คำนำ
จากอดีตจนถึงปจจุบนั ปญหาการขาดสารอาหารยังคงเปนปญหาทีต่ องชวยกันปองกัน
แกไข ในขณะเดียวกันปญหาโภชนาการเกินทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารไมถูกหลักโภชนาการ
รวมทัง้ บริโภคอาหารทีมี่ รสหวาน มัน เค็ม เริม่ ทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การสงเสริมความรู
พืน้ ฐานดานโภชนาการ การเสริมสรางพฤติกรรมทีเหมาะสม
่
โดยปลูกฝงคานิยมในการบริโภค
อาหารทีถู่ กตอง จึงมีความจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะทำใหเกิดภาวะโภชนาการดีทีจ่ ะสงผลตอสุขภาพ
ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญของผูบริโภคในการใชตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร คือ ฉลากโภชนาการและ
ขอมูลโภชนาการทีติ่ ดอยูบน
 บรรจุภณ
ั ฑอาหาร ทำใหผูบ ริโภคสามารถเลือกซือ้ อาหารไดอยาง
เหมาะสม และไดรบั สารอาหารตรงตามความตองการ ทัง้ ยังสามารถนำมาเปรียบเทียบเพือ่ ใช
ในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑทีดี่ กวาและใหประโยชนสูงสุดกับผูบ ริโภค ดวยเหตุนสำนั
ี้ กอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงรวมมือกับสมาคมนักกำหนดอาหารแหงประเทศไทย
และกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดทำหนังสือ จากพื้นฐาน
โภชนาการ สูฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่บุคลากรทางดานสาธารณสุข ผู
ทำหนาที่เปนสื่อกลางในการถายทอดความรูใหแกประชาชน มีความเขาใจถึงความรูพื้นฐาน
ทางดานโภชนาการ ความตองการพลังงานและสารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย ตลอดจนการอานฉลากโภชนาการและฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
(ฉลากหวาน มัน เค็ม) เพื่อใหสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
ตอไป
คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือนี้จะเปนประโยชน และชวยเพิ่มความรู ความ
เขาใจ รวมถึงครอบคลุมเนือ้ หาทีจำเป
่ นเกีย่ วกับพืน้ ฐานโภชนาการและฉลากโภชนาการ หาก
ทานใดพบขอบกพรองหรือมีขอเสนอแนะ ขอไดโปรดแจงใหทราบดวยเพื่อจะไดปรับปรุงให
เปนประโยชนยิ่งขึ้นไป
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บทที่ 1 : ความสำคัญของสารอาหาร
สารอาหารพบไดทั่ว ไปในอาหารที่เราบริโภคในชีวิต ประจําวัน มีบทบาทสําคัญในการ
บํารุงรางกายใหสมบูรณแข็งแรง ชวยซอมแซมเซลลและอวัย วะที่เสื่อมสภาพ ตลอดจนปองกัน
โรคภัยตางๆ
รา งกายจํา เป น ต อ งไดรั บสารอาหารในปริ มาณที่ เหมาะสม เพราะหากร า งกายได รั บ
สารอาหารนอยเกินไปจะทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหารสงผลใหรางกายออนแอ เจ็บปวยงาย การ
เจริญเติบโตผิดปกติ ทั้งอาจสงผลใหการทํางานของอวัยวะและระบบตางๆภายในรางกายผิดปกติได
ในทางกลับกันหากรางกายไดรับสารอาหารบางอยางมากเกินไป เชน คารโบไฮเดรตจาก
ขาว โปรตีนจากเนื้อสัตว ไขมันจากน้ํามัน หรือแรธาตุโซเดียมจากเกลือ ก็อาจนํามาซึ่งโรคเรื้อรัง
ตางๆ เชน อวน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงได
ดังนั้นเราจึงควรทําความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของสารอาหารตอรางกาย และเขาใจถึง
ปริมาณของสารอาหารที่ควรบริโภคใน 1 วัน เพื่อใหเราสามารถเลือกรับประทานอาหารในกลุม
ตางๆ คือ กลุมขาว แปง ผัก ผลไม เนื้อสัตว นม และไขมันไดในสัดสวนทีเ่ หมาะสม

1.1 ประโยชนของสารอาหาร
โดยทั่วไป สารอาหารมีประโยชนตอรางกาย 3 ประการ ดังนี้
1) ใหพลังงานและความอบอุน แกรางกาย การเคลื่อนไหวรางกายตลอดจนการทํากิจกรรม
ตางๆจําเปนตองใชพลังงานจากการเผาผลาญสารอาหารทั้งสิ้น แมในขณะนอนหลับ ก็ยังคงตองใช
พลังงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกภายในรางกายใหสามารถทํางานไดเปนปกติ เชน การเตนของหัวใจ
และการหายใจ เปนตน สําหรับผูที่เคลื่อนไหวรางกาย หรือออกแรงมาก เชน นักกีฬา หรือผูใ ช
แรงงาน ตองการพลังงานมากกวาคนทั่วไปที่เคลื่อนไหวรางกายนอย จึงควรรับประทานอาหารซึ่ง
ใหพลังงานมากกวาอยางเพียงพอ
นอกจากนี้พลังงานจากสารอาหารยังมีสวนชวยในการปรับอุณหภูมิภายในรางกายใหคงที่ แม
อุณ หภูมิภ ายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูก าล ดังจะเห็นไดจ ากผูที่อาศัยอยูในภูมิประเทศที่มี
อากาศหนาว จะรับประทานอาหารที่ใหพลังงานสูง และมีความตองการพลังงานมากกวาผูที่อาศัย
อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศรอน เพราะตองการพลังงานจากอาหารเพื่อสรางความอบอุน ใหแก
รางกายนั่นเอง
2) เสริมสรางการเจริญเติบโตในเด็ก สารอาหารมีผลตอน้ําหนัก ความสูง และขนาดรางกายของ
เด็ก หากเด็กไดรับสารอาหารไมเพียงพอตั้งแตอายุยังนอย นอกจากจะมีน้ําหนัก ตัวต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน และมีรูปรางเล็กกวาเด็กในวัยเดียวกัน ยังอาจสงผลใหพัฒนาการของสมองชา สติปญญา
ดอย และมีพัฒนาการในดานตางๆ เชน การยืน เดิน และการเรียนรูจดจําชาอีกดวย
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3) ปองกันโรค ผูที่ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ หรือมากเกินความตองการของรางกาย สวน
ใหญเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไมเหมาะสมเปนระยะเวลานาน อาจเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆได
เชน โรคเหน็บชาเกิดจากการขาดวิตามินบี 1 พบในผูที่ชอบกินขาวแปงขัดขาว และขนมกรุบกรอบ
เปนประจําโรคไขมันในเลือดสูงเกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันสูงและน้ําตาลมากเกินไป เปนตน
ดังนั้นผูท ี่ไดรับสารอาหารอยางเพียงพอยอมมีภูมิตานทานของโรคมากกวา และแข็งแรงกวา
ผูที่ขาดสารอาหาร

1.2 ความหมายของสารอาหาร อาหาร และโภชนาการ
สารอาหาร คือ สารที่ไดจ ากอาหาร มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกายในวัย
ทารกและเด็ก ทั้งมีความสําคัญในการรักษาสภาพและหนาที่ของรางกายในวัยผูใหญทําใหรางกาย
สามารถทํางานไดเปนปกติ
อาหาร คือ สิ่งที่กินได ทั้งนี้ตองใหพลังงานและสารอาหารที่จําเปนตอรางกายเพื่อการสราง
และคงสภาพของเซลลซึ่งเปนสวนประกอบของอวัยวะตางๆภายในรางกาย
โภชนาการ คือ วิทยาศาสตรที่วาดวยอาหาร สารอาหาร การยอยและการดูดซึม การนํา
สารอาหารมาใชในกระบวนการทํางานของรางกาย การขับถาย รวมถึงมีบทบาทสําคัญตอการ
เจริญเติบโต และการมีสุขภาพที่ดี
ตามหลัก โภชนาการ สามารถแบงสารอาหารออกเปน 5 ประเภท คือ คารโบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุ
สารอาหารทั้ง 5 ประเภทนี้มีอยูใ นอาหารทั่วไปที่เราบริโภคในชีวิตประจําวัน โดยสามารถ
แบงอาหารตางๆ ออกเปน 5 หมู ดังนี้
หมูที่ 1 ขาว และแปง มีสารอาหารหลักคือคารโบไฮเดรต
ซึ่งเปนแหลงใหพลังงานแกรางกาย นอกจากนี้อาหารในกลุมขาว
แปง เชน ขาวกลอง เผือก และมันยังมีใยอาหารซึ่งมีคุณสมบัติอุม
น้ําไดดี ชวยเพิ่มน้ําหนักและปริมาณอุจจาระ
อาหารในกลุ มข าวและแปง ได แ ก ข าวเจา ขา วเหนีย ว
ขนมจีน ขนมปง กวยเตี๋ยว เผือก มัน และแปงชนิดอื่นๆ
หมู ที่ 2 และ 3 ผั ก และผลไม ต า งๆ เป น แหล ง ของ
สารอาหารประเภทวิตามิน และแรธาตุ ทั้งอุดมดวยใยอาหาร และ
กลุมสารพฤกษเคมีที่ผลิตโดยพืช (Phytochemical) ซึ่งไมใชสารอาหาร มีฤทธิ์ในการตอตานอนุมูล
อิสระสาเหตุของความเสื่อมสภาพในรางกาย เชน เบตาแคโรทีน (Beta carotene) พบในผักและ
ผลไมสีเหลืองสม เชน แครอท และมะละกอ เปนตน ไลโคพีน (Lycopene) พบในมะเขือเทศ
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นอกจากนี้ผักและผลไมยังเปนแหลงที่ดีของใยอาหาร ชวยเพิ่มปริมาณและน้ําหนักอุจจาระ
ทําใหขับถายงาย ชวยดักจับสารเคมีที่เปนพิษ และลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ
หมูที่ 4 เนื้อสัตวตางๆ นม ไข และถั่วเมล็ดแหง ใหสารอาหารประเภทโปรตีนเปนหลัก มี
ความสําคัญตอการเจริญเติบโต และชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ
อาหารที่ใ หโ ปรตีน คุณ ภาพดี เชน ไข ปลา เนื้อสัต วตางๆ นม สว นอาหารที่มีโปรตี น
คุณภาพรอง เชน ถั่วเมล็ดแหง และธัญพืช เปนตน
นมเปนแหลงที่ดีของแรธาตุแคลเซียม และฟอสฟอรัส รางกายตองการแรธาตุ 2 ชนิดนี้ใน
การสรางกระดูกและฟนใหแข็งแรง นอกจากนี้นมยังเปนแหลงของวิตามินบี 2 และบี 12 อีกดวย
หมูที่ 5 น้ํามันและไขมันจากพืชและจากสัตว ใหสารอาหารประเภทไขมันเปนหลัก เปน
แหลง ของพลังงาน และใหค วามอบอุน แกรางกาย นอกจากน้ํา มัน ประกอบอาหารที่ใ ช อยูใ น
ครัวเรือน เชน น้ํามันหมู และน้ํามันถั่วเหลืองแลว ยังพบไขมันแฝงอยูในเนื้อ หนัง และเครื่องใน
สัตวอีกดวย

1.3 สารอาหารกับรางกาย
สารอาหารที่ไ ดจ ากการรับ ประทานอาหารในชีวิ ต ประจํา วัน มี บทบาทสํ าคั ญต อการ
เสริมสรางอวัยวะตางๆ จําเปนตอการสรางฮอรโมน สารสื่อประสาท ตลอดจนทําใหกระบวนการ
ตางๆของรางกายสามารถขับเคลื่อนไปไดเปนปกติ จึงอาจกลาวไดวารางกายของเราประกอบขึ้น
จากสารอาหารตางๆนั่นเอง

ที่มา: http://www.jawon.com/reng/res/body-composition.html
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จากภาพแสดงใหเห็นวาสวนประกอบหลักของรางกายคือน้ําโดยมีสัดสวนประมาณ 55-65%
รองลงมาคือไขมัน 15-20% ในเพศชาย และ 20-30% ในเพศหญิง นอกจากนี้ยังพบวารางกายของ
เพศชายและเพศหญิงมีสวนประกอบของโปรตีนประมาณ 14-18% และมีสวนประกอบของเกลือแร
ประมาณ 5.5-6.0%
ดังที่กลาวมาแลววารางกายประกอบขึ้นจากสารอาหารดังนั้นสัดสวนของสารอาหารภายใน
รางกายจึงสอดคลองกับปริมาณสารอาหารที่ควรไดรับใน 1 วัน โดยเกณฑการบริโภคอาหารของ
คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารประจําวันที่รางกายควรไดรับของประชาชนชาวไทย กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2532 กําหนดใหอาหารที่รับประทานควรมีสัดสวนรอยละของ
การกระจายพลังงานจากคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเทากับ 55 – 60%, 10 – 15% และ
25 – 30% ตามลําดับ

1.4 สารอาหารกับพลังงาน
สารอาหารตางๆ เมื่อเขาสูรางกาย ผานกระบวนการยอย และดูดซึมแลว ก็จะถูกลําเลียงไป
ยังสวนตางๆของรางกายและเผาผลาญเปนพลังงานใหแกเซลลซึ่งเปนองคประกอบของอวัยวะตางๆ
เพื่อนําพลังงานเหลานั้นไปใชในกระบวนการทางชีวเคมีภายในรางกายตอไป
1.4.1 พลังงานคืออะไร สําคัญอยางไร
พลังงาน คือ สิ่งที่ไมมีตัวตน ไมสูญหาย แตสามารถเปลี่ยนรูปและทํางานได โดยรางกาย
ของคนเราจําเปนตองใชพลังงานซึ่งทําหนาที่เหมือนเชื้อเพลิงที่ชวยใหระบบตางๆภายในรางกาย
สามารถขับเคลื่อนและทํางานไดอยางเปนปกติ
การใชพลังงานของรางกายแบงเปน 3 ระดับ
1) พลังงานขณะพัก (Resting energy expenditure) คือ พลังงานพื้นฐานที่รางกายตองการ
ใชใ นการดํารงชีวิตอยูอยางเปนปกติ เชนการหายใจ การไหลเวียนโลหิต การทํางานของระบบ
ประสาท และการรักษาอุณหภูมิของรางกาย เปนตน
2) พลังงานความรอนที่สูญเสียไปในขณะยอยและดูดซึมอาหาร (Thermic effect of food)
คือ พลังงานความรอนที่เกิดจากกระบวนการยอยและดูดซึมสารอาหาร พลังงานความรอนนี้เปน
พลังงานที่สูญเปลา มีประโยชนเพียงชวยใหความอบอุนแกรางกาย และหากรางกายไมตองการ
ความรอนก็จะถูกขับออกภายนอกรางกาย
3) พลัง งานที่ใ ช ใ นการทํา งานและกิจกรรมตา งๆของรา งกาย (Physical activity) คื อ
พลังงานทีใ่ ชขณะที่รางกายมีการเคลื่อนไหว โดยรางกายจะใชพลังงานสวนนี้มากหรือนอยขึ้นอยู
กับขนาดของรางกาย ระยะเวลา และลักษณะของงานที่ทํา
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นอกจากนี้รางกายยังนําพลังงานที่ไดรับจากการเผาผลาญสารอาหารมาใช ในการทํางาน
ของรางกาย ดังนี้
1. ใชในกระบวนการสรางสารประกอบเคมีตางๆภายในรางกาย เชน การสรางสารประกอบ
อินทรียที่เปน สวนประกอบของเซลล ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเด็ก ที่กําลัง
เจริญเติบโต
2. ใช ใ นการสลายสารประกอบเคมี ใ นร า งกาย เช น ใช พ ลั ง งานสลายสารอาหารที่ เ รา
รับประทานเพื่อใหไดพลังงานที่จะถูกนําไปใชหมุนเวียนภายในรางกายตอไป
3. ใชในการทํางานที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวภายในรางกาย เชนการบีบตัวของหัวใจ การ
หดตัวของกลามเนื้อในขณะเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวแขนและขาขณะเดินหรือวิ่ง เปนตน
4. ใชในการขนสงสารผานเยื่อหุมเซลล เพื่อรักษาสมดุลของปริมาณสารตางๆที่ผานเขาออก
เซลล
5. ใชในการรักษาศักยไฟฟาของเยื่อหุมเซลล เกี่ยวของกับการควบคุมการทํางานของเซลล
ประสาท
1.4.2 พลังงานมาจากไหน
พลังงานมาจากสารอาหารที่ไดรับจากการรับประทานอาหารประจําวันโดยสารอาหารหลัก
ที่ใหพลังงานไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
พลังงานที่เราไดรับจากสารอาหารทั้ง 3 ชนิดนี้มีหนวยวัดพลังงานเดียวกัน เรียกวา กิโลแคลอรี
(kilocalorie) ใชตัวยอคือ kcal โดยคําจํากัดความของ 1 kcal คือ ปริมาณความรอนที่ทําใหน้ํา 1 กิโลกรัม
มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส
สารอาหารแตละชนิดใหพลังงานความรอนแตกตางกัน ดังนี้
คารโบไฮเดรต 1 กรัม
ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี
โปรตีน
1 กรัม
ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี
ไขมัน
1 กรัม
ใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี
อยางไรก็ตามไมเพียงแตสารอาหารเหลานี้เทานั้ นที่ใ หพลังงาน เครื่องดื่มแอลกอฮอลก็
สามารถใหพลังงานไดเชนกันโดยแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 1 กรัม ใหพลังงานถึง 7 กิโลแคลอรี ซึ่งคา
พลังงานดังกลาวใหคาสูงใกลเคียงกับพลังงานจากไขมันเลยทีเดียว ดังนั้นยิ่งดื่มแอลกอฮอลมากยิ่ง
ใหพลังงานมากและทําใหอวนไดเชนกัน
1.4.3 สิ่งที่ทําใหสับสนเกี่ยวกับพลังงาน
คําถามเกี่ยวกับพลังงานที่พบบอยคือ “พลังงานกับกิโลแคลอรี แตกตางกันอยางไร?”
“พลั ง งาน” ในที่ นี้ คื อ พลั ง งานความร อ นที่ ไ ด จ ากการเผาผลาญสารอาหาร ส ว น
“กิโลแคลอรี” คือ หนวยมาตรฐานของพลังงานที่ไดจากการเผาผลาญสารอาหาร
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อยางไรก็ตามบางครั้งพบวา หลายคนเรียกหนวยมาตรฐานของพลังงานสั้นๆวา “แคลอรี”
ทั้งที่ในความเปนจริงควรเรียกวา “กิโลแคลอรี” เพราะตําราวิชาการและเอกสารใหความรูเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการลวนใชหนวยวัดพลังงานในอาหารเปน “กิโลแคลอรี” ทั้งสิ้น
การใชหนวยวัดพลังงานที่ผิดความหมายจะทําใหคาพลังงานตางกันถึง 1,000 เทา
ดังนั้นเพื่อใหสามารถเขาใจเกี่ยวกับหนวยของพลังงานเพิ่มขึ้น จึงขออธิบายเพิ่มเติมโดยการ
เปรียบเทียบหนวยวัดพลังงาน “แคลอรี” และ “กิโลแคลอรี” ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบหนวยของพลังงาน
หนวยของพลังงาน
คําจํากัดความ
แคลอรี
1 แคลอรี คือ ปริมาณความรอนที่ทําใหน้ํา 1 กรัมมี
อุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส
กิโลแคลอรี
1 กิโลแคลอรี คือ ปริมาณความรอนที่ทําใหน้ํา 1
กิโลกรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส

ตัวยอ
Cal
kcal

1.5 ความตองการพลังงานของรางกาย
การประเมินความตองการพลังงานของรางกาย (Total Energy Expenditure, TEE) สําหรับ
คนทั่วไปที่ไมมีภาวะเจ็บปวยสามารถคํานวณไดจากสมการ
TEE = REE x AF
สําหรับคนทั่วไปที่มีภาวะเจ็บปวยรวมดวยสามารถคํานวณไดจากสมการ
TEE = REE x AF x SF
Total Energy Expenditure (TEE) คือ ความตองการพลังงานของรางกาย
Resting Energy Expenditure (REE) คือ พลังงานที่ใ ชข ณะรางกายพัก เปน การใช
พลั ง งานขณะที่ ร า งกายนอนแต ไ ม ห ลั บ และเป น ช ว งที่ ไ ม มีก ารย อ ยหรื อ ดู ด ซึ มอาหาร (post
absorptive state) โดยวัดการใชพลังงานดังกลาวในชวงหลังตื่นนอน
Activity Factor (AF) คือ คาปจจัยในการเคลื่อนไหวรางกาย โดยการเคลื่อนไหวที่แตกตาง
กันจะใชพลังงานตางกัน
Stress Factor (SF) คือ คาปจจัยภาวะเครียดของรางกาย โดยรางกายจะใชพลังงานเพิ่มขึ้น
ในขณะที่เจ็บปวย
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ตารางที่ 2 วิธีคํานวณพลังงานที่รางกายตองการในขณะพักผอน (Resting Energy Expenditure,REE)
อายุ
เพศชาย
เพศหญิง
0-3
(60.9 x W) - 54
(61.0 x W) - 51
3-10
(22.7 x W) - 495
(22.5 x W) + 499
10-18
(17.5 x W) + 651
(12.2 x W) + 746
18-30
(15.3 x W) + 679
(14.7 x W) + 996
30-60
(11.2 x W) + 879
(8.7 x W) + 829
> 60
(13.5 x W) + 987
(10.5 x W) + 596
ที่มา: Alpers & Klein, 2003. (W คือ น้ําหนัก หนวยเปนกิโลกรัม)
ตารางที่ 3 คาปจจัยในการเคลื่อนไหวรางกาย (Activity Factor, AF)
การเคลื่อนไหวรางกาย
คาปจจัย (Activity Factor, AF)
นั่งหรือนอนตลอด
1.2
นั่งโตะทํางานตลอด เคลื่อนไหวนอย
1.4-1.5
นั่งโตะทํางานตลอด เคลื่อนไหวพอสมควร
1.6-1.7
ยืนทํางานตลอด
1.8-1.9
การทํางานที่มีการเคลื่อนไหวมาก
2.0-2.4
ที่มา: Shetty et al., 1996.
ตารางที่ 4 คาปจจัยภาวะเครียดของรางกาย (Stress Factor, SF)
ภาวะเครียดของรางกาย
คาปจจัย (Stress Factor, SF)
ไดรับการผาตัด
1.0-1.1
ติดเชื้อในกระแสเลือด
1.2-1.4
ติดเชื้อรุนแรง
1.2-1.6
ชองทองอักเสบ
1.05-1.25
บาดเจ็บที่ศีรษะ
1.3
กระดูกหัก
1.1-1.3
ที่มา: American Dietetic Association, 2000.
นอกจากการคํานวณดวยวิธีดังกลาว ยังสามารถพิจารณาความตองการพลังงานของบุคคล
ในแตละชวงวัยได จากขอมูลของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดจัดทํา

7

ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวัน (Dietary Reference Intake, DRI) ขึ้น โดยแบงกลุม
คนไทยออกเปน 8 กลุมตามเพศและอายุที่แตกตางกัน
จากขอมูลปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวัน สามารถแสดงปริมาณพลังงาน
อางอิงที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย ดังนี้
ตารางที่ 5 ปริมาณพลังงานอางอิงที่ควรไดรับประจําวันสําหรับคนไทย
น้ําหนัก
สวนสูง
กลุมตามอายุและเพศ
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
ทารก
6-11 เดือน
8
71
เด็ก
1-3 ป
13
90
4-5 ป
18
108
6-8 ป
23
122
วัยรุนผูชาย
9-12 ป
33
139
13-15 ป
49
163
16-18 ป
57
169
วัยรุนผูหญิง
9-12 ป
34
143
13-15 ป
46
155
16-18 ป
48
157
ผูใหญผูชาย
19-30 ป
57
166
31-50 ป
57
166
51-70 ป
57
166
> 71 ป
57
166
ผูใหญผูหญิง
19-30 ป
52
155
31-50 ป
52
155
51-70 ป
52
155
> 71 ป
52
155
ที่มา: สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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พลังงาน
(กิโลแคลอรี/วัน)
800
1,000
1,300
1,400
1,700
2,100
2,300
1,600
1,800
1,850
2,150
2,100
2,100
1,750
1,750
1,750
1,750
1,550

เพื่อใหงายตอการนําไปประยุกตใช สามารถพิจารณาพลังงานที่ควรไดรับใน 1 วัน ตาม
ขอมูลจาก ธงโภชนาการ ที่จัดทําขึ้นโดยคณะทํางานจัดทําขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
ของคนไทย โดยแบงพลังงานออกเปน 3 ระดับ (1,600 2,000 และ 2,400 กิโลแคลอรี) ใหเหมาะกับ
บุคคลในแตละกลุม ดังนี้
ตารางที่ 6 การแบงความตองการพลังงาน 3 ระดับจากธงโภชนาการ
กลุมบุคคล
เด็กอายุ 6-13 ป หญิงวัยทํางานอายุ 25-60 ป ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
วัยรุนหญิง-ชายอายุ 14-25 ป ชายวัยทํางานอายุ 25-60 ป
หญิง-ชาย ที่ใชพลังงานมากๆ เชน เกษตรกร ผูใชแรงงาน นักกีฬา

ความตองการพลังงานตอวัน
(กิโลแคลอรี)
1,600
2,000
2,400

ชั้นที่ 1 ขาว แปง ใหสารอาหารหลักคือ
คารโบไฮเดรตเปนแหลงพลังงาน
ชั้นที่ 2 พืช ผัก ผลไม กินปริมาณรองลงมา
ใหวิตามิน แรธาตุ และใยอาหาร
ชั้นที่ 3 เนื้อสัตว ถั่ว นม กินใหพอเหมาะ
เพื่อใหไดโปรตีนที่เพียงพอ
ชั้นที่ 4 น้ํามัน น้ําตาล เกลือ กินแตนอยเทาที่จําเปน
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1.6 แนวทางการรับประทานอาหารอยางเหมาะสม
นอกจากการรับประทานอาหารเพื่อใหไดรับพลังงานอยางเพี ยงพอแลว เพื่อใหทุกคนมี
สุขภาพทีด่ ีจึงควรเรียนรูแนวทางในการกินอาหารใหเหมาะสมตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ที่
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานอาหารและโภชนาการ ไดจัดทําขึ้นซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขอที่ 1 กินอาหาร ครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหมั่นดูแลน้ําหนักตัว
กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย คือ การกินอาหารหลายชนิด เพื่อใหรางกาย
ไดรับสารอาหารตางๆ ครบถวนในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ หากกิน แตอาหารซ้ําๆ
เหมือนกันทุกวัน อาจทําใหรางกายไดรับสารอาหารบางชนิดนอยเกินไปหรือมากเกินไปจนทําให
เกิดผลเสียตอสุขภาพในระยะยาวได
ดังนั้นเพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวน เราจึงจําเปนตองรับประทานอาหารใหครบ
ทั้ง 5 หมู เชน ขาว แปง ผัก ผลไม เนื้ อสัต ว ไข นม และน้ํามัน เป น ตน เพื่อให รางกายได รั บ
สารอาหารทั้งคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน และแรธาตุที่จําเปนครบถวน
น้ําหนัก ตัวเปนเครื่องบงชี้ถึงภาวะสุข ภาพวาดีหรือไม ถาน้ําหนักต่ํากวาเกณฑปกติหรือ
ผอมเกินไปจะทําใหรางกายออนแอ เจ็บปวยงาย ประสิทธิภาพในการเรียนรู และการทํางานลดลง
หากน้ํา หนัก ตั ว มากกว าปกติห รื ออ ว นเกิ น ไปอาจเสี่ย งตอ การเกิด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและมะเร็งบางชนิด
การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติทําไดโดย ชั่งน้ําหนักอยางนอยเดือนละครั้ง กินอาหาร
ใหเหมาะสม และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง 20-30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3-5 ครั้ง
ขอที่ 2 กินขาวเปนหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
ขาวเปนอาหารหลักของคนไทย เปนแหลงอาหารสําคัญที่ใหพลังงาน สารอาหารที่มีมากใน
ขาวคือ คารโบไฮเดรต ขาวกลองและขาวซอมมือถือเปน ขาวที่ มีประโยชนมาก เพราะมีปริมาณ
ใยอาหาร แรธาตุ และวิตามินสูงกวาขาวที่ขัดสีจนขาว
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอื่นๆ ไดแก กวยเตี๋ยว ขนมจีน เสนหมี่ บะหมี่
วุนเสน ตลอดจนแปงตางๆ ซึ่งใหพลังงานเชนเดียวกับขาว
อยางไรก็ตามการกินขาวและผลิตภัณฑจากขาวควรกินแตพอดี เพราะหากกินมากเกินไป
รางกายจะเปลี่ยนอาหารสวนเกินนี้เปนไขมัน สะสมตามสวนตางๆของรางกายจนทําใหเกิดโรคอวนได
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ขอที่ 3 กินผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา
ผักและผลไมเปนแหลงสําคัญของวิตามินและแรธาตุ รวมทั้งสารอื่นๆที่จําเปนตอรางกาย
เชน ใยอาหารมีสวนชวยในการขับถาย ทั้งชวยจับและขับคอเลสเตอรอล สารพิษ และสารกอมะเร็ง
บางชนิดออกจากรางกาย ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลายชนิด เชน ความดันโลหิตสูง ไขมัน
ในเลือดสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด
ขอที่ 4 กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหงเปนประจํา
ปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถั่วเมล็ดแหง เปนแหลงของโปรตีนคุณภาพดี ชวยเสริมสราง
รางกายใหเจริญเติบโตและแข็งแรงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุน ชวยซอมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมสลายใน
วัยผูใหญ ทั้งยังมีสวนสําคัญตอการสรางภูมิคุมกันโรค และใหพลังงานแกรางกายอีกดวย
ปลา เปนโปรตีนที่ดี ยอยงาย จึงเหมาะสมสําหรับเปนอาหารของเด็กและผูสูงอายุ ปลามี
ไขมันนอย ไขมันในปลาประกอบดวยกรดไขมันที่มีประโยชน 2 ชนิดคือ อีพีเอ (Eicosapentaenoic
acid) ใหคุณประโยชนทางดานลดไขมันในเลือด และดีเอชเอ (Docosahexaenoic acid) ทําหนาที่
เปนสวนประกอบของเซลลสมอง
ควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวติดมันหรือหนัง เชน หมูสามชั้น ขาหมู หนังเปด หนังไก เพราะจะทํา
ใหเกิดโรคไขมันในเลือดสูงได
สําหรับไขแนะนําใหเด็กกิน ไขวันละ 1 ฟอง ผูใหญสามารถกินไดสัปดาหละ 2-3 ฟอง
เนื่องจากไขแดงมีคอเลสเตอรอลสูง อาจเลือกกินเฉพาะไขขาว และที่สําคัญควรปรุงใหสุกกอนกิน
ถั่ว เมล็ด แหงและผลิต ภัณ ฑเปน แหลงอาหารโปรตีน ที่ดีอีก แหลงหนึ่ง ควรสลับกิน กับ
เนื้ อสั ต ว จ ะชว ยใหร างกายไดรั บสารอาหารที่ ค รบถ ว นและหลากหลายยิ่ งขึ้ น ถั่ว เมล็ด แห ง มี
หลากหลายชนิด ไดแก ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดํา ถั่วแดง ถั่วลิสง สวนผลิตภัณฑจากถั่วเมล็ดแหง
ไดแก เตาหู เตาเจี้ยว นมถั่วเหลือง เปนตน
ขอที่ 5 ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
นมเปน แหลงแคลเซียมและฟอสฟอรัส ชว ยใหก ระดูกและฟน แข็งแรง นอกจากนี้ยังมี
โปรตีน กรดไขมันที่จําเปน น้ําตาลแลคโตส และวิตามินตางๆ
ควรดื่มนมควบคูกับการออกกําลังกาย จะทําใหกระดูกแข็งแรง และชะลอการเสื่อมสลาย
ของกระดูก ทุกครั้งที่ซื้อนมควรสังเกต วัน เดือน ป ที่ร ะบุไวขางกลอง ไมควรดื่มนมที่หมดอายุ
เลือกนมที่บรรจุในภาชนะที่ปดสนิท เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม เชน นมพาสเจอรไรสหรือโยเกิรต
ตองเก็บในอุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส กรณีที่ดื่มนมเปรี้ยวควรเลือกชนิดที่มีปริมาณนมสด
สูง น้ําตาลต่ํา โดยดูจากฉลากที่ระบุบนขวด
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ปญหาการดื่มนมแลวเกิดอาการทองอืดหรือทองเดิน เกิดจากรางกายไมสามารถยอยน้ําตาล
แลคโตสที่มอี ยูในนมได ดังนั้นหากใครมีปญหาดังกลาวควรปรับเปลี่ยนโดยดื่มนมทีละนอยๆ แต
บอยครั้ง ดื่มนมหลังอาหาร หรือเปลี่ยนเปนโยเกิรตชนิดครีม ที่ผานการหมักหรือยอยน้ําตาลแลค
โตสในนมโดยจุลินทรียที่มีประโยชนมาแลว จึงไมเกิดอาการดังกลาว
ขอที่ 6 กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
ไขมัน เปนสารอาหารที่ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย ทั้งชวยละลายและดูดซึม
วิตามินบางชนิด เชน เอ ดี อี และเค แตอยางไรก็ตามเนื่องจากไขมันใหพลังงานประมาณ 2 เทาของ
สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต และโปรตีน การกินในปริมาณมากจึงทําใหอวนไดงาย ทั้งยังทํา
ใหเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ตามมา เชน อวน ไขมันในเลือดสูง หัวใจ และมะเร็ง
ดังนั้นจึงควรกินอาหารประเภททอด ผัด และแกงกะทิ แตนอย ในปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้
ควรลดการไดรับไขมันเขาสูรางกายโดยเพิ่มความถี่ในการกินอาหารประเภทตม ตุน นึ่ง อบ แทน
อาหารประเภททอด ผัด และแกงกะทิ
ขอที่ 7 หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
คนไทยสวนใหญนิยมปรุงรสอาหาร เพื่อใหรสชาติอรอย โดยเฉพาะรสหวานจัดและเค็มจัด
ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ
น้ําตาลใหพลังงานโดยตรงตอรางกาย การกินน้ําตาลปริมาณมากจึงกอใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพ เพราะนอกจากเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเบาหวานแลว ยังทําใหเกิดการสรางไขมันประเภทไตร
กลีเซอไรดขึ้นในรางกายสงผลใหเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีสวนประกอบของน้ําตาลสูง เชน ขนมหวาน และเครื่องดื่มประเภทน้ําหวานตางๆ
รสเค็มในอาหารไดจ ากการเติมเกลือแกง น้ํ าปลา ซีอิ้ว เตาเจี้ยว และยั งไดจ ากอาหาร
ประเภทหมักดอง เชน ผักดอง ผลไมดอง ไขเค็ม ปลารา ปลาเค็ม เปนตน นอกจากนี้ยังแฝงมากับ
อาหารอื่น เชน ขนมขบเคี้ยว ทั้งนี้ก ารกินอาหารเค็มที่ไดเกลือแกงมากกวา 6 กรัมตอวัน หรือ
มากกวา 1 ชอนชาขึ้นไป จะมีโอกาสเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงและทําใหเกิดอาการบวมน้ําได
ขอที่ 8 กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน
สารปนเปอนในอาหาร หมายถึงสารที่ปนเปอนมากับอาหารโดยไมไดตั้งใจ แตเปนผลอัน
เกิดจากกระบวนการผลิต การบรรจุ การดูแลรักษา การขนสงหรื ออาจเกิดเนื่องจากปนเปอนจาก
สิ่งแวดลอม สารปนเปอนในอาหารมาจากหลากหลายสาเหตุ ไดแก จุลินทรีย สารพิษจากจุลินทรีย
สารเคมี และสารพิษ เปนตน
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อาหารที่ไมสะอาดหรืออาหารที่ถูกปนเปอน เกิดไดจากหลายสาเหตุ คือจากเชื้อโรค พยาธิ
ตางๆ สารเคมีที่ เปน พิษ หรือโลหะหนัก ตางๆ ทั้งนี้ เกิด จากขบวนการผลิต ปรุง ประกอบและ
จําหนายอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ดังนั้นควรมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับอาหารดังนี้
1) ผูสัมผัสอาหารหรือผูปรุงอาหาร ควรมีสุขนิสัยที่ดี มีความระมัดระวังในระหวางเตรียม
อาหารไมทําใหอาหารถูกปนเปอน เชน ลางมือกอนเตรียมหรือปรุงอาหาร เปนตน
2) กอนเลือกวัตถุดิบควรเลือกใชหลัก 3 ป. คือ มีประโยชน ปลอดภัย และประหยัด สวน
การปรุงอาหารใชหลัก 3 ส. คือ สุกเสมอ สงวนคุณคา และสะอาดปลอดภัย นอกจากนี้
หากเลื อ กซื้ อ อาหารปรุ ง สํ า เร็ จ อาหารถุ ง ควรเลื อ กซื้ อ จากแหล ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ถู ก
สุขลักษณะ หรือผานเกณฑรับรองทางราชการ อาหารบางชนิดจะตองระบุแหลงผลิต
วันหมดอายุและมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
3) ภาชนะอุปกรณ ที่นํามาใชกับอาหารตองทําจากวัสดุไมเปนพิษ สะอาด ปลอดภัย มี
ขั้นตอนการลาง และเก็บที่ถูกวิธี
4) สัตวและแมลงนําโรค เปนตัวการสําคัญที่จะเปนพาหะนําเชื้อโรคมาสูอาหารหากไมมี
การควบคุมปองกัน ที่ดี เชน การกําจัดขยะเศษอาหารที่เปน แหลงอาหารและแหลง
เพาะพันธุ ใชจานหรือฝาชีครอบอาหารหากยังไมกิน
5) สถานที่กินอาหารหรือสถานที่ปรุงอาหาร ควรมีการจัดระเบียบ สะดวกต อการเตรียม
ประกอบอาหาร และดูแลสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ
ดังนั้น เพื่อใหผูบริโ ภคมีสุขอนามัยที่ดี ไดกิน อาหารที่สะอาดและมีคุณ คาครบถว นทาง
โภชนาการจึงควรรูจักหลักการจัดการดานสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการประกอบกัน
ขอที่ 9 งด หรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล
อัตราการตายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนทองถนนที่สูงขึ้นนั้น สาเหตุสําคัญเกิดจากผูขับขี่
ยานพาหนะมึนเมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล นอกจากนี้การดื่มเปนประจํายังมีโทษและ
เปนอันตรายตอรางกาย ดังนี้
1) มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
2) มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคตับแข็ง
3) มีความเสี่ยงสูงตอการเปนโรคแผลในกระเพาะอาหารและลําไส และโรคมะเร็งหลอด
อาหาร
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4) ในรายที่ดื่มโดยไมกินขาวและกับขาว จะมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคขาดสารอาหาร
ได ทั้งนี้ใ นรายที่ดื่มพรอมอาหารที่มีไขมันและโปรตีน สูง เสี่ยงตอการเกิดโรคอว น
และโรคเรื้อรังตางๆ
5) แอลกอฮอลมีฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง และการควบคุมสติสัมปชัญญะ อาจทํา
ใหขาดสติ เสียการทรงตัว สมรรถภาพการทํางานลดลง และเกิดความประมาทอันเปน
สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
6) ทําใหสูญเสียเงินทองและเกิดความไมสงบสุขในครอบครัว
ดังนั้นในรายที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจํา ควรลดปริมาณใหนอยลงและหาก
เลิกดื่มไดจะเปนผลดีตอสุขภาพ ทั้งนี้ไมควรดื่มอยางเด็ดขาดหากตองขับขี่ยานพาหนะ
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คำถาม..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยกตัวอยางประโยชนของสารอาหารที่มตี อรางกายมาอยางนอย 1 ขอ
อาหาร 5 หมูคอื อะไร แตละหมูมีสารอาหารหลักอะไรบาง
อาหาร คืออะไร
หนึ่งแคลอรี มีคํานิยามวาอยางไร
โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน 1 กรัมใหพลังงานกี่กิโลแคลอรี
Total Energy Expenditure (TEE) หมายความวาอยางไร
จากขอมูลของธงโภชนาการวัยรุนหญิง - ชาย อายุ 14 - 25 ป ควรไดรับพลังงานวันละกี่กิโล
แคลอรี
8. จากขอมูลของธงโภชนาการระบุวา อาหารประเภทใดที่ควรกินแตนอยเทาที่จําเปน
9. จากหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติทําไดอยางไร
10. จากหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการเนนใหรับประทานอาหารในกลุมขาวแปงอยางไร

