
บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมบริโภคอาหารของเด็กนกัเรียนประถมศึกษา อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม  มีเอกสารงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  ดงันี้ 

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหาร 
3. สถานการณการบริโภคขนมของเด็ก 
4. สภาวะสุขภาพและภาวะโภชนาการเดก็ 
5. ขอปฏิบัติในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
6. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
7. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

พฤติกรรม (Behavior) ตามความหมายของราชบัณฑิตสถาน หมายถึง การกระทําหรือ
อาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อความคิดของบุคคลท่ีตอบสนองตอส่ิงเราภายในจิตใจและ
ภายนอก อาจทําไปโดยรูตัว  ไมรูตัว  อาจเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  และไมพึงประสงค  ผูอ่ืน
อาจสังเกตการกระทํานัน้ไดและสามารถใชเคร่ืองมือทดสอบได (2525, หนา  583 – 584) 

กรีนและคณะ(Green and other,1983 cited in Carole Edelman and Carol Lynn Mandle, 
1986, p.97) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง การปฏิบัติท่ีมีความเฉพาะเกดิข้ึนเปนประจําตาม
ระยะเวลา และเปาหมาย ไมวาจะรูสึกตัวและไมรูสึกตัว 

พฤติกรรมจึงเปนลักษณะการตอบสนองตอส่ิงเราของบุคคล เกิดปฏิกริิยาตางๆ ท่ีบุคคล
แสดงออกท้ังท่ีสังเกตเห็นไดและสังเกตไมได  แบงเปน 2 ลักษณะคือ  

พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไดแก กิจกรรมหรือปฏิกิริยา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในตัว
บุคคล เชน ความคิด ความรู ความเช่ือ ทัศนคติ เปนตน   
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พฤติกรรมภายนอก (Overt  Behavior) ไดแก กิจกรรมหรือปฏิกิริยา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากตัว
บุคคลท่ีสังเกตเห็นได เชน ความสุภาพ  ความคลองแคลววองไว ลักษณะทาทาง เปนตน 

พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดข้ึนเปนเร่ืองท่ีสลับซับซอน พฤติกรรมทุกพฤติกรรมเปนผล
ซ่ึงเกิดจากองคประกอบของ การรับรูสมรรถนะของตนเอง ความรูความคิด (Cognitive  Domain)  
ความรูสึก (Affective Domain) และการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) โดยการท่ีบุคคลจะกระทํา
พฤติกรรมใดๆ นั้นยังข้ึนอยูกับความคาดหวังผลท่ีจะเกดิข้ึนจากพฤติกรรมของตน (Bandura,1977)  
และการท่ีบุคคลจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองไดนั้นตองเกิดจากความเช่ือท่ีบุคคลประเมิน
วาพฤติกรรมท่ีตนเองกระทํานั้นจะนําไปสูการกระทําท่ีตนเองคาดหวงัไว   

การบริโภคอาหาร (Foods  Consumption ) หมายถึง การกินหรือการใชประโยชนจาก
อาหารเพื่อสนองตอบความตองการของมนุษย เชน การกินขาวเมื่อเกดิความรูสึกหวิ การดื่มน้ําเม่ือ
รูสึกกระหาย  การเลือกซ้ืออาหาร  การนําอาหารมาปรุง 

พฤติกรรมบริโภคอาหารตามความหมายขององคการอนามัยโลก (1972) ใหความหมาย
ไววาเปนการประพฤติปฏิบัติท่ีเคยชินในการรับประทานอาหาร ไดแก ชนิดของอาหารที่กิน กิน
อะไร  กินอยางไร จํานวนม้ือท่ีกิน  และอุปกรณท่ีใช รวมท้ังสุขนิสัยกอนและหลังกนิ 

พฤติกรรมการบริโภค จึงหมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาท่ีเกีย่วของกับการรับประทาน
อาหาร ไมวาจะเปนพฤติกรรมภายในหรือภายนอก เชน การเลือกกินอาหาร การปรุงอาหาร การ
เลือกซ้ือ เปนตน ซ่ึงถือเปนพฤติกรรมหน่ึงท่ีมีผลตอสุขภาพอยางมาก เนื่องจากมีอาการเจ็บปวยและ
โรคหลายโรคท่ีมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมบริโภคท่ีไมพงึประสงค ตัวอยางเชน โรคอวนจากการ
บริโภคอาหารประเภทแปงและไขมันมากเกินไป โรคฟนผุท่ีมาจากการบริโภคน้ําตาล น้ําอัดลม 

ชญานิษฐ    ธรรมธิษฐาน (2543) และ  Suitor & Crowley  (1984)  ไดกลาวถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารวาผูบริโภคสามารถเลือกและรับประทานอาหาร โดยแสดงออกในดานการปฏิบัติ
หลายข้ันตอนต้ังแตการเลือก  การรับประทาน  เปนกระบวนการซ่ึงนําไปสูอาหารอรอย  สะอาด  มี
ประโยชนตอรางกาย  ปลอดจากสารเคมี ซ่ึง อัญมณี ไวทยางกูร (2544) ไดเพิ่มเติมวา  พฤติกรรม
การบริโภคอาหารเปนการแสดงออกของบุคคล คําพูด กิริยาทาทาง และการกระทําท่ีผูอ่ืนเห็นได
เปนพฤติกรรมท่ีปฏิบัติเปนความเคยชิน รวมถึงการเลือก และรูท่ีมาของอาหารนั้น 

พฤติกรรมการบริโภคยังเปนปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดสุขภาพของบุคคล โรคหลายโรคมี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมของบุคคล เชน ความสัมพันธของการสูบบุหร่ีและการปวยเปนมะเร็งปอด 
และเชนเดียวกนั พฤติกรรมบางพฤติกรรมมีความสัมพันธกับการมีสุขภาพท่ีดีข้ึน การมีชีวิตท่ียนื
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ยาวข้ึนและลดความเส่ียงตอการเกิดโรค เชนโคเลสเตอรอล  (Cholesterol) ในอาหารเปนสาเหตุของ
การเกิดโรคหวัใจโคโรนาร่ี (coronary heart disease) ซ่ึงพบวาบุคคลท่ีบริโภคอาหารท่ีมีไขมันสูงจะ
เปนและเสียชีวิตดวยโรคนี้สูง หรือ การขาดการออกกําลังกายเปนปจจยัเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจโค
โรนาร่ี เปนตน นอกจานี้ยังพบปจจัยเส่ียงหลายอยางท่ีไมใชพฤตกิรรมโดยตรงแตเปนผลมาจาก
พฤติกรรม เชน ภาวะอวน (Obesity)เปนปจจัยเส่ียงของโรคเบาหวานซ่ึงการบริโภคอาหารท่ีมีแคลอ
ร่ีสูงและขาดการออกกําลังกายจะเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะอวนเราเรียกการบริโภคอาหารท่ีมีแคลอ
ร่ีสูงกับการขาดการออกกําลังกายนีว้าเปนตัวกําหนดเชิงพฤติกรรม (Behavioral determinant) ของ
ภาวะอวน หรือเรียกวาปจจยัเส่ียงทางออมของโรคเบาหวาน 

 

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภคอาหาร 

การบริโภคอาหารเปนผลมาจากความเก่ียวเน่ืองของพฤติกรรมหลายอยาง เชน การเลือก
อาหาร การเตรียมอาหาร การส่ังอาหาร การรับประทานอาหาร คนสวนใหญจะมีขอมูลเกี่ยวกับชนดิ
อาหาร สถานท่ีซ้ือ หรือท่ีรับประทาน  รวมถึงการรับประทานอาหารกับใคร  พฤติกรรมเหลานี้ลวน
มีความซับซอนและสัมพันธกัน 

พฤติกรรมเหลานี้ไมเพยีงแตมีความซับซอนแตเปนผลมาจากปจจยัท่ีเปนตัวกําหนด
พฤติกรรม  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมตามแนวคิดของกรีนและคณะ(Green, et al.,1980) สามารถจัด
ไดเปน 3 กลุม ไดแก 

ปจจัยนํา (Predisposing Factors) คือ ปจจัยท่ีมีอยูในตัวบุคคล ประกอบดวย ความรู 
ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม การรับรู และปจจยัดานประชากร  เปนปจจัยท่ีจูงใจและใหเหตุผลเพ่ือ
การมีพฤติกรรม 

ความรู เปนปจจยัสําคัญตอการแสดงพฤติกรรม และความรูจะมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมแตการเพิ่มความรูเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดเสมอไป   

การรับรู เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือรางกายไดรับส่ิงเราและมีการตอบสนองทําใหเกิดเปนภาวะ
จิตท่ีผสมผสานระหวางความคิด ประสบการณและการทํางานของประสาทสัมผัสซ่ึงการรับรูจะเปน
ตัวแปรทางจติสังคม ท่ีเช่ือวามีผลกระตุนพฤติกรรมของแตละคน 

คานิยม เปนความพึงพอใจในส่ิงตางๆ ท่ีคนยอมรับ เม่ือคนยอมรับในส่ิงนั้นก็จะเกิด
พฤติกรรมท่ีคลอยตามความพึงพอใจนั้น  



7 

 

ทัศนคติ เปนความรูท่ีคอนขางคงท่ีตอส่ิงตางๆ เชน บุคคล วัตถุ การกระทํา ความคิด 
ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดใหเกิดความเช่ือถือตอบุคคล วัตถุ หรือการกระทํานัน้ ๆ จนเกดิพฤติกรรม
ตามความรูสึกท่ีเกิดข้ึน 

ปจจัยเสริม (Reinforcing  Factor) คือ ปจจัยท่ีทําใหพฤติกรรมของบุคคลยืนยาวตอเนื่อง
หรือไมตอเนื่อง  เปนผลสืบเนื่องดานบวกของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ เชน การยอมรับของเพ่ือน 
การไดรางวัล  หรือผลสืบเนื่องดานลบ เชน การไมยอมรับ  สังคมไมเห็นดวย การลงโทษ  โดยมี
ความเกีย่วของกับ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนรอบขาง 

ปจจัยเอ้ือ (Enaboling  Factor)  คือ สถานการณของส่ิงแวดลอมซ่ึงเอ้ือใหเกิดพฤติกรรม
ข้ึนหรือขัดขวางเปนอุปสรรคตอการเกิดพฤติกรรม เชน รานคา สถานท่ีจําหนายซ่ึงมีผลทําให
สามารถหาซ้ือไดงาย  ราคาท่ีไมแพง  ท่ีต้ังของโรงเรียน 

นอกจากปจจยัท่ีกลาวขางตนการศึกษาของวสุนธรี เสรีสุชาติ(2543) พบวายังมีการศึกษา
ในรูปแบบอ่ืนท่ีสามารถนํามาอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดอีก  นัน่คือ 

