
รายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 19

 
 
 
 
 
 
ผลการสำรวจความถี่ในการบริโภคอาหาร 
รองศาสตราจารย์นพ.วิชัยเอกพลากร

 

3.1 ลักษณะข้อมูลประชากร



 ประชากรเด็กอายุ2-14ปี

 กลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 1-14 ปี ที่สำรวจมีทั้งสิ้น 9,035 คน คิดเป็นยอดตอบกลับร้อยละ 92.8 ใน

จำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 2-14 ปี จำนวน 8,478 คน เด็กอายุ 2-5 ปี จำนวน 2,474 คน ประกอบด้วย ชาย 1,234 

คน และหญิง 1,240 คน เด็กอายุ 6-9 ปี 2,507 คน เป็นชาย 1,241 คน หญิง 1,266 คน และอายุ 10-14 ปี 

3,497 คนเป็นชาย 1,734 คน หญิง 1,763 คน เด็กกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเขตเทศบาล 4,615 คน นอกเขตเทศบาล 

3,863 คน กระจายตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่3.1 ร้อยละของตัวอย่างอายุ 2-14 ปี จำแนกตามอายุ เพศ เขตการปกครองและภาค (Unweighted) 

 

 ชาย(n=4,209) หญิง(n=4,269) รวม(n=8,478)

 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

อายุ           

2-5 ปี 1,234 29.3 1,240 29.1 2,474 29.2 

6-9 ปี 1,241 29.5 1,266 29.7 2,507 29.6 

10-14 ปี 1,734 41.2 1,763 41.3 3,497 41.3 

เขตการปกครอง(เทศบาล)       

ในเขตเทศบาล 2,279 54.2 2,336 54.7 4,615 54.4 

นอกเขตเทศบาล 1,930 45.9 1,933 45.3 3,863 45.6 

ภาค       

เหนือ 956 22.7 979 22.9 1,935 22.8 

กลาง 970 23.1 964 22.6 1,934 22.8 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 965 22.9 978 22.9 1,943 22.9 

ใต้ 891 21.2 894 20.9 1,785 21.1 

กรุงเทพมหานคร 427 10.1 454 10.6 881 10.4 

รวมทั้งประเทศ 4,209 49.7 4,269 50.3 8,478 100.0

*หมายเหตุ: เด็กอายุ 1 ปี ไม่ได้สัมภาษณ์ความถี่ในการบริโภคอาหาร 

บทที ่3
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 ประชากรอายุ15ปีขึ้นไป

 ตารางที่ 3.2 แสดงจำนวนตัวอย่างจำแนกตามเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาคที่อยู่อาศัย 

การสำรวจครั้งนี้มีจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 20,450 คน คิดเป็นยอดตอบกลับ ร้อยละ 93.1 เป็นชาย 9,740 คน 

และหญิง 10,710 คน อยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 54.2 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 45.8 จำนวนตัวอย่าง

กระจายตามภาคต่างๆ ใกล้เคียงกันร้อยละ 21- 23 โดยในกรุงเทพมหานคร มีร้อยละ 10 ของตัวอย่าง  

 

ตารางที่3.2 ร้อยละของตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค   

  (Unweighted) 

 

 ชาย(n=9,740) หญิง(n=10,710) รวม(n=20,450)

 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

อายุ             

15-29 1,351 13.9 1,307 12.2 2,658 13.0 

30-44 1,880 19.3 2,240 20.9 4,120 20.2 

45-59 2,003 20.6 2,459 23.0 4,462 21.8 

60-69 2,498 25.6 2,559 23.9 5,057 24.7 

70-79 1,566 16.1 1,652 15.4 3,218 15.7 

80+ 442 4.5 493 4.6 935 4.6 

เขตการปกครอง(เทศบาล)       

ในเขต 5,126 52.6 5,954 55.6 11,080 54.2 

นอกเขต 4,614 47.4 4,756 44.4 9,370 45.8 

ภาค       

เหนือ 2,258 23.2 2,367 22.1 4,625 22.6 

กลาง 2,359 24.2 2,496 23.3 4,855 23.7 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,209 22.7 2,330 21.8 4,539 22.2 

ใต้ 2,072 21.3 2,237 20.9 4,309 21.1 

กรุงเทพมหานคร 842 8.6 1,280 12.0 2,122 10.4 

รวมทั้งประเทศ 9,740 47.6 10,710 52.4 20,450 100.0

หมายเหตุ: ร้อยละที่แสดงเป็นสัดส่วนที่ยังไม่ได้ถ่วงน้ำหนักตามความน่าจะเป็นของการสุ่มตัวอย่าง 

  

