิดความ

หนืด    ดวยคุณสมบัตินี้ มันจึงชวยชะลอหรือขัดขวางการดูดซึมน้ำตาลและไขมันใน

ทางเดินอาหารได  ใยอาหารประเภทนี้จึงมีประโยชนสำหรับผูที่มีปญหาเรื่องน้ำตาล

และไขมันในเลือดสูง  นอกจากนี้ใยอาหารเหลานี้ยังเปนอาหารสำหรับจุลินทรียใน 

ลำไสใหญ ชวยสรางความสมดุลของจุลินทรียที่ดีตอสุขภาพได  และสารที่เกิดขึ้นจาการ

ยอยสลายของใยอาหารนี้ดวยแบคทีเรียในลำไสมีผลดีกับสุขภาพอีกดวย   พรีไบโอติกส 

เปนชื่อที่ใชเรียกสารที่เปนอาหารของจุลินทรียในลำไส 

  1.2.3.2 ใยอาหารที่ไมละลายน้ำ  ใยอาหารประเภทนี้จะดูดซับน้ำมีการ

พองตัว (ดังแสดงในภาพที่ 3.1 B) แตจะไมเกิดลักษณะเปนวุนเหมือนกับใยอาหารที่

ละลายน้ำได   ทำใหเพิ่มมวลกากอาหาร อุจจาระไมแข็ง กระตุนการบีบตัวของลำไส 

ทำใหขับกากอาหารออกไปไดเร็วขึ้น ลดปญหาทองผูกได นอกจากนี้ ในโครงสรางของ

ใยอาหารยังมีสารที่มีประจุที่สามารถจับกับสารพิษใหขับออกจากรางกาย  แตใน

คุณสมบัติขอนี้ก็สงผลเสียกับรางกายเชนกัน คือ มันก็สามารถจับกับเกลือแรตาง ๆ ได

เชนกัน   ดังนั้นการรับประทานใยอาหารประเภทนี้เปนระยะเวลานาน ๆ อาจจะตอง

ระวังเรื่องการขาดเกลือแรดวย  รวมถึงอาจจะทำใหขาดน้ำไดถารับประทานใยอาหาร

ประเภทนี้แลวดื่มน้ำนอยเกินไป  

  
                            (A)                            (B)    

ภาพที่ 3.1  ลักษณะของใยอาหารที่ละลายน้ำ (A) และไมละลายน้ำ (B) เมื่อดูดซับน้ำ

เขาไปในโครงสราง 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 
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1.3 ไขมันในอาหาร 

ไขมันเปนสารอาหารที่มักจะถูกมองวาเปนผูรายกับสุขภาพ   แทจริงแลว

ไขมันที่เปนปญหากับสุขภาพนั้นมาจากการรับประทานไขมันที่ไมเหมาะสมตางหาก   

ไขมันเปนสารอาหารที่จำเปนสำหรับรางกายไมตางจากสารอาหารอื่น  การไดรับไขมัน

ที ่เหมาะสมในการสงเสริมสุขภาพนั้น   นอกจากจะมี “ปริมาณไขมันทั ้งหมด” 

เหมาะสมแลว “ชนิดของกรดไขมัน” ที ่เปนองคประกอบในไขมันทั ้งหมดที่ไดรับ

เหมาะสมนับวามีความสำคัญยิ่งกวา   จากการศึกษาวิจัย พบวาการไดรับ“กรดไขมัน

อิ่มตัว”และ “กรดไขมันทรานส”มาก เปนปจจัยเสี่ยงของภาวะไขมันในเลือดสูงและ

โรคหลอดเลือดหัวใจ  ในขณะที่ “กรดไขมันไมอิ ่มตัวเชิงเดี ่ยว” และ “กรดไขมัน      

ไมอิ่มตัวเชิงซอน” เปนปจจัยที่ชวยลดไขมันในเลือด ลดความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด

หัวใจได  ดังนั้นจึงมีคำแนะนำในการบริโภคไขมันเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดโรค

หลอดเลือดหัวใจไววา ปริมาณไขมันทั้งหมดรอยละ 20-35 ของพลังงานทั้งหมด โดยให

ประกอบไปดวย กรดไขมันอิ่มตัว ไมเกินรอยละ 7 กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน ไมเกิน

รอยละ 10 และที่เหลือเปนกรดไขมันที่ไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว (ไมนอยกวารอยละ 13) ให

หลีกเลี่ยงไขมันทรานส   

ไขมันในอาหาร นอกจากจะมีกรดไขมันแลว ยังมีสารประกอบที ่ช ื ่อวา 

“คอเลสเตอรอล” ที่จัดวาเปนไขมันที่เก่ียวของกับสุขภาพดวย  การที่รางกายมีปริมาณ

คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไป เปนปจจัยเสี่ยงใหเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง อันจะ

นำไปสูโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง  รางกายไดรับคอเลสเตอรอลจาก 2 ทาง คือ 

จากอาหารท่ีรับประทานเขาไป  และ จากการสังเคราะหของรางกายเอง   การมีระดับ

คอเลสเตอรอลสูงในเลือดเกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห และการกำจัด

คอเลสเตอรอลในรางกาย  ในผูที่มีปญหาคอเลสเตอรอลในเลือดสูงอยูแลว การไดรับ

คอเลสเตอรอลมาก ๆ จากอาหาร จะทำใหภาวะโรครุนแรงขึ้นได   ในคนกลุมนี้จึงควร

ควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไดรับจากอาหาร ไมควรเกินวันละ 200 มิลลิกรัม   

สำหรับคนที่ไมมีปญหาเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดสูง  ไมจำเปนตองจำกัดปริมาณ

คอเลสเตอรอลในอาหาร ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารตาง ๆ แสดงในภาคผนวก 
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ไขมันทรานส เปนกรดไขมันที่เกิดขึ้นจากการนำน้ำมันพืชมาผานกระบวนการ

ที่เรียกวาไฮโดรจิเนชันบางสวนเพื่อเปลี่ยนโครงสรางของกรดไขมันในน้ำมันพืชจากกรด

ไขมันไมอิ ่มตัวกลายเปนกรดไขมันอิ ่มตัว  ส งผลใหน้ำมันพืชเปลี ่ยนสถานะจาก

ของเหลวเปนของแข็งที ่อุณหภูมิหอง  ผลิตภัณฑที ่ผลิตดวยกระบวนการนี ้ไดแก       

มาการีน หรือเนยเทียม  เนยขาว ครีมเทียม ดังนั้นผลิตภัณฑอาหารที่ใชผลิตภัณฑ

เหลานี้เปนวัตถุดิบก็จะมีกรดไขมันทรานสอยู  มีหลักฐานชัดเจนวา กรดไขมันทรานส

เปนปจจัยเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มอัตราการตายจากโรคหัวใจ

และหลอดเลือดหรือการตายกะทันหัน 

ไขมันที ่อยู ในอาหารมีได 2 ลักษณะ คือ  ไขมันที ่แทรกอยู ในเนื ้อเยื ่อซึ่ง

มองเห็นไดยาก  และน้ำมันที่เราสังเกตเหน็ได อาจจะเปนลักษณะเหลวหรือเปนไขก็ได 

ปริมาณและคุณภาพของไขมันในอาหารมีความแตกตางกัน   โดยทั่วไปไขมันที่มาจาก

สัตวจะมีสัดสวนของกรดไขมันอิ่มตัวมาก  ในขณะที่ไขมันที่มาจากพืชสวนใหญมีกรด

ไขมันที่ไมอิ่มตัวในสัดสวนที่มากกวากรดไขมันอิ่มตัว  ยกเวนน้ำมันปาลมและน้ำมัน

มะพราว   สำหรับคอเลสเตอรอลพบไดในอาหารที่มาจากสัตวเทานั้น  ไขมันที่มาจาก

พืชมีคอเลสเตอรอลนอยมากจนนับวาไมมีคอเลสเตอรอล  ขอมูลปริมาณสัดสวนของ

กรดไขมันในอาหารที่เปนแหลงไขมันตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.2  

จากภาพนี้จะเห็นไดวาน้ำมันคานูลา น้ำมันมะกอก น้ำมันถ่ัวลิสง น้ำมันรำขาว 

เปนแหลงไขมันที่มีกรดไขมันไมอิ ่มตัวเชิงเดี่ยวในสัดสวนที่สูงกวาน้ำมันชนิดอื่น ๆ  

ในขณะที่ น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันขาวโพด น้ำมัน         

ถั่วเหลือง จัดวาเปนแหลงไขมันที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนในสัดสวนที่สูงกวาน้ำมัน

ชนิดอื่น ๆ  น้ำมันทั้งสองกลุมนี้เปนน้ำมันที่ควรจะเลือกมาใชในการปรุงประกอบ

อาหาร  สวนน้ำมันปาลม น้ำมันมะพราว กะทิ เนยขาว เนยแท มาการีน หนังไก มันวัว 

มันหมู เปนแหลงไขมันที่มีสัดสวนกรดไขมันอ่ิมตัวในปริมาณมาก  ควรจำกัดการบริโภค  

สำหรับน้ำมันปลา ถึงแมจะมีสัดสวนกรดไขมันไมอ่ิมตัวมาก  แตน้ำมันปลามีกรดไขมัน 

ดีเอชเอในปริมาณมาก ซึ่งเปนกรดไขมันที่จัดวาเปนไขมันที่ดีตอสุขภาพ 
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ภาพท่ี 3.2  สัดสวนของกรดไขมันในอาหารที่เปนแหลงไขมันตาง ๆ 

ที่มา: 1 Judprasong, et al. (2015) 

       2 Typical fatty acid amount, https://web.pdx.edu/~wamserc/C336S12/fat.pdf 
           3 Kostik et al. (2013) 

1.4 โซเดียมในอาหาร 

การไดรับโซเดียมในปริมาณมากเกินความตองการของรางกายเปนปจจัย

เสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง  และทำใหเกิดภาวะน้ำเกินหรือภาวะบวมน้ำในผูปวยที่

มีปญหาโรคหัวใจ โรคไตวาย    แหลงที่มาของโซเดียมในอาหารมี 2 ลักษณะ คือ เปน

โซเดียมที่มีในอาหารตามธรรมชาติ  และโซเดียมที่มาจากสารปรุงแตงอาหาร ซึ่งมี

หลายชนิด เชน สารปรุงรสเค็มในอาหาร ผงปรุงรส สารกันเสีย สารปรับปรุงเนื้อสัมผัส 

ผงฟู เปนตน  เมื่อพิจารณาสัดสวนของโซเดียมที่คนสวนใหญไดรับตามแหลงที่มา 
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พบวา สวนของโซเดียมที่มาจากอาหารธรรมชาติมีสัดสวนไมมาก จึงไมตองกังวลกับ

โซเดียมจากอาหารท่ีมีตามธรรมชาติ  สวนที่ใหโซเดียมกับรางกายมากคือ โซเดียมที่มา

จากสารปรุงแตงอาหาร ดังน ั ้น การควบคุมปริมาณโซเดียมที ่ไดร ับ จึงควรให

ความสำคัญกับโซเดียมที่มาจากสารปรุงแตงอาหาร ทั้งนีอ้าหารที่เปนแหลงของโซเดียม

และปริมาณโซเดียมในอาหาร ดังแสดงในภาคผนวก    

อาหารที่มโีซเดียมสูง จำแนกเปนกลุมไดดังนี้   

1.4.1 เครื่องปรุงรส ไดแก  

- เกลือแกง (มีโซเดียมประมาณ รอยละ 40)   

- น้ำปลา  

- ซอสที่มีรสเค็มจัด เชน เตาเจี้ยว เตาหูยี้ น้ำมันหอย บูดู ซอสปรุงรส 

- ซอสที่มีหลายรส เชน ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ 

- น้ำจิ้มตาง ๆ เชน น้ำจิ้มแจว น้ำจิ้มสุก้ี น้ำจิ้มซีฟูด  เปนตน 

- กะป   

- ซุปกอน/ผง  ผงปรุงรส   

1.4.2 อาหารหมักดองกับเกลือ (ดองเค็ม  เปรี้ยว  หวาน)  เชน ผัก/ผลไมดอง 

ผลไมแชอิ่ม  ปลา/เนื้อเคม็แหง   

1.4.3  อาหารแปรรูป เชน ไสกรอก แฮม  เบคอน อาหารทะเลแชแข็ง  ลูกชิ้น 

ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เปนตน 

1.4.4 ขนมที่เติมเกลือ เชน ขนมไทย ตาง ๆ 

1.4.5 เบเกอรี  อาหารชุบแปงทอด (ใชผงฟู) 

1.4.6 เครื่องดื่มเกลือแร น้ำแร 

จะเห็นไดวา  ในทั้ง 6 กลุมของอาหารท่ีนำเสนอนี้  อาหารท่ีมีโซเดียมสูงไมได

มีเพียงอาหารที่มีรสเค็มเทานั้น หากตองจำกัดปริมาณโซเดียมในอาหาร การงดแค

อาหารรสเค็มคงไมพอ เพราะโซเดียมพบมากในอาหารบางชนิดแมวาจะไมมีรสเค็ม   

ดังนั้น ในการใหคำแนะนำเพื่อการควบคุมปริมาณโซเดียม นักโภชนาการบางทานใช  

คำวา เกลือเค็ม เกลือจืด และ เกลือหวาน เพื่อสื่อสารใหครอบคลุมถึงทุกแหลงของ

โซเดียม โดยความหมายของทั้งสามคำ สื่อแหลงของโซเดียมดังนี้ 
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เกลือเค็ม จะหมายถึง เครื่องปรุงรสเค็มตาง ๆ  เชน เกลือ น้ำปลา กะป  ซีอ้ิว 

ซอสปรุงรส ซอสหอยนางรม เปนตน 

เกลือจืด จะหมายถึง สารปรุงแตงอาหารอื่น ๆ ที่ไมมีรสชาติ เชน ผงฟู สารกัน

บูด สารกันรา พบในอาหารประเภทเบเกอรี  อาหารแปรรูปตาง ๆ 

เกลือหวาน จะหมายถึง ผงปรุงรส ผงชูรส 

 

1.5 ธาตุเหล็กในอาหาร 

ธาตุเหล็กในอาหารมี 2 ประเภท คอื  

1.5.1 เหล็กที่อยูในโครงสรางของฮีม   ฮีมเปนสารประกอบที่พบในเม็ดเลือด

แดง และในกลามเนื้อ มีหนาที่จับออกซิเจนไวในเซลล  เหล็กประเภทนี้พบไดมากใน

เลือด ตับ เนื้อแดง  เหล็กที่อยูในโครงสรางฮมีนี้ดูดซมึไดดีกวาเหล็กที่ไมใชฮมี 

1.5.2 เหล็กที่ไมใชฮีม  เปนเหล็กที่พบในอาหารทั่วไป รวมถึงยาเสริมธาตุ

เหล็ก  รางกายสามารถดูดซึมเหล็กประเภทนี้ไดนอยกวาเหล็กในโครงสรางของฮีม     

มีสารบางชนิดที่มีฤทธิ์ชวยใหการดูดซึมเหล็กเหลานี้ในทางเดินอาหารไดดีขึ้น และใน

ขณะเดียวกันก็มีสารบางชนิดที ่ไปขัดขวางการดูดซึมเหล็กเหลานี ้ดวย ดังนั ้นการ

รับประทานอาหารที่มีสารชวยสงเสริมการดูดซึมเหล็กที่ไมใชฮีม และ การหลีกเลี่ยง

การรับประทานอาหารที่มีสารขัดขวางการดูดซึม เปนวิธีที่ชวยใหรางกายไดรับเหล็กที่

ไมใชฮีมที่เรารับประทานไปไดมากขึ้น 

สารท่ีมีฤทธิ์สงเสริมการดูดซึมเหล็กที่ไมใชฮีม ไดแก วิตามินซี เนื้อสัตวตาง ๆ 

สารท่ีมีฤทธิ์ขัดขวางการดูดซึมเหล็กที่ไมใชฮีม  ไดแก สารประกอบไฟเตท (พบ

ไดในธัญพืชที่ไมขัดสี ถั่วตาง ๆ)   สารประกอบโพลีฟนอล (พบไดในชา กาแฟ โกโก  

ไวนแดง เครื่องเทศ ผัก ผลไมบางชนิดที่มีรสฝาด)  ออกซาเลท (พบไดยอดผัก หนอไม)  

และแคลเซยีม (พบไดในนมและผลิตภัณฑนมตาง ๆ) 

ปริมาณเหล็กในอาหารตาง ๆ ดังแสดงในภาคผนวก  โดยสวนใหญอาหาร

ที่มีธาตุเหล็กสูงก็มักจะมีธาตุสังกะสีสูงดวย  จึงพบวา ในผูที่ขาดธาตุเหล็กก็มักจะมี

โอกาสขาดธาตุสังกะสี 
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1.6 ธาตุไอโอดีนในอาหาร 

ปกติไอโอดีนเปนเกลือแรที่อยูในดิน พืชหรือสัตวที่เพาะเลี้ยงในพื้นที่มีไอโอดีน

สูงก็จะมีไอโอดีนในตัวสูงดวย  เราพบวา อาหารทะเลทุกชนิด (กุ ง หอย ปู ปลา 

สาหราย) เปนแหลงที่ดีของไอโอดีน เนื่องจาก ในน้ำทะเลมีไอไอดีนที่ถูกชะมาจากดิน 

ในขณะที่ดินบนภูเขาจะมีไอโอดีนต่ำ  เราจึงพบวาคนที่อยูบนภูเขามีโอกาสขาดไอโอดีน

มากกวาคนพื้นราบ  แมวาไอโอดีนจะเปนเกลือแรที่รางกายตองการในปริมาณนอยมาก 

แตเปนเกลือแรที่สำคัญตอพัฒนาการสมองของทารก    โดยเฉพาะในชวงที่เด็กอยูใน

ครรภมารดา  เพ่ือปองกันปญหาการขาดธาตุไอโอดีนจึงไดมีนโยบายเสริมไอโอดีนใน

เกลือ  ดังนั ้นเกลือเสริมไอโอดีนจึงน ับวาเปนแหลงที ่ด ีแหลงหนึ ่งของไอโอดีน

นอกเหนือจากอาหารทะเล   เนื่องจากไอโอดีนเปนสารที่สลายไดเมื่อโดนความรอน 

ดังนั้นการเก็บเกลือเสริมไอโอดีนใหหางจากเตาไฟ เปนวิธีการในการรักษาไอโอดีนไวได   

สำหรับเกลือสมุทรนั้นไมจัดวาเปนแหลงของไอโอดีน แมวาจะทำมาจากน้ำ

ทะเลก็ตาม เนื่องจากในกระบวนการทำเกลือสมุทรนั้น ไอโอดีนที่มีอยูในน้ำทะเลไดถูก

ทำลายไปจากการโดนแสงแดดเปนระยะเวลานานในชวงของการตากน้ำทะเลในนา

เกลือ 

 

1.7 ธาตุแคลเซียมในอาหาร 

แคลเซียมเปนเกลือแรที่พบไดมากในผักใบเขียวเขม  นมสัตวตาง ๆ  กระดูก/

กางปลา เปลือกกุง  โดยแคลเซียมที่มาจากพืชจะดูดซึมไดนอยกวาแคลเซียมที่มาจาก

นมหรือกระดูก เนื่องจากในพืชมีสารออกซาเลท และใยอาหารที่ขัดขวางการดูดซึมของ

แคลเซียม ปริมาณแคลเซียมในอาหารตาง ๆ ดังแสดงในภาคผนวก 

 

1.8 วิตามินเอในอาหาร 

วิตามินเอในอาหารที่ไดมาจากพืชและสัตวมีรูปแบบไมเหมือนกัน  ในพืชที่มีสี

เหลืองหรือสมมีสารที ่มีชื ่อเรียกวา แคโรทีนอยด ซึ ่งโครงสรางของสารเหลานี้จะ

เปลี่ยนเปนวิตามินเอที่ในเซลลเยื่อบุลำไส  ในขณะที่วิตามินเอในอาหารท่ีมาจากสัตวมี
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โครงสรางที่รางกายนำไปใชไดเลย อาหารที่มีวิตามินเอสูง ไดแก ไขแดง  และ ตับสัตว

ตาง ๆ เนื่องจากตับของสัตวทุกชนิดเปนแหลงสะสมวิตามินเอ   

วิตามินเอ เปนวิตามินที่ละลายในไขมัน ในการดูดซึมที่ทางเดินอาหารตอง

อาศัยไขมันดวย การมีน้ำมันในอาหารเพียงเล็กนอยก็ชวยในการดูดซึมวิตามินที่ละลาย

ในไขมันได  

  

 1.9 วิตามินบีหนึ่ง  บีสอง  โฟลิก และ บีสิบสอง 

วิตามินบีหนึ่ง และบีสอง พบไดมากในจมูกขาว เนื้อสัตวตาง ๆ การบริโภค

ขาวกลอง หรือขาวที่ไมขัดสีชวยใหไดรับวิตามินทั้งสองชนิดนี้เพียงพอ   สวนโฟลิก พบ

ไดมากในผักใบเขียว เนื่องจากโฟลิกเปนวิตามินที่จำเปนในชวงที่ตัวออนในครรภกำลัง

สรางระบบประสาท การเสริมโฟลิกอาจจะมีความจำเปนในชวงนีเ้พ่ือปองกันโรคหลอด

ประสาทเปด (neural tube defect) ของทารก  สำหรับวิตามินบีสิบสอง เปนวิตามิน

ที่พบไดในเนื้อสัตวเทานั้น และมีในอาหารหมักจากการที่แบคทีเรียมีการสังเคราะหข้ึน

ในกระบวนการหมัก  ดังนั้น ผูที่รับประทานมังสะวิรัติอยางเครงครัด เปนกลุมที่มีความ

เสี่ยงสูงตอการขาดวิตามินบีสิบสอง อาจจำเปนตองมีการเสริมวิตามินชนิดนี ้

 

 1.10 วิตามินซ ี

วิตามินซี พบไดมากในผลไมตาง ๆ ปริมาณวิตามินซีในผลไมตาง ๆ ใน

ภาคผนวก  วิตามินซีเปนสารที่ถูกทำลายไดงายดวยความรอน แสงและออกซิเจน 

ดังนั้น การปรุงอาหารดวยความรอน การเก็บอาหารไวนาน ๆ ในที่มีแสงและอากาศ ก็

จะใหปริมาณวิตามินซีในอาหารลดลง 

 

 1.11 วิตามินดี 

วิตามินดี ไดมาจาก 2 ทาง คือ จากอาหาร  และจากที่รางกายสังเคราะหข้ึน

โดยใชสารตั้งตนจากคอเลสเตอรอลที่อยูตามผิวหนัง โดนกระตุนดวยแสงยูวี ทำใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางกลายเปนสารตั้งตนของวิตามินดีได ในปจจุบันพบคนไทยมี
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การขาดวิตามินดีมากขึ้น สาเหตุเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เชน การทำงานในที่รม 

การใชครีมกันแดด การใสเสื้อผามิดชิด  

อาหารที่เปนแหลงที่ดีของวิตามินดี ไดแก นม  

2. อาหารหลัก 5 หมู  

 จากการพิจารณาสัดสวนของสารอาหารตาง ๆ ที่เปนองคประกอบในอาหาร 

ทำใหสามารถจัดกลุมอาหารตามชนิดของสารอาหารที่มีปริมาณในสัดสวนท่ีโดดเดน

กวาสารอาหารอ่ืน ไดเปน 4 กลุมดวยกัน คือ  

2.1  กลุมอาหารท่ีมีสัดสวนของโปรตีนโดดเดน ไดแก อาหารจำพวกเนื้อสัตว นม 

ไข และถั่วเมล็ดแหง 

2.2  กลุมอาหารที่มีสัดสวนของคารโบไฮเดรตโดดเดน ไดแก อาหารจำพวกขาว 

แปง เผือก มัน และน้ำตาล  

2.3 กลุมอาหารที่มีสัดสวนของวิตามิน และเกลือแรโดดเดน ไดแก อาหารจำพวก

ผัก และ ผลไมตาง ๆ 

2.4 กลุมอาหารที่มีสัดสวนของไขมันโดดเดน ไดแก อาหารจำพวกน้ำมัน ไขมันทั้ง

จากพืชและจากสัตว 

จะเห็นไดวา ในหนึ่งวัน หากเรารับประทานอาหารที่จัดอยู ในกลุมอาหาร

ขางตนครบทั้ง 4 กลุมแลว เราก็จะไดรับสารอาหารทุกชนิดครบถวน  ประเทศไทยเรา

ใชหลักคิดนี้ในการจัดกลุมอาหาร แตมีการจัดอาหารเปน 5 กลุม ที่คนไทยทุกคนรูจัก

กันดี คือ “อาหารหลัก 5 หมู” เพราะเปนเรื่องที่ไดรับการสอนตั้งแตระดับประถมศึกษา  

โดยเรามีการแยกกลุมอาหารท่ีจัดวาเปนแหลงวิตามินและเกลือแร ออกเปน 2 กลุม คือ 

หมูผัก กับ หมูผลไม   บางคนยังเขาใจวา หมูผักใหเกลือแร และ หมูผลไมใหวิตามิน ซึ่ง

เปนความเขาใจที่ไมถูกตอง   ในขณะที่ตางประเทศเขาจะรวมผักและผลไมอยูในกลุม

เดียวกัน และสามารถรับประทานผักหรือผลไมทดแทนกันได เพราะถือวามีความเทา

เทียมกันทางดานคุณประโยชนตอสุขภาพ (เปนแหลงของวิตามิน เกลือแร และใย

อาหาร)  เพ่ือความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับหลักของ “อาหารหลัก 5 หมู” อันจะ

นำไปสูการประยุกตใชอยางถูกตองและบรรลุเปาหมายที่วา เพื ่อใหสามารถเลือก
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รับประทานอาหารที ่ทำใหรางกายไดร ับสารครบถวน นั ้นจึงขอขยายความเร ื ่อง 

“อาหารหลัก 5 หมู” ของไทยเราดังตอไปนี ้

อาหารหมูที่ 1 ประกอบดวยอาหารประเภท “เนื้อสัตว นม ไข และถั่วเมล็ด

แหง”  อาหารในหมูนี้เปนแหลงของสารอาหารประเภท “โปรตีน” เปนสำคัญ และมี

วิตามิน เกลือแรบางชนิดที่โดดเดนแตกตางกันไป เชน ตับสัตวตาง ๆ เปนแหลงที่ดีของ

วิตามินเอ  เนื้อสัตวที่มีสีแดง ตับและเครื่องใน เปนแหลงที่ดีของธาตุเหล็ก  นมเปน

แหลงที่ดีของแคลเซียม เปนตน ดังนั ้นการรับประทานอาหารในหมูที ่ 1 เราจะได

โปรตีนเปนหลัก แตอาจจะไดรับวิตามิน เกลือแรบางชนิดแตกตางกันไป ตามชนิด

อาหารที่รับประทานดวย 

อาหารหมู ที ่ 2 ประกอบดวยอาหารประเภท “ขาว แปง เผือก มัน และ

น้ำตาล” อาหารในหมูนี้เปนแหลงของสารอาหารประเภท “คารโบไฮเดรต” เปนสำคัญ 

และมีวิตามินและเกลือแรบางชนิดพอสมควร เชน วิตามินบีสอง  พบมากในขาวที่ไม

ขัดสี เปนตน 

อาหารหมูที่ 3 ประกอบดวยอาหารประเภท “พืช ผักตาง ๆ” สวนของพืชที่

นำมาเปนอาหารได มีทั้งลำตน กานใบ ยอด หัว ผล เมล็ด  อาหารในหมูนี้เปนแหลง

ของสารอาหารประเภท “วิตามิน และ เกลือแร” รวมทั้ง “ใยอาหาร” พืช ผักตาง ๆ มี

ความแตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณของวิตามนิและเกลือแรที่เปนองคประกอบ  

อาหารหมูที่ 4 ประกอบดวยอาหารประเภท “ผลไมตาง ๆ” อาหารในหมูนี้

เปนแหลงของสารอาหารประเภท “คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร” รวมทั ้ง “ใย

อาหาร” เปนสำคัญ หลายคนรับรูแตเพียงวา ผลไมเปนแหลงวิตามิน และ มองขาม 

คารโบโฮเดรต   มีผลไมหลายชนิดที่มีปริมาณคารโบไฮเดรต ตอปริมาณ 100 กรัม    

สูงมาก คือ กลุมผลไมที่มีรสหวานจัด เชน ทุเรียน ลำไย  ผลไมแตละชนิดมีปริมาณ

สารอาหาร และใยอาหารแตกตางกันไป เราควรจะเลือกบริโภคผลไมใหหลากหลาย 

สำหรับผูที่ตองควบคุมปริมาณพลังงานที่ไดรับจากอาหาร จะตองจำกัดปริมาณสำหรับ

ผลไมที่มคีารโบไฮเดรตสูง 

อาหารหมูที่ 5 ประกอบดวยอาหารประเภท “น้ำมัน และไขมัน” อาหารใน

หมูนี ้เปนแหลงของสารอาหารประเภท “ไขมัน” เปนสำคัญ น้ำมัน และไขมันแตละ
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ชนิดไดมาจากแหลงตาง ๆ กันทั ้งพืชและสัตว จ ึงมีความแตกตางกันทั ้งชนิดและ

ปริมาณของกรดไขมัน รวมทั้งคอเลสเตอรอลที่เปนองคประกอบ เชน คอเลสเตอรอลมี

ในไขมันหรือน้ำมันที ่มาจากสัตวเทานั้น  น้ำมันหรือไขมันทุกชนิดที ่มาจากพืชไมมี

คอเลสเตอรอล  เพื่อพิจารณาในแงของคุณภาพไขมัน ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวา ไขมัน

อิ่มตัวที่มากจนเกินไปเปนอันตรายกับสุขภาพ ในขณะที่ไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว และ 

ไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน เปนไขมันที่มีผลดีกับสุขภาพ ไขมันที่มาจากสัตวมีกรดไขมัน

อิ่มตัวในสัดสวนที่มาก     ในขณะที่ไขมันจากพืชมีกรดไขมันที ่ไมอิ่มตัวในสัดสวนที่

มากกวา  แตอยางไรก็ตาม น้ำมันที่สกัดจากพืชตาง ๆ ก็มีสัดสวนของกรดไขมันไม

อิ่มตัวแตละชนิดแตกตางกันไป ดังนั้นการเลือก “แหลงไขมัน” ที่เหมาะสมเปนเรื่องที่

ตองใหความสำคัญมากกวา แคการพิจารณาวา ไดมีการบริโภคไขมันหรือน้ำมัน ซึ่งเปน

อาหารในหมูที่ 5 แลว 

3. หลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพท่ีดีสำหรับบุคคลแตละชวงวัย 

 การบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพดี คือ การเลือกบริโภคอาหารในแตละ

วันที่มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ดังที่กลาวแลว คือ  1) มี “สารอาหารครบถวน”  

2)  มี “สารอาหารในปริมาณเพียงพอกับความตองการของรางกาย/หลีกเลี่ยงการ

บริโภคอาหารที ่เพิ ่มความเสี ่ยงตอภาวะโรคไมติดตอเรื้อรัง” และ 3) เปนอาหาร

“ปลอดภัย”  ในการสื่อสารเพื่อใหประชาชนเขาใจและสามารถบริโภคอาหารที่ดีตอ

สุขภาพตามหลักการดังกลาวไดนั้น    ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทำ

ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทยกลุมวัยตาง ๆ คือ เด็กอายุ 6 ปข้ึน

ไปถึงผูใหญและผูสูงอายุ โดยกำหนดขอปฏิบัติ 9 ขอ  ที่เรียกกันวา “โภชนบัญญัติ 9 

ประการ”  ดังนี ้

1. กินอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 

2. กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 

3. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจำ 

4. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจำ 

5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย  
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6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร 

7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัด และเค็มจัด 

8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน 

9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

ในหลักโภชนบัญญัตินี้ เปนแนวทางการเลือกกลุมอาหารกวาง ๆ ไมได

ระบุปริมาณที่แนะนำ  จึงมีการจัดทำขอแนะนำปริมาณอาหารที ่ควรบริโภคและ

นำเสนอในรูปแบบของ “ธงโภชนาการ” ที่เปนภาพจำลองการแนะนำการบริโภค

อาหารของคนไทย โดยมีพื้นฐานมาจากขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคน

ไทย   ธงโภชนาการเปนสัญลักษณรูปสามเหลี่ยมหัวกลับแบบธงแขวน แสดงอาหารใน

แตละกลุมใหเห็นชัดเจนทั้งปริมาณและความหลากหลาย โดยใชสัดสวนพื้นที่ในธงสื่อ

ถึงสัดสวนอาหารในแตละกลุมที ่ควรไดรับในหนึ่งวัน   กลุ มอาหารที่อยูบนฐานธง

ดานบนเปนกลุมที่เนนใหรับประทานในปริมาณมากสุดเมื่อเทียบกับอาหารกลุมอื่น ๆ 

ในขณะที่ปลายธงขางลางบอกใหร ับประทานนอยๆ เทาที ่จำเปน และกำกับดวย

ปริมาณของอาหารในแตละกลุมที่ควรไดรับไวดวย   โดยปริมาณอาหารบอกเปนหนวย

ครัวเรือน เชน ทัพพี ชอนกินขาว แกว และผลไมกำหนดเปนสวน   ฐานชั้นที่ 1 แสดง

ถึงสัดสวนมากสุดเปนกลุมอาหารขาว-แปง  ชั้นที่ 2 สัดสวนลดลงมา เปน กลุมผักและ

กลุมผลไม  ชั้นที่ 3 กลุมเนื้อสัตว ถั่วเมล็ดแหงและผลิตภัณฑ และนม  ชั้นที่ 4 สวน

ปลายธง สัดสวนนอยสุดแสดงภาพของน้ำมัน น้ำตาล เกลือ  ดังในภาพที่ 3.3   
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ภาพท่ี 3.3  ธงโภชนาการสำหรับเด็กอายุ 6 ปขึ้นไปและผูใหญ 

ที่มา: https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/cms-of-10  
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3.1 ปริมาณอาหารที่แนะนำสำหรับหญิงต้ังครรภ 

 การกินอาหารที่ถูกสัดสวนและปริมาณเพียงพอเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหหญิง

ตั้งครรภมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ มารดาและทารกในครรภไมขาดสารอาหาร และ

ไมเกิดภาวะอวนขณะตั้งครรภ   หญิงตั้งครรภในแตละไตรมาส (ระยะเวลา 3 เดือน) 

ของการตั ้งครรภมีความตองการพลังงานตางกัน เมื่ออายุครรภมากขึ้นจะมีความ

ตองการพลังงานมากขึ้น  และหญิงตั้งครรภวัยรุนมีความตองการพลังงานสูงกวาหญิง

ตั้งครรภวัยผูใหญ     เนื่องจากความตองการธาตุเหล็กในชวงของการตั้งครรภมีปริมาณ

เพิ่มขึ้นสูงมาก การไดรับธาตุเหล็กจากอาหารใหเพียงพอเปนไปไดยาก จึงจำเปนตอง

ไดรับยาเม็ดธาตุเหล็กเสริมวันละ 60 มิลลิกรัมตั้งแตรูวาตั้งครรภไปจนกระทั่งคลอด 

 ปริมาณอาหารที่แนะนำใหบริโภคตอวันสำหรับหญิงตั้งครรภ ดังแสดงใน

ตารางที ่3.2 – 3.3   จะเห็นไดวาปริมาณอาหารที่ตางกันระหวางไตรมาสที่ 1 กับ 2-3 

คือ อาหารในหมวดขาว-แปง สวนในหมวดอ่ืนไมแตกตางกัน เนื่องจาก ในไตรมาสแรก

ของการตั้งครรภ ความตองการพลังงานเทานั้นที่นอยกวาไตรมาสที่ 2 และ 3 ในขณะที่

สารอาหารอ่ืนไมตางกัน 

ตารางที่ 3.2 ปริมาณอาหารที่แนะนำตอวันสำหรับหญิงตั้งครรภอายุ16-18 ป 

กลุมอาหาร ไตรมาสที่ 1 ของการ

ตั้งครรภ 

ไตรมาสที่ 2-3 ของการ

ตั้งครรภ 

ขาว-แปง (ทัพพี) 8 10 

ผัก (ทัพพี) 6 6 

ผลไม (สวน) 5 6 

เนื้อสัตว (ชอนกินขาว) 12 12 

นม (แกว) 3 3 

น้ำตาล (ชอนชา) ไมเกิน 4 ชอนชา ไมเกิน 5 ชอนชา 

เกลือ (ชอนชา) ไมเกิน 1 ชอนชา ไมเกิน 1 ชอนชา 

ที่มา: ประไพศรี และ อุมาพร (2555)  
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ตารางที่ 3.3  ปริมาณอาหารที่แนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภอายุ 19-50 ป 

กลุมอาหาร ไตรมาสที่ 1 ของการ

ตั้งครรภ 

ไตรมาสที่ 2-3 ของการ

ตั้งครรภ 

ขาว-แปง (ทัพพี) 6 9 

ผัก (ทัพพี) 6 6 

ผลไม (สวน) 5 6 

เนื้อสัตว (ชอนกินขาว) 12 12 

นม (แกว) 2-3 2-3 

น้ำตาล (ชอนชา) ไมเกิน 4 ชอนชา ไมเกิน 5 ชอนชา 

เกลือ (ชอนชา) ไมเกิน 1 ชอนชา ไมเกิน 1 ชอนชา 

ที่มา: ประไพศรี และอุมาพร (2555)  

แนวทางการดูแลทางโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภที่มีโภชนาการปกติ 

3.1.1 กินอาหารมื ้อหลัก 3 มื ้อ และมีอาหารวางระหวางมื ้อ เนื ่องจาก   

หญิงตั้งครรภมีความตองการพลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะที่ไมตั้งครรภ การรับประทาน

อาหารหลักเพียง 3 มื้อจะไดพลังงานไมเพียงพอตอความตองการที่เพ่ิมขึ้น  โดยแนะนำ

ใหเลือกอาหารวางท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ เชน นมจืด ผลไม ขนมไทยรสไมหวานจัด 

3.1.2  กินอาหารกลุมเนื้อสัตวใหหลากหลายเปนประจำทุกวัน รวมทั้งไข ถ่ัว

เมล็ดแหงและผลิตภัณฑ เชน เตาหู  โดยเนนใหกินปลาโดยเฉพาะปลาทะเลอยางนอย

สัปดาหละ 3 ครั้ง เพ่ือชวยใหไดรับกรดไขมันดีเอชเอ ที่เปนกรดไขมันที่มีบทบาทสำคัญ

ในโครงสรางและการทำงานของสมอง ระบบประสาท และจอประสาทตาของทารกใน

ครรภ   เนนใหกินอาหารที่เปนแหลงของธาตุเหล็กอยางนอยสัปดาหละ 2-3 ครั้ง เชน 

ตับ เลือด เนื้อสัตวประเภทเนื ้อแดง (สามารถดูขอมูลแหลงธาตุเหล็กไดจากตาราง

ภาคผนวก) 

3.1.3 กินอาหารกลุมผักและผลไมเปนประจำทุกวัน ควรกินใหหลากหลายสี

เพ่ือใหไดวิตามินและแรธาตุครบถวน 
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3.1.4 กินอาหารท่ีเปนแหลงแคลเซียมเปนประจำทุกวัน  นมจัดวาเปนแหลง

ที่ดีของแคลเซียม ถามีปญหาดื่มนมแลวมีอาการทองอืดแนนทอง ทองเสีย สามารถลด

ปญหาไดโดยการปฏิบัติดังนี ้

3.1.4.1 ใหดื่มนมทีละนอย หากไมมีอาการก็ใหเพิ่มปริมาณนมจนได

ปริมาณตามที่ตองการ 

3.1.4.2 ไมดื่มนมในขณะทองวาง 

3.1.4.3 หากทำตามคำแนะนำขางตนแลวยังคงมีอาการ ใหลองเปลี่ยนไป

เปนผลิตภัณฑจากนมที่ผานกระบวนการหมักแลว  เชน โยเกิรต  นมเปรี้ยว เปนตน 

แหลงแคลเซียมอื่นๆ ไดแก เนยแข็ง ปลาที่กินไดทั้งกาง กุงฝอย ผักใบ

เขียว (สามารถดูขอมูลแหลงแคลเซยีมไดจากตารางภาคผนวก)  

3.1.5 ปรุงอาหารดวยเกลือหรือน้ำปลาเสริมไอโอดีนทุกครั้ง โดยใหเติมเกลือ

ในอาหารไดไมเกินวันละ 1 ชอนชา หรือ น้ำปลาไมเกินวันละ 5 ชอนชา เพื่อปองกัน

การขาดธาตุไอโอดีน และไดรับโซเดียมไมเกินปริมาณที่กำหนด 

3.1.6 กินยาเม็ดรวมเสริมไอโอดีน (150 ไมโครกรัม) ธาตุเหล็ก (60 มิลลิกรัม) 

และโฟเลท (400 ไมโครกรัม) วันละ 1 เม็ด ทุกวัน 

3.1.7 นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง 

3.1.8 ออกกำลังกายเปนประจำ เพื่อลดอาการแทรกซอนในขณะตั้งครรภ  

เพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อ และระบบยอยอาหาร 

3.2 ขอปฏิบัติการใหอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของทารกและเด็กกอนวัยเรียน  

 การใหอาหารสำหรับเด็กวัยทารกและเด็กเล็ก นอกเหนือจากมีเปาหมาย

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารที่ครบถวนเพียงพอกับความตองการเพื่อการเจริญเติบโต