..ท า ยบท
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บทที่ 2 : พลังงานในอาหาร
เมื่อเราทราบความตองการพลังงานที่เหมาะสมในแตละบุคคลแลว (จากบทที่ 1) จึงควร
ทราบถึงปริมาณของพลังงานที่มีอยูใ นอาหารดวย เพื่อที่จ ะสามารถเลือกรับประทานอาหารได
เหมาะสมตามความตองการพลังงานของรางกาย

2.1 พลังงานในอาหารจานเดียว อาหารวาง และขนมหวาน
ตารางที่ 7 ปริมาณพลังงานในอาหาร 1 จาน
อาหารจานเดียว
น้ําหนัก (กรัม)
ไขดาว 1 ฟอง
53
กระเพาะปลา
392
ขนมจีนน้ําเงี้ยว
323
ขาวยําปกษใต
189
ไขเจียว 1 ฟอง
60
โจกหมู
415
เสนหมี่ลูกชิ้นเนื้อ
490
กวยจั๊บน้ําใส
347
กวยเตี๋ยวหลอด
216
กวยจั๊บน้ําขน
346
เสนหมี่เนื้อเปอยน้ํา
404
ขาวตมกุง
280
บะหมี่ตมยํา
420
ขนมจีนน้ํายา
435
เสนใหญเย็นตาโฟ
494
กวยเตี๋ยวราดหนาหมู
354
กวยเตี๋ยวเสนเล็กแหงหมู
215
หอยแมลงภูทอดใสไข
197
ขาวขาหมู
289
หมี่กะทิ
272
ขาวราดหนากระเพราไก
265
ขาวไขเจียวหมูสับ
380
ผัดมักกะโรนี
350
ขาวหมกไก
316
ขาวหมูแดง
320
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พลังงาน (กิโลแคลอรี)
125
239
243
248
253
253
258
259
266
279
298
305
310
332
352
397
421
428
438
466
478
500
514
535
537

อาหารจานเดียว
ขาวผัดหมูใสไข
กวยเตี๋ยวผัดไทยใสไข
ขนมผักกาดใสไข
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก
ขาวคะนาหมูกรอบ
กวยเตี๋ยวผัดซีอิ้วใสไข

น้ําหนัก (กรัม)
315
244
298
314
270
350

พลังงาน (กิโลแคลอรี)
557
578
582
594
620
679

ตารางที่ 8 ปริมาณพลังงานในอาหารวาง
อาหารวาง
น้ําหนัก (กรัม)
ขนมครก 1 คู
22
สาคูไสหมู 5 ลูก
60
ปาทองโก 1 คู
20
ขนมโดนัท 1 ชิน้
25
มันทอด
94
เผือกทอด
122
เกี๊ยวกรอบ+น้ําจิ้ม
84
เตาหูทอด
136
ปอเปยะทอด+น้ํามัน
142

พลังงาน (กิโลแคลอรี)
80
95
97
124
287
294
314
371
406

ตารางที่ 9 ปริมาณพลังงานในขนมหวาน 1 ถวย
ขนมหวาน
น้ําหนัก (กรัม)
ถั่วดําแกงบวด
154
ลูกเดือยเปยก
180
ลอดชองน้ํากะทิ
111
สลิ่ม
160
กลวยบวดชี
166
เผือกน้ํากะทิ
163
ทับทิมกรอบ
185
ฟกทองแกงบวด
162
ที่มา: วงศทิพย ทิตยสถาน, 2542.

พลังงาน (กิโลแคลอรี)
154
159
167
217
255
256
276
369
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2.2 การคํานวณพลังงานในอาหาร
เราสามารถคํานวณพลังงานในอาหารที่เรารับประทานใหละเอียดขึ้นไดดวยการเรียนรูเรื่อง
รายการอาหารแลกเปลี่ยน
2.2.1 รายการอาหารแลกเปลี่ยน (Food exchange list)
รายการอาหารแลกเปลี่ยนเปนรายการอาหารที่มีการจัดแบงอาหารออกเปน 6 หมวดตาม
ลักษณะของอาหารที่ใหพลังงานและสารอาหารที่ใกลเคียงกัน ไดแก หมวดขาว-แปง หมวดผัก
หมวดผลไม หมวดเนื้อสัตว หมวดนม และหมวดไขมัน
โดยกําหนดใหปริมาณอาหาร 1 สวนในแตละหมวดสามารถ แลกเปลี่ยนหรือทดแทนกัน
ไดเนื่องจากมีพลังงานและสารอาหารใกลเคียงกันซึ่งสามารถแสดงไดดังนี้
ตารางที่ 10 ปริมาณพลังงานและสารอาหารในอาหารหมวดตางๆ
หมวดอาหาร
ปริมาณ
โปรตีน
(กรัม)
1. หมวดแปง
2. หมวดผัก
ประเภท ก.
ประเภท ข.
3. หมวดผลไม
ผลไมสด
ผลไมกระปอง
4. หมวดเนื้อสัตว
๐ เนื้อสัตวไขมันต่ํามาก
๐ เนื้อสัตวไขมันต่ํา
๐ เนื้อสัตวไขมันปานกลาง
๐ เนื้อสัตวไขมันสูง
5. หมวดนม
๐ นมธรรมดา
๐ นมพรองมันเนย
๐ นมขาดมันเนย
6. หมวดไขมัน

คารโบไฮเดรต พลังงาน
(กรัม)
(กิโลแคลอรี)่

½ -1 ทัพพี

2

-

18

80

½ - 1 ถวยตวง
½ - 1 ถวยตวง

2

-

5

0
25

10-12 ชิ้นคํา
½ ถวยตวง

0.5
0.5

-

15
15

60
60

30 กรัม /2 ชอนโตะ
30 กรัม /2 ชอนโตะ
30 กรัม /2 ชอนโตะ
30 กรัม /2 ชอนโตะ

7
7
7
7

0-1
3
5
8

-

35
55
75
100

240 มล./ 1 แกว
240 มล./ 1 แกว
240 มล./ 1 แกว
1 ชอนชา

8
8
8
-

8
5
0-3
5

12
12
12
-

150
120
90
45

ที่มา: สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
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ไขมัน
(กรัม)

2.2.2 พลังงานของอาหาร 1 สวน
หมวดขาวและแปง อาหารในหมวดขาว-แปง 1 สวน ใหพลังงานเฉลี่ย 80 กิโลแคลอรี
เนื่องจากอาหาร 1 สวนใหพลังงานเทากัน ดังนั้นเราจึงสามารถรับประทานขาวสวย 1 ทัพพี
ทดแทนขนมปง 1 แผน ได และเชนเดียวกันกับอาหารอื่นๆในหมวดนี้ที่สามารถกินทดแทนกันใน
ปริมาณ 1 สวนได

ตารางที่ 11 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดขาว-แปง
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
ขาวสวย, ขาวซอมมือ*
1/3 ถวยตวง, 5 ชอนโตะ, 55 กรัม, 1 ทัพพี
ขาวเหนียว
1/4 ถวยตวง, 3 ชอนโตะ, 35 กรัม
กวยเตี๋ยวสุก
1/2 -2/3 ถวยตวง, 9 ชอนโตะ, 90 กรัม
มักโรนี, สปาเก็ตตีส้ ุก
1/2 -2/3 ถวยตวง, 8 ชอนโตะ, 75 กรัม
เสนหมี่สุก
1/2 -3/4 ถวยตวง, 10 ชอนโตะ, 100 กรัม
เสนหมี่ลวก
1 กอน, 2/3 ถวยตวง, 8 ชอนโตะ, 75 กรัม
บะหมี่สําเร็จรูปแหง
แหง 1/3 หอ, 20 กรัม
ขนมจีน
1 จับใหญ, 90 กรัม
ขนมปงขาว ขนมปงโฮลวีท*
1 แผน, 20 กรัม
มันฝรั่งตม*
3/4 ถวยตวง, 10 ชอนโตะ, 100 กรัม
ขาวโพดตม*
1/2 ฝก, 1/2 ถวยตวง, 6 ชอนโตะ, 65 กรัม
มันเทศ, เผือกตม*
1/2 ถวยตวง, 6 ชอนโตะ, 65 กรัม
เมล็ดขนุนตม
50 กรัม
เกาลัดจีนคั่ว
5 เม็ดเล็ก, 3เม็ดใหญ
ถั่วเมล็ดแหงสุก**
1/2 ถวยตวง
หมายเหตุ * มีใยอาหารสูง
** ถั่วเมล็ดแหงสุก 1/2 ถวยตวงมีคุณคาทางอาหารเทากับขาว-แปง 1 สวน และเนื้อสัตว
ไขมันต่ํามาก 1 สวน
ที่มา: สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
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หมวดผัก อาหาร 1 สวนในหมวดผักใหพลังงานเฉลี่ย 0-25 กิโลแคลอรี
เนื่องจากอาหาร 1 สวนใหพลังงานเทากันดังนั้นเราจึงสามารถรับประทานผักกาดขาวสุก ½
ถวยตวง ทดแทนผักบุงแดงสุก ½ ถวยตวงได และเชนเดียวกันกับอาหารอื่นๆในหมวดนี้ที่สามารถ
กินทดแทนกันในปริมาณ 1 สวนได

ตารางที่ 12 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดผัก
อาหาร
ผัก กาดขาว, ผัก กาดสลัด , ผัก บุงแดง, ผักแวน ,
ผักกาดเขียว, สายบัว, ผักปวยเลง, ยอดฟกทอง
อ อ น, ใบโหรพา, กะหล่ํ า ปลี , ดอกกะหล่ํ า ,
คึ่นชาย, มะเขือเทศ, มะเขือ, ขมิ้นขาว, แตงราน,
แตงกวา, แตงโมออน, ฟกเขียว, น้ําเตา, แฟง,
บวบ, พริกหนุม, พริกหยวก, คูณ, ตั้งโอ, หยวก
กลวยออน
ถั่วฝกยาว, ถั่วแขก, ถั่วพู, ฟกทอง, ดอกแค, แค
รอท, เห็ด ฟาง, สะเดา, สะตอ, ขา วโพดอ อน,
หอมหัวใหญ, ใบยอ, หนอไม, ชะอม, ผักตําลึง,
ถั่ ว งอก , ถั่ ว งอก หั ว โ ต, ผั กก ะ เฉ ด , ด อก
ผั ก กวางตุ ง , คะน า , รากบั ว , พริ ก หวาน, ต น
กระเทียม, ดอกกุยชาย, บร็อคโคลี, มะเขือกรอบ,
มะเขื อ เสวย, มะระจี น , มะละกอดิ บ , ยอด
มะพราวออน, เห็ดเปาฮื้อ, เห็ดนางรม
ที่มา: สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
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ปริมาณ/ปริมาตร
๐ ผักสุก 1/2 ถวยตวง หรือ 50-70 กรัม
๐ ผักดิบ 1 ถวยตวง หรือ 70-100 กรัม
*ไมใหพลังงาน (ผักประเภท ก)

๐ ผักสุก 1/2 ถวยตวง หรือ 50-100 กรัม
๐ ผักดิบ 1 ถวยตวง หรือ 70-100 กรัม
*ใหโปรตีน 2 กรัม คารโบไฮเดรต 5 กรัม
พลังงาน 25 กิโลแคลอรี่ (ผักประเภท ข)

หมวดผลไม อาหารในหมวดผลไม 1 สวนใหพลังงานเฉลี่ย 60 กิโลแคลอรี
เนื่องจากอาหาร 1 สวนใหพลังงานเทากันดังนั้นเราจึงสามารถรับประทานกลวยน้ําวา 1 ลูก
แทนฝรั่ง 1/2 ผลได และเชนเดียวกันกับอาหารอื่นๆในหมวดนี้ที่สามารถกินทดแทนกันในปริมาณ
1 สวนได

ตารางที่ 13 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดผลไม
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
กลวยน้ําวา กลวยไข
1 ผลกลาง, 45 กรัม
กลวยหอม, กลวยหักมุก
1 ผลเล็ก, 1/2 ผลใหญ, 50กรัม
สมเขียวหวาน
2 ผลกลาง, 150 กรัม
สมโอ
2 กลีบใหญ, 130 กรัม
มะมวงดิบ
1/2 ผล, 100 กรัม
มะมวงสุก
1/2 ผล, 80 กรัม
องุน
20 ผลกลาง, 100 กรัม
ฝรั่ง
1/2 ผลกลาง, 120 กรัม
ชมพู
4 ผลใหญ, 250 กรัม
ทุเรียน
1 เม็ดกลาง, 40 กรัม
สับปะรด
8 ชิ้นคํา, 3/4 ถวยตวง, 125 กรัม
เงาะ
4 ผลใหญ, 5 ผลเล็ก, 85 กรัม
แอปเปล
1 ผลเล็ก
แตงโม
2 ถวยตวง, 1 ชิ้น (ยาว 20 x กวาง 7.5 x หนา 9.5 ซม.)
ที่มา: สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
หรือพิจารณาผลไม 1 สวนไดดังนี้
ผลไมขนาดเล็ก เชน ลําไย ลองกอง และองุน = 5-8 ผล
ผลไมขนาดกลาง เชน สม ชมพู และกลวย= 1-2 ผล
ผลไมขนาดใหญ เชน มะละกอ และแตงโม= 8-12 ชิ้นคํา
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หมวดเนื้อสัตว อาหาร 1 สวนในหมวดเนื้อสัตวใหพลังงานเฉลี่ย 35-100 กิโลแคลอรี
เนื่องจากอาหาร 1 สว นใหพลังงานเทากันดังนั้นเราจึงสามารถรับประทานอกไก 2 ชอน
โตะ ทดแทนเปดยางไมมีหนัง 2 ชอนโตะ ได และเชนเดียวกันกับอาหารอื่นๆในหมวดนี้ที่สามารถ
กินทดแทนกันในปริมาณ 1 สวนได

ตารางที่ 14 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดเนื้อสัตวไขมันต่ํามาก ใหพลังงาน 35 กิโลแคลอรี
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
เนื้อปลา ปู สันในไก
1/4 ถวยตวง, 2 ชอนโตะ, 30 กรัม, ลูกชิ้นปลา 5 ลูก
กุง
4 ตัว (ขนาดกลาง), 10 ตัว (ขนาดเล็ก)
หอยแครง
10-15 ตัว, 30 กรัมสุก, 70 กรัมดิบ
ตารางที่ 15 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดเนื้อสัตวไขมันต่ํา ใหพลังงาน 55 กิโลแคลอรี
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
อกไก เปดยาง ไมมีหนัง
1/4 ถวยตวง, 2 ชอนโตะ, 30 กรัม
นมถั่วเหลืองไมหวาน
240 ซีซี (ขาวแปง 1/2 สวน + เนื้อสัตวไขมันต่ํา 1 สวน)
นมถั่วเหลืองรสหวาน
240 ซีซี (ขาวแปง 1/2 สวน + เนื้อสัตวไขมันต่ํา 1 สวน +
น้ําตาล 2 ชอนชา)
ตารางที่ 16 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดเนื้อสัตวไขมันปานกลาง ใหพลังงาน 75 กิโลแคลอรี
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
เนื้อหมู เปด ซี่โครงหมูไมติดมัน
1/4 ถวยตวง, 2 ชอนโตะ, 30 กรัม
ไขไก ไขเปด
1 ฟอง, 50 กรัม
เตาหูออน
2/3 หลอด, 180 กรัม
เตาหูแข็ง
1/2 แผน, 60 กรัม
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ตารางที่ 17 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดเนื้อสัตวไขมันสูง ใหพลังงาน 100 กิโลแคลอรี
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
ปลาสวาย ไกเนื้อ และหนังหมูสับ หมูแผน หมู 1/4 ถวยตวง, 2 ชอนโตะ, 30 กรัม
ยอ หมูติดมันซี่โครงหมูติดมัน หนังหมู กุนเชียง
ไสกรอก
ที่มา: สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
หมวดนม อาหาร 1 สวนในหมวดนมใหพลังงานเฉลี่ย 90-150 กิโลแคลอรี
เนื่องจากอาหาร 1 สวนใหพลังงานเทากันดังนั้นเราจึงสามารถดื่มนมสดไขมันเต็ม 1 แกว
ทดแทน นมที่ชงจากนมผง 4 ชอนโตะได และเชนเดียวกันกับอาหารอื่นๆในหมวดนี้ที่สามารถกิน
ทดแทนกันในปริมาณ 1 สวนได

ตารางที่ 18 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดนมขาดมันเนย ใหพลังงาน 90 กิโลแคลอรี
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
นมผงขาดมันเนย (skim milk)
1/4 ถวยตวง, 4 ชอนโตะ, 30 กรัม
ตารางที่ 19 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดนมพรองมันเนย ใหพลังงาน 120 กิโลแคลอรี
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
นมพรองมันเนย (skim milk)
1 ถวยตวง, 240 ซีซี
ตารางที่ 20 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดนมไขมันเต็ม ใหพลังงาน 150 กิโลแคลอรี
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
นมสด (whole milk)
1 ถวยตวง, 240 ซีซี
นมผง
1/4 ถวยตวง, 4 ชอนโตะ, 30 กรัม
นมสดระเหย (evaporated milk)
1/2 ถวยตวง, 120 ซีซี
ที่มา: สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
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หมวดไขมัน อาหาร 1 สวนในหมวดไขมันใหพลังงานเฉลี่ย 45 กิโลแคลอรี
เนื่องจากอาหาร 1 สวนใหพลังงานเทากันดังนั้นเราจึงสามารถรับประทานน้ํามัน 1 ชอนชา
ทดแทนเนย 1 กอนเล็ก ได และเชนเดียวกันกับอาหารอื่นๆในหมวดนี้ที่สามารถกินทดแทนกันใน
ปริมาณ 1 สวนได

ตารางที่ 21 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดไขมันอิ่มตัว
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
น้ํามันจากพืชและไขมันสัตว ไดแก น้ํามันปาลม 1 ชอนชา
น้ํามันหมู น้ํามันไก
เบคอน
1 ชิ้น
กะทิ
1 ชอนโตะ
เนยสด (Butter)
1 ชอนชา
เนยขาว (Shortening)
1 ชอนชา
ครีมนมสด
2 ชอนโตะ
ตารางที่ 22 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
น้ํามันพืช เชน น้ํามันมะกอก น้ํามันรําขาว
1 ชอนชา
น้ํามันถั่วลิสง
เนยถั่วลิสง
1 ชอนชา
ถั่วลิสง
10 เม็ด
เม็ดมะมวงหิมพานต
6 เม็ด
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ตารางที่ 23 ปริมาณอาหาร 1 สวนในหมวดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง
อาหาร
ปริมาณ/ปริมาตร
น้ํามันพืช เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด 1 ชอนชา
น้ํามันดอกคําฝอย น้ํามันดอกทานตะวัน
มายองเนส
1 ชอนชา
น้ําสลัด
1 ชอนโตะ
เมล็ดดอกทานตะวัน
1 ชอนโตะ
เมล็ดฟกทอง
1 ชอนโตะ
ที่มา: สมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ การเลือกกินน้ํามันหรือไขมันควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรเลือกใชน้ํามันชนิดไมอิ่มตัวดีกวาชนิดอิ่มตัว
2. ไขมันและน้ํามันทุกชนิดใหพลังงานสูง ควรจํากัดปริมาณการบริโภค
3. ถั่วเปลือกแข็งหรือเมล็ดพืชมีใยอาหาร และโปรตีนสูง ขณะเดียวกันก็มีไขมันสูงดวยจึงควร
ระวังในการบริโภค
4. เนยเทียมชนิดนิ่ม มีปริมาณไขมันอิ่มตัวนอยกวาชนิดแข็งหรือชนิดแทง
5. เบคอนและเนยถั่ ว ถ า รั บ ประทานในปริ ม าณเล็ ก น อ ยนั บ เป น ส ว นของไขมั น หาก
รับประทานปริมาณมากใหคิดเปนสวนของเนื้อสัตวไขมันสูง

25

2.2.3 การคํานวณพลังงานในมื้ออาหาร
เมื่อทราบพลังงานของอาหารในหมวดตางๆแลวเราสามารถนํามาคํานวณพลังงานของ
อาหารไดโดยพิจารณาจากปริมาณของอาหารในจาน
การคํานวณและกําหนดปริมาณของอาหารที่รับประทานจากแบบจําลองจานอาหาร (plate
model) สามารถทําไดโดยแบงสวนของจานอาหาร (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 นิ้ว) ออกเปน 4 สวน
จากนั้นแบงอาหารที่ใสลงในจานดังนี้
1) ผักชนิดตางๆปริมาณครึ่งจาน
2) ขาว-แปง ปริมาณหนึ่งในสี่ของจาน
3) เนื้อสัตวไขมันต่ํา และถั่วเมล็ดแหง ปริมาณหนึ่งในสี่ของจาน
4) แบงผลไม 1 สวนใสจานเล็ก 1 จาน

ที่มา: สุจิตต สาลีพันธ, 2543
จากรูปอาหารในมื้อนี้ประกอบดวย
1. ผักประเภท ก ซึ่งไมใหพลังงานครึ่งจาน เชน ผักบุง ใหพลังงาน 0 กิโลแคลอรี
2. ขาว 2 ทัพพี (2 สวน)
ใหพลังงาน 160 กิโลแคลอรี
ใหพลังงาน 110 กิโลแคลอรี
3. เนื้อสัตวสุกไขมันต่ํา 4 ชอนโตะ (2 สวน)
4. ผลไม (1 สวน)
ใหพลังงาน 60 กิโลแคลอรี
ดังนั้นพลังงานรวมในอาหารมื้อนี้เทากับ 330 กิโลแคลอรี
การคํานวณพลังงานในอาหารดังกลาวสามารถทําไดเชนเดียวกันกับในมื้ออื่นๆ ซึ่งจะทําใหเราทราบ
วาใน 1 วันเรารับประทานอาหารไดพลังงานเทาไหร เหมาะสมกับความตองการพลังงานของเราหรือไม ดังนั้น
ควรเรียนรูเรื่องการนับสวนอาหารและคํานวณปริมาณอาหารในจานใหแมนยํา เพื่อสามารถคํานวณพลังงาน
ในอาหารไดอยางถูกตอง และสามารถจัดสัดสวนการรับประทานอาหารของตนเองไดอยางเหมาะสม
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คำถาม..
1. กวยเตี๋ยวผัดซีอวิ้ ใสไข และบะหมี่ตม ยํา อาหารชนิดใดใหพลังงานมากกวา
2. ขนมโดนัท 1 ชิ้นใหพลังงาน 124 กิโลแคลอรี หากรับประทาน 3 ชิ้นจะไดพลังงานกี่
กิโลแคลอรี
3. ขาวสุก 1 สวน เทากับกี่ทัพพี
4. จงยกตัวอยางผักที่ไมใหพลังงาน
5. ผลไม 1 สวนใหพลังงานกี่กิโลแคลอรี
6. หนึ่งสวนของสมโอ ฝรั่ง และเงาะมีจํานวนเทาไร
7. จงยกตัวอยางเนื้อสัตวไขมันต่ํามาก 1 สวน (ใหพลังงาน 35 กิโลแคลอรี)
8. จงยกตัวอยางเนื้อสัตวไขมันสูง 1 สวน (ใหพลังงาน 100 กิโลแคลอรี)
9. นมขาดมันเนย นมพรองมันเนย และนมไขมันเต็ม 1 แกว (240 ซีซี) ใหพลังงานเทาไหร
10. หากมื้อเชารับประทานขาว 2 ทัพพี เนื้อปลา 2 ชอนโตะ ผักกาดขาวตมสุก 1 ทัพพี สมโอ 2
กลีบ และนมไขมันเต็ม 1 แกว รวมทั้งหมดรางกายจะไดรับพลังงานกี่กิโลแคลอรี

..ท า ยบท
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บทที่ 3 : อาหารรสหวาน มัน เค็ม
และความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง
แมพลังงานจากสารอาหารจะมีบทบาทสําคัญตอรางกายแตสิ่งที่สําคัญเชนกันคือ ปริมาณน้ําตาล
ไขมัน และเกลือ (หรือโซเดียม) ในอาหาร หรือที่เรารูจักในนามของ ความหวาน ความมัน และความเค็ม
เพราะหากรับประทานมากจนเกินพอดีอาจสงผลเสียตอสุขภาพในระยะยาวได
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและสามารถบริโภคไดอยางเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี จึงควร
เรียนรูถึงความสําคัญ ที่มา ปริมาณที่ควรบริโภค และสิ่งที่มักทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับ ความหวาน ความ
มัน และความเค็ม ดังตอไปนี้

3.1 ความหวาน
3.1.1 ความหวานสําคัญอยางไร
น้ําตาลเปนสารใหความหวานที่มีประโยชนตอรางกายในดานการใหพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
น้ําตาลทีม่ ีชื่อวา “กลูโคส” กลูโคสมีหนาที่สําคัญในการใหพลังงานแกสมอง ชวยกระตุนการหลั่งสารเคมีใน
สมอง ทําใหรูสึกสดชื่นและชวยใหอารมณดีขึ้น หากกลูโคสเขาเซลลสมองลดลง เสนประสาทในสมองจะ
ทํางานบกพรอง อาจสงผลใหเกิดอาการชักได
สําหรับน้ําตาลทรายที่เราใชเติมลงในอาหารเพื่อปรุงแตงรสชาติใหถูกปากนั้นมีสวนประกอบของ
กลูโคสอยูเชนกัน อยางไรก็ตามแมน้ําตาลจะใหประโยชนในดานพลังงานแตการบริโภคน้ําตาลในปริมาณที่
มากเกินไปอาจสงผลเสียตอสุขภาพของเราได โดยอาจสรุปปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได ดังนี้
1. ปญหาฟนผุ : เมื่อรับประทานอาหารที่มีสวนประกอบของแปงและน้ําตาล แบคทีเรียที่อยูบนผิว
เคลือบฟนจะยอยแปงและน้ําตาลใหกลายเปนกรด ซึ่งเปนสาเหตุทําใหผิวเคลือบฟนถูกทําลาย ฟน
กรอนเร็ว สงผลใหเกิดฟนผุ
2. โรคอวน และโรคไขมันในเลือดสูง: การบริโภคน้ําตาลในปริมาณสูง เชน การดื่มน้ําหวานและ
น้ําอัดลมเปนประจํา ทําใหรางกายไดรับพลังงานมากเกินความตองการ สงผลใหพลังงานสวนเกิน
ถูกเปลี่ยน เปนไขมันสะสมใตชั้นผิวหนัง ตามอวัยวะตางๆของรางกาย หรือแมแตภายในหลอด
เลือด
3. โรคเบาหวาน: เมื่อน้ําตาลปริมาณมากเขาสูกระแสเลือดอยางตอเนื่อง ตับออนจะทํางานหนักขึ้นใน
การผลิตอินซูลินสงผลใหในระยะตอมาอินซูลินมีประสิทธิภาพในการนําน้ําตาลจากกระแสเลือด
เขาสูเซลลลดลง หรือตับออนผลิตอินซูลินนอยลง น้ําตาลจึงคัง่ คางอยูในกระแสเลือดจนไมสามารถ
ควบคุมได สงผลใหเกิดโรคเบาหวานในที่สุด
4. โรคมะเร็ง: การที่มีน้ําตาลและอินซูลินในเลือดในปริมาณมาก จะกระตุนใหเซลลเกิดการแบงตัว
เพิ่มขึ้น ซึ่งหากการแบงตัวที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นที่เซลลมะเร็งจะทําใหเกิดการขยายตัวของเซลลมะเร็ง
ในรางกายอยางรวดเร็ว
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3.1.2 ความหวานมาจากไหน
ความหวานไมใชเพียงแตน้ําตาลที่เราเห็นในรูปแบบ ผลึก ปก กอน เทานั้น ความหวานยังแฝงตัวอยู
ในอาหารประเภทขาว แปง นม และผลไม หรืออาจกลาวไดวาความหวานมีอยูในอาหารแทบทุกชนิด
น้ําตาลคือสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตมีหลายชนิดแตกตางกันตามรูปรางและโครงสรางของ
น้ําตาล ซึ่งเราสามารถแบงกลุมของน้ําตาล ออกเปน 2 ประเภทได ดังนี้
1) น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) ไดแก น้ําตาลกลูโคส น้ําตาลฟรุกโตส และน้ําตาลกาแลคโตส
2) น้ําตาลโมเลกุลคู (Disaccharide) ไดแก น้ําตาลซูโครส หรือที่เรียกวาน้ําตาลทราย น้ําตาลแลคโตส
หรือน้ําตาลนม และน้ําตาลมอลโตส
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว และน้ําตาลโมเลกุลคูนั้นเปนคารโบไฮเดรตที่ละลายน้ําและใหรสหวาน โดย
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนั้นจะประกอบดวยน้ําตาลเพียงชนิดเดียว ในขณะที่น้ําตาลโมเลกุลคูจะประกอบดวย
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 ชนิดซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
น้ําตาลซูโครส (น้ําตาลทราย)
น้ําตาลแลคโตส (น้ําตาลนม)
น้ําตาลมอลโตส

= น้ําตาลกลูโคส + ฟรุกโตส
= น้ําตาลกลูโคส + กาแลคโตส
= น้ําตาลกลูโคส + กลูโคส

ดังที่กลาวมาแลววาน้ําตาลมีอยูในอาหารแทบทุกชนิด ทั้งอาหารที่ผานการปรุงแตง เชน อาหารคาว
หวาน เครื่องดื่ม และยังพบอยูในอาหารที่ไดจากธรรมชาติ เชน อาหารประเภท ขาว แปง เผือก มัน น้ํานม
และผลไม จึงเปนที่นาสนใจวาอาหารทีเ่ ราบริโภคประจําวันเหลานี้มีปริมาณน้ําตาลอยูมากนอยเทาไหร
ตารางที่ 24 ปริมาณน้ําตาลในขนม
ขนม
ปริมาณสวนที่กินได
ปริมาณ
น้ําหนัก (กรัม)
ขนมเม็ดขนุน
1 เม็ด
8
ขนมทอดหยอด
1 ลูก
9
ขนมเปยกปูน
1 ชิ้น
50
ขาวตมมัดไสกลวย
1 ชิ้น
70
ขนมฝอยทอง
1 แพ
32
ขาวเหนียวสังขยา
1 หอ
100
ขาวเหนียวหนาปลาแหง
1 หอ
100

ปริมาณน้ําตาล
(กรัม)
3
5
10
11
13
19
22

ปริมาณน้ําตาล
(ชอนชา)
3/4
1 1/4
2 1/2
2 3/4
3 1/4
4 3/4
5 1/2
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ตารางที่ 25 ปริมาณน้ําตาลในผลไม
ผลไม

ปริมาณสวนที่กินได
ปริมาณน้ําตาล ปริมาณน้ําตาล
(กรัม)
(ชอนชา)
ปริมาณ
น้ําหนัก (กรัม)
ฝรั่ง
½ ผลกลาง
125
8
2
กลวยน้ําวา
1 ผล
40
9
2 1/4
ทุเรียน
½ เม็ด
40
9
2 1/4
สับปะรด, ภูเก็ต
6 ชิ้นคํา
70
10
2 1/2
สมเขียวหวานบางมด
1 ผล
90
10
2 1/2
ลําไย กะโหลก
8 ผล
60
11
2 3/4
มะมวงเขียวเสวยสุก
¼ ผล
60
11
2 3/4
มะละกอ
7 ชิ้นคํา
144
12
3
เงาะโรงเรียน
4 ผล
70
13
3 1/4
มะปรางหวาน
8 ผล
73
13
3 1/4
สาลี่
½ ผล
127
13
3 1/4
ลองกอง
6 ผล
100
16
4
แตงโม
8 ชิ้นคํา
170
19
4 3/4
* หมายเหตุ: คํานวณจากน้ําตาลทราย 4 กรัม = 1 ชอนชา
ที่มา: ดัดแปลงจาก สุขภาพที่ดีเริ่มที่ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผักผลไมเพิ่มขึ้น, 2554. สํานักโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 26 ปริมาณน้ําตาล*ในอาหารและเครื่องดื่มที่มจี ําหนายในทองตลาด
ผลิตภัณฑ
ปริมาณ
ปริมาณ ปริมาณน้ําตาล
(กรัม)
โคก ซีโร
1 กระปอง
325 มล.
0
โคก
1 กระปอง
325 มล.
31
เปปซี่
1 กระปอง
325 มล.
34
สไปรท
1 ขวด
500 มล.
64
แฟนตา น้ําเขียว
1 กระปอง
325 มล.
39
คาลพิส แลคโตะ โซดา รสนมเปรี้ยว
1 กระปอง
325 มล.
44
ไอวี่ น้ําเกกฮวย
1 ขวด
350 มล.
23

30

ปริมาณน้ําตาล
(ชอนชา)**
0
7 3/4
8 1/2
16
9 3/4
11
5 3/4

ผลิตภัณฑ

ปริมาณ

ปริมาณ
350 มล.
420 มล.

