
บทที่ 5 

อาหารเพื่อสุขภาพ 

            นําพร อินสนิ 

แนวคดิ 

 การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ จัดเปนวธิกีารสงเสรมิสุขภาพทางกายของบุคคลอยางหนึ่ง  

การสงเสรมิสุขภาพทางกายดวยการใชอาหารนัน้ จําเปนที่จะตองคํานงึถงึประเภท ชนดิและ

องคประกอบทางเคมีที่อยูในสารอาหารนัน้ใหมีครบถวนตามที่รางกายตองการ นอกจากนี้ยัง

จําเปนตองกําหนดสดัสวน ปรมิาณ และความหลากหลายของอาหารใหเหมาะสมสําหรับบุคคลแตละ

คนดวย เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถงึหลกัการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนบัญญัต ิ ธง

โภชนาการ และหลกัอาหารแลกเปลี่ยน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหผูเรยีนมีความรูและอธบิายถงึความรูเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารได 

2. เพื่อใหผูเรยีนมีความรู เขาใจ และบอกหลกัของโภชนบญัญัตแิละธงโภชนาการได 

3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธบิายอาหารแลกเปลี่ยนได 

 

เนื้อหาวชิา 

1. อาหารและสารอาหาร 

2. หลักโภชนบัญญัตแิละธงโภชนาการ 

3. อาหารแลกเปลี่ยน 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. วเิคราะหและอภิปรายกรณศีกึษา 

3. คนควาดวยตนเอง ตามใบงานเรื่อง วันนี้ฉนัไดกนิอะไรบาง 

 

แผนการเรียนการสอน ใชเวลา  150 นาท ี

1. นําเขาสูบทเรยีน โดยสนทนาเกีย่วกับอาหารที่เรารับประทานในปจจุบัน โรคภัยที่เกดิจาก 

การรับประทานอาหารไมเหมาะสม 

2. บรรยาย ความรูเกี่ยวกับอาหาร 5 หมู และสารอาหาร ความสําคัญของการรับประทาน 
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อาหารเพื่อสุขภาพ 

4. บรรยาย เรื่องการรับประทานอาหารตามหลักโภชนบัญญัตแิละธงโภชนาการ 

5. บรรยาย เรื่องหลักอาหารแลกเปลี่ยน  

6. ศกึษาตัวอยางอาหารแลกเปลี่ยน 

3. สรุปเนื้อหา เปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยนความคิด 

4. อภิปรายกรณศีกึษาเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารทีน่ักศกึษาไดรับในแตละวันตามหลักธง 

โภชนาการ 

5. มอบหมายงานคนควาตามประเดน็ในใบงานเรื่อง วันนี้ฉนัไดกนิอะไรบาง 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน หนังสอื 

2. Power point 

3. ตัวอยางกรณศีกึษา 

4. ใบงาน 

5. เวบไซด 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมของผูเรยีน ความสนใจของผูเรยีน การตัง้ประเด็นคําถาม 

2. การแสดงความคิดเห็น การวเิคราะห การอภิปรายกรณศีกึษา 

3. ผลงานของผูเรยีน 

4. การสอบ 

 

เนื้อหา 

1. อาหารและสารอาหาร 

  1.1 ความหมายของอาหารและสารอาหาร 

     อาหาร  หมายถงึ  สิ่งใด ๆ ที่มนุษยรับเขาสูรางกายแลวกใ็หเกดิประโยชน  คอื ชวยให 

รางกายเจรญิเตบิโต  ซอมแซมสาวนทีส่กึหรอของรางกาย  และชวยใหการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  

เปนไปดวยด ี

       สารอาหาร (Nutrient) สารอาหารเปนสารเคมีที่เปนสวนประกอบในอาหารซ่ึงมี

ความสําคัญตอรางกายมนุษย  โดยชวยใหการทําหนาที่ตางๆ  ของรางกายเปนไปตามปกต ิ 

สารอาหารจะไดมาจากอาหารชนดิตาง ๆ  ซ่ึงอาหารแตละอยางมีสวนประกอบของสารอาหารแตกตาง
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กันไป  สารอาหารแบงไดเปน  6  ชนดิ  ดงันี้  คารโบไฮเดรต (carbohydrate)   ประกอบดวยน้ําตาล