  1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ  

  1.1.ภาวะเศรษฐกิจ รายไดเปนปจจยัท่ีสําคัญประการหนึง่ซ่ึงเปนตัวกําหนดการตัดสินใจ
ในการเลือกซ้ือ  หรือไมซ้ืออาหารชนิดตางๆ  และอํานาจการซ้ือ มีผลตอการมีอาหาร แตอยูภายใต
อิทธิพลของการโฆษณา  

  1.2 เวลา  ปจจยัเร่ืองเวลาเปนปจจยัแวดลอมท่ีสําคัญโดยพบวาสภาพการจราจรติดขัดใน
กรุงเทพมหานคร ทําใหคนมีพฤติกรรมการกินท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ และความสะดวกมีบทบาท
ในการกําหนดโดยตรงตอการรับประทานอาหารสําเร็จรูป การรับประทานอาหารนอกบาน และการ
รับประทานอาหารบอยๆถือเปนวัฒนธรรมสวนหนึ่งของผูหญิงทํางานนอกบานซ่ึงตรงกับแนวโนม
ของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปท่ีมีมากข้ึน  

  1.3 ส่ือมวลชน  ส่ิงตีพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน หรืออ่ืนๆ ลวนมีสวนทําใหทัศนคติของคนท่ี
มีตออาหารเปลี่ยนไป เชน การรณรงคใหคนไทยลดการบริโภคน้ําตาล หลีกเล่ียงอาหารท่ีทําใหอวน 
การรณรงคใหประชาชนไทยบริโภคผักและผลไมสดกันมากข้ึน การเตือนภยัจากสารปนเปอนใน
อาหาร  ใหเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ ซ่ึงถือวามีผลทําใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป 

  1.4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไดแก การผลิตและการกระจาย อาหารท่ีผลิตไดใน
ทองถ่ินคนในทองถ่ินอาจไมไดรับประทานก็ไดเพราะผูผลิตอาหารนั้นเอาไปขายท่ีอ่ืน ซ่ึงไดราคา
แพงกวา  
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  2.  ปจจัยดานสังคม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  

  2.1 ปจจัยแวดลอมทางกายภาพ ภาวะแวดลอมของชุมชน ดินฟาอากาศ ความอุดม
สมบูรณหรือแหงแลงของพืน้ท่ี   แหลงเพาะปลูก  และความสะดวกในการคมนาคมติดตอกับชุมชน
อ่ืน  เม่ือในพืน้ท่ีไมมีจะกิน   ก็ไมเคยกิน  ทําใหไมนิยมกิน  หรือกนิไมเปน 

  2.2 ปจจยัทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมในท่ีนี้หมายถึงวฒันธรรมท่ีเกี่ยวของกับอาหารซ่ึง
หมายถึง  การที่คนในแตละชาติ  แตละภาษา  แตละวัฒนธรรมยึดถือวาอะไรเปนหรือไมเปนอาหาร
ท่ีควรกินผูท่ีอยูในสังคมท่ีมีทรัพยากรอาหารจํากัดในธรรมชาติแวดลอมอาจพบจากประสบการณวา  
พืช สัตว แมแตหนอนและแมลงนั้นกินไดในขณะท่ีคนอีกสังคมหนึ่งไมถือวาเปนอาหาร นอกจากนี้
วัฒนธรรมยังมีความหมายไปถึงสถาบันทางสังคมท่ีเขามามีบทบาทในการกําหนดใหบริโภคหรือ
งดเวนการบริโภคอาหารบางชนิดดวย  เชน  สถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  เปนตน 

  2.3 ปจจัยแวดลอมทางสังคมและปจจยัทางสังคมเปนตัวกาํหนดพฤตกิรรม การบริโภค
นั้นเปนกฎเกณฑท่ีไมปรากฏเปนกฎหมายบังคับแตรับรูไดดวยขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม
ยอยๆ แตละสังคมซ่ึงอาจจะมีอาหารประจาํสังคมหรือประจําชาติของตน  แตมิไดหมายความวาทุก
คนในสังคมจะมีโอกาสหรือมีสิทธ์ิท่ีจะบริโภคอาหารท่ีมีอยูในสังคมของตนไดเสมอกันหมด
เพราะวาแตละสังคมมักกําหนดสถานภาพของแตละบุคคลไวตางกันตามเพศ วยั ฐานะ ศักดิ์ศรี  และ
ความสําคัญของแตละบุคคล เม่ือสังคมกําหนดสภาพตามประเภทของบุคคลตางๆไวเชนนี้ มักมี
กฎเกณฑเกี่ยวกับการบริโภคอาหารท่ีสอดคลองกันไวดวย 

  2.4 กลุมเพื่อนซ่ึงมีอิทธิพลตอเด็กมากและยังมีอิทธิพลตอผูใหญดวย เชน เพื่อน นกักีฬา  
หรือดาราท่ีช่ืนชอบ  นิยมรับประทานอาหารประเภทใดกพ็ยายามเลียบแบบ   

  2.5ครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบริโภคมากโดยเฉพาะเด็กเพราะครอบครัวมีความ 
สําคัญในการถายทอดส่ิงตางๆใหเด็ก รวมท้ังการปฏิบัติในการรับประทานอาหาร โดยแตละ
ครอบครัวจะถายทอดหรือใหความรูในลักษณะท่ีตางกัน แมวาจะอยูในสังคม ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมเดียวกันก็ตาม การถายทอดเปนส่ิงสําคัญเพราะเด็กจะไดรับท้ังความมีเหตุมีผล และการ
แสดงออกซ่ึงอารมณ  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูส่ิงตางๆ รวมท้ังทัศนคติในการยอมรับ หรือปฏิเสธ  
และความชอบหรือไมชอบอาหารนั้น 

  2.6  ปจจัยดานจิตวิทยา  คนไทยรับประทานขาวท่ีขาวสะอาด ซ่ึงหุงจากขาวสารทีขั่ดสี
จนขาว  ท้ังท่ีความรูทางดานโภชนาการนั้นกลาววา  ขาวขาวน้ันมี  คุณคาของอาหารไมเทากับขาว
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ซอมมือ  ซ่ึงมีวิตามิน  มีประโยชนตอรางกาย  แตท้ังท่ีรูก็ยังนยิมขาวขาว  เนื่องจากถือวา  ขาวแดง
นั้นเปนขาวของคนคุก     

  2.7 อิทธิพลของการศึกษา   ผูท่ีมีการศึกษาดีก็จะมีความรูในเร่ืองอาหารโดยรูวาส่ิงใดมี
ประโยชนหรือไมมีประโยชนโดยเฉพาะการศึกษาของแมบานจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค
ของครอบครัวมากเพราะแมบานเปนผูท่ีรับผิดชอบอาหารภายในบานท้ังหมดซ่ึงสอดคลองกับ 
การศึกษาของฮาเวย (Halay) ท่ีกลาววา“บิดามารดามีการศึกษาสูงข้ึนเทาใดบุตรก็จะมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีดียิ่งข้ึนเทานัน้” 

3. ปจจัยตัวบคุคล   

  3.1 สุขภาพรางกายโดยปกติพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีและสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงมัก
ไปดวยกนัในบางชุมชนมีผลการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคท่ีดีแตกลับมีปญหาดานสุขภาพ
อนามัย เชน มีภาวะโลหิตจาง  จึงจําเปนตองพิจารณาปจจัยอ่ืนๆประกอบดวย  เชน  การสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมเปนอยางไรมกีารติดเช้ือโรคพยาธิหรือไมหรือความผิดปกติของการยอยอาหารและการ
ดูดซึมอาหารภายในรางกายผิดปกติหรือความผิดปกติของฮอรโมน ส่ิงเหลานี้จะทําใหความตองการ
อาหารและอัตราการใชสารอาหารในรางกายผิดปกติไปดวย  

  3.2 ความสามารถในการรับรสสัมผัส ความรูสึกเกี่ยวกับรสชาติของอาหาร   เชน  เปร้ียว  
หวาน  เค็ม  และขม  จะกระตุนปุมสัมผัสของล้ินซ่ึงแตละบุคคลจะตางกัน  นอกจากนั้นยังข้ึนอยูกบั
อายุอีกดวย  กลาวคือเด็กจะมีปุมสัมผัสประมาณ 9,000 และนอยลงตามอายท่ีุมากข้ึน  ซ่ึงจะคงเหลือ
ประมาณ 3,000  เพราะฉะน้ันเด็กจะมีการรับรสไดไวกวาผูใหญ ดวยเหตุนี้ความนิยมอาหารของเด็ก
และผูใหญจึงตางกัน   

  3.3 รสชาติและความชอบ มีความแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล และสังคม เชน  ใน
บางเผาของอินเดียจะหามกนิงูเหา เสือเพราะเปนสัตวดรุายหรือลิงเพราะมีความเช่ือวาเปนตนกําเนิด
ของมนุษยบางเผาหามกินสัตวท่ีตายไมรูสาเหตุเปนความฉลาดท่ีวาสัตวอาจมีเช้ือโรคมาสูคน  ความ
หลากหลายของรสชาติและความชอบท่ีมีอยูในสังคมตางๆไมมีสังคมใดท่ียอมรับอาหารท่ีไดรับการ
วิเคราะหวาเปนอาหารดีมีคุณคาในสภาพแวดลอมและความชอบอาหารดังกลาววามีคุณคามากท่ีสุด 
แมแตการเพาะปลูกพืชมีความสัมพันธเล็กนอยระหวางคุณคาทางโภชนาการและปริมาณท่ีบริโภค   

  3.4 ปจจัยท่ีเกีย่วของกับอารมณและจิตใจ จิตใจมีอิทธิพลตอการกินอาหารทําใหมีผลตอ
พฤติกรรมการกินอาหารท้ังทางตรงและทางออม เชน ความอยากกินจะเกีย่วของกับอาหารท่ีไดเคยรู
รสชาติมากอนและสวนมากจะเปนอาหารท่ีมีรสชาติถูกปากเม่ือไดเหน็อาหารนั้นอีกถึงแมจะอ่ิม
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แลวกย็ังสามารถกินไดอีกหรือคนท่ีขาดความรัก  ความอบอุน  เสียใจ  เชน อกหัก  อาจจะแสดงออก
โดยการกนิอาหารใหมากข้ึนเพื่อกลบเกล่ือนความไมสบายใจ  เปนตน   
 