ปริมาณน้ําตาล
(กรัม)
33
36

ปริมาณน้ําตาล
(ชอนชา)**
8 1/4
9

1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด

320 กรัม
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7 1/4

1 กลอง
1 กลอง
1 กลอง

225 มล.
180 มล.
180 มล.

30
17
30

7 1/2
4 1/4
7 1/2

1 กลอง

180 มล.

13

3 1/4

เพียวริคุ ฟรุต ไวทที มิกซเบอรรี
อิชิตัน ดับเบิ้ลดริ๊งค
น้ําอัญชันผสมน้ํามิกซเบอรรี่
กาโตะ
น้ําสม 25% ผสมวุนมะพราว
โอวัลติน ยูเอชที
ดัชมิลล นมเปรี้ยว รสสม ยูเอชที
ดัชมิลล สมูทตี้ โยเกิรตพรอมดื่ม
รสสมแมนดารินและรสแพร
โฟรโมสต
นมปรุงแตงกลิ่นกลวยหอม ยูเอชที
ไวตามิ้ลค ยูเอชที
บีทาเกน นมเปรี้ยว ไขมัน 0%
โฟรโมสต นมเปรี้ยว ไขมัน 0%
เมจิ นมรสสตรอเบอรรี
พาสเจอรไรส
ดัชมิลค นมจืด พาสเจอรไรส
ดัชชี่ โยเกิรตผสมวุนมะพราว
เนสวิตา รสดั้งเดิม
เนสวิตา สูตรน้ําตาลนอยกวา
เนสกาแฟ ทรีอินวัน ริชอะโรมา
เนสกาแฟ เอสเปรสโซ โรสต

1 กลอง
1 ขวด
1 ขวด
1 ขวด

250 มล.
160 มล.
190 มล.
200 มล.

23
26
29
20

5 3/4
6 1/2
7 1/4
5

1 ขวด
1 ถวย
1 ซอง
1 ซอง
1 ซอง
1 กระปอง

200 มล.
140 กรัม
26 กรัม
26 กรัม
19.4 กรัม
180 มล.

7
22
10
4
11
16

1 3/4
5 1/2
2 1/2
1
2 3/4
4

มาลี น้ําสม 100%
มาลี น้ําแอปเปล 100%
มินิท เมด พัลพิ น้ําสมผสมเนื้อสม
เจเลไลท
ไอศกรีม เอสกิโม มังกี้
โตโร ขาวโพดคลุกน้ําตาลและเนย

1 กลอง
1 กลอง
1 ขวด
1 ถวย
1 แทง
1 ซอง

200 มล.
200 มล.
335 มล.
140 กรัม
44 กรัม
40 กรัม

24
26
44
24
10
21

6
6 1/2
11
6
2 1/2
5 1/4

31

ผลิตภัณฑ

ปริมาณ

ปริมาณ

ปริมาณน้ําตาล
(กรัม)
11
64
20
10
12
7
25

ปริมาณน้ําตาล
(ชอนชา)**
2 3/4
16
5
2 1/2
3
1 3/4
6 1/4

จูปาจุปส อมยิ้มสอดไส
1 แทง
12 กรัม
ขนมปงชีสเชค ไสสับปะรด
6 ชิ้น
120 กรัม
กูลิโกะ โคลลอน รสช็อกโกแลต
1 กลอง
54 กรัม
ปารตี้ คาราเมล
1 ซอง
38 กรัม
ปารตี้ ครองแครง
1 ซอง
38 กรัม
โอวัลตินอัดเม็ด รสมอลตช็อกโกแลต
1 ซอง
12 กรัม
ฝรั่งหยี บานมะขาม
1 ซอง
55 กรัม
หมายเหตุ
*ขอมูลปริ มาณน้ํา ตาลอา งอิงมาจากตารางโภชนาการของผลิ ต ภัณ ฑ ซึ่งแสดงปริมาณน้ําตาลทั้งหมด
ในผลิตภัณฑนั้นทั้งน้ําตาลที่มีอยูในอาหารตามธรรมชาติ เชน น้ําตาลนมหรือแลคโตส น้ําตาลฟรุกโตสหรือ
น้ําตาลผลไม และน้ําตาลที่เติมเพิ่มในอาหารหรือเครื่องดื่ม เชน น้ําตาลทราย
**คํานวณจากน้ําตาลทราย 4 กรัม = 1 ชอนชา
ที่มา: จากการสํารวจ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
จากขอมูลปริมาณน้ําตาลดังแสดงในตารางจึงไมนาแปลกใจเลยวา ใน 1 วันเราอาจไดรับน้ําตาลใน
ปริมาณมากเกินความตองการของรางกายโดยไมรูตัว ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดี และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก
โรคเรื้อรังตางๆในอนาคต เราจึงควรทราบถึงปริมาณน้ําตาลทีแ่ นะนําใหบริโภคตอวันสําหรับแตละบุคคล
3.1.3 กินหวานอยางไรไมมากเกินไป
จากขอมูลของธงโภชนาการระบุวาควรบริโภคน้ําตาลแตนอยเทาที่จําเปน โดยสรุปปริมาณน้ําตาล
(ที่เติมเพิ่มในอาหาร หรือ adding sugar) ที่ควรไดรับไมเกินใน 1 วันสําหรับคนแตละชวงวัยดังตาราง
ตารางที่ 27 ความตองการพลังงานและปริมาณน้ําตาลที่ควรบริโภคตอวันในแตละชวงวัย
ชวงอายุ
เด็กอายุ 6-13 ป
หญิงวัยทํางานอายุ 25-60 ป
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
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ความตองการพลังงาน
(กิโลแคลอรี/วัน)

ปริมาณน้ําตาลที่
ควรบริโภคตอวัน (ชอนชา)

1,600

4

ชวงอายุ

ความตองการพลังงาน
(กิโลแคลอรี/วัน)

ปริมาณน้ําตาลที่
ควรบริโภคตอวัน (ชอนชา)

วัยรุนหญิง-ชาย อายุ 14-25 ป
2,000
6
ชายวัยทํางานอายุ 25-60 ป
หญิง-ชาย ที่ใชพลังงานมากๆ เชน
2,400
8
เกษตรกร ผูใชแรงงาน นักกีฬา
ที่มา: สุจิต ต สาลีพันธ สายสม สุข ใจ. สุขภาพดีเริ่มที่อาหารลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็มผักผลไมเพิ่มขึ้น .
กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2554.
วิธีลดการกินหวานแบบงายๆ
1. ชิมกอนปรุง หรือไมเติมเครื่องปรุงรสหวานในอาหารที่บริโภค
2. ลดการบริโภคขนมหวาน เปลี่ยนมารับประทานผลไมที่มีรสหวานนอยๆ แทน เชน ฝรั่ง มะเฟอง สาลี่และ
แอปเปล เปนตน
3. รับประทานผลไมสด ที่มีกากใยแทนการดื่มน้ําผลไมที่ใหน้ําตาลในปริมาณสูง
4. ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน ชาเย็น กาแฟเย็น น้ําหวาน และเครื่องดื่มรสหวานตางๆ
5. เปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มและผลิตภัณฑสําเร็จรูปกอนซื้อทุกครั้งจากฉลากโภชนาการ
3.1.4 สิ่งที่ทําใหสับสนเกี่ยวกับความหวาน
น้ําตาลกับคารโบไฮเดรตแตกตางกันอยางไร?
น้ํ า ตาลเป น หน ว ยย อ ยของคาร โ บไฮเดรต โดยอาหารประเภทข า ว-แป ง ซึ่ ง อยู ใ นรู ป ของ
คารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญ เมือ่ เขาสูรางกายและผานกระบวนการยอยใหมีขนาดโมเลกุลเล็กลงกลายเปน
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว ที่พรอมสําหรับการขนสงและดูดซึมเขาสูกระแสเลือด
คารโบไฮเดรตนั้นแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1) โมโนแซคคาไรด (Monosaccharide) หรือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว เปนคารโบไฮเดรตโมเลกุลเล็ก
ไดแก น้ําตาลกลูโคส ฟรุกโตส และกาแลกโตส
2) โอลิโกแซคคาไรด (Oligosaccharide) ใชเรียกคารโบไฮเดรตที่ประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
เชื่อมตอกันตั้งแต 2-10 โมเลกุล ที่รูจักกันดีคือพวกที่ประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล
เชื่อมตอกัน เรียกวาไดแซคคาไรด (Disaccharide) หรือน้ําตาลโมเลกุลคู น้ําตาลในกลุมนี้เมื่อถูก
ยอย จะไดน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว ไดแก น้ําตาลซูโครสหรือน้ําตาลทราย (กลูโคส+ฟรุกโตส) น้ําตาล
แลคโตส (กลูโคส+กาแลคโตส) น้ําตาลมอลโตส (กลูโคส+กลูโคส)
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3) โพลีแซคคาไรด (Polysaccharide) ใชเรียกคารโบไฮเดรตที่ประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
เชื่อมตอกันตั้งแต 10 โมเลกุลถึงมากกวา 3,000 โมเลกุล แบงเปนโพลีแซคคาไรดที่ยอยได (แปง)
และยอยไมได (ใยอาหาร)
คารโบไฮเดรตชนิดดีคืออะไร?
คารโบไฮเดรตชนิดดีคือคารโบไฮเดรตที่มีผลใหระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้ นชา โดยมีตัวชี้วัดคือ
คา ดั ช นี น้ํา ตาลหรื อ ที่ เ รีย กอี ก ชื่อ หนึ่ ง วา ดั ช นี น้ํา ตาล (Glycemic Index; GI) ซึ่ ง เป น การจั ด ลํ า ดั บ
คารโบไฮเดรต เชน ขาว ขนมปง วามีผลตอระดับน้ําตาลในเลือดมากนอยเพียงใดหลังจากกินอาหารนั้น 1-2
ชั่วโมง อาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูง จะถูกดูดซึมไดเร็วกวาและทําใหระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงกวาอาหารที่มี
ดัชนีน้ําตาลต่ํา โดยจะใชสารละลายกลูโคส 50 กรัมเปนอาหารอางอิง และกําหนดใหคาดัชนีน้ําตาลของ
กลูโคสเทากับ 100 เพื่อใชเปรียบเทียบกับคาดัชนีน้ําตาลของคารโบไฮเดรตในอาหารชนิดอื่นวามีผลให
ระดับน้ําตาลในเลือด เพิ่มขึ้นชาหรือเร็วกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสารละลายกลูโคส
ดังนั้นเราจึงควรเลือกรับประทานอาหารที่มาจากคารโบไฮเดรตชนิดดี หรืออาหารที่มีคาดัชนีน้ําตาล
ต่ําเปนประจํา แทนอาหารที่มีคาดัชนีน้ําตาลสูง เพื่อใหน้ําตาลเขาสูก ระแสเลือดไดชา สงผลใหรางกาย
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหเปนปกติ ชว ยลดความเสี่ย งในการเกิด โรค รวมถึงลดการเกิด
ภาวะแทรกซอน ในผูปวยโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน
ดังนั้นอาหารทีแ่ นะนําใหรับประทานเปนประจํา ไดแก ขาวซอมมือ (ขาวไมขัดสี) ขาวโอต ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วดํา สม แอปเปล โยเกิรต และนมขาดมันเนย เปนตน

34

ตารางที่ 28 คาดัชนีน้ําตาลของอาหารชนิดตางๆ

ที่มา: โปรแกรมควบคุมน้ําหนัก. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551
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ตารางที่ 29 คาดัชนีน้ําตาลของอาหารชนิดตางๆ เรียงลําดับจากสูงไปต่ํา

ที่มา: โปรแกรมควบคุมน้ําหนัก. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551
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3.2 ความมัน
หลายคนทราบดีวา ความมัน หรือ ไขมัน เปนตน เหตุสําคัญของโรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง
โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังอื่น ๆอีก มากมาย แมวาไขมัน จะมีค วามนากลัว อยูไมนอย แตแทจ ริงแลว ก็ มี
ประโยชนอยางมากตอรางกายของเรา ซึ่งอาจกลาวไดวาหากรางกายของเราไมมีไขมันอยูเลยก็คงไมอาจมี
ชีวิตอยูได ไขมันจะกอใหเกิดประโยชนตอรางกายหากเรารูจักเลือกรับประทานไขมันที่ดี ในปริมาณที่
เหมาะสม
3.2.1 ความมันสําคัญอยางไร
ไขมันมีความสําคัญอยางยิ่งตอกระบวนการตางๆภายในรางกาย ซึ่งหากรางกายไดรับไขมันมาก
เกินไป หรือนอยเกินไปยอมสงผลการทํางานของรางกายทั้งสิ้น การไดรับไขมันมากเกินความตองการจะ
สงผลใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคอวน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็ง เปนตน
หากรางกายขาดไขมัน ซึ่งมักพบรวมกับการขาดโปรตีน จะสงผลใหระบบประสาททํางานผิดปกติ
ผิวหนังแหงตกสะเก็ด และผมรวงได ไขมันถือเปนสารอาหารที่มีความสําคัญตอรางกายโดยเราสามารถสรุป
ความสําคัญของไขมันได ดังนี้
1) เปนแหลงพลังงานที่สําคัญ: ไขมันใหพลังงานสูงถึง 9 กิโลแคลอรีตอกรัม ในภาวะอดอาหาร
รางกายจะสลายไขมันชนิดไตรกลีเซอไรดที่เก็บสะสมสํารองไวในเนื้อเยื่อไขมันใตผิวหนัง ใน
ชองทอง กลามเนื้อ และรอบๆ อวัยวะภายในออกมาเพื่อใหพลังงาน
2) ชวยปองกันการกระทบกระเทือน: ไขมันชวยปองกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน
ตางๆ
3) ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกายโดยไขมันใตผิวหนังชวยปองกันการสูญเสียความรอนออกนอก
รางกายทางผิวหนัง
4) ชวยในการดูดซึมและขนสงวิตามินที่ละลายในไขมัน คือ A, D, E และ K
5) เปนแหลงของกรดไขมันจําเปน
6) เปนแหลงของฟอสโฟไลปด ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของเยื่อหุมเซลล และเปนแหลงของ
คอเลสเตอรอล
3.2.2 ความมันมาจากไหน
ความมันหรือไขมันนี้ไมเพียงแตน้ํามันสีเหลืองใสบรรจุขวด หรือไขมันจากนมเนยเทานั้น เรายังพบ
ไขมันไดในเนื้อสัตว เครื่องในสัตว น้ํากะทิ เมล็ดพืช และถั่วเปลือกแข็งชนิดตางๆ โดยอาหารแตละประเภท
จะมีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกตางกัน โดยไขมันพบในอาหารทั้งที่มาจากพืชและสัตว แบงออกเปน 3
ชนิด ดังนี้
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1) ไตรกลีเซอไรด: เปนไขมันที่พบมากที่สุด โดยพบวาเปนสวนประกอบของไขมันในอาหารถึง
รอยละ 90-95 ประกอบดวย กรดไขมัน 2 ชนิด คือกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไมอิ่มตัว
(ซึ่งแบงเปนกรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว และกรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง)
- กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated Fatty Acid, SFA) มีคุณสมบัติเปนของแข็งที่อุณหภูมิปกติ ไดแก
ไขมันจากสัตวตางๆ เชน เนื้อหมู เนื้อไก และไขมันจากพืชบางชนิด เชน น้ํามันมะพราว น้ํามัน
ปาลม เปนตน กรดไขมันอิ่มตัวมีผลทําใหระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น และเพิ่มความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ

- กรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว (Monounsaturated fatty acids, MUFA) มีคุณสมบัติเปน
ของเหลว
ที่อุณหภูมิปกติ สามารถชว ยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด เลว หรือ LDLคอเลสเตอรอล ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการอุดตันในผนังหลอดเลือดแดงได โดยไมทําให
คอเลสเตอรอลดีอยาง HDL-คอเลสเตอรอลที่ชวยกําจัดคอเลสเตอรอลในเซลลและกระแสเลือด
ลดลง พบมากในน้ํามัน รําขาว น้ํามันมะกอก น้ํามัน คาโนลา (Canola) น้ํามันอะโวคาโด
(Avocado) และน้ํามันเมล็ดชา
- กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง (Polyunsaturated fatty acids, PUFA) มีคุณสมบัติเปน
ของเหลวที่อุณ หภูมิปกติเชน กัน สามารถชว ยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด เลว หรือ LDLคอเลสเตอรอล แตมีผลให HDL-คอเลสเตอรอล ลดลงดวย โดยกรดไขมันดังกลาวพบมากใน
น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด น้ํามันงา น้ํามันเมล็ดฝาย และน้ํามันเมล็ดทานตะวัน

2) คอเลสเตอรอล: เปนไขมันที่พบในอาหารที่มาจากสัตว โดยเฉพาะในไขแดงและเครื่องในสัตว
เมื่อคอเลสเตอรอลถูกดูดซึมเขาสูรางกายสวนใหญจะถูกขนสงไปยังตับเพื่อใชงานและเก็บ
สะสม นอกจากนั้นรางกายยังสามารถสังเคราะหคอเลสเตอรอลจากไขมันในอาหารไดอีกดวย
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3) ฟอสโฟไลปด: อาหารสวนใหญมีปริมาณฟอสโฟไลปดคอนขางต่ํา พบในอาหารประเภทถั่ว
ตางๆ และไข
ความมัน หรือ ไขมันนั้นมีอยูในอาหารที่หลากหลาย ทั้งที่อยูในรูปของของเหลวใสสีเหลือง กอน
ไขมันแข็ง หรือแมกระทั่งแฝงตัวอยูในอาหารคาวหวาน เพื่อใหเราสามารถหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และ
เลือกกินอาหารไดอยางเหมาะสม เราจึงควรทราบวาอาหารที่เราบริโภคในแตละวันเหลานี้มีปริมาณไขมันอยู
มากนอยเพียงใด
ตารางที่ 30 ปริมาณไขมันในอาหารวาง
อาหารวาง
น้ําหนัก (กรัม)
ปริมาณน้ํามัน (ชอนชา)
ขนมโดนัท 1 อัน
25
1/2
สาคูไสหมู 5 ลูก
60
1/2
ขนมครก 1 คู
22
1/2
ปาทองโก 1 คู
20
1
เกี๊ยวกรอบ+น้ําจิ้ม
84
3
เผือกทอด
122
3 1/2
มันทอด
94
4
เตาหูทอด
136
4
ปอเปยะทอด+น้ํามัน
142
5
ที่มา: วงศทิพย ทิตยสถาน, อาหารไทย-อาหารสุขภาพ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542.
ตารางที่ 31 ปริมาณไขมันในอาหารจานเดียว
อาหาร
น้ําหนัก (กรัม)
กระเพาะปลา
392
กวยเตี๋ยวเสนเล็กแหงหมู
215
เสนใหญเย็นตาโฟ
เสนหมี่ลูกชิ้นเนื้อ
บะหมี่ตมยํา
ขาวยําปกษใต
ขาวตมกุง

494
490
420
189
280

ปริมาณน้ํามัน (ชอนชา)
1/4
1
1
1
1
1
1
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อาหาร
ขาวหมกไก
ขาวหมูแดง

น้ําหนัก (กรัม)
316
320

ปริมาณน้ํามัน (ชอนชา)
1
1

ขาวคลุกกะป
296
1
ขนมจีนน้ํายา
435
1
ขนมจีนน้ําเงี้ยว
323
1
ไขดาว 1 ฟอง
53
1
กวยเตี๋ยวราดหนาหมู
354
2
กวยเตี๋ยวหลอด
216
2
กวยจั๊บน้ําใส
347
2
โจกหมู
415
2
ขาวผัดหมูใสไข
315
2
ขาวขาหมู
289
2
ขาวราดหนากระเพราไก
265
2
ขนมจีนแกงเขียวหวานไก
314
2
หมี่กะทิ
272
2
เสนหมี่เนื้อเปอยน้ํา
404
2 1/2
กวยจั๊บน้ําขน
346
2 1/2
กวยเตี๋ยวผัดไทยใสไข
244
3
กวยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วใสไข
350
3
ขนมผักกาดทอดใสไข
298
3 1/2
ผัดมักกะโรนี
350
4
ขาวไขเจียวหมูสับ
380
4
ขาวคะนาหมูกรอบ
270
4
ไขเจียว 1 ฟอง
60
4
หอยแมลงภูทอดใสไข
197
6
ที่มา: วงศทิพย ทิตยสถาน, อาหารไทย-อาหารสุขภาพ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542.
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ตารางที่ 32 ปริมาณไขมันในขนมหวาน 1 ถวย
อาหาร
น้ําหนัก (กรัม)
ปริมาณน้ํามัน (ชอนชา)
ทับทิมกรอบ
185
1
ลอดชองน้ํากะทิ
111
1
สลิ่ม
160
1 1/2
กลวยบวดชี
166
2
เผือกน้ํากะทิ
163
2 1/2
ฟกทองแกงบวด
162
5
ที่มา: วงศทิพย ทิตยสถาน, อาหารไทย-อาหารสุข ภาพ. วิทยานิพนธ มหาบัณ ฑิต สถาบัน โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542.
ตารางที่ 33 ปริมาณไขมันในอาหารประเภทอื่นๆ
อาหาร
ปริมาณน้ํามัน (ชอนชา)
ครีมเทียม 2 ชอนชา
1
เบคอนทอด 1 ชิ้น
1
ถั่วลิสง 10 เมล็ด
1
มายองเนส 1 ชอนชา
1
กะทิ 1 ชอนโตะ
1
ที่มา: วงศทิพย ทิตยสถาน, อาหารไทย-อาหารสุขภาพ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542.
ตารางที่ 34 ปริมาณน้ํามันที่ติดอาหารสุกโดยการผัด และทอด
อาหาร
ปริมาณ
ปริมาณน้ํามัน (ชอนชา)
ผัดผักทั่วไป
1 ทัพพี
1
ผัดคะนา
1 ทัพพี
1 3/4
ผัดผักบุงจีน
1 ทัพพี
2
ขาวเจาสุกผัด
1 ทัพพี
1 3/4
กวยเตี๋ยวเสนใหญผัด
1 ทัพพี
2 1/3
แหนมทอด
1 ชิ้น (30 กรัม)
1 3/4
ไกทอด
1 ชิ้น (50 กรัม)
2 1/2
ปาทองโก (ตัวเล็ก) ทอด
1 ชิ้น (16 กรัม)
3/4
ที่มา: เอกสารเผยแพรของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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3.2.3 กินมันอยางไรไมมากเกินไป
องคการอนามัยโลกกําหนดใหปริมาณไขมันที่รางกายควรไดรับไมควรเกิน 30% ของความตองการ
พลังงานใน 1 วัน และจากขอมูลของธงโภชนาการไดระบุไววาใหบริโภคไขมันแตนอยเทาที่จําเปน เมื่อคิด
คํานวณจาก 30% ของความตองการพลังงานใน 1 วัน คิดเทียบ ไขมัน 5 กรัม มีคาเทากับน้ํามัน 1 ชอนชา
จะสามารถสรุปปริมาณไขมันที่ควรไดรับไมเกินใน 1 วันสําหรับคนแตละชวงวัยดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 35 ความตองการพลังงานและปริมาณน้ํามันที่ควรบริโภคตอวันในคนแตละชวงวัย
ความตองการ
ปริมาณน้ํามันที่ควร
ปริมาณน้ํามันที่ควร
ชวงอายุ
พลังงาน
บริโภคตอวัน
บริโภคตอวัน
(กิโลแคลอรี/วัน)
(กรัม)
(ชอนชา)
เด็กอายุ 6-13 ป
หญิงวัยทํางานอายุ 25-60 ป
1,600
25
5
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป
วัยรุนหญิง-ชาย อายุ 14-25 ป
2,000
35
7
ชายวัยทํางานอายุ 25-60 ป
หญิง-ชาย ที่ใชพลังงานมากๆ
เชน เกษตรกร ผูใ ชแรงงาน
2,400
45
9
นักกีฬา
ที่มา: สุจิตต สาลีพันธ สายสม สุขใจ. สุขภาพที่ดีเริ่มที่ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผักผลไมเพิ่มขึ้น.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2554.
วิธีลดการกินไขมันแบบงายๆ
1. ลดอาหารประเภททอดน้ํามันลอย เชน ปาทองโก ไกทอด กลวยทอด เปนตน
2. ลดอาหารที่มีกะทิ เชน แกงกะทิ ขนมหวานที่มีกะทิ
3. การผัดอาหารควรใชน้ํามันแตนอย
4. จํากัดตัวเองในการบริโภคอาหารประเภททอด มีกะทิ หรือผัดน้ํามัน โดยเลือกรับประทานวันละไม
เกิน 1 อยาง
5. หากรับประทานอาหารไขมัน สูง ในมื้อเชาและมื้อกลางวันแลว ในมื้อเย็นควรเลือกรับประทาน
อาหารที่มีไขมันต่ํา เชน แกงจืด แกงสม ตมยํา หรือ อาหารนึ่ง
6. รับประทานเนื้อสัตวในสวนที่เปนเนื้อลวน เชน เนื้อสันใน โดยแยกสวนที่เปนไขมันและหนังออก
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7. รับประทานอาหารประเภทตม ยํา นึ่ง ยาง อบ ตุน แทนการรับประทานอาหารประเภททอด ผัด
น้ํามัน หรือมีกะทิเปนสวนประกอบ
8. อานปริมาณไขมันบนฉลากโภชนาการทุกครั้งเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑตางๆ กอนเลือกซื้อสินคา
การเลือกใชน้ํามันในการปรุงอาหาร
การใชน้ํามันปรุงอาหารจะตองคํานึงถึงความรอนที่ใชประกอบอาหารเปนหลัก อยางเชน การผัด ซึ่งใช
น้ํามันเพียงเล็กนอยหรือขลุกขลิก แนะนําใหใชน้ํามันที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียวสูง มีกรดไขมัน
ไมอิ่มตัวหลายตําแหนงปานกลาง และมีก รดไขมัน อิ่มตัว ต่ํา เชน น้ํามัน รําขาว น้ํามันถั่ว เหลือง น้ํามัน
ขาวโพด น้ํามันเมล็ดทานตะวัน ถาเปน การทอดอาหารที่ใชน้ํามันมาก และใชความรอนสูง เชน ทอดไก
ทอดปลา ทอดกลวยแขก ทอดปาทองโก หรือทอดโดนัท ไมควรใชน้ํา มันพืชที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวสูง
เพราะจะทําใหเกิดควันไดงาย น้ํามันเหม็นหืน และทําใหเกิดความหนืด เนื่องจากมีสาร "โพลีเมอร" เกิดขึ้น
น้ํามันที่เหมาะสําหรับการทอดอาหารในลักษณะนี้ คือน้ํามันชนิดที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง เชน น้ํามันปาลม
เพราะนอกจากจะปลอดภัยจากสารพิษที่จะเกิดขึ้นจากการใชน้ํามันผิดประเภทแลว ก็ยังไดอาหารที่มีรสชาติ
ดี กรอบ อรอย
3.2.4 สิ่งที่ทําใหสับสนเกี่ยวกับความมัน
ไขมันกับคอเลสเตอรอลแตกตางกันอยางไร?
ไขมัน พบไดในพืชและสัตว สวนคอเลสเตอรอล คือไขมันชนิดหนึ่งที่พบไดในไขมันที่มาจากสัตว
เทานั้น หากรางกายไดรับคอเลสเตอรอลจากอาหารในปริมาณมาก จะทําใหรางกายมีระดับคอเลสเตอรอลชนิด
เลว หรือ LDL-คอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น และสะสมบริเวณผนังหลอดเลือดแดง ทําใหหลอดเลือดขาด
ความยืดหยุน หลอดเลือดแดงแข็งตัว ฉีกขาดงาย และเปนสาเหตุหลักในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ดังนั้นเพื่อรักษาระดับคอเลสเตอรอลในรางกายใหเปนปกติ โดยเฉพาะในวัยผูใหญที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิด ภาวะไขมัน ในเลือดสูง ควรเลื อกรับ ประทานอาหารที่ มีค อเลสเตอรอลต่ํา หรือหลี ก เลี่ ย งการ
รับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง
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ตารางที่ 36 ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร 100 กรัม
อาหาร
สมองหมู
ไขแดง (ไขไก)
ไขขาว
ไขทั้งฟอง
ไขนกกระทา
ไขปลาดุก
ตับวัว
ตับหมู
ตับไก
เซงจี้หมู
หอยนางรม
หนังไก
น้ํามันหมู
อกไกไมติดมัน
เนื้อหมูไมติดมัน
เนย
กุงใหญ
กุงกุลาดํา
ปลาหมึกกลวย (เนื้อ)
เนื้อวัว
เปด (หนังและเนื้อ)
ปูมา
ปูทะเล
ที่มา: พิมพร และคณะ, 2532.
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คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)
2,000
1,250
0
427
508
499
218
364
336
235
231
93
89
60
70
186
200
175
251
65
76
90
87

กรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไมอิ่มตัวแตกตางกันอยางไร?
กรดไขมัน อิ่มตัว และกรดไขมัน ไมอิ่มตัว แตกตางกันที่ลัก ษณะของโครงสรางโมเลกุลโดย กรด
ไขมันอิ่มตัวจะไมมีพันธะคูภายในโมเลกุล ในขณะที่กรดไขมันไมอิ่มตัวจะมีพันธะคูภายในโมเลกุล ซึ่งถามี
พันธะคู 1 ตําแหนง จะเรียกวา กรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว และถามีพันธะคูมากกวา 1 ตําแหนงจะ
เรียกวา กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง ซึ่งพันธะคูที่อยูในโมเลกุลของกรดไขมันนี้จะมีคุณสมบัติที่ทําให
ไขมันมีลักษณะเปนของเหลว และเหม็นหืนไดงาย
กรดไขมันอิ่มตัวมี ผลทําใหร ะดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจในขณะที่กรดไขมันไมอิ่มตัวสามารถชวยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL-คอเลสเตอรอล ซึ่ง
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการอุดตันในผนังหลอดเลือดแดงได
ตารางที่ 37 รอยละของกรดไขมันในน้ํามันชนิดตางๆ
ชนิดของไขมัน
กรดไขมัน
กรดไขมันไมอิ่มตัว
อิ่มตัว (%)
1 ตําแหนง (%)
1. น้ํามันที่มีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสูง
น้ํามันมะพราว
85
6
น้ํามันปาลม
58
30
น้ํามันหมู
48
38
2. น้ํามันที่มีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัว 1 ตําแหนงสูง
น้ํามันมะกอก
14
72
น้ํามันรําขาว
32
51
น้ํามันถั่วลิสง
19
46
3. น้ํามันที่มีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนงสูง
น้ํามันดอกคําฝอย
9
12
น้ํามันดอก
10
21
ทานตะวัน
น้ํามันขาวโพด
13
25
น้ํามันถั่วเหลือง
15
23
น้ํามันเมล็ดฝาย
26
29
น้ํามันงา
15
40
ที่มา: ดัดแปลงจาก กัลยา กิจบุญชู, 2545.