แลว ยังเปนการชวยใหเด็กมีพัฒนาการในการกินที่เหมาะสมดวย สำหรับวัยทารก 

(แรกเกิด – 1 ขวบ)  แหลงอาหารของเด็กวัยนี้มี 2 ประเภท คือ นม และ อาหารอ่ืน

นอกเหนือจากนม 

ในชวงขวบปแรกของชีวิต ระบบการยอยและการดูดซึมอาหารของทารกยังมี

การพัฒนาไมสมบูรณ   การใหอาหารในวัยนี้จึงมีการปรับลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร 
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เลือกชนิด และปริมาณใหเหมาะสมกับความสามารถในการยอยและการดูดซึมของเด็ก

ในชวงอายุนั้น ๆ ดวย  ในขณะที่เด็กเล็ก (อายุ 1-5 ป) ระบบการยอยมีการพัฒนา

สมบูรณแลวลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหารจึงเหมือนกับอาหารผูใหญ สามารถใชอาหาร

ที่ปรุงสำหรับครอบครัวได ขอแนะนำทั่วไปสำหรับใหอาหารสำหรับเด็กวัยทารกและ

เด็กเล็ก  ดังแสดงในตารางที ่3.4 

ปริมาณอาหารที่แนะนำสำหรับทารกและเด็กกอนวัยเรียน 

 ใน 6 เดือนแรก ทารกควรไดรับนมแมเพียงอยางเดียว หรือนมดัดแปลงสำหรับ

ทารกในกรณีที่ไมสามารถใหนมแมได หลังจากนั้นทารกจำเปนตองไดรับพลังงานและ

สารอาหารเพิ่มเติมจากอาหารตามวัยสำหรับทารกเพื่อใหเจริญเติบโตตามปกติ  ใน

กรณีการเจริญเติบโตของทารกมีแนวโนมลดลง หรือแมมีสุขภาพไมดี  หรือแมไม

สามารถใหนมแมไดอยางเต็มที่ สามารถใหอาหารตามวัยแกทารกกอนอายุ 6 เดือนได  

แตตองไมกอนอายุ 4 เดือน และไมชากวาอายุ 6 เดือนและใหนมแมตอเนื่องไปจนถึง

อายุ 2 ป  การใหอาหารตามวัยสำหรับทารกชวยพัฒนาการเคี้ยวและกลืนอาหารที่

ไมใชของเหลว ใหคุนชินกับรสชาติและลักษณะอาหารที่หลากหลาย พัฒนาไปสูการ

รับประทานอาหารแบบผูใหญ การใหอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวชาเกินไปอาจทำใหทารก

ปฏิเสธอาหารแบบผูใหญได  การใหอาหารตามวัยที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม

กับวัยจะชวยปองกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได 

เชน โรคขาดโปรตีนและพลังงาน โรคโลหิตจาง โรคอวน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอด

เลือด เปนตน  การใหอาหารตามวัยสำหรับทารกอยางเหมาะสม มีหลักการดังนี้ คือ 

สมวัย เพียงพอ ปลอดภัย โดยใหเหมาะสมกับความหิวและอิ่ม พัฒนาการตามวัยของ

ทารก 
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ตารางที่ 3.4 ขอปฏิบัติการใหอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กกอนวัยเรียน  

ทารก (อายุ แรกเกิด-12 เดือน) เด็กเล็ก (อายุ 1-5 ป) 

1. ใหนมแมอยางเดียวตั้งแตแรกเกิดถึง 6  

เดือน ไมตองใหอาหารอ่ืนแมแตน้ำ 

1. ให อาหารม ื ้อหล ัก 3 ม ื ้อ และ 

อาหารวางไมเกิน 2 มื้อตอวัน 

2. เริ่มใหอาหารตามวัยเมื่ออายุ 6 เดือน 

ควบคูไปกับนมแม* 

2. ใหอาหารครบ 5 หมู  แตละหมูให

หลายหลายเปนประจำทุวัน 

3. เพ่ือจำนวนมื้ออาหารตามวัยเม่ืออายุลูก

เพ่ิมขึ้น จนครบ 3 มื้อเมื่อลูกอายุ 10-12 

เดือน 

3. ใหนมแมตอเนื่องถึงอายุ 2 ป เสริม

นมจืดวันละ 2-3 แกว 

4. ใหอาหารตามวัยที่มีคุณภาพและครบ 5 

หมูทุกวัน 

4. ฝกใหกินผลไมจนเปนนิสัย 

5. คอยๆ เพ่ิมปริมาณ และความหยาบของ

อาหารข้ึนตามอายุ 

5. ใหอาหารวางที่มีคุณภาพ 

6. ใหอาหารรสธรรมชาติหลี่กเลี่ยงการปรุง

แตงรส 

6. ฝกใหกินอาหารรสธรรมชาติ ไม

หวานจัด มันจัด และเค็มจัด 

7. ใหอาหารสะอาดและปลอดภัย 7. ใหอาหารสะอาดและปลอดภัย 

8. ใหดื่มน้ำสะอาด งดเครื่องดื่มรสหวาน

และน้ำอัดลม 

8.ใหดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม

ปรุงแตงรสหวานและน้ำอัดลม 

9. ฝกวิธีดื่มกินใหสอดคลองกับพัฒนาการ

ตามวัย 

9. ฝกวินัยการกินอยางเหมาะสมตาม

วัยจนเปนนิสัย 

10. เลนกับลูก สรางความผูกพันหมั่น

ติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

10. เลนกับลูก สรางความผูกพันหมั่น

ติดตามการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการ 

* ถาการเจริญเติบโตมีแนวโนมลดลง หรือไมสามารถใหนมแมไดอยางเต็มท่ี อาจเริ่มให

หลังจากอายุครบ 4 เดือนได 

ที่มา: ประไพศรี และ อุมาพร (2555)  
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 “สมวัย” ทารกมีความพรอมของระบบทางเดินอาหารและระบบการกลืน 

และความพรอมของระบบประสาทและกลามเนื้อ เมื่อเด็กมีอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป  

ความสามารถในการทำปสสาวะใหเขมขนของไตไดเทาผูใหญเมื่อเด็กมีอายุ 2 ป ถา

ทารกไดรับอาหารที่มีโปรตีนสูงเกินไป จะทำใหเกิดภาวะยูเรียสูงในเลือดและเลือดเปน

กรดได ความพรอมของทุกระบบที่กลาวมาสงผลตอรับอาหารของทารก การใหอาหาร

ที่ไมเหมาะสมตามเวลา หรือใหปริมาณอาหารที่มากเกินไป สงผลเสียกับรางกาย และ

การยอมรับอาหารของทารกได 

 “เพียงพอ” ทารกวัย 6-8 เดือนควรไดร ับอาหารตามวัยวันละ 1-2 มื้อ 

ในขณะที่ทารกวัย 9-12 เดือนควรไดรับอาหารตามวัยวันละ 2-3 มื้อ  ผูเลี้ยงดูควรปรับ

ปริมาณอาหารตามวัยใหสอดคลองกับความหิวและอ่ิมของทารก รวมถึงความหนืดและ

ความละเอียดของอาหารใหเหมาะสมกับความสามารถในการกลืนและการยอมรับของ

ทารก   การทำอาหารที่ใสเกินไป เชน โจกหรือซุปที่ใสมาก อาจทำใหทารกไดรับ

พลังงานและสารอาหารไมพอ แกไขโดยทำใหอาหารใหมีความขนมากขึ้น หรือ เพ่ิม

จำนวนมื้อที่ปอนและเติมน้ำมันในอาหารเพื่อใหไดพลังงานเพิ่มขึ้น   เมื่อายุ 1 ปขึ้นไป 

เด็กควรไดรับอาหารมื้อหลักวันละ 3 มื้อ และเสริมดวยนมรสจืดวันละ 2-3 แกว ควร

หัดใหเด็กดื่มนมจากแกวแทนการดูดจากขวดเพ่ือปองกันฟนผุ แนะนำใหเด็กเลิกดูดนม

จากขวดเมื่ออายุ 1-1.5 ป หรืออยางชาไมเกิน 2 ป 

 “ปลอดภัย”  อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารกจากการใหอาหารตามวัยที่ไม

เหมาะสม มีดังนี้ 1)  การสำลักอาหาร มักจะเกิดจากการใหอาหารที่มคีวามขนหนืดไม

เหมาะสมกับความสามารถในการกลืนของทารก  2) การปนเปอนของอาหารจาก

จุลินทรียกอโรค สารเติมแตงอาหารที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีสารกอภูมิแพ  3) 

การแพอาหารจากการใหโปรตีนบางชนิดเร็วเกินไป (ในขณะที่ลำไสยังยอมใหโปรตนีท่ี

มีโมเลกุลใหญๆ ผานเขาไปสูกระแสเลือดได)   

 อาหารสำหรับทารกอายุ 6 เดือน ควรจะบดใหละเอียด (แตไมควรป นให

ละเอียดเกินไป) มีความหนืดพอเหมาะเพื่อใหเด็กกลืนไดงาย การทดสอบความหนืด

ของอาหารทารกสามารถทดสอบโดยการเทอาหารจากชอนและสังเกตลักษณะการไหล
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ของอาหารดังแสดงในภาพที่ 3.4   เพิ่มความหยาบของอาหารขึ้นเมื่อทารกสามารถ

เคี้ยวและกลืนอาหารได ไมควรใหอาหารที่มีลักษณะแข็งเปนเม็ดเล็ก เชน ถั่วลิสง เมล็ด

ขาวโพด เพราะจะทำใหสำลักเข าปอดได   ทารกอายุ 12 เดือนขึ ้นไปสามารถ

รับประทานอาหารเหมือนผูใหญได โดยเลือกอาหารที่เคี้ยวงาย นิ่ม ชิ้นไมใหญเกินไป 

รสไมจัด เม่ืออายุ 2 ปข้ึนไปจะสามารถรับประทานอาหารเชนเดียวกับผูใหญได 

     

  (A)                         (B)         (C) 

ภาพท่ี 3.4 ลักษณะการไหลของอาหารที่ทดสอบโดยวิธีการเทอาหารจากชอน (A) 

ลักษณะอาหารที่เหลวเกินไป  (B) ลักษณะอาหารที่มีความหนืดกำลังดี  (C) ลักษณะ

อาหารที่มีความหนืดมาก 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

 การเตรียมและเก็บรักษาอาหารตามวัยสำหรับทารกควรทำใหถูกหลักอนามัย 

เพื่อปองกันการปนเปอนจากจุลินทรีย สารเคมีและสิ่งแปลกปลอมที่ปนมาในอาหาร 

โดยสถานที่ อุปกรณที่ใชตองสะอาด ลางมือใหสะอาดกอนเตรียมหรือปอนอาหาร   

ลางวัตถุดิบในการปรุงอาหารใหสะอาด โดยเฉพาะผักและผลไมที่มักจะมีการปนเปอน

สารเคมีหรือยาฆาแมลง  ในสวนของการเก็บรักษาอาหารที่ปรุงสุกแลว ควรเก็บใน

ภาชนะที่ปดสนิท หากเก็บไวที่อุณหภูมิหอง ไมควรนานเกิน 4 ชั่วโมง   หากเก็บใน

ตู เย็นไมควรเกิน 24 ชั ่วโมง และควรจะอุนกอนนำมาปอนใหเด็ก หากเก็บในชอง     

แชแข็งไดนานไมเกิน 1 สัปดาห โดยแนะนำใหแบงเก็บในปริมาณเพียงพอสำหรับ 1 มื้อ

ตอกลอง และนำมาใชทีละกลอง 
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 “การใหอาหารที่เหมาะสมกับความหิวและอิ่ม และพัฒนาการตามวัยของ

ทารก” เปนหลักการสำคัญที่สงผลตอการยอมรับอาหาร และพัฒนาการทางอารมณ

และพฤติกรรมการกินของของเด็กในอนาคตเปนอยางมาก  วิธีการใหอาหารตามวัย

สำหรับทารกที่เหมาะสม มีดังนี ้

1) ปอนอาหารทารกดวยความนุมนวล และคอยชวยเหลือทารกที่โตพอจะ

กินไดเอง ใหกินอาหารไดอยางปลอดภัยจากการสำลัก ผู ดูแลควรไวตอการรับรู

สัญญาณที่แสดงถึงความหิวและความอิ่มของทารก 

2) คอยกระตุนใหทารกกินอาหาร แตไมควรบังคับหรือปอนนานเกินไป    

แตละมื้อควรใชเวลาประมาณ 15-20 นาที และไมควรนานเกิน 30 นาที 

3) ถาทารกปฏิเสธการใหอาหารบางอยาง ใหทดลองเปลี่ยนวิธีการปรุง

อาหาร  โดยนำอาหารหลายชนิดมาผสมกันเพื่อใหไดความหยาบละเอียดและรสชาติ

ตามที่ทารกตองการ 

4) ขณะที่ทารกกินอาหาร ควรลดสิ่งลอใจที่ทำใหทารกหันไปสนใจมากกวา

อาหารที่กำลังกินอยู เชน ไมควรใหดูโทรทัศน เลนโทรศัพท หรือเดินปอนอาหาร    

ควรฝกใหนั่งกินอาหารท่ีโตะอาหาร 

5) ผูปอนอาหารควรเปนคนที่มีความสัมพันธที่ดีกับทารก ควรสบตาและ

พูดคุยกับทารกตลอดเวลาที่ปอนอาหาร  ผูปอนอาหารควรระลึกไวเสมอวาการให

อาหารเปนอีกวิธ ีหนึ ่งในการกระตุ นการเร ียนรู  การให ความรักและการเชื ่อม

ความสัมพันธ 

ใหอาหารที่มีลักษณะเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของทารก คือ การปรับ

เนื้อสัมผัส ความละเอียดความหยาบของเนื้ออาหารใหสอดคลองกับความสามารถใน

การกลืนตามที่ไดกลาวไปแลว รวมทั้งการเตรียมอาหารเปนชิ้นใหเด็กสามารถหยิบจับ

ชิ้นอาหารเขาปากไดสำหรับทารก 8-9 เดือนขึ้นไปเพื ่อเปนการกระตุนพัฒนาการ    

การใชกลามเนื้อและระบบประสาท    เมื่อเด็กอายุ 1-1½ ป ควรฝกใหเด็กหัดกิน

อาหารเองโดยใชชอน และฝกใหเลิกดูดนมจากขวด  
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ปริมาณอาหารที่ควรไดรับตอวันสำหรับเด็กอายุ 1-5 ป  

 ตามขอแนะนำปริมาณสารอางอิงที่ควรไดรับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 

2563 ไดกำหนดปริมาณพลังงานที่ไดรับสำหรับเด็กอายุ 1-3 ป ที่มีกิจกรรมปานกลาง 

ไวประมาณ 1000 กิโลแคลอรี  ในขณะที่กำหนดใหเด็กอายุ 4-5 ป ไวประมาณ 1300 

กิโลแคลอรี ปริมาณอาหารที่แนะนำสำหรับเด็กกลุมนี้เพื่อใหไดพลังงานตามที่กำหนด

ไวดังกลาว ดังแสดงในตารางที ่3.5 

ตารางที่ 3.5 ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 1-3 ป และ 3-5 ป 

กลุมอาหาร ระดับพลังงาน (กิโลแคลอรี) 

1000 1300 

ขาว-แปง (ทัพพี) 4 6 

ผัก (ทัพพี) รับประทานไดตามตองการ 

ผลไม  (สวน) 3 3 

เนื้อสัตว  (ชอนกินขาว) 3 6 

นม (แกว) 2 2 

ไขมัน  (ชอนชา) 3 4 

ที่มา: กองโภชนาการ (มปพ) 
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3.3 ปริมาณอาหารที่แนะนำสำหรับเด็กอายุ 6 ปข้ึนจนถึงผูใหญ 

ปริมาณอาหารที่แนะนำระบุไวในธงโภชนาการเปนชวงตัวเลข ตามความ

ตองการพลังงาน 3 ระดับคือ 1600   2000 และ 2400 กิโลแคลอรี  ดังแสดงในตาราง

ที ่3.6  

ตารางที่ 3.6 ปริมาณอาหารที่แนะนำตามปริมาณพลังงานสำหรับกลุมอายุ 6 ปขึ้นไป

ถึงผูใหญ 

กลุมอาหาร พลังงานที่แนะนำ (กโิลแคลอรี)* 

1600 2000 2400 

ขาว-แปง (ทัพพี) 8 10 12 

ผัก (ทัพพี) 4 5 6 

ผลไม (สวน)** 3 4 5 

เนื้อสัตว (ชอนกินขาว) 8 10 12 

นม  (แกว) 1 1 1 

น้ำมัน น้ำตาล และเกลือ ใชแตนอยเทาที่จำเปน 

* พลังงานที่แนะนำ 1600 กิโลแคลอรี สำหรับ สำหรับเด็ก 6-13 ป หญิงวัยทำงาน 

      2000 กิโลแคลอรี  สำหรับ วัยรุนและชายวัยทำงาน 

      2400 กิโลแคลอรี สำหรับ นักกีฬาและผูใชแรงงาน  

** ปริมาณผลไม ใชหนวยสวน เปนหนวยที่ใชในรายการอาหารแลกเปลี่ยน ปริมาณตอ 

1 สวนของผลไมตาง ๆ ดังแสดงในภาคผนวก   

ที่มา: คณะทำงานจัดทำขอปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย (2551)  

 

3.4 ปริมาณอาหารที่แนะนำสำหรับผูสูงอายุ 

 เปาหมายของการดูแลดานอาหารสำหรับผูสูงอายุ คือ เพื่อปองกันและแกไข

ภาวะทุพโภชนาการ ปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง ปองกันการมีกลามเนื้อพรอง อายุยืน

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดมีการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุไทยที่

ระดับพลังงานที่ควรไดรับ 3 ระดับ คือ 1400, 1600 และ 1800 กิโลแคลอรี  ปริมาณ
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พลังงานที่แนะนำสำหรับผูสูงอายุที่มีความหนักเบาของกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่

แตกตางกัน ดังตารางที ่3.7, 3.8, 3.9 

ตารางที่ 3.7  ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในระดับพลังงานตาง ๆ กรณีดื่มนมไดวันละ 

2 แกว 

กลุมอาหาร ระดับพลังงาน (กิโลแคลอรี)* 

1400 1600 1800 

ขาว-แปง (ทัพพี) 5 7 9 

ผัก (ทัพพี) 4 4 4 

ผลไม  (สวน) (1) 1 2 

เนื้อสัตว  (ชอนกินขาว) 6 7 8 

ถั่วเมล็ดแหง  (ชอนกินขาว) 1 1 1 

นม (แกว) 2 2 2 

น้ำ  (แกว) 8 8 8 

ไขมัน  (ชอนชา) 6 6 6 

น้ำตาล  (ชอนชา) 6 6 6 

*หมายเหตุ ระดับพลังงานที่แนะนำตามระดับความหนักเบาของกิจกรรมใน

ชีวิตประจำวัน 

1400 กิโลแคลอรี สำหรับผูสูงอายุ 60-80 ป ที่มีกิจกรรมเบามาก คือ แทบ

ไมไดออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมที่ใชกำลังนอยมาก 

1600 กิโลแคลอรี สำหรับผูสูงอายุ 60-80 ป ที่มีกิจกรรมเบา คือ ออกกำลัง

กาย 1-3 ครั้งตอสัปดาห 

1800 กิโลแคลอรี สำหรับผูสูงอายุ 60-80 ป ที่มีกิจกรรมปานกลาง คือ ออก

กำลังกาย 3-5 ครั้งตอสัปดาห 
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ตารางที่ 3.8 ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในระดับพลังงานตาง ๆ กรณีดื่มนมไดวันละ 

1 แกว และกินอาหารอื่นที่เปนแหลงแคลเซียม หรืออาจเสริมยาเม็ดแคลเซียมวันละ 

500 มิลลิกรัม 

กลุมอาหาร ระดับพลังงาน (กิโลแคลอรี) 

1400 1600 1800 

ขาว-แปง (ทัพพี) 7 8 9 

ผัก (ทัพพี) 4 4 4 

ผลไม  (สวน) 1 2 3 

เนื้อสัตว  (ชอนกินขาว) 6 7 8 

ถั่วเมล็ดแหง  (ชอนกินขาว) 1 1 1 

นม (แกว) 1 1 1 

น้ำ  (แกว) 8 8 8 

ไขมัน  (ชอนชา) 7 7 7 

น้ำตาล  (ชอนชา) 6 6 6 

ที่มา: ประไพศรี (2560) 
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ตารางที่ 3.9 ปริมาณอาหารที่เหมาะสมในระดับพลังงานตาง ๆ กรณีไมดื่มนม  อาจ

ตองเสริมยาเม็ดแคลเซียมวันละ 750-1000 มิลลิกรัม 

กลุมอาหาร ระดับพลังงาน (กิโลแคลอรี) 

1400 1600 1800 

ขาว-แปง (ทัพพี) 7 8 9 

ผัก (ทัพพี) 4 4 4 

ผลไม  (สวน) 1 2 3 

เนื้อสัตว  (ชอนกินขาว) 8 10 12 

ถั่วเมล็ดแหง  (ชอนกินขาว) 1 1 1 

น้ำ  (แกว) 8 8 8 

ไขมัน  (ชอนชา) 8 8 8 

น้ำตาล  (ชอนชา) 6 6 6 

ที่มา: ประไพศรี (2560) 

 ขอแนะนำเพิ ่มเติมในการเลือกชนิดอาหารในแตละกลุม เพื ่อใหไดวิตามิน 

เกลือแร ใยอาหารเพียงพอ ดังนี ้

กลุมขาว-แปง ควรเปนประเภทที่ไมขัดสี เพื่อใหไดรับใยอาหารและปองกัน

ความเสี่ยงตอการขาดวิตามินบีหนึ่ง   

กลุมผักเปนแหลงที่ดีของวิตามิน เกลือแรและใยอาหาร  รับประทานยิ่งมาก

ยิ่งดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งผักใบเขียว    

กลุ มผลไม ควรเลือกผลไมตามฤดูกาล หากรับประทานผักไดนอยกวาที่

แนะนำ ควรจะเพิ่มปริมาณการรับประทานผลไมใหมากขึ้นได ทั้งนี้เนนเปนผลไมที่มีรส

ไมหวานจัด    

กลุ มเนื้อสัตว ปลาจัดเปนเนื้อสัตวที่ยอยงายเหมาะกับผู สูงอายุ ที่เนนให

ร ับประทานประจำ คือ ไขว ันละฟอง ตับอยางนอยวันเวนวัน และหากสามารถ

รับประทานอาหารท่ีมีเลือดเปนสวนประกอบอยางนอยสัปดาหละครั้ง จะชวยเสริมธาตุ
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เหล็กเพิ่มเติมจากที่ไดรับจากไขแดงและตับ จะชวยลดความเสี่ยงตอการขาดธาตุเหล็ก

ได หรือ การนำถั่วเมล็ดแหงมาทำเปนอาหารวาง    

นมและผลิตภัณฑเปนแหลงที่ดีของโปรตีน แคลเซียม และวิตามินบีสอง  การ

ดูดซึมแคลเซยีมในผูสูงอายุจะลดลงจึงจำเปนตองมีการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม

ในปริมาณมากขึ้นกวาในวัยอ่ืน ๆ  ในกรณีผูสูงอายุมีปญหาทองเสียหลังดื่มนม แนะนำ

ใหดื ่มนมหลังอาหาร หรือ ดื ่มครั ้งละนอย ๆ เพื ่อใหร างกายปรับตัวแลวคอยเพ่ิม

ปริมาณข้ึน และหาแหลงแคลเซียมอ่ืน ๆ มาเสริม    

น้ำสะอาด  ผู ส ูงอายุตองดื ่มน้ำใหเพียงพอเพื ่อปองกันภาวะขาดน้ำ ถา

รับประทานในลักษณะเปนเครื่องดื่ม ควรเปนเครื่องดื่มที่ไมหวาน หรือเปนน้ำผลไมสด 

 
ภาพท่ี 3.5 ธงโภชนาการสำหรับผูสูงอายุ 

ที่มา: https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/elderlybook/194718  
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4. ฉลาดเลือกอาหารดวยการอานฉลากโภชนาการ 

 ขอมูลที่แสดงบนบรรจุภัณฑ ที่ใชสื่อสารขอมูลโภชนาการของอาหา รมีดังนี ้

4.1 ฉลากโภชนาการ เปนการแสดงขอมูลบนซองหรือหีบหออาหารที ่ระบุ

รายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารสำคัญท่ีมีในอาหารนั้น ๆ ผูบริโภคสามารถ

ใชขอมูลเหลานี้ในการพิจารณาเลือกอาหารมาบริโภคใหตรงตามภาวะโภชนาการของ

แตละบุคคลได และสามารถใชเปรียบเทียบเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารหรือยี ่หอ

อาหารที ่ใหประโยชนมากที่สุดได และที ่สำคัญขอมูลบนฉลากยังชวยใหผู บริโภค

สามารถควบคุมปริมาณสารอาหารที่ตองจำกัด ไดแก โซเดียม ไขมัน คอเลสเตอรอล 

เพื่อควบคุมโรค หรือลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไดอีกดวย ดังนั้น หากเราอานฉลาก

โภชนาการเปน ก็จะชวยใหเราสามารถเลือกอาหารอยางฉลาดมาบริโภคได 

 ในการแสดงฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑอาหารนั ้น ไดมีการกำหนดให

ผูผลิตเลือกแสดงฉลากในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสองรูปแบบดังนี ้

       

ภาพท่ี 3.6 ฉลากโภชนาการแบบเต็ม และแบบยอ 

ที่มา:  ภาพถายโดยผูเขียน 
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ความหมายของรายละเอียดบนฉลากโภชนาการ 

 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

 จากตัวอยาง ฉลากโภชนาการนี้ อธิบายไดวา ถารับประทานอาหารชนิดนี้

หมด 1 กลอง จะไดรับพลังงานทั้งหมด 150 กิโลแคลอรี ไดรับไขมัน 7 กรัม คิดเปน 11 

สวนของปริมาณไขมันที่ควรไดรับ 100 สวนใน 1 วัน (ปริมาณไขมันทั้งหมดที่ไดรับคิด

เปนรอยละ 11 ของปริมาณที่แนะนำ) จะเห็นไดวา เราสามารถรับประทานไขมันจาก

อาหารอ่ืน ๆ ไดอีก 89 สวนของปริมาณที่แนะนำ เพ่ือใหไดรับไขมันครบตามปริมาณที่

แนะนำ  สารอาหารที่อยูในกลุมที่ 1 ยกเวน ใยอาหาร เปนสารอาหารที่ไมควรไดรับ

เกิน รอยละ 100 ของปริมาณที่แนะนำตอวัน  สวน สารอาหารที ่อยูในกลุ มที ่ 2 

สามารถรับประทานไดมากกวา รอยละ 100 ของปริมาณที่แนะนำตอวัน 

 ในกรณีที่อาหารใด ๆ ในบรรจุภัณฑหนึ่ง ๆ มีจำนวนหนวยบริโภคมากกวา 1 

หนวย  เชน มีจำนวนหนวยบริโภคตอหอ เทากับ 3  หากเรารับประทานไปหมดหอ 

แสดงวา เราจะไดรับสารอาหารทั้งหมด เทากับปริมาณสารอาหารที่แสดงในฉลากคูณ

ดวย 3  
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4.2 ฉลากจีดีเอ (GDA; Guideline Daily Amount)  หรือ ฉลากโภชนาการแบบ

หวาน มัน เค็ม  เปนรูปแบบการแสดงขอมูลทางโภชนาการบนฉลากที ่ทำใหสั้น      

อานเขาใจงาย   เปาหมายในการแสดงฉลากจีดีเอ เพื ่อการควบคุมและปองกัน       

โรคไมติดตอเรื้อรัง ดังนั้นสารอาหารที่ระบุในฉลากจีดีเอจึงมุงเนนการใหขอมูลเฉพาะ

พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ซึ่งการไดรับสารอาหารเหลานี้ในปริมาณมากเกิน

เปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง  ความหมายของขอมูลตาง ๆ ที่แสดงบน

ฉลาก ดังแสดงในภาพที่ 3.7  

 

ภาพท่ี 3.7 รูปแบบฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 

ที่มา:  ภาพถายโดยผูเขียน 

 จากฉลากจีดีเอในภาพนี้ หมายความวา หากรับประทานอาหารชนิดนี้หมด   

1 กลอง จะไดรับพลังงานปริมาณ 150 กิโลแคลอรี คิดเปน 8 สวนของปริมาณพลังงาน 

100 สวนที่ควรไดรับทั้งวัน ดังนั้น เราสามารถรับพลังงานจากอาหารอื่น ๆ ไดอีก 92 

สวน เพื่อใหไดรับพลังงานครบ 100 สวนตามที่ควรจะไดรับใน 1 วัน  จะเห็นไดวา

ขอมูลที ่แสดงเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที ่บริโภคไดตอวัน จะชวยใหผูบริโภค

สามารถประเมินระดับของสารอาหารที่ไดรับ และชวยควบคุมปริมาณสารอาหาร

สำคัญที ่สงผลกับโรคไมติดตอเรื้อรัง (พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม)  ไมใหเกิน

ปริมาณที่กำหนดได 
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5. ฉลากสัญลักษณโภชนาการ: ตัวชวยใหเลือกอาหารท่ีคูควรไดงายข้ึน 

 ท้ังฉลากโภชนาการและฉลากจีดีเอเปนฉลากท่ีมีการใหขอมูลเปนตัวเลขแสดง

ปริมาณสารอาหารที่มีในอาหารและเทียบเปนเปอรเซ็นตของสารอาหารที่ควรไดรับใน

แตละวัน ซึ่งยากตอการทำความเขาใจและตีความของผูคนทั่วไปวาปริมาณสารอาหาร

ที่มีเหมาะสมแกการเลือกบริโภคหรือไม จึงเปนที่มาของการจัดทำฉลากสัญลักษณ

โภชนาการ เพ่ือสื่อสารกับคนทั่วไป เพียงเห็นแวบเดียวก็รูวามีสารอาหารอยูในเกณฑที่

เหมาะสม สัญลักษณโภชนาการที่มีการแสดงบนฉลาก ที่พบเห็นไดในสินคาบางชนิด 

ไดแก สัญลักษณ “ทางเลือกสุขภาพ”  สัญลักษณ “อาหารรักษหัวใจ”   

5.1 สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 

ส ัญล ักษณ โภชนาการ “ทางเล ือกส ุขภาพ (Healthier Choice)” เปน

เครื่องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพที่ชวยใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 

และเปนสวนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม โดยสัญลักษณโภชนาการ

ดังกลาวจะแสดงคุณสมบัติทางโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารอยางชัดเจน เนื่องจาก

ผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมายนี้จะมปีริมาณสารอาหาร เชน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม 

ไมเกินเกณฑที่กำหนด ดังนั้น สัญลักษณโภชนาการจึงเปนเครื่องมือในการสื่อสารขอมูล

โภชนาการที่ลดความซับซอนใหกับผูบริโภค และชวยใหผูบริโภคปรับพฤติกรรมการ

บริโภคใหเหมาะสมได 

สัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จะแสดงบนฉลากอาหารที่ผานการ

ตรวจสอบและไดรับการรับรองหลักเกณฑ เงื ่อนไข และวิธีการในการยื่นขอรับการ

รับรองใหเปนไปหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

เพื ่อสร างความเชื ่อมโยงดานอาหารและโภชนาการสู ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ี ภายใต

คณะกรรมการอาหารแหงชาติกำหนด ซึ ่งปจจุบันไดมอบหมายใหมูลนิธิส งเสริม

โภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหนาที่เปนหนวยงานใหการ

รับรองเกณฑสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” โดยสัญลักษณโภชนาการจะมี

ลักษณะ รูปวงกลมขอบสีฟา ตรงกลางวงกลมเปนภาพใบไมสีเขียวสองใบทับกัน เหนือ

ใบไมมีวงกลมทึบสีเขียวขนาดเล็กอยูกึ่งกลาง เหนือวงกลมทึบสีเขียวมีเสนโคงสีสม มี
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ขอความดานลาง “ทางเลือกสุขภาพ” เปนสีฟา และขอความดานบนระบุกลุมอาหาร 

หรือแสดงเปนสีเดียว โดยเสนขอบอาจเปน สีดำ หรือสีน้ำเงินเขม หรือสีขาว แลวแต

กรณี ทั้งนี้ การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของสัญลักษณตองใชสีตัดกันที่ทำใหเห็น

สัญลักษณไดชัดเจน ดังแสดงดในภาพที่ 3.8  

 

ภาพท่ี 3.8 สัญลักษณโภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

5.2  สัญลักษณโภชนาการ “อาหารรักษหัวใจ”  เปนฉลากสัญลักษณที่มอบให

ผลิตภัณฑอาหารท่ีผานเกณฑคุณคาทางโภชนาการที่ชวยลดความเสี่ยงตอของโรคหัวใจ

และหลอดเลือด (เนนอาหารที่มีการลด หวาน มัน เค็ม และมีใยอาหารสูง) ที่ใหการ

รับรองโดยมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ และ  ภาควิชาโภชน- 

วิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะอนุกรรมการโครงการ

อาหารรักษหัวใจ "อาหารไทย หัวใจดี"   

ผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับอนุญาตติดตราสัญลักษณ "อาหารรักษหัวใจ" มีอยู 5 

กลุม คือ  

1) ธัญชาติและผลิตภัณฑ พิจารณาใยอาหารและปริมาณเกลือและไขมันไม

สูงเกินกำหนด 

2) อาหารทะเล เนื้อสัตว และผลิตภัณฑ พิจารณาปริมาณไขมัน สัดสวน

ชนิดของไขมัน และเกลือไมมากเกินไป 
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3) นมและผลิตภัณฑนม พิจารณาระดับไขมันและสัดสวนของไขมันที่

เหมาะสมระดับน้ำตาลและเกลือไมสูงเกินกำหนด 

4) น้ำมัน พิจารณาสัดสวนของไขมันที่เหมาะสมและปริมาณวิตามินอีตาม

เกณฑกำหนด 

5) ถั่วและผลิตภัณฑถั่ว พิจารณาระดับไขมันและสัดสวนที่เหมาะสมระดับ

น้ำตาลและเกลือไมสูงเกินกำหนด 

 

ภาพท่ี 3.9 สัญลักษณ อาหารรักษหัวใจ 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

6. รูปแบบการบริโภคอาหารทางเลือก 

 เนื่องจากภาวะสุขภาพดีเปนที่พึงปรารถนาของทุกคน  ปจจุบันนี้จึงมีการ

นำเสนอรูปแบบการบริโภคอาหารทางเลือกที่มีเปาหมายเพื่อสุขภาพในหลากหลาย

รูปแบบ  บางคนก็เรียกอาหารเหลานี้วาเปนอาหารสุขภาพ    คำวา “อาหารสุขภาพ” 

เปนสิ่งที่มีมูลคาทางธุรกิจอาหาร  จะเห็นไดวา ธุรกิจอาหารที่มีการอางสรรพคุณเพื่อ

สุขภาพจะมีราคาสูงกวาอาหารทั่วไป   รูปแบบการบริโภคอาหารทางเลือกที่พบได 

บอย ๆ ในสังคมปจจุบัน เชน อาหารคลีน  plant-based diet อาหารคีโต อาหาร

ฟงกชัน เปนตน  ผูเขียนจึงขอขยายความขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของอาหาร

ดังกลาวที่คนทั่วไปนิยามวาเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือความเขาใจที่ถูกตองดังนี ้



78 | P a g e  

6.1 อาหารคลีน  คือ อาหารที่ไมผานการปรุงแตงดวยสารเคมีตาง ๆ  หรือการ 

แปรรูปนอยที่สุดหรือไมผานการปรุงเลย เนนธรรมชาติของอาหารนั้นเปนหลัก ไมปรุง

แตงรสมากเกินไป (กุสุมา, 2564) ดังแสดงตัวอยางอาหารคลีนดังภาพ  ดูจาก

สวนประกอบจะเห็นไดวา มี ผัก-ผลไม ขาว-แปง และเนื้อสัตว ในสัดสวน 2:1:1 เปนไป

ตามหลักของจานอาหารสุขภาพ วิธีการปรุงจะเปนการตม นึ่ง อบ ยาง เปนหลัก ใช

ขาว แปงที ่ไมข ัดสี เนื้อส ัตวไมติดมันหรือมีมันนอย เนนปลา กุ ง ไก ไข   ดวย

องคประกอบเหลานี้จัดไดวาดีตอสุขภาพ เขาขายอาหารไมหวาน ไมมัน ไมเค็ม มีผัก

มาก ๆ  อาหารคลีนที่มีการจัดจำหนายมักจะมีราคาแพง  ในความจริงแลวอาหาร

เหลานี้เราสามารถทำรับประทานเองได ใชวัตถุดิบตาง ๆ ที่มีและหาไดในทองถิ่น 

ตนทุนการผลิตก็ไมตางจากอาหารปกติทั่วไป แตอาหารคลีนมักจะมีรสชาติจืดเนื่องจาก

มีการปรุงรสนอย  ซึ่งอาจจะสงผลตอความอยากอาหารของบางคนได หรืออาจทำให

เกิดความเบื่อหนายในรสชาติจืด ๆ  ดังนั้น เราอาจจะใชองคประกอบอาหารแบบ

อาหารคลีนแตปรุงรสไดบาง โดยไมใหมีรสจัดเกินไปก็พอ 

 

 

ภาพท่ี 3.10 ตัวอยางอาหารคลีน 
ที่มา ภาพถายโดย อ.นวมน ยูเด็น 
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6.2 Plant based diet คือ รูปแบบอาหารที่มีสวนประกอบหลักเปนวัตถุดิบที่มา

จากพืช ไมมีวัตถุดิบที่มาจากสัตว หรือมีแตนอย ไดแก ผัก ธัญพืชที่ไมขัดสี ถั่ว ตางๆ 

ผลไม บางกรณีอาจจะมีการรับประทานนม และไข ดวย   ผูที่นิยมรับประทานอาหาร

รูปแบบนี้ มีเหตุผลหลายอยาง อาทิ เปนการไมเบียดเบียนชีวิตสัตว เหตุผลทางดาน

สุขภาพ การคำนึงถึงสิ่งแวดลอม ชวยลดภาวะโลกรอน หรือเปนความชอบสวนตัว โดย

รูปแบบการรับประทานอาหารที่มีสวนประกอบจากพืชเปนหลักนั้น รูปแบบที่พบบอย 

คือ อาหารมังสะวิรัติ   

 มังสะ แปลวา เนื้อสัตว สวนวิรัติ แปลวา ละเวน  อาหารมังสะวิรัติเปนอาหาร

ที่ละเวนเนื้อสัตว ใชวัตถุดิบที่มาจากพืชเปนหลักในการประกอบอาหาร  ในกลุมผูที่

เรียกตนเองวามังสะวิรัตินั้นมีความเครงครัดในการจำกัดอาหารจากเนื้อสัตวแตกตาง

กันในรูปแบบอาหารท่ีรับประทาน  จึงมีชื่อเรียกรูปแบบวิถีการกินแบบตาง ๆ เปนดังนี้ 

6.2.1 วีแกน (Vegan) กลุมนี้จะไมรับประทานเนื้อสัตวและผลิตภัณฑที่ได

จากสัตวทุกชนิดรวมทั้งไข และนม รับประทานอาหารที่มาจากพืชเทานั้น 

6.2.2 มังสะวิรัติที่รับประทานนมและไข (Lacto-ovo vegetarian) กลุมนี้

จะไมรับประทานเนื้อสัตวทุกชนิด แตรับประทาน นมและไข และอาหารที่มาจากพืช 

6.2.3 มังสะวิรัติที ่ดื ่มนม (Lacto vegetarian) กลุ มนี ้จะไมร ับประทาน

เนื้อสัตวทุกชนิด และไข  แตดื่มนม และอาหารที่มาจากพืช 

อาหารที่มาจากพืชมีขอดีในทางโภชนาการ คือ มีใยอาหารสูง มีสารพฤกษเคมี

ท ี ่ด ีต อส ุขภาพ ไขมันที ่มาจากพืชเป นไขม ันท ี ่ ไม อ ิ ่มต ัว ไม ม ีคอเลสเตอรอล                 

แตอยางไรก็ตาม โปรตีนที่มาจากพืชแตละชนิดจัดวาเปนโปรตีนที่ไมสมบูรณ ขาว ถั่ว 

งา เปนแหลงโปรตีนสำหรับอาหารมังสะวิรัติ การรับประทานโปรตีนจากพืชที ่ไม

หลากหลายจะทำใหขาดกรดอะมิโนจำเปนบางชนิดได   นอกจากนี้ วิตามินบีสิบสอง 

เปนวิตามินที่พบไดในอาหารที่มาจากสัตวและอาหารหมัก  ผูที ่รับประทานอาหาร

มังสะวิรัติแบบเครงครัด (ไมรับประทานนม ไข) จะมีความเสี่ยงสูงตอขาดวิตามินบี   

สิบสอง จึงจำเปนตองเสริมวิตามินบีสิบสองดวย ไดมีการศึกษาที ่รายงานวาการ

รับประทานอาหารมังสะวิรัติชวยลดความเสี ่ยงของการเกิดโรคเรื ้อรัง ดังนั ้นการ

วางแผนมื้ออาหารที่เหมาะสมในการรับประทานมังสะวิรัติรวมกับการปฏิบัติตามขอ
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ปฏิบัติการกินเพื่อสุขภาพที่ดี และการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอจัดวาเปนแนวทาง

ที่ชวยใหไดรับสารอาหารพอเพียงและปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังได 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11  ตัวอยางเมนูอาหารมังสะวิรัติ 
ที่มา ภาพถายโดย อ.นวมน ยูเด็น 