   3. สถานการณการบริโภคขนมของเด็ก 

    การบริโภคอาหารของเด็กไทยเปล่ียนแปลงไปตามวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงและมีความ
แตกตางกันระหวางเด็กในเขตเมืองและเด็กชนบท  โดยพบวาเด็กในเขตเมืองมีการบริโภคเนื้อสัตว
และไขมันเพิ่มข้ึนแตบริโภคผักผลไมลดลง นิยมบริโภคอาหารแนวตะวันตกมากกวาอาหารทองถ่ิน
หรืออาหารไทยรวมถึงวิถีชีวิตท่ีตองเรงรีบทําใหมีการบริโภคอาหารพรอมปรุงและอาหารกึ่ง
สําเร็จรูปมากข้ึน   

    จากการสํารวจสภาวการณเด็กและเยาวชนในพ.ศ.2547 – พ.ศ.2548 พบวาเด็กประถม 
ศึกษาท่ีรับประทานขนมกรุบกรอบและเคร่ืองดื่มน้ําอัดลมเปนประจํามีอัตราสวนรอยละ 26.95 และ 
20.28  (สถานบันรามจิตติ, 2549) ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา เกี่ยวกับแนวโนมการบริโภคขนม
ขบเค้ียวและนํ้าอัดลมของเด็กมีปริมาณเพิม่มากข้ึน (วิทยา กุลสมบูรณ, 2549) และขอมูล ชนิดของ
ขนมท่ีมีขายในตลาดเปนพวกลูกอมและแปงกรอบมากกวารอยละ82ทําใหเด็กสวนใหญเม่ือกนิขนม
เหลานี้ไปแลวจะรับประทานอาหารม้ือหลักนอยลง ไมรับประทานอาหารเชา และนิยมรับประทาน
อาหารจานดวน (Satia JA,2004) โดยเด็กอายุ 6 – 15 ป จะไดรับเงินคาขนมในวนัหยดุมากกวาวัน
ธรรมดา ( อุไรพร จิตตแจง ,2547 ) เด็กรอยละ 73 จะไดเงินไปโรงเรียน โดยเงินท่ีไดจะถูกใชเปนคา
ขนม (สุณ ี วงคคงคาเทพ, 2548) เดก็ใหเหตุผลตอการเลือกซ้ือขนมมากกวาอาหารเพราะความอรอย 
 การศึกษาเปรียบเทียบระหวางเด็กนกัเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการปกตกิบันักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการ
เกิน พบวามีความเชื่อดานสุขภาพแตกตางกัน และมีพฤติกรรมการบริโภคตางกัน โดยนกัเรียนท่ีมี
ภาวะโภชนาการเกินจะมีพฤติกรรมบริโภคท่ีไมถูกตอง (ลลิตา แจมจํารัส ,2544) และเดก็นักเรียน
รอยละ 85 เปนผูเลือกซ้ือขนมเอง นอกจากการบริโภคขนมขบเค้ียวแลวยังมีการบริโภคน้ําหวาน
และนํ้าอัดลมมากข้ึน จากการศึกษาของกองโภชนาการ กรมอนามัย พบวา ขนม 700 ตัวอยางท่ีมีใน
ตลาด มีจํานวนไมถึงรอยละ 10 ท่ีมีปริมาณนํ้าตาล ไขมันและโซเดยีมในระดับท่ีปลอดภัย ซ่ึงเม่ือ
รับประทานในปริมาณไมปลอดภัยจะมีผลเสียตอสุขภาพมาก 

     ขอมูลสนับสนุนวาเด็กมีการบริโภคขนมมากข้ึน คือ การลงทุนจากบริษัทผลิตขนมขบ
เค้ียวและลูกอม ของประเทศไทยมีมากข้ึน ขนมขบเค้ียวและเคร่ืองดืม่ท่ีเด็กบริโภค มีการเติมน้ําตาล
สูงถึงรอยละ 61.7 โดยคาเฉลี่ยปริมาณนํ้าตาลจากขนมและเคร่ืองดื่มท่ีเด็กบริโภคเทากับ 40.4 กรัม
ตอวัน ซ่ึงสูงกวาเกณฑบริโภคน้ําตาลท่ีเหมาะสม คือ ไมควรเกนิ 24 กรัมตอวัน โดยขอมูลนี้มี
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ความสัมพันธกับปริมาณการบริโภคน้ําตาลของคนไทยท่ีมีเพิ่มข้ึนทุกปและพบวาคนไทยบริโภค
อาหารที่ประกอบดวยแปงและน้ําตาลตอคนในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมาเพ่ิมสูงข้ึนเปน 2.6 เทา จาก 
12.7 กิโลกรัม/คน/ป ใน พ.ศ. 2526 เปน 33.2 กิโลกรัม/คน/ป ใน พ.ศ. 2549 (ศูนยบริหารการผลิต 
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย) บริษัทใหญๆท่ีผลิตอาหารประเภทขนมขบเค้ียวและ
ลูกอม มีการขยายการผลิตโดยมีเดก็เปนกลุมลูกคาสําคัญ และมีการพฒันารูปแบบของผลิตภัณฑให
มีความนาสนใจ หาซ้ือไดงาย มีการแบงบรรจุเปนช้ินเล็ก ๆ ในราคาท่ีเดก็หาพอจะมีเงินซ้ือได มีการ
จัดทําเวปไซต ชมรมและกลุมคนบริโภคขนมชนิดเดียวกนั  

 
    4.  สภาวะสุขภาพและภาวะโภชนาการเด็ก 

    น้ําหนกัเกนิ (Overweght) คือ การมีน้ําหนักตัวเกินการเกณฑปกติท่ัวไปเม่ือเทียบกบั
สวนสูงของคน ๆ นั้น 

    โรคอวน (Obesity) หมายถึง การที่มีน้ําหนักและไขมันเกินมาก ๆ และถึงข้ันเส่ียงตอ
ปญหาสุขภาพได แตคนท่ีมีน้ําหนกัมากเพราะมีโครงกระดูกใหญ และกลามเนื้อมากกวาปกติไมถือ
วาเปนโรคอวน 

     การวัด การคํานวณ โรคอวน 
    1. คาน้ําหนกัตามความสูง (Weight for height, W/H) เปนวิธีท่ีใชบอยในเด็ก คาน้ําหนัก

ตามความสูงปกติควรสูงกวารอยละ 90 – 110 ของเกณฑอางอิง ตามเพศ ถาคาน้ําหนักตามความสูง 
ท่ีสูงกวา 120 % ถือวาเปนโรคอวน (วิธีนีอ้าจมีขอผิดพลาดไดในนักกีฬาท่ีมีกลามเนื้อมาก) โดยใช
สูตรคํานวณ คือ 

     %W/H    น้ําหนกัตัว (กโิลกรัม) X 100 
   น้ําหนกัมัธฐานตามความสูงและเพศเดียวกนั 
    2. ดัชนีมวลกาย (Body mass index, BMI หรือ Quetelet index) ถามากกวาเปอรเซนไทล

ท่ี 95 ถือวาอวน และถามากกวาเปอรเซนไทลท่ี 85 ถือวา ‘at risk of obesity) โดยใชสูตรคํานวณ คือ 
     BMI   =        น้ําหนกัตัวเปนกิโลกรัม 
     (ความสูงเปนเมตร)2 

   3. การวัดความหนาของไขมันใตผิวหนงั (Skinfold thickness,SFT) โดยใช caliper วัด
ความหนาของไขมันใตผิวหนัง ในเด็กนยิมวดัท่ีกลามเนื้อบริเวณตนแขน (triceps) และสะบัก 
(subscapular) เปนดัชนีท่ีดีมาก ปกติคา SFT นอยกวา เปอรเซนไทลท่ี 85 ของเด็กเพศเดียวกัน แตก็
เปนการวดัท่ีผิดพลาดไดงายในเด็กท่ีอวนมาก จึงไมนยิมใช  
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    สถานการณอวนและภาวะน้ําหนักเกิน 
    จากรายงานขององคการอนามัยโลกในป 2547 ประมาณการวาประชากรอยางนอย 300 

ลานคนท่ัวโลก กําลังเผชิญปญหาโรคอวน และมากกวา 1 พันลานคน มีภาวะนํ้าหนักเกนิ ในจํานวน
นี้เปนเดก็อายตํุ่ากวา 5 ป 17.6 ลานคน มีภาวะนํ้าหนกัเกนิ 

    สถานการณดานโภชนาการของเด็กและเยาวชนท่ีกําลังเปนปญหาอยางมากในปจจุบัน
คือ ภาวะน้ําหนักเกนิและโรคอวน จากสถิติของท่ัวโลกพบวาในปจจบัุนและตอๆ ไปจะพบเด็กท่ีมี
ภาวะโภชนาการเกินโดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศท่ีพัฒนาแลวเพิม่มากข้ึน เนื่อง 
จากคานยิมและพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีแคลลอร่ีสูงรวมถึงกลุม อาหารที่
มีไขมันสูงดวยขาดการออกกําลังกาย การศึกษาโดยกรมอนามัยถึงสถานการณภาวะโภชนาการเกิน
ในเดก็นกัเรียนในโรงเรียนท่ัวประเทศไทย พบเดก็อนุบาล – ประถมศึกษาปท่ี 6 มีภาวะโภชนาการ
เกินรอยละ 12.1 – 14.8  

    จากการสํารวจดานสุขภาพของเด็กท้ังประเทศเม่ือป 2544 ตามโครงการวิจยัพัฒนาการ
แบบองครวมของเด็กไทย โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน (สกว.) พบวาเด็กอายุ  
2 -18 ป อวนรอยละ 8.2 โดยกลุมวัยรุนอาย ุ13–18 ป อวนรอยละ 8.6 และเปนวัยท่ีเปนโรคอวนมาก
ท่ีสุด 

    ในป พ.ศ. 2548 เครือขายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุน(สกว.)สํารวจขอมูลนักเรียนช้ัน ป.1–ป.6 ในโรงเรียนขนาดใหญท่ัวประเทศ 400 
เขต 342 แหง จํานวนนักเรียน 47,389 คน พบเด็กอวน รอยละ 12 น้ําหนักเกนิ รอยละ 5 รวมเดก็มี
ภาวะโภชนาการเกินรอยละ17 พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง ในกรุงเทพมหานครพบเด็กอวนมาก
ท่ีสุด รอยละ 15.5 ภาวะน้ําหนักเกนิรอยละ 17 รองลงมาคือภาคกลาง รอยละ 14.4 ภาคเหนือ รอยละ 
11.9 ภาคใตรอยละ 10.9 ภาคอีสานรอยละ 8.3 และการศึกษาพบวาโรงเรียนมีสวนเปนปญหาสําคัญ
ท่ีทําใหเด็กเส่ียงตอภาวะโภชนาการเกนิ 