กรดไขมันไมอิ่มตัว
หลายตําแหนง (%)
2
9
9
9
15
30
74
64
58
58
51
40
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3.3 ความเค็ม
หากกลาวถึงความเค็มสิ่งทีเ่ รานึกถึงเปนอันดับแรกก็คือ “เกลือ” ผลึกขาวขุนเม็ดละเอียดที่บรรจุอยู
ในขวดแกวและวางไวรวมกับเครื่องปรุงรสชนิดอื่นๆในหองครัว เกลือประกอบดวยโซเดียมและคลอไรด
แตตัวที่ควรใหความสนใจก็คือโซเดียม เพราะหากไดรับในปริมาณมากเกิน จะทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง ถึงแมเกลือจะเค็มเพียงใดก็ไมไดหมายความวาเกลือเปนสิ่งเดียวที่เปนตนตอของโซเดียม
เครื่องปรุงรสตางๆที่ใชในการประกอบอาหารทั้งน้ําปลา ซีอวิ้ ขาว ซีอิ้วดํา ซอสหอยนางรม หรือแมแตซอส
มะเขือเทศเหลานี้ลวนมีโซเดียมเปนสวนประกอบอยูทั้งสิ้น นอกจากนี้ในเนื้อสัตวชนิดตางๆ หรือแมแตใน
ขนมเคก ก็มีโซเดียม เปนสวนประกอบอยูดวยเชนกัน
แมวาความเค็มเปน อีก รสชาติหนึ่งของอาหารที่หากขาดไป อาหารคงจืด ชืด และไมอรอย แตพึง
ระลึกไวเสมอวา หากบริโภคอาหารที่เค็มเกินพอดีอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคไต
ตามมาได
ความเค็มยอมใหโทษหากบริโภคมากเกิน แตขณะเดียวกันหากบริโภคอยางพอดี ความเค็มก็มีประโยชน
อยางยิ่งตอการรักษาสมดุลของน้ําภายในรางกาย มาทําความรูจักกับความความเค็มใหมากขึ้น และรูจักที่จะเลือก
บริโภคอยางพอดี เพียงเทานี้ก็สามารถชวยปองกันตัวเราจากความเสี่ยงในการเกิดโรคตางๆไดแลว
3.3.1 ความเค็มสําคัญอยางไร
ความเค็มหรือเกลือนั้นมีความสําคัญในการรักษาความสมดุลของปริมาณน้ําในรางกาย โดยหาก
รางกายมีปริมาณเกลือมากจะทําใหมีปริมาณน้ําคั่งในรางกายมาก ในทางตรงกันขามหากรางกายมีปริมาณ
เกลือนอยหรือขาดเกลือรางกายก็จะขาดน้ําตามไปดวย
ในภาวะที่รางกายมีโซเดียมในเลือดสูง รางกายจะดึงน้ําออกจากเซลลเขาสูกระแสเลือด และกระตุน
ใหเรารูสึกกระหายน้ําและดื่มน้ําเพิ่มมากขึ้น และเมื่อน้ําเขาสูรางกายมากขึ้นโดยเฉพาะในผูปวยที่เปนโรคไต
ซึ่งรางกายไมสามารถขับน้ําออกจากรางกายไดทัน อาจสงผลใหเกิดอันตรายตอหัวใจ ทําใหมีน้ําคั่งในปอด
และเกิดการบวมน้ําได แตหากรางกายขาดโซเดียมจะสงผลใหปริมาณน้ําในรางกายลดลง ปริมาณเลือดที่
ไหลผานไตลดลง สงผลใหมีของเสียคั่งในเลือดมากขึ้น อาจเกิดภาวะไตวายและการไหลเวียนเลือดลมเหลว
ได หากไมไดรับการแกไขอยางทันทวงที
ผูที่มีความดันโลหิตสูงมักไดรับคําแนะนําใหลดอาหารเค็ม เพราะอาหารสวนใหญที่มีรสเค็มมักมี
โซเดียมเปนสวนประกอบ การกินโซเดียมมากจะทําใหปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น สงผลใหผนังหลอดเลือดแดงตึง
และเกิดแรงดันเพิ่มขึ้นภายในหลอดเลือด หากยังคงกินอาหารรสเค็มเปนประจํา นานวันความดันสูงที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องอาจทําใหหลอดเลือดเสื่อมสภาพ ประสิทธิภาพในการลําเลียงเลือดไปยังอวัยวะตางๆลดลง
สงผลใหเกิดโรคแทรกซอน เชน โรคไต และโรคหัวใจได
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3.3.2 ความเค็มมาจากไหน
ความเค็มนั้นมาจากโซเดียมซึ่งเปนสว นประกอบรอยละ 40 ของเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด
เราสามารถพบโซเดียมไดในอาหารที่รับประทานทั่วไป ดังนี้
1) อาหารจากธรรมชาติ: โซเดียมเปนสวนประกอบของอาหารที่มีอยูทั่วไป แมแตในอาหารจาก
ธรรมชาติที่ไมผานการปรุงแตง มักพบในอาหารประเภทเนื้อสัตวมากกวาอาหารที่มาจากพืช
โดยที่ไมมีรสเค็มที่ทําเราใหรูสึกวามีสวนประกอบของโซเดียมอยู
2) อาหารแปรรูป: อาหารที่ผานกระบวนการถนอมอาหาร เชน การหมักดอง แชอิ่ม ดองเค็ม และ
ตากแหง เปนตน
3) เครื่องปรุงรสชนิดตางๆ: เครื่องปรุงรสที่ชวยเพิ่มรสชาติใหอาหาร เชน
- เกลือ ทั้งเกลือเม็ดและเกลือปน
- น้ําปลา
- ซอสปรุงรสที่มีรสเค็ม เชน ซอสถั่วเหลือง ซีอวิ้ ขาว ซอสหอยนางรม เตาเจี้ยว น้ําบูดู กะป
ปลารา ปลาเจา เตาหูยี้ เปนตน
- ซอสปรุงรสที่ไมมีรสเค็ม หรือเค็มนอย เชน ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ําจิ้มไก และน้ําจิ้ม
ซีฟูด เปนตน
4) ผงชูร ส: ผงชูร ส (Monosodium Glutamate)ใชเพื่อเพิ่มรสชาติชว ยใหอ าหารมีร สอรอ ย มี
โซเดียมประกอบอยูประมาณ 15% ซึ่งไมเพียงแตอาหารสําเร็จ รูปเทานั้น ปจ จุบัน รานขาย
อาหารตางๆ ยังนิยมใสผงชูรสในอาหารเพื่อใหอาหารมีรสชาติอรอยอีกดวย
5) อาหารบรรจุกระปอง: อาหารบรรจุกระปองชนิดตางๆ เชน ผลไมกระปอง ปลากระปอง ซุป
ตลอดจนอาหารสําเร็จรูปที่บรรจุใสซอง ถุง หรือกลองตางๆ เชน ขนมกรุบกรอบ มันฝรั่งทอด
เปนตน อาหารเหลานี้มีเกลือและสารกันบูด (Sodium Benzoate) ที่มีโซเดียมสูงมาก อาหารกึ่งสําเร็จรูป: บะหมี่ โจก ขาวตม ซุปชนิดตางๆทั้งชนิดกอนและผง
6) ขนมที่มีสวนประกอบของผงฟู: ขนมที่ทําใหขึ้นฟูโดยการเติมผงฟู (Sodium Bicarbonate) เชน
คุกกี้ เคก แพนเคก ขนมปง และแปงสําเร็จรูปที่ใชทําขนมปง เปนตน
7) เครื่องดื่มเกลือแร: เครื่องดื่มเกลือแรที่บรรจุขวดหรือกระปองมีสวนประกอบของโซเดียมอยู
ดวย เพราะถูกผลิตมาสําหรับนักกีฬา หรือผูที่สูญเสียเหงื่อมาก
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ตารางที่ 38 ปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสชนิดตาง ๆ
เครื่องปรุงรส
ปริมาณ
โซเดียม (มิลลิกรัม)
เกลือ
1 ชอนชา
2,000
น้ําปลา
1 ชอนชา
500
ซีอิ๊ว
1 ชอนกินขาว
1,190
ซีอิ๊วดํา
1 ชอนชา
175
ซอสถั่วเหลือง
1 ชอนกินขาว
1,187
ซอสหอยนางรม
1 ชอนกินขาว
518
น้ําจิ้มไก
1 ชอนกินขาว
385
ซอสพริก
1 ชอนกินขาว
231
ซอสมะเขือเทศ
1 ชอนกินขาว
149
ผงปรุงรส
1 ชอนชา
815
ซุปกอน
1 กอน (10 กรัม)
1,760
ผงฟู
1 ชอนชา
339
Tobassco sauce
1 ชอนชา
24
Worchestershire sauce
1 ชอนโตะ
206
ที่มา: 1. สุขภาพดีเริ่มที่อาหารลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผักผลไมเพิ่มขึ้น, 2554. สํานักโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. Williams SR. Nutrition and Diet Therapy. 7th ed, 1993.
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ตารางที่ 39 ปริมาณโซเดียมในอาหารชนิดตาง ๆ
อาหาร
ปริมาณ
โซเดียม (มิลลิกรัม)
ขาว
1 ทัพพี
20
ขนมปง
1 แผน
130
นม
240 ซีซี
120
ผักกาด
1 ทัพพี
2
ผักกาดดอง
100 กรัม
1044
เนื้อหมูสุก
2 ชอนกินขาว
30
ไสกรอกหมู
2 ชิ้น (30 กรัม)
200
หมูยอ
2 ชอนกินขาว
230
ไขตม
1 ฟอง
90
ไขเค็ม
1 ฟอง
480
เตาหูยี้
2 กอน (15 กรัม)
660
น้ําพริกเผา
1 ชอนชา
32
กะป
1 ชอนชา
300-400
ปลากระปองโรซาในซอสมะเขือเทศ
1 กระปอง
300
ไขเค็ม
1 ฟอง
316
คนอรคัพโจก
1 ถวย (45 กรัม)
1,060
มามารสตมยํากุง
1 ซอง (55 กรัม)
1,480
มามารสหมูสับ
1 ซอง (60 กรัม)
1,500
เลย รสมันฝรั่งแท
1 ซองเล็ก (30 กรัม)
115
เลย มันฝรั่งทอดกรอบ แผนเรียบ รสโนริสาหราย
1 ซองเล็ก (30 กรัม)
130
กอบกอบ มันฝรั่งทอดกรอบ รสชิกเกนบารบีคิว
1 ซองเล็ก (30 กรัม)
220
ฮานามิ รสดั้งเดิม
1 ซองเล็ก (35 กรัม)
340
ปูไทย ขนมทอดกรอบ รสปลาหมึก
1 ซองเล็ก (36 กรัม)
310
ทาโรปลาสวรรค รสบารบีควิ
1 ซอง (27 กรัม)
760
ที่มา: 1. สุขภาพดีเริ่มที่อาหารลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผักผลไมเพิ่มขึ้น, 2554. สํานักโภชนาการ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. http://dpc5.ddc.moph.go.th/trc/Sheet/Sheet51/DM/SheetDM51-5.pdf, สํานักงานปองกันควบคุม
โรค ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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ตารางที่ 40 ปริมาณโซเดียมในอาหารพรอมบริโภคชนิดแชแข็ง
อาหารแชแข็ง
โซเดียม (มิลลิกรัม / หนวยบริโภค)
ขาวหนาหมูตุนเห็ดหอม
469
ขาวปูนิ่มผัดผงกะหรี่
553
ขาวกลองผัดเตาหู
553
ขาวหนาไก
556
ขาวผัดกะเพราปลา
641
ขาวพะแนงหมู
642
ขาวไขพะโล
649
ขาวผัดน้ําพริกลงเรือ
658
ขาวหมูกระเทียมพริกไทย
661
ขาวเปดยางโฟรซีซั่น
707
ขาวเปดพะโล
729
ขาวไกผัดขิง
734
ขาวแกงเขียวหวานไก
823
ขาวผัดปู
829
โจกหมู
997
ขาวตมรวมมิตรทะเล
1,008
ขาวหมูไขพะโล
1,015
ขาวกระเพราไก
1,016
ขาวผัดกระเพราหมูไขเค็ม
1,022
ขาวตมปลาเกา
1,032
บะหมี่เปดยาง
1,085
ขาวผัดคะนาปลาเค็ม
1,086
ขาวผัดกุง
1,122
บะหมี่หอยลายแหง
1,185
บะหมี่ตมยํากุง
2,078
บะหมี่เปดพะโล
2,163
ที่มา: ฉัตรชัย, 2552.
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3.3.3 กินเค็มอยางไรจึงไมมากเกินไป
การแนะนําปริมาณความเค็มที่เหมาะสม ที่ควรบริโภคในแตละวันไมไดกําหนดเปนปริมาณเกลือ
แตเปนปริมาณโซเดียมซึ่งเปนสวนประกอบประมาณรอยละ 40 ของเกลือโซเดียมคลอไรด (เกลือแกง)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะนําใหบริโภคโซเดียมไมเกิน 2,400 มิลลิกรัมตอวัน อยางไรก็ตามการ
รับประทานอาหารใน 1 วันควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หรืออาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง โดยสามารถลด
การกินเค็มแบบงายๆไดดังตอไปนี้
วิธีลดการกินเค็มแบบงายๆ
1) ไมตั้งขวดเกลือไวบนโตะอาหาร (ลดหรืองดการเหยาะเกลือลงในอาหารตางๆ เชน ไขลวก มันฝรั่งทอด)
2) ปรุงอาหารโดยลดปริมาณการเติมเกลือ น้ําปลา หรือซอสปรุงลดตางๆลง
3) ลดอาหารสําเร็จรูป เชน อาหารบรรจุกระปอง อาหารแชแข็ง อาหารหมักดอง และอาหารแปรรูป
เชน ไสกรอก แฮม แหนม หมูยอ หมูหยอง
4) บริโภคอาหารสดใหมแทนอาหารสําเร็จรูป
5) เมื่อสั่งอาหารนอกบานใหบอกแมครัววาไมเค็มและไมใสผงชูรส
6) หลีก เลี่ย งอาหารจานดว น เชน เฟรนซฟรายด แฮมเบอรเกอร ไกทอด และ พิซซา ซึ่งอาหาร
เหลานี้มักมีปริมาณโซเดียมสูง
7) ปรุงอาหารเนนรสเปรี้ยว รสเผ็ด และเครื่องเทศตางๆ เพื่อใหอาหารมีรสชาติดีแทนการเติมผงชู
รสหรือน้ําปลาในปริมาณมาก
9) ลดความถี่ของการบริโภคอาหารที่ตองจิ้มน้ําจิ้ม เชน สุกี้ หมูกระทะ รวมถึงควรลดปริมาณน้ําจิ้ม
ที่บริโภคดวย
10) อานปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการทุกครั้งเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑตางๆ กอนเลือกซื้อ
สินคา
3.3.4 สิ่งที่ทําใหสับสนเกี่ยวกับความเค็ม
เกลือกับโซเดียมแตกตางกันอยางไร?
เกลือแกง หรือ โซเดียมคลอไรด จะมีสวนประกอบของโซเดียมประมาณ 40% โดยเกลือ 1 ชอนชา
จะมีโซเดียมประมาณ 2,000 มิลลิกรัม ความเค็มที่กลาวถึงนั้นเราพิจารณาจากปริมาณโซเดียมในอาหารเปน
สําคัญไมไดพิจารณาจากปริมาณเกลือ ทั้งนี้เพราะอาหารบางชนิดไมมีเกลือแกงเปนสวนประกอบ และไมมี
รสเค็ม แตมีโซเดียมเปนสวนประกอบ เชน ขนมอบที่มีสวนผสมของผงฟูที่ชวยใหขนมขึ้นฟูเปน
สวนประกอบ ผงฟูนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาโซเดียมไบคารบอเนต โดยผงฟูนี้ 1 ชอนชาจะมีโซเดียม
ประมาณ 339 มิลลิกรัม
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3.4 หวาน มัน เค็ม กับความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง
การรับประทานอาหารมากเกินความตองการของรางกายประกอบกับการรับประทานอาหารหวาน
จัด มันจัด และเค็มจัดอยางตอเนื่อง อาจสงผลเสียตอสุขภาพและทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง ระดับไขมัน
ในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูง สงผลใหเกิดโรคอวน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง และโรค
หลอดเลือดหัวใจได ซึ่งอาจมีความผิดปกติเดียว หรือเปนหลายโรครวมกัน โดยกลุมโรคที่ประกอบดวยความ
ผิดปกติ ที่มักพบรวมกันเหลานี้เรียกวา ภาวะอวนลงพุง (Metabolic Syndrome)
3.4.1 ภาวะอวนลงพุง (Metabolic Syndrome) เปนกลุมโรคที่ประกอบดวยความผิดปกติที่มักพบรวมกัน
ไดแก อวนลงพุง ความดันโลหิตสูง ระดับน้ําตาลในเลือดสูงและระดับไขมันในเลือดที่ผิดปกติ และเปน
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด
เกณฑก ารวิ นิจฉัย Metabolic syndrome ตามแนวทางของสหพั น ธเ บาหวานนานาชาติ
( International Diabetes Federation; IDF)
ผูที่จะไดรับการวินิจฉัยวามีกลุมโรคนี้ จะตองมีภาวะอวนลงพุงคือมีเสนรอบเอว มากกวาหรือ
เทากับ 90 ซม.ในเพศชาย และมากกวาหรือเทากับ 80 ซม.ในเพศหญิงรวมกับความผิดปกติอื่นอีกอยางนอย
2 ขอ ดังตอไปนี้ 1) ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด มากกวาหรือเทากับ 150 มก./ดล.
2) ระดับคอเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล นอยกวา 40 มก./ดล.ในเพศชาย และนอยกวา
50 มก./ดล. ในเพศหญิง
3) ความดันโลหิตสูง 130/85 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป
4) ระดับน้ํ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร มากกวาหรื อเทากับ 100 มก./ดล. หรือเป น
โรคเบาหวาน
แนวทางการรักษา Metabolic syndrome
แนวทางการรักษา Metabolic syndrome ที่สําคัญ คือ การแกไขภาวะดื้อตออินซูลินและภาวะอวนลง
พุง ซึ่งในปจจุบันพบวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดน้ําหนักและการ
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนวิธีที่สําคัญที่สุด นอกจากนี้การแกไขความผิดปกติตางๆ ที่พบในกลุมโรคนี้
ไดแก ระดับน้ําตาลที่สูง ระดับไขมัน ผิด ปกติ และความดัน โลหิต สูงก็นับวามีค วามสําคัญอยางมาก
เชนเดียวกัน
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3.4.2 โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน คือภาวะที่มีน้ําตาลในเลือดสูง เกิดจากความผิดปกติในการหลั่งฮอรโมนอินซูลินจาก
ตับออน ความผิดปกติการออกฤทธิ์ของฮอรโมนอินซูลิน หรือภาวะดื้อตออินซูลิน ทําใหรางกายไมสามารถ
นําเอาน้ําตาลกลูโคสที่ไดรับจากการยอยอาหารประเภทคารโบไฮเดรต (กลุมขาว แปง ผลไม และน้ําตาล) เขาสู
เซลลและใชเปนพลังงานได สงผลใหน้ําตาลคางอยูในกระแสเลือด ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึน้
หากปลอยทิ้งไวนอกจากรางกายจะไดรับพลังงานไมเพียงพอแลวยังสงผลใหหลอดเลือดที่นําเลือด
ไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ เสือ่ มสภาพ อาจทําใหเกิดโรคแทรกซอน เชน ไตวาย ตาบอด เปนแผลแลวหายชา และ
อาจตองตัดขาทิ้งในกรณีทเี่ นื้อเยื่อทีข่ าตายเนื่องจากเลือดไมสามารถมาหลอเลี้ยงที่ขาได
สารอาหารหลัก ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน สามารถเปลี่ยนเปนน้ําตาลในเลือดได
ดังนั้น อาหารจึงมีบทบาทสําคัญตอการควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสเลือด โดยเฉพาะสารอาหารประเภท
คารโบไฮเดรตซึ่งเปนสารอาหารที่ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นไดมากที่สุด ผูที่เปนเบาหวาน และอยูใน
กลุมเสี่ยง ควรใหค วามสําคัญในการรับประทานอาหารที่มีค ารโบไฮเดรตเปน อันดับแรก ซึ่งอาหารที่มี
คารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบนั้น ไดแก อาหารจําพวก ธัญพืช อาหารที่มีแปงเปนสวนประกอบ ผัก
ผลไม ถั่ว นม และผลิตภัณฑจากนม
ขอแนะนําในการรับประทานอาหารประเภทคารโบไฮเดรตสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
เพื่อใหงายและสะดวกตอการเลือกรับประทานคารโบไฮเดรต แบงอาหารออกเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1: ควรหลีกเลี่ยง หรือรับประทานไดนอยมาก เชน
• น้ําตาลทุกชนิด รวมถึงน้ําผึ้ง
• ขนมหวานจัดและขนมเชื่อมตางๆ เชนทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น สังขยา
• เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด เชน น้ําหวาน น้ําอัดลม ชา กาแฟ (แบบสําเร็จรูปหรือซื้อตามรานคา
ทั่วไป)
• ผลไมที่มีรสหวานจัด เชน ทุเรียน มะมวงสุก ลําไย ผลไมแชอิ่ม หรือเชื่อมน้ําตาล
กลุมที่ 2: รับประทานได แตตองจํากัดปริมาณใหเหมาะสม
• อาหารจําพวกขาว แปง เผือก มัน ถั่วเมล็ด แหงตางๆ เสน กว ยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมปง หรือ
มักกะโรนี
• ลดอาหารที่มีไขมันสูง เชน เนื้อสัตวติดหนัง ติดมัน อาหารทอด กะทิ เนย และมายองเนส
• ผักประเภทหัว ที่มีปริมาณแปงมาก เชน ฟกทอง หัวผักกาด เผือก และมัน
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• ผลไมที่มีรสหวานปานกลาง เชน สม เงาะ แตงโม มะละกอ และกลวย
กลุมที่ 3: สามารถรับประทานไดไมจํากัด
• ผักทุกชนิด ยกเวนผักที่มีแปงมากที่ควรควบคุมปริมาณ เชน ฟกทอง และมันเทศ
• อาหารจําพวกเนื้อสัตวไมติดหนัง ไมติดมัน เชน ปลา ไก กุง หมู และโปรตีนจากพืช เชน ถั่ว
และเตาหู
ขอแนะนําในการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
1) รับประทาน ขาว กวยเตี๋ยว ขนมปง โดยเนนขาว-แปงไมขัดสีหรือขัดสีนอย เชน ขาวกลอง และขนมปงโฮลวีต
2) รับประทาน ผลไมตามจํานวนที่กําหนด วันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 1 สวน
3) เพิ่มการรับประทานผักสดในมื้ออาหาร
4) รับประทาน เนื้อสัตวไมติดมันและหนัง
5) รับประทาน ไขสัปดาหละ 2-3 ฟอง ถาไขมันในเลือดสูงใหงดไขแดง ลดเครื่องในสัตว และอาหารทะเล
6) รับประทานปลา และเตาหูซ ึ่งมีไขมันอิ่มตัวต่ําทดแทนเนื้อสัตวประเภทอื่น
7) ใชน้ํามันพืช จําพวกน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันรําในการทอด ผัดอาหารแตพอควร
8) เลือกดื่มนมไขมันต่ํา นมพรองมันเนย หรือนมปราศจากไขมัน แทนนมไขมันเต็ม และนมปรุงแตงรส
9) หลีกเลี่ยงน้ําหวาน เครื่องดื่มรสหวาน ไอศกรีม ลูกอม ช็อกโกแลตและขนมหวานจัดตางๆ
10) หลีกเลี่ยงอาหารใสกะทิ ไขมันสัตว อาหารทอดและขนมอบตางๆ
11) รับประทานผัก ผลไมสดที่มีกากใยแทนการดื่มน้ําผลไมคั้น
12) เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันนอย เชน ตม นึ่ง ยํา ยาง อบ ตุน หรือผัดที่ใชน้ํามันนอยแทนอาหาร
ประเภททอด
13) ใชน้ําตาลเทียม ใสเครื่องดื่มและอาหาร แทนการใชน้ําตาลทราย
14) รับประทานอาหารรสออนเค็ม
3.4.3 โรคไขมันในเลือดสูง
โรคไขมันในเลือดสูง เปนโรคที่เกิดจากระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง มักไมมีอาการแสดงใหเห็น
ทั้งยังเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหหลอดเลือดแดงแข็งและตีบนํามาซึ่งการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด และโรค
หลอดเลือดในสมองตีบได โดยระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่เหมาะสมแสดงดังตาราง
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ตารางที่ 41 ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่เหมาะสม
คอเลสเตอรอล
ระดับที่ดี ระดับปกติ คอนขางสูง
สูง
สูงมาก
คอเลสเตอรอลรวม
< 200
200-239
> 240
(Total Cholesterol: TC)
แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล
< 100
100-129
130-159 160-189
> 190
(LDL-Cholesterol)
ถาเปน
ไมเปน
เบาหวาน
เบาหวาน
เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล
> 60
ชาย > 40
(HDL-Cholesterol)
หญิง > 50
ไตรกลีเซอไรด
< 150
150-199 200-499
> 500
(Triglyceride: TG)
*หมายเหตุ: ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมีหนวยเปนมิลลิกรัม/เดซิลิตร
ที่มา: Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP): Panel on Detection,
Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults eport
ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารที่แนะนําสําหรับบุค คลทั่ว ไป คือ ไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอวัน
แตสําหรับผู ปว ยโรคเบาหวาน หรือผูที่มีไ ขมัน ในเลือดสูง ซึ่งยังไมไดรับการรัก ษาดวยยารวมถึงผูที่มี
โรคหัวใจ ความดัน และโรคไต ควรรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอวัน
ขอแนะนําในการรับประทานอาหารสําหรับผูปวยโรคไขมันในเลือดสูง
1) ปองกันโรคอวน
โดยการควบคุมพลังงานที่ไดรับจากอาหารไมใหเกินกวาที่รางกายตองการ โดย
• จํากัดปริมาณและชนิดของอาหารที่ใหพลังงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาว แปง น้ําตาลและไขมัน
• ใชพลังงานเพิ่มขึ้น ดวยการออกกําลังกายที่เหมาะสม เปนประจํา และสม่ําเสมอ
2) ลดปริมาณไขมันในอาหารใหไมเกิน 30% ของพลังงานรวมทั้งหมด วิธีปฏิบัติอยางงาย คือ
• กินเนื้อสัตวไมติดหนัง/มัน เชน เนื้อปลา ทั้งปลาน้ําจืดและปลาทะเล ไขขาว
• กินอาหารที่ผัดใชน้ํามันนอย
• หลีกเลี่ยงอาหารทอด โดยเฉพาะอาหารทอดที่อมน้ํามัน เชน อาหารชุบ แปงทอด ชุบไขไขฟู
ปลาดุกฟู อาหารชุบแปงทอด ปาทองโก เปนตน
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• ปรุงอาหารดวยวิธีการ ตม นึ่ง ลวก ปง ยาง อบ ยํา ที่ไมใชน้ํามัน หรือใชเพียงเล็กนอย
• ใชนํา้ มันในการปรุงอาหารแบบ 1:1 นั่นคือ ใชน้ํามันถั่วเหลือง + น้ํามันรําขาว ในอัตราสวนที่
เทากัน หรือ ใชสลับกัน
3) จํากัดคอเลสเตอรอลในอาหาร ไมเกิน 200 มิลลิกรัม ตอวัน
โดยการงดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เชน ไขแดง อาหารทะเล (สามารถรับประทานไดบาง แตไมควร
บอย ประมาณ 1-2 ครั้ง ตอสัปดาห และควบคุมปริมาณในการรับประทาน)
4) กินอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวและไมอิ่มตัวในปริมาณที่เหมาะสม เชน
• ใชน้ํามันผสมระหวางน้ํามันรําขาวและน้ํามันถั่วเหลือง (ในอัตราสวน 1:1)
• กินอาหารที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง ชนิด โอเมกา 3 เชน ปลาทะเลน้ําลึก ประเภท ปลา
ทู ปลาซาบะ ปลาโอ ปลาทูนา ปลาซารดีน ซึ่งจะชวยลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดหลอดเลือดอุดตัน
5) ลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัว โดยการ
• กินเนื้อสัตวไมติดหนัง ไมติดมัน
• งด/ลดกะทิ เนื้อมะพราว น้ํามันมะพราว เนื่องจากมีกรดไขมันอิ่มตัว ทีท่ ําใหคอเลสเตอรอลใน
เลือดสูงได
• งด/ลด เนยแท/เทียม และครีมเทียม (สามารถใชครีมเทียม ไขมัน 0% แทนได)
6) กินอาหารที่มีใยอาหาร ทั้งใยอาหารที่ละลายน้ําและไมละลายน้ํา ไดแก
• ธัญพืชเต็มเมล็ดหรือธัญพืชขัดสีนอย เชน ขาวกลอง ขนมปงโฮลวีต
• ถั่วเมล็ดแหงตางๆ
• ผักและผลไมที่มใี ยอาหารสูง เชน ฝรั่ง ผักหลากหลายสี เปนตน
3.4.4 โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง เปนโรคที่มักไมแสดงอาการใหเห็นในระยะตนๆ จะเริ่มแสดงอาการตอเมื่อ
โรคความดันโลหิตสูง ไดสงผลกระทบตออวัยวะตางๆ โดยโรคความดันโลหิตสูง สามารถแบงไดเปน 2
ชนิด คือ
1. ความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ (Essential / Primary Hypertension) เปนภาวะความดันโลหิตสูงที่
เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ และพบไดมากที่สุด ประมาณ 95 % ของจํานวนผูที่มีภาวะความดัน
โลหิตสูง ความดันโลหิตสูงประเภทนี้ ไมสามารถรักษาใหหายขาดได แตสามารถควบคุมไดโดย
การใชยาและการควบคุมอาหาร
2. ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ (Secondary Hypertension) เปนความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุมาจากโรค
อื่น เชน โรคไต เปนตน
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Á¤ºÉ°ª´ªµ¤´Ä®¨°Á¨º°Â ³Åonµ´ªÁ¨ 2 nµ Án 120/80 ¤·¨¨·Á¤¦¦° nµ´ªÁ¦¸¥ªnµ
ªµ¤´ ³®´ªÄ¸´ª ®¦º°ªµ¤´·°¨· (Systolic Blood Pressure) nªnµ´ª¨nµÁ¦¸¥ªnµ ªµ¤´
³®´ªÄ¨µ¥´ª ®¦º°ªµ¤´ÅÂ°Ã¨· (Diastolic Blood Pressure) Ã¥ªµ¤´¸Éª´Åo ¤¸®nª¥Á}
¤·¨¨·Á¤¦¦°
µ¦µ¸É 42 µ¦Ân¦³´ªµ¤¦»Â¦ °£µª³ªµ¤´Ã¨®·¼Îµ®¦´¼oÄ®n°µ¥» 18 e ¹ÊÅ
¦³´ªµ¤´Ã¨®·
·°¨·
ÅÂ°°¨·
(¤¤.¦°)
(¤¤.¦°)
 120
Â¨³
 80
ªµ¤´Ã¨®··
120-139
®¦º°
80-89
ªµ¤´Ã¨®·¼ªnµ·
140-159
®¦º°
90-99
Ã¦ªµ¤´Ã¨®·¼ ¦³´ 1
Ã¦ªµ¤´Ã¨®·¼ ¦³´ 2
ш160
®¦º°
90
¸É¤µ: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure: The JNC 7 Report. JAMA. 2003; 289: 2560-72.
µµ¦µ ®µªµ¤´Ã¨®· (´ª®¦º°´ª¨nµ nµÄnµ®¹É) “¤µªnµ 120/80 ¤·¨¨·Á¤¦¦°
Ân¥´Å¤n¹ 140/90 ¤·¨¨·Á¤¦¦°” ¥´Å¤n´ªnµÁ}ªµ¤´Ã¨®·¼ Ân´°¥¼nÄ “¨»n¤Á¸É¥” ¹Éª¦¸É³
ª»¤ Ã¥®µ¤¸ “ªµ¤´Ã¨®· (´ª ®¦º° ´ª¨nµ nµÄnµ®¹É) ¼ªnµ 140 ®¦º° 90 ¤·¨¨·Á¤¦¦°
¹ÊÅ ¹´ªnµ¤¸£µª³ªµ¤´Ã¨®·¼” ¹É¡ªnµ ¦³´ªµ¤´Ã¨®· ´ª (Systolic) ¸É¤µªnµ 140
¤·¨¨·Á¤¦¦° Â¨³¦³´ªµ¤´´ª¨nµ (Diastolic) ¸É¤µªnµ 90 ¤·¨¨·Á¤¦¦° ³Á¡·É¤Ã°µÄµ¦
Á·Ã¦Â¦o°nµÇ ¤µ ¹Ê
o°Â³ÎµÄµ¦·´ ·Îµ®¦´¼oiª¥Ã¦ªµ¤´Ã¨®·¼
1) ª»¤°µ®µ¦Â¨³¨ÊÎµ®´Å¤nÄ®oÁ·¤µ¦µ µ¦¨ÊÎµ®´´ª¨ 10 ·Ã¨¦´¤ µ¤µ¦nª¥¨ªµ¤
´¨Åo 5-20 ¤·¨¨·Á¤¦¦° °µ¸Êµ¦°°Îµ¨´µ¥°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°°¥nµo°¥ª´¨³ 30 µ¸
³nª¥¨ ªµ¤´·°¨·Åo 4-9 ¤·¨¨·Á¤¦¦°
2).¦´¦³µ°µ®µ¦¦³Á£° ¹É o¤ Â¨³ ¦´¦³µ ´Éª ´ ¨Å¤o Ä®o¤µ ¹Ê
3) ¨Á¦ºÉ°ºÉ¤¸É¤¸nª¦³° °µÁ¢°¸ Án µ µÂ¢ Â¨³ÊÎµ°´¨¤ ®´¤µºÉ¤ÊÎµ³°µ ¤¡¦n°
Å ¤´Â¨³ÊÎµ¨Å¤o Â
4) Á¡·É¤µ¦¦´¦³µ´ Â¨³¨Å¤o
5) ¨µ¦¦´¦³µ°µ®µ¦¸É¤¸ÃÁ¸¥¤¼
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6) ®¨¸Á¨¸É¥ªµ¤Á¦¸¥ Â¨³ª¦¡´n°Ä®oÁ¡¸¥¡° Å¤nÎµµ®´Ã®¤¤µÁ·Å ®µÁ}ÅÅo ¡¥µ¥µ¤
Á¨¸É¥ ®¦º°°¥¼nÄ®oÅ¨µ·ÉÂª¨o°¤¸ÉÎµÄ®oÁ·ªµ¤Á¦¸¥
7) ¼»®¦¸É Á¡¦µ³µ¦¼»®¦¸É°µn¨Ä®oÁ·Â¦oµ¸É´ °´®¨°Á¨º°Â ÎµÄ®o´®¨°
Á¨º° µªµ¤¥º®¥»n ¤¸¨Ä®oªµ¤´Ã¨®·¼ ¹Ê °µ¸Êµ¦¼»®¦¸É¥´Á}µÁ®»¸ÉÎµ´ °
Ã¦¤³Á¦È° °´¤¡µ Â¨³Ã¦®´ªÄ µÁ¨º°
5)  ®¦º° ¨Á¦ºÉ°ºÉ¤Â°¨°±°¨r µ¦ºÉ¤Â°¨°±°¨r Ä¦·¤µ¤µ Á}µÁ®» °ªµ¤´Ã¨®·¼
Â¨³Å ¤´ÄÁ¨º°¼
6) °°Îµ¨´µ¥°¥nµ¤ÉÎµÁ¤° µ¦Á·ª´¨³ 20-30 µ¸ °¥nµo°¥´µ®r¨³ 4-5 ¦´Ê nª¥¨ÊÎµ®´
ÎµÄ®o¦³Å®¨Áª¸¥ °Á¨º°¸ ¹Ê Â¨³j°´µ¦Á·Ã¦®¨°Á¨º°®´ªÄÅo °¥nµÅ¦Èµ¤ª¦
¦¹¬µÂ¡¥rn°°°Îµ¨´µ¥
7) ¦´¦³µ¥µ Â¨³·´·´ªµ¤Îµ´ÉÂ¡¥r°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
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คำถาม..
1. วิธลี ดการกินหวานแบบงายๆ มีอะไรบาง ยกตัวอยางมาอยางนอย 3 ขอ
2. วัยรุนหญิง-ชาย อายุ 14-25 ป ควรบริโภคน้ําตาลไมเกินวันละกี่ชอนชา
3. ขาวขาวมีคาดัชนีน้ําตาลเทากับ 73 ขาวไมขัดสีมีคาดัชนีน้ําตาลเทากับ 66 ขาวชนิดใดทําใหน้ําตาล
เขาสูกระแสเลือดชากวา
4. กรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียวพบมากในน้ํามันชนิดใด
5. กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนงพบมากในน้ํามันชนิดใด
6. คอเลสเตอรอลพบทั้งในไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว ใชหรือไม
7. คนทั่วไปควรบริโภคคอเลสเตอรอลไมเกินวันละกี่มิลลิกรัม
8. ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใดเพื่อลดปริมาณไขมันจากอาหาร
9. ซอสหอยนางรม น้ําจิ้มไก และซอสมะเขือเทศ ในปริมาณที่เทากัน เครื่องปรุงรสชนิดใดใหปริมาณ
โซเดียมต่ําที่สุด
10. ระดับความดันโลหิตปกติ ควรมีคาเทาไหร

