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วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม
 ทราบความส าคญัของอาหารในชีวติประจ าวนั 

 เข้าใจภาวะโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพ 

 เข้าใจวธีิปฏิบัตเิพ่ือให้มีสุขภาพด ี
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ความหมายของอาหาร
 ปัจจัยอย่างหน่ึงของมนุษย์ทีข่าดไม่ได้ในการด ารงชีวติ 

 มนุษย์ต้องกนิอาหารเพ่ือความเจริญเตบิโต ความสมบูรณ์
ของร่างกาย ตลอดจนป้องกนัโรคภัยไข้เจ็บ 
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ส านกังานโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียนประถมศึกษา -. - ภาวะโภชนาการ
ของเดก็ไทยในวนัน้ี นบัเป็นปัญหาทางดา้นสุขภาพ   เดก็ในเมืองเป็นโรคอ้วน 
กลบักนัเดก็ในชนบทกลบัเป็นโรคขาดสารอาหาร
SchoolLunch.schoollunch.obec.go.th300 × 200Search by imagePage
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 การน านวตักรรมโภชนาการเดก็อุดรธานีพน้ภยั ผอม เต้ีย อว้น ไอคิวต ่า
(http://www.komchadluek.net/detail/20121122/145454/html 22 พฤศจิกายน 2555)

7



เด็กไทยเข้าข่ายโรคอ้วน แต่ขาดสารอาหาร

8http://news.voicetv.co.th/infographic/58802.html



อินโฟกราฟฟิค ประจ าวันที่ 19 ธันวาคม 2555
9

มกราคม 2554 ถึงกรกฎาคม 2555
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อตัรา (รอ้ยละ) ของคนไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป ทีม่ี
ดชันมีวลกาย ≥25 กก/ม2 และ รอบพงุเกนิมาตรฐาน

ชาย หญงิ รวม

ชาย ≥90 ซม. หญงิ ≥80 ซม

ทีม่า: รายงานการส ารวจสขุภาพประชาชนไทย ครัง้ที ่4 พ.ศ. 2551-2552

โดย: ส านักงานส ารวจสขุภาพประชาชนไทย

2/4/2020



วกิฤตด้านสุขภาพ โรคภยัต่างๆ

วกิฤตภัยธรรมชาติ โรคระบาด ใน
ระยะ 10 ปีทีผ่่านมา จนปัจจุบัน
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ผลกระทบต่ออาหารและวถิชีีวติประจ าวนั



Tsunami hit power plant 

opened to journalists

Fukushima nuclear plant, 

the tsunami hit power plant 

in Japan was opened to 

journalists, November 12th, 

for the first time since the 

earthquake and tsunami hit 

in March, 2011.
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วกิฤตปีิ 2554 ในประเทศญีปุ่่ น---- สึนามิถล่มโรงงาน
นิวเคลยีร์มีผลกระทบต่ออาหารและวถิีชีวติประจ าวนัอย่างไร?

Photo By KYODO/REUTERSSat, Nov 12, 
2011

http://www.reuters.com/
http://www.reuters.com/
http://www.reuters.com/
http://www.reuters.com/
http://www.reuters.com/


สะเทือนขวญัในเกาหลเีหนือ! 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1359352174&grpid=01&catid=06&subcatid=0600

 พ่อฆ่าลูกสองคน เอาเน้ือมาท าอาหาร ประทงัความอดอยาก (28 มกราคม พ.ศ. 2556 )

 ฆ่าเพ่ือนร่วมงานเพ่ือท าอาหาร แล้วขายเน้ือที่เหลือโดยโกหกว่าเป็นเน้ือแกะ  
(พฤษภาคม พ.ศ.2554)

 ชายคนหน่ึงขุดศพหลานชายขึน้มากนิเพราะความอดอยาก (ส านักข่าวเอเชียเพรส)

 ชายคนหน่ึงถูกจับในเมืองจองดาน เพราะต้มลูกของตวัเองเพ่ือท าอาหาร (ส านักข่าว
เอเชียเพรส)

 เกาหลเีหนือประสบกบัภาวะอดอยากอย่างแสนสาหัสซ่ึงคร่าชีวิตประชาชน
240,000 ถึง 3,500,000 คน  (ปี 2553)
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อทุกภยั ปี 2554----
ผลกระทบต่ออาหารและวิถีชีวิตคนไทย

18

AFP:Thu, Nov 10, 2011

File photo of Thai factory workers evacuating the area of 
Nava Nakhorn industry estate in suburban Bangkok