3.2 ความถี่ในการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ

 

 การสำรวจความถี่ในการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ ของการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 

พ.ศ.2551-2 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 2-14 ปี ได้จำนวน 8,462 คน (อายุ 2-5 ปี 2,467 คน และ 6-14 

ปี 5,995 คน) และผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 20,407 คน (อายุ 15-59 ปี 11,215 คน และ ≥60 ปี 9,192 

คน) ในแบบสัมภาษณ์ความถี่ในการบริโภคอาหารของวัยเด็กประกอบด้วยอาหาร 39 ประเภท ส่วนแบบ

สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่มีอาหาร 44 ประเภท รายละเอียดของข้อมูลความถี่ในการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ ใน

เด็กแสดงในตารางที่ ง 1 และ ง 2 และข้อมูลในผู้ใหญ่แสดงในตารางที่ ง 3 และ ง 4 ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  
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3.2.1 ความถี่ในการบริโภคอาหารประเภทต่างๆของประชากรเด็กอายุ2-14ปี

เนื้อสัตว์
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินอาหารประเภท เนื้อสัตว์ทอด เช่น หมูทอด ไก่ทอด เกือบทุกวัน (4-6 
ครั้ง/สัปดาห์) ร้อยละ 18.3 และกินทุกวันร้อยละ 15.3 การกินเนื้อสัตว์ ต้มตุ๋น ปิ้งย่าง กินเกือบทุกวันร้อยละ 
15.5 และกินทุกวันร้อยละ 10.1 
ปลา
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินปลาต้ม นึ่ง ปิ้ง เกือบทุกวันร้อยละ 19.2 และกินทุกวันร้อยละ 10.3  
ซึ่งมีความถี่ในการบริโภคใกล้เคียงกับการกินปลาทอด ซึ่งกินเกือบทุกวันร้อยละ 19.6 และทุกวันร้อยละ 10.8  
ไข่
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินไข่เจียว ไข่ดาว เกือบทุกวันร้อยละ 34.6 และกินทุกวันร้อยละ 26 กิน  
ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น เกือบทุกวันร้อยละ 15.8 และกินทุกวันร้อยละ 11.5  
ลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอด  
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินลูกชิ้นทอด, ไส้กรอกทอดเกือบทุกวันร้อยละ 15.4 และกินทุกวัน  
ร้อยละ 10.7  
นมจืด
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี ดื่มนมจืดเกือบทุกวันร้อยละ 16.4 และดื่มทุกวันร้อยละ 42.9 (เด็กอายุ  
2-5 ปี ดื่มทุกวัน ร้อยละ 56 ส่วนเด็กอายุ 6-14 ปี ดื่มทุกวันร้อยละ 37.5) 
นมหวาน
 ประชากรเดก็อาย ุ2-14 ป ีดืม่นมหวานเกอืบทกุวนัรอ้ยละ 14.4 และดืม่ทกุวนัรอ้ยละ 20 (อาย ุ2-5 ป ี
ดื่มทุกวันร้อยละ 26.2 และอายุ 6-14 ปีดื่มทุกวันร้อยละ 17.6) และดื่มนมเปรี้ยวเกือบทุกวันร้อยละ 14.5  
และดื่มทุกวันร้อยละ 16.4 
นมผง
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินนมผงเกือบทุกวันร้อยละ 1.2 และกินทุกวันร้อยละ 7.1 
บะหมี่สำเร็จรูป
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินบะหมี่สำเร็จรูปเกือบทุกวันร้อยละ 10.9 และกินทุกวันร้อยละ 7.5 
มันฝรั่งทอด
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินมันฝรั่งทอดเกือบทุกวันร้อยละ 5.4 และกินทุกวันร้อยละ 3.9 โดยกลุ่ม
เด็กอายุ 6-14 ปีกินเกือบทุกวันร้อยละ 12.4 และกินทุกวันร้อยละ 8.9  
น้ำอัดลม
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินน้ำอัดลมเกือบทุกวันร้อยละ 15.5 และกินทุกวันร้อยละ 15.3 โดยเด็ก
อายุ 2-5 ปี กินเกือบทุกวันร้อยละ 13.1 และกินทุกวันร้อยละ 10.6 ส่วนเด็กอายุ 6-14 ปีกินเกือบทุกวันร้อยละ 
16.5 และดื่มทุกวันร้อยละ 17.2 
ไอศกรีม
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินไอศกรีมเกือบทุกวันร้อยละ 18.2 และกินทุกวันร้อยละ 14.4 
ปลาหมึกปลาเส้น
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินปลาหมึก ปลาเส้นเกือบทุกวันร้อยละ 7.6 และกินทุกวันร้อยละ 4.4  
ขนมกรุบกรอบ
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินขนมกรุบกรอบเกือบทุกวันร้อยละ 19.1 และกินทุกวันร้อยละ 28.2 
(เด็กอายุ 2-5 ปี กินเกือบทุกวันร้อยละ 19.0 และกินทุกวันร้อยละ 30.2 ส่วนเด็กอายุ 6-14 ปี กินเกือบทุกวัน
ร้อยละ 19.1 และกินทุกวันร้อยละ 27.4) 
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ลูกอมช็อกโกแลต
 ประชากรเด็กอายุ 2-14 ปี กินลูกอม ช็อกโกแลตเกือบทุกวันร้อยละ 15.8 และกินทุกวันร้อยละ 19.2 
(โดยความถี่ในการกินในกลุ่มเด็ก 2-5 ปี และ 6-14 ปี ใกล้เคียงกัน) 
 
การจำแนกตามเขตการปกครองทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล

อาหารที่เด็กอาศัยในเขตเทศบาลกินบ่อยกว่านอกเขตเทศบาลได้แก่
 อาหารประเภทเนื้อสัตว์ หมู เป็ด ไก่ ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด กุ้ง/หอย/ปู/ปลาหมึก นมหวาน นม
ช็อกโกแลต นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง นมผง ข้าวสวย ขนมปัง มันฝรั่งทอด โจ๊ก ข้าวต้มเครื่อง ก๋วยเตี๋ยว ข้าว  
มันไก่ ข้าวหมูแดง อาหารประเภทพิซซ่า น้ำอัดลม ขนม คุ๊กกี้ ไอศครีม ปลาหมึก/ปลาเส้น ขนมหวานใส่และ  
ไม่ใส่กะทิ 
อาหารที่เด็กอาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลกินบ่อยพอๆกันได้แก่
 ปลาต้มนึ่ง ปลาทอด ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น นมจืด บะหมี่สำเร็จรูป ถั่ว หน่อไม้ เป็นต้น 
อาหารที่เด็กอาศัยนอกเขตเทศบาลกินบ่อยกว่าในเขตเทศบาลได้แก่
 การกินขนมกรุบกรอบพบในส่วนภูมิภาคทุกภาค (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) การกินลูกอม ช็อกโกแลต 
ในเกือบทุกภูมิภาค (ยกเว้นภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร) 
 
การจำแนกตามภูมิภาค

เด็กในกรุงเทพมหานครกินอาหารเกือบทุกประเภทบ่อยกว่าเด็กในภูมิภาค รองลงมาคือภาคกลาง ซึ่งรวมทั้ง
การกินน้ำอัดลมและน้ำหวานบ่อยกว่าภาคอื่นๆ  
เด็กในภาคเหนือ กินอาหารเนื้อ ปลา ไข่ กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ในความถี่ค่อนข้างต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับ  
ภูมิภาคอื่นๆ แต่กินนมจืดบ่อยกว่าภาคอื่นๆ เล็กน้อย  
อาหารประเภทที่มีการกินบ่อยพอๆ กันทุกภาค ได้แก่ บะหมี่สำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ เป็นต้น  
รายละเอียดดูตารางที่ ง 1-ง 2 
 
3.2.2 ความถี่ในการบริโภคอาหารประเภทต่างๆของประชากรกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไป
 
 ความถี่การบริโภคอาหารของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป แบ่งตามกลุ่มอายุเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม  
วัยแรงงานอายุ 15-59 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่าความถี่ในการกินอาหารประเภทต่างๆ มีความ  
แตกต่างระหว่างกลุ่มอายุ และระหว่างผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเล็กน้อย ส่วนใหญ่มีความ
คล้ายคลึงกันระหว่างเพศ และภาคที่อยู่อาศัย มีเพียงอาหารบางกลุ่มที่มีความแตกต่าง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
 
เนื้อไม่ติดมันไก่/เป็ดไม่ติดหนัง  
 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กินเนื้อไม่ติดมันไม่ติดหนัง เกือบทุกวันร้อยละ 19.1 และกินทุกวัน  
ร้อยละ 14.8  
เนื้อติดมันไก่/เป็ดติดหนัง
 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปกินเนื้อติดมันเกือบทุกวันร้อยละ 12.3 และกินทุกวันร้อยละ 8.1  
เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีไขมันสูงเช่นไส้กรอกเบคอนแฮม
 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กินเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีไขมันสูง เกือบทุกวันร้อยละ  
4.1 และกินทุกวันร้อยละ 2.5 
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เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีเกลือสูงเช่นหมูหยองปลาเค็มปลาแดดเดียว

 เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีไขมันสูง ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กิน

เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีเกลือสูงบ่อยกว่า คือกินเกือบทุกวันร้อยละ 8.0 และกินทุกวัน ร้อยละ 4.4  

ปลาชนิดต่างๆและกุ้ง/หอย/ปู/ปลาหมึก

 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กินเกือบทุกวันร้อยละ 28.6 และกินทุกวัน ร้อยละ 19 ส่วนอาหาร

กลุ่มกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก มีการกินเกือบทุกวันร้อยละ 8.5 และกินทุกวันร้อยละ 4.0  

ไข่

 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปกินไข่เกือบทุกวันร้อยละ 26.7 และกินทุกวันร้อยละ 18.3  

ถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่ว

 ประชากรไทยอาย ุ15 ปขีึน้ไปกนิถัว่และผลติภณัฑถ์ัว่ เกอืบทกุวนัรอ้ยละ 8.3 และกนิทกุวนัรอ้ยละ 5.2  

ธัญพืชและแป้ง

 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กินข้าวขาว/ขัดสี เกือบทุกวันร้อยละ 5.6 และกินทุกวัน ร้อยละ 73.9 

ส่วนข้าวกล้อง มีร้อยละ 7.2 ที่กินทุกวัน สำหรับข้าวเหนียว กินเกือบทุกวันร้อยละ 5.9 และกินทุกวัน ร้อยละ 

35.1 นอกจากนี้ร้อยละ 6.2 กินก๋วยเตี๋ยวทุกวัน และกินเกือบทุกวันร้อยละ 12.4 

อาหารทอดเช่นหมู/ไก่ทอดทอดมัน

 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กินอาหารทอด เกือบทุกวันร้อยละ 14.5 และกินทุกวันร้อยละ 7.7  

อาหารคาวประเภทแกงมีกระทิ/น้ำมัน

 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปกินอาหารประเภทแกง มีกระทิ/น้ำมันเกือบทุกวันร้อยละ 12.3 และกิน

ทุกวันร้อยละ 7.0  

ปลาร้าปลาเจ่าและน้ำพริก

 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.0 บอกว่ากินปลาร้า ปลาเจ่า เกือบทุกวัน และร้อยละ 

22.4 บอกว่ากินทุกวันส่วนอาหารประเภทน้ำพริก ร้อยละ 22.9 บอกว่ากินเกือบทุกวัน และร้อยละ 23.7 บอกว่า

กินทุกวัน 

นมพร่องมันเนย

 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปกินนมพร่องมันเนย เกือบทุกวันร้อยละ 4.1 และกินทุกวันร้อยละ 4.5 

น้ำเต้าหู้/นมถั่วเหลือง

 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กินน้ำเต้าหู้ เกือบทุกวันร้อยละ 9.9 และกินทุกวันร้อยละ 9.4  

เครื่องดื่มต่างๆ  

 ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มน้ำอัดลมและน้ำหวาน เกือบทุกวันร้อยละ 8.3 และดื่มทุกวัน  

ร้อยละ 7.9 และเครื่องชูกำลัง พบว่า ร้อยละ 4.8 ดื่มเกือบทุกวัน และร้อยละ 5.7 บอกว่าดื่มทุกวัน ส่วน  

เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา พบว่าดื่มทุกวันร้อยละ 2.7 สำหรับการดื่มชาและกาแฟ มีร้อยละ 6.5 ดื่มเกือบทุกวัน 

และร้อยละ 30.8 ที่ดื่มทุกวัน 

 

ผู้ชาย/ผู้หญิง

 

 อาหารที่ผู้ชายมีการบริโภคบ่อยกว่าผู้หญิงคือ กลุ่มเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา และ

ชา/กาแฟ เป็นต้น 

 อาหารที่ผู้หญิงมีการบริโภคบ่อยกว่าผู้ชายคือ ผลิตภันฑ์นมต่างๆ น้ำเต้าหู้/นมถั่วเหลือง และน้ำผัก/

น้ำผลไม้ เป็นต้น 
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กลุ่มอายุ

 โดยพบว่ากลุ่มอายุ 15-59 ปีมีการกินอาหารเกือบทุกประเภทบ่อยกว่าผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ได้แก่ เนื้อสัตว์ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่สำเร็จรูป อาหารทอด อาหารจานด่วน ผลไม้รสไม่หวาน น้ำอัดลม/น้ำหวาน 

เครื่องดื่มชูกำลัง และชา/กาแฟ เป็นต้น 

 