6.3 อาหารคีโต  หรือ คีโตเจนิค เปนรูปแบบอาหารที่นิยมใชในกลุมผูท่ีตองการลด

น้ำหนัก โดยสวนประกอบของอาหารคีโตจะเนนอาหารที่เปนแหลงของโปรตีน และ

ไขมัน มีคารโบไฮเดรตที่ต่ำมาก ๆ  สิ่งที่เกิดขึ้นกับรางกายเมื ่อรับประทานอาหาร

ประเภทนี้ คือ รางกายจะรูสึกวาไมมีน้ำตาลเขาไป รางกายรูสึกเหมือนกับวาอดอาหาร  

รางกายก็จะไปสลายไขมันมาใช ในกระบวนการสลายไขมันในภาวะที่มีคารโบไฮเดรต

จำกัดจะทำใหเกิดสารในกลุมที่เรียกวา “คีโตน” จึงเปนที ่มาของชื ่อเรียกอาหาร

ประเภทนี้วา อาหารคีโตเจนิค   
การรับประทานอาหารอาหารคีโตมีผลในการลดน้ำหนักตัวได เนื ่องจาก

รางกายมีการสลายไขมัน และมีการสูญเสียน้ำไปดวยในขณะที่รางกายมีการสลายไขมัน

หรือโปรตีน ดังนั้นผูที่รับประทานอาหารคีโตจึงควรดื่มน้ำมาก ๆ ดวยเพื่อปองกันการ

ขาดน้ำ ในขณะเดียวกันสารคีโตที่เกิดขึ้น จะทำใหเราเบื่ออาหารสงผลใหกินอาหารได

นอยลงเอง   การลดน้ำหนักดวยการรับประทานอาหารประเภทนี้จะเห็นผลในระยะสั้น 

โดยทั่วไปภายใน  6 เดือนแรกจะเห็นผลดีกวาการรับประทานอาหารลดน้ำหนักแบบ
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อ่ืน ๆ  แตในระยะยาวสวนใหญจะไมแตกตางกัน เหตุผลหนึ่งก็เพราะการไมสามารถ

ทนการรับประทานอาหารแบบนี้ไปไดตลอด  เนื่องจากรูปแบบบอาหารไมเปนแบบ

ปกติท่ีรับประทานกันทั่วไป  

ขอพึงระวังในการรับประทานอาหารคีโต 
6.3.1การรับประทานเปนระยะเวลานานมีความเสี่ยงตอการขาดวิตามิน แร

ธาตุบางชนิด เนื ่องจากอาหารคีโต มีการจำกัดชนิดของผักหัว และผลไม เพราะมี

คารโบไฮเดรต กินไดแตผักใบ โดยเฉพาะผูที่ไมรับประทานผัก ย่ิงมีความเสี่ยงสูงมาก 
6.3.2 น้ำหนักจะกลับมาอยางรวดเร็ว ที่เรียกวา โยโยเอฟเฟค เมื่อหัน

กลับมารับประทานขาว แปง น้ำตาลตามปกติ 
6.3.3 เม่ือจำกัดปริมาณคารโบไฮเดรต ทำใหตองเพ่ิมปริมาณไขมันมากขึ้น 

การเลือกชนิดไขมันที่ดีตอสุขภาพเปนสิ่งสำคัญ  ไมควรเพิ่มไขมันที่เปนไขมันอิ่มตัว 

ไดแก ไขมันจากสัตว จะสงผลใหเกิดปญหาไขมันในเลือดสูง ใหเนนไขมันที่มาจากพืช 

ถั่วตาง ๆ 

บุคคลที่ไมควรรับประทานอาหารคีโต มีดังนี้คอื 
1)  ผูท่ีเปนโรคตับ เนื่องจาก ตับตองทำงานหนักเพ่ือการกำจัดสารคีโตน

ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนไขมันเปนพลังงาน 
2) ผูที ่เปนโรคไตวาย เนื่องจาก สวนประกอบในอาหารคีโตมีโปรตีนใน

ปริมาณมาก  ในกระบวนการเผาผลาญโปรตีนจะเกิดของเสียที่ตองไปขับออกที่ไต  

หากมีภาวะไตวายคือ ไตขับของเสียออกไมได ก็จะทำใหมีของเสียคั่งในรางกายได 
3) ผูที่เปนโรคเบาหวานที่ควบคุมไมได เพราะจะทำใหมีภาวะเลือดเปน

กรดจาการคั่งของสารคีโตนที่รุนแรงขึ้น หากจะรับประทาน ตองอยูในความดูแลของ

แพทย 
4) ผูที ่มีภาวะไขมันในเลือดสูง เพราะในอาหารคีโตจะมีสวนประกอบ

ของไขมันในปริมาณมาก สงผลใหภาวะโรครุนแรงขึ้นได 
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5) ผูที่มีปญหาเรื่องการบีบตัวของลำไส อาหารไมยอย ทองอืดงาย มีกรด

ไหลยอน กลุมนี้ตองระวัง อาการอาจจะกำเริบไดหากรับประทานอาหารคีโต เนื่องจาก 

อาหารคีโต มีไขมันเปนสวนประกอบมาก สงผลใหลำไสบีบตัวชา 

   

ภาพท่ี 3.12  ตัวอยางอาหารคีโต 
ที่มา ภาพถายโดย อ.นวมน ยูเด็น 

6.4 อาหารฟงกชัน หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารที่เมื ่อบริโภคเขาสูรางกายแลว 

สามารถทำหนาที่อื่น ๆ ใหรางกายนอกเหนือจากความอิ่มและรสสัมผัส ใหคุณคาทาง

อาหารที่จำเปน เพื่อประโยชนทั้งในดานการปรับปรุงระบบภูมิคุมกันของรางกาย 

ปรับปรุงระบบและสภาพการทำงานของรางกาย ชะลอการเสื ่อมโทรมของเซลล 

อวัยวะตาง ๆ บำบัดหรือลดอาการของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของรางกาย  อาหาร

ฟงกชันมีหลากหลายรูปแบบ แบงตามรูปแบบการเตรียมอาหาร ไดเปน 2 กลุม คือ 

6.4.1 กลุ มอาหารที ่ม ีการแตงเติมสารอาหารหรือลดสารอาหารที ่ เปน

ประโยชนนอย เพื่อใหผลตอการสรางเสริมสุขภาพ สามารถบริโภคเปนอาหารประจำ

วันที ่อาจจะเปนอาหารหรือเคร ื ่องดื ่ม  เช น ไขไก เสริมโอเมกา 3   นมผงเสริม

สารอาหารสำหรับทารก  เจลลี่โภชนา  เครื ่องดื ่มเสริมโปรตีน  รวมถึงอาหารที ่มี

สวนผสมของสมุนไพรพวกโสม เห็ด งา เปนตน 

6.4.2 กลุ มอาหารที ่แปรรูปจากวัตถุดิบธรรมชาติที ่มีคุณสมบัติเฉพาะ

บางอยางที ่ดีตอรางกาย เชน ผลิตภัณฑจากถั ่วเหลือง กระเทียม ชา มะเขือเทศ        

โยเกิรต เปนตน  โดยอาหารเหลานี้ไมไดเพ่ิมหรือลดสารอาหารใด ๆ 
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สวนใหญผลิตภัณฑอาหารฟงกชันมีราคาคอนขางสูง  ธุรกิจอาหารฟงกชันมี

มูลคาทางการตลาดสูงมาก จึงทำใหมีสินคาที ่มีการอวดอางสรรพคุณวาเปนอาหาร

ฟงกชันมากมาย ในบางครั้งสรรพคุณที่มีการอวดอางนั้นก็ยังไมไดรับการพิสูจนที่แนชัด  

ดังนั้นกอนตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารฟงกชัน ผูบริโภคจำเปนตองเสาะแสวงหาความรู

เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมากพอ และที่สำคัญตองมีวิจารณญานในการเลือกแหลงขอมูลที่

เชื่อถือไดดวย มิฉะนั้นทานจะตกเปนเหยื่อของการตลาดอาหารเหลานี้ ตองเสียเงินไป

โดยไดรับผลตอบแทนไมคุมคา  การมีความรอบรูทางโภชนาการจะเปนเครื่องมือสำคัญ

ที่ทานควรจะมี จะชวยใหทานรอดพนจากการถูกหลอกลวงจากการอวดอางสรรพคุณ

เกินจริง และฉลาดเลือกอาหารที่ดีตอสุขภาพในราคาที่เหมาะสม  โดยไมตองเสียเงิน

ซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพในราคาที่สูงแมจะมีสรรพคุณตามที่อวดอางก็ตาม  

 ในทัศนะของผูเขียน อาหารสุขภาพ หรือ อาหารเพื่อสุขภาพ ไมจำเปนตอง

เปนอาหารที่มีราคาแพง วิธีการเตรียมหรือปรุงประกอบก็ไมไดผิดแผกแตกตางไปจาก

วิธีที่ใชอยูในชีวิตประจำวัน แตเปนอาหารทั่วไปที่เราสามารถรับประทานไดทุกวัน โดย

เปนอาหารที่มีสวนประกอบจากอาหารหลักครบ 5 หมู ในปริมาณที่เหมาะสม (ตามธง

โภชนาการ) มีความหลากหลายของอาหารที่รับประทาน   ปรุงรส (หวาน มัน เค็ม) แต

นอย เลี่ยงอาหารแปรรูป ถาจะใหดีควรเนนอาหารที่เปนวัตถุดิบในทองถิ่น จะทำใหได

อาหารที่สด ราคาไมแพง  และที่สำคัญย่ิง การมีความรอบรูทางโภชนาการ เปนสิ่งที่ทุก

คนควรมีเปนพื้นฐานเพื่อใหสามารถเลือก หรือจัดเตรียมอาหารสุขภาพสำหรับการ

บริโภคไดอยางเหมาะสม  การสรางความรอบรูทางโภชนาการทำไดในทุกเพศ และทุก

วัย  ทั้งนี้ผูที่มีบทบาทในการสงเสริมความรูทางโภชนาการตองมีรูปแบบในการสื่อสาร

ที ่เหมาะสมกับการรับรู ของกลุ มเปาหมายจึงจะทำใหการสรางความรอบรู ทาง

โภชนาการมีประสิทธิผล 

 ผูเขียนจึงมีขอแนะนำแนวทางการสรางสรรคเมนูสุขภาพงาย ๆ และทำไดเอง 

คือ การเลือกใชวิธีการปรุงประกอบที่ใชไขมันแตพอควร (ไมมากเกินไป)  และเลือก

วัตถุดิบมาประกอบอาหารที ่ใหมีผักที่หลากหลาย เลือกเนื้อสัตวที ่มีไขมันต่ำ หรือมี

ไขมันสายโซยาวในปริมาณมาก  หากทานปรุงประกอบอาหารเปน  การสรางสรรค
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ตำรับอาหารสุขภาพก็ทำได ไมใชเรื่องยาก  โดยขอแนะนำเทคนิคการสรางสรรคตำรับ

อาหารสุขภาพดังนี ้

1) เลือกรายการอาหารที ่ทานตองการจะปรุงประกอบ และพิจารณา

สวนประกอบหลักในรายการอาหารนั้นวามีลักษณะดังตอไปนี้ และจัดการปรับเปลี่ยน

วัตถุดิบใหเหมาะสม และวิธีปรุงประกอบ ดังขอแนะนำที่แสดงในตารางที่ 3.10 

2) จัดผลไมในมื้ออาหาร หรือ จัดเปนของวางระหวางมื้อ  ในมื้อหลักที่ไมมี

ผัก ควรจะมีผลไม 

ตารางที่ 3.10   ขอแนะนำการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในรายการอาหารใหไดเปนตำรับ

อาหารสุขภาพ 

คุณลักษณะ

รายการอาหาร 

สิ่งท่ีพบ แนวทางการปรับเปลี่ยน 

ขาว แปง ขาวขาว  

ขนมปงขาว 

ขาวกลอง  

ขนมปงโฮลวีท 

เนื้อสัตว เนื้อสัตวติดมัน ตัดแตงเอามันออก 

เนื้อสัตวไมติดมัน ใชได  หรือ หากเปนเนื ้อวัว     เนื้อหมู 

อาจจะปรับเปลี่ยนเปนเนื้อสัตวประเภท

อื ่นได หากตองการ เชน ปลา สัตวน้ำ

ตางๆ ไก เพราะจะยอยไดงายกวา 

ผัก ไมมีผักเปน

สวนประกอบ/ 

มีผักนอย 

- เลือกผักที่เขากันไดมาเติมในเมนูอาหาร 

(หากทำได) 

- เพิ่มเครื่องเคียงเปนผัก หรือมีน้ำพริก+

ผัก  
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ตารางที่ 3.10 (ตอ) ขอแนะนำการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบในรายการอาหารใหไดเปนตำรับ

อาหารสุขภาพ 

คุณลักษณะ

รายการอาหาร 

สิ่งท่ีพบ แนวทางการปรับเปลี่ยน 

วิธีการปรุง ไมใชน้ำมัน เปนเมนูที่ควรเลือกทำบอยๆ 

ใช น ้ำม ัน หรือ 

กะทิมาก 

- ปรับลดปริมาณน้ำมัน หรือ กะทิในการ

ปรุงประกอบ  หรือ ใช กะทิธ ัญพืชแทน

น้ำกะท ิ

- ถาเปนเมนูผัด การใชกระทะเทฟลอน จะ

ชวยลดปริมาณน้ำมันในการปรุงอาหารได 

หรือ การลวกผักใหสุกกอนนำมาผัด จะชวย

ลดปริมาณน้ำมันในการปรุงได 

 ใ ช  น ้ ำ ม ั น ผิ ด

ป ระ เภท ( ใ ช

น้ำมันปาลมใน

การผัด  หรือ ใช

น้ำมันถั่วเหลือง

ในการทอด) 

ใชน้ำมันใหถูกประเภทการปรุง คอื  

- การทอด ใชน้ำมันปาลม น้ำมันรำขาว 

- การผัด ใชน้ำมันถั ่วเหลือง น้ำมันดอก

ทานตะวัน น้ำมันรำขาว น้ำมันมะกอก 

ใชเครื่องปรุงรส

ห ล า ย ช นิ ด 

(น ้ำปลา ซ ี อ้ิว

ขาว ซอสตางๆ 

เกลือ) ใชผงปรุง

รส ผงชูรส 

- ลดการใชเครื่องปรุงรสเค็ม เลี่ยงการใชผง

ปรุงรส หรือ ผงชูรส 

- ใชน้ำซุปกระดูก หรือ ผักที่ใหรสนัว เชน 

หอมใหญ ผักกะหล่ำ หัวผักกาด (ตมน้ำซุป) 

แทนการใชผงปรุงรส ในการปรุงอาหาร 

 น ้ำซ ุป น ้ำแกง

จืดที่มีมันมาก 

นำน้ำซุปไปแชเย็น และตักไขมันที่ลอยออก 

จะชวยลดไขมันอ่ิมตัวออกไปไดมาก 
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 ตัวอยางการปรับเปลี ่ยนเมนูขาวไขเจ ียว ที ่ร ับประทานเปนประจำท่ี

ประกอบดวยขาวขาว และไขเจียวน้ำมันทวม  เปนเมนูสุขภาพงาย ๆ โดยปรับใชขาว

กลองแทนขาวขาว และเติมผักตาง ๆ ตามชอบในไขเจียวที่ใชน้ำมันในการทอดไมมาก 

ดังแสดงในภาพที่ 3.13 

    

ภาพท่ี 3.13 ตัวอยางการปรับปรุงเมนูอาหารทั่วไป (ขาวไขเจียว) เปน อาหารสุขภาพ 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

บทสรุป 

เปาหมายของเลือกอาหารบริโภคเพ่ือการมีสุขภาพที่ดี คอื การเลือกอาหารที่มี

สารอาหารครบถวน ปริมาณสารอาหารเพียงพอกับความตองการของรางกาย และเปน

อาหารที่ปลอดภัย   ความรอบรูทางโภชนาการ ในเรื่อง การรูจักแหลงของสารอาหาร  

ปริมาณอาหารที ่ควรไดรับในแตละวันเพื่อใหไดร ับสารอาหารที ่เพียงพอกับความ

ตองการของตนเองในแตละชวงวัย และทักษะในการอานและทำความเขาใจขอมูลทาง

โภชนาการบนฉลาก นับเปนองคความรูที่สำคัญสำหรับผูบริโภคทุกราย ในอันที่จะชวย

ใหสามารถฉลาดเลือกอาหารเพื่อการสงเสริมสุขภาพได   การสงเสริมความรอบรูทาง

โภชนาการในเรื ่องเหลานี ้จ ึงนับเปนปจจัยหนึ ่งที ่สำคัญในการสรางเสริมภาวะ

โภชนาการที่ดีของประชาชน   
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บทที ่4  

การจัดการอาหารในโรงเรียน 

  

 อาหารในโรงเรียนเปนปจจัยสิ่งแวดลอมที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและ

ภาวะโภชนาการของนักเรียนโดยตรง  โดยรูปแบบของอาหารที่บริการในโรงเรียน 

จำแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ อาหารที่โรงเรียนจัดบริการเปนมื้ออาหารตามนโยบาย

ของประเทศหรือขององคกร  และอาหารที่จัดจำหนายทั ้งภายในและภายนอกรั้ว

โรงเรียน  อาหารที ่โรงเรียนจัดบริการเปนหลักในทุกโรงเรียน คือ อาหารกลางวัน 

เนื่องจากเปนนโยบายของประเทศ สวนอาหารเชามีการจัดบริการในบางโรงเรียนที่เห็น

ความสำคัญและมีปญหาเด็กนักเรียนไมรับประทานอาหารเชามาก ผูที่ไดรับมอบหมาย

ใหดำเนินการในสวนนี้มักจะเปนครู  สวนอาหารที่จัดจำหนายในและรอบรั้วโรงเรียน

นั้นมีหลากหลายทั้งเปนอาหารหลัก เคร่ืองดื่มและอาหารวางประเภทตาง ๆ   สวนใหญ

ผูจำหนายไมใชบุคลากรของโรงเรียน นอกจากการจำหนายในสหกรณของโรงเรียนที่

ดำเนินการโดยบุคลากรของโรงเรียน   การควบคุมคุณภาพของอาหารที่จัดบริการใน

โรงเรียนมักทำไดงายกวาอาหารที ่จัดจำหนายนอกรั้วโรงเรียน  อยางไรก็ตาม การ

จัดการอาหารที ่บริการทั ้งสองลักษณะใหมีคุณภาพ ควรจะจัดเปนภารกิจหนึ ่งที่

โรงเรียนควรใหความสำคัญ เนื่องจาก ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสารอาหารที่นักเรียน

ควรไดรับในหนึ่งวันนั้น เด็กนักเรียนควรจะไดรับอยางเพียงพอและมีคุณภาพจากท่ี

โรงเรียน ในขณะเดียวกันการสรางสิ่งแวดลอมดานอาหารที่มีคุณภาพจะเปนปจจัยเอื้อ

ตอการสรางพฤติกรรมการบริโภคที่ดีใหกับนักเรียน เมื่อนักเรียนไดรับความรูหลัก

โภชนาการจากในชั ้นเรียนแลว เมื ่อมาอยู ในสภาพแวดลอมอาหารที ่ดี ก็เปนการ

สนับสนุนใหนักเรียนไดเลือกอาหารที่ถูกหลักโภชนาการได สงผลใหเกิดการเรียนรู

นำไปสูการปรับพฤติกรรมการบริโภคได 
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1. ความสำคัญของอาหารเชาและอาหารกลางวันกับการเสริมสรางศักยภาพของ

นักเรียน 

 “อาหารเชาคือพลังสมอง” เปนประโยคที่ใชสื่อถึงความสำคัญของอาหารเชา

สำหรับนักเรียน   อาหารเชานับเปนอาหารมื้อสำคัญสำหรับนักเรียนเปนอยางมาก 

เนื่องจากอาหารเชาเปนอาหารมื้อแรกของวัน หลังจากที่รางกายอยู ในสภาวะอด

อาหารมาตลอดคืน จากภาพที่ 4.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด 

ในชวงเวลาตาง ๆ ระหวางวัน จะเห็นไดวาระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ ่มขึ้นหลังมื้อ

อาหาร (ตำแหนงที่ลูกศรชี้ในกราฟ)  ในชวงกลางคืนที่เรานอนหลับรางกายจะใช

น้ำตาลที่ไดจากมื้อสุดทายของวัน ทำใหระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงในชวงเชา และ

เมื่อเรารับประทานอาหารมื้อเชาระดับน้ำตาลในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นอีก การรับประทาน

อาหารเชาเปนการเติมกลูโคสและพลังงานใหรางกาย ทำใหเราสามารถทำงานหรือใช

สมองไดอยางเต็มที่  การงดอาหารเชาโดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนทำใหรางกายมีน้ำตาล

ไปเลี้ยงสมองไมพอ สงผลใหไมมีสมาธิในการเรียน  ความตั้งใจในการเรียนลดลง สับสน 

หงุดหงิด ออนเพลีย และงวงนอน มีการศกึษาในตางประเทศท่ีพบวา การงดอาหารเชา

มีความสัมพันธกับโรคอวน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และที่สำคัญ การ

งดอาหารเชายังสงผลตอพัฒนาการดานสมองของเด็กอีกดวย 

 

ภาพท่ี 4.1 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดที่เกิดข้ึนในระหวางวัน ลูกศรชี้ แสดง 

เวลาที่ไดรับอาหาร และแถบสีดำบนแกน X แสดง ชวงเวลานอน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Biston, et.al.(1996) 
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 การไมไดรับประทานอาหารเชากอนมาโรงเรียน จัดวาเปนปญหาในประเทศ

ไทย จากการสำรวจของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ในป 2555 พบวา เด็กวัย

เรียนอายุระหวาง 6-11 ป ไมรับประทานอาหารเชา คิดเปนรอยละ 30 และมีแนวโนม

เพิ ่มมากขึ ้นในเด็กที ่อายุมากขึ ้น โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหญิง อายุ 12-14 ป ไม

รับประทานอาหารเชาถึงรอยละ 52  และการศึกษาปญหาการงดอาหารเชาในนักเรียน

ประถมในเขตและนอกเขตเทศบาล ในอำเภอเมือง จังหวัดปตตานี พบปญหาการงด

อาหารเชาในนักเรียนประมาณ 1 ใน 3 และปญหาที่พบในเขตเทศบาลและนอกเขต

เทศบาลก็ไมแตกตางกัน แมวาผูปกครองนักเรียนในเขตเทศบาลจะมีการศึกษาและ

รายไดโดยเฉลี่ยสูงกวานักเรียนนอกเขตเทศบาลก็ตาม ดังแสดงในภาพที่ 4.2    

การสำรวจขอมูลนักเรียนที่ไมไดรับประทานอาหารเชากอนมาโรงเรียน รวมถึง

การทำความเขาใจกับสาเหตุของปญหาการงดอาหารเชาของนักเรียน และโรงเรียนมี

นโยบายและกำหนดกิจกรรมในการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดมีการรับประทาน

อาหารเชา เปนเรื่องทีค่วรจะมีการดำเนินการ เพ่ือนำไปสูการแกไขปญหาการงดอาหาร

เชาในนักเรียน  อันจะเปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 

 

ภาพท่ี 4.2 รอยละของนักเรียนระดบัประถมศึกษาที่ไมงดอาหารเชา และงดอาหาร

ตั้งแต 1 วันใน 5 วันทำการ ในโรงเรียนที่ตั้งอยูใน และ นอกเขตเทศบาล ของอำเภอ

เมือง จังหวัดปตตานี 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ลักษณา และคณะ (2564) 
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 “อาหารกลางวัน” รัฐบาลไทยไดจัดสรรงบประมานสนับสนุนคาอาหาร

กลางวันสำหรับนักเรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ เปนจำนวนเงิน 

21 บาทตอคนตอวัน และโครงการนมโรงเรียนใหแกนักเรียนทุกคน ทุกวันทำการตลอด

ระยะเวลาที่เปดภาคเรียน การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพชวยใหนักเรียนมีโอกาส

ไดรับสารอาหารที่ครบถวนและเพียงพอ เด็กนักเรียนจำนวนมากมาจากครอบครัวที่มี

ฐานะยากจน คุณภาพและปริมาณอาหารที่ไดรับจากทางบานอาจจะมีขอจำกัด ดังนั้น 

ที่พึ ่งทางโภชนาการที่สำคัญของเด็กเหลานี้คือ อาหารกลางวันโรงเรียน  นอกจากนี้ 

การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพยังใชเปนสื่อใหนักเรียนและผูปกครองไดเรียนรูทาง

โภชนาการได เชน การไดเห็นตัวอยางสำรับที่มีคุณคาทางโภชนาการ รวมถึงการ

สงเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ (ไมหวาน ไมมัน ไมเค็ม และ

เนนผัก ผลไม)  หรือแมแตการหยิบยกตัวอยางอาหารจากรายการอาหารกลางวัน ไป

บูรณาการในการสอนเรื่องโภชนาการก็ได  ดังนั้น หากโรงเรียนเห็นความสำคัญของ

อาหารกลางวันในแงของมื้ออาหารที่ชวยเติมเต็มสารอาหารใหกับนักเรียน และในแง

ของสื่อการเรียนรูทางโภชนาการที่จับตองได เปนรูปธรรมชัด และดำเนินการกิจกรรม

อาหารกลางวันใหบรรลุเปาหมายใน 2 เรื่องนี้ได ก็จะเปนกลยุทธหนึ่งที่ชวยสรางเสริม

ความรอบรูทางโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภคที่ดีใหกับนักเรียนได 

คำจำกัดความของ “โครงการอาหารกลางวัน หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนได

จัดทำขึ้นเพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ 

ถูกสุขลักษณะ มีคุณคาทางโภชนาการที่หลากหลายครบ 5 หมู ปลูกฝงคุณธรรม ความ

รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีมารยาท และสรางสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร 

ทำใหเกิดพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาอยางตอเนื่อง มีสมาธิในการ

เรียนรู ตลอดจนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ” 
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2. มาตรฐานอาหารกลางวันไทย 

 มาตรฐานอาหารกลางวัน เปนการกำหนดชนิดและปริมาณอาหารที ่ควร

จัดเปนอาหารกลางวันและอาหารวางใหกับนักเรียนตามชวงอายุ เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนใชเปนเปาหมายในการจัดอาหาร และการติดตาม

ตรวจสอบดวยตนเองไดวาอาหารที่จัดบริการอยู มีคุณคาเพียงพอสำหรับนักเรียน

หรือไม 
 ในการจัดทำ “มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย” ใชขอกำหนดปริมาณ

สารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 เปนเปาหมายของ

สารอาหารที่ควรจะไดรับ โดยกำหนดเปาหมายสารอาหารที ่ควรไดรับจากอาหาร

กลางวันและอาหารวาง มีสัดสวนรอยละ 30 และ 10 ของปริมาณสารอาหารที่ควร

ไดรับประจำวัน ตามลำดับ   อาหารทั้งสองมื้อนี้โรงเรียนตองรับผิดชอบใหนักเรียน

ไดรับสารอาหารที่พอเพียงตอศักยภาพการเจริญเติบโตของนักเรียน ปริมาณสารอาหาร

ที่กำหนดเปนเปาหมายของการจัดอาหารกลางวันและอาหารวาง ดังตารางที ่4.1 
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ตารางที่ 4.1 ปริมาณสารอาหารรอยละ 40 ของความตองการประจำวันของเด็กไทย

แตละวัย ที่กำหนดเปนเปาหมายสำหรับการจัดอาหารกลางวันและอาหารวาง 

สารอาหาร 3-5 ป 6-12 ป 13-18 ป 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 480 620 800 

โปรตีน (กรัม) 14.4 18.6 24 
ไขมัน (กรัม) 14.4 18.6 24 

คารโบไฮเดรต (กรัม) 73.2 94.4 122 

ใยอาหาร (กรัม) 3.6 5.6 8.2 

วิตามินเอ (เรตินอลอีควิวาเลนท) 173.2 222.8 250 

วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.24 0.32 0.44 
วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.24 0.32 0.44 

วิตามินซี (มิลลิกรัม) 16 17.2 30.4 

เหล็ก (มิลลิกรัม) 2.44 7.92 8.52 

แคลเซียม (มิลลิกรัม) 280 365.5 400 

คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 120 120 120 

สัดสวนพลังงานจาก 

    คารโบไฮเดรต (%) 55-60 55-60 55-60 

    โปรตีน (%) 10-15 10-15 10-15 

     ไขมัน  (%) 25-30 25-30 25-30 

ที่มา: กมลนิตย และคณะ (2553) 

 จากปริมาณสารอาหารเปาหมายที่กำหนดนี้ นำไปสูการกำหนดชนิดอาหาร 

ปริมาณและความถี ่ของอาหารกลุ มตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานสำหรับการจัดอาหาร

กลางวันและอาหารเสริมระหวางม้ือสำหรับเด็กไทยแตละวัย ดังตารางที ่4.2  
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ตารางที่ 4.2 มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย สำหรับเด็กไทยแตละวัยใน 5 วันทำการตอสัปดาห (ปริมาณและความถี่ของอาหารที่

จัดเปนอาหารกลางวันและอาหารเสริมระหวางม้ือ) 

กลุมอาหาร 3-5 ป 6-12 ป 13-18 ป 

ปริมาณตอครั้ง ครั้งตอสัปดาห ปริมาณตอครั้ง ครั้งตอสัปดาห ปริมาณตอครั้ง ครั้งตอสัปดาห 

ขาวสวย 1.5 ทัพพี 5 2.5 ทัพพี 5 3 ทัพพี 5 

ผัก* 0.5 ทัพพี 3-5 1 ทัพพี 4-5 1-1.5 ทัพพี 5 

ผลไม* 0.5 สวน 3-5 1 สวน 3-5 1 สวน 5 

ปลา 2 ชอนกินขาว 1 2 ชอนกินขาว 1 3 ชอนกินขาว 1 

เนื้อสัตวตาง ๆ 2 ชอนกินขาว 1 2 ชอนกินขาว 2 3 ชอนกินขาว 2 

ไข 1 ฟอง 2 1 ฟอง 2 1 ฟอง 3 

ตับสัตวตาง ๆ** 0.25ชอนกินขาว 0-1 0.25ชอนกินขาว 0-1  1 ชอนกินขาว 0-1 

เตาหู** 2 ชอนกินขาว 0-1 2 ชอนกินขาว 0-1 3 ชอนกินขาว 0-2 

ปลาเล็กปลานอย**   2 ชอนกินขาว 0-1   

เลือดสัตวตาง ๆ***     2 ชอนกินขาว 1-2 

น้ำมันพืช 1 ชอนชา 5 1.5 ชอนชา 5 2 ชอนชา 5 

ขาวแปงจากอาหารวาง ขนม 1 ทัพพี 2 1 ทัพพี 2 1 ทัพพี 2 
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ตารางที ่4.2 (ตอ) มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย สำหรับเด็กไทยแตละวัยใน 5 วันทำการตอสัปดาห (ปริมาณและความถี่ของอาหารท่ี

จัดเปนอาหารกลางวันและอาหารเสริมระหวางม้ือ) 

กลุมอาหาร 3-5 ป 6-12 ป 13-18 ป 

ปริมาณตอครั้ง ครั้งตอสัปดาห ปริมาณตอครั้ง ครั้งตอสัปดาห ปริมาณตอครั้ง ครั้งตอสัปดาห 

ถั่วเมล็ดแหงตางๆ สุก 6 ชอนกินขาว 1 6 ชอนกินขาว 1 6 ชอนกินขาว 3 

เผือกมันตางๆ 1 ทัพพี 1 1 ทัพพี 1 1 ทัพพี 2 

น้ำตาล ไมเกิน 3ชอนชา 5 ไมเกิน 3ชอนชา 5 ไมเกิน 3 ชอนชา 5 

น้ำดื่มสะอาด 1 แกว 5 1 แกว 5 1 แกว 5 

นมจืดครบสวน 200 มล. 5 200 มล. 5 250 มล. 5 

นมถั่วเหลือง**** 200 มล. (2) 200 มล. (2) 250 มล. (2) 

ที่มา: กมลนิตย และคณะ (2553) 
* ผัก ผลไม หากไมครบทุกวันควรไดไมนอยกวาความถี่ขั้นต่ำเพราะเมื่อรวมกับกลุมอาหารอื่นๆ แลว ปริมาณใยอาหารจะยังผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 70 ของเปาหมาย 

** กลุมอาหารที่มีความเขมขนของสารอาหารสูงซึ่งเสริมใหสารอาหารพวกธาตุเหล็ก แคลเซียม และวิตามินเอเขาใกลปริมาณสารอาหารเปาหมาย ในกรณีที่ไมมีการใชกลุม

อาหารนี้เลย สารอาหารตาง ๆ นี้ก็ยังผานเกณฑขั้นต่ำ คือไมนอยกวารอยละ 70 ของเปาหมาย แตลดความหลากหลายไปบาง 

*** ถาจัดผัก ผลไมไมครบทุกวัน และไมมีการจัดกลุมอาหารท่ีมีความเขมขนสูง ควรมีเลือดสัตวสัปดาหละ 2 ครั้ง ถานอยกวานี้ จะมีความเสี่ยงตอการขาดธาตุเหล็ก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเพศหญิง และหากไมใชเลย ควรไดรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม อยางนอยสัปดาหละครั้งท้ังเพศชายและหญิง 

**** ถาเลือกจัดดวยความถี่ตำ่สุดทุกกลุมอาหาร ตองมีการทดแทนพลังงานสวนที่ขาดไป เชน การเสริมดวยนมถั่วเหลืองสัปดาหละ 2 แกว



P a g e  | 97 

 

3. แนวทางการจัดอาหารกลางวันใหไดมาตรฐาน 

3.1 ขอแนะนำทั่วไป 

3.1.1  วางแผนเมนูประจำสัปดาห อยางนอย 2 สัปดาห ท่ีจะใชหมุนเวียน

กัน  การวางแผนเมนูอาหารที ่ไมซ้ำกันอยางนอย 10 วัน เพียงพอสำหรับการใช

หมุนเวียนไมทำใหเด็กนักเรียนเบื่อหนาย  หากสามารถทำรายการอาหารหมุนเวียนที่

มากกวานี้ เชน หมุนเวียน 1 เดือนก็จะเปนการดียิ่งข้ึน 

3.1.2 ควรจัดเตรียมแผนรายการอาหารไวลวงหนา  อาจเตรียมการจัดทำ

เมนูอาหารหมุนเวียน ในชวงเวลาปดภาคเรียน  ทั้งนีส้ามารถนำแผนนี้ไปใชไดไปตลอด 

อาจจะมีการประเมินความเหมาะสมของรายการอาหารในแตละภาคเรียนที ่ใชและ

ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงานมากขึ้นได    

 3.1.3 เลือกรายการอาหารเองตามความถนัด หรือ ความนิยมของแตละ

ทองถิ่น เพื่อใหงายตอการจัดการ เปนการปลูกฝงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นถ่ิน

ได และสงผลดีตอการยอมรับในอาหารของนักเรียน เนื่องจากเปนอาหารที่เด็กคุนเคย 

 3.1.4 ใชวัตถุดิบที่มีในทองถิ่น ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับอาหาร

กลางวันของนักเรียน  การเลือกใชวัตถุดิบในทองถ่ิน มีขอดี คือ ไดอาหารที่สด สะอาด 

การควบคุมการปลอดสารพิษ/สารปนเปอน  และสงเสริมการกระจายรายไดสูชุมชน 

ทั้งนี้ หากมีการวางแผนรายการอาหารไวลวงหนา เราสามารถวางแผนการผลิตวัตถุดิบ

ที่เปนผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได นอกจากนี้ เราสามารถจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนเยี่ยมชมแหลงผลิตเพื่อใชเปนการกระตุน หรือสรางแรงบันดาลใจในการ

รับประทานผัก ผลไม ใหกับนักเรียนไดเห็นกระบวนการผลิตอาหาร เขาใจระบบอาหาร

ไดอีกดวย 

3.2 ขอแนะนำการจัดรายการอาหารใหเปนตามมาตรฐานอาหารกลางวันไทย 

3.2.1 กำหนดรายการอาหารครั้งละ 5 วัน โดยในรายการอาหารมีกลุมอาหาร

ครอบคลุมตามที่กำหนดในมาตรฐานอาหารกลางวันไทย และปริมาณอาหารในแตละ

กลุมรวมกันทั้ง 5 วัน ใหไดปริมาณครบตามมาตรฐานอาหารกลางวัน   การกำหนด

ปริมาณอาหารแตละกลุมในรายการอาหารหนึ่ง ๆ  ใชหลักการคิดปริมาณถัวเฉลี่ยทั้ง
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สัปดาห เชน ตามมาตรฐานกำหนดวา ใหไขครั ้งละ 1 ฟอง ดวยความถี ่ 2 ครั้งตอ

สัปดาห  เราไมจำเปนตองจัดเมนูไขครั้งละฟองก็ได  แต เราสามารถปรับปริมาณไขที่

ใชใหเหมาะสมกับเมนูที่จัด แตทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งสัปดาหแลวปริมาณไขที่เด็กไดรับตอง

เทากับ 2 ฟองตอสัปดาห  และเชนเดียวกัน น้ำมัน น้ำตาล เราสามารถใชตอครั้ง

มากกวาที่กำหนดได แตเราตองไปลดปริมาณที่ใชในวันอื่น ทั้งนี้ปริมาณรวมของน้ำมัน 

และน้ำตาลตองไมเกิน 5 และ 15 ชอนชา ตามลำดับสำหรับเด็กอนุบาล เปนตน 

ขอแนะนำในการจัดรายการอาหารใน 5 วันใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี ้

3.2.1.1 ควรมีขาวสวย หรือ ขาวเหนียวนึ่ง เปนหลักอยางนอย 4 วัน ตอ

สัปดาห จัดรวมกับ กับขาว 1-2 อยาง ตามนโยบายของแตละโรงเรียน 

3.2.1.2 จัดอาหารจานเดียวไดไมควรเกิน 1 ครั้งตอสัปดาห เนื่องจาก 

อาหารจานเดียวหลายชนิดเปนกลุมที่มีพลังงานสูง เชน ขาวผัด กวยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว ขาว

มันไก เปนตน  ในขณะที่อาหารจานเดียวหลายชนิดเปนกลุมที่พลังงานต่ำ เชน ขาวตม 

ขนมจีน กวยเตี๋ยวน้ำ เปนตน ดังนั้น การใหอาหารจานเดียวบอย ๆ อาจจะทำใหเด็ก

นักเรียนไดรับพลังงานมากเกินไป ในกรณีที่เลือกจัดรายการอาหารที่มีพลังงานสูง  

ในทางตรงขาม เด็กนักเรียนจะไดพลังงานไมเพียงพอ หากเลือกจัดรายการอาหาร  

จานเดียวที่มีพลังงานต่ำบอย ๆ  

3.2.1.3 จัดผักเปนสวนประกอบอาหารทุกวัน หากไมสามารถทำได    

ทุกวัน จะตองใหมีไมนอยกวา 3 วันและใชผักใหมีความหลากหลายมากที่สุดเทาที่จะ

ทำได 

3.2.1.4 จัดผลไม ไมนอยกวา 3 วัน โดยเฉพาะในวันที่ไมมีผักควรใหมี

ผลไม ทั้งนี้อาจจะจัดเปนผลไมสด หรือ ทำเปนของหวานก็ได 

3.2.1.5 จัดขนมได ไมเกิน 2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห ใชน้ำตาลรวมทั้งสัปดาห 

ไมเกิน ½ ขีด หรือ 15 ชอนชา ตอ คน   

3.2.1.6 ควรมีเนื้อสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ ไข หรือ ถั่วเมล็ดแหง  เตาหู  

อยางใดอยางหนึ่ง ทุกวัน  เพ่ือความหลากหลายของแหลงโปรตีนจึงขอแนะนำเมนูไข 2 

วัน   เมนปูลา 1 วัน และ เมนูเนื้อสัตวอ่ืน ๆ 2 วัน อาจจะสลับกับถั่ว หรือเตาหูได  
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3.2.1.7 ตับ ถั่วเมล็ดแหง เตาหู ปลาเล็กปลานอย เผือก-มัน เปน

วัตถุดิบอาหารที่มีสารอาหารบางชนิดเขมขน แนะนำใหมีในเมนูอาหารสัปดาหละครั้ง 

สามารถอยูรวมกับสวนประกอบอ่ืนในเมนูอาหารตาง ๆ ทั้งเมนูอาหารคาวและหวาน 

3.2.1.8 ใชน้ำมันพืช หรือ กะทิ อยางใดอยางหนึ่งเปนสวนประกอบ

อาหาร เปนประจำทุกวัน เนื่องจากไขมันเปนสารอาหารที่จำเปนสำหรับการดูดซึม

วิตามินที่ละลายในไขมัน  แนะนำน้ำมันพืช ประมาณ ½ ชอนกินขาว ตอคน ตอวัน  

หรือ  กะทิ 1-2 ชอนกินขาว 

3.2.1.9 ควรใชเกลือ หรือ เครื่องปรุงรสเค็มที่เสริมไอโอดีน ในการ

ปรุงอาหาร 

3.2.2 จัดนมเปนอาหารเสริมทุกวัน อยางนอยวันละ 1 กลอง ถาไมจัดนม

ใหกับนักเรียน สารอาหารที ่เด็กไดร ับจะไมถึงปริมาณรอยละ 40 ตามเปาหมาย

สารอาหารที่ควรไดรับจากอาหารกลางวัน   ในกรณีที่เด็กไมยอมรับการดื่มนม สามารถ

ดัดแปลงนมเปนรูปแบบอาหารอื่น เชน ไอศกรีม หรือ ผลิตภัณฑอื่น ๆ ก็ได เพื่อสราง

การยอมรับใหแกเด็กนักเรียน   

3.2.3 จัดน้ำดื่มสะอาดใหเพียงพอและเขาถึงไดสะดวก ไมควรจัดเครื่องดื่มที่

มีรสหวาน (แมจะหวานนอย) ในมื้ออาหารกลางวัน เพราะจะเปนการสรางพฤติกรรม

ติดเครื่องดื่มรสหวานใหกับนักเรียน 

3.2.4 ใน 1 สัปดาหพยายามจัดอาหารใหมีความหลากหลายของชนิด

อาหารในแตละกลุม จะเปนวิธีที่ชวยใหนักเรียนมีโอกาสไดรับวิตามินและแรธาตุที่

หลากหลายจากอาหารตาง ๆ ที่มีความแตกตางของชนิดและปริมาณสารอาหารเหลานี้  

และยังเปนการลดการสะสมสารปนเปอนตาง ๆ ที่อาจจะมากับผัก ผลไม จากการ

รับประทานอาหารซ้ำ ๆ 

 ในการกำหนดรายการอาหารกลางวันควรใหเด็กมีสวนรวมในการเลือก

รายการอาหาร และ ควรมีการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดอาหาร

กลางวันโรงเรียนเปนระยะ ๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงอาหารใหเปนที่ยอมรับ

ของนักเรียนและสรางความรูสึกการเปนเจาของใหกับนักเรียน  



100 | P a g e  

 ในการจัดบริการอาหารใหมีคุณคาทางโภชนาการตามมาตรฐานกลางวันนั้น

ขั้นตอนสำคัญที่สงผลตอคุณภาพไมเพียงแตเปนเรื่องของการกำหนดรายการอาหาร

เทานั้น  แตการควบคุมคุณภาพในการตักอาหารใหไดปริมาณตามเกณฑที่กำหนด

ของแตละชวงอายุก็เปนอีกขั้นตอนที่สำคัญเชนกันที่ไมควรละเลย  เพราะแมจะจัด

รายการอาหารไดตามมาตรฐานแลว หากในขั้นตอนการตักอาหารไมไดมาตรฐาน 

อาหารทีเ่ด็กนักเรียนไดรับก็จะมีสารอาหารไมครบตามเปาหมายเชนกัน 

4. ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดรายการอาหารหมุนเวียน  

ใชใบงานที่เตรียมไวใหนี้ชวยในการวางแผนรายการอาหาร ดังนี ้

4.1 เลือก 1 วันในสัปดาห ที่ทานคิดวาเหมาะสมกับการจัดรายการอาหาร

จานเดียว  เขียนชื่อเมนูอาหารท่ีทานจะจัดลงในชองรายการอาหารใหตรงกับวันที่ทาน

เลือก 

4.2 ในอีก 4 วันที่เหลือ ใหจัดเปนรายการอาหาร ขาว + กับขาว 1 หรือ 2 

อยาง แลวแตนโยบายในการจัดการอาหารของโรงเรียนของทาน  ระบุ ขาวสวย ในแถว

ที่ตรงกับวัน ในคอลัมนรายการอาหาร  และกับขาวในชองถัดลงมา ใหพิจารณาเลือก

อาหารที่มีสีสัน รสชาติ เขากันได เปนรายการอาหารที่มีผัก เนื้อสัตว 

4.3 พิจารณานำ ตับ ถั่วเมล็ดแหง เตาหู ปลาเล็กปลานอย เผือก-มัน ไปจัด

ใหมีในเมนูอาหาร ขอใหมีอยางนอยสัปดาหละครั้ง 

4.4 จัดผลไมอยางนอย 3 วัน เลือกผลไมที่หลากหลาย ใหความสำคัญกับ

ผลไมที่เปนแหลงของวิตามินเอ วิตามินซี ใยอาหารสูง ๆ เขียนชื่อผลไมที่ทานจะจัดลง

ในชองรายการอาหารในแตละวัน หากจะใหมีขนมหวาน จัดไดสัปดาหละ 1-2 ครั้ง  

และควรจัดเปนขนมไทยมากกวาเบเกอร ี

4.5 แจกแจงสวนประกอบของรายการอาหารแตละชนิดที่ทานไดกำหนดไว

ในชองรายการอาหาร โดยใสขอมูลชื่อของวัตถุดิบที่ใชในรายการอาหารนั้น ๆ วาจัดอยู

ในกลุมใด โดยใหใสขอมูลไวในคอลัมน ชนิดที่ตรงกับกลุมอาหารที่ตรงกับวัตถุดิบชนิด

นั้น  ใสปริมาณอาหารที่ใชตามปริมาณที่กำหนดไวในมาตรฐานอาหารกลางวัน (ตาม

กลุมอายุ) ดังตัวอยาง  ในสวนของกลุ มน้ำตาลใหใสเฉพาะในรายการอาหารที่เปน  
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ขนมหวาน  สวนน้ำตาลที่เติมในการปรุงอาหารไมตองใสก็ได เนื่องจากปริมาณท่ีคิด

เฉลี่ยตอคนไมไดมาก 

4.6 เมื่อใสขอมูลชนิดและปริมาณวัตถุดิบของรายการอาหารแตละชนิดครบ

ทุกรายการแลว ใหรวมปริมาณทั้งหมดในแตละกลุมอาหาร 

4.7 เปรียบเทียบปริมาณอาหารที่รวมไดในแตละกลุมกับปริมาณเปาหมาย

ตอคนตอสัปดาห ที่ไดระบุในแถวลางสุด  หากปริมาณเทากับปริมาณเปาหมาย ถือได

วา การวางแผนรายการอาหารหมุนเวียน 1 สัปดาหของทานใชไดแลว   ในกรณี

ปริมาณที่ทานกำหนดหากไมเทากับเปาหมาย ใหกลับไปทบทวนรายการและปริมาณ

อาหารที่กำหนด และปรับเปลี่ยนใหไดปริมาณตามเปา เสร็จแลวจึงไปวางแผนรายการ

อาหารในสัปดาหตอไป 
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ใบงาน สำหรับวางแผนและตรวจสอบคุณคาเมนูหมุนเวียนโดยรายการอาหารกลางวัน

 
         ที่มา: ดัดแปลงจาก กมลนติย และคณะ (2553)
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ตัวอยาง การจัดรายการอาหารหมุนเวียน 1 สัปดาห จำนวน 2 สัปดาห สำหรับเด็กอนุบาล 

อาหารหมุนเวียน สัปดาหที่ 1 
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อาหารหมุนเวียน สัปดาหที่ 2 
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5. การจัดซื้อและการจัดการวัตถุดิบ 

 การวางแผนรายการอาหารลวงหนาชวยใหการบริหารงบประมาณในการ

จัดซื้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพ  ลดปญหาการสูญเสียจากการซื้อวัตถุดิบมากเกินความ

ตองการ หรือปญหาการมีวัตถุดิบไมพอใช  วัตถุดิบที่เปนอาหารแหง เครื่องปรุงตางๆ 

น้ำมัน ขาวสาร สามารถคำนวณจากรายการอาหารที่วางแผนไวและจัดซื้อเปนรอบ ๆ 

มาเก็บไวใชได จะชวยประหยัดงบประมาณไดเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบปริมาณมาก

มักจะไดราคาถูกกวาการจัดซื้อทีละนอย ๆ  สวนวัตถุดิบที่เปนอาหารสดจัดซื้อวันตอวัน

จะชวยลดภาระคาใชจายจากการเก็บรักษา  

 นอกจากนี้ การวางแผนรายการอาหารลวงหนายังชวยอำนวยความสะดวกใน

การจัดหาวัตถุดิบ กลาวคือ หากใชวัตถุดิบที่เปนผลผลิตการเกษตรท่ีสามารถผลิตไดเอง

ในโรงเรียน (ผานโครงการเกษตรเพื ่ออาหารกลางวัน) หรือในชุมชน ก็สามารถวาง

แผนการเพาะปลูก เพาะเลี้ยงใหทันกำหนดการใชในรายการอาหารที่วางแผนไวได  

หรือในกรณีที่ไมมีวัตถุดิบชนิดนั้นในวันที่จะปรุงประกอบ หรือวัตถุดิบนั้นมีราคาแพง 

สามารถปรับเปลี่ยนชนิดของวัตถุดิบในกลุมอาหารนั้น ๆ ได โดยใชหลักของอาหาร

แลกเปลี่ยน ในการเลือกชนิดและปริมาณอาหารที่มาทดแทนได     

หลักการของอาหารแลกเปลี่ยนคือ อาหารที่จัดอยูในหมวดเดียวกัน ในปริมาณ

ที่ระบุนั ้นถือวามีพลังงานและสารอาหารหลัก (โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน) ใน

ปริมาณที่ใกลเคียงกัน จึงสามารถแลกเปลี่ยนใชแทนกันไดในหมวดเดียวกัน เชน ใน

แผนรายการอาหารกำหนดไวเปนเมนู กวยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว  แตในวันที่จัดซื้อ ไมมีเสน

กวยเตี ๋ยว ก็สามารถปรับเมนู เปนขาวผัดแทนกวยเตี ๋ยวผัดได โดยที ่ค ุณคาทาง

โภชนาการของอาหารในวันนั้นยังไดตามแผน เนื่องจาก กวยเตี๋ยว 1 ทัพพี มีพลังงาน

เทียบเทากับขาว 1 ทัพพี รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารแลกเปลี่ยนสามารถดูไดจาก

ภาคผนวก 
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จากรายการอาหารที่กำหนดในใบงาน นำไปคำนวณเปนปริมาณวัตถุดิบที่ตอง

สั่งซื้อ   เนื่องจากปริมาณอาหารที่กำหนดในใบงานเปนปริมาณอาหารที่พรอมเสิรฟ 

สำหรับวัตถุดิบบางชนิดที่มีสวนที่กินไมได กอนจะนำไปปรุงตองมีการตัดแตงเอาเฉพาะ

สวนที่กินไดไปปรุงประกอบอาหาร ดังนั้น ในการคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่มีลักษณะ

ดังกลาวเพื่อการสั่งซื้อ  จำเปนตองนำสวนที่กินไมไดมาคำนวณดวย   โดยขอใชขอมูล

รอยละสวนที่กินไดของอาหารชนิดตาง ๆ มาใชในการคำนวณ วิธีการคำนวณปริมาณ

วัตถุดิบในการจัดซื้อสามารถดำเนินการไดดังนี้ 

5.1 จัดทำตารางขอมูล (ดังตัวอยาง) เพื่อใหสะดวกในการคำนวณ หากมีความรู

ในการใชโปรแกรมเอ็กเซล สามารถคียขอมูลในโปรแกรมใหชวยคำนวณได ก็จะชวยให

การคำนวณสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

5.2 คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ตองจัดซื้อ ตามรายละเอียดที ่ระบุในตาราง 4.3 

ผลลัพธที่ไดในคอลัมนสุดทาย คือ ปริมาณวัตถุดิบที่จัดซื้อมาปรุงประกอบเปนรายการ

อาหารที่ไดกำหนดไว  ในสวนของเครื่องปรุง ถาไดทำเปนตำรับมาตรฐานที่มีการ

กำหนดปริมาณวัตถุดิบ เครื่องปรุงท่ีใชตอ 1 ที่เสิรฟ จะชวยใหการประมาณการวัตถุดิบ

ใกลเคียงความจริงมากที่สุด ชวยใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

แนวทางการทำตำรับมาตรฐาน และการบันทึกขอมูลสามารถดูรายละเอียดใน

ภาคผนวก 

5.3 ในสวนของขาวสาร ตองมีการคำนวณเผื่อการสูญเสียไประหวางการจัด

อาหารและสวนที่ติดหมอ ใหเพ่ิมอีก 5% ของปริมาณท่ีใช 
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ตารางที่ 4.3  ตารางการคำนวณวัตถุดิบเพ่ือการจัดซื้อ 

รายการ

วัตถุดิบ 

A 

ปริมาณทีใ่ชตอ 1 ที่เสิรฟ (กรัม) 

B 

% สวนท่ีกินได* 

C 

ปริมาณวัตถุดิบที่ตองซื้อสำหรับ 

1 คน (กรัม) 

ปริมาณวัตถุดิบที่ตองซื้อทั้งหมด (กรัม) 

ชื่อเมน ู     

สวนประกอบ ปริมาณที่กำหนดในใบงาน

วางแผนรายการอาหารใหแปลง

ปริมาณจากหนวยครัวเรือนเปน

หนวยกรัม หรือ มลิลิลิตร 

ไดจากการศึกษาเอง

หรือจากฐานขอมูลที่

มีการศึกษาไวแลว 

ไดจากขอมูลในคอลัมน  

(A  B)  100 

ไดจากขอมูลในคอลัมน C  จำนวนคนท่ีรับ

อาหาร 

* % สวนที่กินได  คำนวณจาก (ปริมาณวัตถุดิบที่ตัดแตงแลว  ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดกอนตัดแตง)  100 
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ตารางที่ 4.4  ตัวอยางการคำนวณวัตถุดิบเพ่ือการจัดซื้อ สำหรับบริการนักเรียน 50 คน 

รายการวตัถุดิบ ปริมาณทีใ่ชตอ 1 ที่เสิรฟ (กรัม) % สวนท่ีกินได ปริมาณวัตถุดิบที่ตองซื้อสำหรับ 1 คน (กรัม) ปริมาณวัตถุดิบที่ตองซื้อทั้งหมด (กรัม) 

แกงจืดไกสับ     

ไกบด 30 100 (30100) 100 = 30 30 50 คน = 1500 

ตับไก 15 100 (15100) 100 = 15 15 50 คน = 750 

ผักกาดขาว 30 96 (3096) 100 = 31.25 31.25  50 คน = 1562.5 

แครอท 20 80 (2080) 100 = 25 25  50 คน = 1250 

คื่นฉาย 1 96 (196)   100 = 1.04 1.04  50 คน = 52 

กระเทียมเจียว 2 100 (2100) 100 = 2 2  50 คน = 100 

พริกไทยปน 1 100 (1100) 100 = 1 1  50 คน = 50 

ซีอิ้วขาว 2 100 (2100) 100 = 2 2  50 คน = 100 

หมายเหตุ  เครื่องปรุงตาง ๆ เชน พริกไทย น้ำปลา น้ำมัน เกลือ ฯลฯ สามารถคำนวณปริมาณที่ตองใชทั้งหมด โดยคำนวณจากรายการอาหาร

หมุนเวียนท่ีไดวางแผนไวลวงหนาแลว จัดซื้อเปนเดือน หรือเปนเทอม ก็ได 
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6. การใชโปรแกรม Thai school Lunch ในการจัดการอาหารกลางวัน 

 โปรแกรม Thai School Lunch เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรอย างง ายท่ี

พัฒนาขึ ้นเพื ่อเปนเครื ่องมือชวยบุคลากรในสถานศึกษาที ่อาจจะมีความรู ทาง

โภชนาการไมมากนัก ใหสามารถประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหารและวางแผน

รายการอาหารกลางวันใหเปนไปตามมาตรฐานอาหารกลางวันไทยได   รวมถึงชวยใน

การคำนวณปร ิ มาณว ั ตถ ุด ิ บและงบประมาณท ี ่ ต  อ ง ใช  ในการจ ั ดซ ื ้ อ ได                         

โดย ผศ.ดร.อ ุไรพร  จ ิตต แจ ง และคณะ นักว ิชาการจากสถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูริเริ่มความคิดและจัดทำฐานขอมูล รวมมือกับนักวิชาการจาก

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) เปนผูสราง

โปรแกรม   

    

ภาพท่ี 4.3  หนาจอหลักของโปรแกรม Thai School Lunch  เมนูหลัก และ เมนูยอย

ในเมนูระบบงานของโปรแกรม 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

https://www.thaischoollunch.in.th/ 

 

หลักคิดสำคัญของโปรแกรมนี้คือ ผูใชสามารถประเมินคุณคาทางโภชนาการ

ของสำรับอาหารที่ตนเองกำหนดเปนรายการอาหารกลางวัน ไดอยางงาย ๆ สะดวก 

และรวดเร็ว  โปรแกรมนี้จึงจัดทำฐานขอมูลตำรับอาหารโดยปริมาณสารอาหารมีการ

แปลงเปนคะแนนคุณคาสารอาหาร  กำหนดคะแนนเต็มของสารอาหารกลางวันคือ

ปริมาณสารอาหารที่คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่ควรจะไดรับตอวัน (คือเปาหมาย
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สารอาหารที่ควรไดรับของอาหารกลางวัน) ใหเทากับ 12 คะแนน  และกำหนดเกณฑ

คะแนนสารอาหารในสำรับที่ผานมาตรฐาน แบงเปน 4 ระดับ คือ พอใช  ดีพอใช  ดี 

และ ดีมาก โดยมีระดับคะแนนในแตละเกณฑผานของสารอาหารตางๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.5 การจำแนกระดับคุณภาพของสำรับตามคะแนนสารอาหาร ในระบบ 

Thai School Lunch 

สารอาหาร ระดับคุณภาพสารอาหาร 

ปรับปรุง พอใช ดี

พอใช 

ดี ดีมาก เกิน/ 

ดีมากๆ* 

ส า ร อ า ห า ร ห ลั ก 

(พล ั งงาน โปรตีน 

ไขมัน) 

< 9 9 10 11 12 >12 

วิตามิน แร ธาตุ ใย

อาหาร 

< 7 7-8 9-10 11 12 >12 

หมายเหตุ * สำหรับสารอาหารหลัก คะแนน มากกวา 12 ถือวา สำรับนั้นมีสารอาหาร

มากเกิน อยางไรก็ตาม ระดับคะแนนสารอาหารของพลังงานและไขมันใหสูงไดถึง 16 

คะแนนที่ยังยอมรับได โปรตีนยอมรับไดถึง 20 คะแนน  ในขณะที่ในกลุมสารอาหารที่

รางกายตองการปริมาณนอย เชน วิตามิน แรธาตุ ใยอาหร คะแนนที่เกิน 12 จะถือวามี

สารอาหารดีมากๆ 

 ในโปรแกรมจะใชสีอักษรที่แตกตางกันแสดงถึงผลการประเมินตามระดับ

คุณภาพสารอาหารที่แตกตางกันดวยเพื่อความสะดวกและงายตอการสังเกตสำหรับ

ผูใชมากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.6 ตัวอยางการเทียบปริมาณสารอาหารเปนคาคะแนนคุณคาสารอาหาร และการแปลผลระดับคุณภาพสารอาหาร ของเมนูขาว

เหนียวถ่ัวดำกะท ิ1.5 ทัพพี 

ขาวเหนียว 

ถั่วดำกะทิ  

พลังงาน  โปรตีน ไขมัน แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซ ี ใยอาหาร 

ปริมาณ

สารอาหารที่ได 

178.9 
กิโลแคลอร ี

3.6 

กรัม 

4.7 

กรัม 

19.8 

มิลลิกรัม 

3.6 

มิลลิกรัม 

3.6 

ไมโครกรัม 

0.02 

มิลลิกรัม 

0.01 

มิลลิกรัม 

0 

มิลลิกรัม 

1.2 

กรัม 

คะแนนคุณคา

สารอาหาร 

4.45 

คะแนน 

2.99 

คะแนน 

3.94

คะแนน 

 

0.85 

คะแนน 

17.83

คะแนน 

0.25

คะแนน 

1.2 

คะแนน 

0.6 

คะแนน 

0 

คะแนน 

3.98 

คะแนน 

 จากตารางที่ 4.6 พลังงานในขาวเหนียวถั่วดำกะทิ 1.5 ทัพพี คิดเปน 178.9 กิโลแคลอรี คิดเปนคะแนนคุณคาสารอาหารตามหลักคิด

ของโปรแกรม Thai School lunch  ไดเปน 4.45 คะแนน โดยมีวิธีคิดดังนี ้

  คะแนนคณุคาสารอาหาร =  (ปริมาณสารอาหารที่ไดจากอาหาร  12)  ปริมาณสารอาหารที่คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่ควรจะไดรับ 

  คะแนนคณุคาสารอาหารของพลังงานในขาวเหนียวถั่วดำกะทิ = (178.9  12)  480*  = 4.45 คะแนน 

* 480 คือ ปริมาณสารอาหารที่คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณที่ควรจะไดรับ ของกลุมเด็กอายุ 3-5 ป                                
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การเขาใชโปรแกรม (เขาสูโปรแกรมที่ URL: https://www.thaischoollunch.in.th/) 

โดยการใส ชื่อผูใช (user name) และ รหัสผาน (password) ที่สามารถขอรับไดจาก

การลงทะเบียนเพื่อขอใชระบบที่หนาเวบของโปรแกรมได  เมื่อเขาไปในโปรแกรมจะมี

เมนูฟงกชันหลักของระบบงาน (ภาพที่ 4.3 ขวา) ดังนี ้

6.1 เมนู “จัดสำรับอาหาร” เปนฟงกชันสำหรับการวางแผนรายการอาหาร

ประจำสัปดาห หากทานตองการจะวางแผนรายการอาหารหมุนเวียน  ใหทานเลือก

เมนูนี้ 

6.2 เมนู “สำรับของทาน” เปนฟงกชันแสดงรายการอาหารที่ทานไดเคยจัด

ไวแลว ทานสามารถเปดขึ้นมาแกไข หรือ สำเนา (copy) เพ่ือทำซ้ำ 

6.3 เมนู “ราคาวัตถุดิบ” เปนฟงกชันเก็บขอมูลราคาวัตถุดิบตาง ๆ ทั้งหมดที่

มีในรายการอาหารในฐานขอมูล  โดยทานสามารถปรับแกราคาวัตถุดิบใหทันสมัยตรง

กับราคาปจจุบันไดตลอดเวลา  ขอมูลในสวนนี้จำเปนสำหรับการคำนวณงบประมาณ

ในการจัดซื้อวัตถุดิบ กอนท่ีทานจะสั่งโปรแกรมใหคำนวนงบประมาณการจัดซื้อวัตถุดิบ 

ทานตองตรวจสอบความถูกตองเป นปจจ ุบ ันของราคาว ัตถ ุด ิบก อน มิฉะนั้น 

งบประมาณที่คำนวณไดจะคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

6.4 เมนู “รายงาน” เปนฟงกชันที่ใชเมื่อจะแสดงรายงานผล  

 6.4.1 การประเมินคุณคาสารอาหาร  

 6.4.2 รายการวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบและงบประมาณการจัดซื้อแตละ

สำรับ  

6.4.3 สรุปปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด 

6.5 เมนู “ดาวนโหลด”  เปนฟงกชันที ่เก็บเอกสารขอแนะนำตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับโปรแกรม เชนคูมือการใชโปรแกรม เปนตน  

6.6 เมนู “ขอมูลผู ใชงาน”  เปนฟงกชันสำหรับแกไขขอมูลสวนตัวและ

รหัสผานของผูใช 
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7. การจัดสำรับอาหารกลางวันโรงเรียนใหผานเกณฑคุณภาพสารอาหาร โดยใช

โปรแกรม Thai School Lunch  

ในการจัดสำรับอาหารกลางวัน ขอใหยึดหลักการตาม “แนวทางการจัด

อาหารกลางวันใหไดมาตรฐาน” ที่ไดกลาวไวในหนาท่ี 97-100  เทคนิควิธีการในการ

ใชโปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดสำรับ เปนดังนี้ 

7.1 ที่หนาจอหลัก เลือกเมนู “ระบบงาน” แลว เลือกเมนู “จัดสำรับอาหาร” 

ใหระบุชวงอายุนักเรียนสำหรับการจัดสำรับ  ระบุวันที่ของสำรับ แลวจะเขาสูหนาจอ

สำหรับกำหนดรายการอาหารในสำรับของวันนั้น  

ในการเลือกรายการอาหารมาลงในสำรับอาหารกลางวันที่ทานกำลังจะ

วางแผนนั้น สามารถทำได 3 วิธี คือ  

7.2 เลือกรายการอาหารที่มีอยูในฐานขอมูลมาจัดสำรับเอง โดยการ พิมพชื่อ

รายการอาหารที่ทานตองการ ในชอง คนหาชื่ออาหาร หากคำคนที่ทานใสตรงกับชื่อ

รายการอาหารที่มีในฐานขอมูล รายการอาหารนั้นก็จะปรากฏขึ้นมา  เลือกรายการที่

ทานตองการ 

7.3 ใชสำรับอาหารของทาน ที ่ทานเคยทำไวแลว (หากมี) โดยไปที ่เมนู 

“สำรับของทาน”  แลวเลือกวันที่ทานตองการ  สำเนา ไปจัดเปนสำรับใหมได ท้ังนี้ทาน

สามารถปรับเปลี่ยนสำรับที่ทานสำเนามานี้ได 

7.4 ใชสำรับอาหารกลางวันที่โปรแกรมไดเก็บไวแลว มี 3 สวนใหเลือกคือ  

7.4.1 สำรับของโรงเรียนอื่นๆ ที่เขาสรางไวแลวในระบบ   

7.4.2 สำรับแนะนำของสถาบันโภชนาการ   

7.4.3 สำรับจากการแนะนำของระบบที่เปนสำรับอัตโนมัติที่ระบบสราง

ขึ้นจากการใชเทคนิคทางปญญาประดิษฐ  โดยทานไปที่เมนหูลัก “สำรับอาหาร”  แลว

เลือกสำรับที่ทานตองการ  สำเนา ไปจัดเปนสำรับใหมได ท้ังนี้ทานสามารถปรับเปลี่ยน

สำรับที่ทานสำเนามานี้ไดเชนกัน 

7.5 ในสำรับที่ทานจัดตอง มี นม ในรายการอาหารทุกวัน มิฉะนั้น คุณภาพ

สารอาหารของสำรับทานจะมีสารอาหารไมผานเกณฑ 
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7.6 ในการจัดสำรับแตละวัน ใหยึดคาคะแนนของพลังงานใหถึงเปาหมาย 

10-12 คะแนนไวกอน  สวนสารอาหารอ่ืน ไมเปนไร  คะแนนคณุคาอาหารรายมื้ออาจ

ต่ำกวา หรือ สูงกวาเปาหมายบางได แตคาเฉลี่ยรายสัปดาห “สรุปคะแนนคุณคา

โภชนาการประจำสัปดาห” ควรไดตามเปาหมาย 

7.7 เมื่อจัดสำรับอาหารใหครบ 5 วันแลวประเมินภาพรวมของสารอาหาร

ทั้งหมดวาผานเกณฑทุกสารอาหารหรือไม โดยตรวจสอบจากรายงานผลสรุปคะแนน

คุณคาทางโภชนาการประจำสัปดาห  ใหไปที่เมนู “รายงาน” เลือก ชวงวันที ่ทาน

ตองการตรวจสอบผล   หากสารอาหารตัวใดมีคะแนนไมผานเกณฑ (โปรแกรมจะแสดง

ตัวเลขคะแนนของสารอาหารนั้นเปนสีแดง)  ใหทานตรวจสอบรายการอาหารในแตละ

วัน วาจะปรับรายการอาหารใดเพื่อใหไดสารอาหารที่ไมผานนั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก

รายการที่ปรับ โดยในกระบวนการปรับนี้ ทานควรจะมีความรูวาอาหารชนิดใด เปน

แหลงท่ีดีของสารอาหารอะไร จะชวยใหทานปรับรายการไดเร็วขึ้น ควรเลือกอาหารที่มี

คุณคาสารอาหารเขมขน นำมาเพิ่มในสวนประกอบ หรือเปนเครื่องเคียงก็ได  ตัวอยาง

อาหารที่สารอาหารบางชนิดเขมขนที่นำไปเพ่ิมในเมนูอาหารได ดังนี ้

วิตามินเอ : ตับ  ไข 

ธาตุเหล็ก : เลือด ตับ 

แคลเซียม : ปลาเล็กปลานอย  กุงแหง ปลากระปอง  เตาหู 

ใยอาหาร : แครอท มะเขือเทศ แตงราน  

7.8 หากจะปรับเปลี่ยนรายการอาหารจากที่ไดจัดไปแลว เชนในกรณีที่จัด

ครบ 5 วันแลวมีสารอาหารบางตัวไมผาน  ทาน ก็กลับไปที่เมนู “จัดสำรับ และเลือก

วันที่ทานตองการปรับเปลี่ยน โปรแกรมจะแสดงผลรายการอาหารในวันนั้นที่ทานเคย

จัดขึ้นมา ทานก็สามารถปรับเปลี่ยนไดเลย  

7.9 ตรวจสอบคุณคาของสำรับที่จัดอีกครั้ง ไปที่เมนู “รายงาน” 
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ภาพท่ี 4.4 ตัวอยาง รายงานประเมินคุณคาสารอาหาร 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

https://www.thaischoollunch.in.th/ 

8. การคำนวณวัตถุดิบโดยใชโปรแกรม Thai School Lunch  

 เมื่อวางแผนรายการอาหารหมุนเวียนเสร็จแลว ทานสามารถคำนวณปริมาณ

วัตถุดิบและงบประมาณที่ตองใชในการจัดซื้อได ดวยโปรแกรม ดังนี ้

8.1 เลือกเมนู “รายงาน” กำหนดชวงวันที ่ตองการคำนวณวัตถุดิบ และ

จำนวนนักเรียนที่ใหบริการอาหาร ไดผลลัพธแสดงดัง ภาพที่ 4.5 

8.2 ตรวจสอบราคาตอหนวยของวัตถุดิบวาเปนราคาปจจุบันหรือไม  หาก

ไมใช ใหไปที่เมนู “ราคาวัตถุดิบ” แลวเลือกรายการนั้นมาแกไขขอมูลราคา ทั้งนี้ทาน

ตองใสราคาใหสอดคลองกับหนวยของวัตถุดิบที่ระบุในโปรแกรมดวย หากราคาที่ทาน

ใส เปนราคาตอหนวยสินคาที่ไมเหมือนกับหนวยที่ระบุในโปรแกรม ขอมูลการคำนวณ

ก็จะผิดพลาด 

8.3 ออกใบรายงานอีกครั้ง  



116 | P a g e  

 

ภาพท่ี 4.5 ผลลัพธที่แสดงใน รายงานวัตถุดิบและปริมาณการสั่งซื้อที่แสดงเปนรายวัน 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

https://www.thaischoollunch.in.th/ 
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ภาพท่ี 4.6  ตัวอยางใบรายงานสรุปปริมาณวัตถุดิบสั่งซื้อ  

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

https://www.thaischoollunch.in.th/ 

 

9. ขอจำกัดของโปรแกรม Thai School Lunch ที่ตองพิจารณาในการใชงาน 

 การประเมินคุณคาสารอาหารในสำรับนั้น ทำไดเฉพาะรายการอาหารท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูลของโปรแกรมนี้เทานั้น รวมทั้งเจาะจงกับสวนประกอบท่ีเปนวัตถุดิบในตำรับ

อาหารในฐานขอมูลดวย หากสวนประกอบที่เปนวัตถุดิบในรายการอาหารเดียวกันที่

ทานทำตางจากฐานขอมูลในโปรแกรม คุณคาสารอาหารที่ไดจากโปรแกรมก็จะไมตรง

กับอาหารที่ทานจัดบริการ ดังนั้นเพ่ือใหผลการประเมินท่ีไดจากโปรแกรมตรงกับคุณคา

ของสำรับที่ทานจัดจริง จะตองเปนวัตถุดิบเหมือนกับตำรับในฐานขอมูล  ในกรณีที่
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ทานไมสามารถหาวัตถุดิบที ่ตรงกันกับในฐานขอมูลได ทานก็ใชหลักของอาหาร

แลกเปลี่ยนเลือกวัตถุดิบอาหารอื่นในหมวดอาหารเดียวกันมาทดแทน  ผลท่ีไดพลังงาน

จะใกลเคียง แตอาจจะมีความแตกตางกันบางในสวนของวิตามินและเกลือแร 

บทสรุป 

 การจัดการอาหารในโรงเรียนใหมีคุณคาทางโภชนาการ เปนกลยุทธที่ชวยให

นักเรียนไดรับสารอาหารที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย  และยังเปนการสราง

สิ่งแวดลอมทางอาหารที่สงเสริมการเรียนรูเพื่อการสรางนิสัยการบริโภคที่ถูกตองได

ดวย  อาหารเชาคือพลังสมองที่นักเรียนหลายคนไมไดรับประทานกอนมาโรงเรียน  

ในขณะที่อาหารกลางวัน เปนมื้ออาหารท่ีโรงเรียนชวยเติมเต็มสารอาหารใหนักเรียนใน

ปริมาณรอยละ 40 ของปริมาณท่ีควรไดรับประจำวัน  การจัดอาหารกลางวันใหไดตาม

มาตรฐานอาหารกลางวันไทยจึงเปนสิ่งที่สำคัญ   ความรูความเขาใจเรื่องหลักการจัด

อาหารกลางวันใหไดคุณภาพ รวมถึงการใชโปรแกรม Thai School lunch ชวยใหการ

จัดการอาหารกลางวันมีประสิทธิภาพได 
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บทที่ 5 

การเฝาระวังทางโภชนาการในโรงเรียน 

 

 การเฝาระวังทางโภชนาการ เปนกระบวนการที่มีการดำเนินการเปนขั ้นตอน

อยางเปนระบบ ตอเนื่องในการติดตามภาวะโภชนาการและปจจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อใช

เปนขอมูลในการตัดสินใจสำหรับการปองกัน สงเสริม หรือ แกปญหาทางโภชนาการใน

กลุมประชากรหนึ่งๆ  

 ระบบการเฝาระวังทางโภชนาการในเด็กวัยเรียนในประเทศไทย มีเปาหมาย

เพื่อควบคุมปญหาทุพโภชนาการในเด็ก โดยกำหนดใหโรงเรียนทำการชั่งน้ำหนัก วัด

สวนสูงและประเมนิการเจริญเติบโตเด็กนักเรียนในทุกภาคเรียน  และมีการสงตอขอมูล

เปนลำดับดังแสดงในภาพที่ 5.1  ทีมงานเฝาระวังที่สำนักโภชนาการจะทำการรวบรวม

ขอมูลภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนทั่วประเทศจัดทำขอมูลเปนระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร แลวนำเสนอผานทางเว็บไซต เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูที ่สนใจ

นำไปใชประโยชนตอไป 

ระบบการเฝาระวังที่ดี ไมควรจะเปนเพียงการรายงานขอมูลเทานั้น สิ่งที่

สำคัญคือ หนวยงานที่ไดรับขอมูลในแตละระดับจะตองนำขอมูลไปใชในการตัดสินใจ

ดำเนินการหามาตรการเพื่อการสงเสริมโภชนาการในขอบเขตงานที่ตนเองรับผิดชอบ

ตอไป ทั้งนี้ในระดับโรงเรียนควรมีการดำเนินการเฝาระวังโภชนาการในนักเรียนใหครบ

ในทุกขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ จะเกิดผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิผลของการ

ดำเนินสงเสริมโภชนาการในเด็กนักเรียน    

สำนักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดขั้นตอนในกระบวนการเฝา

ระวังทางโภชนาการเพ่ือการสงเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน ประกอบดวย 8 ขั้นตอน  

ไดแก 1) การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก 2) การประเมินพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร 3) การแจงและอธิบายผลการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและพฤติกรรม

การบริโภคอาหารแกเด็กและผูปกครอง 4) การใหคำแนะนำ/ปรึกษาทางโภชนาการ

เปนรายบุคคล 5) การนำขอมูลไปใชประโยชน 6) การดำเนินงานสงเสร ิมการ
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เจร ิญเติบโต ปองกัน และแกไขปญหาทุพโภชนาการ 7) การติดตามภาวะการ

เจริญเติบโต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กที่ขาดสารอาหารและเด็กที่

น้ำหนักเกินหรืออวน  รวมถึงกลุมเสี่ยงและเด็กที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตไมดี 8) การ

รายงานภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน  รายละเอียดดังท่ีจะกลาวตอไป 

 

ภาพท่ี 5.1  การสงตอของขอมูลระบบการเฝาระวังทางโภชนาการของเด็กวัยเรียนใน

ประเทศไทย 

ที่มา:  ดัดแปลงจากสำนักโภชนาการ  (2558)  
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1. การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน 

การประเมินการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนเปนขั้นตอนแรกที่สำคัญในการ

สงเสริมโภชนาการในนักเรียน เนื่องจาก การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ทำให

ทราบสถานการณภาวะโภชนาการของนักเรียน ชวยใหสามารถจำแนกนักเรียนตาม

ภาวะโภชนาการ นำไปสูการดูแลที ่เหมาะสมในการเสริมสรางใหนักเรียนมีการ

เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ   นักเรียนที่มีโภชนาการปกติก็ควรจะไดรับการดูแลสงเสริม

ใหโภชนาการดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  ในขณะที่กลุมนักเรียนที่พบวามีภาวะโภชนาการที่ไมปกติ 

(ขาด หรือ เกิน) หรือเด็กปกติที่มีแนวโนมอัตราการเจริญเติบโตที่ชาลง ควรจะไดรับ

การดูแลที่เหมาะสมเพื่อแกไขปญหาโภชนาการใหกลับสูปกติ  การปลอยปละละเลย

ปญหาโภชนาการในเด็กไว จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็กในระยะยาวดังท่ีได

กลาวไปแลวในบทที่ 1 และ 2   ที่สำคัญการจัดการปญหาที่ลาชาเกินไปก็จะสงผลดีตอ

เด็กนอยกวาที่ควรจะเปน 

การประเมินการเจริญเติบโตในเด็กทำไดโดยการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง และ

การแปลผลคาตัวบงชี้ภาวะโภชนาการในเด็ก ที่มี 3 ตัวบงชี ้คอื น้ำหนักตามเกณฑอายุ  

น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง  และ สวนสูงตามเกณฑอายุ  แปลผลการวัดโดยการเทียบ

กับคาอางอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย   ความหมาย เกณฑจำแนกระดับภาวะ

โภชนาการ และขอจำกัดของตัวบงชี้แตละชนิด ดังแสดงในตารางที ่5.1 
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ตารางที ่5.1  ความหมายของตวับงชี้ภาวะโภชนาการสำหรับเด็ก และแปลผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ภาวะ

โภชนาการ 

ความหมายของตัวบงช้ี เกณฑตัดสิน การแปลผลภาวะโภชนาการ ขอจำกัด 

สวนสูงตาม

เกณฑอาย ุ

บงช้ีภาวะการเจริญเติบโตที่เกิดข้ึน

อยางตอเนื่องยาวนานในอดีต เด็กท่ี

ตัวเตี้ยแสดงถึงการขาดโปรตีนและ

พลังงานแบบเรื้อรังมาเปนระยะ

เวลานาน 

มากกวา +2 SD 

+1.5 SD ถึง +2 SD 

-1.5 SD ถึง +1.5 SD 

-1.5 SD ถึง –2 SD 

นอยกวา -2 SD 

สวนสูงอยูในเกณฑดีมาก 

คอนขางสูง 

สวนสูงอยูในเกณฑดี  

คอนขางเตี้ย 

เตี้ย 

ตองทราบอายุที่แทจริง 

น้ำหนักตาม

เกณฑสวนสูง 

เมื่อไดรับอาหารไมเพียงพอจะมี

น้ำหนักลดลงในเวลารวดเร็วกวา

สวนสูง  น้ำหนักตามเกณฑสวนสูงท่ี

ต่ำกวาเกณฑสะทอนภาวะ

โภชนาการทีเ่ปนขาดสารอาหาร

แบบเฉียบพลัน 

มากกวา +3 SD 

+2 SD ถึง +3 SD 

+1.5 SD ถึง +2 SD 

-1.5 SD ถึง +1.5 SD 

-1.5 SD ถึง –2 SD 

นอยกวา -2 SD 

อวนชัดเจน  

เริ่มอวน 

ทวม 

สมสวน 

คอนขางผอม 

ผอม 

เด็กที่มีรูปรางผอม สมสวน หรือ อวน หากไมใช

รวมกับสวนสูงตามเกณฑอายุ จะไมสามารถ

แยกแยะไดวาเด็กสมสวนน้ันเปนเด็กเตี้ยสมสวน

หรือไม หรือเด็กที่มรีูปรางอวน ก็จะไมสามารถ

แยกแยะไดวา เปนเด็กอวนเตี้ยหรอืไม และไม

สามารถแยกแยะเด็กผอมวาเปนเด็กเตี้ยและ

ผอม (แคระแกร็น) 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) ความหมายของตัวบงชี้ภาวะโภชนาการสำหรับเด็ก และแปลผลการประเมิน 

ตัวบงชี้ภาวะ

โภชนาการ 

ความหมายของตัวบงช้ี เกณฑตัดสิน การแปลผลภาวะโภชนาการ ขอจำกัด 

น้ำหนักตาม

เกณฑอาย ุ

น้ำหนักเปนผลรวมของกลามเนื้อ 

ไขมัน น้ำและกระดูก  จะมี

ความสัมพันธกับการเจริญเติบโต

ของเด็กที่จะมีน้ำหนักเพ่ิมขึ้นตาม

อายุของเด็ก สะทอนปญหาโดยรวม

ทั้งการขาดโปรตีนและพลังงานแบบ

เฉียบพลันท่ีทำใหเด็กผอม  หรือการ

ขาดโปรตีนและพลังงานแบบเรื้อรงั

ที่ทำใหเด็กตัวเตีย้ หรือการบกพรอง

ทั้งสองดาน 

มากกวา +2 SD 

+1.5 SD ถึง +2 SD 

-1.5 SD ถึง +1.5 SD 

-1.5 SD ถึง –2 SD 

นอยกวา -2 SD 

 