ขาดแคลน
น ้าด่ืม  
อาหาร   
นมทารก 



จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
อาหาร : ไมส่ามารถปรงุอาหารได ้

อาหาร หรืออปุกรณ์ปรงุอาหารท่ี
ต้องการ : อาหารฮาลาล หรอื
อาหารแหง้ต่างๆเพราะสว่นใหญ่
ประชาชนเป็นมสุลมิ
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http://form.thaiflood.com/request.php?id=811
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 ต้องการความช่วยเหลือน า้ท่วม 

 จุดประสบภยั : หมู่ 9 ต.ท่านางงาม อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 
 สถานะ : รอรับความช่วยเหลือ
 วนัที่แจ้ง : 12 ตุลาคม 2554 เวลา 11.57

อาหาร : ปรุงอาหารไดใ้นพ้ืนท่ี 

น า้ด่ืม : ขาดแคลนน ้าด่ืม 
ความต้องการ : น ้าขวด 

ห้องน า้ : มีเพียงพอ 
ที่อยู่อาศัย : มีเพียงพอ 

เคร่ืองนุ่งห่ม : มีเพียงพอ 
ไฟฟ้า : มีไฟฟ้าใชใ้นพ้ืนท่ี 

น า้ประปา : มีน ้ าประปาในพ้ืนท่ี 

ขยะ&ของเสีย : ไม่มีท่ีท้ิง 
ความต้องการพเิศษ :

คนชราและเดก็ : เส้ือชูชีพ 

ความต้องการพเิศษในพืน้ที่ : อาหาร

http://form.thaiflood.com/request.php?id=612
http://form.thaiflood.com/request.php?id=612


วกิฤติทั่วโลกปี 2563-ปัจจุบัน -การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออาหารและวถิีชีวติประจ าวนัอย่างไร
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อาหารเป็นรากฐานส าคญัของการ
ดูแลสุขภาพและป้องกนัโรคภัย 
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การกนิอาหารไม่ถูกส่วน
 ท าให้เกดิภาวะขาดสารอาหาร 

 มผีลให้เกดิโรคมากมาย เรียกว่า โรคขาดสารอาหาร เช่น 

 ขาดวติามนิ 

 ขาดโปรตนี 

 โลหิตจาง เป็นต้น
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การกนิมากเกนิความต้องการ
ร่างกายรับสารอาหารเกนิความต้องการ ก่อให้เกดิ

โรคอ้วน 

โรคเบาหวาน 

โรคความดนัโลหิตสูง 

โรคหัวใจ เป็นต้น 
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การบริโภคอาหารในปริมาณ
เหมาะสมเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิง่

 ในแต่ละวนัเราควรบริโภคมากน้อยเพยีงใดขึน้กบั เพศ วยั 
และความต้องการของร่างกายแต่ละคนด้วย
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สารอาหารที่จ าเป็น
คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

ไขมัน

วติามิน
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อาหารประเภทต่าง ๆ ที่เรากนิแต่ละวนั

จ าแนกออกเป็นอาหารหลกั

หมู่ใหญ่ ๆ 5 หมู่
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อาหารหลกัหมู่ที ่1 
อาหารประเภทโปรตีน 

เช่น เน้ือสัตว์ ไข่ ถั่วเมลด็แห้ง 
และนม
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อาหารหลกัหมู่ที ่2 
อาหารประเภทแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรต

เช่น ข้าว น า้ตาล เผือก มนั
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อาหารหลกัหมู่ที ่3 
ผกัใบเขียว และพืชผกัอ่ืน ๆ

สารอาหารทีม่มีากคือ 
วติามนิซี และวติามนิเอ
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อาหารหลกัหมู่ที ่4 ผลไม้ต่าง ๆ
 สารอาหารมีคล้ายคลงึกบัทีม่ีในผกั ได้แก่   เกลือแร่ และวติามิน      

(วติามินเอ วติามินซี)

 มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าในผกั 

 ผลไม้เกือบทุกชนิดเม่ือสุกเตม็ทีม่สีีเหลืองเข้มมีวติามินเอสูง เช่น 

มะม่วงสุก มะละกอสุก 
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อาหารหลกัหมู่ที ่5 ไขมันจากสัตว์และพืช
 ไขมนัที่กนิทุกวนันีไ้ด้จาก