กลูโคส  ใหพลังงานแกรางกาย  โปรตนี  (protein)  ประกอบดวยกรดอะมิโน  ใหพลังงานรางกาย  ลปิด  

(lipid)  ประกอบดวยกรดไขมันและกลเีซอรอล  ใหพลงังานแกรางกาย  เกลอืแร  (mineral)  วติามิน  

(vitamin)   น้ํา  (water) 

  1.2 ประเภทของอาหาร   อาหารที่มนุษยรับประทานในชีวติประจําวัน  แบงออกไดเปน  5 

หมู ดังนี้ 

       หมูท่ี  1  ประกอบดวย  นม  ไข  เนื้อสัตวตาง ๆ ถั่วเมล็ดแหงและงา  อาหารหมูนี้จะให

สารอาหารจําพวกโปรตีนสูงกวาหมูอ่ืน ๆ  ซ่ึงจะชวยใหรางกายเจริญเติบโต  แข็งแรง  และชวย

ซอมแซมสวนที่สึกหรอ  เด็กในวัยเจริญเติบโตตองการอาหารหมูนี้มาก  เพื่อการเสริมสรางการ

เจรญิเตบิโตของรางกายตลอดจนระบบประสาทและสมอง 

       ในเด็ก ถาไดรับอาหารหมูที่ 1 ไมเพียงพอจะทําใหการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ

ทางรางกายชา มีอาหารออนเพลยี น้ําหนักตัวลด ภูมิตานทานโรคต่ํา ผอม เบือ่อาหาร 

       ในผูใหญ  ถามีการขาดจะเหนื่อย  น้ําหนักตัวลด  ภูมิตานทานโรคต่ํา 

       ขอควรปฏิบัต ิ  ควรบริโภคเนื้อสัตวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  อยาง

นอยวันละ  10 กรัม หรอืไขไกวันละ 1 ฟอง หรือ 3-5 ฟองตอสัปดาห หรือถั่วเมล็ดแหงวันละ 15-20 

กรัมตอวัน หรือนมสด 1 แกว อาหารตางๆ ดังกลาวสามารถทดแทนกันไดเพราะปริมาณดังกลาวมี

คุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกัน 

      หมูท่ี  2  ขาวและผลิตภัณฑจากขาว  ขาวโพด  แปงตาง ๆ  เผือก  มัน  และน้ําตาล  

เปนหมูที่ใหสารอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต ซ่ึงเปนแหลงสําคัญที่ใหพลังงานและความอบอุนแก

รางกาย  ทําใหรางกายมีกําลังในการประกอบกจิกรรมตาง ๆ  สามารถเคลื่อนไหวไดดี  และมีชีวิตอยู

ไดอยางปกติ 

      ถารางกายไดรับไมเพียงพอ  จะทําใหรางกายออนเพลีย  ไมมีกําลังในการประกอบ

กจิกรรมตางๆ  มีภูมิตานทานตอโรคตดิเช้ือต่ํา 

      ขอควรปฏิบัต ิ ในคนปรกตทิี่ใหกําลังงานนอยและปานกลาง  ถาบรโิภคขาว  ควรไดรับ

ประมาณวันละ  3 จาน สวนคนรางใหญและใชกําลังงานมาก เพ่ิมปรมิาณมากข้ึนกวานี้ 

      หมูท่ี  3  ผักใบเขียวและพืชอ่ืน ๆ  อาหารหมูนี้ใหสารอาหารจําพวก  เกลือแร  และ

วติามิน  ซ่ึงชวยบํารุงสุขภาพทั่วไปใหสมบูรณ  บํารุงผิวพรรณ  นัยนตา  เหงือก  ฟนเสริมสรางและ

บํารุงโลหติ  และชวยใหรางกายใชประโยชนจากอาหารอ่ืน ๆ  ไดเต็มที่ เพราะตัวชวยในการยอยและ