 อาหารที่กลุ่มวัยแรงงานและผู้สูงอายุกินบ่อยใกล้เคียงกัน คือ ข้าวขาว/ข้าวขัดสี ข้าวเหนียว ข้าว

กล้อง/ข้าวซ้อมมือ ขนมปัง และผลไม้รสหวาน เป็นต้น 

 สำหรับอาหารที่ผู้สูงอายุกินบ่อยกว่ากลุ่มวัยแรงงานคือ อาหารประเภทปลาชนิดต่างๆ ปลาร้า ปลา

เจ่า น้ำบูดู และน้ำพริก เป็นต้น 

 

ในเขต/นอกเขตเทศบาล

 

 อาหารที่ผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลกินบ่อยมากกว่าผู้ที่อาศัยนอกเขตเทศบาล ได้แก่ อาหารจำพวกเนื้อ

ทุกประเภท อาหารทะเล ตับ เลือด ถั่วและผลิตภัณฑ์ ข้าวขาว ข้าวซ้อมมือ ขนมปัง อาหารจานด่วน นมสด   

โยเกิร์ต นมพร่องมันเนย น้ำเต้าหู้ น้ำอัดลม และชา/กาแฟ เป็นต้น 

 อาหารที่ผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล กินบ่อยใกล้เคียงกัน ได้แก่ ปลาชนิดต่างๆ  

เนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีเกลือสูง เช่น หมูหยอง ปลาเค็ม เนื้อแดดเดียว ไข่ หมูทอด ไก่ทอด แกง  

กระทิ แกงเผ็ด ขนมจีน ผลไม้ทุกประเภท นมหวาน เครื่องดื่มชูกำลัง ขนมกรุบกรอบ และขนมหวาน เป็นต้น 

 อาหารทีผู่ท้ีอ่าศยันอกเขตเทศบาลกนิบอ่ยกวา่ผูท้ีอ่ยูใ่นเขตเทศบาล ไดแ้ก ่ ขา้วเหนยีว บะหมีส่ำเรจ็รปู 

ปลาร้า ปลาเจ่า น้ำบูดู ถั่วเน่า น้ำพริก และหน่อไม้ 

 

ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

 

ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์บ่อยมากกว่าภาคอื่นๆ รวมทั้งอาหาร

ทะเล ขนมปัง อาหารทอด และน้ำอัดลม 

 นอกจากนี้พบว่าผู้ที่อาศัยในภาคกลาง ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังบ่อยมากกว่าภาคอื่นๆ 

ผู้ที่อาศัยในภาคเหนือ มีความถี่ในการกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดและน้ำทะเลไม่บ่อยเท่าภาคอื่นๆ แต่กิน

ข้าวเหนียวบ่อย รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาหารที่กินบ่อยกว่าภาคอื่นๆ ได้แก่ ข้าวเหนียว ปลาร้า ปลาเจ่า น้ำ

บูดู  ถั่วเน่า อาหารกลุ่มน้ำพริกต่างๆ และหน่อไม้ 

ผู้ที่อาศัยในภาคใต้ กินอาหารพวก กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก บ่อยใกล้เคียงกับผู้ที่อาศัย กทม. และบ่อยกว่าผู้ที่

อาศัยภาคอื่นๆ 

 ดูรายละเอียดในตารางที่ ง 3-ง 4 
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3.4 บทสรุปและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ความถี่ในการบริโภคอาหาร



3.4.1 บทสรุปจากการสัมภาษณ์ความถี่ในการบริโภคอาหาร

 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจด้านความถี่ในการบริโภคอาหารในการสำรวจครั้งนี้ กับผลการสำรวจ

ภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยกองโภชนาการกรมอนามัยในปี พ.ศ. 25469 ในการสำรวจปี 

พ.ศ. 2551-2552 นี้ พบว่า เมื่อพิจารณาความถี่การกินเกือบทุกวันและกินทุกวัน สำหรับอาหารบางประเภท  

ทัง้ทีม่ผีลทางบวกและทีม่ผีลทางลบตอ่สขุภาพมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีม่ากขึน้ เชน่ การกนิบะหมีส่ำเรจ็รปู

น้ำอัดลม/น้ำหวาน พบว่าเพิ่มทั้งในเด็กก่อนวัยเรียน (2-5 ปี) และเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) (ดังแสดงในตาราง

ที่ 3.3) สำหรับการกินขนมกรุบกรอบ พบว่าลดลงในกลุ่มเด็ก 2-5 ปี แต่ความถี่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี  

โดยพบว่าเด็กอายุ 6-14 ปี เกือบหนึ่งในสิบคนกินบะหมี่สำเร็จรูปทุกวัน และเกือบหนึ่งในห้ากินน้ำอัดลม/  