 ไขมนัสัตว์จากหมู เน้ือ ไก่ ปลา เนย น า้มนั  

 ไขมนัพืชจากเมลด็ถั่ว งา มะพร้าว  เนยเทียม  

 จัดเป็นอาหารที่ให้พลงังาน เช่นเดยีวกบัอาหารประเภทแป้ง
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กนิอาหารมสีีสันเพ่ือสุขภาพทีด่ ี

 สีเขียวเขม้ ผกักา้นยาว (บรอกโคลีและคะนา้) แหล่งแคลเซียมมีประโยชน์
ต่อกระดูกและฟัน

 สีแดง (มะเขือเทศและทบัทิม) แหล่งแอนโทไซยานินส์และไลโคพีน
อาจช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหวัใจและมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งระบบทางเดินอาหาร 
http://www.readersdigest.co.th/rd/rdhtml/th/magazine/mag_conte
nt.jsp?cid=2323DEBBIE LAU open 26 May 2009
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กนิอาหารมสีีสันเพ่ือสุขภาพทีด่ี

 สีส้ม/เหลือง (ฟักทอง แครอทและมนัเทศ) แหล่งสารตา้นอนุมูลอิสระ
 ส่งเสริมสุขภาพปอดและตา้นมะเร็งเซลลผ์วิหนงั

 สีน ้ าเงินเขม้/ม่วง (มะเขือม่วงและบลูเบอรี)
 ลดความเส่ียงต่อโรคหวัใจ โดยกระตุน้ตบัใหดู้ดซบัคอเลสเตอรอล ส่วนเกิน
 ช่วยใหค้วามจ าดีข้ึน

http://www.readersdigest.co.th/rd/rdhtml/th/magazine/
mag_content.jsp?cid=2323 DEBBIE LAU open 26 May 2009
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อาหารเช้าของคนเก่ง

อาหารเช้าได้รับการนิยามว่าเป็นอาหารม้ือ
ส าคญัทีสุ่ดของวนัเสมอมาจนตลอดชีวติ

แต่หลายคนที่มีภารกจิรัดตัวกลบัไม่ใส่ใจกบั
อาหารเช้าหรือไม่กง็ดม้ือเช้าไปเลย

http://www.readersdigest.co.th/rd/rdhtml/th/magazine/mag_content.jsp?cid=2323 
HENRYLITO D. TACIO open 26 May 2009.
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การกนิอาหารเช้าไม่เพยีงท าให้คุณเร่ิมต้นวนัใหม่ได้อย่าง
สวยงามเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นพืน้ฐานให้คุณมีสุขภาพดใีนระยะยาว
อกีด้วย 

งานวจิยัในสหรัฐฯ พบว่าคนที่กนิอาหารเช้าเส่ียงต่อการเกดิภาวะ
ดือ้ต่ออนิซูลนิน้อยกว่าผู้ทีไ่ม่กนิอาหารม้ือนีร้้อยละ 35 ถึง 50 
 ภาวะด้ือต่ออนิซูลนิเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานและโรคหัวใจ

http://www.readersdigest.co.th/rd/rdhtml/th/magazine/mag_content.jsp?cid=2323 HENRYLITO D. TACIO ตุลาคม 2549.

open 26 May 2009.

อาหารเช้าของคนเก่ง
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อาหารเช้ายงัช่วยให้คุณลดน า้หนักได้อกีด้วย 

ศูนย์ข้อมูลอาหารแห่งเอเชียส ารวจเดก็จ านวน 1,815 คนที่
ฮ่องกง กรุงเทพฯ กวัลาลมัเปอร์ และมะนิลา พบว่า

 เดก็ทีก่นิอาหารเช้าเป็นประจ ามโีอกาส จะมนี า้หนักตวั
มากเกนิปกติน้อยกว่าเดก็ทีไ่ม่กนิอาหารเช้า

อาหารเช้าของคนเก่ง
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ภาวะโภชนาการดี

 ช่วยให้มีสุขภาพทีส่มบูรณ์ แขง็แรงอยู่เสมอ 

 ภาวะโภชนาการดี มีผลกบัสารเคมีในสมองที่ส าคญั 
2 ชนิด คือ 

 เซโรโทนิน (serotonin) ท าให้สมองสงบ             
ลดความต่ืนเต้น   

 โดพามีน (dopamine) ท าให้สมองต่ืนตัว 
กระปร้ีกระเปร่า  
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ภาวะโภชนาการดี

 เซโรโทนิน และโดพามนี จะท างานร่วมกนั 

 สมดุลของสารเคมทีั้งสองนีจ้ึงมคีวามส าคญัต่อความคดิ
ความอ่านและอารมณ์ของคนเราเป็นอย่างมาก  