การดูดซึม  นอกจากนัน้ยังชวยในการขับถายอีกดวย 

      ผลที่เกดิจาการขาด  อวัยวะตาง ๆ  ของรางกายจะทําหนาที่ไมไดตามปรกต ิ รางกายใช

ประโยชนจากอาหารชนดิอ่ืนไดนอย  และอาจเกดิโรคตาง ๆ ได  เชน โรคผิวหนัง  สายตาพรามัว  โรค

เหงอืกอักเสบ  เลอืดออกตามไรฟน  เปนตน 
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       ขอควรปฏิบัต ิ ควรรับประทานผักสดเปนประจําทุกวัน  โดยเฉพาะผักที่มีสีเขียวจัด  สี

เหลอืงหรอืเหลอืงอมแดง  เพราะมีวติามินตางๆ ที่จําเปนตอรางกาย 

      หมูท่ี 4  ผลไมตาง ๆ  เปนหมูที่ใหสารอาหารจําพวกเกลอืแรและวติามินเชนเดยีวกับหมู

ที่  3  ชวยบํารุงสุขภาพ  และทําใหรางกายมีอํานาจตานทานโรค  ชวยใหรางกายมีภูมิตานทานโรคติด

เช้ือต่ําอาจมีอาการผิดปรกตขิองผิวหนัง  สายตา เหงอืก  ฟน  และระบบการขับถายผิดปรกติ 

      ขอควรปฏิบัต ิ ควรรับประทานผลไมเปนประจําทุกวัน  ไมจํากัดจํานวนเพราะไมทําให

เกดิโทษตอรางกายแตอยางใด  ถาไดรับไมเพียงพอรางกายจะไมสดช่ืนสมบูรณ 

      หมูท่ี  5  น้ํามันและไขมันจากพชืและสัตว  เปนอาหารที่มีสารอาหารจําพวกลิปดซ่ึงให

พลังงานและความอบอุนแกรางกาย  ทําใหรางกายมีกําลังในการประกอบกิจกรรมตางๆ และชวยให

รางกายใชประโยชนจากสารอาหารตางๆ  ไดด ี เชน  ชวยในการดูดซึมวติามินที่ละลายในน้ํามัน  ไดแก 

วติามิน  เอ  ด ี อี และ เค   ผลที่เกดิจากการขาด  ไมมีกําลังในการทํางาน  รางกายทดตอความหนาว

เย็นไดนอยผิวหนังแหง   ระบบการขับถายไมสะดวก  และรางกายไมสามารถใชประโยชนจากอาหารได

ด ี โดยเฉพาะอาหารที่มีวติามิน เอ  ด ีอี และเค 

       ขอควรปฏิบัต ิ  ไขมันและน้ํามันในอาหารมีทัง้ไขมันอ่ิมตัวและไขมันไมอ่ิมตัว  การไดรับ

ไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอลมากเกินไปจะทําใหระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงตอการเปน

โรคหัวใจ  ไขมันอ่ิมตัวไดจากเนื้อสัตว  หนังสัตว  ไขมันไมอ่ิมตัวพบในน้ํามันพืช  ดังนั้น  จึงควรจํากัด

ปรมิาณไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอล  วธิปีระกอบอาหารมีสวนทําใหปริมาณไขมันในอาหารเพ่ิมข้ึน  

โดยเฉพาะอาหารทอด  ผัด  และอาหารที่มีกะทเิปนสวนประกอบ  ถอืวาเปนอาหารที่มีไขมันสูง 

     1.3 ความสําคญัของการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 

       อาหาร เปนสิ่งที่จําเปนที่มนุษยตองไดรับตลอดชีวติ  การบรโิภคอาหารที่ถกูตอง

เหมาะสมจะทําใหมนุษยมีสุขภาพและคุณภาพชีวติที่ด ี อาหาร  มีประโยชนตอสุขภาพ  ดังนี้   

1) ทําใหรางกายเจรญิเตบิโต  และซอมแซมรางกาย 

2) ใหพลังงานซ่ึงจําเปนตอการทํางานของอวัยวะภายในและการทํากจิกรรมใน 

ชีวติประจําวัน 

3) ชวยควบคุมปฏิกริยิาเคมีตาง ๆ  ในรางกาย  และการทํางานของอวัยวะทุกสวน 

4) ชวยปองกันและตานทานโรคใหแกรางกาย 

       ปจจยัที่มีผลตอการใชประโยชนของอาหารในรางกาย  คอื 

1) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร   อาหารจะเกดิประโยชนแกรางกายเต็มที่ตอง 

เปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนกิารสูงหรอืเรยีกวา  อาหารสมสวน  (Balanced Diet)  หมายถงึ  อาหาร

ที่มีสารอาหารที่รางกายตองการครบทุกชนิด  และมีปริมาณพอเพียงกับความตองการของรางกาย  

ดังนั้นการรับประทานอาหารทุกม้ือ   ควรประกอบดวย  อาหารหลักครบ  5 หมู ผานการประกอบ

อาหารที่สงวนสารอาหารตางๆ  ที่มีอยูในอาหารนัน้ไวใหมากที่สุด 
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2) การสุขาภิบาลอาหาร  การควบคุมอาหารและปจจัยที่เกี่ยวของตัง้แต  การผลติ 

อาหารดิบจนถึงการไดอาหารที่พรอมจะรับประทานโดยคํานึงถึงความสะอาด  ความปลอดโรค

ปลอดภัย  เปนปจจัยสําคัญที่จะปองกันโรคที่มีอาหารเปนสื่อ  และทําใหอาหารมีประโยชนตอรางกาย

เต็มที่ 

3) ความดงึดูดใจผูบรโิภค  การปรุงแตงอาหารเพื่อใหอาหารมี  รูป  รส  กลิ่น  ส ี  

เนื้อสัมผัสที่กระตุนความอยากรับประทาน  หรอืจัดบรรยากาศในการรับประทานที่เหมาะสม  ไมใหเกดิ

โทษ  ภัย  จะทําใหเกดิความพึงพอใจ  ในการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ  และถูกหลัก

สุขาภิบาลอาหาร    ทําใหอาหารไดถูกนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่  จึงควรเลือกใชวิธีการดึงดูดใจ

ในการบรโิภคที่ปลอดภัย  เชน ใชศลิปะ  และเทคนคิในการปรุงและการจัดแตงอาหาร  ใชสิ่งปรุงแตงที่

ไดจากธรรมชาต ิ หากใชสารเคมี  ตองเปนสารเคมีที่ปลอดภัยในการบรโิภค  พยายามใชใหนอย  และ

ปฏิบัตติามขอแนะนําเพื่อความปลอดภัย 

4) สุขปฏิบัตเิกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  การปฏิบัตตินที่ถูกจองเหมาะสมทัง้ 

กอนระหวาง  และหลังการรับประทานอาหาร  ทําใหรางกายไดรับอาหาร  และนําไปใชประโยชนได

เต็มที่  และไมกอใหเกดิปญหาสุขภาพ   

 

2. หลักโภชนบัญญัตแิละธงโภชนาการ 

       กองโภชนาการ  กระทรวงสาธารณสุขและสถาบนัวจิัยโภชนาการ  มหาวทิยาลัย มหดิล

รวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ  ไดจดัทําขอปฏิบัตกิารกนิอาหารเพื่อสุขภาพที่ดขีองคนไทยภายใตกรอบ

วัฒนธรรมการกนิอาหารของคนไทยและอยูบนพื้นฐานของความเปนวทิยาศาสตรเพื่อปองกันภาวะขาด

สารอาหารและภาวะโภชนาการการกนิ  ตลอดจนพิษภัยจากอาหาร  หรอืโภชนบัญญัต ิ  9 ประการ        

เพื่อแนะนําประชาชนใหมีความรูและความเขาใจในการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี 

2.1  หลักโภชนบัญญัต ิ 9 ประการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กนิอาหารครบ  5 หมู  แตละหมูใหหลากหลายและหม่ันดูแลน้ําหนักตัวเนื่องจาก  

รางกายตองการสารอาหารตางๆ ไดแก โปรตนี คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ วิตามิน รวมทั้งน้ํา  และ

ใยอาหาร  แตไมมีอาหารชนดิใดชนดิเดยีวที่ใหสารอาหารตาง ๆ ครบในปรมิาณที่รางกายตองการ  จึง