นน. มาก 

นน. คอนขางมาก 

นน. เหมาะสมกับอาย ุ

นน.คอนขางนอย 

นน. นอย 

ตองทราบอายุที่แทจริง 

กรณีท่ีพบวาน้ำหนักนอยกวาเกณฑไมสามารถ

แยกไดชัดวาเกิดจากการขาดสารอาหารแบบ

เฉียบพลัน หรือ เรื้อรัง หรือกรณีท่ีเด็กรูปรางสูง

มาก จะมีน้ำหนักมากกวาเกณฑ จะทำใหแปล

ผิดวาเด็กมีภาวะโภชนาการเกิน 
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จากความหมาย และขอจำกัดที่แตกตางกันของตัวบงชี้แตละตัว จะเห็นไดวา 

การใชตัวบงชี้มากกวา 1 ตัวรวมกันในการประเมินการเจริญเติบโต จะทำใหทราบ

สภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไดถูกตองชัดเจน ชวยใหสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได

ถูกตองสอดคลองกับลักษณะปญหา ในที่นี้จะแนะนำใหใช “น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง” 

รวมกับการใช “สวนสูงตามเกณฑอายุ” เปนตัวบงชี ้รวมกันในการประเมินการ

เจริญเติบโตของเด็ก  ไมแนะนำใหใช “น้ำหนักตามเกณฑอายุ” เพราะไมสามารถ

แยกแยะลักษณะของปญหาทุพโภชนาการที่ชัดเจนได  การจำแนกภาวะโภชนาการเมื่อ

ใชตัวบงชี ้น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง รวมกับ สวนสูงตามเกณฑอายุ ดังแสดงในตารางท่ี 

5.2 

ตารางที่ 5.2 การจำแนกภาวะโภชนาการจากการใชตัวบงชี้สองตัวรวมกันระหวาง

น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง (WH) กับสวนสูงตามเกณฑอายุ (HA) 

             WH                    

HA 

อวน สมสวน ผอม 

สูงกวาเกณฑ อวน ปกติ ผอม 

สูงปกติ อวน ปกติ ผอม 

เตี้ย เตี้ยอวน เตี้ยสมสวน แคระแกร็น 

 เมื่อใชตัวบงชี้สองตัวรวมกัน จากตารางจะจำแนกภาวะโภชนาการของเด็กได

เปน 6 ลักษณะ โดยเด็กที ่ม ีภาวะโภชนาการแตละลักษณะจะมีวิธีการดูแลทาง

โภชนาการที่แตกตางกันไป ดังนี ้ 

เด็กที่มีภาวะ “ปกติ” จะเปนกลุมเด็กที่มีความสูงตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑ

และมีน้ำหนักเหมาะสมกับสวนสูงของตัวเอง รูปรางสมสวน สำหรับกลุมนี้ก็ใหแรงเสริม

และสนับสนุนใหมีพฤตกิรรมการบริโภคที่เหมาะสม 
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เด็กที่มีภาวะ “อวน”  จะเปนกลุมเด็กที่มีความสูงตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑ

แตมีน้ำหนักตัวมากเมื่อเทียบกับสวนสูงของตัวเอง มีรูปรางอวน สำหรับกลุมนี้ตอง

จำกัดอาหารหวาน มัน ใหพลังงานเพียงพอกับความตองการ (ไมแนะนำใหจำกัด

พลังงาน) เนนการออกกำลังกายเพ่ิมขึ้น 

เด็กที่มีภาวะ “ผอม” จะเปนกลุมเด็กที่มีความสูงตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑ

แตมีน้ำหนักตัวนอยเมื่อเทียบกับสวนสูงของตัวเอง มีรูปรางผอม สำหรับกลุมนี้ตองเพ่ิม

อาหารใหพลังงานเพียงพอกับความตองการ  จัดอาหารวางที่มีพลังงานสูง  ใหออก

กำลังกายเพ่ือกระตุนความอยากอาหาร 

เด็กที่มีภาวะ “เตี้ยอวน” จะเปนกลุมเด็กที่มีความสูงนอยกวาเกณฑ และมี

น้ำหนักตัวมากเมื่อเทียบกับสวนสูงของตัวเอง มีรูปรางอวน เด็กกลุมนี้มีการขาดโปรตีน

และพลังงานมาในอดีตในชวงระยะเวลาหนึ่งจนความสูงของเด็กนอยกวาเกณฑ แต

ไดรับพลังงานมากในตอนหลังจึงทำใหมีภาวะอวน  ในเด็กกลุมนี้ตองจำกัดอาหารหวาน 

มัน ใหไดพลังงานเพียงพอกับความตองการ เสริมอาหารที่มีโปรตีนและแคลเซียมเปน

พิเศษรวมกับการออกกำลังกายเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก 

เด็กที่มีภาวะ “เตี้ยสมสวน” จะเปนกลุมเด็กที่มีความสูงนอยกวาเกณฑ แตมี

น้ำหนักตัวเหมาะสมกับสวนสูงของตัวเอง มีรูปรางสมสวน เด็กกลุมนี้มีการขาดโปรตีน

และพลังงานมานานจนความสูงของเด็กนอยกวาเกณฑ  เด็กกลุมนี้ตองไดรับพลังงาน

เพียงพอกับความตองการ เสริมอาหารที่มีโปรตีนและแคลเซียมเปนพิเศษรวมกับการ

ออกกำลังกายเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก 

เด็กที่มีภาวะ “แคระแกร็น” จะเปนกลุมเด็กที่มีความสูงนอยกวาเกณฑ และมี

น้ำหนักตัวนอยเมื่อเทียบกับสวนสูงของตวัเอง มีรูปรางผอม เด็กกลุมนี้มีการขาดโปรตีน

และพลังงานอยางมากมานาน ตองการการรักษาอยางเรงดวน สำหรับกลุมนี้ตองเพิ่ม

อาหารใหพล ังงานเพียงพอกับความต องการ   จ ัดอาหารว างที ่ม ีพล ังงานสูง               

ใหออกกำลังกายเพื่อกระตุนความอยากอาหาร เสริมอาหารที่มีโปรตีนและแคลเซียม

เปนพิเศษรวมกับการออกกำลังกายเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก 

  



128 | P a g e  

การประเมินภาวะโภชนาการเด็กที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง นำไปสูการ

จัดการปญหาไดตรงจุด  ดังนั้นการไดขอมูลที่ถูกตองจากการวัด และการแปลผลท่ี

ถูกตอง มีความสำคัญยิ ่งตอผลสำเร็จของการจัดการแกไขปญหาโภชนาการของ

นักเรียน   ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความถูกตองในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก

นักเรียน ประกอบดวย การชั่งวัดดวยเทคนิคที่ถูกตองรวมกับการใชเครื่องมือในการวัด

ที่มีความเที่ยงตรงและแมนยำ  การคำนวณอายุเด็กที่ถูกตอง และการใชกราฟหรือ

ฐานขอมูลอางอิงในการแปลผลไดถูกตอง  ผูที่รับผิดชอบดำเนินการในขั้นตอนการ

ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กจะตองมีความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิน

การเจริญเติบโตที่ถูกตอง และมีความรู/ทักษะในเรื่องเหลานี้เปนอยางด ี 

1.1 วิธีการชั่งน้ำหนักที่ถูกตอง 

1.1.1 จัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักที่ไดมาตรฐาน มีความละเอียดของการวัด 0.1-

0.5 กิโลกรัม เครื่องชั่งน้ำหนักสามารถใชไดทั้งแบบเข็ม หรือเปนแบบดิจิตอลก็ได   

หากเลือกใชเครื่องชั่งแบบเข็ม ใหแนใจวาเครื่องชั่งสามารถบอกน้ำหนักท่ีละเอียดไดถึง 

0.1 หรือ 0.5 กิโลกรัม ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 5.2 

                                       

 

ภาพท่ี 5.2 เครื่องชั่งที่เหมาะ (√) และไมเหมาะ (X) ในการประเมินการเจริญเติบโต 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

1.1.2 จัดวางเครื่องชั่งน้ำหนักบนพื้นแข็ง เรียบ แนวระนาบ (ไมเอียง) หากเปน

หองที่ปูพรม หรือพื้นไมเรียบ ใหใชแผนกระเบื้องปูพื้น หรือแผนไมรองกอน 
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1.1.3 กอนทำการชั่งนำ้หนักนักเรียน  ใหตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องชั่ง

ทุกครั้งกอนจะวัดคนแรก มีวิธีการดังนี ้

1.1.3.1 ในกรณีใชเครื่องชั ่งที่เปนแบบเข็ม ใหตรวจสอบวาเข็มชี ้อยู ตรง

ตำแหนงเลข “0” หากเข็มไมอยูตรงเลข “0” ใหปรับเข็มเครื่องชั่งใหอยูในตำแหนง 

“0”  และใหใชมือกดเครื่องชั่งแลวปลอยสัก 2-3 ครั้ง และตรวจดูวา ในแตละครั้งเข็ม

ไดกลับมาที่ตำแหนงเลข “0” ทุกครั้งที่ปลอยหรือไม (ภาพที่ 5.3)  หากไมได แสดงวา 

สปริงของเครื่องชั่งนาจะมีประสิทธิภาพไมดี ควรเปลี่ยนเครื่องชั่งใหม 

 

ภาพท่ี 5.3 การทดสอบวาเข็มของเคร่ืองชั่งกลับมาที่เลข 0 ทุกครั้ง เม่ือไมมีน้ำหนัก 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

 

1.1.3.2 ใชตุมน้ำหนักมาตรฐาน น้ำหนัก 10 หรือ 20 กิโลกรัม ทดสอบ

เครื่องชั่งวาวัดคาไดตรงกับคาของตุมน้ำหนักมาตรฐานหรือไม (ภาพที่ 5.4)  หากไม

สามารถหาตุ มน้ำหนักมาตรฐานได สามารถประยุกตใช ว ัสดุอ ื ่น ที ่น ้ำหนักไม

เปลี่ยนแปลงในเวลาผานไป  เชน แกลลอนใสน้ำที่มีฝาปดสนิท (ตองมั่นใจวาไมมีใคร

มาเติมหรือเทน้ำออกไดในชวงที่เก็บไว)  กอนเหล็ก เปนตน  
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ภาพท่ี 5.4 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งดวยตุมน้ำหนักมาตรฐาน   

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

1.1.4 เตรียมความพรอมของนักเรียน ถอดถุงเทา รองเทา ใหนักเรียนมีเสื้อผา

ติดตัวเทาที ่จำเปน เชน ถานักเรียนใสเสื ้อคลุม ใหถอดเสื ้อคลุมออก เอาของเลน 

กระเปาตังค หรือสิ่งของออกจากตัวเด็ก 

1.1.5 ใหนักเรียนยืนตรงตำแหนงกึ่งกลางของเครื่องชั่ง คุณครูอานคาน้ำหนัก

บนเครื่องชั่ง โดยอานใหละเอียดที่ทศนิยม 1 ตำแหนง เชน  15.0, 15.2 กิโลกรัม และ

จะตองจดบันทึกน้ำหนักที่อานไดใหเรียบรอย กอนใหเด็กนักเรียนลงจากเครื่องชั่ง

น้ำหนัก เพื่อปองกันการจำผิดหรือการบันทึกน้ำหนักผิด  หากผูอานคาน้ำหนัก และ   

ผูจดบันทึกเปนคนละคนกัน ใหผูอานขานคาที่เห็นดัง ๆ แลวใหผูจดบันทึกขานเลขที่ได

ยินเพ่ือทวนสอบความถูกตอง  

1.1.6 ควรใชเครื่องชั่งเดิมทุกครั้งในการติดตามการเจริญเติบโต 
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1.2 วิธีการวัดสวนสูงท่ีถูกตอง 

1.2.1 จัดหาไมวัดสวนสูงที่ไดมาตรฐาน กลาวคือ ตัวเลขชัดเจน สเกลของการวัด

ตองถูกตอง มีความละเอียดของการวัด 0.1 เซนติเมตร  มีไมฉากที ่มีขนาดกวาง

ประมาณ 5 เซนติเมตรสำหรับทาบสวนที่สูงที่สุดของศีรษะกับไมวัดสวนสูงเพื่อวัดคา

สวนสูง ตัวอยางไมวัดสวนสูงท่ีดี ดังแสดงในภาพที่ 5.5 

   

ภาพท่ี 5.5 ที่วัดสวนสูงท่ีเหมาะ (√) และไมเหมาะ (X) ในการประเมินการเจริญเติบโต

ของเด็ก และ ไมฉาก 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 

1.2.2 ติดตั้งที่วัดสวนสูง โดยการวางทาบกับผนังหรือเสาที่ตั้งฉากกับพื้น ยึดให

แนน พื้นเรียบ ระดับไมเอียง 

1.2.3 เตรียมความพรอมของนักเรียน ใหถอดรองเทา ถุงเทา  นำกิ๊บ ที่คาดผม

ออก แกะมัดผมจุกที่ดานบนศีรษะหรือทายทอย (หากมี) 

1.2.4 จัดทาใหนักเรียนยืนใหสนเทา กน หลัง ไหล ทายทอยแนบกับไมวัด

สวนสูง ใหไมวัดสวนสูงอยูตรงกับแนวกลางลำตัว ศีรษะตั้งตรง (ไมเอียง ไมกม ไมเงย) 

ตามองตรงไปขางหนา (อาจจะวาดรูปเทาแปะไวที่พื ้นเพื่อกำหนดตำแหนงการยืนที่

แนนอนของนักเรียนในการทำการวัดสวนสูง) ดังแสดงในภาพที่ 5.6 และ 5.7 
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1.2.5 ผูวัดสวนสูงใชมือหนึ่งประคองหนาเด็กใหตรง และอีกมือหนึ่งจับไมฉาก

วางทาบบนไมวัดสวนสูงใหเหนือศีรษะเด็กเล็กนอย และเลื่อนไมฉากลงมาใหสัมผัส

พอดีกับศีรษะสวนท่ีสูงที่สุดของเด็ก 

1.2.6 อานตัวเลขใหอยูในระดับสายตาของผูวัด โดยอานคาสวนสูงใหละเอียด

ทศนิยม 1 ตำแหนง เชน 120.4 เซนติเมตร ใหอานคาในขณะที่เด็กยังยืนอยู กับ

เครื่องวัดสวนสูง 

 

ภาพท่ี 5.6 ทามาตรฐานในการวัดสวนสูง 

ที่มา: ภาพวาดโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 5.7 การติดตั้งที่วัดสวนสูง และวิธีการวัดสวนสูงที่ถูกตอง 

ที่มา: ภาพถายโดยผูเขียน 
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1.3 การคำนวณอายุของเด็ก 

 อายุที่ถูกตองมีความสำคัญอยางยิ่งตอการแปลผลภาวะโภชนาการที่ถูกตอง

สำหรับเด็ก  เนื่องจากการแปลผลภาวะโภชนาการ เปนการนำน้ำหนัก และ สวนสูงที่

ว ัดไดไปเทียบกับน้ำหนักและสวนสูงของเด็กในอายุเดียวกันในขอมูลอางอิง การ

คำนวณอายุที่ผิดพลาดในเด็กที่ทำการวัด ทำใหการแปลผลภาวะโภชนาการอาจจะ

ผิดพลาดจากความเปนจริงได อันจะสงผลใหเกิดการจัดการปญหาที่ไมเหมาะสมตอไป 

 วิธีการคำนวณอายุเด็กโดยการนำ วัน เดือน ป ที่ชั ่งน้ำหนักมาลบดวย วัน 

เดือน ปเกิดของเด็ก การหักลบจะคำนวณในสวนของวันกอน หากตัวตั้งนอยกวาตัวลบ 

ใหยืมวันจากเดือนมา 1 เดือน เทากับ 30 วันไปรวมกับจำนวนวันเดิมแลวลบกัน

ตามปกติ สวนเดือนก็เชนเดียวกัน หากตัวตั้งนอยกวาตัวลบ ใหไปยืมปมา 1 ป เทากับ 

12 เดือน หลังจากนั้นลบปตามปกติ  ไดอายุเปน ป เดือน วัน  หากจำนวนวันมากกวา 

15 วันใหปดเปน 1 เดือน  ดังตัวอยาง 

      ป เดือน วันที่ 

ป  เดือน วัน ที่ทำการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง  65 5 20 

ป เดือน วัน เกิดของเด็ก    52 9 29 

ผลลัพธการคำนวณอายุของเด็ก   12 7 21 

สรุป อายุเด็กที่นำไปใชในการประเมนิภาวะโภชนาการ  เทากับ  12 ป  8 เดือน 

1.4 การแปลผลการประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก 

 เมื่อไดคาน้ำหนักและสวนสูงที่ถูกตองจากการวัดที่ถูกวิธี และอายุที่ถูกตอง

ของเด็กแลว ใหนำขอมูลที่ไดไปประเมินภาวะโภชนาการของเด็กโดยการนำไปเทียบกับ

เกณฑอางอิง/มาตรฐานการเจริญเติบโตของประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่มีการเตรียมไว

ใน 2 ลักษณะคือ 

1.4.1 เกณฑอางอิง/มาตรฐานที่เปนตารางตัวเลข โดยมีการจัดทำตารางขอมูล

อางอิงแยกตามตัวบงชี้ทางโภชนาการ และในแตละตัวบงชี้จะมีเกณฑอางอิงแยกเพศ

หญิงและเพศชาย วิธีการใชตารางนี้ คือ เทียบน้ำหนัก หรือ สวนสูง ที่วัดไดกับน้ำหนัก 

หรือสวนสูง ในแถวอายุที่ตรงกับอายุของเด็กที่ไดทำการวัด ขอมูลที่วัดไดตกอยูในชวง
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ขอมูลของคอลัมนไหน ก็แปลผลภาวะโภชนาการตามที่ระบุไวในแถวบนสุดของคอลัมน

นั้นของตาราง  ตัวอยางการแปลผลการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กหญิง อายุ 6 

ป 1 เดือน ที่มีน้ำหนัก 26 กิโลกรัม สวนสูง 106 เซนติเมตร ผลการประเมินคือ เด็กคน

นี้มีภาวะ “น้ำหนักคอนขางมาก” ตามตัวบงชี้น้ำหนักตามเกณฑอายุ   “คอนขางเตี้ย” 

ตามตัวบงชี้สวนสูงตามเกณฑอายุ  และ “อวน” ตามตัวบงชี้น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง 

ดังแสดงในตารางที่ 5.8-5.9  

การนำเสนอเกณฑอางอิงในรูปแบบนี้มีขอจำกัดคือ ไมสามารถประเมินแนวโนม

การเจริญเติบโตและตำแหนงของน้ำหนักและสวนสูงของเด็กเปนรายบุคคล ทำใหไม

ทราบวาการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักและสวนสูงของเด็กเปนไปในอัตราที่เหมาะสมหรือไม 

ตารางนี้จึงไมนิยมใชในการแปลผลการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน 

 

 

ภาพที่ 5.8 ตัวอยางการประเมินภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑอางอิงที่เปนตาราง

ตัวเลข ของตัวบงชี้ น้ำหนักตามเกณฑอายุ   
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ภาพที่ 5.9 ตัวอยางการประเมินภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑอางอิงที่เปนตาราง

ตัวเลข ของตัวบงชี้ สวนสูงตามเกณฑอายุ และน้ำหนักตามเกณฑสวนสูง 

ที่มา: สำนักโภชนาการ (2564) 

1.4.2 เกณฑอางอิง/มาตรฐานในรูปแบบของกราฟการเจริญเติบโต เปนการนำ

ขอมูลอางอิงของอายุตาง ๆ มาจัดทำเปนกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑอายุ สวนสูง

ตามเกณฑอายุ และน้ำหนักตามเกณฑสวนสูง โดยแยกเปนกราฟการเจริญเติบโตของ

เพศหญิง เพศชาย  ตัวอยางการแปลผลการประเมินภาวะโภชนาการโดยใชกราฟการ

เจริญเติบโตของเด็กหญิง อายุ 6 ป 1 เดือน ที่มีน้ำหนัก 26 กิโลกรัม สวนสูง 106 

เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 5.10-5.11   
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การนำเสนอในรูปแบบนี้เหมาะสำหรับการติดตามแบบแผนการเจริญเติบโต

ของเด็กแตละราย โดยการจุดขอมูลลงในกราฟ ในแตละชวงเวลาที่ทำการวัดแลว

เชื ่อมโยงขอมูลแตละจุด  สามารถแสดงใหเห็นไดทั ้งระดับภาวะโภชนาการ และ

แนวโนมที่เปลีย่นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑอางอิง/มาตรฐาน 

 

ภาพท่ี 5.10 ตัวอยางการประเมินภาวะโภชนาการโดยใชกราฟการเจริญเติบโต ของตัว

บงชี้ น้ำหนักตามเกณฑอายุ   
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ภาพที่ 5.11 ตัวอยางการประเมินภาวะโภชนาการโดยใชกราฟการเจริญเติบโต      

ของตัวบงชี้ สวนสูงตามเกณฑอายุ และน้ำหนักตามเกณฑสวนสูง 

ที่มา: สำนักโภชนาการ (2564) 
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นอกจากนี้ มีการใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการแปลผล เชน โปรแกรม INMU-

Thai growth    โดยโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกกับผูใชในการ

แปลผล จากเดิมที่ตองยุงยากในการจุดขอมูลบนกราฟ หรือการเทียบขอมูลกับตาราง 

ซึ่งใชเวลามาก และอาจจะผิดพลาดได   

ในการใชโปรแกรมเพื ่อการแปลผลนั้น ผู ใชเพียงคียขอมูล วันเดือนป ที่

ประเมิน  วันเดือนปเกิด  น้ำหนักที่ชั่งได  สวนสูงที่วัดได  และเพศของเด็ก ดังตัวอยาง

ในภาพที่ 5.12   แลวโปรแกรมจะประมวลผลโดยใชฐานขอมูลอางอิงที ่ม ีอยู ใน

โปรแกรม รายงานผลออกเปนภาวะโภชนาการของแตละตัวบงชี ้ ดังภาพที่ 5.13 

นอกจากนี้ในโปรแกรมยังออกแบบใหมีการสรุปขอมูลการประเมินเพ่ือออกเปนรายงาน

ผลในภาพรวมเปนขอมูลสถิติเชิงพรรณา   จำนวนและรอยละของเด็กที ่มีภาวะ

โภชนาการตาง ๆ ตามแตละตัวบงชี ้ดังภาพที่ 5.14 

 

ภาพท่ี 5.12 รูปแบบของการคียขอมูลในโปรแกรม INMU-Thai growth 

ที่มา: ขอมูลจากการศึกษาของผูเขียน 
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ภาพที่ 5.13 รูปแบบรายงานผลการแปลภาวะโภชนาการของแตละตัวบงชี้ ของ

โปรแกรม INMU-Thai growth 

ที่มา: ขอมูลจากการศึกษาของผูเขียน 
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ภาพที่ 5.14 รูปแบบการรายงานผลในภาพรวมเปนขอมูลสถิติเชิงพรรณา   จำนวน

และรอยละของเด็กที่มีภาวะโภชนาการตาง ๆ ตามแตละตัวบงชี้ ของโปรแกรม INMU-

Thai growth  

ที่มา: ขอมูลจากการศึกษาของผูเขียน 
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 ในการเฝาระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อประโยชนในการสงเสริม 

ปองกันและแกปญหาโภชนาการของนักเรียนไดทันทวงที การวัดและประเมินภาวะ

โภชนาการเปนครั้ง ๆ แลวจบไปนั้นไมเพียงพอ  จำเปนตองมีการลงขอมูลน้ำหนักและ

สวนสูงที่วัดไดในแตละครั้งลงในกราฟการเจริญเติบโตของเด็กเปนรายบุคคล เพื่อชวย

ใหครูและผูปกครองไดเห็นแนวโนมหรือแบบแผนการเจริญเติบโตของเด็กแตละรายวา

เปนไปตามที่ควรจะเปนหรือไม  ในบางกรณีเด็กอาจจะมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่เริ่ม

ชาลงในขณะที่ระดับภาวะโภชนาการยังอยู ในเกณฑปกติ หากไมมีการลงบันทึก

ตอเนื่องในกราฟ ก็ไมสามารถพบปญหาความผิดปกติของแบบแผนการเจริญเติบโต

ของเด็กได  ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 5.15  ในกรณีเด็กนักเรียนคนนี้ ถือวาไมปกติ 

คืออัตราการเจริญเติบโตมีแนวโนมลดลง จะตองมีการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือใหเด็กได

มีการเจริญเติบโตไดเต็มศักยภาพ หากไมมีการบันทึกขอมูลตอเนื่องบนกราฟ เด็กคนนี้

จะถูกละเลยเนื่องจากถือวาปกติ  

 

ภาพที่ 5.15  แบบแผนการเจริญเติบโตของเด็กที่เริ่มชาลง แตระดับภาวะโภชนาการ

ยังอยูในระดับปกต ิ

ที่มา: จัดทำขอมูลโดยผูเขียน 
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2. การประเมินพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

 พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง รูปแบบการรับประทานอาหารของบุคคลที่

ปฏิบัติจนเปนนิสัย  รูปแบบของการบริโภคอาหารครอบคลุมถึงกลุมอาหาร หรือชนิด

อาหารและความถี ่ในการรับประทาน จำนวนมื ้ออาหารที ่รับประทานในแตละวัน 

รวมถึงชนิดอาหารที่ชอบหรือไมชอบ  ทั้งนีรู้ปแบบการรับประทานอาหารสงผลโดยตรง

ตอคุณภาพทางโภชนาการที่บุคคลจะไดรับ  ดังนั้นการประเมินพฤติกรรมการบริโภค

ของนักเรียนจะทำใหผู ที ่เกี ่ยวของทราบไดวานักเรียนมีพฤติกรรมที ่พึงประสงค   

หรือไมพึงประสงคในลักษณะใดที่สัมพันธกับภาวะโภชนาการของนักเรียน  พฤติกรรม

การบริโภคของนักเรียนจัดวาเปนขอมูลที่สำคัญสำหรับการแกปญหาทางโภชนาการ

ของนักเรียนตอไป 

 สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาแบบประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 1-3 ป  4-5 ป  6-13 ป และ 14-18 ป     

โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุมตาง ๆ ที่

ควรปฏิบัติใน รอบ 1 สัปดาหที่ผานมา ใหผูประเมินพิจารณาวาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในแตละขอนั้นไดมีปฏิบัติตามที่แนะนำหรือไม หากไมปฏิบัติตามเกณฑท่ีแนะนำ 

ใหพิจารณาเลือกวาไดปฏิบัติมากกวาหรือนอยกวาที่แนะนำ (แบบประเมินพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของเด็ก แสดงในภาคผนวก)  การประเมินพฤติกรรมการบริโภคของ

เด็กนักเรียนดวยแบบประเมินนี้จะชวยใหครูและผูปกครองไดทราบวา เด็กนักเรียนมี

พฤติกรรมการบริโภคในเรื่องใดที่ตองปรับปรุง หรือสงเสริมใหดียิ ่งขึ้น  ดังนั้นการ

ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนควรทำรวมกับการประเมินการ

เจริญเติบโตของนักเรียน โดยเฉพาะในกลุมเด็กที่พบปญหาทางโภชนาการ  

นอกจากนี้ แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารยังใชประโยชนในแงของ

การเปนสื่อใหความรูในขอปฏิบัติการรับประทานอาหารที่ควรจะเปนใหกับเด็กและ

ผูปกครอง หรือ ใชเปนเครื่องมือสำหรับนักเรียนใหประเมินตัวเองเพื่อการติดตามเฝา

ระวังพฤติกรรมการบริโภคอาหารที ่ไมเหมาะสม  หรือใชเปนเครื ่องมือสำหรับครู 

ผูปกครองเพื่อติดตามการพัฒนาพฤติกรรมบริโภคของเด็กในความดูแลของตนเอง

ภายหลังการจัดกิจกรรมเพ่ือการแกปญหาโภชนาการได 
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แนวทางในการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ดังนี้ 

2.1  ประเมินพฤติกรรมการบริโภคกับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมทุก 6 

เดือน และทุก 3 เดือนสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 

2.2  การประเมินในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมปที่ 1-3 ใหสอบถาม

จากผูปกครอง 

2.3  การประเมินในนักเร ียนชั ้นประถมปท ี ่  4-6 ให อธิบายแบบประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารแตละขอใหนักเรียนเขาใจและประเมินดวยตนเอง 

2.4  กอนการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ควรใหความรูนักเรียน/

ผูปกครอง เรื่อง ธงโภชนาการ พรอมทั้งมีหุนจำลองอาหาร หรืออาหารจริงเปนตัวอยาง

ประกอบการสอน เพื่อผูปกครองและนักเรียนจะไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลุม

อาหาร อาหารทดแทน และปริมาณอาหารตามหนวยครัวเรือน ที่กลาวถึงในแบบ

ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

2.5  สอบถามถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เกิดขึ้นทั้งที่บานและโรงเรียน

ในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา 

3. การแจงและอธิบายผลการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารแกเด็กและผูปกครอง 

 เมื่อคุณครูไดผลการประเมินการเจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของเด็กนักเรียนแลว  คุณครูตองแจงผลการประเมินใหนักเรียนและผูปกครองทราบ

สถานการณปญหาวารุนแรงแคไหน รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปญหา

โภชนาการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากไมไดรับการแกไข  ประเด็นที่จะตองแจง

ใหนักเรียนและผูปกครองทราบมี 3 ประเด็น ดังนี ้

3.1 ภาวะการเจริญเติบโต 

การประเมินการเจริญเติบโตใหใชผลการประเมินจากตัวบงชี้ 2 ตัว ประกอบกัน 

คือ สวนสูงตามเกณฑอายุ  และน้ำหนักตามเกณฑสวนสูง คำอธิบายของผลการ

ประเมินภาวะโภชนาการตาง ๆ สรุปไว ดังตารางที่ 5.3  



P a g e  | 145 

 

ตารางที่ 5.3 คำอธิบายของผลการประเมินภาวะโภชนาการในแบบตาง ๆ 

ผลการประเมิน  

คำอธิบาย สวนสูงตาม

เกณฑอายุ 

น้ำหนักตาม

เกณฑสวนสูง 

สูงปกติ/สูง

กวาเกณฑ 

สมสวน เด็กมีการเจริญเติบโตดานสวนสูงดีมาก และมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับรูปราง เปนลักษณะของการ

เจริญเติบโตที่ดี  เปนปจจัยสำคัญใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรง สติปญญาดี เรียนรูไดดี  

สูงปกติ/สูง

กวาเกณฑ 

อวน เด็กมีการเจริญเติบโตดานสวนสูงดีมาก เปนผลดีตอการพัฒนาของสมอง  แตน้ำหนักตัวเด็กที่มากเกินไป 

อาจจะทำใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่อวนในอนาคต มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังได  จำเปนตองควบคุม

น้ำหนักตัวใหมีรูปราง “สมสวน” 

สูงปกติ/สูง

กวาเกณฑ 

ผอม เด็กมีการเจริญเติบโตดานสวนสูงดีมาก   เปนผลดีตอการพัฒนาของสมอง  แตน้ำหนักตัวที่นอยเกินไป      

ไมสมสวนกับความสูง แสดงถึงการไดรับโปรตีนและพลังงานไมเพียงพอสำหรับการเสริมสรางกลามเนื้อ 

สงผลใหภาวะสุขภาพไมแข็งแรงได  ควรจะสงเสริมใหเด็กไดรับอาหารใหเพียงพอตามวัย และออกกำลังกาย

สม่ำเสมอ 
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ตารางที่ 5.3 (ตอ) คำอธิบายของผลการประเมินภาวะโภชนาการในแบบตาง ๆ 

ผลการประเมิน  

คำอธิบาย สวนสูงตาม

เกณฑอายุ 

น้ำหนักตาม

เกณฑสวนสูง 

เตี้ย สมสวน เด็กมีการเจริญเติบโตไมเต็มศักยภาพเนื่องจากการขาดโปรตีนและพลังงานมานาน  จนความสูงของเด็ก  

นอยกวาเกณฑ  อาจสงผลกระทบตอการพัฒนาของสมอง  เด็กตองไดรับพลังงานเพียงพอกับความตองการ 

เสริมอาหารท่ีมีโปรตีนและแคลเซียมเปนพิเศษรวมกับการออกกำลังกายเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโต 

เตี้ย อวน เด็กมีการเจริญเติบโตไมเต็มศักยภาพเนื่องจากมีการขาดโปรตีนและพลังงานมาในอดีตในชวงระยะเวลาหนึ่ง

จนความสูงของเด็กนอยกวาเกณฑ แตไดรับพลังงานมากในตอนหลังจึงทำใหมีภาวะอวน  เด็กตองจำกัด

อาหารหวาน มัน ใหไดพลังงานเพียงพอกับความตองการ เสริมอาหารที่มีโปรตีนและแคลเซียมเปนพิเศษ

รวมกับการออกกำลังกายเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโต 

เตี้ย ผอม เด็กมีการขาดโปรตีนและพลังงานอยางมากมานาน ตองการการรักษาอยางเรงดวน เด็กตองไดอาหารเพ่ิมข้ึน 

ใหพลังงานเพียงพอกับความตองการ จัดอาหารวางที่มีพลังงานสูง ใหออกกำลังกายเพื่อกระตุนความอยาก

อาหาร เสริมอาหารที่มีโปรตีนและแคลเซียมเปนพิเศษรวมกับการออกกำลังกายเพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโต 

ที่มา: สำนักโภชนาการ (2564) 
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3.2 แนวโนมการเจริญเติบโต 

แนวโนมการเจริญเติบโต ดูไดจากการลากเสนตอเนื่องของขอมูลน้ำหนักและ

สวนสูงที่วัดไดในแตละครั้งที่บันทึกลงในกราฟการเจริญเติบโตของเด็กแตละราย 

คำอธิบายของแนวโนมการเจริญเติบโตในรูปแบบตาง ๆ จากกราฟสวนสูงตามเกณฑ

อายุ และ น้ำหนักตามเกณฑสวนสูง  ดังนี ้

 

ภาพที่ 5.16 แนวโนมการเจริญเติบโตในรูปแบบตาง ๆ จากกราฟสวนสูงตามเกณฑ

อายุ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก สำนักโภชนาการ (2564) 

  

A แสดงแนวโนมการเจรญิเติบโตดีมาก ควรสงเสริมใหดตีอไป 

B แนวโนมการเจริญเติบโตเปนไปตามเกณฑ ควรสงเสริมใหดตีอไป 

C แนวโนมการเจรญิเติบโตไมเปนไปตามเกณฑ มีอัตราการเจริญเตบิโตลดลง 

จำเปนตองคนหาสาเหตุ และไดรบัการดูแลที่เหมาะสม 
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ภาพที่ 5.17 แนวโนมการเจริญเติบโตในรูปแบบตาง ๆ จากกราฟน้ำหนักตามเกณฑ

สวนสูง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก สำนักโภชนาการ (2564)  

3.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

จากการผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารในขอที่พบวาไมปฏิบัติ 

คุณครูสามารถอธิบายผลตามขอตาง ๆ ดังแสดงในตาราง 5.4 

  

A แสดงแนวโนมเด็กมีอัตราการเพิ่มน้ำหนักที่มาก เริม่เขาสูภาวะนำ้หนักเกิน 

จำเปนตองคนหาสาเหตุ และควบคุมการรบัประทานอาหาร สงเสรมิการออกกำลังกาย 

B แนวโนมการเจริญเติบโตเปนไปตามเกณฑ ควรสงเสริมใหดตีอไป 

C แนวโนมการเพ่ิมของน้ำหนักมีอัตราลดลง จำเปนตองคนหาสาเหตุ และไดรับการ

ดูแลท่ีเหมาะสม 
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ตารางที่ 5.4 คำอธิบายสำหรับการไมปฏิบัติในขอตาง ๆ ในแบบประเมินพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร 

ขอปฏิบัติในแบบประเมิน

พฤติกรรม 

คำอธิบาย 

1. ก ินอาหารเช าที ่ม ีกลุม

อาหารอยางนอย 2 กลุม คือ 

กลุมขาวแปง และเนื้อสัตว 

หร ือกลุ มขาวแปงและนม 

ทุกวัน 

อาหารเชาคือพลังของสมอง หากอดอาหารเชาจะ

สงผลใหการเรียนรูชา ไมมีสมาธิในการเรียน เสี่ยงตอ

การเกิดโรคสมองเสื่อมในอนาคต รวมถึงการทำงาน

ของกลามเนื้อไมดี ออนเพลีย 

2. กินอาหารหลักวันละ 3 

มื้อ ทุกวัน 

การกินอาหารไมครบ 3 มื้อ ทำใหเด็กไดรับพลังงาน

และสารอาหารตาง ๆ ไมเพียงพอกับความตองการ

ของรางกาย ถาเด็กขาดอาหารในระยะเวลาสั้น ทำ

ใหผอม และถาขาดสารอาหารเปนระยะเวลานาน 

ทำใหเด็กเตี้ย ในทางตรงกันขาม หากเด็กกินอาหาร

หลักมากกวา 3 มื้อ จะทำใหมีโอกาสไดรับพลังงาน

มากเกินความตองการ ทำใหเกิดภาวะอวนได 

3. กินอาหารวาง วันละ 2 

ครั้ง (ชวงสายและชวงบาย) 

ทุกวัน 

อาหารวางระหวางมื้อหลัก จำเปนสำหรับเด็ก ชวย

ใหเด็กไดรับพลังงานและสารอาหารเพิ่มเติมจากม้ือ

หล ัก ลดความเส ี ่ยงต อการขาดสารอาหารได  

เนื ่องจาก ปริมาณอาหารในมื ้อหลักที ่จำกัดดวย

กระเพาะอาหารที ่ม ีขนาดเล็กในเด็ก อาจจะให

สารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของเด็กได  

4. ปริมาณอาหารที่บริโภคในแตละกลุม 

 4.1 กินอาหารกลุมขาวแปง 

วันละ 8-10 ทัพพี ทุกวัน 

กลุมขาว แปงเปนแหลงพลังงานหลัก การไดรับนอย

เกินไปทำใหเด็กผอม ในทางตรงขามหากไดรับมาก

เกินไป ทำใหอวนได 
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ตารางที ่ 5.4 (ตอ) คำอธิบายสำหรับการไมปฏิบัติในขอตาง ๆ ในแบบประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ขอปฏิบัติในแบบประเมิน

พฤติกรรม 

คำอธิบาย 

 4.2 กินอาหารกลุมผักวันละ 

4-5 ทัพพี ทุกวัน 

ผักเปนแหลงวิตามิน เกลือแรที ่จำเปนสำหรับการ

ทำงานของร างกาย และย ังม ี  ใยอาหาร และ

สารพฤกษเคมี ที่ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไม

ติดตอเรื้อรังได 

 4.3 กินอาหารกลุ มผลไม 

วันละ 3 – 4 สวน ทุกวัน 

ผลไมเปนแหลงวิตามิน เกลือแรที่จำเปนสำหรับการ

ทำงานของร างกาย และย ังม ี  ใยอาหาร และ

สารพฤกษเคมี ที่ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไม

ติดตอเรื้อรังได 

 4.4 กินอาหารกลุมเนื้อสัตว 

ว ันละ 6-9 ช อนก ินข าว    

ทุกวัน 

เนื้อสัตวเปนแหลงโปรตีนคุณภาพดี มีวิตามินและ

เกลือแรที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของเด็ก 

 4.5 ดื ่มนมรสจืดวันละ 3 

แกว 

นมเปนแหลงที ่ดีของแคลเซียม ชวยใหเด็กไดรับ

แคลเซียมอยางเพียงพอ สงเสริมการเจริญเติบโต 

เด็กอวนควรดื่มนมพรองมันเนยเนื่องจากมีพลังงาน

ต่ำกวานมครบสวน 

5.กินปลา อยางนอยสัปดาห

ละ 3 วัน 

ปลาเปนแหลงโปรตีนคุณภาพดี ยอยงาย  มีกรด 

ไขมันดีเอชเอ ที่ชวยในการพัฒนาสายตา สมอง และ

การเรียนรูของเด็ก 

6. กินไข สัปดาหละ 3 ฟอง ไขเปนแหลงโปรตีนคุณภาพดี มีวิตามินเอ วิตามินบี 

และมีเลซิทิน ที่นำไปสรางเปนสารสื่อประสาท 

7. กินอาหารที่เปนแหลงของ

ธาตุเหล็ก เช น ต ับ เล ือด 

สัปดาหละ 1-2 วัน 

ธาตุเหล็ก เปนสารที่จำเปนตอการสรางเม็ดเลือดแดง 

ชวยสงเสริมการเจริญเติบโต เสริมสรางภูมิตานทาน 

ชวยใหมีพลังงานในการทำกิจกรรมตาง ๆ 
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ตารางที ่ 5.4 (ตอ) คำอธิบายสำหรับการไมปฏิบัติในขอตาง ๆ ในแบบประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ขอปฏิบัติในแบบประเมิน

พฤติกรรม 

คำอธิบาย 

8. กินยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 

(เลือกใหตรงตามภาวะการ

เจริญเติบโตของเด็ก) 

เด็กอาจจะไดร ับเหล็กจากอาหารไมเพียงพอกับ

ความตองการของรางกาย โดยเฉพาะเด็กผูหญิงที่มี

ประจำเดือน การกินยาน้ำเสริมธาตุเหล็กชวยให

ไดรับธาตุเหล็กเพียงพอได 

9 .  ก ินอาหารประเภทผัด 

ทอด และมีกะทิ (เลือกให

ต ร ง ต า ม ภ า ว ะ ก า ร

เจริญเติบโตของเด็ก) 

 