 อาหารทีเ่รารับประทานจะเป็นตวัสร้างและปรับสมดุลของ
สารเคมทีั้งสองนี ้

 ดงัน้ันการมภีาวะโภชนาการดจีึงมส่ีวนส าคญัต่อการท างาน
ของสมองด้วย 
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อาหารที่ควรหลกีเลีย่ง 
 อาหารประเภทแป้งฟอกขาว น า้หวาน ขนมหวาน น า้ตาลทราย 

ข้าวที่ขัดจนขาว     

 ขนมปังสีขาว อาหารแห้งชนิดซองมีรูปแบบเส้นปรุงส าเร็จ 

 อาหารจานด่วน 

 อาหารส าเร็จรูปทีใ่ห้พลงังานมาก 

อาหารประเภทไขมันและคอเลสเตอรอลสูง 

 อาหารเคม็จัดเพราะมีเกลือมาก และอาหารหมักดอง 

 สุรา-เบียร์-วสิกี ้หรือเคร่ืองด่ืมทีมี่แอลกอฮอล์ บุหร่ี
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ภาวะโภชนาการผดิปกติ/ผดิส่วน 

 พบเห็นส่วนใหญ่มาจากสภาพสังคมเมือง นิยมอาหารจาน
ด่วนแบบอเมริกนั และอติาเลยีนที่มีปริมาณไขมนัค่อนข้าง
สูง  โดยเฉพาะอย่างยิง่ไขมนัชนิดอิม่ตวัทีม่มีากเกนิไป  มี
โปรตนีในปริมาณต า่ มเีกลือและน า้ตาลมาก ผกัและใย
อาหารน้อย  

 นอกจากนีปั้ญหาโภชนาการผดิส่วนทีพ่บเห็นยงัอาจเกดิ
จากค่านิยมและความเช่ือแบบผดิ ๆ อกีด้วย
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ภาวะโภชนาการผดิปกติ: กนิอาหารหวาน 
อาหารประเภทของจุกจิก หรือขนม สร้างปัญหา 

 ท าให้กลายเป็นคนทีมี่อารมณ์หงุดหงิดเน่ืองจากสมดุลสารเคมีในร่างกายมี
การเปลีย่นแปลง เช่น 

 น า้ตาลท าให้เพิม่ปริมาณสารเซโรโทนิน และลดสารโดพามีนในสมอง 

 เม่ือสมดุลของสารสองชนิดนีเ้ปลีย่นแปลง ร่างกายจะขาดความ
กระปร้ีกระเปร่า ลดความรู้สึกต่ืนเต้น เกดิอารมณ์เบ่ือและเซ็งง่าย 

 อาการเหล่านีล้ดลงเม่ือลดอาหารหวานหรือขนมขบเคีย้ว 
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ภาวะโภชนาการผดิปกติ: อาหารรสเคม็

เส่ียงต่อการเกดิโรค

ความดนัโลหิตสูง 

ภาวะที่มีโซเดียมมากในร่างกายท าให้มีการสะสม
ของน ้าตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เกดิภาวะบวม
น ้าได้
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ภาวะโภชนาการผดิปกติ: อาหารรสเคม็

 ผู้ป่วยทีม่ปัีญหาความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคไต 
ควรหลกีเลีย่งอาหารรสเคม็ เช่นไข่เคม็ ปลาเคม็ เน้ือเคม็ 
และอาหารดองซ่ึงมส่ีวนผสมของเกลือแกงทีม่โีซเดียมเป็น
องค์ประกอบ   

 แนวทางการบริโภคควรได้รับโซเดยีมไม่เกนิวนัละ 
2,400 มลิลกิรัม
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ภาวะโภชนาการผดิปกติ:เคร่ืองด่ืมชูก าลงั 

ความเช่ือแบบผดิ ๆ ของผู้บริโภคเช่น ผู้ใช้แรงงานทีว่่า ด่ืมเคร่ืองด่ืม
ชูก าลงัแล้วจะช่วยให้หายเหน่ือย  

แต่เคร่ืองด่ืมชูก าลงัเป็นเพยีงน า้ตาลผสมคาเฟอนีและวติามิน  

 เม่ือด่ืมบ่อย ๆ อาจท าให้ประสาทค้าง เน่ืองจากคาเฟอนีไปเร่ง
กระบวนการสร้างและสลายสารต่าง ๆ ในร่างกาย  