จําเปนตองกนิอาหารใหครบ  5 หมู และกนิแตละหมูใหหลากหลาย 

  “น้ําหนักตัว” เปนเครื่องบงช้ีที่บอกถงึสุขภาพของเราจงึควรหม่ันสํารวจโดยดัชนมีวลกาย 

ซ่ึงคํานวรโดยใชสูตร 

 

      ดัชนมีวลกาย   =    

 

    คาปรกตจิะอยูที่  18.5-22.9 กโิลกรัม / ตารางเมตร 

น้ําหนัก(กโิลกรัม) 

สวนสูง(เมตร)2 
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2) กนิขาวเปนอาหารหลกั  สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือขาวเปนอาหาร 

หลักของคนไทยที่ใหกําลังงาน  มีสารอาหารคารโบไฮเดรต  โปรตนี  วติามิน  แรธาต ุ  และใยอาหาร  

ควรกนิขาวที่ขัดสแีตนอยและกนิสลับ  กับอาหารประเภทแปงอ่ืน ๆ  

3) กนิพชืผักใหมาก  และกนิผลไมเปนประจํา  พชืผักและผลไม  ใหวติามิน  แรธาตุ   

ใยอาหาร  และยงัมีสารที่ชวยปองกันไมใหไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลอืด  และชวยทําใหเยื่อบุของ

เซลลและอวัยวะตาง ๆ แข็งแรงอีกดวย 

4) กนิปลา  เนื้อสัตวไมตดิมัน  ไข  และถั่วเมลด็แหงเปนประจําเนื้อสัตวทกุชนดิมี 

โปรตนีแตควรกนิชนดิไมตดิมัน  เพื่อลดการสะสมไขมันใน  รางกายและควรกนิปลาอยางสมํ่าเสมอ   

           ไข  เปนอาหารโปรตนี  ราคาถกู  หาซ้ืองาย  เดก็สามารถกนิไดทกุวัน  แตผูใหญ

ควรกนิไมเกนิสัปดาหละ  2-3 ฟอง 

           ถั่วเมลด็แหงและผลติภัณฑ  เปนโปรตนีที่ดแีละราคาถูก  ควรกนิสลบักับเนื้อสตัว

เปนประจํา 

5) ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย  นมมีโปรตนี  วติามินบ ี และแคลเซียมซ่ึงสําคัญตอ 

การเจรญิเตบิโตและเสรมิสรางความแข็งแรงใหกระดกูและฟน  จงึเปนอาหารที่เหมาะสมกบับุคคลทกุ

วัย 

6) กนิอาหารที่มีไขมันแตพอควร  ไขมันใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย  ทัง้ 

ชวยดูดซึมวติามิน  เอ  ด ี อี  เค  แตหากกนิมากจะทําใหอวน  และเกดิโรคอ่ืน ๆ  ตามมา  การไดรับ

ไขมันอ่ิมตัวจากสัตวและอาหารที่มีโคเลสเตอรอลมากเกนิไปจะทําใหโคเลสเตอรอลในเลอืดสูง  และ

เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ  การกนิอาหารประเภท  ตม  นึ่ง  ยาง  อบ  และชวยลดปรมิาณไขมันใน

อาหารได 

7) หลกีเลี่ยงการกนิอาหารรสหวานจัดและเค็มจดั การกนิอาหารรสจดัมากจนเปน 

นสิัยใหโทษแกรางกาย  รสหวานจดัทําใหอวน  รสเค็มจดัเสี่ยงตอภาวะความดันโลหติสงู 

8) กนิอาหารทีส่ะอาดปราศจากการปนเปอน  อาหารที่สะอาด  ปรงุสกุใหมๆ   มี 

การปกปดปองกนัเช้ือโรคแมลงวันและบรรจุในภาชนะที่สะอาด  มีอุปกรณหยบิจับทีถู่กตอง  ยอมทําให

ปลอดภัยจากการเจ็บปวยและรางกายไดรับประโยชนจากอาหารอยางเต็มที ่

9) งดหรอืลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  การดื่มเครื่องดื่มทีมี่แอลกอฮอลเปนประจํา 

เปนโทษแกรางกายทําใหสมรรถภาพการทํางานลดลง   ขาดสตทิําใหเกดิอุบตัภัิยไดงาย  เสีย่งตอการ