น้ำหวานทุกวัน และมีมากกว่าหนึ่งในสี่คนกิน ขนมกรุบกรอบทุกวัน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากการส่งเสริม

ทางการค้าที่เข้มแข็งของผู้ค้า และผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกภูมิภาค จึง

ทำใหม้กีารบรโิภคกนัอยา่งแพรห่ลาย ในขณะทีม่าตรการการควบคมุคณุภาพและมาตรการใหล้ดการบรโิภคสนิคา้

กลุ่มนี้ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมีอาหารบางประเภทที่ไม่ได้มีการบริโภคเพิ่มขึ้นชัดเจน เช่น ไอศกรีม พบว่า 

สัดส่วนของเด็กที่กินทุกวันยังใกล้เคียงเดิม (ร้อยละ 14.6 ในปี 2551-2552) และอาหารบางประเภทที่มีผลบวก

ต่อสุขภาพ มีการกินเพิ่มขึ้น เช่น การกินนมจืดทุกวันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 37.9 ในปี 2551-2552 

สัดส่วนที่สูงนี้พบทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล และทุกภาคของประเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่

ประชาชนมีความรู้ และสามารถเข้าถึงการดื่มน้ำนมได้มากขึ้น  

 ความถี่ในการบริโภคอาหารของกลุ่มผู้ใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ

ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 25469 พบการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ในด้านบวกพบว่า สัดส่วน

การกนิอาหารประเภทเนือ้ตดิมนัทกุวนั ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้จากการสำรวจครัง้กอ่น และลดลงอยา่งชดัเจนในกลุม่ผูส้งูอาย ุ 

จากร้อยละ 10 ทั้งในกลุ่มวัยแรงงานและผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2546 ลดลงเป็นร้อยละ 8.5 และ 5.5 ตามลำดับ  

ในปี 2551-2552 และยังพบว่าสัดส่วนของคนที่กินข้าวกล้องทุกวันเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 7 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีการกินอาหารบางประเภทมีความถี่ใกล้เคียงเดิม เช่น การกินปลาทุกวันในกลุ่มวัยแรงงาน

เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และในกลุ่มผู้สูงอายุกลับมีความถี่ลดลงครึ่งหนึ่ง ในส่วนของอาหารที่ไม่เป็นคุณต่อสุขภาพ

ที่พบว่ามีการกินทุกวันเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และขนมกรุบกรอบ เป็นต้น ดังแสดงใน  

ตารางที่ 3.4 

 การที่มีสัดส่วนของเด็กและผู้ใหญ่ ที่กินอาหารให้พลังงานทุกวันในความถี่ที่เพิ่มขึ้นนี้ ย่อมคาดการณ์

ได้ว่า น่าจะสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในประชาชนไทย (รายงานการ

สำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2552)8 
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ตารางที่3.3 การเปรียบเทียบความถี่การกินอาหารบางประเภทของการสำรวจปี 2546 และปี 2551-2 

  ในกลุ่มเด็ก 

 

 
ความถี่การกินอาหาร

เด็กอายุ2-5ปี เด็กอายุ6-14ปี

  2546 2551-2 2546 2551-2

บะหมี่สำเร็จรูป เกือบทุกวัน  NA 7.4 NA 12.4 

ทุกวัน 1.5 4.1 9.1 8.9 

น้ำอัดลม เกือบทุกวัน NA 13.1 12.0 16.5 

ทุกวัน 8.3 10.6 8.7 17.2 

น้ำหวาน เกือบทุกวัน NA NA 8.0 NA 

ทุกวัน 8.3 NA 11.0 NA 

ขนมขบเคี้ยว เกือบทุกวัน NA 19 8.3 19.1 

ทุกวัน 56.7 30.2 12.1 27.4 

นมจืด เกือบทุกวัน NA 12.5 41.6 18.0 

ทุกวัน NA 56.2 28.5 37.5 

ไอสกรีม เกือบทุกวัน NA 18.9 19.0 18.0 

ทุกวัน NA 13.7 17.2 14.6 


หมายเหตุ : เกือบทุกวันของการสำรวจภาวะอาหาร และโภชนาการของประเทศไทย, ปี 2546 หมายถึง 5-6   

  ครั้ง/สัปดาห์, ส่วนของการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 ปี 2551-  

  2 นั้น หมายถึง 4-6 ครั้ง/สัปดาห์; น้ำอัดลม และน้ำหวานในปี 2546 แยกข้อกัน สำหรับเด็ก  

