
รับประทานอาหารอย่างไรจึงได้สุขภาพที่ดี 
          *** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐกิตติ์  เหมทานนท์ 
 
 ปัจจุบันโรคอ้วนในวัยเด็ก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ซึ่งจะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีอัตราของเด็กท่ีอ้วนมากขึ้น เพราะโรคอ้วนจะน าปัญหาตามมา คือ โรคที่ไม่ติดต่อที่เป็น
โรคเรื้อรังได้ในอนาคต สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคอ้วนในเด็กมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
ออกก าลังกายท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมการนั่งเล่นเกมส์ และบริโภคอาหารไปด้วย  จากข้อมูลจากระบบ
รายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนของเด็กอายุต่ า
กว่า 5 ปี ใน พ.ศ. 2561-2562 มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน   ส่วนภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนของเด็กอายุ 6-14 ปี มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง พบว่าความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ใน
ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ 22.5 เป็น
ร้อยละ 32.9 ส่วนในผู้หญิง ความชุกเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 34.4 เป็นร้อยละ 41.8  ความชุกของภาวะอ้วน 
(BMI≥25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ในประชากร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 29.9 เป็น ร้อยละ 35.4 ทั้งผู้ชายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 18.8 เป็น ร้อยละ 22.7 และผู้หญิงเพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 27.4 เป็น ร้อยละ 34.3 ในช่วงอายุนี้ พบความชุกของภาวะอ้วนในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงควรส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และปรับพฤติกรรมการรับประทานให้กับ
เด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ให้เหมาะสมกับการใช้พลังานในแต่
ละวันโดยยึดหลักการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับประทานตามความต้องการของการใช้พลังงานใน
แต่ละวัน เพ่ือป้องกันการบริโภคอาหารเกินความต้องการและป้องกันปัญหาโรคอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มจะ
พัฒนาเป็นโรคเรื้อรังได้ในอนาคต  ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการบริโภคที่ถูกต้องโดยการ
รับประทานอาหารสมดุลเพ่ือสุขภาพ 
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อาหารสมดุลเพื่อสุขภาพ 
 การสร้างความสมดุลของอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี  สามารถลดปัญหาโภชนาการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะปัญหาโรคอ้วนที่ปัจจุบันเกิดข้ึนกับเด็กมากขึ้น  การรับประทานอาหารในแต่ละวันจึงต้อง
ค านึงถึงการใช้พลังงานส่วนบุคคล เพราะบุคคลแต่ละคนมีกิจกรรมการท างานไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ยัง
ต้องค านึงถึง ความต้องการพลังงานในแต่ละคนที่ข้ึนอยู่กับเพศ วัย และระดับการใช้แรงงานใน
ชีวิตประจ าวันของแต่ละคนอีกด้วย  
 อาหารปรุงสมดุล 
 อาหารปรุงสมดุล หมายถึง อาหารที่รับประทานประจ าวัน เป็นอาหารที่มีคุณภาพครบทั้ง 5 หมู่ 
ซึ่งมสีารอาหารเหมาะสมและเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้
คือ  
 1. ให้พลังงานเพียงพอกับการใช้พลังงาน เหมาะสมกับอายุและสภาวะของร่างกาย 
 2. มีสารอาหารประเภทโปรตีน 10–15 เปอร์เซ็นต์ ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมด 
 3. มีสารอาหารประเภทไขมัน 20–25 เปอร์เซ็นต์ ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมด 
 4. มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 60–70 ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมด 
 5. มีวิตามินต่างๆ และแร่ธาตุต่างๆ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย  
  6. มีกากอาหารเพียงพอเพ่ือช่วยในการขับถ่ายในแต่ละวัน   
 วิธีสร้างความสมดุลอาหารสามารถกระท าได้ โดยค านวณหาพลังงานของแต่ละบุคคล โดยมี
หลากหลายวิธีที่ค านวณ ซึ่งอาจหาได้จากแหล่งข้อมูลทางโภชนาการต่างๆอาทิ การค านวณพลังงานของ
โรงพยาบาลต่างๆ เว็บไซต์อาหารเพื่อสุขภาพเป็นต้น ดังตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความต้องการพลังงานในวัยและเพศต่างๆ  

เพศ/วัย/ระดับแรงงาน ระดับพลังงาน 
เด็ก ผู้หญิงที่ใช้แรงงานต่ าและผู้สูงอายุ 1,600 กิโลแคลอรี 
เด็กโต วัยรุ่นหญิง หญิงใช้แรงงานปานกลางและชายใช้แรงงานต่ า 2,200 กิโลแคลอรี 
วัยรุ่นชาย ชายใช้แรงงานปานกลางและหญิงที่ใช้แรงงานหนัก 2,800 กิโลแคลอรี 