เปนโรคตับแข็ง  แผลในกระเพาะอาหารและลําไส  มะเร็งหลออาหารและโรคขาดสาร อาหาร  จงึควร

งดหรอืลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมขับข่ียานพาหนะในขณะมึนเมา 
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     จากโภชนบัญญัต ิ 9 ประการ บอกใหกนิอะไร อยางไร แตยังไมบอกวาหลากหลาย

อยางไรและยงัไมบอกปรมิาณที่ควรกนิไดใน 1 วัน จงึขยายความใหรูวาตองกนิอาหารกลุมตางๆ อยาง

ละเทาใด ใน 1 วัน จงึจะเพียงพอกับความตองการของรางกายไวใน ธงโภชนาการ 

2.2 ธงโภชนาการ 

    ธงโภชนาการ คอื ภาพจําลองสัดสวนอาหารทีแ่นะนาํใหคนไทยบรโิภคใน    1 วัน   

กําหนดเปนภาพ “ธงปลายแหลม” เพื่อแสดงใหเหน็แนวทางการบรโิภคอาหาร จากมากไปนอย เปน

สัดสวนกนัโดยใชหลกัดงันี้ 

 
ภาพท่ี 5.1  ธงโภชนาการสําหรับคนไทย 

ท่ีมา: กองโภชนาการ กรมอนามัย  
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  ความหมายในธงโภชนาการมีดังนี้  

1) กลุมอาหารที่บรโิภคจากมากไปนอย แสดงดวยพื้นทีใ่นภาพ 

ช้ันท่ี 1 ขาว-แปง กนิปรมิาณมากที่สดุ ใหสารอาหารหลักคอื คารโบไฮเดรต เปน 

แหลงพลังงาน 

ช้ันท่ี 2 พชื ผัก ผลไม กนิเปนปรมิาณมากรองลงมาใหวติามิน แรธาตุและใย 

อาหาร 

ช้ัน 3 เนื้อสัตว ถั่ว นม กนิปรมิาณพอเหมาะ เพื่อไดโปรตนีคุณภาพด ี

ช้ันท่ี 4 น้ํามัน น้ําตาล เกลอื กนิแตนอยๆเทาที่จําเปน 

2) อาหารที่หลากหลายชนดิในแตละกลุม สามารถเลอืกกันสลับเปลี่ยนหมุนเวยีนกัน 

ไดภายในกลุมเดยีวกันทัง้กลุมผัก กลุมผลไมและกลุมเนื้อสัตวสําหรับกลุมขาว-แปง ใหกนิขาวเปนหลัก 

อาจสลับกับผลติภัณฑที่ทําจากแปงเปนบางม้ือ เพื่อใหไดสารอาหารตางๆ ครบถวน และหลกีเลี่ยงการ

สะสมพิษภัยจากสาร   ปนเปอนในอาหารชนดิใดชนดิหนึ่งที่กนิเปนประจํา 

3) ปรมิาณอาหาร บอกจํานวนเปนหนวยครัวเรอืน เชน ทัพพี ชอนกนิขาว แกว และ 

ผลไมกําหนดเปนสวน 

 