   โรคอวนในเด็กและเยาวชนเปนสัญญาณเตือนภัยท่ีตองเฝาระวังเปนอยางยิ่งเพราะจาก
รายงานทางการแพทยพบวาเด็กท่ีอวนมีแนวโนมเติบโตเปนผูใหญท่ีอวน โดยพบวาเด็กและวยัรุนท่ี
อวนจะทําใหเปนผูใหญท่ีอวน รอยละ 30 และมีโอกาสปวยเปนโรคเบาหวาน รอยละ 25  

 
    สถานการณเบาหวาน ชนดิท่ี 2 ในเด็ก 
    อุบัติการณของโรคเบาหวานชนดิท่ี 2 (ชนิดไมพึ่งอินซูลิน) ในเด็กมีแนวโนมมากข้ึน

เชนเดยีวกับตางประเทศ การศึกษาขอมูลผูปวยเบาหวานในสถานพยาบาล 11 แหง ในกรุงเทพมหา 
นคร เชียงใหม นครราชสีมา จํานวน 9,419 คน พบวา เปนผูปวยเดก็กับวยัรุนจํานวน 250 ราย ใน
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จํานวนนี้ รอยละ 18.4 เปนเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน  ซ่ึงในอดีตพบเด็กและวยัรุนท่ีเปนเพยีงรอย
ละ 1–2 เทานั้น (สํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) รายงานในโรง 
พยาบาลศิริราชพบวาในชวงระยะเวลา 10 ป คือ ในป 2530 – 2539 มีผูปวยเด็กอายุ 0 – 14 ป ท่ีเปน 
เบาหวานเพิ่มข้ึน เชนเดยีวกับขอมูลโรงพยาบาลรามาธิบดีก็พบวาในชวงระยะเวลา 10 ป คือในป 
2533 – 2542 มีผูปวยเดก็อายุ 0 – 15 ป ท่ีเปนเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน เพียง 4 คน คิดเปนรอยละ 
12 และเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 23 คน หรือรอยละ 40  ภายในระยะเวลา 6 ป ในป 2543 – 2548 เพิ่มข้ึน
ประมาณ 10 เทา และพบเดก็อวนมีแนวโนมเปนเบาหวานมากข้ึน  

    สถานการณดานทันตกรรม 
    รายงานการสํารวจภาวะทันตสุขภาพแหงชาติไดระบุวาในระหวางป 2543 – 2544 (กอง

ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย,2545 )  เดก็ไทยอาย ุ12 ปมีฟนแทผุถึงรอยละ 57  จํานวนซ่ีฟนท่ีผุเพิม่
เล็กนอยจาก 1.5 เปน 1.6 ซ่ีตอคน พบวาภาคใตมีความชุกของโรคสูงสุด รองลงมาเปนภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนอื ภาคเหนือ และภาคกลาง ในแตละภาคจะพบเด็กฟนผุในเขตเมืองมากกวาเขตชนบท 
ในขณะท่ีการไดรับบริการรักษาโรคฟนผุเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม นอกจากนี้ยังมีรายงานโรคฟนผุในฟน
น้ํานมสูงมาก โดยจะพบฟนผุมากข้ึนเม่ือเด็กอายุเพิ่มข้ึน โดยประมาณวาในเด็กอายุ 3 ป มีโรคฟนผุ
รอยละ 60 เฉล่ีย 1 คน จะมีฟนผุ 3 ซ่ี ในขณะท่ีเด็กอายุ 6 ป จะพบโรคฟนผุถึงรอยละ 60 เฉล่ีย 1 คน 
จะมีฟนผุ 6 ซ่ีโดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมบริโภคขนมขบเค้ียวและน้ําอัดลม รวมถึงทัศนคติของ
ผูปกครองท่ีคิดวาฟนน้ํานมไมสําคัญไมตองรักษา จนมีผลตอฟนแท และเปนพฤติกรรมท่ีไมถูกตอง   

 
    5. ขอปฏบัิตใินการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 

 การสงเสริมใหนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง รูจักเลือกรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน กินแตพอดีพอเหมาะและไดสมดลุในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของ
รางกาย  เปนส่ิงจําเปนเนื่องจากเดก็วยัเรียนเปนวัยท่ีรางกายกําลังเจริญเติบโต  มีการใชพลังงานเพ่ือ
กิจกรรมตางๆ ดังนั้นการไดรับประทานอาหารท่ีถูกตองและเหมาะสมจะชวยใหรางกายเจริญเติบโต 
สามารถทํากิจกรรมตางๆไดดี  และมีประสิทธิภาพ  จะตองมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารดังนี้ 

 1.   ความตองการพลังงานในแตละวัน 

 ปกติรางกายตองการพลังงานในแตละวันแตกตางกันตามวัย เพศ และความหนกัเบาของ
กิจกรรมท่ีทําในแตละวัน ดังนัน้ในแตละวนัเราควรดูแลใหรางกายไดรับพลังงานท่ีพอเหมาะกับ
ความตองการของรางกาย โดยอาจเปรียบเทียบจากขอมูลตอไปนี้ 
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 เด็กอายุ อายุ 1- 9 ป  มีความตองการพลังงาน  1,200  - 1,600  กิโลแคลอร่ี 

 วัยรุน อายุ 10 – 19 ป เพศหญิง  มีความตองการพลังงาน 1,700 – 2,000  กิโลแคลอร่ี 

     เพศชาย    มีความตองการพลังงาน 1,850 – 2,400 กิโลแคลอร่ี 

 ผูใหญ อายุ 20 ปข้ึนไป เพศหญิง มีความตองการพลังงานประมาณ 2,000   กิโลแคลอร่ี 

       เพศชาย  มีความตองการพลังงานประมาณ 2,800   กิโลแคลอร่ี 

 ผูใหญสูงวัย  จะมีความตองการพลังงานลดนอยลง เพราะมีกิจกรรมนอยลง 

 พลังงานนั้นควรไดรับจากสารอาหาร 3 ประเภท คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
ในสัดสวนท่ีเหมาะสมซ่ึงในอาหาร100สวนควรมีสัดสวนของพลังงานจาก คารโบไฮเดรต ประมาณ  
50– 60 สวน โปรตีน ประมาณ 10– 20 สวน และไขมัน ประมาณ 20– 30 สวน  โดยคารโบไฮเดรต 
1 กรัมจะใหพลังงาน 4  กิโลแคลอร่ี   โปรตีน 1 กรัมจะใหพลังงาน 4 กโิลแคลอร่ี และไขมัน 1 กรัม
จะใหพลังงาน 9 กิโลแคลอร่ี ในชีวิตจริงคงไมสามารถคํานวณอาหารทุกจาน แตสามารถประมาณ
การได โดยตองกินอาหารท่ีมีความหลากหลาย และไขมันไมมากเกินไปเพราะไขมันใหพลังงานสูง
กวาสารอาหารอ่ืน  

 อาหารฟาตสฟูดหรืออาหารจานดวน ไดแก แฮมเบอรเกอร  มันทอด  เฟรนซฟราย  มิลค
เชค นมผสมไอศกรีม ซ่ึงอาหารในกลุมนีมั้กจะขาดผักและผลไมเปนอาหารท่ีใหพลังงานมากเหมาะ
กับชาวตางชาติท่ีมีรูปรางสูงใหญสวนคนไทยน้ันรูปรางเล็กโดยเฉพาะเด็กดวยแลวถาบริโภคแม
เพียง 1 ม้ือ ก็ถือวาไดพลังงานเกินคร่ึงหนึ่งของพลังงานท่ีรางกายตองการในแตละวัน ดังนั้นถา
รับประทานบอยๆหรือรับประทานเปนประจําอาจทําใหอวนได ซ่ึงในปจจุบันพบวาอาหารเหลานี้
กําลังเปนท่ีนยิมของผูบริโภคโดยเฉพาะในเขตเมือง (กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  2533: 46)  

 อาหารพลังงานสูงเปนอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตหรือไขมันเปนองคประกอบสูงไดแก    
อาหารหวานชนิดตางๆทองหยิบ ทองหยอด ลูกชุบ ฝอยทอง ขนมช้ัน ขาวเหนียวมูล ขนมเช่ือม จาก
การสํารวจคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทยของกองโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข พบวา  
อาหารหวานชนิดตางๆเหลานี้ในปริมาณ  100  กรัม  มีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบ 39.2 – 52.2 
กรัมและใหพลังงานประมาณ 273–423 กิโลแคลอรี นอกจากขนมหวานแลวผลไมบางประเภท  เชน  
กลวย ทุเรียน ลําไย  ขนุน มะขามหวาน ในปริมาณ 100 กรัม จะมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบ  
19– 75.6  กรัม และใหแคลอรีประมาณ 112 – 314  กิโลแคลอรี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
2535: 38 – 41, 68 – 69) ซ่ึงเม่ือเทียบกับผลไมชนิดอ่ืน เชน สมเขียวหวาน ชมพู พบวา 100 กรัม  จะ
ใหคารโบไฮเดรตเพียง 3.4 – 7.8  กรัม และใหพลังงาน 15 – 37  กิโลแคลอรีเทานั้น  นอกจากขนม
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หวานและผลไมดังกลาวแลว ไอศกรีม เคก คุกกี้ ช็อกโกแลต ยังเปนอาหารท่ีใหพลังงานสูงเชนกัน  
เนื่องจากมีน้ําตาลเปนสวนประกอบจํานวนมาก เชน ไอศกรีมมีน้ําตาลเปนสวนประกอบสูงถึงรอย
ละ20 – 22  เปนตน นอกจากอาหารพลังงานสูงท่ีมีคารโบไฮเดรตเปนองคประกอบมากแลว  อาหาร
ทอดชนิดตางๆ ก็ใหพลังงานสูงเชนกันกลาวคือไขมัน 1 กรัมใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรี การ
รับประทานอาหารทอดเปนประจําจะทําใหไดรับพลังงานมากเกินท่ีรางกายตองการ 

  2.   อาหารหลัก  5  หมู ( กองโภชนาการ 2540 ) 

 อาหารหลัก 5 หมู คือ  การจดัรวมอาหารทีใ่หคุณประโยชน  หรือมีสารอาหารสวนใหญ
คลายๆกันไวดวยกัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบดวูา ในวนัหนึ่งๆไดรับประทานอาหารที่ให
คุณประโยชนตางๆ ครบถวนแลวหรือยัง เพราะการรับประทานอาหารท่ีถูกตองจะทําใหรางกาย
สมบูรณแข็งแรง  มีความตานทานโรคภัยไขเจ็บไดด ี

 ในอาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหาร หรือธาตุอาหารหลายชนดิดวยกนัมากบาง
นอยบางไมมีอาหารชนิดหนึง่ชนิดใดชนิดเดียวท่ีจะใหสารอาหารครบในปริมาณท่ีเพยีงพอแกความ
ตองการของรางกายดังนั้นวนัหนึ่งๆจึงตองรับประทานอาหารหลายๆอยางดวยกนั เพื่อวาสารอาหาร
ใดท่ีขาดในอาหารชนิดหนึ่ง เม่ือรวมกันแลวก็จะไดครบตามท่ีรางกายตองการ สําหรับประเทศไทย  
ไดแบงสารอาหารท่ีมีอยูเปน 5  หมูดวยกนั  ตามปริมาณสารอาหารท่ีมีอยูดังนี้ คือ   

 อาหารหมูท่ี1 ไดแกอาหารจาํพวกเนื้อสัตว หมายถึงเนื้อสัตวทุกชนดิ เชน เนื้อหมู วัว  
ควาย ไก  เปด  ปลา  หอย  กุง  กบ  แมลง  ฯลฯ  

 อาหารจําพวกไข  ไดแก  ไขเปด  ไขไก  ไขเตา  ไขนกกระทา  ไขนกพิราบ  ฯลฯ  

 อาหารจําพวกนม รวมท้ังน้ํานมจากสัตวทุกชนิดท่ีใชเปนอาหาร ไมวาจะเปนในรูปของ
นมสด  นมผง  หรือผลิตภัณฑตางๆจากนม 

 อาหารจําพวกถ่ัวเมล็ดแหงตางๆและผลิตภัณฑจากถ่ัว เชน เตาหู  นมถ่ัวเหลือง  ฯลฯ 

 สารอาหารท่ีไดรับจากอาหารหมูนี้มีหลายชนิด ไดแก โปรตีน รองลงมาไดแก ไขมัน  
เกลือแร  และวิตามินตาง ๆ  พวกเครื่องในสัตว  โดยเฉพาะตับ  มีวิตามินและเกลือแรมากเปนพิเศษ 

 ประโยชนของอาหารหมูนี้คือ 

    ชวยเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต สรางเซลลและเนื้อเยื่อ ซอมแซมสวนท่ี สึกหรอ
ในอวยัวะตาง ๆ  ใหพลังงาน   เปนสวนประกอบของสารเคมีในรางกาย ใหมีอํานาจในการตานโรค  
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และเปนสวนประกอบของน้ํายอยและฮอรโมนเพื่อควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  เชน  ระบบ
การยอย 

 อาหารหลักหมูท่ี  2  ไดแก  ขาว  แปง  น้ําตาล  หัวเผือก  หัวมัน   

 อาหารจําพวกแปง ไดแก แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว แปงขาวโพด แปงสาลี แปงมัน
สําปะหลัง  กวยเต๋ียว  เสนหม่ี  ขนมจีน  ฯลฯ 

 อาหารจําพวกน้ําตาล  ไดแก  น้ําตาลทราย  น้ําตาลมะพราว  น้ําตาลออย   

 อาหารจําพวกเผือกมัน  ไดแก  มันเทศ  มันสําปะหลัง  มันมือเสือ   

 ประโยชนของอาหารหมูนี้คือ ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย ทําใหรางกายมี
พลังงานสามารถประกอบกจิกรรมตาง ๆ  ได 

 อาหารหลักหมูท่ี 3 ไดแก พชื ผักตางๆ ท้ังผักใบเขียว ผักสีเหลือง มีท้ังผักท่ีเปนใบ  เปน
ดอก ผล ตน ราก หัว ฯลฯ 

 สารอาหารท่ีไดจากอาหารหมูนี้คือวิตามินและเกลือแร เชน วิตามันเอ วิตามินบี เหล็ก  
เปนตน 

 ประโยชนของอาหารหมูนี้คือ  

    ชวยบํารุงสุขภาพรางกายและทําใหอวัยวะตางๆทํางานตามปกติ ชวยใหรางกายสดช่ืน
สมบูรณ บํารุงสุขภาพของผิวหนัง นัยนตา เหงือกและฟน  ชวยปองกนัและตานทานโรคชวยใหการ
ขับถายสะดวก 

 อาหารหลักหมูท่ี 4 ไดแก ผลไมตางๆ ผลไมใหสารอาหารคลายพวกผัก คือใหเกลือแร
และวิตามินตางๆ ผลไมแทบทุกชนิดใหวติามินซีแกรางกาย นอกจากนี้ยังใหวิตามินเอโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลไมท่ีมีสีเหลือง ผลไมแหงจะใหแคลเซียมและแรเหล็กอยูพอสมควร สวนวิตามินอ่ืน ๆ 
จะมีอยูบางในปริมาณท่ีไมมากนัก  แตชวยเสริมใหไดวิตามินตาง ๆ ในอาหารครบถวน 

    ประโยชนของอาหารหมูนี ้ เชนเดยีวกับอาหารหลักหมูท่ี  3   

 อาหารหลักหมูท่ี 5 ไดแก ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว ไขมันไมจําเปนตองอยูใน
รูปของน้ํามันท่ีใชประกอบอาหารเทานั้น พวกเนื้อสัตวบางอยาง เชน เนื้อหมู ไข หรือถ่ัวตาง ๆ   
โดยเฉพาะถ่ัวลิสง  ถ่ัวเหลือง  ก็มีไขมันอยูดวยเปนจํานวนมากพอสมควร 
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 ไขมันจากสัตว ซ่ึงเปนไขมนัชนิดอ่ิมตัว ท่ีใชมากท่ีสุดคือ น้ํามันหมู  นอกจากนีย้ังมีเนย  
ซ่ึงเปนไขมันจากนม รวมไปถึงพวกไขมันท่ีมีแทรกอยูในเน้ือสัตวดวย เชน มันหมู ไขแดง มันเนือ้  
มันไก  ครีมในนม  เปนตน 

 ไขมันจากพืช ซ่ึงเปนไขมันชนิดไมอ่ิมตัว ไดแก น้ํามันถ่ัวลิสง น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันรํา
ขาว น้ํามันขาวโพด น้ํามันดอกคําฝอยและน้ํามันมะกอกเปนตน  สวนน้ํามันมะพราวจะมีกรดไขมนั
มากกวา 

 ประโยชนของอาหารหมูนี้  ใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย 

  3. อาหารท่ีมีสารปนเปอนและสารปรุงแตงอาหาร 

 สารพิษในอาหารเกิดจากการกระทําของมนุษย ซ่ึงมีสารเคมีหลายชนดิท่ีมนุษยนํามาใช
ในการผลิตอาหาร การปรุงอาหาร และการถนอมอาหาร หากใชไมถูกวิธีสามารถจะกลับมาทําให
เกิดอันตรายตอมนุษยเองได  สารเคมีดังกลาว  คือ 

   3.1 สีผสมอาหาร ผูผลิตนิยมใสสีผสมอาหารเพ่ือลอใจผูใช สีท่ีใชสวนใหญเปนสีท่ีได
จากการสังเคราะห มีท้ังสีท่ีกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตใหใชและสีท่ีใชยอมผาอันตรายท่ีเกดิจากสี
นี้เกิดจากตัวของสีเอง ซ่ึงเปนสารเคมีและเกิดจากโลหะหนักท่ีปนมากบัสี เชน แคดเมียม หรือตะกัว่ 
ฯลฯ ในกรณท่ีีเปนสีท่ีใชยอมผาแลว จะมีความบริสุทธ์ิตํ่า มีโลหะหนักปนเปอนในปริมาณสูง  อาจ
ทําใหเกิดมะเร็งท่ีกระเพาะปสสาวะและระบบทางเดินอาหาร  การใชสีจึงควรใชเฉพาะสีท่ีกระทรวง
สาธารณสุขอนุญาตใหใชผสมในอาหารตามปริมาณท่ีกาํหนดเพราะหากใสในปริมาณมากกจ็ะกอ 
ใหเกิดอันตรายได (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  2532  : 160 – 166)  

    ตามกฎหมายกําหนดสีท่ีอนุญาตใหใชผสมอาหารไดมี  3  ประเภท  คือ   

1) สีอินทรียท่ีไดจากการสังเคราะห 

2.) สีอินทรียเปนสีท่ีไดจากส่ิงไมมีชีวิตในธรรมชาติ เชน ผงถานท่ีไดจาก 

การเผาพืชไตเตเนียมไดออกไซด 

   3 ) สีธรรมชาติ  ไดจากการสกัดพืช  สัตว  เชน  สีเขียวจากใบเตย  สีแดงจาก
กระเจีย๊บ 

      หากการใชสีธรรมชาติไมสามารถจะทําไดจริงๆแลว สีสังเคราะหสําหรับผสมอาหาร
ก็อาจใชแทนได  แตตองใชในปริมาณนอยท่ีสุด   
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         3.2   ผงชูรส  เปนสารปรุงแตงรสอาหารชนิดหนึ่ง  ซ่ึงไดจากการสังเคราะหทางเคมี  
มีช่ือทางเคมีวาโมโนโซเดียมกลูตาเมท (Monosodium glutamate) สวนใหญผลิตจากแปงมันสําปะ 
หลังหรือกากน้ําตาลมีลักษณะเปนผลึกสีขาวคอนขางใสรูปคลายกระบองหรือกระดูกหากบริโภคผง
ชูรสในปริมาณมากๆยอมทําใหเกิดภาวะตอรางกายในการขับออกจึงเปนปญหาสําหรับหญิงมีครรภ  
เด็กทารก และบุคคลท่ีมีความบกพรองของตับ เชน ผูปวยดวยโรคตับ ไต ปริมาณของผงชูรสใน
องคการอนามัยโลกกําหนด  ใหบริโภคไดโดยไมเกิดอันตรายคือ วนัละ120  มิลลิกรัมตอน้ําหนกัตัว  
1  กิโลกรัม  นั่นคือ ประมาณ 6 กรัมตอวัน  หรือ 1 ชอนชาพูนตอวัน  สําหรับคนท่ีมีน้ําหนกัตัว  50  
กิโลกรัม ทําใหเกิดอาการแพท่ีเรียกวา “โรคภัตตาคารจนี” (Chinese Restaurant Syndrome) ซ่ึงจะ
เกิดในผูท่ีมีความไวตอการแพผงชูรสหรือผูบริโภคเขาไปคร้ังละมากๆ จะมีอาการรอนวูบวาบ ชา
บริเวณคอใบหนาและหู มีอาการวิงเวียนออนเพลีย  อาเจยีน  เหง่ือออกมาก  วิงเวยีน  ออนเพลีย  หัว
ใจเตนเร็ว  และอาจเกดิอัมพาตช่ัวคราวบริเวณแขนและขาได 