..ท า ยบท
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บทที่ 4 : จากฉลากโภชนาการสูฉลากหวาน มัน เค็ม
ปจ จุ บัน ผู บ ริโ ภคนิย มเลื อ กซื้อ อาหารสํ าเร็ จ รู ป มากขึ้ น ฉลากอาหารที่ ปรากฏอยู บ น
ผลิต ภัณฑตางๆจึงเปน เครื่องมือที่มีความสําคัญที่จะชวยใหผูบริโภคทราบถึงสวนประกอบและ
คุณคาทางโภชนาการของอาหารเหลานั้น ไมเพียงเทานี้ก ารอานฉลากอาหารยังชวยใหผูบริโภค
ทราบถึงที่มาของอาหารเหลานั้นวาผลิตที่ใด มีสวนประกอบอะไร มีการปรุง การเก็บรักษาอยางไร
ผลิต และ/หรือหมดอายุเมื่อไหร หรือมีการใชสารหรือวัตถุเจือปนหรือไม รวมถึงคําเตือนที่ควร
ระวัง และที่สําคัญไดรับอนุญาตหรือผานการตรวจสอบจาก อย.หรือไม ซึ่งขอมูลที่สําคัญเหลานี้
ลวนแลวแตปรากฏอยูในฉลากทั้งสิ้น

ฉลากโภชนาการ
ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูลโภชนาการของอาหารนั้นอยูในกรอบ
สี่เหลี่ยม เรียกวา “กรอบขอมูลโภชนาการ” โดยจะระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหาร
ที่มีในอาหารนั้นซึ่งเปนประโยชนตอผูใสใจสุขภาพ หรือ ผูที่มีปญหาสุขภาพ เชน โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน เพราะจะชวยใหทราบถึงชนิดและปริมาณ
สารอาหารที่จ ะไดรับจากการบริโ ภคอาหารนั้น ๆ ทําใหเลือกบริโ ภคอาหารไดตรงตามภาวะ
โภชนาการของแตละบุคคล และสามารถนํามาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารยี่หอที่ให
ประโยชนมากที่สุดไดอีกดวย ที่สําคัญยังชวยใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไมตองการได เชน
เปนโรคไตตองควบคุมปริมาณโซเดียม หรือไขมันในเลือดสูงตองควบคุมคอเลสเตอรอล เปนตน
ปญหานี้แกไขได เพียงแคอานฉลากโภชนาการเทานั้น

4.1 ฉลากโภชนาการชวยผูบริโภคไดอยางไร
1) ชวยใหผูบริโภคสามารถเลือกรับประทานใหเหมาะสมกับความตองการของตนเองได เชน
หากกําลังควบคุมน้ําหนักควรเลือกผลิตภัณฑที่มพี ลังงาน น้ําตาล ไขมันนอย ๆ
2) ชวยใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไมตองการ หรือสารอาหารที่ตองจํากัดการบริโภค
เชน เปนเบาหวานตองระวังน้ําตาล เปนความดันโลหิตสูงตองระวังโซเดียม มีไขมันในเลือด
สูงตองระวังไขมัน
3) ผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณ ฑอาหารชนิด เดียวกัน โดยเลือกยี่หอที่มี
คุณคาทางโภชนาการดีกวาได
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4.2 °µ®µ¦»·o°Â¨µÃ£µµ¦®¦º°Å¤n
°µ®µ¦»·Å¤nÎµÁ}o°Â¨µÃ£µµ¦ Ã¥µ¤¦³µ«¦³¦ªµµ¦»
(´¸É182) ¡.«. 2541 Á¦ºÉ°¨µÃ£µµ¦ Åo´´·Åªoªnµ µ¦Â¨µÃ£µµ¦´ÊÁ}
µ¦ÂÃ¥¤´¦Ä Ân³´´Ä®o¤¸µ¦Â¨µÃ£µµ¦Ä°µ®µ¦µ· ÅoÂn
1. °µ®µ¦¸É¤¸µ¦¨nµª°oµµÃ£µµ¦
2. °µ®µ¦¸É¤¸µ¦Äo»nµµÃ£µµ¦Äµ¦nÁ¦·¤µ¦ µ¥
3. °µ®µ¦¸É¦³»¨»n¤¼o¦·Ã£Äµ¦nÁ¦·¤µ¦ µ¥
4. °µ®µ¦°ºÉµ¤¸ÉÎµ´µ³¦¦¤µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ¦³µ«Îµ® 

4.3 ¨µÃ£µµ¦¸ÉÄo°¥¼nÄ{»´
¨µÃ£µµ¦¸ÉÄo °¥¼nÄ{»´¸É¦µ°¥¼n´ÉªÅµ¤¨·£´r °µ®µ¦n µÇ ¤¸°¥¼n
2 ¦¼Âº° ¨µÃ£µµ¦ÂÁÈ¤Â¨³¨µÃ£µµ¦Â¥n°
4.3.1 ¨µÃ£µµ¦ÂÁÈ¤
Á}¨µ¸ÉÂ·Â¨³¦·¤µµ¦°µ®µ¦¸ÉÎµ´¸Éª¦¦µ 15 ¦µ¥µ¦ ÅoÂn
¡¨´µ´Ê ®¤
¡¨´  µµÅ ¤´ Å ¤´´Ê ®¤ Å ¤´  °·É¤´ ª °Á¨Á°¦°¨ Ã¦¸ 
µ¦rÃÅ±Á¦´Ê®¤ Ä¥°µ®µ¦ ÊÎµµ¨ ÃÁ¸¥¤ ª·µ¤·Á° ª·µ¤·¸1 ª·µ¤·¸2 Â¨Á¸¥¤ Â¨³
Á®¨È °µ¸ÊÎµ®¦´¨µ¸É¤¸ªµ¤¼Îµ´ µ¤µ¦Â¨µÃ£µµ¦ ÂÁÈ¤Ä¨´¬³
ÂÂª°®¦º°Â ªµµ¤¸É¦³µ«¦³¦ªµµ¦» Îµ®ÅªoÅo
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4.3.2 ¨µÃ£µµ¦Â¥n°
ÄoÄ¦¸¸Éµ¦°µ®µ¦ ´ÊÂn 8 ¦µ¥µ¦ µÎµª¸É Îµ®Åªo 15 ¦µ¥µ¦´Ê¤¸¦·¤µ
o°¥¤µº°ªnµÁ}«¼¥r ¹Å¤n¤¸ªµ¤ÎµÁ}¸Éo°ÂÄ®oÁÈ¤¦¼Â

4.3.3 ¨µÃ£µµ¦°nµ°¥nµÅ¦
µ¦°nµ¨µÃ£µµ¦ ÎµÅoÅ¤n¥µÁ¡¸¥ÂnÁ¦µÁ oµÄ¹ªµ¤®¤µ¥ °Îµ¸É¼¦³»ÅªoÄ
¨µÃ£µµ¦ ´¸Ê
1) “®¹É®nª¥¦·Ã£”
®¤µ¥¹ ¦·¤µ°µ®µ¦¸ÉÅ¥·´ÉªÅ¦´¦³µÅo®¤Ä 1 ¦´Ê ®¦º° ®¤µ¥¹
“·¦´Ê¨³” ´ÉÁ° Â¨³Á¤ºÉ°¦´¦³µÄ¦·¤µÁnµ¸ÊÂ¨oª È³Åo¦´µ¦°µ®µ¦µ¤¸É¦³»Åªo
¨µ Ã¥®¹É®nª¥¦·Ã£ ³Â´Ê¦·¤µ¸ÉÁ}®nª¥¦´ªÁ¦º° Án ¦³l° ·Ê oª¥ Âoª Á}
o µ¤oª¥ÊÎµ®´ ...¦´¤ ®¦º°¦·¤µ¦...¤·¨¨·¨·¦ Ä¦³Á¤¦· ´´ª°¥nµÄµ¦µn°Å¸Ê
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µ¦µ¸É 43 ªµ¤®¤µ¥ °®¹É®nª¥¦·Ã£Ä¨·£´rnµÇ
- Á¦ºÉ°ºÉ¤°´¨¤¦¦»¦³l°¦µ
Sun
Â®¹É®nª¥¦·Ã£Ánµ´ 1 ¦³l° (325 ¤·¨¨·¨·¦)
®¤µ¥¹ Á¦ºÉ°ºÉ¤°´¨¤¸Ê· Åo®¤Ä 1 ¦´Ê
- ÊÎµ¨Å¤o¦µºÉ
Â®¹É®nª¥¦·Ã£Ánµ´ 1/2 ª (250 ¤·¨¨·¨·¦)
®¤µ¥¹ÊÎµ¨Å¤o ª¸Ê ·¦´Ê¨³1/2 ª

- ¤º¦µµª
Â®¹É®nª¥¦·Ã£Ánµ´ 1 Âoª (200 ¤·¨¨·¨·¦)
®¤µ¥¹¤º ª¸Ê·¦´Ê ¨³ 1 Âoª

2) “Îµª®nª¥¦·Ã£n°£µ³¦¦»”
®¤µ¥¹ ®¤µ¥¹Á¤ºÉ°¦´¦³µ¦´Ê¨³ “®¹É®nª¥¦·Ã£” Â¨oª °µ®µ¦®n°¸Ê ª¸Ê
¨n°¸Ê ·Åo¸É¦´Ê ´ÉÁ° ´ª°¥nµÁn
µ¦µ¸É 44 ªµ¤®¤µ¥ °Îµª®nª¥¦·Ã£n°£µ³¦¦»Ä¨·£´rnµÇ
- ¤¡¦o°¤ºÉ¤ µ¦¦»¨n°¨³
250 ¤·¨¨·¨·¦
®¹É®nª¥¦·Ã£ : 1 ¨n° (250 ¤·¨¨·¨·¦)
Îµª®nª¥¦·Ã£n°¨n° : 1
®¤µ¥¹Ä 1 ¨n°· 1 ¦´Ê

63

- ¤¡¦o°¤ºÉ¤ µ¦¦» ª¨³ 1
¨·¦ (1,000 ¤·¨¨·¨·¦)
®¹É®nª¥¦·Ã£ : 1 Âoª (200 ¤·¨¨·¨·¦)
Îµª®nª¥¦·Ã£n° ª : 5
®¤µ¥¹Ä 1 ªÂn·Åo 5 ¦´Ê

3) “»nµµÃ£µµ¦n°®¹É®nª¥¦·Ã£”
®¤µ¥¹ Á¤ºÉ°·µ¤¦·¤µ¸É¦³»Ä®¹É®nª¥¦·Ã£Â¨oª ³Åo¡¨´µÁnµÄ µ¦°µ®µ¦
°³Å¦oµ Ä¦·¤µÁnµÄ Â¨³¦·¤µ¸Ê ·Á}¦o°¥¨³ÁnµÅ¦ °¦·¤µ¸ÉÁ¦µª¦Åo¦´n°ª´
´ª°¥nµÁn oµ¦´¦³µÁ} 2 Ánµ °®¹É®nª¥¦·Ã£ (®¦º° 2 ®nª¥¦·Ã£) ¦·¤µ¡¨´µ
µ¦°µ®µ¦Ân¨³· ¦ª¤´Ê¦o°¥¨³ °¦·¤µ¸ÉÂ³ÎµÄ®oÅo¦´n°ª´È³Á¡·É¤Á} 2 ÁnµÁn´
4) ¦o°¥¨³ °¦·¤µ¸ÉÂ³Îµn°ª´
®¤µ¥¹ µ¦Á¦¸¥Á¸¥¦·¤µµ¦°µ®µ¦¸ÉÅoµµ¦¦´¦³µµ¤¸É¦³»ÅªoÄ®¹É
®nª¥¦·Ã£Á¸¥´¦·¤µµ¦°µ®µ¦¸ÉÂ³ÎµÄ®o¦·Ã£n°ª´ Án oµÅo¦´Â¨Á¸¥¤µµ¦
ºÉ¤¤ 1 ¨n° (250 ¤·¨¨·¨·¦) Ánµ´ 400 ¤·¨¨·¦´¤ ¦·¤µÂ¨Á¸¥¤¸ÉÂ³Îµn°ª´ Ánµ´ 800
¤·¨¨·¦´¤ ³·Á}¦o°¥¨³ °¦·¤µ¸ÉÂ³Îµn°ª´Ánµ´ 50 ®¤µ¥ªµ¤ªnµoµÁ¦µ·¤ 1 ¨n°
³Åo¦´Â¨Á¸¥¤¦o°¥¨³ 50 °¦·¤µ¸ÉÂ³ÎµÄ®oÅo¦´n°ª´ Â¨³Á¦µo°·Â¨Á¸¥¤µ
°µ®µ¦°ºÉ°¸¦o°¥¨³ 50 Á¡ºÉ°Ä®o¦nµµ¥Åo¦´¦·¤µÂ¨Á¸¥¤¦µ¤¸É¦nµµ¥o°µ¦n°ª´
5) ¦·¤µµ¦°µ®µ¦¸ÉÂ³ÎµÄ®o¦·Ã£n°ª´ (Thai Recommended Daily Intakes ®¦º° Thai RDI)
Á}¦·¤µµ¦°µ®µ¦¸ÉÂ³ÎµÄ®o¦·Ã£¦³Îµª´Îµ®¦´Å¥°µ¥»´ÊÂn 6 e ¹ÊÅ ÅoÂn
Å ¤´´Ê®¤ Å ¤´°·É¤´ª °Á¨Á°¦°¨ Ã¦¸ µ¦rÃÅ±Á¦´Ê®¤ Ä¥°µ®µ¦ ÃÁ¸¥¤ ª·µ¤·
Â¨³Â¦nµ» Ã¥¤¸ª´»¦³r®¨´Á¡ºÉ°ÄoÁ}nµ°oµ°·Äµ¦Îµªµ¦Â o°¤¼¨Ã£µµ¦
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4.3.4 วิธีการอานฉลากโภชนาการ
1) ดูที่ปริมาณหนึ่งหนวยบริโภค เพื่อดูวาในแตละครั้งไมควรรับประทานมากกวานี้ และหาก
รับประทานมากเปน 2 เทาของปริมาณที่แสดง จะไดรับพลังงานและสารอาหารตาง ๆ เปนสองเทา
2) ดูที่จํานวนหนวยบริโภคตอซอง เพื่อดูวาซองนี้ ควรแบงกินกี่ครั้ง
3) จํากัดการรับประทานไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล และโซเดียม ในแตละวัน
ไมควรเกิน100 %
4) ใยอาหาร วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ มีประโยชนตอรางกาย ควรรับประทานใหไดวันละ
100%
5) เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับตนเอง ควรสังเกตสารอาหารที่
ตองจํากัดไดแก พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม

4.4 ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม
ฉลากโภชนาการในปจจุบันมีรายละเอียดมาก ซึ่งทําใหผูบริโภคอานเขาใจยาก และมีขนาดเล็ก
ทําใหเห็น ขอมูลไดไมชัด เจน สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มี
แนวทางในการแกไขปรับปรุงฉลากโภชนาการใหเขาใจงาย โดยปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบของ
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม ที่แสดงบนฉลาก
ดานหนาบรรจุภัณฑ เพื่อใหผูบริโภคเห็นไดชัดเจนและอานงาย โดยในเบื้องตนมีการบังคับใชใน
อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที 5 ชนิด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 305) พ.ศ. 2550
เรื่อง การแสดงฉลากอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีบางชนิด อันไดแก
1. มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ
2. ขาวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ
3. ขาวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
4. ขนมปงกรอบหรือแครกเกอรหรือบิสกิต
5. เวเฟอรสอดไส
4.4.1 ฉลากหวาน มัน เค็ม เปนอยางไร
ฉลากหวาน มัน เค็ม จะแสดงคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ที่มีอยูจริงใน
ผลิตภัณฑอาหารนั้นตอหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑ โดยแสดงอยูภายในรูปทรงกระบอกหัวทายมน 4 อัน
เรียงตอกัน สวนเหนือรูปทรงกระบอกแสดงขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ.…….(หนวยบรรจุ
ภัณฑ เชน ซอง ถุง กลอง)” และ “ควรแบงกิน……ครั้ง” เมื่อผลิตภัณฑหอนั้นสามารถแบงกินได
มากกวา 1 ครั้ง และเนื่องจากสารอาหารที่แสดงบนฉลากหวาน มัน เค็มนั้น เปนสารอาหารที่ควร
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ระวังในการบริโภค จึงกําหนดใหมีการแสดงขอความ “*คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภค
ไดตอวัน” กํากับในสวนลางของรูปทรงกระบอก

กรณีที่ 1
อาหารที่มีหนวยบรรจุภัณฑเทากับหนึ่งหนวยบริโภคหรือนอยกวาหนึ่งหนวยบริโภคหรือ
กินได 1 ครั้ง เชน 1 ถวย 1 ซอง 1 กลอง 1 ถุง 1 แทง

กรณีที่ 2
อาหารที่มหี นวยบรรจุภัณฑมากกวาหนึ่งหนวยบริโภคหรือกินไดมากกวา 1 ครั้ง จะแสดง
จํานวนครั้งที่แนะนําใหกิน (ที่คํานวณไดจากปริมาณหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑหารดวยปริมาณ หนึ่ง
หนวยบริโภค) ไวใตขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ......” ดวย
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4.4.2 ฉลากหวาน มัน เค็มอานอยางไร
ฉลากหวาน มัน เค็มนี้จะเนนใหขอมูลที่ผูบริโภคควรทราบ และสามารถอานทําความเขาใจ
ไดงายกวาฉลากโภชนาการแบบเดิม ซึ่งจะทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อและเปรียบเทียบ
ระหวางผลิตภัณฑไดอยางรวดเร็วโดยที่หากตองการทราบคุณคาทางโภชนาการ โดยละเอียดก็
สามารถพลิกดูกรอบขอมูลโภชนาการดานหลังบรรจุภัณฑ

1) คุณคาทางโภชนาการตอบรรจุภัณฑ หมายถึง แสดงคุณคาทางโภชนาการตอ 1 บรรจุภัณฑ
เชน 1 ถุง 1 ซอง 1 กลอง 1 แทง
2) ควรแบงกิน…ครั้ง หมายถึง ใน 1 บรรจุภัณฑนี้ควรแบงกินกี่ครั้งหรือกี่คน
3) ตัวเลขแถวบนแสดงปริมาณ พลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ตอ 1 บรรจุภัณฑ
4) ตัวเลขแถวลางแสดงรอยละของปริมาณพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ของ 1 บรรจุภัณฑ
เปรียบเทียบกับปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน โดยในหนึ่งวัน เราไมควรไดรับพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม มากกวาปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน ดังนี้
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ตารางที่ 45 ปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวันของพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม
พลังงานและสารอาหาร
ปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน
พลังงาน ความตองการพลังงานในแตละบุคคลแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับเพศ อายุ และความหนัก-เบา-ของ
2,000 กิโลแคลอรี (คาเฉลี่ย)
กิจกรรม
น้ําตาล ไดแก น้ําตาลที่มีในอาหารตามธรรมชาติ เชน
น้ําตาลแลคโตสในนม น้ําตาลฟรุกโตสในผัก
65 กรัม
ผลไม และน้ําตาลที่เติมเขาไปในอาหารและ
เครื่องดื่ม เชน น้ําตาลทราย
ไขมัน ไดแก ไขมันทั้งหมด ทั้งไขมันอิ่มตัว และไขมัน
65 กรัม
ไมอิ่มตัว
โซเดียม ไดแก โซเดียมที่อยูในรูปของโซเดียมคลอไรด
(เกลือ) โมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) หรือ
2,400 มิลลิกรัม
โซเดียมไบคารบอเนต (ผงฟู) เปนตน
4.4.3 วิธีการอานฉลากฉลากหวาน มัน เค็ม
1) ดูวาหากรับประทานทั้งหมดถุงนี้จะไดรับพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมในปริมาณ
เทาไหร
2) ดูวาฉลากหวาน มัน เค็ม ระบุไววา ถุงนี้ควรแบงกินกี่ครั้ง
3) จํากัดการบริโภคพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ในแตละวันไมควรเกิน 100 % ของ
ปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน
4) หากตองการทราบคุณคาทางโภชนาการโดยละเอียด สามารถพลิกดูกรอบขอมูลโภชนาการ
แบบเต็ม หรือแบบยอที่ดานหลังบรรจุภัณฑ
เมื่อตองการเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑอาหารประเภทเดียวกันตั้งแต
2 ชนิดขึ้นไป ใหพิจารณารายละเอียดในฉลากหวาน มัน เค็ม ดังนี้
1) ปริมาณตอ 1 บรรจุภัณฑอาจไมเทากัน และมีผลตอคุณคาทางโภชนาการที่แตกตางกัน
2) สามารถเปรียบเทียบพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ของผลิตภัณฑตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป
ไดโ ดยดูจ ากตัว เลขที่แสดงบนฉลากหวาน มัน เค็ม ซึ่งไดกํ าหนดหนว ยของพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมือนกัน
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GDA เห็นชัดเจน เขาใจงาย เปรียบเทียบไดทันที
กลัวอวน เลือกที่มีพลังงาน น้ําตาล ไขมันนอยๆ
เลือกที่มีไขมันต่ําลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
เลือกที่มีน้ําตาลนอยๆ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคอวนและเบาหวาน
เลือกที่มีโซเดียมต่ําๆ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ตัวอยางผลิตภัณฑขนมอบกรอบยี่หอ ABC และวิธีการอานฉลากหวาน มัน เค็ม

ตารางที่ 46 คําอธิบายขอความที่ปรากฏบนฉลากหวาน มัน เค็ม
ขอความที่ปรากฏบนฉลาก
คําอธิบาย
1. คุณคาทางโภชนาการตอ
หมายถึง เมื่อกินหมด 1 ถุงจะไดรับ พลังงาน น้ําตาล ไขมัน และ
1 ถุง
โซเดียม ในปริมาณตามที่ปรากฎในกรอบรูปทรงกระบอกที่แสดง
ดานลาง คือ พลังงาน 360 กิโลแคลอรี น้ําตาล 30 กรัม ไขมัน 9 กรัม
และโซดียม 1,200 มิลลิกรัม
แตหากกินเพียง 1/2 ถุงจะไดรับ พลังงาน น้ําตาล ไขมัน และ
โซเดียม นอยลงจากเดิมครึ่งหนึ่งคือ 180 กิโลแคลอรี 15 กรัม 4.5
กรัม และ 600 มิลลิกรัม ตามลําดับ
2. ควรแบงกิน 3 ครั้ง
หมายถึง ใน 1 ถุงนี้ควรแบงกิน 3 ครั้งหรือ 3 คน
3. พลังงาน
หมายถึง เมื่อกินหมด 1 ถุงจะไดรับพลังงาน 360 กิโลแคลอรี
360 กิโลแคอรี, *18%
หรือคิดเปน 18% ของปริมาณสูงสุดทีบ่ ริโภคไดตอวัน (2,000 กิโล
แคลอรี)
4. น้ําตาล
หมายถึง เมื่อกินหมด 1 ถุงจะไดรับน้ําตาล 30 กรัม หรือคิดเปน
30 กรัม, *46%
46% ของปริมาณสูงสุดทีบ่ ริโภคไดตอวัน (65 กรัม)
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ขอความที่ปรากฏบนฉลาก
คําอธิบาย
3. ไขมัน
หมายถึง เมื่อกินหมด 1 ถุงจะไดรับไขมัน 9 กรัม หรือคิดเปน
9 กรัม, *14%
14% ของปริมาณสูงสุดทีบ่ ริโภคไดตอวัน (65 กรัม)
3. โซเดียม
หมายถึง เมื่อกินหมด 1 ถุงจะไดรับ โซเดียม 1,200 มิลลิกรัม
1200 มิลลิกรัม, *50%
หรือคิดเปน 50% ของปริมาณสูงสุดทีบ่ ริโภคไดตอวัน (2,400
มิลลิกรัม)
4.4.4 จากฉลากโภชนาการสูฉลากหวาน มัน เค็ม
จากขอมูล ในกรอบขอมูลโภชนาการดานหลังบรรจุภัณ ฑซึ่งแสดงคาพลังงาน น้ําตาล
ไขมัน และโซเดียม ตอ 1 หนวยบริโภค นั้น เราสามารถนํามาคํานวณเปนคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน
และโซเดียมที่แสดงบนฉลากหวาน มัน เค็ม ได โดยดูวาฉลากโภชนาการระบุจํานวนหนวยบริโภค
ตอบรรจุภัณฑนั้นไวเทาไร เชน ระบุวาจํานวนหนวยบริโภคตอถุง คือ 7 ก็ใหนําคาพลังงาน น้ําตาล
ไขมัน และโซเดียมตอ 1 หนวยบริโภค คูณดวย 7 จะไดคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียมตอ
บรรจุภัณฑหรือถุง
ในทางกลับกัน หากนําคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม บนฉลากหวาน มัน เค็ม หาร
ดวยจํานวนครั้งที่ควรแบงกิน ก็จะไดคาพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ตอ 1 หนวยบริโภค
นั่นเอง
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ฉลากโภชนาการ

ฉลากหวาน มัน เค็ม

ตัวอยางการคํานวณฉลากหวาน มัน เค็ม
พลังงาน
- คาพลังงาน 1,120 กิโลแคลอรี ไดมาจาก
คาพลังงานหนึ่งหนวยบริโภคในฉลากโภชนาการคูณกับจํานวนหนวยบริโภค
เทากับ 160 × 7 = 1,120
- ปริมาณรอยละของพลังงาน 56% เปนคาเทียบกับปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน
คาพลังงานที่บริโภคไดสูงสุดตอวันเทากับ 2,000 กิโลแคลอรี คิดเปน 100 %
ถาคาพลังงานเทากับ
1,120 กิโลแคลอรี คิดเปน 1,120 × 100 = 56 %
2,000
น้ําตาล
- คาน้ําตาล 14 กรัม ไดจาก
คาน้ําตาลหนึ่งหนวยบริโภคในฉลากโภชนาการคูณกับจํานวนหนวยบริโภค
เทากับ 2 × 7 = 14
- ปริมาณรอยละของน้ําตาล 22% เปนคาเทียบกับปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน
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nµÊÎµµ¨¸É¦·Ã£Åo¼»n°ª´Ánµ´ 65 ¦´¤ ·Á} 100 %
oµnµÊÎµµ¨Ánµ´
14 ¦´¤ ·Á} 14 × 100 = 22 %
65
¦¸¸É ¨·£´r°µ®µ¦¤¸ÊÎµµ¨ “o°¥ªnµ 1” o°Äonµ¸ÉÅoµµ¦ª·Á¦µ³®r ¤µÄoÄµ¦Îµª
Â¨³{´ªÁ¨ µ¤®¨´Árµ¦{´ªÁ¨ °µ¦Ânµµ¦°µ®µ¦¨µÃ£µµ¦ Á¡ºÉ°Îµ
nµ¸ÉÅoÅÂ¨µ®ªµ ¤´ ÁÈ¤
Å ¤³
- nµÅ ¤´ 63 ¦´¤ Åoµ
nµÅ ¤´´Ê®¤®¹É®nª¥¦·Ã£Ä¨µÃ£µµ¦¼´Îµª®nª¥¦·Ã£
Ánµ´ 9 × 7 = 63
- ¦·¤µ¦o°¥¨³ °Å ¤´ 97% Á}nµÁ¸¥´¦·¤µ¼»¸É¦·Ã£Åon°ª´
nµÅ ¤´¸É¦·Ã£Åo¼»n°ª´Ánµ´ 65 ¦´¤ ·Á} 100 %
oµnµÅ ¤´Ánµ´
63 ¦´¤ ·Á} 63 × 100 = 97 %
65
ÃÁ¸¥¤
- nµÃÁ¸¥¤ 980 ¦´¤ Åoµ
nµÃÁ¸¥¤®¹É ®nª¥¦·Ã£Ä¨µÃ£µµ¦¼´Îµª®nª¥¦·Ã£
Ánµ´ 140 × 7 = 980
- ¦·¤µ¦o°¥¨³ °ÃÁ¸¥¤ 41% Á}nµÁ¸¥´¦·¤µ¼»¸É¦·Ã£Åon°ª´
nµÃÁ¸¥¤¸É¦·Ã£Åo¼»n°ª´Ánµ´
2,400 ¤·¨¨·¦´¤ ·Á} 100 %
oµnµÃÁ¸¥¤Ánµ´
980 ¤·¨¨·¦´¤ ·Á} 980 × 100 = 41 %
2,400
4.4.5 ¨µ®ªµ ¤´ ÁÈ¤ ¤¸¦³Ã¥r°¥nµÅ¦
1) Â o°¤¼¨Ã£µµ¦°¥nµ¦Å¦¤µ Â¨³Á®ÈÅo´Á ¹ÉÎµÄ®o¼o¦·Ã£°nµÂ¨³
Á oµÄnµ¥ªnµ¦° o°¤¼¨Ã£µµ¦ÂÁ·¤
2) ¼o¦·Ã£µ¤µ¦Á¦¸¥Á¸¥»nµµÃ£µµ¦ °¨·£´r¦³Á£Á¸¥ª´Åo´¸
µ´ªÁ¨ Â¨³µ¤µ¦Á¨º°¦´¦³µ°µ®µ¦¸É¤¸ªµ¤®ªµ ¤´ ÁÈ¤¨¨
3) nÁ¦·¤Ä®o¼o¦·Ã£¦´·°´ªÁ°Äoµ» £µ¡Â¨³nÁ¦·¤µ¦¦·Ã£°µ®µ¦¸É¤»¨
4) ÄoÁ}ºÉ°Äµ¦° ¦³»oÄ®oÁ·µ¦Á¦¸¥¦¼oÁ¸É¥ª´Ã£µµ¦ ¦ª¤´Ê¨¼ {
¡§·¦¦¤µ¦¦·Ã£¸ÉÁ®¤µ³¤ Â¨³Á}ÂªµÄ®o¼o¦³°µ¦¡´µ¨·£´r
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ที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ดีขึ้นและนําไปสูการลด หวาน มัน เค็ม อันจะนําไปสูการแกไข
ปญหาภาวะโภชนาการเกินที่ยั่งยืนตอไป