     หนวยตวงนับในครัวเรอืน 

     ทัพพี : ใชในการตวงนบัปริมาณอาหาร กลุมขาว-แปงและผัก 

ขาว เหนยีว ½ ทัพพี 35 กรัม เทากับขาวจาว1 ทัพพี 

ขาวจาว  1 ทัพพี ประมาณ 55 กรัม 

กวยเตี๋ยว เสนใหญ 1 ทัพพี ประมาณ 60 กรัม 

ขนมปง 1 แผน ประมาณ 30 กรัม 

ผักสุก 1 ทัพพีประมาณ 80 กรัม 

     ชอนกนิขาว: ใชในการตวงนบัปริมาณอาหารกลุมเนื้อสัตว 

เนื้อสัตวสุก 1 ชอนกนิขาว ประมาณ 15 กรัม เทากบั ปลาทู ½ ตัว หรอื ไข ½   

ฟองหรอืเตาหูเหลอืง ¼ แผน 

     สวน: ใชกับการนับปริมาณผลไม 

ผลไม 1 สวนเทากับ กลวยน้ําวา 1 ผล หรอื กลวยหอม       ½ ผล หรอื 

สมเขียวหวาน 1 ผลใหญ หรอื เงาะ 4 ผล หรอื    ฝรั่ง ½ ผลกลาง ถาเปนผลใหญ ไดแก มะละกอ 

สับปะรด ประมาณ 6-8 คํา 

4) ชนดิของอาหารที่ควรบรโิภคปรมิาณนอยๆ เทาที่จําเปน คอื น้ํามัน น้ําตาล เกลอื 
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ตารางท่ี 5.1 ตัวอยางปรมิาณอาหารที่แนะนําใหรับประทานในแตละวัน 

 

กลุม

อาหาร 
หนวย 

พลังงาน (กโิลแคลอรี) 

1,600 2,000 2,400 

ขาว-แปง ทัพพี 8 10 12 

ผัก ทัพพี 4(6) 5 6 

ผลไม สวน 3(4) 4 5 

เนื้อสัตว ชอนกนิ

ขาว 

6 9 12 

นม แกว 2(1) 1* 1* 

น้ํามัน 

น้ําตาล 

และเกลอื 

ชอนชา กนิแตนอยเทาทีจ่ําเปน 

 

หมายเหตุ เลขใน ( )  คอื ปรมิาณที่แนะนําสําหรบัผูใหญ 

   * ถาไมดื่มนม ใหกนิปลาซารดนี 1 กระปอง หรอืปลาเล็กปลานอย 2 ชอน 

กนิขาว 

 

  จากตารางที ่5.1 จะเห็นไดวาปรมิาณพลังงานที่เหมาะสมสําหรับบุคคล คอื 

1,600 กโิลแคลอร ีสําหรับ เด็กอาย ุ6-13 ป 

                              หญิงวัยทํางาน 25-60 ป 

          ผูสูงอาย ุ60 ป ข้ึนไป 

2,000 กโิลแคลอร ีสําหรับ วัยรุนหญิง-ชาย อายุ 14-25 ป 

                                  ชายวัยทํางานอาย ุ25-60 ป 

2,400 กโิลแคลอร ีสําหรับ หญิง-ชาย ที่ใชพลังงานมากๆ เชน เกษตรกร ผูใช 

แรงงาน นักกฬีา 
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3. อาหารแลกเปลี่ยน 

อาหารแลกเปลี่ยน หมายถงึ  อาหาร  6 หมวด แตละหมวดใหพลงังาน โปรตนี ไขมัน และ 

คารโบไฮเดรตใกลเคียงกันสามารถแลกเปลี่ยนกนัไดในหมวดเดยีวกัน  

     อาหารแลกเปลี่ยน 1 สวน  จะแตกตางกนัตามชนดิของอาหาร      

     หมวดอาหารแลกเปลี่ยนแบงออกเปน 6 หมวด คอื  

3.1 หมวดแปง/ขาว อาหารในหมวดนี้ 1 สวนจะมีคารโบไฮเดรต 15 กรัม โปรตนี 3 กรัม  

กับไขมันอีกเลก็นอย อาหารในหมวดแปง/ขาวนี้ 1 สวนจะใหพลังงาน 80 กโิลแคลอร ีตัวอยางเชน ขาว

สวย/ขาวเหนยีว 1 ทัพพี (เล็ก) สามารถแลกเปลี่ยนกับ กวยเตี๋ยว/เสนหม่ี/วุนเสน/บะหม่ี อยางใดอยาง

หนึ่งในปรมิาณ 1 ทัพพี 

3.2 หมวดเนื้อสัตว (โปรตนี) อาหารในหมวดนี้ 1 สวน (2 ชอนโตะ) จะใหโปรตนี 7 กรัม  

สวนพลงังานที่ไดจะข้ึนอยูกับปรมิาณไขมันที่มีอยูในเนื้อสัตว ตัวอยางเชน อาหารที่เนื้อลวนไมตดิมัน 

(ปลาตางๆ) 30 กรัม สามารถแลกเปลี่ยนกับเนื้อป ู 4 ชอนโตะ (60 กรัม) หรอืหอยแครง 10 ตัวหรอื