 
 
 



ตารางท่ี 2 แสดงหมวดอาหารและปริมาณในระดับพลังงานต่างๆ 

กลุ่มอาหาร หน่วย 
พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

1,600 2,000 2,400 

กลุ่มข้าว – แป้ง ทัพพี 8 10 12 

กลุ่มผัก ทัพพี 4 (6) 5 6 

กลุ่มผลไม้ ส่วน 3 (4) 4 5 

กลุ่มเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ ช้อนกินข้าว 6 9 12 

กลุ่มนม แก้ว 2 (1) 1 1 

กลุ่มน้ ามัน น้ าตาล และเกลือ ช้อนชา กินแต่น้อย เท่าท่ีจ าเป็น 
 

หลักการรับประทานอาหารสมดุลสุขภาพ มีแนวทางดังนี้ 
 1. อาหารในกลุ่มเดียวกัน สามารถกินทดแทนกันได้ 

 อาหารในกลุ่มเดียวกัน ให้พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น 
จึงกินสลับสับเปลี่ยนชนิดของอาหารในกลุ่มเดียวกันได้ แต่ไม่สามารถกินสับเปลี่ยนทดแทนอาหารต่าง
กลุ่มได้ เนื่องจากพลังงานและปริมาณสารอาหารไม่เท่ากัน ดังตารางที่ 3  
ตารางท่ี 3 ตัวอย่างพลังงานและปริมาณสารอาหาร 

กลุ่มข้าว-แป้ง ข้าวสุก 1 ทัพพี = ก๋วยเตี๋ยว 1 ทัพพี = ข้าวเหนียว 1/2 ทัพพี = ขนมจีน 1 จับ = 
ขนมปัง 1 แผ่น = บะหมี่ 1 ก้อน 

กลุ่มผัก ฟักทองสุก 1 ทัพพี = ผักคะน้าสุก 1 ทัพพี = ผักบุ้งจีนสุก 1 ทัพพี = แตงกวาดิบ 1/2 
ผลกลาง 

กลุ่มผลไม้ ผลไม้ 1 ส่วน = เงาะ 4 ผล = ฝรั่ง 1/2 ผลกลาง = มะม่วงดิบ 1/2 ผล = กล้วยน้ าว้า 
1 ผล = ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ = มะละกอ หรือสับปะรด หรือแตงโม 6-8 ชิ้นพอค า 
= ลองกอง หรือล าไย หรือองุ่น 6-8 ผล 

กลุ่มเนื้อสัตว์ ปลาทู 1 ช้อนกินข้าว (1/2 ตัว ขนาดกลาง) = เนื้อหมู 1 ช้อนกินข้าว = ไข่ไก่ 1/2 
ฟอง = เต้าหู้แข็ง 1/4 ชิ้น = ถั่วเมล็ดแห้งสุก 2 ช้อนกินข้าว 

กลุ่มนม นมสด 1 แก้ว = โยเกิร์ต 1 ถ้วย = นมพร่องมันเนย 1 แก้ว 
 

* ถ้าไม่ดื่มนม ให้กินปลาซาร์ดีน หรือปลาเล็กปลาน้อย 2 ช้อนกินข้าว หรือเต้าหู้แข็ง 1 แผ่น 
 