4.5 การประยุกตใชฉลากโภชนาการสําหรับบุคคลในกลุมตางๆ
4.5.1 บุคคลทั่วไป
ขอแนะนําในการกินสําหรับคนทั่วไป
หากตองการกินอาหารสําเร็จรูปควรเลือกซื้อโดยพิจารณาฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ
โดยมีขอแนะนํา ดังนี้
1) เปรียบเทียบผลิตภัณฑตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปกอนเลือกซื้อ โดยพิจารณาจากคาพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ที่ปรากฏบนฉลากหวาน มัน เค็ม ดานหนาบรรจุภัณฑ โดยสามารถเลือก
ผลิตภัณฑที่ใหพลังงาน น้ําตาล ไขมัน หรือโซเดียมที่มีปริมาณต่ํากวาในคุณคาทางโภชนาการตอ
หนึ่งบรรจุภัณฑที่เทากัน
2) เปรียบเทียบผลิตภัณฑตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปกอนเลือกซื้อ โดยพิจารณาจากคาพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ที่ปรากฏบนฉลากโภชนาการแบบยอหรือแบบเต็มดานหลังบรรจุภัณฑ
โดยเปรียบเทียบในปริมาณ 1 หนวยบริโภคที่เทากัน
3) พิจารณาเลือกผลิตภัณฑที่มี พลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ต่ํา ดังนี้
พลังงานตอหนึ่งหนวยบริโภค
< 40 กิโลแคลอรี
น้ําตาลตอหนึ่งหนวยบริโภค
< 0.5 กรัม
ไขมันตอหนึ่งหนวยบริโภค
< 3 กรัม
โซเดียมตอหนึ่งหนวยบริโภค
< 140 มิลลิกรัม
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4.5.2 คนที่เปนโรคอวน
ขอแนะนําในการกินสําหรับผูที่เปนโรคอวน
หากผูบริโภคตองการลดน้ําหนัก อัตราการลดลงของน้ําหนักตัวที่เหมาะสมและปลอดภัย
คือ ครึ่งกิโลกรัมตอสัปดาห โดยสามารถทําได 3 วิธีดังนี้
1) ลดพลังงานที่ไดจากอาหาร 500 กิโลแคลอรีตอวัน เปนเวลา 1 สัปดาห
2) ลดพลังงานจากอาหารลง 250 กิโลแคลอรีตอวัน รวมกับการออกกําลังกายเพิ่ม เพื่อใช
พลังงานวันละ 250 กิโลแคลอรี เปนเวลา 1 สัปดาห
3) การลดน้ําหนักผูชายควรไดรับพลังงานจากอาหารลดเหลือประมาณ 1,400-1,600 กิโลแคลอรี
ในขณะที่ผูหญิงควรไดรับพลังงานจากอาหารลดเหลือประมาณ 1,000-1,200 กิโลแคลอรี
ลดน้ําหนักดวยหลัก 3 อ.
1. อาหาร
- กินใหครบทั้ง 3 มื้อ ตองไมงดมื้อใดมื้อหนึ่ง
- เลือกกินอาหารพลังงานต่ํา หรือลดปริมาณอาหารทุกมื้อที่กิน

74

2.
-

กินผัก ผลไม รสไมหวาน ในมื้ออาหารใหมากขึ้น
หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด มันจัด และเค็มจัด
เคี้ยวอาหารชาๆ ใชเวลาเคี้ยวประมาณ 30 ครั้ง ตอ 1 คํา
ดื่มน้ําเปลา แทนน้ําหวาน น้ําอัดลม กาแฟเย็น โกโกเย็น ชาเย็น
ออกกําลังกาย
ออกกําลังกายอยางตอเนื่องนานกวา 45 นาทีขึ้นไป 5 วันตอสัปดาห เชน เดินเร็ว วิ่งเหยาะๆ
ขี่จักรยาน วายน้ํา หรือเตนแอโรบิก
- พยายามเคลื่อนไหวรางกายใหมากขึ้น เชน เดินขึ้น บัน ไดแทนการใชลิฟท เดิน จากปาย
รถเมลที่ไกลขึ้นเพื่อกลับบาน
3. อารมณ
คือ อารมณ มุงมั่ น ตอเปาหมายในการลดน้ํ าหนัก ตอ งมีจิต ใจที่ มั่น คงแนว แน หากไม
สามารถควบคุมอารมณและความรูสึกได จะทําใหการลดน้ําหนักไมประสบผลสําเร็จใน
ที่สุด โดยหลักในการควบคุมอารมณและความรูสึกขณะลดน้ําหนักมีดวยกัน 3 ประการ คือ
สกัด สกัดสิ่งกระตุนที่ทําใหรูสึกอยากกินอาหาร
สะกด สะกดใจไมใหบริโภคเกิน
สะกิด ใหคนรอบขางชวยเหลือ และเปนกําลังใจขณะลดน้ําหนัก

โรคอวนกับการอานฉลาก
1. หากตองการเปรียบเทียบผลิตภัณฑตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป สามารถอานฉลากหวาน มัน เค็ม
เพื่อเปรียบเทียบ ปริมาณพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม ที่ปรากฏอยูบนบรรจุภัณฑ
ไดทันที และเลือกผลิตภัณฑที่ใหพลังงาน น้ําตาล ไขมัน หรือโซเดียมที่มีปริมาณต่ํากวา
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2. หากตองการลดพลังงานที่ไดจากอาหาร 500 กิโลแคลอรีตอวัน เปนเวลา 1 สัปดาห ใหเริ่ม
จากสํารวจตนเองวากินอาหารที่ใ หพลังงานสูงประเภทใดบอย และลองพิจารณาดูวามี
อาหารที่คลายกันทีใ่ หพลังงานต่ํากวาหรือไมเพื่อเลือกกินอาหารนั้นแทน หรือเลือกที่จะลด
การบริโภคอาหารชนิดนั้น เพื่อลดพลังงาน ตัวอยางเชน นาย ก. กินขนมอบกรอบ 1 ถุง
หนัก 100 กรัม ซึ่งใหพลังงาน 500 กิโลแคลอรี ทุกวัน ซึ่งหาก นาย ก. เลิกกินขนมถุงนั้น
เปนเวลา 1 สัปดาห นาย ก. จะพบวาตัวเองน้ําหนักลดลง 1/2 กิโลกรัม และหากยังปฏิบัติ
อยางตอเนื่องควบคูกับการออกกําลังกายน้ําหนักก็จะคอยๆลดลงอีก
อยางไรก็ตามไมควรลดน้ําหนักมากกวา 1 กิโลกรัมตอสัปดาห เพราะอาจเกิดอันตรายตอ
รางกายไดอีกทั้งการลดน้ําหนักอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น มีโอกาสที่น้ําหนักจะกลับเพิ่มขึ้น
มากกวาเดิม
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4.5.3 คนที่เปนโรคเบาหวาน
ขอแนะนําในการกินสําหรับผูที่เปนโรคเบาหวาน
1) เลือกกินขาวกลอง ขาวซอมมือ ขนมปงโฮลวีต หรือแปงไมขัดสี แทนขาวขาว แตตองระวัง
ไมกินมากเกินไป โดยทั่วไปไมควรเกินมื้อละ 2-3 ทัพพี ยกเวนนักกีฬา หรือคนที่ตองใช
แรงมาก อาจตองการปริมาณมากขึ้น
2) เพิ่มการกินผักใหมากขึ้น อยางนอยวันละ 5-6 ทัพพี
3) สามารถกินผลไมไดตามปกติ แตตองระวังไมกินในปริมาณที่มากเกินไป ไมควรกินผลไม
รสหวานจัด และไมควรกินครั้งละมากกวา 1 สวน สามารถกินไดวันละมากกวา 3-4 ครั้ง
หลังอาหารหรือเปนอาหารวาง โดยปริมาณของผลไมหนึ่งสว นจะแตกตางกันไปตาม
ปริมาณความหวานของผลไม ดังนี้
ตารางที่ 47 ปริมาณ 1 สวนของผลไมที่แตกตางกันตามปริมาณความหวาน
ผลไม
ปริมาณ 1 สวน
ผลไมผลเล็ก เชน ลําไย ลองกอง องุน
5-8 ผล
ผลไมผลกลาง เชน สม ชมพู กลวย
1-2 ผล
ผลไมผลใหญ เชน มะมวง ฝรั่ง
1/2 ผล
ที่มา: วันทนีย เกรียงสินยศ, 2552
4) กินอาหารประเภทเนื้อสัตวไขมันต่ํา เชน ปลา และเนื้อสัตวไมติด มัน คนเปนเบาหวาน
ตองการเนื้อสัตวไมแตกตางจากคนปกติคือวันละ 6-9 ชอนโตะ ยกเวนในรายที่มีปญหา
เรื่องไตรวมดวยควรลดปริมาณลง
5) ดื่มนมจืดพรองมันเนย หรือไมมีไขมันวันละ 1 แกว
6) ลดอาหารเค็มปองกันความดันโลหิตสูงและไตเสื่อม
7) กินอาหาร 3 มื้อตรงเวลา หลีกเลี่ยงการกินจุบจิบ หรืองดมื้อใดมือ้ หนึ่ง
8) อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ไดแก
- น้ําตาลทุกชนิด
- ขนมหวาน เชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และขนมเชื่อมตางๆ
- ผลไมกวน เชื่อม ผลไมบรรจุกระปอง
- น้ําหวาน น้ําอัดลม รวมทั้งเครื่องดื่มที่ใสน้ําตาล เชน ชา กาแฟ
- นมปรุงแตง หรือนมเปรี้ยวทุกชนิด
- ผลไมที่มีรสหวานจัด เชนทุเรียน ขนุน ละมุด และออย
9) อานฉลากโภชนาการ เลือกผลิตภัณฑที่มีน้ําตาลนอย
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โรคเบาหวานกับการอานฉลาก
เลือกผลิตภัณฑที่มีน้ําตาลต่ํากวา 5 กรัมตอหนึ่งหนวยบริโภค หรือกินน้ําตาลครั้งละไมเกิน
5 กรัม โดยสามารถสังเกตไดจากฉลากหวาน มัน เค็ม ดานหนาบรรจุภัณฑ และฉลากโภชนาการ
ดานหลังบรรจุภัณฑ
1. ฉลากหวาน มัน เค็ม ดานหนาผลิตภัณฑ

2. ฉลากโภชนาการแบบ เต็มหรือแบบยอดานหลังผลิตภัณฑ

ไมเพียงแตปริมาณน้ําตาลเทานั้น คารโบไฮเดรตก็มีความสําคัญที่ผูเปนโรคเบาหวานตอง
ใหความสําคัญ โดยสามารถแนะนําการวางแผนการรับประทานอาหาร ควบคูไปกับการอานฉลาก
โภชนาการได ดังนี้
1. เริ่มจากผูปวยควรทราบถึงปริมาณความตองการคารโบไฮเดรต (กรัม) ของตนเองใน 1 วัน
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ตารางที่ 48 ปริมาณความตองการคารโบไฮเดรต (กรัม) ใน 1 วัน ตามระดับแคลอรีตางๆ
พลังงาน (กิโลแคลอรี)
คารโบไฮเดรต (กรัม)
คารโบไฮเดรต (สวน)
1200
150
10
1500
190
12 ½
1800
225
15
2000
250
16 ½
2200
285
18 ½
2400
300
20
หมายเหตุ: โดยทั่วไป ผูหญิงรับประทานคารโบไฮเดรต มื้อละ 3-4 สวน
ผูชายรับประทานคารโบไฮเดรต
มื้อละ 4-5 สวน
ที่มา: ชนิดา ปโชติการ. การนับหนวยคารโบไฮเดรต. โครงการอบรมใหความรูโรคเบาหวาน.
สมาคมผูใหความรูเรื่องโรคเบาหวานและสมาคมนักกําหนดอาหาร
2. ทราบถึงปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยน 1 สวนในหมวดอาหารตางๆ
ตารางที่ 49 ปริมาณคารโบไฮเดรตในอาหาร และอาหารแลกเปลี่ยน 1 สวนในหมวดอาหารตางๆ
หมวดอาหารแลกเปลี่ยน 1 สวน
ปริมาณคารโบไฮเดรต (กรัม) จํานวนคารบ*
ขาว/แปง/เสนตางๆ
15
1
ผลไม
15
1
นมและผลิตภัณฑนม
12
คิดเปน 1
ผัก ข. (3 สวน)
15
1
เชน คะนา ถั่วฝกยาว ถั่วพู มะระจีน เปนตน
เนื้อสัตว
0
0
ไขมัน
0
0
*หมายเหตุ: ปริมาณคารโบไฮเดรต 15 กรัม นับเปน 1 คารบ
ที่มา: ดัดแปลงจาก ชนิดา ปโชติการ. การนับหนวยคารโบไฮเดรต. โครงการอบรมใหความรู
โรคเบาหวาน. สมาคมผูใหความรูเรื่องโรคเบาหวานและสมาคมนักกําหนดอาหาร
3. วางแผนการกินใหกับตนเองกอนถึงมื้ออาหาร เมื่อทราบปริมาณคารโบไฮเดรตที่ตองการ
ใน 1 วันแลว ใหวางแผนอาหารที่กินใน 1 วันโดยนับปริมาณคารโบไฮเดรต (กรัม) จากการ
เรียนรูเรื่องอาหารแลกเปลี่ยนจากอาหารที่กินทั่วไป เชน จาก ขาว ผลไม นม เปนตน และ
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นับปริมาณคารโบไฮเดรต (กรัม) จากฉลากโภชนาการที่แสดงบนผลิตภัณฑอาหารตองการ
กิน เชน นางสาว สมใจ ตองการพลังงาน 1,800 กิโลแคลอรีตอวัน แสดงวา ตองการ
คารโบไฮเดรต 225 กรัม หรือ 15 คารบ ตอวัน
ตารางที่ 50 ตัวอยางแผนการรับประทานอาหารของนางสาว สมใจ
มื้อ
ปริมาณคารโบไฮเดรต
ตัวอยางอาหาร
อาหาร
(กรัม)
เชา
ขาวสวย 3 ทัพพี
45
ตมจืดเตาหูหมูสับผักกาดขาว 1 ถวย
0
กลวยหอม 1 ผลเล็ก
15
รวม
60
เที่ยง
เสนหมี่ 1 ชาม (2 ทัพพี)
30
นองไก 1 นอง
0
แอปเปล 1 ผลเล็ก
15
รวม
45
อาหาร
ขาวโพดตม 1 ฝก
30
วาง
สม 1 ผล
15
รวม
45
เย็น
ขาวสวย 2 ทัพพี
30
ตมยํากุง 1 ถวย
0
ผัดผักคะนา 3 ทัพพี
15
ชมพู 4 ผล
15
รวม
60
รวมทั้งหมด
210

จํานวนคารบ
3
0
1
4
2
0
1
3
2
1
3
2
0
1
1
4
14

จากตัวอยางจะพบวา นางสาว สมใจ ตองการคารโบไฮเดรต 225 กรัมตอวัน และเมื่อวางแผน
อาหารแลวยังมีปริมาณคารโบไฮเดรตเหลืออีก 15 กรัม (คิดจาก 225-210=15 กรัมคารโบไฮเดรต)
ดังนั้นในกรณีนี้ หากตองการกินอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ ก็สามารถอานที่ฉลากโภชนาการแบบเต็ม หรือ
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แบบยอที่ดานหลังฉลากที่แสดงปริมาณคารโบไฮเดรต โดยเลือกกินคารโบไฮเดรตใหไดไมเกิน 15
กรัม
อยางไรก็ตามเนื่องจากผูปวยเบาหวานในแตละบุคคล มีสภาวะของโรค สภาพรางกาย และ
การใชพลังงานที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูปวยควรเขารับคําปรึกษาจากแพทย นักกําหนดอาหาร หรือ
นักโภชนากร เพื่อรับทราบคําแนะนําสําหรับแบบแผนอาหารเฉพาะบุคคลรวมดวย
4.5.4 คนที่เปนโรคไขมันในเลือดสูง
ขอแนะนําในการกินสําหรับผูที่เปนโรคไขมันในเลือดสูง
ผูที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงควรปฏิบัติดังนี้
1. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เชน ไขแดง ไขนกกระทา เครื่องในสัตว และ อาหาร
ทะเล
2. ลดการบริโภคอาหารไขมันสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งไขมันชนิดอิ่มตัวเชนไขมันจากเนื้อสัตว
เพราะเปนสารตั้งตนของการสรางคอเลสเตอรอลในรางกาย
3. ใน 1 วันควรกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลไมเกิน 200 มิลลิกรัม
4. ควรกินปลามากกวาเนื้อสัตวชนิดอื่น เพราะไขมันในปลามีกรดไขมันไมอิ่มตัวที่ชวยลด
คอเลสเตอรอลในเลือดได
5. เลือกกินอาหารประเภท ตม นึ่ง ยาง อบ มากกวาอาหารทอดหรือผัดเปนประจํา
6. เลือกใชน้ํามันรําขาวสลับกับน้ํามันถั่วเหลืองเพื่อใหรางกายไดรับสัดสวนที่เหมาะสมของ
กรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว และกรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง
7. รับประทานข าวกลอง ผั ก ใบเขีย ว และผลไมที่ มีก ากใยสูง เปน ประจํา เพื่อ ลดระดั บ
คอเลสเตอรอลในเลือด
8. ดื่มนมขาดมันเนย หรือนมพรองมันเนย แทนนมไขมันเต็ม
9. ออกกําลังกายเปนประจํา ครั้งละ 20-30 นาที สัปดาหละ 3-4 ครั้ง
10. อานฉลากโภชนาการ เลือกผลิตภัณฑที่มีไขมัน ไขมันอิ่มตัว และคอเลสเตอรอลนอย
ผูที่มีระดับไตรกลีเซอไรดสูงควรปฏิบัติดังนี้
1. ลดการกินของหวาน หรืออาหารที่มีปริมาณน้ําตาลสูง เชน น้ําหวาน น้ําอัดลม ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง คุกกี้และไอศกรีม เปนตน
2. กินอาหารใหครบ 3 มื้อไมควรงดมื้อใดมื้อหนึ่ง
3. หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และอาหารทอดหรือผัดที่ใชน้ํามันมากในการประกอบอาหาร
4. กินปลาทะเล 2-3 ครั้งตอสัปดาห
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5. งดการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
6. อานฉลากโภชนาการ เลือกผลิตภัณฑที่มีไขมัน และน้ําตาลนอย
โรคไขมันในเลือดสูงกับการอานฉลาก
เลือกผลิตภัณฑที่มีไขมันต่ํา คือมีไขมันนอยกวา 3 กรัมตอหนึ่งหนวยบริโภค หรือกินไขมัน
ครั้งละไมเกิน 3 กรัม โดยสามารถสังเกตไดจาก
1. ฉลากหวาน มัน เค็ม ดานหนาผลิตภัณฑ

2. ฉลากโภชนาการแบบ เต็มหรือแบบยอดานหลังผลิตภัณฑ
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4.5.5 คนที่เปนโรคความดันโลหิตสูง
ขอแนะนําในการกินสําหรับผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง
1) เนนเพิ่มการกินธัญพืช ขาวขัดสีนอย ผัก และผลไมใหมากขึ้น กินปลาใหบอย หลีกเลี่ยง
เนื้อแดง (เนื้อหมู และเนื้อวัว)
2) ปรุงอาหารโดยใช ปริมาณเกลือ น้ําปลา หรือเครื่องปรุ งรสอื่นๆในปริมาณครึ่งหนึ่ง ที่
กําหนดไวในสูตรอาหาร หากไมอรอยจริงๆ จึงคอยๆ เพิ่มปริมาณเครื่องปรุงรส
3) ใชเครื่องเทศ หรือปรุงรสดวยรสเปรี้ยว และเผ็ด เพื่อเพิ่มรสชาติใหอาหาร
4) หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและอาหารแปรรูป เพราะอาหารประเภทเดียวกันเมื่อทําการแปรรูป
จะมีโซเดียมสูงขึ้นกวา 10 เทาตัว
5) หลีกเลี่ยงอาหารสําเร็จรูป เชน บะหมี่สําเร็จรูป เพราะใน 1 ซองมีปริมาณโซเดียมถึง 1,0001,800 มิลลิกรัม
6) หลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยว เพราะสวนใหญใชเครื่องปรุงรสในปริมาณมาก
7) ปรับนิสัยการกิน ดวยการกินอาหารใหจืดลง เชน ไมใสน้ําปลาพริก หรือจิ้มพริกเกลือเมื่อ
กินผลไม
8) ชิมก อนเติม โดยเฉพาะอาหารที่มี น้ํามากอยา งเชน กว ยเตี๋ยว โดยมัก พบว ามีก ารเติ ม
เครื่องปรุงรสจัด ทั้งน้ําปลา และน้ําตาล
9) ลด/เลิก การใสผงชูรสในอาหาร
10) ลดอาหารทะเลที่มีโซเดียมสูง เชน หอยแครง หอยแมลงภู
11) ลดการกินขนมหวานที่มีสวนประกอบของเกลือ เชน ขาวหลาม ขาวเหนียวมูน
12) ลดความถี่ของการกินอาหารที่ตองมีเครื่องจิ้ม เชน สุกี้ และหมูกระทะ
13) อานฉลากโภชนาการ เลือกผลิตภัณฑที่มีโซเดียมนอย
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โรคความดันโลหิตสูงกับการอานฉลาก
เลือกผลิตภัณฑทมี่ ีโซเดียมต่ํา คือมีโซเดียมนอยกวา 140 มิลลิกรัมตอหนึ่งหนวยบริโภค
หรือกินโซเดียมครั้งละไมเกิน 140 มิลลิกรัม โดยสามารถสังเกตไดจาก
1. ฉลากหวาน มัน เค็ม ดานหนาผลิตภัณฑ

2. ฉลากโภชนาการแบบ เต็มหรือแบบยอดานหลังผลิตภัณฑ
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คำถาม..
อานฉลากหวาน มัน เค็ม จากขนมถุงยี่หอ ZEZA และตอบคําถาม ดังตอไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.

หากกินขนมหมด 1 ถุง จะไดรับพลังงานกี่กิโลแคลอรี
หากกินขนมหมด 1 ถุง จะไดรับน้ําตาลกี่กรัม
หากกินขนม 2 ถุงจะไดรับโซเดียมกี่มิลลิกรัม
หากกินขนม 3 ถุงจะไดรับพลังงานกี่กิโลแคลอรี
ฉลากหวาน มัน เค็ม ระบุวา ควรแบงกิน 3 ครั้ง หากเรากิน 1 ครั้ง
( 1 ใน 3 ของถุง) จะไดรับไขมันกี่กรัม
6. พลังงาน 20% ที่แสดงในฉลากหวาน มัน เค็ม หมายความวาอยางไร
7. ไขมัน 15% ที่แสดงในฉลากหวาน มัน เค็ม หมายความวาอยางไร
8. หากกินขนมถุงนี้หมด 1 ถุง จะเหลือปริมาณโซเดียมเทาไหรที่เราสามารถกินไดในวันนี้
9. ใน 1 วันเราควรไดรับไขมันไมเกินกี่กรัม
10. ใน 1 วันเราควรไดรับโซเดียมไมเกินกี่มิลลิกรัม

..ท า ยบท
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บทที่ 5 : สมดุลของพลังงาน และการออกกำลังกาย
การอานฉลากโภชนาการชวยใหเราทราบถึงชนิดและปริมาณของสารอาหารนั้นๆ ทั้งยัง
ชวยใหเราสามารถเลือกรับประทานอาหารไดสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล เมื่อเรา
รับประทานอาหารรางกายจะไดรับพลังงานจากอาหาร ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
เพื่อใชในการทํางานของอวัยวะตางๆ ใชรักษาอุณหภูมิภายในรางกายใหคงที่ ตลอดจนใชในการ
เคลื่อนไหวรางกาย และทํากิจวัตรตางในชีวิตประจําวัน
หากรับ ประทานอาหารมากเกิน ความต องการของรา งกาย พลั งงานส ว นเกิน นี้จ ะถู ก
เปลี่ ย นเป น ไขมั น ทํ า ให อ ว น และอาจก อ ให เ กิ ด โรคเรื้ อ รั ง ต า งๆตามมาได เช น โรคหั ว ใจ
โรคความดันโลหิตสูง และ โรคเบาหวาน เปนตน
ดังนั้นเมื่อเราไดรับพลังงานจากอาหารแลว ก็ตองรูจักนําไปใชดวยเชนกัน จะไดไมเหลือ
พลังงานสวนเกิน สะสมเปนไขมันตามสวนตางๆของรางกาย ดวยวิธีการงายๆ เชน การออกกําลังกาย
เคลื่อนไหวรางกายใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการเดิน การทํางานบาน หรือการขี่จักยาน เปนตน
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอควบคูกับการรับประทานอาหารใหเหมาะสมกับความ
ตองการของรางกายจะชวยรักษาสมดุลของพลังงานและน้ําหนักตัวใหคงที่ ชวยใหมีสุขภาพที่ดีและ
ปราศจากโรคภัย
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5.1 สมดุลระหวางพลังงานที่ไดรับ และพลังงานที่ใชไป
สมดุลระหวางพลังงานที่ไดรับ และพลังงานที่ใชไป หมายถึง ภาวะที่รางกายไดรับพลังงาน
จากสารอาหาร (Energy Intake) เทากับการใชพลังงานทั้งหมดของรางกาย (Total Energy
Expenditure) หรือกลาวโดยงายคือ พลังงานที่ไดรับจากการกินอาหาร ควรถูกใชหมดไปอยางพอดี
จากการใชพลังงานภายในรางกาย และการเคลื่อนไหวรางกาย
ในภาวะนี้รางกายจะไมเกิดการสะสมของพลังงานสวนเกินในรูปของไขมันสะสมภายใน
รางกาย สงผลใหมีรูปรางเปนปกติ

ปกติ

แตหากรางกายไดรับพลังงานนอยหรือมากเกินไป ก็จะสงผลใหพลังงานที่กิน และใชไม
สมดุล ทําใหมีรูปรางผอม หรืออวนได
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5.2 การประเมินภาวะโภชนาการเบื้องตน
เราสามารถประเมินภาวะโภชนาการเบื้องตนไดดวยตนเอง โดยใช 2 วิธี คือการหาคาดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index, BMI) และการวัดเสนรอบเอว
1. คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) คือ การประเมินภาวะโภชนาการโดยเปรียบเทียบ
ความสมดุลระหวางน้ําหนักตอความสูง
สูตรการคํานวน
ดัชนีมวลกาย =
น้ําหนัก (กิโลกรัม)_______
สวนสูง (เมตร) × สวนสูง (เมตร)
*คาดัชนีมวลกายไมควรใชสําหรับผูมีอายุนอยกวา 20 ป หญิงตั้งครรภ หรือใหนมบุตร
ผูใหญที่มีอายุมากกวา 65 ป และผูที่มีมวลกลามเนื้อมาก เชน นักกีฬา
องคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ไดกําหนดคาดัชนีมวลกายอางอิง
สําหรับคนเอเชียทีม่ ีอายุ 20 ปขึ้นไป ดังนี้
ตารางที่ 52 การแปลผลจากคาดัชนีมวลกายของคนเอเชีย
คาดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม /เมตร2)
คาการแปลผล
นอยกวา 18.5
น้ําหนักนอยกวามาตรฐาน
18.5 – 22.9
ปกติ
23 – 24.9
น้ําหนักเกินหรือทวม
25 – 29.9
อวน
มากกวาหรือเทากับ 30
อวนมาก
ที่มา: World Health Organization, The Asia-Pacific perspective Redefining Obesity and its
treatment. February, 2000.
ตัวอยางการคํานวณ
คุณสมคิดมีน้ําหนักตัว 70 กิโลกรัมและสวนสูง 1.6 เมตร (160 เซนติเมตร)
วิธีการคํานวน
ดัชนีมวลกาย = 70 ÷ (1.6 × 1.6)
= 27.34 กิโลกรัมตอเมตร2
แสดงวาคุณสมคิดมีน้ําหนักตัวมากอยูในเกณฑ “อวน”
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สําหรับการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กที่มีอายุต่ํากวา 20 ป สามารถ พิจารณาไดจากกราฟ
แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก ก) เพื่อความ
สะดวก สามารถหาคาดัชนีมวลกาย ไดจากกราฟ

*คาดัชนีมวลกายไมควรใชสําหรับผูที่อายุนอยกวา 20 ป หญิงตั้งครรภหรือใหนมบุตร
ผูที่มีอายุมากกวา 65 ป และผูที่มีมวลกลามเนื้อมาก เชน นักกีฬา
2. การวัดเสนรอบเอว (Waist Circumference, WC) คือ การวัดไขมันรอบเอวอยางงาย เพื่อใชเปน
ดัชนีชี้วดั ความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง
วิธีการวัด
1. ใหอยูในทายืน หายใจเบา ๆ
2. ใชสายวัด วัดรอบเอวโดยวัดผานสะดือ
3. ใหสายวัดแนบกับลําตัว ไมรัดแนน
และใหระดับของสายวัดที่วัดรอบเอว
วางอยูในแนวขนานกับพื้น
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ผูหญิงควรมีรอบเอวไมควรเกิน 80 เซนติเมตร หรือ 32 นิ้ว และผูชายควรมีรอบเอวไมเกิน
90 เซนติเมตร หรือ 36 นิ้ว
หากนําเกณฑคาดัชนีมวลกาย มาใชรวมกับการวัดเสนรอบเอวจะสามารถประเมินความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง ไดดังนี้
ตารางที่ 53 แสดงคาการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง จากคาดัชนีมวลกาย และเสนรอบเอว
ดัชนีมวลกาย
เสนรอบเอว
ผอม
ปกติ
ทวม
อวน
นอยกวา 18.5
18.5 – 22.9
23 – 24.9
มากกวา 25.0
กิโลกรัม/เมตร กิโลกรัม/เมตร2 กิโลกรัม/เมตร2 กิโลกรัม/เมตร2
ผูชาย < 36 นิ้ว
เสี่ยงเทาคน
เสี่ยงเพิ่มขึ้น
เสี่ยงสูง
ผูหญิง < 32 นิ้ว
ปกติ
ผูชาย > 36 นิ้ว
เสี่ยงเพิ่มขึ้น
เสี่ยงเพิ่มขึ้น
เสี่ยงสูง
เสี่ยงสูงมาก
ผูหญิง > 32 นิ้ว
ที่มา: ดัดแปลงจาก National Institute of Health, 1988.