  3.3  สารกันบูด  ดนิประสิวเปนวัตถุกนัเสีย  หรือสารกันบูดชนิดหนึ่งท่ีนิยมใชใส
ในอาหารพวกเน้ือสัตว เชน เนื้อแดดเดยีวเพราะสามารถทําใหเนื้อนั้นไมเนาเสียงาย  และมีสีแดงสด
ข้ึนแมกระท่ังในอาหารจําพวกปลาสมก็ยังมีผูนิยมนําไปใส ปริมาณการใชดินประสิวในอาหารนั้น  
กระทรวงสาธารณสุข  กําหนดใหใชขนาด 0.5 กรัมตอน้ําหนกัอาหาร 1  กก. หรือขนาดเทาเมล็ด
พริกไทย แตมักพบปญหาการใชเกินขนาดอยูเสมอ ซ่ึงจะกอใหเกดิอันตรายตอรางกาย  คือ  ทําให
เม็ดเลือดแดงไมปกติ  หายใจไมออก และอาจทําใหชักได  ปริมาณดินประสิวท่ีมากเกินไป จะทํา
ปฎิกริยากับสารเคมีท่ีอยูในรางกายเกิดเปนสารไนโตรซามีน  ซ่ึงพบวาเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเปน
โรคมะเร็งในตับ  

  3.4  สารชวยกรอบ น้ําประสานทอง หรือบอแรกซ  เปนสารเคมีท่ีหามใชในอาหาร  
มีลักษณะเปนเกล็ดขาว คลายผงซักฟอกและใชช่ือวา“ผงกรอบ” นอกจากนี้ ยังตรวจพบในสวนผสม
ของผงชูรสปลอมอีกดวย  สารชนิดนี้คุณสมบัติทําใหอาหารกรุบกรอบได  จึงมีคนนิยมนํามาใสใน
อาหารหลายชนิด เชน ลูกช้ิน หมูยอ  หัวไชโปว ทับทิมกรอบ กลวยทอด เปนตน  แตเนื่องจากสารนี้
เปนอันตรายตอรางกาย การบริโภคบอยคร้ังรางกายไมสามารถขับออกไดหมดเกิดการสะสมท่ีกรวย
ไต ทําใหไตอักเสบพิการ หรืออาจจะเปนมะเร็งได  หากบริโภคในปริมาณมากอาจทําใหถึงตายได 
ปริมาณท่ีทําใหตาย  พบวาในเดก็เล็ก ๆ ถาบริโภคเขาไปเพียง 5 –6 กรัมหรือ 1 ชอนชาพูนตอคร้ัง 
หรือในผูใหญ ถาบริโภคเกินกวา  15 กรัมตอคร้ัง  ก็จะทําใหถึงแกความตายได 
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  3.5 สารชวยเปอย ปจจุบันพบวามีผูนําโซดาซักผาหรือโซเดียมคารบอเนตซ่ึงเปน
สารเคมีท่ีหามใสในอาหารทีมี่ทําใหเนื้อสัตวเปอย ยุย หรือออนนุมได  สารดังกลาวมีลักษณะเปนผง
สีขาวละเอียดเปนสารท่ีมีพิษตอรางกายเพราะสามารถทําใหกระเพาะลําไสเปนแผลมีเลือดออก หรือ 
ทะลุได  ถาบริโภคเขาไปมาก ๆ จะทําใหตายได  ดังนัน้ถาตองการทําเนื้อสัตวใหออนนุม  เปอยยุย 
ควรใชวิธีธรรมชาติ คือการใชยางมะละกอดิบซ่ึงมีสารชวยยอยเรียกวา “ปาเปอิน” (papain) สารดัง 
กลาวเม่ือผานการปรุงดวยความรอนจะสลายตัวไดไมเปนอันตรายตอรางกายหรืออาจใชน้ําสับปะ 
รดซ่ึงมีสารชวยยอย ช่ือ “โบรมิลิน” (bromelin)หมักกบัเนื้อสัตวนอกจากนี้ยังสามารถใชวิธีการตุน
ใหความรอนนานๆก็จะไดผลชวยใหเนื้อสัตวเปอยไดเชนกันซ่ึงดกีวาและปลอดภยักวาการใชสาร 
เคมี 

  3.6 ยาฆาแมลง เปนสารสังเคราะหท่ีสลายตัวไดยากจึงมีพิษตกคางอยูนานเปนป  
เม่ือกินผักหรือผลไมท่ีมียาฆาแมลงปนเปอนจะทําใหรางกายไดรับสารพิษตกคางอยูในผักผลไมที
ละนอยๆ และสะสมอยูจนถึงจุดอ่ิมตัว จะแสดงอาการพิษนัน้ข้ึนโดยเร่ิมแรกจะมีอาการคล่ืนไส  
อาเจียน ปวดศีรษะ หนามืด วิงเวยีน ใจส่ัน ตาพราหายใจไมออก น้ําลายฟูมปาก ตัวแข็งเปนอัมพาต  
และเสียชีวิตในท่ีสุด  

  3.7 ฟอรมาลิน คือสารละลายท่ีประกอบดวยน้ําและฟอรมาลดีไฮดไมนอยกวารอย
ละ33 ตอน้ําหนัก เปนของเหลวใสไมมีสี มีกล่ินฉุนเฉพาะตัว ปกติมักใชในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ
เคมีภัณฑ พลาสติก ส่ิงทอและใชรักษาผาไมใหยับ สําหรับทางการแพทยมักใชเปนยาฆาเช้ือโรค  
ฆาเช้ือรา น้ํายาดับกล่ิน น้ํายาดองศพปจจบัุนมีผูประกอบการคาอาหารรายยอยนยิมใชแชผักสดหรือ
อาหารทะเล หรือชุบสารละลายฟอรมาลินเพื่อชะลอการเนาเสียของอาหาร เม่ือผูบริโภคไดรับสารนี้
เขาไปในรางกายจะทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนังและเยื่อบุทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหาร
จะมีอาการปวดทองรุนแรง คล่ืนไส อาเจียน ปสสาวะไมออก กดประสาทสวนกลางทําใหหมดสติ 
ในกรณีท่ีไดรับปริมาณ 30 มิลลิกรัมจะทําใหหมดสติและตายได ถาสัมผัสท่ีผิวหนังจะทําใหเกิด
ระคายเคือง ปวดรอนอยางรุนแรง (นัยนา  ใชเทียมวงศ  2541: 48) 

  4.   ขนมขบเคีย้ว 

 เด็กในวยัเรียนควรจะหลีกเล่ียงของกินเลนหรือขนมขบเคี้ยวเชน ฮานามิ ทาโร โปเต  ถ่ัว
เคลือบโอวันติน ปาปริกา ขาวเกรยีบกุง มโนราหฯลฯ  อาหารเหลานี้เกือบท้ังหมดเปนอาหารจําพวก
แปง น้ําตาล ไขมันซ่ึงจะใหสารคารโบไฮเดรตและพลังงานมาก  เม่ือรับประทานกอนอาหารจะรูสึก
อ่ิมเพราะไดรับพลังงานสูงทําใหรับประทานอาหารไดนอยมีผลทําใหเด็กขาดสารอาหารท่ีจําเปนตอ
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รางกายเชนโปรตีนและวิตามินซ่ึงเปนสารอาหารท่ีจําเปนสําหรับเด็กในการเจริญเติบโตของรางกาย
และเสริมสรางสติปญญา 

 ของกินเลนนอกจากเปนอาหารท่ีไมมีคุณคาทางโภชนาการแลวยังมีสารอ่ืนท่ีเจือปนอยู 
ท่ีทําใหเกิดโทษแกรางกาย  เชน วัตถุปรุงแตงกล่ินรส ไดแก บอแรกซ ผงชูรส สารเหลานี้เม่ือกินเขา
ไปในปริมาณท่ีมากจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกายดังกลาวขางตนถึงแมวาผงชูรสท่ีใสในอาหารจะ
กระตุนปลายประสาทโคนล้ินและลําคอทําใหรูสึกอรอยขณะเดยีวกันผงชูรสก็เกิดอันตรายไดคือผง
ชูรสมีสารในกลุมอะมิโนเปนสวนประกอบเม่ือสลายตัวจะทําใหเกดิกาซแอมโมเนีย ซ่ึงเปนกาซพษิ
ท่ีรางกายตองกําจัดใหหมดไปเพราะจะทําใหเกิดอันตรายรายแรงจนถึงข้ันเสียชีวิต ผงชูรสไมเหมาะ
สําหรับคนท่ีเปนโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร การขับถายผิดปกติและโรคไต ในของกินเลนยังพบวา
มีสวนประกอบของเกลือ หากกินมากๆนานๆ อาจจะกระทบกระเทือนถึงการทํางานของไตได อาจ
ทําใหเปนโรคไตและโรคความดันโลหิตสูงเพราะไตตองทํางานหนัก (ศรีรัตน  พินธุ  2539: 19–20) 
ของกินเลนสวนใหญมักจะมีสีสันนากิน ซ่ึงผูผลิตมักจะมีการใสสีผสมลงไป และยงัมีการใสสารกัน
บูดเพื่อใหขนมน้ันมีอายกุารเก็บนานข้ึนสารเหลานี้มีอันตรายตอรางกายดังไดกลาวมาแลวขางตน 
นอกจากนี้ยังพบวามีเช้ือราปนเปอนในขนมขบเค้ียวท่ีเปนซองสําเร็จรูป เช้ือรานี้จะสรางสารเคมีท่ีมี
พิษข้ึนในขณะท่ีมันเจริญเติบโตอยูในอาหาร  คือ สารพิษ “อะฟลาท็อกซิน” หากกนิสารพิษนี้เขาไป
เปนจํานวนมาก  หรือแมเปนจํานวนนอย แตไดรับเปนประจําก็เกิดการสะสมจนทําใหเกิดอาการชัก  
หายใจลําบาก  ตับถูกทําลาย  หัวใจและสมองบวม  และเปนสาเหตุของโรคมะเร็งได 

  5.   น้ําดื่ม    

 น้ํา มีความจําเปนตอรางกายอยางยิ่ง  น้ํามีประโยชนมากไมแพสารอาหารชนิดอ่ืนเพราะ
น้ําเปนตัวนําสารอาหารทุกชนิดไปใชใหเปนประโยชน รางกายมีน้ําเปนสวนประกอบอยูประมาณ
รอยละ 70 ของน้ําหนกัตัว โดยเปนสวนประกอบท่ีสําคัญภายในเซลล เปนสวนประกอบของเลือด
และของเหลวท่ัวรางกายน้ําเปนตัวทําละลายทําหนาท่ีละลายอาหารและสารประกอบในรางกาย 
ชวยควบคุมอุณหภูมิของรางกายใหคงท่ี ชวยในการยอย ในการดดูซึมและนําสารอาหารไปยังเซลล
ตางๆ ท่ัวรางกาย ชวยในการไหลเวยีนของสารภายในรางกายและชวยในการขับถายของเสียออก  
ชวยใหเกิดปฏิกิริยาเคมีการออกซิไดซของสารอาหารตางๆ ในรางกายใหเปนไปตามปกติ  ชวยหลอ
ล่ืนในการทํางานของอวัยวะ  และชวยใหผิวหนังไมแหง 