น้ำมันหรือกะทิ เปนแหลงพลังงานของรางกาย และ

มีกรดไขมันที ่จำเปนสำหรับการดูดซึมวิตามินที่

ละลายในไขมัน แตการไดร ับไขมันที ่มากเกินไป    

ทำใหไดรับพลังงานมากเกินความตองการ สะสม

เปนไขมันในรางกาย ทำใหอวน ในทางตรงขาม การ

ไดรับไขมันนอยเกินไป ทำใหมีโอกาสไดรับพลังงาน

ไมพอ ทำใหผอมไดเชนกัน 

10. ไมก ินเนื ้อส ัตวต ิดมัน 

เชนหมูสามชั้น ขาหมู คอหมู 

หนังไก หนังเปด เปนตน 

เนื ้อสัตวติดมัน มีกรดไขมันอิ ่มตัวในปริมาณมาก 

เปนสาเหตุของภาวะไขมันในเลือดสูง และยังทำให

ไดรับพลังงานสูงจากไขมันอีกดวย  

11. ไมกินขนมที่มีรสหวาน

จัด เชน ไอศกรีมหวานเย็น 

ชอคโกแลต ล ูกอม เยลลี่  

เปนตน 

ขนมและเครื่องดื่มที่มีแปง และน้ำตาล เปนอาหารที่

ม ีพล ั ง งานส ู ง  เป นสา เหต ุของความอ วนได   

นอกจากนี้การกินขนมหวานบอย ๆ ทำใหไมอยาก

อาหาร เปนเหตุใหเด็กขาดสารอาหารได และน้ำตาล

ยังเปนสาเหตุของฟนผุดวย 

 

สวนขนมขบเคี้ยวที่มีโซเดียม เปนปจจัยใหเกิดภาวะ

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงตอการเกิดโรคไตเสี่อม 

12. ไม ด ื ่มเคร ื ่ องด ื ่มท ี ่ มี       

รสหวาน 

13. ไมกินขนมเบเกอรี ่

14. ไมกินขนมขบเคี้ยว 
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ตารางที ่ 5.4 (ตอ) คำอธิบายสำหรับการไมปฏิบัติในขอตาง ๆ ในแบบประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ขอปฏิบัติในแบบประเมิน

พฤติกรรม 

คำอธิบาย 

15.ไมเติมเครื่องปรุงรสเค็ม 

เชน น้ำปลา ซีอิ้ว แม็กกี้ ใน

อาหารที่ปรุงสุกแลวทุกครั้ง 

ลดความเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง และ

โรคไตเสื่อม  

16.ไมเติมน้ำตาลในอาหารที่

ปรุงสุกแลว 

น ้ำตาลเปนอาหารที ่ให พลังงานเท าน ั ้น ไม ให

สารอาหารอื ่น การกินน้ำตาลมาก ๆ   ยังทำให    

ไตรกลีไรด (เปนไขมันชนิดหนึ่ง) ในเลือดสูงไดดวย 

ไมเปนผลดีกับสุขภาพ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก สำนักโภชนาการ (2564) 

ในกรณีที ่นักเรียนมีภาวะโภชนาการไมปกติ  แบบแผนการเจริญเติบโตมี

แนวโนมไมปกติ และ/หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมเหมาะสม  นักเรียนตองไดรับ

การจัดการที่เหมาะสมตอไป ท้ังนี้ ในการดำเนินการแกปญหาตองเปนความรวมมือของ

ทั้งคุณครูและผูปกครอง  และอาจจะรวมไปถึงชุมชนดวย  แนวทางในการจัดการ

ปญหาโภชนาการที่พบในนักเรียน ดังนี้ 

 กรณี ปญหาไมรุนแรง คือ เด็กมีภาวะคอนขางเตี้ย/เริ่มเตี้ย หรือ คอนขาง

ผอม/เริ่มผอม หรือ ทวม/เริ่มอวน คุณครูใหคำแนะนำผูปกครองในการเลือกอาหารท่ี

เหมาะสมสำหรับนักเรียน และเทคนิคในการปรับพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 

โดยตองหารือรวมกับผูปกครองในการหากลยุทธท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กแตละราย 

 กรณี ปญหารุนแรง คือ เด็กมีภาวะเตี้ยแกร็น ผอมมาก หรืออวน หรือเด็กใน

กลุมแรกและมีโรคแทรกซอน/โรคประจำตัว  หรือคุณครูไมสามารถจัดการปญหาได  

ใหขอคำปรึกษาหรือสงตอไปยังเจาหนาที ่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล  

เพ่ือใหความชวยเหลือตอไป 



P a g e  | 153 

 

4. การใหคำแนะนำ/ปรึกษาทางโภชนาการเปนรายบุคคล  

 การใหคำปรึกษาทางโภชนาการแกผูปกครองเปนบทบาทหนึ่งที่คุณครูตอง

ดำเนินการในกรณีท่ีพบปญหาทางโภชนาการในนักเรียน  เปาหมายในการใหคำปรึกษา 

คือ เพื่อใหผูปกครองตระหนักรู เห็นความสำคัญของปญหา และเลือกแนวทางการ

แกปญหาที่สอดคลองกับบริบทของตนเอง   การที่จะบรรลุเปาหมายนี้ได ผูรับผิดชอบ

ในการใหคำปรึกษาผูปกครอง ซึ่งสวนใหญจะเปนคุณครูประจำชั้น หรือครูโภชนาการ 

หรือครูที ่รับผิดชอบงานสุขภาพอนามัยของนักเรียน จำเปนตองมีความเขาใจใน

หลักการใหคำปรึกษาและแนวทางในการแกปญหาโภชนาการในเด็กในรูปแบบตาง ๆ 

4.1 หลักการในการใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล 

 การใหคำปรึกษาเปนกระบวนการสรางสัมพันธภาพระหวางผูใหคำปรึกษา

กับผูรับคำปรึกษา เพื่อชวยเหลือใหผูรับคำปรึกษาเขาใจปญหา และตัดสินใจเลือก

แนวทางแกปญหาไดดวยตนเอง การใหคำปรึกษาไมใชการแนะแนว การสั่งสอน   

การตัดสินชี้ผิดชี้ถูก   ดังนั้นบทบาทของผูใหคำปรึกษา ไมใชการบอกทางออกใหกับ

ผูรับคำปรึกษาทำตาม เหมือนกับการสอนนักเรียน  แตจะเปนการใหทางเลือก และดึง

ศักยภาพที่มีอยูของผูรับคำปรึกษามาใชประโยชนแกผูรับคำปรึกษาใหมากที่สุด  ดังนั้น

คุณครูในฐานะผูที่จะตองทำหนาที่เปนผูใหคำปรึกษากับผูปกครองนักเรียนเพื่อนำไปสู

การแกปญหาทางโภชนาการที่มีประสิทธิภาพนั้น คุณครูตองยึดหลักการตอไปนี้เสมอ

เมื่อใหคำปรึกษาทางโภชนาการกับผูปกครอง 

4.1.1 การใหคำปรึกษาเปนกระบวนการที ่เนนการใชเทคนิค และทักษะของ

ผูใหคำปรึกษา ที่มีเปาหมายเพ่ือชวยเหลือใหผูปกครองเขาใจปญหา เกิดการตระหนักรู 

และสามารถจัดการปญหาโภชนาการของนักเรียนในความดูแลไดดวยตนเอง (ภายใต

การสนับสนุนของคุณครู หรือผูที่เก่ียวของ) 

4.1.2 ตองมีความเชื่อวา ผูปกครองมีศักยภาพในการจัดการปญหาของเขาเอง

ได 

4.1.3 ตองมีความเชื่อวา ผูปกครองมีศักดิ์ศรีและมีสิทธิในการตัดสินใจในการ

จัดการปญหาดวยตนเองไดตามศักยภาพ สูความสำเรจ็ตามเปาหมายของแตละคน   



154 | P a g e  

4.1.4 ตองเขาใจว า ผลลัพธทางโภชนาการนั ้น ไมได เป นผลมาจากการ

รับประทานอาหารเพียงพอเพียงเทานั้น แตมีหลายปจจัยมาเก่ียวของ ไดแก 

4.1.4.1 ปจจัยในตัวของบุคคลเอง เชน พันธุกรรม สภาวะทางอารมณ 

ความสามารถในการยอย การดูดซึม การใชสารอาหารของรางกายที่แตกตางในแตละ

บุคคล  ที่สงผลใหการไดรับอาหารที่เหมือนกันของแตละคนอาจจะใหผลตอภาวะ

โภชนาการที่แตกตางกัน 

4.1.4.2 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่สงผลตอภาวะโภชนาการ เชน คุณภาพของ

อาหารที่มีใน/รอบ โรงเรียน ในชุมชน  ที่บาน เปนสิ่งแวดลอมที่สำคัญที่สงผลตอการ

เลือกอาหารของเด็ก  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของพอแม  เพื่อนๆ  กระแสการ

โฆษณาอาหารตามสื่อตางๆ คานิยมการรับประทานอาหาร เปนตน 

4.1.4.3 ปจจัยดานระบบสุขภาพ  การดูแลสุขภาพที่เด็กไดรับ เชน การ

ไดรับวัคซีน  การเสริมสรางดานโภชนาการที่ไดรับจาก หนวยงานทางดานสาธารณสุข  

เปนตน 

4.2 กระบวนการใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล 

ในการใหคำปรึกษาผูปกครองในแตละครั้ง คุณครูควรจะดำเนินการใหครบ 4 

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

4.2.1 การสรางสัมพันธภาพระหวางผู ใหคำปรึกษากับผู ปกครอง  เพื ่อให

ผูปกครองรูสึกอบอุน เชื่อใจ และไววางใจ พรอมที่จะเปดเผยขอมูลของตนเอง และเปด

ใจรับฟง  ในขั ้นตอนนี้อาจจะเกิดขึ ้นตั ้งแตในขั ้นตอนการแจงและอธิบายผลการ

ประเมินการเจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน สิ่งที่ตองพึงระวังในการ

แจงผลแกผูปกครอง สำหรับกรณีที่นักเรียนมีปญหาทางโภชนาการ คือ การไมทำให

ผูปกครองรูสึกวาเปนความผิด หรือความบกพรองของตนเอง  แตมันเปนปญหาที่

โรงเรียนและผูปกครองตองรับผิดชอบรวมกัน   

4.2.2 ประเมินระดับความพรอมของผูปกครองในการแกปญหาของนักเรียน 

เราจะเรียกเปนศัพททางเทคนิควา “ระดับขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (stage of 

change)” โดยแนวคิดนี้ กลาวไววา การเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย จะเปลี่ยนแปลง

เปนลำดับขั้น ซึ่งมี 5  ขั้นดวยกัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะไมมีการขามขั้น  ไดแก 
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4.2.2.1 ขั ้นเมินเฉย  ผู ท ี ่อยู ในขั ้นนี ้ คือ ยังไมพรอมที ่จะปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมที่ตนเองเปนอยู เนื่องจากยังไมคิดวาสิ่งที่เปนอยูมันเปนปญหากับตนเอง   

ถาบุคคลอยู ในขั ้นนี ้ การจะไปแนะนำวิธีการตาง ๆ ในการแกปญหาก็จะไมเกิด

ประโยชน 

4.2.2.2 ขั้นลังเลใจ  ผูที่อยูในขั้นนี้ เริ่มเห็นความสำคัญของปญหาที่ตนเอง

เปนอยู แตยังรูสึกลังเลไมมั่นใจวาจะแกปญหาไดหรือไม 

4.2.2.3 ขั้นตัดสินใจ ผูที่อยูในขั้นนี้คอนขางจะเชื่อมั่นวาปญหาของตนเอง

นาจะแกได เขาจะสอบถามถึงวิธีการในการแกปญหา  ถาผูปกครองอยูในขั้นนี้ ผู ให

คำปรึกษาสามารถเชิญชวนใหผูปกครองประเมินแนวทางในการแกปญหาที่มีอยู วา

แนวทางไหนที่เขาสามารถนำไปประยุกตใชในบริบทของเขาได และจะปรับใชได

อยางไร 

4.2.2.4 ขั ้นลงมือปฏิบัติ ผู ท ี ่อยู ในขั ้นนี ้จะลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่

ตัดสินใจเลือก ในระหวางการปฏิบัติอาจจะเกิดปญหาที่ตองการการสนับสนุนจากผูให

คำปรึกษาเพื ่อใหผานพนปญหาไปได สรางความเชื ่อมั ่นในศักยภาพตนเองของ

ผูปกครอง 

4.2.2.5 ขั้นกระทำตอเนื่อง ในชวงนี้ผูใหคำปรึกษาจำเปนตองมีเทคนิคใน

การเสริมแรงจูงใจ รวมถึงการใหผูปกครองทวนสอบตนเอง เปนระยะ ๆ เพื่อใหมีการ

คงอยูของพฤติกรรมที่ตองการ และปองกันการกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิม 

 ตามแนวคิดในทฤษฏีนี ้ จะชวยใหผู ใหคำปรึกษาใชเทคนิควิธีการที่

เหมาะสมกับระดับขั้นของความพรอมในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปกครองได  การ

ใหแนวทางที่ไมสอดคลองกับระดับขั้นของการเปลี่ยนแปลงสงผลใหการใหปรึกษา

ลมเหลวได 

4.2.3 การทำความเขาใจกับปญหาโภชนาการ สาเหตุที ่เกี ่ยวของ กำหนด

แนวทางในการปญหา โดยผูใหคำปรึกษามีบทบาทเปนผูชวยใหผูปกครองเห็นปญหา

และสาเหตุ อาจจะโดยการตั้งคำถาม หรือการสะทอนคิด แตไมใชเปนผูบอกสาเหตุของ

ปญหาใหผูปกครองรับรู  เมื่อสรุปสาเหตุของปญหาโภชนาการของเด็กนักเรียนในการ
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ดูแลของผู ปกครองแลว  ก็ใหผ ู ปกครองกำหนดเปาหมายในการแกปญหา ผู ให

คำปรึกษาอาจรวมใหความเห็นได เสนอแนวทางแกไขและหารือความเปนไปไดตาม

บริบทของผูปกครอง แลวจะไดแนวทางการแกปญหาที่จะนำไปใชตอไป   สิ่งที่พึงระวัง

สำหรับผูใหคำปรึกษาในการใหแนวทางแกปญหา คอื ใหตระหนักไวเสมอวา “แนวทาง

ในการจัดการปญหาไมมีสูตรสำเร็จ  หมายความวา วิธีหนึ่งที่ใชไดผลกับบุคคลหนึ่ง 

อาจจะใชไมไดผลกับอีกบุคคลหนึ่ง  เราไมมีหนาที่บอกสูตรสำเร็จ  เรามีหนาที่เพียง

บอกทางเลือก และชวยผูปกครองคิดวาทางเลือกไหนบางที่นาจะเหมาะกับบริบท

ของผูปกครอง” 

4.2.4 ขั ้นยุต ิการใหคำปรึกษา  เป นการสรุปถึงเปาหมาย และวิธ ีการที่

ผูปกครองจะตองไปดำเนินการเพื่อการแกไขปญหาโภชนาการในนักเรียน  และการ  

นัดหมายในครั้งตอไปเพื่อติดตามผล หรือ การยุติในกรณีที่ปญหาไดรับการแกไขแลว 

ไมจำเปนตองมารับคำปรึกษาอีก 

 จะเห็นไดวา การใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล เปนกระบวนการที่ตองใช

เวลามาก ในทางปฏิบัติผูใหคำปรึกษาอาจจะไมมีเวลามากพอที่จะจัดใหคำปรึกษาเปน

รายบุคคลสำหรับเด็กนักเรียนที่มีปญหาทุกราย  ดังนั ้น อาจจำเปนตองคัดเลือก

นักเรียนท่ีคุณครูประเมินเบ้ืองตนวา เปนนักเรียนที่มีสาเหตุของปญหาทางโภชนาการที่

ซับซอน  มีปญหาทางโภชนาการคอนขางรุนแรง  หรือกลุมนักเรียนที่ผูปกครองไมคอย

ใหความสำคัญกับโภชนาการของเด็ก เพื ่อใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล  สวนกลุม

นอกเหนือจากนี้ ก็สามารถใหคำปรึกษาเปนกลุมได แตทั้งนี้กลุมก็ไมควรจะใหญเกินไป 

(ประมาณ 5-10 คน)  อยางไรก็ตาม ในการใหคำปรึกษาแบบกลุม ก็ยังจำเปนตองนำ

หลักการใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลมาประยุกตใชในกระบวนการใหคำปรึกษาดวย 
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4.3 แนวทางการใหคำแนะนำทั่วไปเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็กวัย

เรียน 

4.3.1 รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู และแตละหมูใหหลากหลาย ปริมาณ

อาหารเหมาะสมตามวัย (ดูไดจากธงโภชนาการ)  

4.3.2 รับประทานอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ โดยเฉพาะมื้อเชาเปนมื้อที ่สำคัญ

สำหรับนักเรียน ไมควรงดมื้อเชา  การรับประทานอาหารไมครบ 3 มื้อเปนสาเหตุให

นักเรียนไดรับพลังงานและสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย ทำให

เด็กเปนโรคขาดสารอาหาร (มีภาวะผอม หรือ เตี้ย)  ในทางตรงขาม การรับประทาน

อาหารหลักมากกวา 3 มื้อ จะทำใหไดรับพลังงานมากเกินความตองการของรางกาย 

เกิดภาวะอวนได 

 4.3.3 จัดใหมีอาหารระหวางม้ือ อาจจะเปนอาหารวางเชา หรือ อาหารวางบาย 

โดยแนะนำใหอาหารวางกอนอาหารมื้อหลักประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมง  เนื่องจากวัย

เด็กรางกายกำลังเจริญเติบโต มีความตองการสารอาหารมากขึ ้น  เด็กอาจจะไม

สามารถรับสารอาหารไดครบถวนจากอาหารมื ้อหลัก 3 มื ้อ  จำเปนตองไดรับ

สารอาหารเพิ่มเติมจากอาหารระหวางมื้อวางดวย  ทั้งนี้อาหารวางที่จัดใหสำหรับเด็ก

วัยเรียน ควรจะเปนอาหารวางที่มีสารอาหารหลากหลาย ไมควรเปนอาหารที่หวาน มัน 

และเค็มมากจนเกินไป อาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการ แนะนำใหจัดเปนอาหาร

วางสำหรับเด็กวัยเรียน ไดแก 

4.3.3.1 นมจืด  ไมแนะนำใหจ ัดนมปรุงแตงกลิ ่นรส  นมเปรี ้ยว ใหกับ

นักเรียน เนื่องจาก นมเหลานี้มีการเติมน้ำตาล  จะทำใหนักเรียนติดกับรสหวาน และ

ไดรับพลังงานจากนมมากเกินจำเปน เด็กตองดื่มนมทุกวัน วันละ 2 แกว จะทำใหไดรับ

แคลเซียมเพียงพอกับความตองการ 

4.3.3.2 ผลไมสด  หากเปนผลไมแปรรูป เชน ตากแหง อบ  จะตองไมมีการ

เติมน้ำตาล หรือน้ำผึ้ง ไมแนะนำผลไมดอง เนื่องจาก มีโซเดียมสูง 

4.3.3.3 พืชหัว ธ ัญพืชและถั ่ว เช น มันเทศตม เผ ือกตม ขาวโพดตม          

ถั่วลิสงตม เปนตน 
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4.3.3.4 ขนมไทยรสไมหวานจัด โดยเลือกขนมที่ใชวัตถุดิบหลัก ที่เปนอาหาร

ในกลุมขาว แปง ผัก ผลไม ถั่วเมล็ดแหง ไข นม เปนสวนประกอบ  เชน ขาวตมมัด 

ฟกทองแกงบวด ขนมกลวย ถ่ัวเขียวตมน้ำตาล เตาสวน สาคูเปยกขาวโพด ถั่วแปป 

เปนตน 

4.3.3.5 อาหารวางอื ่น ๆ ใหเลือกประเภทที่มีผัก ผลไม เนื้อสัตว ถั่ว นม  

เปนสวนประกอบ เชน ซาลาเปาไสไกสับ ขนมจีบกุง แซนวิชไขดาว ขนมปงไกหยอง     

ขนมปงหนาหมู ขาวเกรียบปลา เปนตน ทั้งนี้จะตองมีรสชาติไมเค็ม ไมหวานจัด และ 

ไมมันมาก   

4.3.4 รับประทานอาหารกลุมเนื้อสัตวใหหลากหลาย เนื่องจากวัยเด็กเปนชวง

วัยที่มีการเจริญทางกายและสมองเปนอยางมาก ดังนั้น อาหารที่เปนแหลงโปรตีนที่

ควรจะตองรับประทานเปนประจำ เพราะอาหารเหลานี้มีสารอาหารที่พบวาเด็กมักจะ

ไดรับไมเพียงพอ  ไดแก 

4.3.4.1 ปลา เปนแหลงที่ดีของกรดไขมันสายยาว ที่รู จักกันในชื่อ ดีเอชเอ 

เปนกรดไขมันที่เปนโครงสรางของเซลลสมองและระบบประสาท และจอประสาทตา  

เด็กนักเรียนควรรับประทานปลา อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง 

4.3.4.2 ตับ เลือดสัตว  เน ื ้อแดง เปนแหลงที ่ด ีของธาตุเหล็ก ควรได

รับประทานอยางนอยสัปดาหละ 1-2 ครั้ง  นอกจากนี้ ตับยังเปนแหลงที่ดีมากของ

วิตามินเอ 

4.3.4.3 ไข เปนแหลงโปรตีนคุณภาพดี มีวิตามินและแรธาตุหลายชนิด      

มีราคาถูกเมื่อเทียบกับแหลงโปรตีนอื่น ๆ  หาไดงาย เด็กสามารถรับประทานไดทุกวัน 

4.3.4.4 เตาหู ปลาเล็กปลานอย เปนแหลงที่ดีของแคลเซียม ที่ทำใหเด็ก

ไดรับแคลเซียมเพิ่มเติมจากนมจืด  

4.3.5 รับประทานผัก ผลไม หลากสีสัน เปนประจำทุกวัน หากเปนพืชผักที่    

ไมไดปลูกเอง ใหความสำคัญกับการลางใหทั่วถึงและสะอาด เนื่องจาก ผัก ผลไมท่ีขาย

ทั่วไป มีโอกาสสูงมากในการปนเปอนจากสารเคมี  

4.3.6 ใชเกลือ หรือเครื ่องปรุงที ่ม ีการเสร ิมไอโอดีน เพราะ ไอโอดีนเปน

สารอาหารที่สำคัญในการสรางเซลลสมองของเด็ก 
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4.3.7 ดูแลใหเด็กนอนหลับใหเพียงพอ  อยางนอยวันละ 8-9 ชั่วโมง ไมควร

นอนดึก เพราะฮอรโมนสงเสริมการเจริญเติบโตของเด็กจะมีการหลั่งในชวงกลางคืนที่

เด็กนอนหลับ 

4.3.8 กระตุน/สงเสริม ใหเด็กมีกิจกรรมท่ีมีการออกกำลังเปนประจำทุกวัน เชน 

การเลนกีฬากลางแจง  การทำสวน ทำงานบาน เปนตน 

4.4 แนวทางการใหคำแนะนำการบริโภคอาหารสำหรับเด็กที่ขาดสารอาหารและ

กลุมเสี่ยง 

 สำหรับเด็กที่ขาดสารอาหารและกลุมเสี่ยงตอการขาดสารอาหาร ใหคำแนะนำ

ที่เปนแนวทางท่ัวไปที่กลาวไวขางตน และแนะนำเพ่ิมเติม ดังนี ้

4.4.1 ใหเพิ่มปริมาณอาหารที่รับประทานจากปริมาณที่แนะนำสำหรับเด็ก

ปกติทั่วไป  โดยทั่วไปเด็กที่ขาดสารอาหาร มักจะเปนเด็กที่รับประทานอาหารไดนอย 

และเลือกรับประทานอาหารเพียงบางประเภท  ความทาทายของผู ปกครอง คือ 

เทคนิค วิธีการที ่จะเพิ ่มชนิดและปริมาณอาหารที ่เด็กรับประทาน และการเลือก

รายการอาหารที ่มีพลังงานสูงในปริมาณอาหารที่ไมมาก เพื ่อใหเด็กไดรับพลังงาน

เพียงพอในปริมาณอาหารที่เขารับไดไมมาก  ขอแนะนำในการเลือกอาหารสำหรับเด็ก

ที่ขาดสารอาหารและรับประทานอาหารยาก ดังนี ้

4.4.1.1 จัดเวลาอาหารมื้อหลักใหครบ 3 มื้อ บรรยากาศในการรับประทาน

อาหารแบบสบาย ไมมีการบังคับหรือรีบเรง  ตองไมไดร ับประทานอาหารใด ๆ     

อยางนอย 1.5 ชั่วโมง กอนม้ือหลัก เพื่อใหเดก็สามารถรับอาหารจากมื้อหลักไดเต็มที ่

4.4.1.2 เลือกกับขาวที่เปนอาหารที่ปรุงดวยกะทิ หรือ น้ำมัน เชน อาหาร

ผัด ทอดกรอบ  แกงกะทิ หรือ อาหารจานเดียวที่เปนอาหารผัด เชน กวยเตี๋ยวผัด 

ราดหนา  ขาวมันไก  ขาวหมกไก ขนมจีนน้ำยากะทิ เปนตน 

4.4.1.3 จัดอาหารวาง 2-3 มื้อตอวัน (เชา บาย และ ค่ำ) โดยเนนเปนขนมที่

ใชกะทิ หรือ นม หรือน้ำผลไมปน เสริมระหวางมือ้  

4.4.1.4 ใชนมปรุงแตงกลิ่นรส หรือ นมเปรี้ยวได ในกรณทีี่เด็กไมชอบนมจืด 
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4.4.1.5 คอย ๆ ปรับเปลี่ยนการรับประทานขนม-เครื ่องดื่มที่มีคุณคาทาง

โภชนาการนอย เชน ขนมขบเคี้ยว น้ำหวาน มาเปนของวางที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

4.4.1.6 ใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกรายการ และจัดเตรียมอาหารของเขา 

4.4.2 ในกรณีเด็กเตี ้ย ใหเนนการเพิ ่มปริมาณอาหารที ่เปนแหลงโปรตีน  

แคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี เปนพิเศษ  พยายามใหเด็กไดดื่มนมทุกวัน วันละ 3 

กลอง 

4.4.3 จัดใหเด็กไดออกกำลังกายหรือเลนกีฬาทุกวัน เพื่อกระตุนความอยาก

อาหารและการเจริญเติบโตของกระดูก 

4.5 แนวทางการใหคำแนะนำการบริโภคอาหารสำหรบัเด็กท่ีอวนและกลุมเส่ียง 

 สำหรับเด็กที่มีน้ำหนักเกิน อวนและกลุมเสี ่ยง ใหคำแนะนำที ่เปนแนวทาง

ทั่วไปที่กลาวไวขางตน และแนะนำเพ่ิมเติม ดังนี ้

4.5.1 ใหรับประทานอาหารมื้อหลักใหครบ 3 มื้อ ไมแนะนำใหงดอาหารมื้อใด 

มื ้อหนึ ่ง หรือจำกัดปริมาณอาหารในอาหารมื ้อหลัก เพราะเด็กอยู ในวัยที ่กำลัง

เจริญเติบโต การจำกัดปริมาณอาหารอาจจะสงผลใหไดรับวิตามิน แรธาตุบางตัว      

ไมเพียงพอกับความตองการของรางกายได  การควบคุมน้ำหนักในเด็กจะให

ความสำคัญกับการเลือกชนิดอาหารที่มีพลังงานต่ำ เชน อาหารในกลุมผัก ผลไมที่ไม

หวานจัด ธัญพืชที่ไมขัดสี เนื้อสัตวไมติดมัน นมพรองมันเนนย และควบคุมปริมาณ

อาหารที่มีความเขมขนของพลังงานสูง เชน อาหาร/เครื่องดื่มที่มีรสหวาน อาหารที่ใช

ไขมัน น้ำมันปรุงประกอบ 

4.5.2 จัดอาหารในปริมาณที่แนะนำตามวัย (ดูจากธงโภชนาการ) หากเด็ก

รับประทานแลวรูสึกไมอิ่ม อาจจะใหดื่มน้ำ 1 แกวกอนการรับประทานอาหาร 

4.5.3 ลด หรือ งดเครื่องดื่มรสหวาน ขนมกรุบกรอบ เบเกอรี เนื่องจาก อาหาร

เหลานี้มีพลังงานสูง แตมีสารอาหารอื่นนอย และเปลี่ยนเปนอาหารวางที่มีคุณคาทาง

โภชนาการ แตใหในปริมาณที่จำกัด จัดอาหารวางใหเปนเวลา เพื่อเปนการปรับนิสัย

การกินจุบกินจิบของเด็ก 

4.5.4 ไมควรซื้อขนม เครื่องดื่มรสหวานไวในบาน   

4.5.5 ใหดื่มนมจืดประเภทนมพรองมันเนย หรือนมปราศจากไขมัน 
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4.5.6 ฝ  ก ให  เ ด ็ ก ร ั บประทานอาหารช  าๆ  เ ค ี ้ ย วอาหารให  ละ เอ ียด                  

หยุดรับประทานอาหารเมื่อรูสึกอ่ิม 

4.5.7 ไมควรใชอาหาร เปนรางวัลลอใจใหเด็ก เมื ่อเด็กมีพฤติกรรมเปนที่      

พึงพอใจ 

4.5.8 จำกัดเวลาในกิจกรรมแบบเนือยนิ่ง เชนการเลนเกมส การเลนโทรศัพท 

ควรจำกัดเวลาทั้งวันไมเกิน 2 ชั่วโมง และทดแทนดวยการจัดกิจกรรมจัดใหเด็กมีการ

เคลื ่อนไหวรางกายเปนประจำ เชน ออกกำลังกายกับคนในครอบครัว ขี ่จักรยาน 

กิจกรรมชวยงานบาน งานสวน เปนตน 

5. การนำขอมูลไปใชประโยชน 

 โรงเรียนสามารถนำขอมูลจากการเฝาระวังการเจริญเติบโตในนักเรียนไปใช

ประโยชนในหลายลักษณะ เชน  ใชเพื่อการคนหาปญหาทางโภชนาการ  ใชเพื่อการ

โนมนาวใหผูที่เกี ่ยวของตระหนักรูถึงขนาดของปญหา หรือใชเพื่อการติดตามผลการ

จัดการปญหาหรือโครงการ เปนตน   ในการจัดการขอมูลการประเมินการเจริญเติบโต

และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการนำเสนอขอมูลควรจะมีการออกแบบให

สอดคลองกับเปาหมาย/วัตถุประสงคของการใชขอมูล เพื่อใหการนำขอมูลไปใชบรรลุ

วัตถุประสงคในการใชงาน ตัวอยางการจัดการและการนำเสนอขอมูลใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการใชงาน มดีังนี้ 

5.1 การบันทึกขอมูลน้ำหนัก สวนสูง ลงบนกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก

นักเรียนเปนรายบุคคล สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 6 ขวบขึ้นไป สามารถใหนักเรียนบันทึก

ของตัวเองไดภายใตคำแนะนำของครู นอกจากจะใชขอมูลการเจริญเติบโตเพื่อสราง

ความตระหนักรูแกเด็กนักเรียนถึงความสำคัญของอาหารตอการเจริญเติบโตแลว ยัง

สามารถบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตรเรื่องจำนวน ตัวเลข ไดดวย  รวมทั้งใชกราฟการ

เจริญเติบโตรายบุคคลนี้เพื่อการสื่อสารกับผูปกครองเรื่องโภชนาการกับศักยภาพใน

การเจริญโตของเด็กไดอีกดวย (ตัวอยางการบันทึกขอมูลรายบุคคล ดังแสดงในภาพที่ 

5.10-5.11) 

5.2 การสรุปจำนวนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการในระดับตาง ๆ    ในแตละ

ภาคการศึกษา โดยการคำนวณรอยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการแตละประเภท  
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สามารถใชในการรายงานภาพรวมของปญหาทางโภชนาการในความดูแลของคุณครู 

หรือภาพรวมของชั้น ของโรงเรียน และใชติดตามการเปลี่ยนแปลงของปญหาได เมื่อ

นำขอมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนในแตละภาคการศึกษามารายงานเปนกราฟ   

จะเห็นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงไดดี  

 

ภาพที่ 5.18  ตัวอยางกราฟ รายงานการติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียนใน 1 ป

การศกึษา 

ที่มา: ภาพจัดทำโดยผูเขียน 

5.3 รอยละของนักเรียนที่มีปญหาทางโภชนาการบงชี้ขนาดของปญหา ในขณะ

ที่ระดับของภาวะโภชนาการที่วัดได บงชี้ความรุนแรงของปญหา   ในกรณีที่โรงเรียน

ตองการหางบประมาณสนับสนุนการแกปญหา  การรายงานขอมูลรอยละของนักเรียน

ที่มีปญหาทางโภชนาการ (ทั้งขาดและเกิน) จำแนกตามระดับของภาวะทุพโภชนาการ 

จะแสดงใหเห็นทั้งขนาดและความรุนแรงของปญหาไดชัด  ชวยใหผู สนับสนุนทุน

มองเห็นปญหาไดงายขึ้น  

0

20

40

60

80

ผอม ค่อนขา้งผอม สมสว่น ทว้ม อว้น

10 12

70

6 27 10

75

7 1

รอยละของนักเรียนตามภาวะโภชนาการ (น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง)

ภาคเรียนท1ี

ภาคเรียนท2ี



P a g e  | 163 

 

 

ภาพที่ 5.19  ตัวอยางการนำเสนอขอมูลแสดงใหภาพของขนาดและความรุนแรงของ

ปญหาโภชนาการที่พบ 

ที่มา: ภาพจัดทำโดยผูเขียน 

5.4 รวบรวมขอมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เรียงลำดับจากขอที่พบวาเด็ก

ปญหามากที่สุด ไปนอยสุด  นำพฤติกรรมการบริโภคที่มีปญหามากในลำดับตน ๆ    

มากำหนดเปนแผนในการแกไข 

6. การดำเนินงานสงเสริมการเจริญเติบโต ปองกัน และแกไขปญหาทุพโภชนาการ 

 เมื่อสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินภาวะโภชนาการและพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของเด็ก แลววิเคราะหหาปจจัยที ่จะเปนสาเหตุของปญหาทาง

โภชนาการที่พบ  เพื่อจัดทำโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินงานสงเสริม

การเจริญเติบโต ปองกันและแกไขปญหาทุพโภชนาการ 

การดำเนินงานในระดับโรงเรียนเพื่อการสงเสริมการเจริญเติบโต ปองกันและ

แกไขปญหาทุพโภชนาการในนักเรียน มีไดหลากหลายลักษณะ ที ่โรงเรียนสามารถ

นำไปประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทของตนเอง   การดำเนินงานไมควรมุงเนนเฉพาะ

กลุมที่มีปญหาทางโภชนาการ เพราะอาจจะทำใหเกิดความรูสึกเปนปมดอยหรือรูสึก

แปลกแยกสำหรับนักเรียนที่มีปญหาทางโภชนาการได   กิจกรรมควรจะทำใหกับทุก
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รอยละของนักเรียนจําแนกตามภาวะโภชนาการ (สวนสูงตามเกณฑอาย)ุ

เตยี คอ่นขา้งเตีย สว่นสงูตามเกณฑ์ คอ่นขา้งสงูกวา่เกณฑ์ สงูกวา่เกณฑด์ีมาก
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คนอยางไมเจาะจง ยกเวนในกรณีที่มีงบประมาณจำกัด เชน การจัดอาหารเสริมสำหรับ

นักเรียนที่มีภาวะขาดสารอาหาร ในกรณีนี้ คุณครูควรหาวิธีการจัดการเพื่อปองกัน

ความรูสึกเหลื่อมล้ำของนักเรียนดวย 

6.1 การใหความรูทางโภชนาการที่บูรณาการไปกับรายวิชาตาง ๆ ทุกวิชาที่มี

ในหลักสูตร โดยทั่วไปหลักสูตรการเรียนการสอนไดบรรจุเนื้อหาโภชนาการไวในสาระ

การเรียนรูพลศึกษา และวิทยาศาสตรเทานั้น  มีโรงเรียนเปนสวนนอยที่ไดมีการนำ

ความรูทางโภชนาการไปบูรณาการเขากับการสอนในวิชาอื่น ๆ เชน วิชาภาษาอังกฤษ  

วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาตร วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ เกษตร  การบูรณาการ

ความรูทางโภชนาการเขากับวิชาอื่น ๆ มีขอดี คือ ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัสกับ

โภชนาการไดมากขึ้น รวมถึงไดเห็นแงมุมของการประยุกตความรูทางโภชนาการ  

ความทาทายของการบูรณาการความรูทางโภชนาการไปกับวิชาอื่น ๆ คือ ครูที่สอนใน

วิชาตาง ๆ เหลานั้น จะตองมีความรูโภชนาการมากพอที่จะนำประเด็นทางโภชนาการ

มาบูรณาการเขากับวิชาของตนเองอยางกลมกลืนได และที่สำคัญที ่สุด คือ คุณครู

จะตองตระหนักถึงความสำคัญของการสรางความรอบรูทางโภชนาการใหกับนักเรียน

ดวย 

6.2 การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือโครงการเพ่ือสรางความตระหนักรู ความ

รอบรู และทักษะทางโภชนาการใหกับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และผูปกครอง 

ตัวอยางกิจกรรม เชน 

6.2.1  สารวัตรโภชนาการ  เปนการมอบหมายใหตัวแทนนักเรียน (อาจจะ

ดวยการคัดเลือก หรืออาสาสมัคร) รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพอาหารที่มีบริการใน

และรอบๆ บริเวณโรงเรียน สื่อสารขอมูลทางโภชนาการใหกับเพื่อนนักเรียน โดยมี

คุณครูเปนท่ีปรึกษา (แนวคิดเหมือน กิจกรรม อย.นอย) 

6.2.2  การประกวดโรงเรียนตัวอยางดานโภชนาการ 

6.2.3  นักเรียนตนแบบทางโภชนาการ (Nutrition model)  

6.2.4  กิจกรรมสาธิต/ประกวดแขงขัน การประกอบอาหารที่ดีตอสุขภาพ 

6.2.5  โภชนาการเสียงตามสาย 

6.2.6  การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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6.2.7  การเกษตรเพ่ืออาหาร 

6.2.8  การศึกษาดูงานนอกสถานที ่ เช น แปลงเกษตร ตลาดอาหาร

ปลอดภัย ซุปเปอรมารเก็ต เปนตน 

6.2.9  การจัดนิทรรศการ  การรณรงค 

6.3 โครงการอาหารกลางวัน/อาหารเชาในโรงเรียน โดยทำใหอาหารกลางวัน

เปนทั้งโอกาสที่นักเรียนไดรับสารอาหารครบตามมาตรฐานของอาหารกลางวัน และ

เปนตัวอยางใหนักเรียนไดเรียนรูถึงตำรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ และปริมาณ

ที่เหมาะสมกับวัยของตัวเอง รวมทั้งสุขลักษณะในการบริโภคอาหารดวย 

6.4 การสรางสิ ่งแวดลอมดานอาหารภายใน และรอบ ๆ โรงเรียน ใหเอื้อ

สำหรับนักเรียนใหสามารถเลือกอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ 

6.5 การใชระบบการเฝาระวังเพื่อการสงเสริมโภชนาการและการแกปญหา

โภชนาการในนักเรียน (ไมใชเปนเพียงแคการรายงานขอมูลเทานั้น) 

6.6 การจัดกิจกรรมสรางความรอบรูทางโภชนาการใหกับผูปกครองอยาง

สม่ำเสมอและตอเนื่อง ในชองทางและรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหผูปกครองสามารถนำ

ความรู ไปใชในการดูแลดานอาหารและโภชนาการที ่เหมาะสมสำหรับนักเรียนใน

ปกครองไดตามบริบทของตนเอง  

ในการดำเนินงานเพื่อการสงเสริมการเจริญเติบโต ปองกัน และแกไขปญหา

ทุพโภชนาการในนักเรียนใหมีประสิทธิผลนั้น ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจของทุก

ฝาย (ผูบริหาร ครู ผูปกครอง องคกรในชุมชน) อยางเขมแข็ง กลาวคือ ตองยินยอม

พรอมใจ และมีทักษะในการดำเนินงานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ   การมีนโยบาย   

กลยุทธที่ชัดเจนของโรงเรียนเปนประเด็นที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรม

ตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน 
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7. การติดตามภาวะการเจริญเติบโต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กท่ีขาด

สารอาหารและเด็กท่ีน้ำหนักเกินหรืออวน  รวมถึงกลุมเสี่ยงและเด็กท่ีมีแนวโนมการ

เจริญเติบโตไมดี 

7.1 การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก สวนสูง ภายหลังไดลงมือ

จัดการปญหา ควรจะมีการติดตามผลเปนรายบุคคลเดือนละครั ้ง วาเปนไปตาม

เปาหมายที่กำหนดไวหรือไม หากไมเปนไปตามเปาหมาย ใหทบทวนหาสาเหตุ/ปจจัยที่

เกี่ยวของที่สงผลใหการแกปญหาไมบรรลุเปาหมาย แลวหาแนวทางจัดการปญหาใหม

ใหสอดคลองตามปจจัยที่พบ และติดตามผลตอไป ทั้งนี้ในกระบวนการติดตามจะตอง

ใหผูปกครองและนักเรียนเขามาสวนรวมเสมอในการหาสาเหตุและหาแนวทางใหม 

7.2 ติดตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยการประเมินพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร  โดยกำหนดใหมีการติดตามทุก 2 สัปดาหสำหรับเด็กขาดสารอาหารและเด็ก