  6-12 ปี; ส่วนเด็ก 2-5 ปี ของการสำรวจปี 2546 และของเด็ก 2-14 ปี ของการสำรวจปี 2551-2   

  รวมน้ำอัดลมและน้ำหวานอยู่ข้อเดียวกัน 
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ตารางที่3.4การเปรียบเทียบความถี่การกินอาหารบางประเภทของการสำรวจปี 2546 และปี 2551-2 
  ในกลุ่มผู้ใหญ่ 
 

 
ความถี่การกินอาหาร

15-59ปี ≥60ปี

  2546 2551-2 2546 2551-2

เนื้อติดมัน เกือบทุกวัน  7.2 12.9 NA 8.7 

ทุกวัน 10.6 8.5 10.5 5.5 

เนื้อไม่ติดมัน เกือบทุกวัน 9.1 19.7 NA 15.6 

ทุกวัน 11.4 15.5 17.8 10.7 

ปลา เกือบทุกวัน 15.4 28.4 NA 29.7 

ทุกวัน 17.0 18.1 50.4 24.7 

กุ้งหอยปูปลาหมึก เกือบทุกวัน 4.6 4.0   

ทุกวัน 5.4 8.5   

ไข่ เกือบทุกวัน 17.0 26.7 NA 20 

ทุกวัน 16.8 18.3 15.7 12.7 

ข้าวกล้อง เกือบทุกวัน 0.2 2.1 NA 1.5 

ทุกวัน 2.0 7.2 1.3 8.0 

บะหมี่สำเร็จรูป เกือบทุกวัน 1.1 6.5  1.5 

ทุกวัน 0.7 3.1  0.7 

ผลไม้รสหวาน เกือบทุกวัน 9.2 19.8 NA 17.2 

ทุกวัน 12.5 17.2 16.5 17.7 

ผลไม้รสไม่หวาน เกือบทุกวัน 5.1 16.1 NA 12.1 

ทุกวัน 6.1 12.3 5.2 8.1 

น้ำอัดลม เกือบทุกวัน 2.8 8.3 NA 2.6 

ทุกวัน 5.1 7.9 NA 2.7 

เครื่องดื่มชูกำลัง เกือบทุกวัน 1.4 4.8  1.5 

ทุกวัน 4.7 5.7  2.2 

ขนมขบเคี้ยว เกือบทุกวัน 3.4 7.9  1.8 

ทุกวัน 6.5 7.7  1.5 
 
หมายเหตุ : เกือบทุกวันของการสำรวจปี 2546 หมายถึง 5-6 ครั้ง/สัปดาห์, ส่วนของการสำรวจปี 2551-2 
หมายถึง 4-6 ครั้ง/สัปดาห์ 
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 พฤติกรรมการกินอาหารบางประเภทที่เพิ่มขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับผลการสำรวจพฤติกรรมการ
เลอืกแหลง่บรโิภคอาหารในรายงานผลการสำรวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกายป ีพ.ศ. 2551-25528 
โดยพบว่าปัจจุบันประชาชนไทยมีการกินอาหารนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งคุณภาพของอาหารเหล่านี้ถูกกำหนดโดย  
ผู้ผลิตซึ่งมักจะเน้นในเรื่องของรสชาดจึงมีแนวโน้มที่อาหารเหล่านี้ อาจมีเกลือโซเดียมมากเกิน น้ำตาลมากเกิน
หรือหวานเกิน และ/หรือมีไขมันมากเกินไปได้ 
 ในภาพรวมพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีแนวโน้มของการบริโภคอาหารให้พลังงานเพิ่มขึ้นเหล่านี้จะ
มีผลกระทบทางลบต่อภาวะสุขภาพทั้งในขณะนี้และต่อไปในอนาคต เมื่อพิจารณาผลการสำรวจความถี่ในการ
บริโภคบ่งชี้ว่า ประชากรไทยในปัจจุบันมีการบริโภคอาหารบางประเภท เช่น เนื้อสัตว์บ่อยมากขึ้น มีการกิน
อาหารทีป่ระกอบดว้ยการทอดบอ่ยกวา่อาหารทีป่ระกอบดว้ยการนึง่และตม้ นอกจากนีย้งักนิอาหารทีม่ปีระโยชน์
ต่อสุขภาพโดยเฉพาะผักและผลไม้น้อยเกินไป ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลทำให้ประชาชนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ในขณะนีม้แีนวโนม้มนีำ้หนกัตวัเกนิมาตรฐานและอว้นมากขึน้ ในเดก็มปีญัหาทพุโภชนการจากความอว้นมากกวา่
ภาวะผอมและเตี้ยในอดีต โดยมีความสอดคล้องกับผลการสำรวจสุขภาพเด็ก พบว่าเด็กอายุ 1-9 ปีร้อยละ  
11-12 และเด็กอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 14.9 ในมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ท้วมจนถึงอ้วน19 ส่วนในประชากรอายุ 