ลูกช้ินหมู 6 ลูก 

3.3  หมวดผกั จะมีปรมิาณคารโบไฮเดรตนอยและใหพลังงานนอย ผัก 1 สวน ให 

คารโบไฮเดรต 5 กรัม โปรตนี 2 กรัม พลังงาน 25 กโิลแคลอรแีละเสนใยอาหาร 2-3 กรัม หากผูปวย

เบาหวานกนิผักโดยไมใชน้ํามันในการปรุงอาหารก็สามารถกนิไดโดยไมจํากัดปรมิาณ ตัวอยาง ผัก 1 

สวนเทากบัผักสกุครึง่ถวยตวงหรอืผักสด 1 ถวยตวง 

3.4  หมวดผลไม ผลไม 1 สวนจะใหคารโบไฮเดรต 15 กรัม พลังงาน 60 กโิลแคลอร ีเสนใย 

อาหารมากกวา 2 กรัม ตัวอยางเชนผลไม 1 สวนจะเทากับมะละกอสุก 8 คํา หรอืสับปะรด 1 วง (หนา

ครึ่งนิ้ว) หรอืสมโอ 3 กลบีเลก็หรอืกลวยหอม (9 นิ้ว) ครึ่งผล ผูปวยเบาหวานควรหลกีเลี่ยงผลไมเช่ือม 

ผลไมบรรจุกระปองและผลไมกวน 

3.5 หมวดนม นม 1 สวนจะใหคารโบไฮเดรต 12 กรัม โปรตนี 8 กรัม สําหรับจํานวน 

พลังงานจะมากนอยข้ึนอยูกับจํานวนไขมันเนยที่อยูในนม ตัวอยางเชน นมจดืไขมันเต็ม 1 สวน (240 

มิลลลิติร) จะเทากับนมจดืพรองไขมัน 1 สวน (240 มิลลลิติร) ผูปวยเบาหวานควรหลกีเลี่ยงนมที่มีรส

หวานทุกชนดิ 

3.6  หมวดไขมัน อาหารในหมวดนี้ 1 สวนเทากับน้ํามัน 1 ชอนชา ใหไขมัน 5 กรัมและ 

พลังงาน 45 กโิลแคลอร ีตัวอยางเชน เนยเทยีม 1 ชอนชาจะเทากับ มายองเนส 1 ชอนชาหรอืน้ําสลดั 1 

ชอนโตะหรอืน้ํามันพชื 1 ชอนชา ผูปวยเบาหวานควรเลอืกกนิไขมันชนดิไมอ่ิมตัวแทนไขมันชนดิที่อ่ิมตัว 

 

       การรับประทานอาหารโดยใชหลักอาหารแลกเปลีย่นเปนวธิกีารหนึ่งทีจ่ะชวยกําหนด

ปรมิาณอาหารที่รางกายควรไดรับในแตละวันซ่ึงงายตอการปฏิบัต ิ เพราะทราบวาอาหารหมวดนัน้ๆ 

ปรมิาณ 1 สวน มีโปรตนี ไขมัน คารโบไฮเดรต และพลังงานโดยประมาณอยูเทาใด ทําใหสามารถ
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เปลี่ยนแปลงรายการได โดยไมกระทบกระเทอืนคุณคาทางโภชนาการ นอกจากนี้รายการอาหาร

แลกเปลี่ยนยังมีประโยชนสําหรบัการจัดรายการอาหารแก     ผูปวยเฉพาะโรค เชน โรคเบาหวาน โรค

ไต โรคไขมันในเลอืดสูง และโรคอวน เปนตน 

 

บทสรุป 

 การรับประทานอาหารเพือ่สุขภาพนัน้ จัดเปนแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพทางกาย ซ่ึงหาก

เรารูคุณคาของอาหารแตละชนดิที่เรารบัประทาน และสามารถรับประทานอาหารตามหลกัโภชน-

บัญญัตแิละตามหลกัธงโภชนาการใหเหมาะกบัเพศ วัย และปรมิาณพลงังานที่เราควรไดรับในแตละวัน

แลว ก็จะสามารถปองกันการเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ ได 
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