5.3 การคํานวณน้ําหนักมาตรฐาน
1. คํานวณขนาดโครงรางของรางกาย
สูตร ขนาดโครงรางของรางกาย = สวนสูง (เซนติเมตร) / เสนรอบขอมือ (เซนติเมตร)
ตารางที่ 54 ขนาดโครงรางของรางกาย โดยแบงเปน 3 ขนาดคือ เล็ก กลาง และใหญ
ขนาดโครงรางของรางกาย
ชาย
หญิง
เล็ก
> 10.4
> 10.9
กลาง
10.4-9.6
10.9-9.9
ใหญ
< 9.6
< 9.9
ที่มา: ดัดแปลงจาก Smithgall JM. Anthropometric measurements: Body frame size. In: Atlas of
nutritional support techniques. Rombeau JL. et al. eds. Boston. Little Brown and company.
1989:41.
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2. คนหาน้ําหนักมาตรฐานโดยเปรียบเทียบจากสวนสูง และโครงรางของรางกาย จากขอมูล
ในตาราง
ตารางที่ 55 ขนาดโครงรางของรางกาย โดยแบงเปน 3 ขนาดคือ เล็ก กลาง และใหญ

ที่มา: ดัดแปลงจาก Metropolitan Life Insurance Company, New York 1983.
ตัวอยางการคํานวณ
นายสมชาย สูง 160 เซนติเมตร เสนรอบขอมือ 16 เซนติเมตร
1. สูตร ขนาดโครงรางของรางกาย = สวนสูง (เซนติเมตร) / เสนรอบขอมือ (เซนติเมตร)
= 160/16 = 10
ดังนั้น แสดงวานายสมชายมีโครงรางขนาดกลาง
2. จากตารางที่ความสูง 160 เซนติเมตร และโครงรางขนาดกลาง
ดังนั้น นายสมชายควรมีน้ําหนักตัวประมาณ 56.4 กิโลกรัม
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5.4 พลังงานที่ใชในการออกกําลังกายและเคลื่อนไหวรางกายจากกิจกรรมประเภทตางๆ
ปจจุบันการใชชีวิตของคนในสังคมมีความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้ งการเดินทางโดยใช
รถยนต แ ทนการเดิ น การขึ้ น ลิ ฟ ท แ ทนการขึ้ น บั น ได หรื อ แม แ ต ก ารใช รี โ มทเพื่ อ เป ด -ป ด
เครื่องใชไฟฟาตางๆในระยะไกล
ความสะดวกสบายดังกลาวทําใหรางกายเคลื่อนไหวนอยลง ประกอบกับความนิยมในการ
รับประทานอาหารพลังงานสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้นคนในปจจุบัน จึงมีแนวโนมไดรับพลังงานเกินความ
ตองการของรางกาย และเปนโรคอวนเพิ่มมากขึ้น
การเคลื่อนไหวรางกาย และการออกกําลังกาย อยางสม่ําเสมอจึงเปน สิ่ง สําคัญเพราะ
นอกจากจะทําใหเกิดการใช และเผาผลาญพลังงานสวนเกินแลว ยังชวยควบคุมน้ําหนักใหเปนปกติ
ไดอีกดวย
การคํานวณพลังงานที่ใชในกิจกรรมประเภทตางๆ
การดํารงชีวติ ประจําวันในแตละวัน สามารถทําใหเกิดการใชพลังงานไดทั้งสิ้น ทั้งกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกาย เชน การเดิน การแกวงแขน และการยกของ
เปนตน นอกจากนี้การออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา ก็สามารถเพิ่มการใชพลังงานไดเชนกัน
ปริมาณพลั งงานที่ใ ชใ นกิจกรรมทางกายแตละครั้ง มีหน ว ยเปน กิโ ลแคลอรี สามารถ
คํานวณไดดังนี้
พลังงานที่ใชในแตละกิจกรรม (kcal/session)
= 0.0175 × น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) × เวลาที่ทํากิจกรรม (นาที) × MET
MET (Metabolic Equivalent) คือ หนวยแสดงคาพลังงานตอหนึ่งหนวยเวลาซึ่งบอก
จํานวนเทาของการใชพลังงานในกิจกรรมใดๆ เทียบกับขณะพัก ซึ่งเทากับ 1 METs ยกตัวอยางเชน
การลางรถยนตจะใชพลังงาน 3 เทาของขณะพักหรือ 3 METs
คา MET นอกจากใชบอกจํานวนเทาของพลังงานเมื่อเทียบกับขณะพัก และยังบอกความ
หนักของกิจ กรรมนั้นไดอีกดวย โดยกิจกรรมที่มีคาต่ํากวา 3 METs ลงมาถือวาเปนกิจกรรมเบา
กิจกรรมที่มีคาอยูระหวาง 3-6 METs เปนกิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง กิจกรรมที่หนักจะมีคา
มากกวา 6 METs ขึ้นไป
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ตารางที่ 56 คา METs ของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
รูปแบบกิจกรรม
นอนหลับ
นั่งอาน เขียน หนังสือ
นั่งพิมพงานดวยคอมพิวเตอร
นั่งเรียนหนังสือ, จดบทเรียน
นั่งสมาธิ วิปสสนา
ลางรถยนต
ลางจาน ชาม
จัดเตรียมอาหาร/ทําอาหาร
ใหอาหารสัตวเลี้ยง
รีดผา
ซักผา ดวยมือ
ซักผา ใชเครื่องซักผา
ถูพื้น
รดน้ําตนไม
เคลื่อนยายของ, โซฟา, ยกของขึ้น-ลงบันได
ปดกวาด เช็ดถู ดูดฝุน
เลี้ยงทารก, อุมเด็ก
เดินจูงสัตวเลี้ยง
ซอมแซมบาน
ทําสวน ปลูกตนไม ตัดหญา
เลนดนตรี กีตาร เปยโน ไวโอลีน กลอง
นอนพักผอน (ไมหลับ)
นั่งดูโทรทัศน
เดินในหางสรรพสินคา
เดินเร็ว
นั่งคุยโทรศัพท
เดินขึ้นบันได
อาบน้ํา แปรงฟน
ยืนแตงตัว แตงหนา ทําผม

จํานวน METs
0.9
1.0
1.5
1.8
1.0
3.0
2.3
2.0
2.5
2.3
4.0
1.8
3.5
2.5
9.0
4.0
3.0 - 4.0
2.5 - 4.0
3.0 -7.0
4.5 - 6.5
2.0 -4.0
1.0
1.2
2.0
5.0
1.3
8.0
1.5
2.0
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ตารางที่ 57 คา METs ของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานและอาชีพ
รูปแบบกิจกรรม
เชฟทําอาหาร, ทําขนมเบเกอรี่
กอสราง, ทําถนน,
แมบานทําความสะอาด
เกษตรกร ชาวนา ชาวไร ชาวสวน ปศุสัตว
ตํารวจจราจร
พนักงานโรงงาน
เย็บผา, เย็บผาใชจักร
เดินในที่ทํางาน
ขับรถจักรยานยนต
ขับรถยนต
ขับรถแทรกเตอร เครื่องจักร
แบกของ ยกของ 5-20 กิโลกรัมตอเนื่อง
เคลื่อนยาย สิ่งของ โตะ เกาอี้
พนักงานออฟฟต
ตารางที่ 58 คา METs ของกิจกรรมการออกกําลังกาย
รูปแบบกิจกรรม
ยิงธนู
แบดมินตัน แขงขัน
แบดมินตัน เดี่ยว คู
วายน้ํา
ดําน้ําสน็อกเกิ้ล / สกูบา
พายเรือ
ปนเขา
บาสเกตบอล แขงขัน
บาสเกตบอล ฝกซอม
บิลเลียด สนุกเกอร
โบลลิ่ง
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จํานวน METs
2.5 - 4.0
5.5 - 7.0
2.5 - 4.0
3.0 - 8.0
2.5
2.5 - 6.0
2.0 – 2.5
3.0 -4.0
2.5
1.0
3.0
4.0 -5.0
6.0 – 8.0
2.0 -3.5

จํานวน METs
3.5
7.0
4.5
4.0 - 8.0
6.0 / 12.0
2.5 – 4.0
75 – 9.0
8.0
6.0 -7.0
2.5
3.0

ตารางที่ 58 (ตอ)
รูปแบบกิจกรรม
ชกมวย แขงขัน
ชกมวย กระสอบทราย
แขงรถยนต
ฟุตบอล แขงขัน
ฟุตบอล ฝกซอม
กอลฟ
ขี่มา
ยูโด คาราเต เทควันโด
รักบี้
ยิมนาสติก
เทนนิสเดี่ยว
เทนนิสคู
วอลเลยบอล
วอลเลยบอล ชายหาด
ซอฟทบอล, เบสบอล
เตนแอโรบิค
เตนแอโรบิค สเต็ป
ลีลาศ บัลเลต
จักรยาน

จํานวน METs
12.0
6.0 -9.0
6.0
10.0
7.0
3.0 - 4.5
3.0 - 6.5
10.0
10.0
4.0
8.0
5.0 – 6.0
8.0
8.0
4.0 -6.0
6.5
8.5 -10.0
4.8
6.0 -8.0

ปนจักรยานอยูกับที่ (ใชเครื่อง)
3.0 -12.5
ออกกําลังกายในน้ํา
4.0
โยคะ, ยืดเหยียดกลามเนื้อ
2.5
ยกเวท
6.0
เดินเร็ว
6.0
จอกกิ่ง
7.0 – 8.0
วิ่ง
8.0 -18.0
กรีฑาลูและลาน
4.0 -10.0
ที่มา: Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET intensities;
American College of Sports Medicine, 2000.
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ตัวอยางการคํานวณ
คุณสมชาย มีน้ําหนักตัว 60 กิโลกรัม แขงขันแบดมินตัน (7.0 METs) เปนเวลา 45 นาที
ดังนั้น
พลังงานทีค่ ุณสมชาย ใชทํากิจกรรมนี้ = 0.0175 × 60 × 45 x 7
= 330.75 กิโลแคลอรี
เพื่อสุขภาพรางกายที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง แนะนําใหเคลื่อนไหว
รางกาย หรือออกกําลังกายใหมีการใชพลังงานมากกวา 150 Kcal ตอวัน หรือมากกวา 1,000 Kcal
ตอสัปดาห และทําอยางสม่ําเสมอ โดยเลือกรูปแบบของกิจกรรมที่ชอบ ตามความถนัด และความ
เหมาะสมในแตละบุคคล
ตารางที่ 59 เวลาที่ใชในการเผาผลาญพลังงานตั้งแต 100 ถึง 1000 กิโลแคลอรี ของผูที่มีน้ําหนัก 60
กิโลกรัม เมื่อทํากิจกรรมแตกตางกัน
เวลาที่ใชในการเผาผลาญพลังงาน (นาที)
กิจกรรม
ตั้งแต 100 – 1000 กิโลแคลอรี
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
ลางรถยนต
32
63
95 127 159 190 222 254 286 317
ลางจาน ชาม
41
83 124 166 207 248 290 331 373 414
จัดเตรียมอาหาร/ทําอาหาร 48
95 143 190 238 286 333 381 429 476
ใหอาหารสัตวเลี้ยง
38
76 114 152 190 229 267 305 343 381
รีดผา
41
83 124 166 207 248 290 331 373 414
ซักผา ดวยมือ
24
48
71 95 119 143 167 190 214 238
ซักผา ใชเครื่องซักผา
53 106 159 212 265 317 370 423 476 529
ถูพื้น
27
54
82 109 136 163 190 218 245 272
รดน้ําตนไม
38
76 114 152 190 229 267 305 343 381
เคลื่อนยายของ, โซฟา, ยก
11
21
32 42 53 63 74 85 95 106
ของขึ้น-ลงบันได
ปดกวาด เช็ดถู ดูดฝุน
24
48
71 95 119 143 167 190 214 238
เดินจูงสัตวเลี้ยง
38
76 114 152 190 229 267 305 343 381
ซอมแซมบาน
32
63
95 127 159 190 222 254 286 317

96

100

เวลาที่ใชในการเผาผลาญพลังงาน (นาที)
ตั้งแต 100 – 1000 กิโลแคลอรี
200 300 400 500 600 700 800 900 1000

21

42

63 85 106 127 148 169 190 212

48
48
19
12
38
38
48
32
27
14
24
16
38
21
13
12
16
38
32
8
16
16
10
14
32

95
95
38
24
76
76
95
63
54
27
48
32
76
42
25
24
32
76
63
16
32
32
19
27
63

143
143
57
36
114
114
143
95
82
41
71
48
114
63
38
36
48
114
95
24
48
48
29
41
95

กิจกรรม
ทําสวน ปลูกตนไม
ตัดหญา
เลนดนตรี
เดินในหางสรรพสินคา
เดินเร็ว
เดินขึ้นบันได
ทําอาหาร
ทําความสะอาด
เย็บผา
เดินในที่ทํางาน
ยิงธนู
แบดมินตัน แขงขัน
วายน้ํา
ดําน้ํา
พายเรือ
แบดมินตัน
ปนเขา
บาสเกตบอล แขงขัน
บาสเกตบอล ฝกซอม
บิลเลียด สนุกเกอร
โบลลิ่ง
ชกมวย แขงขัน
ชกมวย กระสอบทราย
แขงรถยนต
ฟุตบอล แขงขัน
ฟุตบอล ฝกซอม
กอลฟ

190
190
76
48
152
152
190
127
109
54
95
63
152
85
51
48
63
152
127
32
63
63
38
54
127

238
238
95
60
190
190
238
159
136
68
119
79
190
106
63
60
79
190
159
40
79
79
48
68
159

286
286
114
71
229
229
286
190
163
82
143
95
229
127
76
71
95
229
190
48
95
95
57
82
190

333
333
133
83
267
267
333
222
190
95
167
111
267
148
89
83
111
267
222
56
111
111
67
95
222

381
381
152
95
305
305
381
254
218
109
190
127
305
169
102
95
127
305
254
63
127
127
76
109
254

429
429
171
107
343
343
429
286
245
122
214
143
343
190
114
107
143
343
286
71
143
143
86
122
286

476
476
190
119
381
381
476
317
272
136
238
159
381
212
127
119
159
381
317
79
159
159
95
136
317
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เวลาที่ใชในการเผาผลาญพลังงาน (นาที)
ตั้งแต 100 – 1000 กิโลแคลอรี

กิจกรรม
100
32
10
10
24
12
19
12
12
24
15
20
16

200
63
19
19
48
24
38
24
24
48
29
40
32

300
95
29
29
71
36
57
36
36
71
44
60
48

400
127
38
38
95
48
76
48
48
95
59
79
63

500
159
48
48
119
60
95
60
60
119
73
99
79

600
190
57
57
143
71
114
71
71
143
88
119
95

700
222
67
67
167
83
133
83
83
167
103
139
111

800
254
76
76
190
95
152
95
95
190
117
159
127

900
286
86
86
214
107
171
107
107
214
132
179
143

1000
317
95
95
238
119
190
119
119
238
147
198
159

ขี่มา
ยูโด คาราเต เทควันโด
รักบี้
ยิมนาสติก
เทนนิสเดี่ยว
เทนนิสคู
วอลเลยบอล
วอลเลยบอล ชายหาด
ซอฟทบอล, เบสบอล
เตนแอโรบิค
ลีลาศ บัลเลต
จักรยาน
ปนจักรยานอยูกับที่
32
63
95 127 159 190 222 254 286 317
(ใชเครื่องปนจักรยาน)
ออกกําลังกายในน้ํา
24
48
71 95 119 143 167 190 214 238
โยคะ/ ยืดเหยียดกลามเนื้อ 38
76 114 152 190 229 267 305 343 381
เดินเร็ว
16
32
48 63 79 95 111 127 143 159
จอกกิ่ง
14
27
41 54 68 82 95 109 122 136
วิ่ง
12
24
36 48 60 71 83 95 107 119
ที่มา : ดัดแปลงจาก Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET
intensities; American College of Sports Medicine, 2000.
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5.5 ตัวอยาง กิจกรรมที่ใชในการเผาผลาญพลังงาน จากอาหาร และเครื่องดื่ม
หากใน 1 วัน รางกายไดรับพลังงานจากอาหารมากเกินความตองการ ก็จําเปนที่จะตองเพิ่ม
การเคลื่อนไหวรางกายเพื่อเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน ปองกันการสะสมของพลังงานสวนเกิน
ดังนั้นจึงยกตัวอยางของพลังงานใน อาหารจานหลัก ขนม และเครื่องดื่ม โดยเปรียบเทียบ
ใหเห็นวาหากรับประทานอาหารเหลานี้ รางกายจะตองออกกําลังอยางไร เปนเวลาเทาไหร จึงจะ
เผาผลาญพลังงานไดหมด
พลังงานจากอาหาร
ขาวผัดหมู

พลังงานทั้งหมด 405 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- ปดกวาด เช็ดถู ดูดฝุน 1.36 ชั่วโมง หรือ
- วายน้ํา
48 นาที

ขาวมันไก

พลังงานทั้งหมด 350 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- ปนจักรยานอยูกับที่ (ใชเครื่อง) 55 นาที หรือ
- เตนแอโรบิค
50 นาที

ขาวขาหมู

พลังงานทั้งหมด 340 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- เดินเร็ว
53 นาที หรือ
- จอกกิง้
40 นาที

ขาวไขเจียวหมูสับ
พลังงานทั้งหมด 500 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- ฟุตบอล ฝกซอม
1.08 ชั่วโมง หรือ
- วอลเลยบอล
1.00 ชั่วโมง
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ขาวกะเพราหมูสับไขดาว
พลังงานทั้งหมด 550 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- เดินในที่ทํางาน
2.18 ชั่วโมง หรือ
- แบกของ ยกของ 5-20 กิโลกรัมตอเนื่อง 1.44 ชั่วโมง

ขาวหมูแดง

พลังงานทั้งหมด 390 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- นอนพักผอน (ไมหลับ)
6.19 ชั่วโมง หรือ
- เดินจูงสัตวเลี้ยง
2.06 ชั่วโมง

ขาวหมกไก

พลังงานทั้งหมด 480 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- ซักผา ดวยมือ
1.19 ชั่วโมง หรือ
- ซอมแซมบาน
1.05 ชัว่ โมง

กวยเตี๋ยวเสนเล็ก เนื้อสด ลูกชิ้น พลังงานทั้งหมด 295 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- เทนนิสเดี่ยว
35 นาที
- ปนเขา
31 นาที

บะหมี่หมูแดงน้ํา
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พลังงานทั้งหมด 180 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- ยืนแตงตัว แตงหนา ทําผม
1.25 ชั่วโมง หรือ
- รีดผา
1.14 ชั่วโมง

พลังงานจากเครื่องดื่ม
โคก กระปอง

พลังงานทั้งหมด 140 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- เดินในหางสรรพสินคา 1.10 ชั่วโมง หรือ
- วิ่งเหยาะ ๆ 25 นาที

แฟนตา กระปอง

พลังงานทั้งหมด 170 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- เดินจูงสัตวเลี้ยง 1.12 ชั่วโมง
- ถูพื้น 50 นาที
- เดินขึ้นบันได 20 นาที

มินิทเมด พัลพิ

หรือ
หรือ

พลังงานทั้งหมด 170 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- ทําสวน ปลูกตนไม 35 นาที หรือ
- วายน้ํา 30 นาที
หรือ
- เตนแอโรบิก 25 นาที

มินิทเมด สแปลช
พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี
ตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการเผาผลาญพลังงาน
- โยคะ, ยืดเหยียดกลามเนื้อ 1 ชั่วโมง
หรือ
- ออกกําลังกายในน้ํา 40 นาที
หรือ
- วิ่งความเร็ว 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง 20 นาที
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5.6 คําแนะนําในการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับคนแตละชวงวัย
การออกกําลังกายในวัยเด็ก
การออกกําลังกายในวัยเด็กควรจะเนนการออกกําลังกายที่มีผลตอการเจริญเติบโตของ
ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อและระบบขอตอ ชว ยสงเสริม ให มีพัฒนาการในดา นการทรงตัว
และเคลื่อ นไหว ฝ ก ความคลอ งตั ว และความออ นตั ว ของสว นต างๆ ของร างกาย นอกจากนี้
การออกกําลังกายยังชวยใหเด็กเล็กมีการตัดสินใจดีขึ้น ประสาทและ กลามเนื้อมีความสัมพันธกัน
และเปนการปูทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวในขั้นยาก ๆ เมื่อเติบโตขึ้นตอไป
เนื่องจากรางกายของเด็กทั้งโครงสรางกลามเนื้อและกระดูกยังเจริญเติบโตไมเต็มที่ ดังนั้น
กิจกรรมการออกกําลังกายควรเริ่มที่ระดับความหนักที่ต่ํา ๆ เนนกิจกรรมการเคลื่อนไหวรางกายที่
สนุกสนาน มีอุปกรณหลากหลายเพื่อเปนสิ่งกระตุนใหเด็กอยากเลน อยากเขารวมกิจกรรม อาทิ การ
วิ่ง การกระโดด เลนฮูลาฮูป ปนปาย การวิดพื้น ซิทอัพ ยิมนาสติกเบื้องตนโดยเนนการสรางความ
ยืดหยุน เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาของระบบประสาทและกลามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การ
สื่อสารและการตอบสนอง หรือเลือกรูปแบบของชนิดกีฬาตามความเหมาะสม ไมควรบังคับใหมี
การเลนในรูปแบบที่เนนการฝกฝน ควรปลอยใหเด็กไดเลนตามความชอบ
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญสําหรับการออกกําลังกายในวัยเด็ก ควรคํานึงถึงความปลอดภัยของ
สถานที่ อุป กรณ และอั น ตรายจากอุ บัติ เหตุที่ อาจเกิด ขึ้น ได โดยผู ปกครองควรดู แล และให
คําแนะนําอยางใกลชิด
การออกกําลังกายในวัยรุน
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ ในรางกายทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
รางกาย กระดูก กลามเนื้อ ระบบฮอรโมนตาง ๆ รวมถึงสภาวะจิตใจ
การออกกําลังกายในวัยรุนจึงมีความแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยวัยรุน
ชายจะออกกําลังกายเพื่อพัฒนาทักษะ ความแข็งแรง เสริมสรางมวลกลามเนื้อ ความอดทน รวดเร็ว
ไดแกการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง หรือ ชนิดกีฬาประเภทตาง ๆ เชน ฟุตบอล บาสเกตบอล
วิ่ง วายน้ํา เทนนิส แบดมินตัน จักรยาน เปนตน
สวนวัยรุนหญิงเหมาะกับการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางรูปทรง กระชับสัดสวน ไมเนน
ออกกําลังกายหนักเทาเพศชาย แตเนนใหออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เชน วิ่งจอกกิ้ง ปน
จักรยาน โยคะ เตนแอโรบิก วายน้ํา ยิมนาสติก และวอลเลยบอล เปนตน
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การออกกําลังกายในวัยผูใหญและวัยทํางาน
ในวัยนี้สวนใหญมักมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบมากมายหลายอยาง และมักไมคอยมี
เวลาในการออกกําลังกาย
การออกกํ า ลั ง กายในวั ย ทํ า งานสามารถทํ า ได โ ดยเพิ่ ม การเคลื่ อ นไหวร า งกายใน
ชีวิตประจําวัน ที่ทํางาน และที่บาน ควรมีการเคลื่อนไหวสะสมอยางนอย 2-3 ชัว่ โมงตอวัน
ในวัยทํางานสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม คือกลุมผูใชแรงงานมาก และกลุมที่ใชแรงงาน
นอย
1. กลุมที่ใชแรงงานมาก เชน กลุมเกษตรกร กรรมกร หรือผูใชแรงงานดานอื่น ๆ ควรเนน
การออกกําลังกายเพื่อการยืดหยุนของกลามเนื้อ ไดแก คอ บา ไหล หลัง และขา เปนตน ฝกฝนการ
ยืดเหยียดกลามเนื้อเพื่อลดการตึงตัว การปวดเมื่อย และการบาดเจ็บจากการทํางาน
2. กลุมที่ใชแรงงานนอย เชนกลุมคนที่ทํางานประเภทนั่งโตะ ไมคอยมีก ารเคลื่อนไหว
รางกาย สําหรับกลุมนีค้ วรเนนการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มีการเคลื่อนไหวตอเนื่อง เชน เดิน
ขึ้นบันไดแทนการการใชลิฟท ใชตะกราซื้อของในซุปเปอรมารเก็ตแทนรถเข็น เดินเร็ว วิ่ง วายน้ํา
ปนจักรยาน เตนแอโรบิก หรือเลนกีฬาแบบไมมีแรงปะทะ เชน เทนนิส แบดมินตัน สควอซ วายน้ํา
กอลฟ เปตอง เปนตน
และเนนการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรักษามวลกลามเนื้อไมใหเสื่อมถอยลง
ไปจากการไมถูกใชงาน เชนการออกกําลังกายโดยใช น้ําหนัก ตัว เองเปน แรงตาน ไดแก ซิทอัพ
วิดพื้น หรือใชอุปกรณที่หาไดในที่ทํางานเชน ขวดน้ําดื่ม ก็สามารถนํามาใชยกเพื่อบริหารกลามเนื้อ
แขนได
การออกกําลังกายในวัยผูสูงอายุ
การออกกํา ลั ง กายในผูสู ง อายุ ค วรเป น กิจ กรรมระดั บที่ เ บา เน น ให ผู สูง อายุ ไ ดมี ก าร
เคลื่อนไหวรางกายอยางสม่ําเสมอ เชน เดินรอบ ๆ บริเวณบาน สวนสาธารณะ เดินย่ําเทาอยูกับที่
ชี่กง ไทเกก มวยจีน เดินในสระวายน้ํา ปนจักรยานเบา ๆ เพื่อชวยใหระบบหัวใจและหลอดเลือดมี
ความแข็งแรง
นอกจากนี้แนะนําใหออกกําลังกายเพื่อสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ เชน ออกกําลังกาย
โดยใชสายยางยืด (Body tube, Band) ยกขวดน้ําดื่ม ยกดัมเบลเบา ๆ และควรมีการออกกําลังกาย
แบบยืดเหยียดกลามเนื้อเปน ประจําดวยทาบริหารงาย ๆ เพื่อชว ยในเรื่องของการลดอาการปวด
ตึงตัว และชวงควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายอีกดวย
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คำถาม..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สมดุลของพลังงานที่กินและใชหมายความวาอยางไร
หากรางกายไดรับพลังงานจากอาหารมากกวาพลังงานที่รางกายใชจะเกิดอะไรขึ้น
น.ส. มะลิ เปนคนเอเชียมีดัชนีมวลกายเทากับ 25 กิโลกรัม/เมตร2 หมายความวาอยางไร
ดัชนีมวลกายเทาไหรแสดงวามีน้ําหนักปกติ
ผูหญิงและผูชายควรมีรอบเอวไมเกินกี่นิ้ว
วิธีวัดรอบเอวที่ถูกตองมีขั้นตอนอยางไร
หนึ่ง MET (Metabolic Equivalent) หมายความวาอยางไร
หากคุณสมศรี มีน้ําหนักตัว 60 กิโลกรัม เลนแบดมินตัน (7.0 METs) เปนเวลา 30 นาที
คุณสมศรีจะใชพลังงานในการทํากิจกรรมนี้เทาไหร
9. กลุมคนทํางานแบบนั่งโตะควรออกกําลังกายอยางไร
10. ผูสูงอายุควรออกกําลังกายอยางไร

..ท า ยบท
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ภาคผนวก ก
การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กที่มีอายุต่ำกวา 20 ป
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ภาคผนวก ข
กิจกรรมทายบท
กิจกรรมที่1: ตองการเทาไหรใน 1 วัน
จุดประสงค: เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถคํานวณความตองการพลังงานของตนเองไดใน 1 วัน
อุปกรณ: เครื่องคิดเลข ปากกา และกระดาษ
กติกาการเลน:
ใหผูเขารวมกิจกรรมคํานวณความตองการพลังงานของตนเองใน 1 วัน โดยการประเมิน
ความตองการพลังงานของรางกายจาก (Total Energy Expenditure, TEE)
TEE = REE x AF
โดยคํานวณการประเมินพลังงานที่รางกายตองการในขณะพักผอน (Resting Energy Expenditure,
REE) ดังนี้
อายุ
เพศชาย
เพศหญิง
0-3
(60.9 x W) - 54
(61.0 x W) - 51
3-10
(22.7 x W) - 495
(22.5 x W) + 499
10-18
(17.5 x W) + 651
(12.2 x W) + 746
18-30
(15.3 x W) + 679
(14.7 x W) + 996
30-60
(11.2 x W) + 879
(8.7 x W) + 829
> 60
(13.5 x W) + 987
(10.5 x W) + 596
W คือ น้ําหนัก หนวยเปนกิโลกรัม
และเลือกคาปจจัยในการเคลื่อนไหวรางกาย (Activity Factor, AF) ดังนี้
การเคลื่อนไหวรางกาย
คาปจจัย (Activity Factor, AF)
นั่งหรือนอนตลอด
1.2
นั่งโตะทํางานตลอด เคลื่อนไหวนอย
1.4
นั่งโตะทํางานตลอด เคลื่อนไหวพอสมควร
1.6
ยืนทํางานตลอด
1.8
การทํางานที่มีการเคลื่อนไหวมาก
2.0
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กิจกรรมที่2: ตองกินเทาไหรใน 1 มื้อ
จุดประสงค: เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถตักอาหารใหไดปริมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับ
ความตองการพลังงานใน 1 มื้อ
อุปกรณ: จานขาว ทัพพี ชอนกินขาว ขาวสวย ผัดผัก ไขดาว เนื้อไกตม เนื้อปลานึ่งมะนาว ฝรั่งและ
มะละกอสุกหั่นเปนชิ้น อยางละ 1 ถาด
กติกาการเลน:
ตอเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 เมื่อผูเขารวมกิจกรรมประเมินความตองการพลังงานของตนเอง
ไดอยางถูกตองแลว ใหแตละคนนําพลังงานที่ตองการหารดวย 3 เพื่อเฉลี่ยเปนพลังงานในอาหารมื้อ
เชา กลางวัน และเย็น (ผูเขารวมกิจกรรมสามารถเฉลี่ยพลังงานมากกวา 3 มื้อก็ได) โดยจดพลังงานที่
ตองการใน 1 วัน และพลังงานที่ตองการในแตละมื้ออาหารลงในกระดาษ
จากนั้นใหผูเขารวมกิจกรรมจัดชุดอาหารของตนเองประกอบไปดวย ขาว เนื้อสัตว ผัก และ
ผลไม และตักอาหารใหไดพลังงานใกลเคียงกับพลังงานที่ควรไดรับใน 1 มื้อที่ไดคํานวณไว
กิจกรรมที่3: ผลิตภัณฑไหนต่ํากวา
จุด ประสงค: เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถเปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณ ฑที่ใ หพลังงาน
น้ําตาล ไขมัน และโซเดียม จากการอานฉลากโภชนาการแบบ GDA ได
จํานวนผูเลน: ผูเลนจํานวน 8 คน (แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 2 คน)
อุปกรณ: ตะกราใสสินคา 3 ใบ
กติกาการเลน: ผูเลนทั้ง 3 กลุมจะแขงขันกันในรานสะดวกซื้อ โดยแตละกลุมจะตองหยิบผลิตภัณฑ
ที่แสดงฉลาก GDA กลุมละ 4 ชนิด โดย
- ชนิดที่ 1 ตองมี ปริมาณ พลังงานต่ําสุด
- ชนิดที่ 2 ตองมี ปริมาณ น้ําตาลต่ําสุด
- ชนิดที่ 3 ตองมี ปริมาณ ไขมันต่ําสุด
- ชนิดที่ 4 ตองมี ปริมาณ โซเดียมต่ําสุด
จากนั้น แตละกลุม นําผลิต ภัณ ฑมาเปรียบเทียบกัน กลุมใดสามารถเลือกผลิต ภัณ ฑที่มีปริมาณ
พลังงาน น้ําตาล ไขมัน หรือ โซเดียมต่ํากวากลุมนั้นเปนฝายชนะ
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กิจกรรมที่4: รวมพลังลด พลังงาน หวาน มัน เค็ม
จุดประสงค: เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถเปรียบเทียบ และเลือกอาหารที่ใหพลังงาน น้ําตาล
ไขมัน และเกลือ ต่ํากวาไดอยางถูกตอง
จํานวนผูเลน: 9 คน (แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 3 คน)
อุปกรณ:
1. แถบผา 3 สี แดง เหลือง และเขียว ใชสําหรับ ผูกที่ศีรษะแสดงสัญลักษณกลุม
2. ธงสีเขียว ใชแสดงเมื่อกรรมการอนุญาตใหผูเลนผานไปยังฐานตอไป
3. ภาพอาหารจานเดียว ใชในฐานกิจกรรมที่1: ลดพลังงาน
4. ภาพเครื่องดื่ม และอุปกรณวางภาพ จํานวน 3 ชุด ใชในฐานกิจกรรมที่2: ลดหวาน
5. อางใสเม็ดโฟม และบัตรคําจํานวน 20 ใบ (มี5ใบที่เปนอาหารที่ไมใชน้ํามันในการประกอบ
อาหาร) จํานวน 3 ชุดใชในฐานกิจกรรมที่3: ลดมัน
6. กระดานไวทบอรด และ ปากกา จํานวน 3 ชุดใชในฐานกิจกรรมที่4: ลดเค็ม
กติกาการเลน: ผูเลนทั้ง 3 กลุมจะแขงขันกัน ทําภารกิจใน 4 ฐาน โดยเริ่มออกตัวจากจุดเริ่มตน
เดียวกัน และเขาทําภารกิจ ในฐาน ลดพลังงาน ลดหวาน ลดมัน และลดเค็มตามลําดับ เมื่อตอบ
คําถามหรือทําภารกิจไดอยางถูกตองกรรมการประจําฐานจะยกธงสีเขียวและขานชื่อกลุม เพื่อให
กลุมนั้นไดไปยังฐานตอไป สําหรับกลุมที่เหลืออยูหากตอบคําถามไมถูกกรรมการจะเปลี่ยนคําถาม
จนกวาจะตอบถูกจึงจะไดผานไปยังฐานตอไป กลุมใดสามารถพิชิตภารกิจทั้ง 4 ฐานไดสําเร็จเปน
กลุมแรกจึงจะเปนผูชนะ
ฐานกิจกรรมที่ 1: ลดพลังงาน
ในฐานนี้กรรมการจะถือแผนภาพของอาหาร 3 ชนิด และใหผูเขารวมแขงขันทั้ง 3 กลุม
แขงกันตอบคําถามโดยผูเขารวมการแขงขันซึ่งอาจเปนคนใดคนหนึ่งในแตละกลุมจะตองยกมือขึ้น
และตะโกนคําวา รวมพลัง ลดพลังงาน หวาน มัน เค็ม และตามดวยขานชื่ออาหารโดยเรียงลําดับ
พลังงานจากมากไปนอย หากสามารถ ตอบคําถามไดกอนและตอบไดถูกตองก็จะผานไปยัง ฐาน
กิจกรรมที่ 2 ลดหวาน หากตอบไมถูกตองรอใหอีก 2 กลุมแขงกันตอบคําถามกอน

(พลังงาน 679 kcal)
(พลังงาน 500 kcal)
ภาพแสดงภาพอาหารจานเดียว ใชในฐานกิจกรรมที่ 1: ลดพลังงาน

(พลังงาน 352 kcal)
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ฐานกิจกรรมที่ 2: ลดหวาน
ในฐานนี้ก รรมการจะ วางอุปกรณก ารเลนเกมสไวบนโตะ 3 ชุด สําหรับ 3 กลุม ซึ่ง
ประกอบดวยภาพเครื่องดื่มจํานวน 10 ภาพ และอุปกรณสําหรับวางภาพ 1 ชุด เมื่อมาถึงฐานนี้ ผูเลน
จะตองนําภาพเครื่องดื่มมาวางลงในอุปกรณที่จัดไวสําหรับวางภาพเพื่อแสดงใหเห็นวาเครื่องดื่ม
ชนิดใดมีปริมาณน้ําตาลมากกวาหรือนอยกวากัน เมื่อมั่นใจวาวางตําแหนงภาพไดถูกตองใหยกมื อ
และพูดวา รวมพลัง ลดพลังงาน หวาน มัน เค็ม จากนั้นกรรมการจะตรวจความถูกตอง หากสามารถ
วางตําแหนงภาพไดอยางถูกตอง ก็จะผานไปยัง ฐานกิจกรรมที่ 3 ลดมัน หากตอบไมถูกใหรีบเรียง
ใหมอีกครั้งและกลาวคําพูดเชนเดิมกอนใหกรรมการตรวจอุปกรณวางภาพ

ภาพแสดงอุปกรณวางภาพใชในฐานกิจกรรมที่ 2: ลดน้ําตาล
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น้ําตาล 4 1/2 ชอนชา

น้ําตาล 12 ชอนชา

น้ําตาล 3 ชอนชา

น้ําตาล 2 ชอนชา

น้ําตาล 4 1/2 ชอนชา

น้ําตาล 2 ชอนชา

ภาพแสดงภาพเครื่องดื่มที่ใชในฐานกิจกรรมที่ 2: ลดน้ําตาล
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ฐฐานกิจกรรมที่ 3: ลดมัน
ในฐานนี้ก รรมการจะ วางอุปกรณก ารเลนเกมสไวบนโตะ 3 ชุด สําหรับ 3 กลุม ซึ่ง
ประกอบดวยบัตรคําจํานวน 20 ใบบรรจุคละกันอยูในอางที่เต็มไปดวยเม็ดโฟม โดยบัตรคําทั้ง 20
ใบนี้จะมีเพียง 5 ใบที่เปนอาหารที่ผานการประกอบอาหารโดยไมใชน้ํามัน ไดแกวิธี นึ่ง อบ ตุน ตม
ปง แตละกลุมจะตองหาวาอาหารชนิดใดไมมีการเติมน้ํามันลงไปเปนสวนประกอบ เมื่อสามารถหา
ไดครบทั้ง 5 ใบแลว ใหยกมือขึ้นและพูดวารวมพลัง ลดพลังงาน หวาน มัน เค็ม จากนั้นกรรมการ
จะตรวจความถูกตอง หากสามารถเลือกบัตรคําไดอยางถูกตอง ก็จะผานไปยัง ฐานกิจกรรมที่ 4 ลด
เค็ม หากตอบไมถูกใหรีบหาบัตรคําใหมอีกครั้งและกลาวคําพูดเชนเดิมกอนใหกรรมการตรวจ
ผัดไทยใสไข
ไขเจียว
เผือกทอด
ขาวผัดกระเพรา ปลาทับทิมทอด
กลวยแขก
ผัดผักบุงจีน
หอยแมลงภูทอด
ปาทองโก
ขาวผัดปู
แหนมทอด
ผัดมักกะโรนี
เตาหูทอด
โดนัท
ขาวผัดแหนม
ภาพแสดงบัตรคํา 15 ใบของอาหารที่ใชน้ํามันในการประกอบอาหาร ใชในฐานกิจกรรมที่ 3: ลดมัน
ขนมจีบกุง
ไกอบ
ไขตุน
ตมจืดผักกาดขาว
ลูกชิ้นปง
ภาพแสดงบัตรคํา 5 ใบของอาหารที่ไมใชน้ํามันในการประกอบอาหาร ใชในฐานกิจกรรมที่ 3: ลดมัน
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ฐานกิจกรรมที่ 4: ลดเค็ม
ในฐานนี้ก รรมการจะ วางอุปกรณก ารเลนเกมสไวบนโตะ 3 ชุด สําหรับ 3 กลุม ซึ่ง
ประกอบดว ย ไวทบอรด และปากกา จํา นวน 3 ชุด โดยเขีย นหัว ขอบนกระดานเตรียมไววา
ยกตัวอยางวิธีลดเค็มมา 5 ขอ กระดานทั้งหมดจะถูกวางคว่ําอยูบนโตะโดยผูเขารวมแขงขันแต ละ
กลุมจะไมทราบวาคําถามในกระดานคืออะไรจนกวาจะมาถึงฐานที่ 4 เมื่อพลิกกระดานขึ้นมาแลว
จะตองรีบเขียนคําตอบใหครบ 5 ขอ ใหยกมือขึ้นและพูดวารวมพลัง ลดพลังงาน หวาน มัน เค็ม
จากนั้นกรรมการจะตรวจความถูกตอง และความเปนไปไดของคําตอบ
หากตอบไมถูกใหรีบเขียนคําถามใหมและกลาวคําพูดเชนเดิมกอนใหกรรมการตรวจ โดย
กลุมที่สามารถตอบคําถามในกิจกรรมที่ 4 ไดถูกตองและเสร็จกอนจึงจะเปนผูชนะ