 2. กินอย่างมีความสุข แต่ลดปริมาณการกินให้น้อยลง 
  มีสติในการกิน ใช้เวลาในการกินช้าๆ การกินเร็วเกินไป หรือเมื่อใจไม่ได้อยู่กับการกินอาจท า
ให้กินมากเกินไป ให้ความสนใจกับความรู้สึกที่หิว อิ่ม ก่อนหรือระหว่างและหลังมื้ออาหาร ต้องมีสติที่จะ
รู้ตัวว่าอ่ิมเม่ือไรให้รีบหยุด 
 3. เลี่ยงการกินในปริมาณที่มากกว่าปกติ 
  ใช้จานชามหรือแก้วที่มีขนาดเล็กลง กะปริมาณของอาหารก่อนกิน เวลาที่กินนอกบ้านเลือก
ขนาดที่เล็กลงหรือถ้าปริมารมากก็หาคนแบ่งหรือแบ่งห่อกลับบ้าน ใช้หลักในการควบคุมปริมารอาหารที่
กิน (Potion control) จะเป็นการช่วยคุมพลังงานที่จะได้รับจากอาหารละคุมน้ าหนักตัวไปพร้อมๆ กัน 
 4. อาหารที่ควรเลือกให้บ่อยขึ้น 
  เลือกผักผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี ผลิตภัณฑ์นมไขมน 0-1% อาหารเหล่านั้นมีสารอาหารที่ร่างกาย
ต้องการในการดูแลสุขภาพ เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม วิตามินดี สารพฤกษเคมีหรือไฟโทนิวเทรียนท์ 
(สารธรรมชาติในพืชที่มีผลในการป้องกันโรค) และใยอาหาร เลือกอาหารเหล่านั้นเป็นอาหารหลักหรือใน
การเลือกอาหารว่าง 
 5. เติมผัก ผลไม้ ให้ได้ครึ่งจาน 
  ผัก ผลไม้หลากหลายสี เช่น บร็อกโคลี คะน้า มะเขือเทศ กะหล่ าปลีขาว ดอกกะหล่ า ฯลฯ 
เติมผลไม้เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารหรือจะใช้เป็นอาหารว่างหรือใช้แทนของหวาน 
  หมวดผัก เป็นแหล่งส าคัญของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เช่น วิตามินบี 1 บี 2 และบี 6 โฟ
เลท แมกนีเซียม แคลเซียม ธาตุเหล็ก ทองแดงและโพแทสเซียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินที่เป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ เช่น เบต้าแคโรทีน หรือวิตามินเอ ซี อี ซึ่งจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและผิวพรรณ 
ป้องกันโรคหัวใจ โรคต้อกระจก (โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ) โรคข้อเสื่อม เพิ่มภูมิต้านทานและป้องกันโรค 
โพแทสเซียมช่วยลดความดัน แคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุน ธาตุเหล็กป้องกันโรคโลหิตจาง นอกจากนี้
หมวดผักยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและในพืชยังมีสารเฉพาะที่เรียกว่าสารไฟโทเค็มมิคอล 
(Phytochmicals) หรือพฤษเคมีซึ่งสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้หลายชนิด เช่น ถั่วเหลืองจะมีสารไอโซฟ
ลาโวนส์ที่ช่วยต้านมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก ป้องกันโรคกระดูกพรุนโดยลดการสลายตัวของ
เนื้อกระดูกและลดอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยหมดประจ าเดือน นอกจากนี้โปรตีนถั่วเหลืองังช่วยลด
คอเลสเทอรอสอีกด้วย 
  หมวดผลไม้ เป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีน วิตามินเอและซี กรดโฟเลท โพทสเซียม เส้นยอาหาร
และสารไฟโตนิวเทรียนที่จะช่วยป้องกันมะเร็ง เช่น ส้ม แอปเปิ้ล พรุน สับปะรด ฝรั่ง มะละกอ เป็นต้น 



  ในแต่ละวันเราควรเลือกกิน ผัก ผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ 5 ส่วน โดยเลือกชนิด ผัก ผลไม้ที่
มีสีเหลืองหรือสีส้มจัด ซึ่งจะเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนวันละ 1 ส่วน ผักใบเขียวจัด วันละ 1 ส่วน เลือกผลไม้
ที่มีวิตามินซีสูงๆ 1 ส่วน เช่น ส้ม มะละกอ ฝรั่ง แคนตาลูป ส่วนที่เหลืออีก 3 ส่วน จะเลือกผักผลไม้ชนิด
ใดก็ได้ที่มีสีสรรต่างกันออกไป  
 6. เปลี่ยนจากนมไขมันครบส่วน ไปเป็นนมไขมัน 0-1% 
  แม้ไขมันในนมชนิดต่างๆ จะไม่เท่ากัน แต่ปริมาณแคลเซียมและสารอาหารจ าเป็นอื่นๆ จะไม่
ต่างกันนัก โดยที่พลังงาน ไขมันอิ่มตัว และคอเลสเทอรอลในนมไขมันเต็มจะมากกว่านมที่มีไขมัน 0-1% 
  หมวดนมและผลิตภัณฑ์ เช่น โยเกิร์ต เนยแข็งหรือชีส ซึ่งเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนวิตามิน
และเกลือแร่ เป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมของแคลเซียมซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกระดูกและฟัน ผู้คนส่วนใหญ่มักจะ
ละเลยสารอาหารหมวดนี้หรือบริโภคอาหารหมวดนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การบริโภค
หมวดนมวันละ 2-3 ส่วน จะให้ผลในการป้องกันโรคกระดูกพรุน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่ได้ ส าหรับผู้ใหญ่ควรเลือกดื่มนมไขมัน 0-1% หรือผลิตภัณฑ์นมเหล่านั้น เพ่ือจ ากัดปริมาณไขมันและ
คอเลสเทอรอลที่ร่างกายจะได้รับไปในตัว 
 