 ดังนั้นเด็กในวยัเรียนจึงควรดืม่น้ําท่ีสะอาดประมาณวันละ  8  แกวเพื่อบํารุงรางกายให
อวัยวะสามารถทํางานไดอยางปกติ 
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6. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

นโยบายและเปาหมายการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  

กรมอนามัยไดกําหนดใหงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนตัวช้ีวัดหลักของกรมอนามัย 
กําหนดเปาหมายใหโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัดผานเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพไมนอยกวารอยละ 60  เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาสาธารณสุขฉบับท่ี 9  

นอกจากนี้โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ยังเปนตัวช้ีวัดหนึ่งตามยุทธศาสตรเมืองไทยแข็งแรง 
(Healthy Thailand) เพื่อมุงปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพเด็ก นําไปสูการเรียนรูวิถีชีวิตเพือ่สรางสุขภาพ
ท่ีดีท้ังในปจจบัุนและอนามคต 

แนวคิดเร่ืองการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

การดูแลสงเสริมสุขภาพนักเรียนในชวงเวลาท่ีผานมาเปนการดําเนินการรวมกันระหวาง
โรงเรียนและเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีหากโรงเรียนนํากลยุทธโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไปปรับ
ใชในการพัฒนาสุขภาพนกัเรียนและผูเกี่ยวของจะทําใหทุกคนในโรงเรียนรวมท้ังสมาชิกในชุมชน
ไดรับความรู ปลูกฝงทัศนคติและสรางเสริมทักษะท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองและยั่งยนื
เพราะการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันเกีย่วกับสุขภาพ
สําหรับนักเรียน ผูปกครอง ครู บุคลากรในโรงเรียน องคกรทองถ่ิน และชุมชนอยางแทจริง 

ความหมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

องคการอนามัยโลก (WHO,1998) ไดใหคําจํากัดความของ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  คือ 
โรงเรียนท่ีมีขีดความสามารถ แข็งแกรง ม่ันคง ท่ีจะเปนสถานท่ี ท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพื่อการอาศัย 
ศึกษา และทํางาน 

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2545) ไดใหความหมายของ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ โรงเรียนท่ีมีความรวมมือรวมใจพฒันาพฤติกรรมและส่ิงแวดลอมให
เอ้ือตอสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ เพื่อการมีสุขภาพท่ีดีทุกคนในโรงเรียน 

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนแนวคิดท่ีกวางขวางและครอบคลุมดานสุขภาพอนามัยทุก
แงมุมของชีวิตท้ังในโรงเรียนและชุมชนนัน่คือความรวมมือกันผลักดันโรงเรียนใชศักยภาพท้ังหมด
ท่ีมีอยูเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและชุมชนใหมีความ 
สามารถในเร่ืองตอไปนี ้

1. นําขอมูลความรูดานสุขภาพมาประยุกตใชในชีวิตประจาํวัน  
2. ดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเองและผูอ่ืน  
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3. ตัดสินใจและควบคุมสภาวการณและส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ  

     แนวคิดนี้จะสนับสนุนใหโรงเรียนและชุมชนสามารถดําเนินการรวมกัน ทํางานเปนทีม
โดยมีผูนําท่ีเขมแข็งทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตกลงกันในเปาหมายตางๆ
ภายใตการผสมผสานแนวคิดของการพัฒนาดานการศึกษาและดานสุขภาพ  

องคประกอบของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

การดําเนนิงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหเกดิกจิกรรม
สงเสริมสุขภาพและปองกนัโรคตามองคประกอบาของการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ10 ประการ  
โดยแบงออกเปน 2  กลุม   

กลุมหนึ่ง องคประกอบดานกระบวนการซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีจะเปนฐานท่ีม่ันคงแข็งแกรง 
สนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ไดแก   นโยบายของโรงเรียน และการบริหารจัดการในโรงเรียน 

กลุมท่ีสอง เปนองคประกอบดานการสงเสริมสุขภาพอันเปนองคประกอบท่ีเปนเนื้อหา
สาระสําคัญเพื่อการสงเสริมสุขภาพท้ังของนักเรียนครูและบุคลากรตางๆในโรงเรียนไดแกโครงการ
รวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน การจัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ บริการอนามัยโรงเรียน สุข
ศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย ออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ การให
คําปรึกษา และสนับสนุนทางสังคม และการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

เพื่อใหโรงเรียนมีการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพของนักเรียนครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอยางครบถวนสอดคลองกับแนวคิดของการสงเสริมสุขภาพ องคการอนามัย
โลกไดเสนอแนะองคประกอบของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 เร่ือง ดังนี้ 

1. นโยบายของโรงเรียน (School Policies) 

      หมายถึง ขอความท่ีกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน ซ่ึง
จะสงผลตอกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสงเสริมสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนตอไป 

     2. การบริหารจัดการในโรงเรียน  (School Management Practices) 

     หมายถึงการจัดองคกรและระบบบริหารงานของโรงเรียนเพื่อใหการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียนเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง  
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     3. โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน (School and Communility Project) 

   หมายถึงโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ีตองดําเนินการรวมกนั ระหวางโรงเรียน 
ผูปกครองและสมาชิกของชุมชนเพื่อสรางการมีสวนรวมจากสมาชิกในชุมชนในการดูแลสนับสนนุ
เร่ืองสุขภาพของเด็กในชุมชนน้ัน ๆ 

    4. การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ (Healthy School Environment) 

   หมายถึงการจัดการควบคุมดูแลปรับปรุงส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ี
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมสุขภาพ กาย จิต และสังคม รวมถึงการปองกัน
โรคท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังตอนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 

     5. บริการอนามัยโรงเรียน (School Health Service) 

   หมายถึง การท่ีโรงเรียนจดัใหมีบริการสุขภาพข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนทุกคน 
ไดแกการเฝาระวังภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตนในโรงเรียน 

     6. สุขศึกษาในโรงเรียน  (School Health Education) 

   หมายถึงการท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในหลักสูตรการศึกษาและผานทาง
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อมุงใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีการฝกปฏิบัติท่ีนําไปสูการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 

   7. โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย (Nutrition and Food Safety) 

   หมายถึง  การดําเนินการใหนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนไดรับประทานอาหารท่ี 
ถูกหลักโภชนาการ คํานึงถึงความปลอดภัยของอาหาร สงเสริมใหนักเรียนมีภาวการณเจริญเติบโต
สมวัย รวมท้ังการแกไขปญหาทุพโภชนาการของนักเรียนดวยวิธีท่ีเหมาะสม 

    8.  การออกกําลังกาย กฬีา และนันทนาการ   (Physical Exercise, Sport and Recreation) 

    หมายถึง  การสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการออกกําลังกาย 
เลนกีฬา และทํากิจกรรมนันทนาการ เพื่อสงเสริมสุขภาพ โดยการจัดสถานท่ี จัดหาอุปกรณตาง ๆ ท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการสําหรับทุกคนในโรงเรียน 
พรอมท้ังเปดโอกาสใหสมาชิกอ่ืนในชุมชนเขามาใชสถานที อุปกรณหรือรวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดั
ข้ึนตามความเหมาะสม 
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      9. การใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม (Counseling and Social Support) 

    หมายถึง  การจัดเพื่อใหเกิดระบบบริการใหคําปรึกษา แนะแนว และชวยเหลือนักเรียนท่ี
มีปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักเรียนท่ีอยูในภาวะเส่ียง และนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงตาง ๆ 

      10. การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (Health Promoting Staff) 

    หมายถึง  การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุน สงเสริมใหครู และบุคลากรอ่ืน ๆ ใน
โรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม สงผลดีตอสุขภาพของตนเองและเปนแบบอยางท่ีดีแก
นักเรียนในโรงเรียน 

 

      ประโยชนของการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

      1. โรงเรียนไดรับรูเร่ืองการสงเสริมสุขภาพ พรอมคูมือการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ เกณฑมาตรฐานของการประเมิน และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

      2.  นักเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตในการสรางพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงจะปลูกฝงใหเกิดการ
ปฏิบัติตนท่ีจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดีต้ังแตเด็ก ควบคูไปกับการศึกษา เพื่อใหเด็ก เกง ดี มีสุข 

      3. ครู ผูปกครอง และสมาชิกของชุมชนจะไดรับความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เพื่อ
นําไปปฏิบัติใหเกิดทักษะการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม 

      4. ตัวช้ีวัดของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ท้ังดานผลผลิตและดานกระบวนการ กอใหเกิดผลดีตอโรงเรียนในการรับการประเมิน
จากภายนอก 

 
       การเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

      โรงเรียนแสดงความจํานงตอหนวยงานตนสังกัด ในระดับจังหวัดหรือพื้นท่ีเขต
การศึกษาเพื่อรวมโครงการ     เม่ือโรงเรียนเขารวมโครงการแลวจะไดรับคูมือการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และเกณฑมาตรฐานการประเมินโรงเรียนเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน และพัฒนาสูการประเมินเพื่อรับรองในระดับตาง ๆ ตอไป 
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       การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

       การประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจน เพื่อเปนการกระตุน จูงใจ
ใหโรงเรียนพัฒนาตามองคประกอบของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อประกาศเกียรติคุณโรงเรียนท่ี
มีผลงานดีเดน  โดยการดําเนินงานยึดเกณฑมาตรฐานภายใตองคประกอบโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
10 องคประกอบ  รวมท้ังส้ิน 63 ตัวช้ีวัด ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ 49 ตัวช้ีวัดในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา  

      สวนสําคัญของการประเมินคือ ในแตละองคประกอบจะมีจํานวนตัวช้ีวัดท่ีตางกัน คา
คะแนนท่ีกําหนดมีความแตกตางกันตามความสําคัญของตัวช้ีวัด เม่ือประเมินแลวคาคะแนนจะถูก
แบงเปน 

      ผานเกณฑประเมินข้ันดมีาก       ไดคะแนนรอยละ 75 ข้ึนไปของคะแนนสูงสุด 

      ผานเกณฑประเมินข้ันดี              ไดคะแนนรอยละ 65 – 74 ของคะแนนสูงสุด 

      ผานเกณฑประเมินข้ันพืน้ฐาน    ไดคะแนนรอยละ 55 – 64 ของคะแนนสูงสุด 

      ควรพัฒนาตอไป                         ไดคะแนนนอยกวารอยละ 55 ของคะแนนสูงสุด 

     เม่ือสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบแลว จะผลท่ีไดมากําหนดระดับของการ
ประเมินเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