 เป็นปัญหากบัผู้ใช้แรงงานทีก่นิอาหารน้อยและด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงั 
ซ่ึงอาจท าให้ร่างกายเหน่ือยง่ายขึน้เพราะต้องท างานหนักแต่ไม่ได้รับ
พลงังานเพยีงพอ 
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การได้รับอาหารประเภทแป้งและน ้าตาลในปริมาณมาก 
และไม่ได้สัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่น ้าตาลทรายหรือ

น า้ตาลซูโครสจากเคร่ืองด่ืมชูก าลงั

•ท าให้ร่างกายต้องการวติามินบีหลายตวัเพ่ือย่อยสลายน า้ตาล มากขึน้
ท าให้ร่างกายเกดิอาการขาดวติามินบีได้
•นักวจิยัไทยค้นพบว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมชูก าลงัมากเกนิไปอาจเร่ง
อาการไหลตายซ่ึงเป็นโรคทางพนัธุกรรมให้เกดิเร็วขึน้ 
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ไหลตาย 

เป็นอาการทีเ่กดิขึน้ในผู้ทีม่คีวามผดิปกตขิองยนีทีอ่ยู่
บนแท่งโครโมโซมเอก็ซ์ เกีย่วข้องกบัการสร้าง
เอนไซม์ที่ท าหน้าที่ส าคญัในระบบประสาทบริเวณ
ก้านสมอง ส่งผลให้เกดิความผดิปกติในระบบการ
หายใจขณะนอนหลบั 



53

สุขภาพดด้ีวยโภชนบัญญตั ิ๙ ประการ 
1. กนิอาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแล ควบคุมน า้หนักตัว

2. กนิข้าวเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ

3. กนิพืชผกัให้มากและกนิผลไม้เป็นประจ า

4. กนิปลา เน้ือสัตว์ไม่ติดมัน  ไข่ และ ถั่วเมลด็แห้งเป็นประจ า

5. ด่ืมนมให้เหมาะสมตามวยั

6. กนิอาหารที่มีไขมันพอควร ลดไขมันสัตว์ ควรได้พลงังานจากไขมันไม่เกนิ 30%

7. หลกีเลีย่งการกนิอาหารทีห่วานจัด และเคม็จัด 

8. กนิอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเป้ือน 

9. งดหรือลดเคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์
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ท าอย่างไรให้สุขภาพดี
 บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพทีด่ี
 ออกก าลงักายหรือฝึกกายบริหารเป็นประจ า  
 ฝึกท าสมาธิ  
 ท าจิตใจให้แจ่มใสเสมอ มีอารมณ์ที่ดี ไม่เครียด 
 อยู่ในทีอ่ากาศบริสุทธ์ิและมีส่ิงแวดล้อมทีส่ะอาด
 การเรียนรู้เร่ืองอาหารแลกเปลีย่น หรืออาหารต่างชนิดแต่มีคุณค่าทาง

โภชนาการเหมือนกนัและเทคนิคในการปรับสัดส่วนอาหาร
 เลีย่งอนัตรายจากอาหารบางชนิด
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ธงโภชนาการ http://nutrition.anamai.moph.go.th/webbook/food1.html 
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ภาพ "ธงโภชนาการ "

 จัดท าขึน้โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย เพ่ือเป็นภาพ
จ าลองการแนะน าการบริโภคอาหารของคนไทย 

 สัญลกัษณ์เป็นรูปสามเหลีย่มกลบัหัวแบบธงแขวน แสดง
สัดส่วนอาหารในแต่ละกลุ่มให้เห็นภาพได้ชัดเจน 

 ฐานใหญ่ด้านบนเน้นให้กนิในปริมาณมาก และปลายธง
ด้านล่างเน้นให้กนิในปริมาณน้อย 
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ภาพ "ธงโภชนาการ "

 ธงโภชนาการจะบอกชนิด และปริมาณของอาหารทีค่วรกนิ
ในแต่ละวนัเพ่ือให้ได้สารอาหารต่างๆ ตามข้อก าหนด
ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวนั และให้ร่างกายได้รับ
พลงังานเพยีงพอส าหรับเดก็ตั้งแต่อายุ 6 ปี ขึน้ไปจนถึง
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 
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ภาพ "ธงโภชนาการ "

 สัดส่วนพืน้ที่ภายในธงโภชนาการแสดงถึงองค์ประกอบ  4 ระดบั ที่
จะช่วยส่ือสารให้ผู้บริโภคเข้าใจความหมาย  ดงันี้
 ความหลากหลายของอาหารทีบ่ริโภค แสดงโดยภาพอาหารในแต่ละกลุ่ม