 7. ครึ่งหนึ่งของธัญพืชควรเป็นชนิดไม่ขัดสี 
  หมวดข้าว ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว แป้งและเมล็ดธัญพืช เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานใน
ชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังมีวิตามินบี 1 บี 2 บี 6 อี กรดโพลิก ไนอะซินและเกลือแร่ เช่น แมกนีเซียม 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สังกะสี ทองแดงและสารไฟโตนิวเทรียนส์ ควรบริโภคอาหารหมวดนี้ในรูป
ธรรมชาติคือ ไม่ผ่านการขัดสี เพราะการขัดสีแม้จะท าให้รูปลักษณ์อาหารดูน่ากิน แต่ท าให้สูญเสียกลุ่ม
วิตามินบีและกากใยอาหารหลักใหญ่คือครึ่งหนึ่งของอาหารหมวดนี้ควรเป็นชนิดไม่ขัดสี ควรเลือกกิน
คาร์โบไฮเดรตชนิดที่มีกากใยอาหารสูง เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้องงอก ขนมปังโฮลวีท ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด 
ลูกเดือยและธัญพืชอ่ืนๆ เช่นถั่วเขียว ถั่วด า ถั่วแดง ลูกเดือย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4  ตัวอย่างปริมาณอาหาร 1 ส่วน เท่ากับเท่าไร 

หมวดอาหาร ปริมาณ 1 ส่วน 
ข้าว/ก๋วยเตี๋ยว หรือขนมปัง ข้าว/ก๋วยเตี๋ยว/มะกะโรนีหรือเมล็ดธัญพืชสุก= ½ ถ้วยตวง 

หรือ 1 ทัพพีตักข้าว หรือขนมปัง 1 แผ่น 
ผัก ผักดิบ 1 ถ้วยตวง ผักสุก ½ ถ้วยตวง หรือน้ าผักค้ัน ¾ 

ถ้วยตวง (180 มล.) 
ผลไม ้ ผลไม้ขนาดกลาง (ส้ม กล้วย แอปเปิ้ล) 1 ผล หรือผลไม้หั่น 

หรือผลไม้กระป๋อง ½ ถ้วยตวง หรือน้ าผลไม้ (180 มล.) 
นมและผลิตภัณฑ์นม นม 1 แก้ว (240 มล.) หรือโยเกิร์ต 1 ถ้วยตวง (240 มล.) 

หรือนมผง 1/3 ถ้วยตวง ชีส(เนยแข็ง) 45-60 กรัม (ข้ึนกับ
ชนิดของชีส) 

หมวดโปรตีน 
(เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา ไขและถั่วต่างๆ) 

เนื้อสัตว์สุกไม่ติดหนังและไม่ติดมัน 30 กรัม (ขนาด 1 กลัก
ไม้ขีดไฟ) หรือ (2 ช้อนโต๊ะ) ไข่ 1 ฟอง ถั่วเมล็ดแห้ง (สุก) 
¼ ถ้วยตวง ถั่วเปลือกแข็ง 15 กรัม เต้าหู้ 60 กรัม 
(½ หลอด) เนยถั่ว 1 ช้อนโต๊ะ 

 
 8. อาหารที่ควรกินให้น้อยลง 
  อาหารที่มีไขมันสูง เช่น น้ าสลัด ครีม เนย เนยเทียม เค้ก คุกกี้ ไอศกรีม อาหารทอดกรอบ 
  อาหารที่เติมน้้าตาล เช่น ลูกอม ขนมหวาน เครื่องดื่มที่เติมน้ าตาล 
  อาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมสูง ได้แก่ พิซซ่า เนื้อสัตว์ติดมัน ไส้กรอก เบคอน ฮอดดอก 
กุนเชียง อาหารที่มีไขมันสูงและน้ าตาลสูง หรือไขมันและเกลือสูงมักจะผสมอยู่ในอาหารชนิดเดียวกัน 
อาหารเหล่านี้ไม่ควรกินบ่อยและเวลากินก็ไม่ควรกินมากเกินไป 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ิมความเสี่ยงโรคตับ ไขมันในเลือด โรคมะเร็งและเพ่ิมน้ าหนักตัว 
ข้อเสนอแนะน าในการดื่มคือ ผู้ชายไม่เกินวันละ 2 ดริ๊ง ผู้หญิงไม่เกินวันละ 1 ดริ๊ง (1 ดริ๊ง = เบียร์ 1 
กระป๋อง หรือไวน์ 150 มล. หรือวิสกี้ 45 มล.) 
  ไขมัน นอกจากนี้การเลือกชนิดของไขมันก็มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ ควรเลือกไขมัน
จากพืชเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันจะต้องจ ากัดปริมาณไขมันจากพืชด้วย แม้ไขมันจากพืชจะไม่มีคอเลสเท
อรรอลเหมือนไขมันจากสัตว์ แต่มีพลังงานเท่ากันซึ่งท าให้อ้วนและมีปัญหาสุขภาพตามมาได้เช่นกันหาก
กินมากเกินควร 



  เลือกถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดธัญพืชต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งไขมันที่ดี ถั่วเปลือกแข็ง เช่น ถั่ว
ลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานตื ถั่วอัลมอนด์ พิสตาชิโอนัท วอลนัท เมล็ดดอกทานตะวัน เป็นอาหารว่างที่ดี 
หรือผสมในสลัด แต่ควรเลือกชนิดที่ไม่เติมเกลือ ถั่วเปลือกแข็ง เป็นแหล่งพลังงานและไขมันดี รวมทั้ง
แมกนีเซียมและสารไฟโทสเทียรรอล (Phytosterol) ซึ่งช่วยลดคอเลสเทอรอล แต่ควรจ ากัดปริมาณอย่า
ให้มากเกินควรเพราะมีพลังงานสูง ปริมาณที่แนะน า คือ วันละ 30 กรัม (เทียบเท่ากับถ่ัวต่อไปนี้ ถั่วลิสง 
28 เมล็ด เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 18 เม็ด ถั่วอัลมอนด์ 24 เม็ด พิสตาชิโอนัท 47 เม็ดมะคาเดเมีย 12 เม็ด) 
  วิธีลดไขมันในอาหาร กินให้น้อยลง เลือกวิธีการต้ม ตุ๋น นึ่ง ย่าง อบ ย าและผัดที่ไม่มันเลี่ยง
ขนมหวานและอาหารหรือขนมที่ท าด้วยกะทิ 
 9. อ่านฉลากอาหารเพื่อเปรียบเทียบปริมาณโซเดียมในอาหาร 
  เช่น ซุป ขนมปัง อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง เลือกชนิดที่มีเกลือหรือโซเดียมต่ า หรือชนิดที่
ไม่เติมเกลือ เลือกชนิดที่มีโซเดียมต่ ากว่า 140 มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคท่ีแสดงในฉลากอาหาร 
 10. ดื่มน้้าแทนเครื่องดื่มที่มีน้้าตาล 
   น้ าเปล่าไม่มีพลังงาน ควรดื่มน้ าสะอาดให้ได้วันละ 1.5-2 ลิตร  
 

สรุป  
            พฤติกรรมการรับประทานของเด็กในปัจจุบัน รวมถึงผู้ใหญ่ก็เป็นอีกสาเหตุของปัญหาทาง
โภชนาการ เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามใจตัวเอง ก็ก่อผลให้เกิดปัญหาทางโภชนาการ
ในทศวรรษนี้ด้วย โรคที่เกิดจากการรับประทานตามใจปากที่เป็นปัญหาคือโรคภาวะโภชนาการเกินหรือ
โรคอ้วน จากผลการส ารวจภาวะโภชนาการของส านักโภชนาการ กรมอนามัยพบว่า มีแนวโน้มของเด็กที่
อ้วนเพิ่มมากขึ้น การที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นโรคอ้วนนั้น มีผลให้เกิดโรคที่ไม่ติดต่อตามมา เช่น เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงเป็นต้น ดังนั้นจึงมีการวางนโยบายในการแก้ปัญหาโภชนาการอย่างเป็น
ระบบ ในการแก้ปัญหาทั้งโรคขาดสารอาหารและโรคอ้วน ได้จัดท าท าคู่มือธงโภชนาการกินพอดี สุขีทั่ว
ไทย และข้อปฏิบัติอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดีของคนไทย มีการเผยแพร่ และการน าไปใช้โดยผ่านหน่วยงาน
ของสาธรณสุขของทุภูมิภาคเพ่ือให้ประชากรมีความรู้ด้านโภชนาการมากขึ้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน
ประชากรมีการตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้น เอาใจสุขภาพของตัวเองมากข้ึน จึงท าให้ประชากรมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
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