ภาพแสดงตัวอยางขอความบนไวทบอรดที่ใชในฐานกิจกรรมที่ 4: ลดเค็ม
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ภาคผนวก ค
เฉลยคำถามทายบท

บทที่ 1 ความสำคัญของสารอาหารและความตองการพลังงานใน 1 วัน
1. ยกตัวอยางประโยชนของสารอาหารตอรางกายมาอยางนอย 1 ขอ
เฉลย
- ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย
- เสริมสรางการเจริญเติบโตในเด็ก
- ชวยใหรางกายแข็งแรง และปองกันโรค
2. อาหาร 5 หมูคอื อะไร แตละหมูมีสารอาหารหลักอะไรบาง
เฉลย
หมูที่ 1 ขาว และแปง ใหสารอาหารประเภทคารโบไฮเดรตเปนหลัก อาหารในกลุมขาวและแปงเชน
ขาวเจา ขาวเหนียว ขนมจีน ขนมปง กวยเตี๋ยว เผือก มัน และแปงชนิดอื่นๆ
หมูที่ 2 และ 3 ผัก และผลไมตางๆ เปนแหลงของสารอาหารประเภทวิตามิน และแรธาตุ อาหารใน
กลุมผักและผลไมเชน ผักคะนา ผักบุง กะหล่ําปลี แครอท สม ชมพู มะละกอ เปนตน
หมูที่ 4 เนื้อสัตวตางๆ นม ไข และถั่วเมล็ดแหง ใหสารอาหารประเภทโปรตีนเปนหลัก อาหารที่ให
โปรตีนคุณภาพดี เชน ไข ปลา เนื้อสัตวตา งๆ นม สวนอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพรอง เชน ถั่วเมล็ดแหง และ
ธัญพืช เปนตน
หมูที่ 5 น้ํามันและไขมันจากพืชและจากสัตว ใหสารอาหารประเภทไขมันเปนหลัก เปนแหลงของ
พลังงาน และใหความอบอุนแกรางกาย นอกจากน้ํามันประกอบอาหารที่ใชอยูในครัวเรือน เชน น้ํามันหมู
และน้ํามันถั่วเหลือง แลวยังพบไขมันแฝงอยูในเนื้อ หนัง และเครื่องในสัตว
3. อาหาร คืออะไร
เฉลย
อาหาร คือ สิ่งที่กินได โดยตองใหพลังงานและสารอาหารที่จําเปนและเปนประโยชนตอรางกาย
4. หนึ่งแคลอรี มีคํานิยามวาอยางไร
เฉลย
1 แคลอรี คือ ปริมาณความรอนที่ทําใหน้ํา 1 กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส
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5. โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน 1 กรัมใหพลังงานกี่กิโลแคลอรี
เฉลย
โปรตีนและคารโบไฮเดรตใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี ไขมันใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี
6. Total Energy Expenditure (TEE) หมายความวาอยางไร
เฉลย
หมายถึง ความตองการพลังงานของรางกายทั้งหมด ประกอบดวย พลังงานที่ใชขณะรางกายพัก
และ พลังงานที่ใชในการเคลื่อนไหวรางกาย
7. จากขอมูลของธงโภชนาการวัยรุนหญิง - ชาย อายุ 14 - 25 ป ควรไดรับพลังงานวันละกี่กิโลแคลอรี
เฉลย
2000 กิโลแคลอรี
8. จากขอมูลของธงโภชนาการระบุวา ควรกินอาหารประเภทใด แตนอยเทาที่จําเปน
เฉลย
น้ํามัน น้ําตาล และเกลือ
9. จากหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติทําไดอยางไร
เฉลย
การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติทําไดโดย ชั่งน้ําหนักอยางนอยเดือนละครั้ง กินอาหารให
เหมาะสม และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง 20-30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3-5 ครั้ง
10. จากหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการเนนใหรับประทานอาหารในกลุมขาวแปงอยางไร
เฉลย
รับประทานขาวเปนหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ ในกลุมขาวแปง เนนใหบริโภค
ขาวซอมมือ และธัญพืชไมขัดสี
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บทที่ 2 พลังงานในอาหาร
1. กวยเตี๋ยวผัดซีอิ้วใสไข และบะหมี่ตมยํา อาหารชนิดใดใหพลังงานมากที่สุด
เฉลย
กวยเตี๋ยวผัดซีอิ้วใสไข ใหพลังงาน 679 กิโลแคลอรี ใหพลังงานมากกวา บะหมี่ตมยํา ซึ่งใหพลังงาน
310 กิโลแคลอรี
2. ขนมโดนัท 1 ชิ้นใหพลังงาน 124 กิโลแคลอรี หากรับประทาน 3 ชิ้นจะไดพลังงานกี่กิโลแคลอรี
เฉลย
372 กิโลแคลอรี
3. ขาวสุก 1 สวน เทากับกี่ทัพพี
เฉลย
1 ทัพพี
4. จงยกตัวอยางผักที่ไมใหพลังงาน
เฉลย
ผักกาดขาว สายบัว ปวยเลง และผักบุงแดง เปนตน
5. ผลไม 1 สวนใหพลังงานกี่กิโลแคลอรี
เฉลย
60 กิโลแคลอรี
6. หนึ่งสวนของสมโอ ฝรั่ง และเงาะมีจํานวนเทาไร
เฉลย
สมโอ 2 กลีบ ฝรั่ง1/2 ผล และเงาะ 4 ผล
7. จงยกตัวอยางเนื้อสัตวไขมันต่ํามาก (1 สวนใหพลังงาน 35 กิโลแคลอรี)
เฉลย
เนื้อปลา สันในไก ปู กุง และหอยแครง
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8. จงยกตัวอยางเนื้อสัตวไขมันสูง (1 สวนใหพลังงาน 100 กิโลแคลอรี)
เฉลย
ไกเนื้อและหนัง หมูสับ กุนเชียง และไสกรอก
9. นมขาดมันเนย นมพรองมันเนย และนมไขมันเต็ม 1 แกว (240 ซีซี) ใหพลังงานเทาไหร
เฉลย
90 120 และ 150 กิโลแคลอรี
10. หากมื้อเชารับประทานขาว 2 ทัพพี เนื้อปลา 2 ชอนโตะ ผักกาดขาว 1 ทัพพี สมโอ 2 กลีบ และนม
ไขมันเต็ม 1 แกว รวมทั้งหมดรางกายจะไดรับพลังงานกี่กิโลแคลอรี
เฉลย
วิธีคํานวณ
ขาว 2 ทัพพี (2 สวน) = 2 x 80 = 160 กิโลแคลอรี
เนื้อปลา 2 ชอนโตะ (1 สวน) = 1 x 35 = 35 กิโลแคลอรี
ผักกาดขาว 1 ทัพพี (1 สวน) = 1 x 0 = 0 กิโลแคลอรี
สมโอ 2 กลีบ (1 สวน) = 1 x 60 = 60 กิโลแคลอรี
นมไขมันเต็ม 1 แกว (1 สวน) = 1 x 150 = 150 กิโลแคลอรี
ดังนั้นจะไดพลังงานรวมเทากับ 160 + 35 + 0 + 60 + 150 = 405 กิโลแคลอรี
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บทที่ 3 อาหารหวานมันเค็ม และความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง
1. วิธลี ดการกินหวานแบบงายๆ มีอะไรบาง ยกตัวอยางมาอยางนอย 3 ขอ
เฉลย
วิธีลดการกินหวานแบบงายๆ ไดแก
- ชิมกอนปรุง หรือไมเติมเครื่องปรุงรสหวานในอาหารที่บริโภค
- หลีกเลี่ยงการบริโภคขนมหวาน เปลี่ยนมารับประทานผลไมที่มีปริมาณน้ําตาลไมสูงแทน เชน
ชมพู มะเฟอง สาลี่หอม และแอปเปล เปนตน
- รับประทานผลไมที่มีกากใยแทนการดื่มน้ําผลไมที่ใหน้ําตาลในปริมาณสูง
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เชน ชา กาแฟเย็น น้ําหวาน และน้ําอัดลม
- เปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มและผลิตภัณฑสําเร็จรูปกอนซื้อทุกครั้งจากฉลาก
โภชนาการ
2. วัยรุนหญิง-ชาย อายุ 14-25 ป ควรบริโภคน้ําตาลไมเกินกี่ชอนชาตอวัน
เฉลย
6 ชอนชาตอวัน
3. ขาวขาวมีคาดัชนีน้ําตาลเทากับ 73 ขาวไมขัดสีมีคาดัชนีน้ําตาลเทากับ 66 ขาวชนิดใดทําใหน้ําตาล
เขาสูกระแสเลือดชาที่สุด
เฉลย
ขาวไมขัดสี
4. กรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียวพบมากในน้ํามันชนิดใดบาง
เฉลย
น้ํามันรําขาว น้ํามันมะกอก น้ํามันคาโนลาและ น้ํามันอะโวคาโด
5. กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนงพบมากในน้ํามันชนิดใดบาง
เฉลย
น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันขาวโพด น้ํามันงา น้ํามันเมล็ดฝาย และน้ํามันดอกทานตะวัน
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6. คอเลสเตอรอลพบทั้งในไขมันพืชและสัตวใชหรือไม
เฉลย
ไมใช เพราะพบคอเลสเตอรอลเฉพาะในไขมันที่มาจากสัตวเทานั้น
7. คนทั่วไปควรไดรับคอเลสเตอรอลไมเกินวันละกี่มิลลิกรัม
เฉลย
300 มิลลิกรัมตอวัน
8. ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใดเพื่อลดปริมาณไขมันจากอาหาร
เฉลย
- อาหารประเภททอดน้ํามันลอย เชน ปาทองโก ไกทอด และ กลวยทอด เปนตน
- อาหารที่มีกะทิ เชน แกงกะทิ ขนมหวานที่มีกะทิ
- เนื้อสัตวติดหนัง ติดมัน
9. ซอสหอยนางรม น้ําจิ้มไก และซอสมะเขือเทศ ในปริมาณที่เทากัน เครื่องปรุงรสชนิดใดใหปริมาณ
โซเดียมต่ําที่สุด
เฉลย
ซอสมะเขือเทศ รองลงมาคือ น้ําจิ้มไก และ ซอสหอยนางรม
10. ระดับความดันปกติควรมีคาเทาไหร
เฉลย
120/80 มิลลิเมตรปรอท
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บบทที
ทท่ 4 อาหารติดฉลาก
อานฉลากหวาน มัน เค็ม จากขนมถุงยี่หอ ZEZA และตอบคําถาม ดังตอไปนี้

1. หากกินขนมหมด 1 ถุง เราจะไดรับ พลังงานกี่กิโลแคลอรี
เฉลย 400 กิโลแคลอรี
2. หากกินขนมหมด 1 ถุง เราจะไดรับ น้ําตาลกี่กรัม
เฉลย 30 กิโลแคลอรี
3. หากเรากินขนม 2 ถุงเราจะไดรับ โซเดียม กี่มิลลิกรัม
เฉลย 2800 มิลลิกรัม
4. หากเรากินขนม 3 ถุงเราจะไดรับ พลังงาน กี่กิโลแคลอรี
เฉลย 1200 กิโลแคลอรี
5. ในฉลากหวาน มัน เค็ม ระบุวา ควรแบงกิน 3 ครั้ง หากเรากิน 1 ครั้ง ( 1 ใน 3 ของถุง)
เราจะไดรับ ไขมันกี่กรัม
เฉลย 3.3 กรัม
6. พลังงาน 20% ที่แสดงในฉลากหวาน มัน เค็ม หมายความวาอยางไร
เฉลย หมายถึง เมื่อกินหมด 1 ถุงจะไดรับ พลังงาน 20% ของปริมาณพลังงานสูงสุดที่บริโภคได
ตอวัน
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7. ไขมัน 15% ที่แสดงในฉลากหวาน มัน เค็ม หมายความวาอยางไร
เฉลย หมายถึง เมื่อกินหมด 1 ถุงจะไดรับ ไขมัน 15% ของปริมาณไขมันสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน
8. หากกินขนมถุงนี้หมด 1 ถุง จะเหลือปริมาณโซเดียมเทาไหรที่เราสามารถกินไดในวันนี้
เฉลย 1000 มิลลิกรัม
9. ใน 1 วันเราควรไดรับไขมันไมเกิน กี่ กรัม
เฉลย 65 กรัม
10. ใน 1 วันเราควรไดรับโซเดียมไมเกิน กี่มิลลิกรัม
เฉลย 2400 มิลลิกรัม
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บททีี่ 5 สมดุลของพลังงานและการออกกำลังกาย
1. สมดุลของพลังงานที่กินและใชหมายความวาอยางไร
เฉลย
หมายถึง ภาวะที่รางกายไดรับพลังงานจากสารอาหาร เทากับการใชพลังงานทั้งหมดของรางกาย
2. หากรางกายไดรับพลังงานจากอาหารมากกวาพลังงานที่รางกายใชจะเกิดอะไรขึ้น
เฉลย
พลังงานสวนเกินเปลี่ยนเปนไขมันสะสมตามสวนตางๆของรางกายทําใหเกิดโรคอวน
3. น.ส. มะลิ เปนคนเอเชียมีดัชนีมวลกายเทากับ 25 กิโลกรัม/เมตร2 หมายความวาอยางไร
เฉลย
เปนโรคอวน
4. ดัชนีมวลกายเทาไหรแสดงวามีน้ําหนักปกติ
เฉลย
18.5 – 22.9 กิโลกรัม/เมตร2
5. ผูหญิงและผูชายควรมีรอบเอวไมเกินกี่นิ้ว
เฉลย
ผูหญิงควรมีรอบเอวไมเกิน 32 นิ้ว และผูชาย ควรมีรอบเอวไมเกิน 36 นิ้ว
6. วิธีวัดรอบเอวที่ถกู ตองมีขั้นตอนอยางไร
เฉลย
วิธีการวัด
1. ใหอยูในทายืน หายใจเบา ๆ
2. ใชสายวัด วัดรอบเอวโดยวัดผานสะดือ
3. ใหสายวัดแนบกับลําตัว ไมรัดแนน และใหระดับของสายวัดที่วัดรอบเอว วางอยูในแนวขนาน
กับพื้น
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7. หนึ่ง MET (Metabolic Equivalent) หมายความวาอยางไร
เฉลย
หมายถึง คาพลังงานตอหนึ่งหนวยเวลา ซึ่งบอกจํานวนเทาของการใชพลังงานใดๆ เทียบกับขณะพัก
เชน การลางรถยนตจะใชพลังงาน 3 เทาของขณะพัก หรือ 3 METs
8. หากคุณสมศรี มีน้ําหนักตัว 60 กิโลกรัม เลนแบดมินตัน (7.0 METs) เปนเวลา 30 นาที คุณสมศรี
จะใชพลังงานในการทํากิจกรรมนี้เทาไหร
เฉลย
สูตรการคํานวณ
พลังงานที่ใชในแตละกิจกรรม (kcal/session)
= 0.0175 × น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) × เวลาที่ทํากิจกรรม (นาที) × MET
ดังนั้น
พลังงานทีค่ ุณสมศรี ใชทํากิจกรรมนี้ = 0.0175 × 60 × 30 x 7
= 220.5 กิโลแคลอรี
9. กลุมคนทํางานแบบนั่งโตะควรออกกําลังกายอยางไร
เฉลย
เนนการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่มีการเคลื่อนไหวตอเนื่อง เชน เดินขึ้นบันไดแทนการใช
ลิฟท ใชตะกราซื้อของในซุปเปอรมารเก็ตแทนรถเข็น เดินเร็ว วิ่ง วายน้ํา ปนจักรยาน
เตนแอโรบิค หรือเลนกีฬาแบบไมมีแรงปะทะ เชน เทนนิส แบดมินตัน วายน้ํา กอลฟ หรือเปตอง
เปนตน
10. ผูสูงอายุควรออกกําลังกายอยางไร
เฉลย
เนนใหรางกายไดเคลื่อนไหวอยางสม่ําเสมอ เชน เดินรอบ ๆ บริเวณบาน สวนสาธารณะ เดิน
ย่ําเทาอยูกับที่ ชี่กง ไทเกก มวยจีน เดินในสระวายน้ํา ปนจักรยานเบา ๆ เพื่อชวยใหระบบหัวใจและ
หลอดเลือดมีความแข็งแรง
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถามการใหความรู เรื่องฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ หรือ หวาน มัน เค็ม
สำหรับโรงเรียน
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 สวน คือ คําถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป และความรูเกี่ยวกับฉลาก
โภชนาการแบบ จีดีเอ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความรู ความเขาใจและประยุกตใชเกี่ยวกับ
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอและประสิทธิผลของกิจกรรมการใหความรู
จงทําเครื่องหมาย 7 หนาชองวางในแตละขอใหถูกตอง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 4 ป
( ) 4 – 5 ป
( ) 8 - 9 ป
( ) 10 – 11 ป
3. ระดับการศึกษา
( ) อนุบาล
( ) ประถมศึกษาปที่ 1-3
( ) มัธยมศึกษาตอนตน ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย

( ) 6 - 7 ป
( ) 12 ป ขึ้นไป
( ) ประถมศึกษาปที่ 4-6

สวนที่ 2 ความรูเรื่องฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
1. นักเรียนรูจัก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม มากอนหรือไม
( ) รูจัก
( ) ไมรูจัก
2. นักเรียนรูจัก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม จากอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) บนซองขนม
( ) โทรทัศน
( ) วิทยุ
( ) หนังสือพิมพ
( ) แผนพับ โปสเตอร เว็บไซด
( ) กิจกรรมของโรงเรียน
3. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ที่นักเรียนรูจัก คือขออะไร

( )

( )

( )

( )
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4. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แสดงคาอะไรบาง
( ) พลังงาน ไขมัน วิตามิน โซเดียม
( ) พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม

( ) โปรตีน น้ําตาล ไขมันอิ่มตัว แรธาตุ
( ) คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน น้ําตาล

จงใชรูปตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 5-7

5. นักเรียนคิดวา ขนมซองนี้สามารถแบงกินไดกี่ครั้ง
( ) 1 ครั้ง
( ) 2 ครั้ง

( ) 3 ครั้ง

6. ถารับประทานผลิตภัณฑนี้ 1 ซองจะไดรับปริมาณน้ําตาลเทาใด
( ) 3 กรัม
( ) 5 กรัม
( ) 9 กรัม

( ) 4 ครั้ง
( ) 15 กรัม

7. ถารับประทานผลิตภัณฑนี้ 1 ซองจะไดรับปริมาณสารอาหารอะไรคิดเปน 18%
( ) พลังงาน
( ) น้ําตาล
( ) ไขมัน
( ) โซเดียม
8. เด็กชาย ก. ชอบรับประทานลูกอมและขนมหวานเปนประจํา จะเสี่ยงตอโรคอะไร
( ) มะเร็ง
( ) อวน
( ) กระดูก
( ) ไต
9. การเลือกซื้อขนม นักเรียนควรพิจารณาขอมูลขางลางนี้ ยกเวนขอใด
( ) ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ( ) ภาพประกอบบนซองผลิตภัณฑ
( ) เครื่องหมาย
( ) วันเดือนปที่หมดอายุ
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10. หากนักเรียนไมอยากเปนโรคเบาหวาน ควรดูสารอาหารใดในฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ

( )

( )

( )

( )

ขอเสนอแนะในการแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือหวาน มัน เค็ม...............................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ใหความรวมมือคะ
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แบบสอบถามการใหความรู เรื่องฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ หรือ หวาน มัน เค็ม
(สำหรับประชาชนทั่วไป)

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 สวน คือ คําถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป และความรูเกี่ยวกับฉลาก
โภชนาการแบบ จีดีเอ โดยมีวตั ถุประสงค เพื่อประเมินความรู ความเขาใจและประยุกตใชเกี่ยวกับ
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอและประสิทธิผลของกิจกรรมการใหความรู
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
5. อายุ
( ) ต่ํากวา 11 ป
( ) 11 – 20 ป
( ) 31 - 40 ป
( ) 41 – 50 ป
( ) 60 ปขึ้นไป
6. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนตน
( ) อนุปริญญา, ปวส. ( ) ปริญญาตรี
7. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) รับราชการ
( ) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย ( ) รับจาง

( ) 21 - 30 ป
( ) 51 -60 ป

( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช.
( ) สูงกวาปริญญาตรี
( ) พนักงานบริษัท
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................

สวนที่ 2 ความรูเรื่องฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 3 หนาตัวเลือกในแตละสวนของแบบสอบถามใหถูกตอง
1. ทานรูจัก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ มากอนหรือไม (ตอบไมรูจัก ขามไปที่ขอ 3 )
( ) รูจัก
( ) ไมรูจัก
2. ทานรูจัก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ จากสื่อดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) บนผลิตภัณฑอาหาร
( ) สื่อโทรทัศน
( ) สื่อวิทยุ
( ) กิจกรรมอบรมประชาสัมพันธของ อย.
( ) หนังสือพิมพ
( ) สื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร เว็บไซด
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3. รูปแบบ ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ คือขอใด

( )

( )

( )
( )
4. ตําแหนงของ ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ อยูตําแหนงใดบนซองบรรจุภัณฑ
( ) ดานหลัง
( ) ดานหนา
( ) ดานขาง
( ) สวนใดก็ได
5. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แสดงคาสารอาหารใดบาง
( ) พลังงาน ไขมัน วิตามิน โซเดียม
( ) โปรตีน น้ําตาล ไขมันอิ่มตัว แรธาตุ
( ) พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม
( ) คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน น้ําตาล
6. ผลิตภัณฑอาหารกลุมใดที่บังคับใหแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
( ) มันฝรั่งอบกรอบ น้ําผลไม
( ) ขนมปงกรอบ ขาวเกรียบ
( ) อาหารกึ่งสําเร็จรูป กาแฟ
( ) อาหารเชาจากธัญพืช อาหารกระปอง
กรุณาใชรูปฉลากโภชนาการแบบจีดีเอตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 7-10
7. ขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง ควรแบงกิน
3 ครั้ง” หมายถึง
( ) กินครึ่งซอง ไดพลังงาน 480 กิโลแคลอรี
( ) กินครึ่งซอง ไดพลังงาน 160 กิโลแคลอรี
( ) กิน 1 ซอง ไดพลังงาน 160 กิโลแคลอรี
( ) กิน 1 ซอง ไดพลังงาน 480 กิโลแคลอรี
8. หากทานรับประทานอาหารชนิดนี้ 5 ซองภายใน 1 วัน ทานคิดวาจะไดรับสารอาหารใดบางเกินปริมาณสูงสุดที่
บริโภคไดตอวัน
( ) พลังงาน ไขมัน
( ) ไขมัน โซเดียม
( ) พลังงาน น้ําตาล
( ) น้ําตาล โซเดียม
9. ถารับประทานผลิตภัณฑนี้ 1 ซองจะไดรับปริมาณสารอาหารใดคิดเปน 18% ของปริมาณสูงสุดที่
บริโภคไดตอวัน
( ) พลังงาน
( ) น้ําตาล
( ) ไขมัน
( ) โซเดียม
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10. ถารับประทานผลิตภัณฑนี้ 1 ซองจะไดรับปริมาณน้ําตาลเทาใด
( ) 3 กรัม
( ) 5 กรัม
( ) 9 กรัม
( ) 15 กรัม
11. ขอมูลใดไมควรนํามาประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารใหเหมาะสมกับภาวะ
โภชนาการของตนเอง
( ) ฉลากโภชนาการแบบจีดเี อ
( ) วันเดือนปที่หมดอายุ
( ) สวนประกอบ
( ) ภาพประกอบบนซองผลิตภัณฑ
12. ขอใดกลาวไมถูกตอง
( ) ปริมาณรอยละที่แสดงบนฉลากโภชนาการแบบจีดีเอแตละสารอาหารแสดงไมเกิน 100%
( ) ถาทานเปนโรคไตควรบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมนอย
( ) ความตองการพลังงานตอวันของคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป เทากับ 2,000 กิโลแคลอรี
( ) “ควรแบงกิน.....ครั้ง” บนฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเทากับจํานวนหนวยบริโภคในกรอบขอมูล
โภชนาการ
13. หากทานตองการควบคุมน้ําหนักตัว ทานจะเลือกพิจารณาสารอาหารใดในฉลากโภชนาการแบบจีดี
เอ
( ) พลังงาน โซเดียม
( ) น้ําตาล โซเดียม ( ) พลังงาน ไขมัน ( ) โซเดียม ไขมัน
14. ทานมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ควรเลือกอาหารจากสัญลักษณ GDA แบบใด

( )

( )

( )

15. ทานมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ควรเลือกอาหารจากสัญลักษณ GDA แบบใด

( )

( )

( )

ขอเสนอแนะในการแสดงฉลากโภชนาการแบบ แบบจีดีเอ หรือหวาน มัน เค็ม......................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ขอบคุณที่ใหความรวมมือคะ ☺
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ภาคผนวก จ
เฉลยแบบสอบถามการใหความรู เรื่องฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ หรือ หวาน มัน เค็ม
(สำหรับโรงเรียน)
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 สวน คือ คําถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป และความรูเกี่ยวกับฉลาก
โภชนาการแบบ จีดีเอ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความรู ความเขาใจและประยุกตใชเกี่ยวกับ
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอและประสิทธิผลของกิจกรรมการใหความรู
จงทําเครื่องหมาย 7 หนาชองวางในแตละขอใหถูกตอง
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 4 ป
( ) 4 – 5 ป
( ) 6 - 7 ป
( ) 8 - 9 ป
( ) 10 – 11 ป
( ) 12 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) อนุบาล
( ) ประถมศึกษาปที่ 1-3
( ) ประถมศึกษาปที่ 4-6
( ) มัธยมศึกษาตอนตน ( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
สวนที่ 2 ความรูเรื่องฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
1. นักเรียนรูจัก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม มากอนหรือไม
( ) รูจัก
( ) ไมรูจัก
2. นักเรียนรูจัก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม จากอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) บนซองขนม
( ) โทรทัศน
( ) วิทยุ
( ) หนังสือพิมพ
( ) แผนพับ โปสเตอร เว็บไซด
( ) กิจกรรมของโรงเรียน
3. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ที่นักเรียนรูจัก คือขออะไร
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( )

( )

(( X ))

( )

4. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แสดงคาอะไรบาง
( ) พลังงาน ไขมัน วิตามิน โซเดียม
(( X )) พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม

( ) โปรตีน น้ําตาล ไขมันอิ่มตัว แรธาตุ
( ) คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน น้ําตาล

จงใชรูปตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 5-7

5. นักเรียนคิดวา ขนมซองนี้สามารถแบงกินไดกี่ครั้ง
( ) 1 ครั้ง
( ) 2 ครั้ง

( X( )

) 3 ครั้ง

6. ถารับประทานผลิตภัณฑนี้ 1 ซองจะไดรับปริมาณน้ําตาลเทาใด
(( X)) 3 กรัม
( ) 5 กรัม
( ) 9 กรัม

( ) 4 ครั้ง
( ) 15 กรัม

7. ถารับประทานผลิตภัณฑนี้ 1 ซองจะไดรับปริมาณสารอาหารอะไรคิดเปน 18%
( ) พลังงาน
( ) น้ําตาล
( ) ไขมัน
( (X )) โซเดียม
8. เด็กชาย ก. ชอบรับประทานลูกอมและขนมหวานเปนประจํา จะเสี่ยงตอโรคอะไร
( ) มะเร็ง
( ) กระดูก
( ) ไต
(( X )) อวน
9. การเลือกซื้อขนม นักเรียนควรพิจารณาขอมูลขางลางนี้ ยกเวนขอใด
( ) ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ( (X )) ภาพประกอบบนซองผลิตภัณฑ
( ) เครื่องหมาย
( ) วันเดือนปที่หมดอายุ
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110.
0 หากนักเรียนไมอยากเปนโรคเบาหวาน ควรดูสารอาหารใดในฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ

( )

((X ))

( )

( )

ขอเสนอแนะในการแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือหวาน มัน เค็ม...............................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ใหความรวมมือคะ
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เฉลยแบบสอบถามการใหความรู เรื่องฉลากโภชนาการ แบบ จีดีเอ หรือ หวาน มัน เค็ม
(สำหรับประชาชนทั่วไป)
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงเปน 2 สวน คือ คําถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป และความรูเกี่ยวกับฉลาก
โภชนาการแบบ จีดีเอ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความรู ความเขาใจและประยุกตใชเกี่ยวกับ
ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอและประสิทธิผลของกิจกรรมการใหความรู
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
5. อายุ
( ) ต่ํากวา 11 ป
( ) 11 – 20 ป
( ) 21 - 30 ป
( ) 31 - 40 ป
( ) 41 – 50 ป
( ) 51 -60 ป
( ) 60 ปขึ้นไป
6. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนตน
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย,ปวช.
( ) อนุปริญญา, ปวส. ( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
7. อาชีพ
( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) รับราชการ
( ) พนักงานบริษัท
( ) ธุรกิจสวนตัว/คาขาย ( ) รับจาง
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................
สวนที่ 2 ความรูเรื่องฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย 3 หนาตัวเลือกในแตละสวนของแบบสอบถามใหถูกตอง
1. ทานรูจัก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ มากอนหรือไม (ตอบไมรูจัก ขามไปที่ขอ 3 )
( ) รูจัก
( ) ไมรูจัก
2. ทานรูจัก ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ จากสื่อดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) บนผลิตภัณฑอาหาร
( ) สื่อโทรทัศน
( ) สื่อวิทยุ
( ) กิจกรรมอบรมประชาสัมพันธของ อย.
( ) หนังสือพิมพ
( ) สื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ โปสเตอร เว็บไซด
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33. รรูปแบบ ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ คือขอใด

( )

( )

( )
4. ตําแหนงของ ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ อยูตําแหนงใดบนซองบรรจุภัณฑ
( ) ดานหลัง
(( X )) ดานหนา
( ) ดานขาง
( ) สวนใดก็ได
5. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แสดงคาสารอาหารใดบาง
( ) พลังงาน ไขมัน วิตามิน โซเดียม
( ) โปรตีน น้ําตาล ไขมันอิ่มตัว แรธาตุ
(( X )) พลังงาน น้ําตาล ไขมัน โซเดียม
( ) คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน น้ําตาล
6. ผลิตภัณฑอาหารกลุมใดที่บังคับใหแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
( ) มันฝรั่งอบกรอบ น้ําผลไม
( (X )) ขนมปงกรอบ ขาวเกรียบ
( ) อาหารกึ่งสําเร็จรูป กาแฟ
( ) อาหารเชาจากธัญพืช อาหารกระปอง
( (X ) )

กรุณาใชรูปฉลากโภชนาการแบบจีดีเอตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 7-10
7. ขอความ “คุณคาทางโภชนาการตอ 1 ซอง ควรแบงกิน
3 ครั้ง” หมายถึง
( ) กินครึ่งซอง ไดพลังงาน 480 กิโลแคลอรี
( ) กินครึ่งซอง ไดพลังงาน 160 กิโลแคลอรี
( ) กิน 1 ซอง ไดพลังงาน 160 กิโลแคลอรี
( (X )) กิน 1 ซอง ไดพลังงาน 480 กิโลแคลอรี
8. หากทานรับประทานอาหารชนิดนี้ 5 ซองภายใน 1 วัน ทานคิดวาจะไดรับสารอาหารใดบางเกินปริมาณสูงสุดที่
บริโภคไดตอวัน
(X
( ) ) พลังงาน ไขมัน
( ) ไขมัน โซเดียม
( ) พลังงาน น้ําตาล
( ) น้ําตาล โซเดียม
9. ถารับประทานผลิตภัณฑนี้ 1 ซองจะไดรับปริมาณสารอาหารใดคิดเปน 18% ของปริมาณสูงสุดที่
บริโภคไดตอวัน
( ) พลังงาน
( ) น้ําตาล
( ) ไขมัน
( X( ) ) โซเดียม
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10. ถารับประทานผลิตภัณฑนี้ 1 ซองจะไดรับปริมาณน้ําตาลเทาใด
( (X ) ) 3 กรัม
( ) 5 กรัม
( ) 9 กรัม
( ) 15 กรัม
11. ขอมูลใดไมควรนํามาประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารใหเหมาะสมกับภาวะ
โภชนาการของตนเอง
( ) ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
( ) วันเดือนปที่หมดอายุ
(X
( ) สวนประกอบ
( ) ) ภาพประกอบบนซองผลิตภัณฑ
12. ขอใดกลาวไมถูกตอง
( (X ) ) ปริมาณรอยละที่แสดงบนฉลากโภชนาการแบบจีดีเอแตละสารอาหารแสดงไมเกิน 100%
( ) ถาทานเปนโรคไตควรบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมนอย
( ) ความตองการพลังงานตอวันของคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป เทากับ 2,000 กิโลแคลอรี
( ) “ควรแบงกิน.....ครั้ง” บนฉลากโภชนาการแบบจีดีเอเทากับจํานวนหนวยบริโภคในกรอบขอมูล
โภชนาการ
13. หากทานตองการควบคุมน้ําหนักตัว ทานจะเลือกพิจารณาสารอาหารใดในฉลากโภชนาการแบบจีดี
เอ
( ) พลังงาน โซเดียม
( ) น้ําตาล โซเดียม ( X( ) ) พลังงาน ไขมัน ( ) โซเดียม ไขมัน
14. ทานมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ควรเลือกอาหารจากสัญลักษณ GDA แบบใด

( )

(X)

( )

( )

15. ทานมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ควรเลือกอาหารจากสัญลักษณ GDA แบบใด

( )

( ( X) )

( )

ขอเสนอแนะในการแสดงฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ หรือหวาน มัน เค็ม...............................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ใหความรวมมือคะ ☺
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