     ระดับทอง   หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑประเมินข้ันดีมากไมนอย
กวา 8 องคประกอบ  และไมมีผลการประเมินตํ่ากวาข้ันพื้นฐาน ใน 2 องคประกอบท่ีเหลือ 

     ระดับเงิน   หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑประเมินข้ันดีมากไมนอย
กวา 6 องคประกอบ และไมมีผลการประเมินตํ่ากวาข้ันพื้นฐานใน 4 องคประกอบท่ีเหลือ 

     ระดับทองแดง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑประเมินข้ันดมีากกไม
นอยกวา 4 องคประกอบ และไมมีผลการประเมินตํ่ากวาข้ันพื้นฐานใน 6 องคประกอบท่ีเหลือ 

     เม่ือโรงเรียนผานการประเมินแลวอายุของการรับรองจะมีระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ี
ระบุไวในเกียรติบัตร  สําหรับโรงเรียนท่ีตองการเล่ือนระดับสามารถขอรับการประเมินเล่ือนระดับ
กอนการรับรองหมดอายุ ไดตามความพรอมของโรงเรียน สวนโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับ
ทองจะตองมีการประเมินใหมทุก 2 ป โดยการประเมินจะมีการแตงต้ังทีมประเมินโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพซ่ึงแบงเปน 2 ระดับ ไดแก  ทีมระดับอําเภอ และทีมระดับจังหวัด 
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      7. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

      ลลิดา  แจมจํารัส (2545) ศึกษาเร่ืองสถิติวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน ในจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบความ
เช่ือดานสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคระหวางนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการปกติกับภาวะโภชนาการ
เกิน ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ภาวะโภชนาการาของนักเรียน  พบวา นักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการปกติและนักเรียนท่ีมีภาวะ
โภชนาการเกินมีความเช่ือดานสุขภาพแตกตางกัน และมีพฤติกรรมการบริโภคตางกัน โดยนักเรียน
ท่ีมีภาวะโภชนาการเกินจะมีพฤติกรรมบริโภคท่ีไมถูกตอง ไดแก การรับประทานอาหารเร็ว บริโภค
ขนมกรุบกรอบ อาหารทอด น้ําหวานและน้ําอัดลม โดยมีปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
บริโภค ไดแก การศึกษาของบิดา และจํานวนเงินคาเครื่องดื่ม สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะ
โภชนาการ ไดแก ความเชื่อดานสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค การศึกษาของบิดา การศึกษาของ
มารดา และอาชีพของมารดา 

      สุนทรา   โตบัว (2549) ทําการวิจัยระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
อัตราชุกของภาวะโภชนาการเกินและปจจัยเส่ียงตอภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนประถมศึกษา 
ใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 5 พบอัตราชุกภาวะโภชนาการเกินรอยละ 8.4 มีอัตรา
ชุกในเพศชายสูงกวาหญิง และจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนปจจัยเส่ียง คือ การ
รับประทานอาหารที่ไขมันสูง  รับประทานอาหารฟาสฟูด รับประทานขนมหวาน  อดอาหารบางม้ือ
แลวเพิ่มปริมาณมากข้ึนในมื้อถัดไป การรับประทานอาหารมากกวา 3 ม้ือ การควบคุมภาวะ
โภชนาการเกินจึงควรจัดโปรแกรมควบคุมน้ําหนักใหแกนักเรียน โดยเนนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมโดยเฉพาะการจัดอาหารกลางวัน  ครูกระตุน และมีนโยบายการควบคุมรานคาท่ีจําหนาย
อาหารและขนมใหแกนักเรียน 

      จินตนา  กฤษณาเวศน (2544) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑขนมขบเค้ียว
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยศึกษาในเด็กมัธยมศึกษาท่ีกําลังศึกษาในภาค
เรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2543 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางไดรับคาใชจายประจําตัวรายวันจาก
ผูปกครองโดยตรง พักอาศัยในบานพักสวนตัว ไปโรงเรียนโดยผูปกครองไปสง การตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑขนมขบเค้ียว พบวากลุมตัวอยางเคยรับประทานขนมขบเคี้ยวทุกประเภท และชอบ
ผลิตภัณฑจากมันฝร่ังทอดมากท่ีสุด ผลิตภัณฑท่ีชอบนอยท่ีสุดคือผลิตภัณฑจากถ่ัวชนิดตาง ๆ กลุม
ตัวอยางจะรับประทานขนมขบเค้ียวเกือบทุกวัน ในเวลาวางและหลังอาหารกลางวัน โดยซ้ือขนมท่ี
รานคาในโรงเรียนคร้ังละ 1 ถุง ราคาถุงละ 5 บาท ซ่ึงเห็นวาราคามีความเหมาะสม ปจจัยท่ีทําให
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ตัดสินใจซ้ือคือ รสชาติ ความสะดวกในการรับประทาน การโฆษณาทางส่ือตาง ๆ ปริมาณขนม 
และคิดวาสารปรุงแตง สี รส กล่ิน ในขนมขบเค้ียวมีโทษตอสุขภาพหากรับประทานมาก ๆ ไมให
ความสนใจดานสุขภาพ คุณคาทางโภชนาการและขอมูลบนฉลาก 

     จงจิต   ปนศิริ  (2544) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอนานอย จังหวัดนาน  พบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยู
ในระดับพอใช นักเรียนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการ อยูในระดับพอใช 
ปจจัยหลักไดแก อายุนักเรียน ปจจัยสนับสนุนไดแก การสนับสนุนของบุคคลที่เกี่ยวของและ
การศึกษาของบิดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานอาหาร 

ระเบียบ  บัวคําขาว (2548) ทําการศึกษาเพ่ือศึกษาการดําเนินงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษาท่ีเอ้ือตอการเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ตามแนวทางของกรมอนามัย พบวาโรงเรียน
มัธยมศึกษาไดดําเนินงานตามองคประกอบ 6 ประการของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพดังนี้ 

     1. นโยบายสุขภาพ พบวามีการกําหนดและดําเนินงานตามนโยบายในเร่ืองการจดัอาหาร
เพื่อสุขภาพ กําหนดใหโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหร่ี  สุราและยาเสพติดทุกชนิด มีการจายยา ปฐม
พยาบาล และตรวจรางกายใหนักเรียน 

      2. การสรางส่ิงแวดลอม พบวามีการสรางและดูแลรักษาสถานท่ีตลอดจนติดต้ังอุปกรณ
วัสดุ ท่ีม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย สะดวกตอการทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

       3. การสรางส่ิงแวดลอมทางสังคม มีการสรางใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางทุกคนใน
โรงเรียน มีสวนรวมในกิจกรรม มีกฎระเบียบเพื่อปองกันความรุนแรง  

       4. การสรางคามสัมพันธกับชุมชน พบวาผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมโดย
การแสดงความคิดเห็นเพื่อการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ในโรงเรียน การสนับสนุนดานทรัพยากร รวม
กิจกรรมประจําป 

      5. การพัฒนาทักษะสวนบุคคลดานสุขภาพ พบวานักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีทักษาะ
ในเร่ืองสุขภาพดวยกิจกรรมตามหลักสูตรวิชาพลานามัย และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืน 

      6. การบริการสุขภาพ พบวาการบริการสุขภาพในโรงเรียน สวนใหญเปนการดําเนินงาน
ในหองพยาบาลท่ีเนนการปองกันรักษานักเรียนท่ีมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย 
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      สุณี  วงคคงคาเทพ ( 2539 ) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมของเด็กประถมศึกษา 
ตําบลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบวาเด็กนักเรียนรอยละ 85 เปนผูเลือกซ้ือขนมเอง 
โดยไดเงินคาขนมไปโรงเรียนรอยละ 73 ชนิดขนมท่ีมีการขายในทองตลาดเปนลูกอมและแปง
กรอบกวา 82 % กลุมตัวอยางบริโภคขนมเฉล่ีย 17 คร้ัง ใน 9 วัน โดยกลุมน้ําหวานและนมเปนกลุม
ท่ีบริโภคสูงสุด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดโรคฟนผุของกลุมตัวอยางคืออายุ และคะแนนการ
บริโภคขนม 

มีการศึกษาพฤติกรรมบริโภคของนักเรียนประถมศึกษาเพ่ือแกไขปญหาเรื่องภาวะ
โภชนาการและฟนผุแลวมีเหตุผลสนับสนุนท่ีแสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
ของเด็กนักเรียนมาจากหลายปจจัย  เชน  ปจจัยสวนบุคคล  พบความแตกตางระหวางเด็กภาวะ
โภชนาการปกติกับเด็กภาวะโภชนาการผิดปกติในเร่ืองความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมบริโภค 
นอกจากนี้ยังมีปจจัยสนับสนุนจากภาวะส่ิงแวดลอมในเรื่องของส่ือโฆษณา  เพื่อน  ระยะเวลาท่ีอยู
ในโรงเรียน  นโยบายและการดําเนินงานในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  รานคา  สหกรณของโรงเรียน 
และรานคาบริเวณหนาโรงเรียนท่ีมีการจําหนายขนม  และน้ําอัดลม  รวมถึงบทบาทของผูปกครอง 
จํานวนเงินท่ีไดมา  ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีความสอดคลองกับหลักการสอนสุขศึกษาเพื่อสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม  เกิดพฤติกรรสงเสริมสุขภาพท่ีดี  โดยเฉพาะพฤติกรรม
บริโภคอาหาร ซ่ึงมีความสัมพันธกัน พอสรุปเปนกรอบแนวคิดในการทําการศึกษาดังนี้ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยนํา 
• คานิยมเกีย่วการบริโภคอาหาร 
• ความรูเกี่ยวกบัอาหารและโภชนาการ 
• การรับรูเร่ืองโทษและพษิภยัจากอาหาร 

ปจจัยเอ้ือ 
• โรงเรียน 
• รานคา สถานท่ีจําหนาย 

ปจจัยเสริม 
• จํานวนเงินท่ีไดรับ 
• รูปลักษณหีบหอ สีสัน รสชาติของอาหาร 
• โฆษณา 
• ของแถม 
• เพื่อน 
• ผูปกครอง 
• ครู 
• นโยบายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
• การเลือกกินของกิน 

ขนม เคร่ืองดื่ม  
• การซ้ือของกิน ขนม 

เคร่ืองดื่ม 

• ลักษณะการกนิของ
กินขนม  เคร่ืองดื่ม 