 สัดส่วนอาหารที่บริโภค แสดงโดยใช้ขนาดของพืน้ที่มากไปพืน้ทีน้่อย

 ปริมาณอาหารที่บริโภค แสดงโดยใช้ตัวเลขบอกเป็นช่วงจากน้อยไปมาก 



กจิกรรมท้ายบท 
ใน google form ช่ัวโมงปฏิบัติการ

การประเมนิสุขภาวะทางกาย

นิสิตทุกคน ประเมินสุขภาวะทางกายด้วยตวัท่านเอง  และประเมิน
ความเส่ียงของท่านต่อการเกดิโรคต่าง ๆ ทีสั่มพนัธ์กบัโรคอ้วน
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ประเมินความเส่ียงของท่านต่อการเกดิโรคต่าง ๆ ที่สัมพนัธ์กบัโรคอ้วน
ช่ือนิสิต........................................................รหัส...............................................

ดชันีมวลกาย

ความสูง = …….เมตร
น ้าหนกัตวั = …….กก.
รอบเอว = ………น้ิว
ค านวณดชันีมวลกาย 
= น ้าหนกัตวั/ความสูง2

=   ……… กก./ม2

ดชันีสุขภาพ

ความสูง = …….เซนติเมตร
น ้าหนกัตวั = …….กก.
ค านวณดชันีสุขภาพ 
= ความสูง -น ้าหนกัตวั

=   ……… เซนติเมตร-กก.
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จงท าเครื่องหมาย X หน้าข้อความท่ีท่านไม่ได้ปฏิบติั                     
ช่ือนิสิต..............................................รหสั.........................................................

1. กินอาหารครบ ๕ หมู่ แต่ละหมู่หลากหลายและดแูล ควบคมุน ้าหนัก
ตวัอยู่เสมอ

2. กินข้าวเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้
3. กินพืชผกัให้มากและกินผลไม้เป็นประจ า
4. กินปลา เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั  ไข่ และ ถัว่เมลด็แห้งเป็นประจ า
5. ด่ืมนมในปริมาณเหมาะสม
6. กินอาหารท่ีมีไขมนัพอควร ลดไขมนัสตัว ์ได้พลงังานจากไขมนัไม่เกิน 

30%
7. หลีกเล่ียงการกินอาหารท่ีหวานจดั และเคม็จดั 
8. กินอาหารท่ีสะอาด ปราศจากการปนเป้ือน 
9. งดหรือลดเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์



แบบสอบถามท้ายบท - ทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง
1. อาหารหลกั 5 หมู่ มีความส าคญัอยา่งไร
2. สารอาหารชนิดใดใหพ้ลงังานแก่ร่างกายมากท่ีสุด
3. ผลไมท่ี้มีรสเปร้ียวมีวติามินอะไรเป็นองคป์ระกอบมากท่ีสุด
4. การบริโภคอาหารท่ีมีกาก (fibers) นอ้ยกวา่ปกติ ก่อใหเ้กิดผลเสียอยา่งไรต่อร่างกาย
5. คนไทยตอ้งการมีภาวะโภชนาการดีเพื่อสุขภาพท่ีสมบูรณ์ แขง็แรงอยูเ่สมอควรปฏิบติัอยา่งไร
6. จงยกตวัอยา่งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโภชนาการผดิปกติ 3 ขอ้
7. สารเคมีในสมอง 2 ชนิดท่ีมีความส าคญัต่อความคิดความอ่านและอารมณ์ของคนเราเป็นอยา่งมาก  

สารเคมี 2 ชนิดน้ีมีช่ือเรียกวา่อะไร
8. จงยกตวัอยา่ง “อาหารแลกเปล่ียน หรืออาหารต่างชนิด” แต่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกนั
9. ธงโภชนาการช่วยส่ือสารใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจความหมายของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีอยา่งไร

อธิบายพอสงัเขป
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ประเมินภาวะโภชนาการ และขอ้ปฏิบติัการกินอาหาร 
โภชนบญัญติั 9 ประการท่ีนิสิตไดป้ฏิบติั และไม่ได้
ปฏิบติั      (=พฤติกรรมการใชชี้วิต)
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งานทีนิ่สิตทุกคนต้องส่งในห้องเรียน ผ่าน google form

วนัพฤหัสบดีที ่4 และ 11 กมุภาพนัธ์ 2564