อวน  และ เดือนละครั้งสำหรับเด็กกลุมเสี่ยงหรือกลุมเด็กที่มีแนวโนมการเจริญเติบโต

ไมด ี

7.3 เยี่ยมบาน ในกลุมเด็กที่ขาดสารอาหาร เด็กอวน และกลุมเสี่ยงอยางนอย

เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือดูคุณภาพของอาหารที่รับประทานกันในครัวเรือน สภาพแวดลอม

ดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิง่แวดลอมภายใน-นอกบาน 

8. การรายงานภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน 

รายงานขอมูลไปตามระบบการเฝาระวังทางโภชนาการในเด็กนักเรียนของ

กระทรวงสาธารณสุข ที ่กำหนดใหโรงเรียนมีการชั ่งน้ำหนักและวัดสวนสูงภาค

การศึกษาละครั้ง (ทุก 6 เดือน) สำหรับเด็กวัยเรียน และ ทุก 3 เดือนสำหรับเด็ก

อนุบาล เพื่อใชเปนขอมูลรายงานสถานการณภาวะโภชนาการของเด็กในภาพรวมของ

แตละระดับ เชน ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ  ที่หนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการสงเสริมโภชนาการใชในการกำหนดนโยบายตอไป ขอมูลที่รายงาน 

เปนจำนวนและรอยละของนักเรียนจำแนกตามภาวะโภชนาการแบบตาง ๆ โดยแยก

ตามเพศ  และความครอบคลุมของการประเมิน คือ สัดสวนของจำนวนนักเรียนที่ชั่งวัด

เทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียน (ตัวอยางการสรุปขอมูลดังแสดงในภาพที่ 

5.14 หนา 141) 
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ขอพึงระวังในการรายงานขอมูล คือ การรายงานผลใหเปนไปตาม KPI แตไม

ตรงตามความเปนจริง  เนื่องจากความกลัวจากการถูกตำหนิจากผูบริหารระดับที่เหนือ

ขึ้นไป   การกระทำดังกลาว จะทำใหปญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ ไมไดรับการแกไข เนื่องจาก

ปญหาถูกปกปดไว  

บทสรุป 

 การเฝาระวังทางโภชนาการในโรงเรียน เปนกระบวนการท่ีมีเปาหมายเพ่ือการ

ควบคุมปญหาและการสงเสริมโภชนการของเด็กนักเรียน  โดยมีขั ้นตอนในการ

ดำเนินการทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก 2) การ

ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 3) การแจงและอธิบายผลการประเมินการ

เจริญเติบโตของเด็กและพฤติกรรมการบริโภคอาหารแกเด็กและผูปกครอง 4) การให

คำแนะนำ/ปรึกษาทางโภชนาการเปนรายบุคคล 5) การนำขอมูลไปใชประโยชน 6) 

การดำเนินงานสงเสริมการเจริญเติบโต ปองกัน และแกไขปญหาทุพโภชนาการ 7) การ

ติดตามภาวะการเจริญเติบโต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กที ่ขาด

สารอาหารและเด็กที่น้ำหนักเกินหรืออวน  รวมถึงกลุมเสี่ยงและเด็กที่มีแนวโนมการ

เจริญเติบโตไมดี 8) การรายงานภาวะการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน โดยลำดับและ

ความเชื่อมโยงของแตละขั้นตอนในการดำเนินการเฝาระวังเพื่อการสงเสริมโภชนาการ

สรุปไดดังแผนภูมิตอไปนี ้
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บทที ่6  

การเขียนโครงการเพื่อการสงเสริมโภชนาการในโรงเรียน 

 

 การเขียนโครงการอยูในขั้นตอนการวางแผน ที่เปนสวนหนึ่งในกระบวนการ

สงเสริมโภชนาการในโรงเรียน เปนการกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน การใช

ทรัพยากรที่สอดคลองกันเพื ่อการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่

ตองการภายในระยะเวลาที ่กำหนด   โครงการที ่เขียนขึ ้นมาสวนใหญเปนไปเพ่ือ        

1) การนำเสนอผู บังคับบัญชาระดับสูง เพื ่อขออนุมัติใหดำเนินการตามโครงการ      

เปนผลดีในการประสานงานกับหนวยงานอื ่นในองคกร 2) การนำเสนอขอรับ

การสนันสนุนงบประมาณจากแหลงทุน 3) ใชแจงใหบุคคล หรือ หนวยงานตาง ๆ ที่

เก่ียวของใหทราบถึงรายละเอียดตาง ๆ อันจะเปนประโยชนในการรวมมือประสานงาน

กันตอไป และ 4) ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
 โครงการที ่ดีควรจะเปนโครงการที ่สามารถแกปญหาได ใหผลที่คุ มคากับ

ทรัพยากรที่ใชไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางแผนโครงการใหมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่

ชัดเจน สอดคลองกับปญหาที่พบ  รายละเอียดในทุกสวนของโครงการกำหนดขึ้นบน

พื้นฐานขอมูลที่เปนจริงและจากการวิเคราะหอยางรอบดาน มีความสอดคลองสัมพันธ

กัน มีระยะเวลาในการดำเนินงานแนนอน ระบุวันเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด  สามารถ

นำไปปฏิบัติได สอดคลองกับแผนงานหลักขององคกร หรือผูใหทุน สามารถติดตาม

ผลได  จะเปนการดีมาก หากโครงการไดร ับการสนับสนุนจากผู บริหารทุกดาน 

โดยเฉพาะดานทรัพยากรที่จำเปน 

ปญหาที่พบบอย ๆ ในการจัดทำขอเสนอโครงการ คือ โครงการที ่กำหนด

ขึ้นมาไมไดแสดงใหเห็นปญหาที่ตองการจะแกไขอยางแทจริง  อาจจะเนื่องมาจากไมได

วิเคราะหปญหาและความตองการอยางจริงจัง ผูกำหนดโครงการใหความสำคัญเพียง

ตองการใช งบประมาณใหหมดเทานั ้น นอกจากนี ้ อาจจะมาจากการไมทราบ         

แนวทางการพัฒนาขอเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพ ทำใหรายละเอียดตาง ๆ ใน

โครงการไมสอดคลองสัมพันธกัน หรือแผนการทำงานมีความเปนไปไดนอย   ผูเขียนจึง
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ขอนำเสนอแนวทางการออกแบบโครงการที่มุ งวัตถุประสงค (Objective-oriented 

program planning) จะชวยใหสามารถกำหนดรายละเอียดในโครงการไดสอดคลอง

กันและนำไปสูการแกปญหาไดตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน โครงการมีความเปนไปไดสูง  

1. การออกแบบโครงการที่มุงวัตถุประสงค 

 “วัตถุประสงค” หมายถึง จุดมุงหมายหรือสิ่งที่จะไปใหถึง  การออกแบบ

โครงการที ่เร ิ ่มตนดวยการกำหนดจุดมุ งหมายที ่ตองการจะไปใหถึง แลววางแผน

กิจกรรมที่ตองดำเนินการและทรัพยากรที่ตองใชเพื ่อบรรลุจุดมุ งหมายที่กำหนดไว   

เราเรียก กระบวนการนี้วา “การออกแบบโครงการที่มุงวัตถุประสงค” การดำเนินการ

ใด ๆ ที่บรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไว แสดงวาประสบความสำเร็จ  ดังนั้น หากโครงการ

ที่ใชเปนแผนในการดำเนินงาน เปนโครงการท่ีไดจากการออกแบบโดยใชกระบวนการ

ที่เรียกวา “การออกแบบโครงการที่มุ งวัตถุประสงค” แลว ก็นาจะเปนโครงการที่มี

โอกาสประสบความสำเร ็จได มาก  กระบวนการในการออกแบบโครงการที ่มุง

วัตถุประสงค ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ไดแก 

1.1 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.2 การวิเคราะหปญหา สาเหตุและผลกระทบของปญหา 

1.3 การกำหนดกลยุทธในการแกไขปญหา 

1.4 การกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

1.5 การกำหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการแกปญหา 

1.6 การกำหนดทรัพยากรที่จำเปนตองใชในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการ

แกปญหา 

1.7 การกำหนดตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1.8 การทำแผนการทำงาน 
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1.1 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึงบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานที่มีสวนในการ

ดำเนินโครงการทั้งในสวนที่ใหประโยชน สวนที่เปนอุปสรรคกับโครงการ  สวนที่ไดรับ

ประโยชน สวนที่ไดรับผลกระทบทางลบจากโครงการ  การวิเคราะหแยกแยะบทบาท

ของบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการในลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนี้ จะเปนประโยชนในการ

สรางการมีสวนรวมของบุคคลที่เกี่ยวของในโครงการ อันจะสงผลตอความสำเร็จและ

ความยั่งยืนของโครงการ   และเปนประโยชนในแงการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

โครงการเพ่ือลดอิทธิพลทางลบของผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนอุปสรรคตอโครงการได  

 ในขั้นตอนนี้เริ ่มดวยการระบุผู มีสวนไดสวนเสียในโครงการ โดยผูที ่เปน

เจาของโครงการ หรือทีมทำงานชวยกันระดมสมอง อาจจะใชคำถามเหลานี้ชวยนำทาง

ในการหากลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

- เราตองการจะรูอะไร ใครบางที่นาจะเปนคนที่มีประสบการณหรือมีมุมมอง

ในเรื่องที่เราตองการจะรู 

- ใครเปนผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการดำเนินโครงการ 

- ใครจะเปนคนลงมือทำ 

- การสนับสนุนของใครท่ีมอิีทธิพลตอความสำเร็จของโครงการ 

- ใครบางที่มีสิทธิเขามารวมในโครงการนี้ 

- ใครบางที่อาจจะไดรับผลกระทบในทางลบจากโครงการนี้ 

- ใครบางที่จะไดรับประโยชนจากโครงการนี้ทั้งทางตรงและทางออม 

ในเบื้องตนของการคนหาผูมีสวนไดสวนเสีย ใหชวยกันระดมสมองใหไดชื่อ

มาใหไดมากที่สุด  เมื่อไดรายการของผูที่เราคิดวาจะมีสวนไดสวนเสียในโครงการแลว  

ใหใชระดมความคิดในทีมที่จะรางโครงการ ในการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียหลักของ

โครงการ โดยอาจจะใชตารางตอไปนี้ชวยในการวิเคราะหได  

จากตารางที่ 6.1 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย ในสวนของการวิเคราะห 

“บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย” ใหพิจารณาวากลุมนั้น ๆ จะเขามามีสวนรวมใน

โครงการในลักษณะใด โดยใหใสเครื ่องหมาย “+” ไวขางหนาขอความในกรณีที่

บทบาทนั้นมีผลทางบวกตอโครงการ และใสเครื่องหมาย “-” ในกรณีมีบทบาทในเชิง



174 | P a g e  

ลบ    การวิเคราะหในประเด็นนี้ทำใหเห็นไดวา ผูจัดทำโครงการจะดึงผู มีสวนได    

สวนเสียแตละกลุมเขารวมโครงการในลักษณะใด   สำหรับกลุมที่คิดวามีบทบาทใน  

เชิงลบตอโครงการ ก็จะไดวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ   

ทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น   การวิเคราะหในประเด็นถัดมาอีก 2 ประเด็น คือ “เงื่อนไขที่

จะทำใหผูมีสวนไดสวนเสียสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่อง”กับ“กลไกที่จะสรางการมี

สวนรวม" นั้น จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากในการวางแผนการทำงานเพื่อให

เกิดการมีสวนรวมอยางย่ังยืนของผูมีสวนไดสวนเสีย  

ตารางที่ 6.1  ตัวอยางตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 

กลุมผูมีสวนได

สวนเสีย 

สวนไดสวนเสียของ

เขาตอโครงการคือ

อะไร (บทบาท) 

เงื่อนไขที่จะทำให

เขาสนับสนุน

โครงการอยาง

ตอเนื่อง 

กลไกท่ีจะสราง

การมีสวนรวม 

ผูปกครอง + เขารวมพัฒนา

ความรอบรูทาง

โภชนาการ 

+ เขารวมพัฒนา

ทักษะในการดูแล

บุตรหลานใหมี

สุขภาพดี 

+ สนับสนุนกิจกรรม

ในโรงเรียน 

- ผูปกครอง เห็น

คุณคาของการมี

ความรอบรูทาง

โภชนาการ และ

โภชนาการกับการ

สงเสริมศักยภาพ

ทางรางกายและ

สมองของเด็ก 

- กิจกรรมตรงกับ

ชวงเวลาสะดวก

ของผูปกครอง 

- แจงปญหาทุพ-

โภชนาการและ

ผลกระทบตอตัว

นักเรียน 

- สอบถามความ

ตองการใน

กิจกรรมท่ีชวย

พัฒนาความรอบรู

ทางโภชนาการ 
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ตารางที่ 6.1 (ตอ)  ตัวอยางตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 

กลุมผูมีสวนได

สวนเสีย 

สวนไดสวนเสียของ

เขาตอโครงการคือ

อะไร (บทบาท) 

เงื่อนไขทีจ่ะทำให

เขาสนับสนุน

โครงการอยาง

ตอเนื่อง 

กลไกท่ีจะสราง

การมีสวนรวม 

คณะกรรมการ

โรงเรียน 

+ สนับสนุนกิจกรรม

ในโรงเรียน 

+ รวมในการ

วางแผนโครงการ 

- การเห็น

ความสำคัญของ

การมีความรอบรู

ทางโภชนาการ 

- ความสัมพันธที่ดี

ของคณะกรรมการ 

- แจงปญหาทุพ-

โภชนาการและ

ผลกระทบตอตัว

นักเรียน 

- ใหเขามารวม

ออกแบบ/

วางแผนโครงการ 

คณะครู + รวมในการ

วางแผนโครงการ 

+ เขารวมกิจกรรม

ทั้งเปนผูจัดกิจกรรม 

และรวมกิจกรรม 

+ บุคคลสำคัญใน

การถายทอดความรู

ใหนักเรียน 

- การเห็น

ความสำคัญของ

การมีความรอบรู

ทางโภชนาการกับ

ศักยภาพของเด็ก 

- ยอมรับวาตนเอง

ขาดทักษะ 

- แจงปญหาทุพ

โภชนาการและ

ผลกระทบตอตัว

นักเรียน 

- ใหเขามารวม

ออกแบบ/

วางแผนโครงการ 

- ทำแบบประเมิน

ตนเอง 

แมครัว + ปรุงอาหาร

กลางวัน ที่มีคุณภาพ

ใหนักเรียน 

- การเห็น

ความสำคัญของ

การจัดอาหารกลาง

วันที่มีคุณภาพ 

- มีความรอบรูทาง

โภชนาการ 

- แจงปญหาทุพ

โภชนาการและ

ผลกระทบตอตัว

นักเรียน 

- ทำแบบประเมิน

ตนเอง 
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ตารางที่ 6.1 (ตอ)  ตัวอยางตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 

กลุมผูมีสวนได

สวนเสีย 

สวนไดสวนเสียของ

เขาตอโครงการคือ

อะไร (บทบาท) 

เงื่อนไขที่จะทำให

เขาสนับสนุน

โครงการอยาง

ตอเนื่อง 

กลไกท่ีจะสราง

การมีสวนรวม 

แมคา + จำหนายอาหารที่มี

คุณภาพใหนักเรียน 

- ยอดขายอาหาร

อาจลดลง และ

ตนทุนสินคาที่อาจจะ

มีเพ่ิมข้ึน 

- การเห็น

ความสำคัญของ

การมีความรอบรู

ทางโภชนาการ 

- มีความรอบรูทาง

โภชนาการ 

- แจงปญหาทุพ

โภชนาการและ

ผลกระทบตอตัว

นักเรียน 

- ทำแบบประเมิน

ตนเอง 

- ประกาศเกียรติ

คุณ การชดเชย 

นักเรียน + เขารวมพัฒนา

ความรอบรูทาง

โภชนาการ 

+ เปนผูนำกิจกรรม 

- การเห็น

ความสำคัญของ

การมีความรอบรู

ทางโภชนาการ 

- มีความรอบรูทาง

โภชนาการ 

- แจงปญหาทุพ

โภชนาการและ

ผลกระทบตอตัว

นักเรียน 

- มีสวนรวมใน

การออกแบบ/

วางแผนโครงการ 

นายก อบต. + กำหนดนโยบาย

อาหารของชุมชน 

+ ใหทุนสนับสนุน

โครงการ 

- การเห็น

ความสำคัญของ

การมีความรอบรู

ทางโภชนาการ `

และพลังโภชนาการ

ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

- แจงปญหาทุพ

โภชนาการและ

ผลกระทบตอตัว

นักเรียน 

- ใหเขามารวม

ออกแบบ/

วางแผนโครงการ 
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ตารางที่ 6.1 (ตอ)  ตัวอยางตารางการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ 

กลุมผูมีสวนได

สวนเสีย 

สวนไดสวนเสียของ

เขาตอโครงการคือ

อะไร (บทบาท) 

เงื่อนไขที่จะทำให

เขาสนับสนุน

โครงการอยาง

ตอเนื่อง 

กลไกท่ีจะสราง

การมีสวนรวม 

ผอ. รพ.สต. + เปนที่ปรึกษาใน

การสงเสริม 

แกปญหาโภชนาการ

ในนักเรียน 

- มีความรอบรูทาง

โภชนาการ 

- ใหเขามารวม

ออกแบบ/

วางแผนโครงการ 

- ประเมินตนเอง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก The European Training Foundation (1998) 

 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสียนี้ นำไปใชในการพิจารณาเพื่อ

การนำกลุมบุคคลเหลานี้เขามามีสวนรวมในโครงการในขั้นตอนตาง ๆ ตอไป ตามความ

เหมาะสมท่ีไดวิเคราะหไวแลว 

1.2 การวิเคราะหปญหา สาเหตุและผลกระทบของปญหา 

 ทุกปญหาที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนปญหาอะไรก็ตาม ลวนแลวแตเปนผลมาจาก

สาเหตุทัง้นั้น  ในการแกไขปญหาใด ๆ จึงเปนเรื่องของการจัดการกับสาเหตุของปญหา  

ดังนั้น การทำความเขาใจปญหา โดยการวิเคราะหแยกแยะใหเห็นปจจัยที่เปนสาเหตุ

ของปญหานั้น ๆ ใหรอบดาน จะเปนสวนสำคัญที่จะชวยใหสามารถหาแนวทางในการ

แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ (จัดการกับสาเหตุไดตรงจุด)  และจะตองมองไปถึง

ผลกระทบของปญหาดวย เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดตระหนักรูถึงความสำคัญของ

การแกปญหานั้น 

 ในการวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบของปญหานั ้น ควรจะใหผูที ่มีสวนได

สวนเสียเขามารวมกันระดมความคิด เพื ่อสรางการมีสวนรวมอันจะสงผลใหการ

ดำเนินการในการแกปญหาไดรับความรวมมือและสรางความยั่งยืนในการแกปญหาได  
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วิธ ีการหนึ ่งที ่น ิยมใช ในการวิเคราะหป ญหา คือ การเขียน “ตนไมแหงปญหา 

(Problem tree)” หรือ causal model โดยเปนการระบุปญหา (เปรียบเทียบกับสวน

ลำตนของตนไม)  หาปจจัยที่เปนสาเหตุที่แทจริงของปญหาอยางรอบดาน นับตั้งแต

ปจจัยที่เปนสาเหตุโดยตรง สาเหตุอันดับรอง เปนลำดับไปจนถึงสาเหตุปลายสุด ให

วิเคราะหความสัมพันธระหวางแตละปจจัย  โดยปจจัยที่เปนสาเหตุจะอยูลำดับลางของ

ปจจัยที่เปนผล (เปนสวนรากของตนไมที่มีการแตกแขนงเปนลำดับ)   สวนผลกระทบ

ของปญหา ไว สวนบนของปญหา (ส วนยอดของตนไม )  แล วเข ียนเส นแสดง

ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ในแตละระดับ  ดังตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 6.1  

จากภาพจะเห็นไดวา ปญหา “นักเรียนมีภาวะอวนและน้ำหนักเกิน” มีสาเหตุ

หลักมาจาก “พฤติกรรมการกินที่ไมดี” “พันธุกรรม” “การเปนโรคบางอยาง” และ  

“มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง”  และสาเหตุเหลานี้ก็เปนผลมาจากสาเหตุในลำดับถัดไปอีก

หลายระดับ เชน พฤติกรรมการกินไมดี มีสาเหตุมาจาก “สิ่งแวดลอมดานอาหารไมมี

คุณภาพ”  “เด็กและผูปกครองขาดความรอบรูทางโภชนาการ”   “เด็กและผูปกครอง

ไมตระหนักรูวาอวนเปนปญหา” ในขณะที่ เด็กและผูปกครองขาดความรอบรูทาง

โภชนาการ เปนผลมาจาก “การบูรณาการความรูทางโภชนาการในโรงเรียนไมดีพอ” 

และ “ระดับการศึกษาของผูปกครองไมดีพอ” เปนตน  ในสวนของกลองขอความ

ดานบนของปญหานั้น แสดงถึงสิ่งที่เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหา ในที่นี้ ปญหา

นักเรียนมีภาวะอวนและน้ำหนักเกิน ทำใหมีโอกาสเกิด “โรคไมติดตอเรื้อรังในอนาคต” 

“การขาดสารอาหารอื่น ๆ ผลการเรียนไมดี” และ “เปนปมดอยของนักเรียน”  

หากเราสามารถตัดราก (คือการจัดการสาเหตุของปญหา) ของตนไมแหง

ปญหาไดหมด  ตนไมปญหาตนนี้ก็จะถูกโคนลมไปได  ดังนั้นหลักการสำคัญในการ

เขียนตนไมแหงปญหา คือ การมองหาสาเหตุของปญหาใหครอบคลุมมากที่สุด 

โดยเฉพาะสาเหตุท่ีสำคัญ ๆ  และสาเหตุเหลานั้นตองตรงกับสภาพความเปนจริงดวย 

เมื่อเราเห็นรากเหงาของปญหาไดถูกตองและครบถวน การจัดการกับปญหาใหหมดสิ้น

แบบถอนรากถอนโคนก็จะไมใชเรื่องยาก 
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ภาพท่ี 6.1  ตัวอยางการเขียน “ตนไมแหงปญหา” ของปญหาอวนในนักเรียน 

ที่มา: ภาพวาดโดยผูเขียน 

1.3 การกำหนดกลยุทธในการแกไขปญหา  ดำเนินการดังนี้ 

1.3.1 สรางตนไมวัตถุประสงค (Objective tree)   โดยการแปลงสิ ่งที่เปน

ปญหาที่ระบุในตนไมแหงปญหาเปนสิ่งที ่เราอยากเห็นหรืออยากใหเกิด หรือที่เรา

เรียกวาเปนวัตถุประสงค  โดยการปรับทุกวลีท่ีเขียนในตนไมแหงปญหาซึ่งเปนขอความ

ในเชิงลบใหเปนขอความในเชิงบวก ก็จะได ตนไมวัตถุประสงค ดังแสดงในภาพที ่6.2 

 จากภาพ จะเห็นไดวา จากขอความในตนไมปญหา ที่วา “นักเรียนมีภาวะอวน

และน้ำหนักเกิน รอยละ 12” จะปรับเปนขอความในตนไมวัตถุประสงค วา ““นักเรียน

มีภาวะอวนและน้ำหนักเกิน ลดลงเหลือรอยละ 10”  สวนสาเหตุของปญหาที ่วา 

“นักเรียนมีพฤติกรรมการกินที่ไมดี”  “นักเรียนมีพฤติกรรมเนือยนิ ่ง” จะปรับเปน 

“นักเรียนมีพฤติกรรมกินดีขึ้น” และ “นักเรียนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง”  สวน

“พันธุกรรม” และ “การเปนโรคบางอยาง” เปนปจจัยที่เราอาจจะแกไขไมได ก็ใหคง

ขอความนั้นไว    
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ภาพท่ี 6.2  ตัวอยางการแปลงขอความที ่เปนเชิงลบในตนไมแหงปญหา ใหเปน

ขอความเชิงบวกไดเปนตนไมวัตถุประสงค 

ที่มา: ภาพวาดโดยผูเขียน 

 1.3.2 จัดกลุมวัตถุประสงค (Clustering objectives)  เมื่อแปลงขอความที่

เปนปญหาใหเปนขอความที่เปนวัตถุประสงคหรือสิ่งที่เราอยากจะเห็นในอนาคตแลว  

ใหพิจารณาวัตถุประสงคยอยเหลานี้วาแนวทางการจัดการที่จะทำใหบรรลุนั ้นเปน

ประเด็นใกลเคียงกัน หรือมีความเกี่ยวเนื่องกันที่สามารถทำไปดวยกันได  ก็ใหจัดเปน

กลุมวัตถุประสงค  แลวกำหนดใหชื่อกลยุทธ (ขอความในกรอบสีแดง) เปน 1 กลยุทธ 

ที่สอดคลองกับ 1 กลุมวัตถุประสงค ดังตัวอยางในภาพที่ 6.3  

 จากภาพ จัดกลุ มวัตถุประสงคไดทั ้งหมด 4 กลุ ม และกำหนดชื ่อกลยุทธ

สำหรับแตละกลุ มวัตถุประสงค เชน กลยุทธ “สงเสริมใหมีอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการในและรอบรั้วโรงเรียน/ชุมชน” สำหรับกลุมวัตถุประสงค “สิ่งแวดลอมดาน

อาหารมีคณุภาพ” กับ“โรงเรียน/ชุมชนมีการควบคุมคุณภาพอาหารที่บริการ” เปนตน 
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ภาพท่ี 6.3 ตัวอยางการจัดกลุมวัตถุประสงคยอย และกำหนดกลยุทธ (ขอความใน

กรอบสีแดงคือกลยุทธ) 

ที่มา: ภาพวาดโดยผูเขียน 

1.3.3 การจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกกลยุทธไปทำโครงการ 

จากภาพที่ 6.3 จะเห็นไดวา ในการแกปญหาทางโภชนาการหนึ่ง ๆ ที่พบ

ในชุมชนใหหมดสิ ้นไปนั ้น จำเปนตองใชหลายกลยุทธรวมกัน  เนื ่องดวยอาจจะมี

ขอจำกัดในดานทรัพยากร  เวลาและปจจัยบางอยางที่ทำใหไมสามารถดำเนินการใน

ทุกกลยุทธได   ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของแตละกลยุทธและเลือกเฉพาะบาง

กลยุทธมาดำเนินการกอนเปนเรื่องที่จำเปนตองทำ  เกณฑที่มักใชในการจัดลำดับ

ความสำคัญ เชน 1) มีอิทธิพลในการจัดการกับปญหาไดมาก (relevant)  2) สามารถ

ดำเนินการไดภายใตจำนวนเงินทุนท่ีมี  3) มีความยั่งยืนในการแกปญหา 4)  สามารถ

ดำเนินการไดภายในเวลาที่มี  5) การมีสวนรวมและการยอมรับของผูมีสวนไดสวนเสีย

ตอการดำเนินการกลยุทธนั้น   6) ความพรอมทางเทคนิคในการดำเนินการ เปนตน 

วิธีการจัดลำดับความสำคัญอาจจะใชวิธ ีการใหคะแนนตามระดับความสำคัญกับ      
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แตละกลยุทธ ในแตละเกณฑการพิจารณา ดังตัวอยางในตารางที่ 6.2  กลยุทธที่มี

คะแนนรวมอันดับตน ๆ จะไดรับคัดเลือกนำไปเขียนเปนโครงการเพ่ือดำเนินการตอไป 

วิธีการใหคะแนนสามารถกำหนดไดเองตามความเห็นชอบของผูที ่รวม

ประชุม   ตัวอยางการใหคะแนนในตารางนี้ ผูเขียนสมมติวา ที่ประชุมกำหนดการให

คะแนนเปนน้ำหนักความสำคัญ 3 ระดับ คือ 1 มีน้ำหนักนอย  และ 3 มีน้ำหนักมาก 

แลวใหผูรวมประชุมชวยกันโหวตคะแนนใหกับแตละกลยุทธ ในแตละเกณฑพิจารณา 

ไดคะแนนดังตาราง  เมื่อรวมคะแนนจากทุกเกณฑพิจารณาของแตละกลยุทธ พบวา 

กลยุทธ “การเพิ่มกิจกรรมทางกาย” มีคะแนนสูงสุด รองลงมา คือ “ความรอบรูทาง

โภชนาการ”  “การบูรณาการโภชนาการในหลักสูตร” และ “สิ่งแวดลอมดานอาหาร” 

ตามลำดับ 
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ตารางที่ 6.2  ตัวอยางการจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธเพื ่อคัดเลือกไปจัดทำ

โครงการ 

เกณฑการพิจารณา สิ่งแวดลอม

ดานอาหาร 

ความรอบรู

ทาง

โภชนาการ 

การบูรณา

การ

โภชนาการ

ในหลักสูตร 

การเพ่ิม

กิจกรรม

ทางกาย 

1. มีอิทธิพลในการจัดการ

กับปญหาไดมาก 

3 3 2 3 

2. สามารถดำเนินการได

ภายใตจำนวนเงินทุนที่มี 

3 3 3 3 

3. ความยั่งยืนในการ

แกปญหา 

3 3 2 3 

4. ดำเนินการไดภายในเวลา

ที่มี 

1 2 3 3 

5. การมีสวนรวมและการ

ยอมรับของผูมีสวนไดสวน

เสีย 

1 3 2 2 

6. ความพรอมทางเทคนิค

ในการดำเนินการ 

2 2 2 3 

รวมคะแนน 13  16  14  17  

ลำดับความสำคัญ 4 2 3 1 

หมายเหตุ  1 คือ นอย;   2 คือ ปานกลาง;  3 คือ มาก 

 1.4 การกำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ  

การเขียนเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการมีประโยชนตอผูปฏิบัติงาน 

คือ ทำใหเขาใจวาเขาตองทำอะไรไปเพื่ออะไร  และยังเปนแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลสำหรับผูประเมินโครงการและผูใหทุน 
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เปาหมาย และวัตถุประสงคตางก็เปนความมุงหวังของผูทำโครงการเหมือนกัน 

แตตางกันที่วัตถุประสงคเปนจุดมุงหมายระยะใกลที่ตองการใหบรรลุของกลยุทธหนึ่ง ๆ 

(กำหนดให 1 กลยุทธ มี 1 วัตถุประสงคเฉพาะ)  ในขณะที่เปาหมายเปนจุดหมาย

ปลายทางท่ีเราตองการใหบรรลุจากการใชกลยุทธท้ังหมดในการจัดการปญหา   

การเขียนวัตถุประสงคที่ดีควรจะมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ  ที่สื ่อดวยคำวา  

“SMART” ตัวอักษรในคำนี้ เปนอักษรตัวแรกของคำที่บอกลักษณะที่ดีแตละขอของ

วัตถุประสงค ดังนี ้

Specific หมายถึง มีความจำเพาะ/สอดคลองกับปญหาที่ตองการแกไข ระบุ

กลุมเปาหมายชัดเจน 

Measurable หมายถึง จุดมุงหมายที่กำหนดสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงได 

Attainable/Achievable หมายถึง จุดมุงหมายที่กำหนดสามารถทำใหสำเร็จ

ไดตามกรอบเวลาที่ระบุไว 

Realistic  หมายถึง สามารถทำใหเปนจริงไดตามทรัพยากรที่มี 

Time based หมายถึง ระบุชวงเวลาที่จะเกิดผลที่คาดหวัง 

จากตัวอยาง กลยุทธในแผนภาพที่ 6.3  ผู เขียนยกตัวอยางการกำหนด

เปาหมายและวัตถุประสงคของแตละกลยุทธ ดังนี ้

เปาหมาย คือ  ลดความชุกของนักเรียนที่น้ำหนักเกินหรืออวนลงเหลือรอยละ 10 

ภายใน 1 ปการศึกษา 

วัตถุประสงคของแตละกลยุทธ ดังนี ้

กลยุทธ วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. สงเสริมใหมีอาหารท่ีมีคุณคา

ทางโภชนาการใน/รอบรั้ว

โรงเรียนและชุมชน 

1. รอยละ 50 ของอาหารที่จำหนาย/บริการใน

และรอบรั ้วโรงเรียน/ ชุมชน มีคุณภาพทาง

โภชนาการในระดับปานกลางถึงดี  ภายใน 1 ป 

2. สรางความรอบรูทาง

โภชนาการสำหรับนักเรียนและ

ผูปกครอง 

2. นักเรียนและผู ปกครองมีความรอบรู ทาง

โภชนาการเพิ่มขึ ้นจากเดิมไมนอยกวารอยละ 

50 ภายใน 1 ป 
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กลยุทธ วัตถุประสงคเฉพาะ 

3. สงเสริมการบูรณาการความรู

โภชนาการในหลักสูตร 

3. คุณครูมีการบูรณาการความรูโภชนาการใน

ทุกรายวิชา ภายในเวลา 1 ป 

4. สงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย

ในนักเรียน 

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม/โครงการให

นักเรียนไดมีการออกกำลังกาย ไมนอยกวา 5 

กิจกรรมภายใน 1 ภาคการศึกษา 

 

1.5 การกำหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการแกปญหา 

ในการกำหนดกิจกรรม ใหกลับไปพิจาณา ตนไมวัตถุประสงคอีกครั้ง โดยใหคิด

วาจะทำกิจกรรมอะไรบางที ่จะให บรรลุวัตถุประสงคย อย (ที ่เข ียนไว ในตนไม

วัตถุประสงค) ภายใตกลยุทธหนึ่ง ๆ ทั้งนี้กิจกรรมที่กำหนดขึ้นจะตองเปนไปเพื่อใหได 

ผลลัพธท่ีนำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะของกลยุทธนั้น ๆ 

ตารางที่ 6.3  ตัวอยางการกำหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค กิจกรรม 

1. รอยละ 50 ของ

อาหารที่จำหนาย/

บริการในและรอบ

รั้วโรงเรียน/ ชุมชน 

มีคุณภาพทาง

โภชนาการในระดับ

ปานกลางถึงดี  

ภายใน 1 ป 

1. โรงเรียนกำหนดนโยบายและแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม

สภาพแวดลอมดานอาหารในและรอบบริเวณโรงเรียน 

2. แตงตั้งนักเรียนเปนสารวัตรโภชนาการตรวจสอบคุณภาพ

อาหารที่มีบริการในและรอบบริเวณโรงเรียน 

3. สื่อสารความรูอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการในโรงเรียน

ผานชองทางตาง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

4. โรงเรียนออกใบประกาศเกียรติคุณแกรานคาที ่ม ีการ

จำหนายอาหารท่ีดีตอสุขภาพ 

5. โรงเรียนใหการรับรองเมนูชูสุขภาพแกรานอาหาร 

6. รวมมือกับองคการปกครองทองถิ ่นหรือชุมชนในการ

กำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารในชุมชน 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) ตัวอยางการกำหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค กิจกรรม 

2. นักเรียนและ

ผูปกครองมีความ

รอบรูทาง

โภชนาการเพ่ิมขึ้น

จากเดิมไมนอยกวา

รอยละ 50 ภายใน 

1 ป 

1. จัดกิจกรรมสรางความรอบรูแกนักเรียนและผูปกครองภาค

การศกึษาละ 2 ครั้ง 

2. จัดโครงการอาหารกลางวันเปนฐานการเรียนรูอาหารเพ่ือ

โภชนาการสำหรับนักเรียนและผูปกครอง 

3. จัดตั้งชมรมอาหารเพ่ือสุขภาพ 

1.6 การกำหนดทรัพยากรที่จำเปนตองใชในการดำเนินกิจกรรม  ตาง ๆ ใน

การแกปญหา 

ทรัพยากรในที ่นี ้หมายถึง ปจจัยทุกสิ่งอยางที ่ตองใชในการดำเนินกิจกรรม 

ไดแก คน วัสดุ อุปกรณตาง ๆ การขนสง และงบประมาณ  ในการกำหนดทรัพยากร

ตองคดิใหรอบคอบ โดยการแจกแจงรายละเอียดงานทั้งหมดที่ตองทำในแตละกิจกรรม 

และแจกแจงรายการทรัพยากรที ่ต องใชในแตละงานใหครบถวน ใหทำรายการ

งบประมาณตอหนวย และปริมาณทีจ่ะใชทั้งหมดใหชัดเจน ไมควรเขียนเปนจำนวนเงิน

รวม ๆ โดยไมมีที่มาของการคำนวณตัวเลข  และควรจะศึกษาระเบียบหรือขอกำหนด

เกี่ยวกับงบประมาณที่กำหนดโดยแหลงทุน หรือหนวยงาน เพื่อปองกันการกำหนด

กรอบงบประมาณที่ขัดแยงกับระเบียบ 

การกำหนดงบประมาณโครงการที่นอยเกินไปทำใหเกิดปญหาในการดำเนินงาน

ในภายหลังได ในขณะที่การกำหนดงบประมาณที่มากเกินจริง จะสงผลใหโครงการ

ไมไดรับการอนุมัติไดเชนกัน ดังนั้น การกำหนดงบประมาณในโครงการควรทำอยาง

รอบคอบ หลายครั้งที่การอนุมัติโครงการใชเวลานานหลายเดือน ราคาสินคาอาจจะ

เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป ในการกำหนดงบประมาณจึงจำเปนตองคำนวนงบประมาณ

เผื่อในสวนของราคาสินคาที่อาจจะมีการปรับสูงข้ึนในวันที่โครงการเริ่มดำเนินการดวย  
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ตารางที ่6.4 ตัวอยางการกำหนดทรัพยากร 

กิจกรรม รายละเอียดงาน ทรัพยากรท่ีใช งบประมาณ 

1.โรงเรียนกำหนดนโยบายและ

แตงตั้งคณะกรรมการควบคุม

สภาพแวดลอมดานอาหารในและ

รอบบริเวณโรงเรียน 

- จัดประชุมครูและคณะกรรมการโรงเรียนเพ่ือ

กำหนดนโยบาย แตงตั้งคณะทำงานเสริมสราง

คุณภาพของสภาพแวดลอมดานอาหารใน

โรงเรียน และกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการฯ 

- อาหารวาง ชุดละ 15 บาท จำนวน 

20 ชุด 

- อาหารกลางวัน ชุดละ 50 บาท 

จำนวน 20 ชุด 

- คาเดินทางของคณะกรรมการเขา

รวมประชุม คนละ 100 บาท 15 คน 

- 300 บาท 

 

- 1000 บาท 

 

- 1500 บาท 

2. โรงเรียนออกใบประกาศ

เกียรติคุณแกรานคาที่มีการ

จำหนายอาหารที่ดีตอสุขภาพ 

- สารวัตรโภชนาการตรวจสอบคุณภาพทาง

โภชนาการของอาหาร วัดความหวานของ

เครื่องดื่ม และวัดความเคม็ของกับขาว  ความ

สะอาดของรานคา 

- เครื่องวัดความหวาน 1 เครื่อง ๆละ 

2000 บาท 

- เครื่องวัดความเค็ม 1 เครื่อง ๆ ละ 

1000 บาท 

- วัสดุอุปกรณวัดความหวาน ความ

เค็มเชน กระดาษชำระ ถวยพลาสติก  

- คาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ 

จำนวน 10 แผน ๆ ละ 50 บาท 

- 2000 บาท 

 

- 1000 บาท 

 

- 500 บาท 

 

- 500 บาท 
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ตารางที่ 6.4 (ตอ) ตัวอยางการกำหนดทรัพยากร 

กิจกรรม รายละเอียดงาน ทรัพยากรท่ีใช งบประมาณ 

3. สื่อสารความรูอาหารที่มี

คุณคาทางโภชนาการใน

โรงเรียนผานชองทางตางๆ ใน

รูปแบบที่หลากหลาย 

- จัดทำ info graphic นำเสนอความรู

เก่ียวกับหลักการเลือกอาหารท่ีมีคุณคา   การ

อานฉลากโภชนาการ 

- ใชโครงการอาหารกลางวันเพ่ือการเรียนรู

การเลือกอาหารท่ีดีและเหมาะสม สรางสุข

นิสัยในการรับประทานอาหาร 

 

- จัดเสียงตามสาย “โภชนาการเพ่ือชีวิตที่ดี” 

- จัดทำสมุดบันทึกอาหารของฉัน 

 

- สารวตัรโภชนาการ นำเสนอเมนูอาหาร

สุขภาพที่มีบริการใน/รอบรั้วโรงเรียน หนา

แถวตอนเชา 

- คาพิมพสีขนาด A1 จำนวน 20 แผนๆ 

ละ 500 บาท 

 

- กระดานไวทบอรดขนาด 1.8*0.9 ม. 1 

อัน ราคา 1000 บาท 

- ปากกาเขียนไวทบอรด 3 ดาม ๆ ละ 

150 บาท 

- ไมใชงบประมาณ 

- กระดาษ A4 5 รีม ๆ ละ 100 บาท 

- หมึกพิมพ 2000 บาท 

- ไมใชงบประมาณ 

- 10000 บาท 

 

 

- 1000 บาท 

 

- 450 บาท 

 

 

- 500 บาท 

- 2000 บาท 
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1.7 การกำหนดตัวชี้วัด การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการไดบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว

หรือไม  ถาเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวแสดงวาประสบความสำเร็จ  หากไมเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว จำเปนตองมีการวิเคราะหวามีปจจัยใดที่ทำใหโครงการ

ไมบรรลุวัตถุประสงค  ดังนี้การประเมินผลจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของ

การทำงาน และชวยใหมีการแลกเปลี ่ยนประสบการณระหวางผูที ่เกี ่ยวของในการ

ดำเนินการแกไขปญหา 

การประเมินผลโครงการสามารถทำไดในหลายระดับ ที่จำเปนคือ การประเมิน

ในระดับพื้นที่ปฏิบัติการหรือชุมชน  เปนการประเมินกับผูที่เปนกลุมเปาหมายโดยตรง

วาไดรับประโยชนจากโครงการมากนอยแคไหน ผูที ่จะเปนผูประเมินได อาจจะเปน

ผูปฏิบัติงานในระดับชุมชน ผูวางแผนโครงการ ผูใหทุน หรือที่ปรึกษาจากภายนอกก็ได   

ในการวางแผนการติดตามและประเมินผลจะตองมีการกำหนดประเด็นเหลานี้ไวใน

โครงการ คือ 

ตัวชี้วัด หรือ สิ่งที่ตองการวัด   หมายถึง สิ่งที่บงชี้ผลสำเร็จของการดำเนนิงาน 

ตองกำหนดเปนสิ่งที่มีลักษณะที่วัดได 

แหลงขอมูล หรือ ใครเปนคนใหขอมูล หรือ เอาขอมูลที่ไหน 

วิธีการเก็บขอมูล  จะใชวิธีการใด เชน การสังเกต ทดสอบ สัมภาษณ เปนตน 

ผูประเมิน (ใครเปนคนเก็บขอมูล) 

กำหนดการในการประเมิน (จะประเมินเมื่อไร) 

วิธีการรายงานผล (จะรายงานในรูปแบบใด ใครเปนผูรายงาน จะรายงานดวย

ความถี่แคไหน) 
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ตารางที่ 6.5 ตัวอยางการกำหนดตัวชี ้วัดในการประเมินโครงการใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงค รายละเอียดการประเมินผล 

ตัวชี้วัด เก ็ บข  อมู ล

อยางไร/จาก

ไหน 

ใครเก็บ/เ ก็บ

เมื่อใด 

เกณฑการ

ประเมิน 

1.รอยละ 50 ของ

อาหารที่จำหนาย/

บริการในและรอบรั้ว

โรงเรียน/ ชุมชน มี

คุณภาพทางโภชนาการ

ในระดับปานกลางถึงดี  

ภายใน 1 ป 

สัดสวน

ของ

รายการ

อาหารที่มี

คุณภาพ

ทาง

โภชนาการ

ในระดับ

ปานกลาง

ถึงดี 

ประเมิน

คุณภาพทาง

โภชนาการ

ของอาหารที่

จำหนายใน/

รอบรั้ว

โรงเรียนโดย

ใชเกณฑ

จัดแบง

คุณภาพ

อาหารของ

กรมอนามัย  

สารวัตร

โภชนาการ

และกรรมการ

ที่ไดรับ

มอบหมาย ที่

ผานการอบรม

การประเมิน

คุณภาพทาง

โภชนาการ

ของอาหาร 

โดยทำการ

ประเมิน กอน

เริ่มโครงการ 

และในเดือนที่ 

3, 6, 12 ของ

โครงการ 

รอยละ 50 

ของ

อาหารที่

จำหนายมี

คุณภาพ

ทาง

โภชนาการ

ในระดับ

ปานกลาง

ถึงดี 

ในการกำหนดกิจกรรม ทรัพยากร และตัวชี ้วัด วิธีการประเมินผล จะตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงคเสมอ  ดังนั้นในการออกแบบองคประกอบเหลานี้สำหรับการ

เขียนโครงการนั้น แนะนำใหใชตารางดังตัวอยางเปนเครื่องมือในการทำงาน จะทำให

คำตอบที่ไดจากการคิดในแตละองคประกอบไมมีโอกาสท่ีจะออกไปนอกกรอบได 
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1.8 การทำแผนการทำงาน 

ในขั้นตอนนี้จะเปนการกำหนดชวงเวลาการดำเนินงานของกิจกรรมท้ังหมดท่ีได

กำหนดไวทั ้งหมดในขอ 1.5 รวมถึงกำหนดผู รับผิดชอบในแตละกิจกรรมนั ้นดวย     

การทำแผนการทำงานที่ดีจะมีประโยชนสำหรับผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน

นั ้น ชวยใหเขาสามารถวางแผนการทำงานของตนเองใหเปนไปตามแผนงานของ

โครงการได และเปนประโยชนสำหรับผูจัดการโครงการในการติดตามความกาวหนาใน

การทำงานของผูปฏิบัติงานได  แนวทางในการทำแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มี

ขั้นตอนดังนี ้

1.8.1 ทำรายการกิจกรรมหลักที่ตองทำทั้งหมดในโครงการ โดยรายการ

กิจกรรมนี้นำมาจากการวิเคราะหในขอที่ 1.5 

1.8.2 แจกแจงรายละเอียดงานยอย ๆ ที่ตองทำภายใตกิจกรรมหลัก

เหลานั้น 

1.8.3 วิเคราะหความยากงายของงาน/กิจกรรมเหลานี้  รวมถึงความ

เสี่ยงหรือภาวะคุมคามที่จะทำใหงาน/กิจกรรมนั ้นไมสำเร็จ  แลวประมาณการณวา

จะตองใชเวลาในการทำงาน/กิจกรรมแตละอยางเปนเทาไร ที่จะทำใหงานนั้นสำเร็จ 

1.8.4 จัดเรียงลำดับงาน/กิจกรรมเหลานี ้ตามลำดับกอนหลังที ่ต อง

ดำเนินการ 

1.8.5 กำหนดชวงเวลาที่เริ่มตนและสิ้นสุดของงาน/กิจกรรม ลงในปฏิทิน 

ตามระยะเวลาที่วิเคราะหไวในขอ 1.8.3  

1.8.6 จัดผูรับผิดชอบในงานโดยพิจารณาความเชี่ยวชาญ/ความสามารถ

ของบุคคลใหเหมาะสมกับเนื้องาน/กิจกรรมนั้น ๆ 

ตัวอยางการทำแผนการทำงาน ดังแสดงในตารางที่ 6.6  
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ตารางที ่6.6  ตัวอยาง การทำแผนการทำงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค ผูรับผิดชอบ 

1 .  โ ร ง เ ร ี ย นก ำหนดน โยบายแล ะแต  ง ตั้ ง

คณะกรรมการควบคุมสภาพแวดลอมดานอาหาร

ในและรอบบริเวณโรงเรียน 

2. แต งต ั ้ งน ักเร ียนเป นสารว ัตรโภชนาการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่มีบริการในและรอบ

บริเวณโรงเรียน และอบรมสารวตัรโภชนาการ 

3. สื่อสารความรูอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการใน

โรง เ ร ี ยนผ  านช องทางต  า งๆ  ในร ู ปแบบที่

หลากหลาย 

4.ประเมินรานอาหารและโรงเรียนใหการรับรอง

เมนูชูสุขภาพแกรานอาหาร 

5. รวมมือกับองคการปกครองทองถ่ินหรือชุมชนใน

การกำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพอาหารใน

ชุมชน 

1 สัปดาห 

 

 

1 สัปดาห 

 

 

9 เดือน 

 

 

4 สัปดาห 

 

1 เดือน 

            ผูอำนวยการ 

 

 

ครูอนามัย 

 

 

ครูอนามัย&

นักเรียน 

 

คณะกรรมการ

ประเมินรานอาหาร 

คณะกรรมการ

ควบคุม

สภาพแวดลอม

อาหาร 
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2. การเขียนโครงการ 

เมื่อคิดวิเคราะหองคประกอบตาง ๆ ที่สำคัญในโครงการแลว ขั้นตอนตอมาจึง

เปนการนำองคประกอบตางๆ เหลานั้นมาเขียนเปนโครงการ โดยหัวขอหลักๆ ใน

โครงการทั่ว ๆ ไปประกอบดวย 

2.1 ชื่อโครงการ  ควรจะสื่อสาระของสิ่งท่ีจะทำใหชัดเจน กระชับ 

2.2 หลักการและเหตุผล  เปนการระบุถึงสภาพปญหา (เปนปญหาอะไร เปน

ปญหากับใคร มีผูที่เปนปญหานั ้นมากแคไหน ปญหานั้นสงผลกระทบตอตัวผูท่ีเปน

ปญหา ตอครอบครัว ชุมชน สังคมอยางไร) และความจำเปนในการจัดทำโครงการ

ขึ ้นมาเพื ่อแกไขปญหาดังกลาว ตลอดจนผลประโยชนที ่จะไดร ับจากการดำเนิน

โครงการ  การสอดรับตามนโยบายหรือแผนพัฒนาฯ (หากมี)  โดยประเด็นที่นำเสนอ

ในหัวขอนี้สามารถนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหปญหาในขอ 1.2 ของการออกแบบ

โครงการมาใช  

2.3 วัตถุประสงคโครงการ  เปนการแสดงใหเห็นถึงสิ ่งหรือผลงานที ่เปน

จุดหมายปลายทางที ่ต องการจะใหเก ิดขึ ้นจาการปฏิบ ัต ิงานนั ้น  การกำหนด

วัตถุประสงคที่ดีจะเปนการชวยใหการกำหนดขั้นตอนสำหรับปฏิบัติเปนอยางรัดกุม  

การกำหนดวัตถุประสงคที่ดีควรประกอบดวยองคประกอบที่เรียกวา “SMART” ดังที่

ไดกลาวไวแลวในหนาที่ 184 (ใชวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไวในหัวขอ 1.4 ของการ

ออกแบบโครงการ) 

2.4  กลุมเปาหมาย  ระบุกลุมเปาหมายและจำนวนใหชัดเจน ใครคือผูที ่จะ

ไดรับผลดีจากโครงการนี้ จำนวนผูที่ไดรับผลดีจากโครงการนี้ (ใชขอมูลที่ไดจากหัวขอ 

1.5 ของการออกแบบโครงการ) 

2.5  สถานที่ดำเนินการ  ระบุสถานที่ดำเนินการโครงการ ระบุพื้นที่ โดยระบุ

หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัด  

2.6 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  เปนการกำหนดชวงเวลาการปฏิบัติ

โครงการตั้งแตระยะเริ่มตนปฏิบัติโครงการจนถึงการสิ้นสุดโครงการนั้น  (ใชขอมูลท่ีได

จากหัวขอ 1.8 ของการออกแบบโครงการ)  
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2.7 วิธีดำเนินการ ควรแสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดรับ

กับวัตถุประสงค แสดงรายละเอียดกิจกรรมเพียงพอ  และมีกำหนดระยะเวลาของ    

แตละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล  และควรมีกิจกรรมตอเนื่อง  หากเปนโครงการที่มีการ

ฝกอบรม  ดูงาน  จะตองมีกิจกรรมตอเนื่องที่จะสงผลตอการคุมครอง  การสงเสริม  

และการสนับสนุนผูสูงอายุ  และมีกำหนดการการฝกอบรม  หัวขอที่จะฝกอบรม (ใช

ขอมูลที่ไดจากหัวขอ 1.5 ของการออกแบบโครงการ)  การเขียนวิธีดำเนินการ ใหแจก

แจงดังนี้ 

            -  ขั้นเตรียมการ 

  -  ข้ันดำเนินงาน 

  -  กิจกรรมที่จะดำเนินงานตามโครงการ  

สามารถแสดงปฏิทินโครงการหรือแผนการดำเนินงานประกอบได 

2.8  งบประมาณ  งบประมาณหรือคาใชจายของโครงการนับเปนทรัพยากรที่

สำคัญตอการปฏิบัติโครงการ  โดยทั่วไปมีองคประกอบ  ดังนี ้

                    2.8.1 ยอดรวมคาใชจายทั้งโครงการ 

                    2.8.2  คาใชจายของแตละกิจกรรมหรือแตละชวงเวลาพรอมท้ัง

รายละเอียดคาใชจาย (ใชขอมูลที่ไดจาก หัวขอ 1.6 ของการออกแบบโครงการ) 

2.9 ผูรับผิดชอบโครงการ เปนการระบุเพื่อใหทราบวาหนวยงาน หรือบุคคล

ใดเปนผูรับผิดชอบโครงการ 

2.10  หนวยงานที่ใหการสนับสนุน (หากมี) เปนการกำหนดวาในการดำเนิน

โครงการจะตองประสานงานหรือขอความรวมมือกับหนวยงานใดบาง 

2.11  การประเมินโครงการ   ระบุแนวทางในการติดตามประเมินผลวาจะทำ

ดวยวิธีการใดท้ังในข้ันตอนการดำเนินกิจกรรม และหลังจบโครงการแลว พรอมท้ังระบุ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในแงปริมาณและคุณภาพ (ใชขอมูลที่ไดจากหัวขอ 

1.7 ของการออกแบบโครงการ)  

2.12  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  เปนการระบุผลจะท่ีเกิดขึ้นเมื่อโครงการนั้น

เสร็จสิ้นแลว  จะเกิดผลอยางไร ใครเปนผูไดรับประโยชน  สามารถแสดงใหเห็นผลที่

เปนประโยชนทางตรง และผลกระทบของโครงการไดดวย (ใชขอมูลจากตนไม

วัตถุประสงค ในสวนท่ีเปนผลกระทบของปญหา) 
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บทสรุป 

 กระบวนการออกแบบโครงการที่ม ุ งว ัตถุประสงค (Objective-oriented 

program planning) เริ่มตนดวยการระบุกลุมผูที ่มีสวนไดสวนเสียและวิเคราะหทำ

ความเขาใจบทบาทความเกี่ยวของของผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ เปนสวนสำคัญ

ในการสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย   การกำหนดปญหาที่ชัดเจน และ

การวิเคราะหปจจัยที ่เปนสาเหตุของปญหา เปนจุดเริ ่มตนที ่นำไปสู การกำหนด

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ ทั้งนี้วัตถุประสงคของโครงการมุงเนนที่การ

จัดการที่สาเหตุของปญหา โดยกลยุทธและกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อการแกปญหา

นั ้น จะตองใหสอดคลองและครอบคลุมวัตถุประสงคที่กำหนดไว   ในการกำหนด

ทรัพยากร หรืองบประมาณที่ตองใชในโครงการก็จะตองใหสอดคลองสัมพันธกับ

กิจกรรมที ่จะดำเนินการ  ส วนการประเมินผล จะตองกำหนดใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว ดังนั้น หากโครงการที่ใชเปนแผนในการดำเนินงาน เปน

โครงการที่ไดจากออกแบบโดยใชกระบวนการที่เรียกวา “การออกแบบโครงการที่มุง

วัตถุประสงค” แลว ก็นาจะเปนโครงการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จไดมาก 

บรรณานุกรม 

ลักษณา  ไชยมงคล. 2558. การวางแผนแกไขปญหาโภชนาการ. เอกสารประกอบการ

สอน วิชาโภชนาการชุมชน. ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ปตตานี. 4 

หนา. 

The European Training Foundation. 1998. TEMPUS Handbook - Objective-

oriented project design and management. https://by.odb-

office.eu/files/docs/Tempus%20Objective%20oriented%20project

%20design%20and%20management.pdf (13/3/2022) 
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ภาคผนวกท่ี 1 ขอมูลอาหารที่เปนแหลงของสารอาหารตาง ๆ 
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ตารางภาคผนวกที่ 1.1  ปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มตาง ๆ ที่นิยมบริโภค 

รายการอาหาร น้ำตาล (ก./

หนวยบริโภค) 

ปริมาณ 1 หนวยบริโภค 

(ก.) 

1. นมสด 10 1 กลอง (200 มล.)  

2. นมปรุงแตง 18 1 กลอง (200 มล.) 

3. นมเปรี้ยว 15 1 ขวด (150 มล.) 

4. นมเปรี้ยวปรุงแตง 19 1 ขวด (150 มล.) 

5. โยเกิรตรสธรรมชาต ิ 11 1 ถวย (150 มล) 

6. โยเกิรตปรุงแตง 16 1 ถวย (150 มล) 

7. น้ำผลไมพรอมดื่ม 25 1 กลอง (200 มล.) 

8. น้ำผักพรอมดื่ม 23 1 กลอง (200 มล.) 

9.นมถั่วเหลืองพรอมดืม่ 16 1 กลอง (200 มล.) 

10. เครื่องดื่มธัญญพืชพรอมดื่ม 11 1 กลอง (200 มล.) 

11.เครื่องดื่มธัญญพืชปรุงสำเร็จรปูชนิดผง 14 1 ซอง ( 25 ก.) 

12.เครื่องดื่มสมุนไพรพรอมดืม่ 24 1 กลอง (200 มล.) 

13. เครื่องดื่มสนุมนไพรสำเร็จรูปชนิดผง 11 1 ซอง ( 15 ก.) 

14.ชาพรอมดื่ม 24 1 กลอง (200 มล.) 

15.ชาสำเร็จรปูชนิดผง 14 1 ซอง ( 15 ก.) 

16.กาแฟพรอมดื่ม 16 1 กลอง (200 มล.) 

17.กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง 14 1 ซอง ( 15 ก.) 

18.น้ำหวานอัดกาซ 30 1 กระปอง (200 มล.) 

19.น้ำหลานอัดกาซสูตรไมมีน้ำตาล 0 1 กระปอง (200 มล.) 

20.เครื่องดื่มเกลือแร 27 1 ขวด (200 มล.) 

21.เครื่องดื่มแตงกลิ่นรส เชน น้ำรสผลไม 18 1 ขวด (200 มล.) 

ทีม่า: สำนักอาหาร 

http://food.fda.moph.go.th/data/document/2558/CS_sugar.pdf  

** ตามขอแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ใน 1 วัน ไมควรรับประทานน้ำตาลเกิน 6 

ชอนชา  หรือ 24 กรัม 
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ตารางภาคผนวกที่ 1.2  ปริมาณใยอาหารในอาหารตางๆ 

รายการอาหาร มก./100 ก. ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1 หนวย

บริโภค 

เห็ดหูหนูแหง แชน้ำ 20 นาที ผึ่ง 10 นาที 21.8 60 13.1 

แกนตะวัน, ปอกเปลือก, ตม 19.2 60 11.5 

ละมดุ 9.8 100 9.8 

สะเดา, ใบและยอด, ดิบ 16.1 60 9.7 

แมงลัก, เมล็ด, ดิบ 56.8 15 8.5 

รำขาว, คั่ว 32.4 15 4.9 

ถั่วแดง, เมล็ดแหง, คั่ว 26.6 15 4.0 

ถั่วเขียว, เมลด็แหง, ดิบ 26.1 15 3.9 

งาขาว. ดิบ 21.4 15 3.2 

ถั่วดำ, เมลด็แหง, ดิบ 19.7 15 3.0 

ถั่วเหลืองผง, ชนิดสกัดไขมันออก 17 16 2.7 

แครอท, อบกรอบ 17.8 15 2.7 

งาดำ, คั่ว 15.7 15 2.4 

กระถิน, ฝกแก, ดิบ 13.4 15 2.0 

เมลด็ทานตะวัน,  อบเกลือ 12.3 18 2.2 

จมูกขาวสาล ี 14.6 15 2.2 

มะพราว, คั่ว 14.6 15 2.2 

มะเขือพวง, ดิบ 13.6 15 2.0 

ที่มา: Judprasong K., Puwastien P., Rojroonwasinkul N., Sridonpai P., and Somjai A. 

2015. Thai Food Composition Database, online version 2, September 2018. 

Institute of Nutrition, Mahidol University. 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd.  Available on 19th September, 2022. 
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ตารางภาคผนวกที่ 1.3 ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารตาง ๆ  

รายการอาหาร mg/100g serving(g) mg/serving 

ปลาหมึก, อบแหง 771 55 424 

ไก, ตับ, ทอด 591 55 325 

ไขปลาสลิดแหงแดดเดียว, ทอด 560 55 308 

ไขเปด, ทั้งฟอง, ตม 561 50 281 

ไขนกกระทา, สุก (ตม 5 นาที) 449 50 225 

วัว, ตับ, ทอด 350 55 193 

ไขไก, ตม, 10 นาท ี 380 50 190 

ปลาหมึกกลวย, สด 329 55 181 

ไขปลาหมึก, ทอด 305 55 168 

หมู, ตับ, ทอด 290 55 160 

กุงกามกราม, ไมมีไข, เผา 213 55 117 

กุงแชบวย, ตม 168 55 92 

ไขแมงดา (แมงดาทะเล), นึ่ง 164 55 90 

ปลาดุกอุย, ยาง 156 55 86 

ปลาชอน, ยาง 152 55 84 

ไก, ทั้งตัว, ตม 123 55 68 

ปู , ในน ้ำเกล ือ, บรรจ ุกระป อง, 

เฉพาะเนื้อ 

112 55 62 

หอยแมลงภู, นึ่ง 100 55 55 

หอยนางรม,ดิบ 65 55 36 

ปลากะพงขาว, นึ่ง 96 55 53 

ปลาสำล,ี นึ่ง 92 55 51 

ปลาทู, นึ่ง 88 55 48 

วัว, สะโพก, ตม้ 83 55 46 
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รายการอาหาร mg/100g serving(g) mg/serving 

ปลาอินทรี, ชิน, ทอด 81 55 45 

ปลาสวาย, นงึ 77 55 42 

ปลาทับทิม, นงึ 70 55 39 

หมู, สับ, ตม้ 54 55 30 

นมปรุงแตง, รสตางๆ 17 200 34 

นมพรองมันเนย, พาสเจอรไรส, รส

ธรรมชาติ, ต่อ 100 มล. 

6 200 12 

ผัก ผลไมตางๆ  0   0 

ที่มา: Judprasong K., Puwastien P., Rojroonwasinkul N., Sridonpai P., and 

Somjai A. 2015. Thai Food Composition Database, online version 

2, September 2018. Institute of Nutrition, Mahidol University. 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd.  Available on 19th 

September, 2022. 
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ตารางภาคผนวกที่ 1.4  ปริมาณโซเดียมในอาหารตางๆ   

 รายการอาหาร มก./100 ก. 

ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1 หนวย

บริโภค 

เกลือ 38,758 5 1,938 

ซุปกอน รสตางๆ 15,782 5 789 

กะปปลา, คณุภาพรอง 16,000 5 800 

กะปเคย, คณุภาพรอง 7,000 5 350 

กะปกุง, คุณภาพด ี 6,000 5 300 

กะป, คุณภาพด ี 5,205 5 260 

ผงหมูแดง 7,846 5 392 

น้ำบูด ู 7,582 5 379 

ปลารา, จากทองตลาด 6,267 5 313 

ปลารา, รวมเนื้อและน้ำ, สำหรับแกง 5,577 5 279 

ปลารา, น้ำ, สำหรับสมตำ 5,460 5 273 

น้ำปลา, เกรด 1 9,272 5 464 

น้ำปลาแท 8,954 5 448 

น้ำปลาผสม 7,954 5 398 

ซีอิ๊วขาว, สูตร 3 9,153 5 458 

ซีอิ๊วขาว, สูตร 2 7,980 5 399 

ซีอิ๊วขาว, สูตร 1 6,574 5 329 

ซอสปรุงรส 6,336 5 317 

เตาหูยี ้ 3,701 5 185 

ซอสหอยนางรม 3,048 5 152 

ซอสพริกไทยดำ 2,244 5 112 

ซอสพริกผสมมะเขือเทศ 1,906 5 95 

น้ำจิ้มสุก้ี 1,827 15 274 

ซีอิ๊วหวาน 1,878 5 94 

เก๊ียวกึ่งสำเร็จรูป, พรอมเครื่องปรงุ  

รสตางๆ 3,873 50 1,937 
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 รายการอาหาร มก./100 ก. 

ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1 หนวย

บริโภค 

ซุปก่ึงสำเรจ็รูป, รสตางๆ 3,711 50 1,856 

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ไมรวมเครื่องปรุง 2,593 50 1,297 

บะหมี่อบแหงก่ึงสำเร็จรูป รสตางๆ 2,235 50 1,118 

โจกกึ่งสำเร็จรูป, พรอมเครื่องปรุง 1,741 50 871 

ปลาสเีสียด, แหง 5,764 30 1,729 

กุงแหง, ตัวเล็ก, มีเปลือก 5,263 15 789 

ปลาสม (ปลาสรอย), ตัวเล็กมีกาง, ดิบ 2,362 30 709 

ปลาหมึกกรอบ, ปรุงรส 2,093 30 628 

ปลาหมึกเสน, ปรุงรส 1,747 30 524 

ปลาหมึก, อบแหง 2,019 30 606 

ปลาสลิด, หมักเกลือ, แหง, ทอด 1,694 30 508 

น้ำพริกแกงสม 5,203 5 260 

น้ำพริกแกงมัสมั่น 4,635 5 232 

น้ำพริกแกงเหลือง 4,274 5 214 

น้ำพริกแมงดา 2,688 5 134 

ตั้งฉาย 6,987 5 349 

ที่มา: Judprasong K., Puwastien P., Rojroonwasinkul N., Sridonpai P., and Somjai A. 

2015. Thai Food Composition Database, online version 2, September 2018. 

Institute of Nutrition, Mahidol University. 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd.  Available on 19th September, 2022. 

**ใน 1 วัน ไมควรไดรับโซเดยีมเกิน 2000 มิลลิกรัม  
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ตารางภาคผนวกที่ 1.5  ปริมาณธาตุเหล็กในอาหารตางๆ   

  รายการอาหาร 

มก./100 ก. 

ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1 หนวย

บริโภค 

เห็ดตับเตา 19.9 70 13.9 

หอยขม, ตม 24.27 50 12.1 

เลือดหมู, ตม 20.28 50 10.1 

ปลาชอน, พุง, นึ่ง 19.83 50 9.9 

ผักกาด, ดอง, เปรี้ยว 13.1 70 9.2 

หอยแมลงภู, นึ่ง 15.64 50 7.8 

ตับหมู, ทอด 14.7 50 7.4 

มะกอก, ยอดออน, ดิบ 9.9 70 6.9 

เลือดเปด, ตม 13.69 50 6.8 

หอยแครง, ลวก 13.52 50 6.8 

เลือดไก, ตม 12.64 50 6.3 

หอยลาย, ผัด 12.58 50 6.3 

หอยแมลงภู, ดิบ 10.27 50 5.1 

หอยแครง, ดอง 10.09 50 5.0 

ผักหวาน, ดิบ 7.16 70 5.0 

เห็ดเผาะ, ดิบ 6.75 70 4.7 

สมเนื้อหม ู 9.1 50 4.6 

ตับไก, ทอด 7.5 50 3.8 

ดอกโสน, ดิบ 5.15 70 3.6 

กุง, แหง, ตัวเล็ก, มีเปลือก 20 15 3.0 

กระถิน, เมล็ด, ดิบ 4.27 70 3.0 

ชะพล,ู ใบ, ดิบ 4.25 70 3.0 

มันเทศ, ยอด, ดิบ 4.2 70 2.9 

แค, ยอด, ดิบ 4.1 70 2.9 

ตับวัว, ทอด 5.52 50 2.8 

ปลานิลแดงเลี้ยงในน้ำจดื, สด 5.5 50 2.8 

ปวยเลง, ดิบ 3.62 70 2.5 
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  รายการอาหาร 

มก./100 ก. 

ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1 หนวย

บริโภค 

สะเดา, ใบและยอด, ดิบ 3.46 70 2.4 

เน้ือวัว, ยาง 4.6 50 2.3 

เน้ือสวรรค 4.17 50 2.1 

ไขมดแดง 4.1 50 2.1 

กุงฝอยน้ำจืด, สด 3.8 50 1.9 

ไขไก, ไขแดง, ดิบ 6.29 30 1.9 

ปูทะเล, เน้ือ 3.7 50 1.9 

ไขปลาสลดิแหงแดดเดียว, ทอด 3.32 50 1.7 

ก๋ึนไก, ทอด 3.3 50 1.7 

กุง, แหง, ไมมีเปลือก 9.44 15 1.4 

ไกบาน, อก, เน้ือและหนัง, ดิบ 2.8 50 1.4 

ขี้เหล็ก, ใบและยอด, ตม 1.98 70 1.4 

ปลาทู, สด, ทอด 2.4 50 1.2 

กุงกรามกราม, ตัวเมีย (กุงนาง), นึ่ง 2.3 50 1.2 

ปลาดุกอุย, ทอด 2.3 50 1.2 

ไขเปด, ทั้งฟอง, ตม 2.14 50 1.1 

ไขไก, ตม, 10 นาท ี 1.59 50 0.8 

ปลาไสตัน, แหง 4 15 0.6 

ที่มา: Judprasong K., Puwastien P., Rojroonwasinkul N., Sridonpai P., and Somjai A. 

2015. Thai Food Composition Database, online version 2, September 2018. 

Institute of Nutrition, Mahidol University. 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd.  Available on 19th September, 2022. 
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ตารางภาคผนวกที่ 1.6  ปริมาณแคลเซยีมในอาหารตางๆ   

รายการอาหาร มก./100 ก. ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1 หนวย

บริโภค 

ปลาซิว, แหง 4,258 15 639 

ปลาขาว, แหง 3,496 15 524 

ปลาสม (ปลาสรอย), ตัวเล็ก, มีกาง, ดิบ 994 50 497 

ปลาซาดีน, ในซอสมะเขือเทศ, บรรจุกระปอง 306 150 459 

กุงฝอยน้ำจืด, สด 806 50 403 

กุง, แหง, ตัวเล็ก, มีเปลือก 2,163 15 324 

ปลารา, ปนอบสำเร็จ, บรรจุขวดแกว 1,799 15 270 

นมพรองมันเนย, พาสเจอรไรส, รสธรรมชาต ิ 134 200 268 

ปลารา, เน้ือ, สำหรับแกง, ปลารวม 1,454 15 218 

งาดำ, คั่ว 1,452 15 218 

มะขาม, ฝกออน, ดิบ 429 50 215 

ปลารา, จากทองตลาด 1,381 15 207 

กุง, แหง, ไมมีเปลือก 1,376 15 206 

นมคืนรูปปรุงแตง, ยูเอชที, รสตางๆ 102 200 204 

ปลาฉิ้งฉาง/ไสตัน/กะตัก, กรอบ, ปรุงรส 663 30 199 

โยเกิรต, รสตางๆ, คาเฉลีย่ 125 150 188 

ปลาเกล็ดขาว, อบกรอบ, ปรุงรส 1,193 15 179 

เห็ดลม/ เห็ดกระดาง, ดิบ 341 50 171 

งาขาว, ดิบ 946 15 142 

ผักโขมนอย, ดบิ 192 70 134 

ผักปูเล, ดิบ 191 70 134 

มะขามหวาน 132 100 132 

เตาหูเหลือง, ชนิดแข็ง 124 100 124 

ผักคะนา, กานและใบ, ดิบ 164 70 115 

ขี้เหล็ก, ใบ และ ยอด, ดิบ 156 70 109 
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รายการอาหาร มก./100 ก. ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1 หนวย

บริโภค 

ผักกาดเขียว, ดิบ 143 70 100 

มะระขี้นก (สะไล), ยอด, ดิบ 139 70 97 

ผักกวางตุง, ดิบ 125 70 88 

นมเปรี้ยว, พรอมดื่ม, พาสเจอรไรส, รสตางๆ  54 150 81 

สะเดา, ใบและยอด, ดิบ 102 70 71 

ขาวเกรียบปลา 232 30 70 

นมปรุงแตง, อัดเมด็, รสตางๆ 1,129 6 68 

สะตอ, เมลด็, ดิบ 94 70 66 

ถั่วเหลือง, ตม 83 70 58 

ผักหวานบาน, ดิบ 72 70 50 

ผักกาดขาวใบเขียว, ดิบ 71 70 50 

ขจร, ดอก, ดิบ 70 70 49 

มะมวงทองดำ, สุก 41 100 41 

มะมวงแกว, สุก 34 100 34 

สมเกลี้ยง 33 100 33 

พุทราลูกยาว 30 100 30 

มะมวงพิมเสนมัน, หาม 29 100 29 

เตาหูไข, ชนิดออน, บรรจุแบบหลอด 29 100 29 

มะมวงเขียวเสวย, สุก 25 100 25 

ทานตะวัน, เมล็ด, แหง, ดิบ 157 15 24 

โปรตีนเกษตร, แชน้ำ, ตม 43 50 22 

ที่มา: Judprasong K., Puwastien P., Rojroonwasinkul N., Sridonpai P., and Somjai A. 

2015. Thai Food Composition Database, online version 2, September 2018. 

Institute of Nutrition, Mahidol University. 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd.  Available on 19th September, 2022. 
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ตารางภาคผนวกที่ 1.7  ปริมาณวิตามินซีในอาหารตาง ๆ 

  มก./100 ก. ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1 หนวย

บริโภค 

มะขามปอม 243 100 243 

ฝรั่ง รวมสายพันธุ 173 100 173 

ตะขบปา 156 100 156 

มะกอกไทย 150 100 150 

ขนุนละมุด, สุก 88 100 88 

ลำไย, กะโหลก 86 100 86 

ตะโก, ผล 79 100 79 

กีวี, สด 78 100 78 

มะขามหวาน 75 100 75 

ลิ้นจี่, จอมใจจักรพรรดิ ์ 74 100 74 

สมเกลี้ยง 71 100 71 

มะกอกฝรั่ง 70 100 70 

ลำไย 68 100 68 

ลิ้นจี่, แหว 68 100 68 

สตรอเบอรรี ่ 66 100 66 

มะละกอ, สุก 63 100 63 

มะปราง 60 100 60 

มะไฟ 55 100 55 

มะมวงหิมพานต, ผล, สุก 54 100 54 

สมโอ, พันธุตางๆ 48 100 48 

เงาะ 46 100 46 

พุทราแอบเปล 40 100 40 

มะยม 40 100 40 

มะมวงแกว, ดิบ 39 100 39 

สมจุก 38 100 38 

แตงไทย 36 100 36 
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  มก./100 ก. ปริมาณอาหาร 1 

หนวยบริโภค (ก.) 

มก./ 1หนวย

บริโภค 

ทุเรียนหมอนทอง 36 100 36 

ชมพูแกมแหมม 35 100 35 

ทุเรียนกานยาว 35 100 35 

สมสายน้ำผึ้ง 30 100 30 

กลวยหอม, สุก 27 100 27 

มะเฟอง 26 100 26 

มะยงชิด, สุก 25 100 25 

ลางสาด 24 100 24 

ชมพูแขกดำ 24 100 24 

สละ 24 100 24 

ชมพูเมืองเพชร 22 100 22 

มะมวงแรด, ดิบ 22 100 22 

สมเขียวหวาน 17 100 17 

ชมพูมะเหมีย่ว 15 100 15 

ที่มา: Judprasong K., Puwastien P., Rojroonwasinkul N., Sridonpai P., and Somjai A. 

2015. Thai Food Composition Database, online version 2, September 2018. 

Institute of Nutrition, Mahidol University. 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/thaifcd.  Available on 19th September, 2022. 
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ภาคผนวกท่ี 2 อาหารแลกเปลี่ยน 

 อาหารแลกเปลี่ยน หมายถึง อาหารที ่แบงออกเปนหมวดหมู มี 6 หมู

ดวยกัน คือ หมวดขาว-แปง  หมวดเนื้อสัตว  หมวดนม  หมวดผัก หมวดผลไม หมวด

ไขมัน   อาหารที่จัดอยูในหมวดเดียวกันถือวามีพลังงานเทาเทียมกันในปริมาณอาหาร 

1 สวน  จึงใชแลกเปลี่ยนกันได เชน หมวดขาว-แปง  ถาไมอยากกินขาว สามารถ 

เปลี่ยนเปนขนมปง หรือ กวยเตี๋ยว หรือ ขนมจีน ได  

 ปริมาณพลังงาน โปรตีน ไขมัน ในอาหารหมวดตาง  และปริมาณอาหาร

ตอ 1 สวนแลกเปลี่ยน ดังนี ้
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ภาคผนวกท่ี 3 การจัดทำตำรับอาหารมาตรฐาน 

 ตำรับอาหารมาตรฐาน คือ รายการสวนผสมตาง ๆ รวมถึงปริมาณของ

สวนผสมที่ใชในการปรุงประกอบอาหารแตละชนิด และขั้นตอนตาง ๆ ในกรรมวิธีการ

ปรุง  ประโยชนของการทำตำรับอาหารมาตรฐาน ไดแก 

1. ทำใหคุณภาพของอาหารที่ปรุงประกอบมีความสม่ำเสมอ 

2.  ไมวาใครจะเปนผูปรุงประกอบอาหาร หากทำตามตำรับก็จะไดอาหารที่มี

คุณลักษณะเหมือนกัน 

3.  ใชในการประมาณการจัดซื้อ และการควบคุมงบประมาณ  

องคประกอบที่สำคัญของตำรับอาหารมาตรฐาน 

1. วัตถุดิบหรือสวนผสมตาง ๆ 

2. ปริมาณวัตถุดิบตาง ๆ 

3. วิธีการ และขั้นตอนในการเตรียมและปรุงประกอบอาหาร 

4. ปริมาณอาหารตอ 1 จาน 

ขั้นตอนการทำตำรับอาหารมาตรฐาน 

1.  เตรียมวัตถุดิบ (การปอก การหั ่นเปนรูปทรงตาง ๆ ตามลักษณะที่

เหมาะสมกับการปรุงในเมนูตาง ๆ)  และเครื่องปรุงท่ีใชเปนสวนผสม 

2. ชั่ง ตวง วัตถุดิบ และเครื่องปรุงแตละชนิด ใหถูกตอง ตามมาตรฐาน จด

บันทีก ในแบบฟอรมที่เตรียมไว   

ในกรณีที่เปนเครื่องปรุงรส เชน น้ำตาล น้ำปลา ซอสตาง ๆ  ที่อาจจะตองมี

การเติมหลายครั้งเพื่อใหไดรสชาติที่พอดี  เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูลปริมาณที่

ใช จึงขอแนะนำใหชั่งน้ำหนักเครื่องปรุงรวมภาชนะกอนใช และชั่งน้ำหนักเครื่องปรุง

รวมภาชนะภายหลังปรุงเสร็จแลว นำน้ำหนักหลังใช ลบจากน้ำหนักกอนใช จะไดเปน

น้ำหนักของเครื่องปรุงที่ใชไป 
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ในกรณีการหาปริมาณน้ำมันที่ติดไปกับอาหารที่ทอด  สามารถทำไดโดยการ

ชั่งน้ำหนักน้ำมันที่ใชกอนทอด  และชั่งน้ำหนักน้ำมันที่เหลือหลังทอด  นำไปลบกัน  

ผลตางที่ได คือ ปริมาณน้ำมันที่ติดไปกับอาหาร 

3. จับเวลาที่ใชในการปรุงตาง ๆ เชน ลวกนานกี่นาที รวมถึงระดับไฟที่ใช 

4.  ทำการสรุปเขียนเครื่องปรุง โดยเรียงลำดับการใชงาน กอน-หลัง 

5.  ทำการตรวจสอบความถูกตองทั้งหมด ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอนการ

ปรุง ปริมาณและรสชาติที่ตองการ 

วิธีการหาสัดสวนที่กินไดของวัตถุดิบ (% yield)  

 ขอมูลสัดสวนที่กินไดจะใชประโยชนสำหรับการคำนวณวัตถุดิบท่ีจะตองจัดซื้อ 

เนื่องจากปริมาณอาหารที่กำหนดในตำรับมาตรฐานเปนปริมาณวัตถุดิบที ่ผานการ    

ตัดแตงแลว  ดังนั้นในการจัดซื้อตองคำนวณปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดรวมสวนที ่ตอง    

ตัดแตงทิ้ง (สวนที่กินไมได) ไปดวย วิธีการหาสัดสวนที่กินได มีดังตอไปนี้ 

1. ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบแตชนิดท้ังหมด บันทึกน้ำหนักไว 

2.  ตัดแตงวัตถุดิบเอาสวนที่กินไมไดทิ้งไป แลวชั่งน้ำหนักเฉพาะสวนที่กินได 

บันทึกน้ำหนักไว 

3. คำนวณเปอรเซ็นสวนที่กินไดของอาหารแตละชนิด โดยใชสูตร 

% สวนที่กินได  = (น้ำหนักสวนที่กินได ÷ น้ำหนักทั้งหมดกอนตัดแตง) ×100 
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แบบฟอรมบันทึกขอมูลการทำตำรับอาหารมาตรฐาน 

 
น้ำหนักอาหารท้ังหมดหลังปรุงสุก (รวมภาชนะ)  ................ กรัม 

น้ำหนักอาหารท้ังหมดหลังปรุงสุก (น้ำหนักอาหารรวมภาชนะ – น้ำหนักภาชนะ)  ............. กรัม 

น้ำหนักอาหารตอ 1 ที่เสิรฟ  ................... กรัม 

จำนวนอาหารที่ปรุงแบงได  .................... ที่เสิรฟ 

 

แบบฟอรมบันทึกขอมูลวัตถุดิบ 

 
* % yield  = (น้ำหนักสวนที่กินได ÷ น้ำหนักทั้งหมดกอนตัดแตง) ×100  

ช่ือตํารั บอาหาร  .....................................................

วนัท่ี ...........   เดือน ........................................   พ.ศ. ........................................ ผูบันทึก........................................

นํ้าหนักหมอที่ใชปรุง .................................. กรัม

รายการ นํ้าหนัก (กรัม) กอนปรุง หลังปรุง ปริมาณที่ใช (กอน-หลังปรุง)

สวนประกอบอาหารที่ใช นํ้าหนักสวนประกอบเม่ือชั่งพรอมภาชนะ (กรัม)

วันท่ี เก็บขอมูล ..............................................................

รายการวตัถุดิบ

น้ําหนักที่

ซ้ือมา

ทั้งหมด

น้ําหนัก

สวนที่กิน

ได

ราคา 

(บาท)

ตอ

หนวย
%yield หมายเหตุ
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ภาคผนวกที่ 4 แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค ที่พัฒนาโดยสำนักโภชนาการ 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ที่มา https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/book/206999   
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