15 ปีขึ้นไป พบว่ามีภาวะอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย (ฺBody Mass Index, BMI) ≥25 kg/m2) ร้อยละ 28.4 ในชาย
และร้อยละ 40.7 ในหญิง สถานการณ์ปัญหาโรคอ้วนแม้ว่าผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีความ
ชุกสูงกว่าภาคอื่นแต่ในขณะนี้พบในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพในระยะยาว โดย
ภาวะอ้วนนี้เป็นปัจจัยของโรคเรื้อรังต่างๆ อีกหลายโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคทาง  
ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการมีข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามสถานการณ์การบริโภคอาหาร นอกจากช่วยให้ทราบประเด็นปัญหาแล้ว ยังเป็น  
การประเมนิผลมาตรการทีด่ำเนนิการไป และนำมาปรบัปรงุมาตรการดำเนนิงานใหป้ระชาชนสามารถเลอืกบรโิภค
อาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพและลดการบริโภคอาหารที่ทำลายสุขภาพ ดังนั้นการให้ความรู้และความตระหนักแก่
ประชาชนทั่วไปในการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการ ควบคู่กับการให้ข้อมูลและสร้างความตระหนัก
แกผู่ป้ระกอบอาหารและจำหนา่ยอาหารสำเรจ็รปูเหลา่นีจ้งึเปน็สิง่ทีจ่ำเปน็ นอกจากนีค้วรมกีารเฝา้ระวงัเกีย่วกบั  
คุณภาพของอาหารและการเฝ้าระวังอาหารสำเร็จที่มีการจำหน่ายเป็นระยะๆ 
 การสำรวจครั้งนี้มีจุดแข็ง คือ เป็นการสำรวจข้อมูลระดับประเทศมีขนาดตัวอย่างจำนวนมากสำหรับ
การสำรวจโดยสอบถามความถีใ่นการบรโิภค (Frequency of food consumption) มขีอ้ดทีีส่ามารถสอบถาม
อาหารประเภทต่างๆ ตามที่ระบุได้จากตัวอย่างประชากรจำนวนมาก โดยไม่ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลมากนัก 
รวมถึงทราบแบบแผนในการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ ของประชากรไทยอายุ 2 ปีขึ้นไป และหากมีการเก็บ
ขอ้มลูเปน็ระยะ จะทำใหท้ราบแนวโนม้ของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคของประชากรไดอ้ยา่ง อยา่งไร  
ก็ตาม ในสำรวจความถี่การบริโภคอาหารได้ใช้แบบสอบถามความถี่ในการบริโภคอาหารแบบง่าย (Simple 
Food Frequency Questionnaires) ในการเก็บข้อมูล ซึ่งมีข้อจำกัดบางประการ ได้แก่ ไม่สามารถบอก
ปริมาณการบริโภคได้ชัดเจนเป็นเพียงข้อมูลความถี่การบริโภคเท่านั้น เนื่องจากไม่ได้สอบถามเกี่ยวกับปริมาณ  
ที่บริโภค จึงทำให้ไม่ทราบปริมาณพลังงานจากสารอาหารที่บริโภคของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการเก็บข้อมูล จาก  
ข้อจำกัดของวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว คณะผู้ทำการสำรวจอาหารบริโภคได้เลือกวิธีการประเมินการบริโภควิธี
อื่น คือ การสัมภาษณ์อาหารบริโภคโดยทบทวนความจำย้อนหลัง 24 ชั่วโมงมาใช้ในการเก็บข้อมูลอาหาร  
ควบคู่ด้วย ซึ่งดำเนินในกลุ่มตัวอย่างย่อย (Subsample) เพื่อประเมินปริมาณพลังงานและสารอาหารที่กลุ่ม
ตัวอย่างประชากรไทยกลุ่มย่อยได้รับ โดยจะได้กล่าวถึงในบทที่ 4 ข้อจำกัดประการต่อมาคือ ประเภทอาหารที่
สอบถามอาจไม่ครอบคลุมอาหารทุกประเภทที่กลุ่มประชากรมีการบริโภคจริง และไม่สามารถระบุอาหารแต่ละ
ชนดิไดท้ำใหท้ราบความถีข่องการบรโิภคอาหารบางประเภทเทา่นัน้ และประการตอ่มาการศกึษานีเ้ปน็แบบภาค  
ตัดขวาง ดังนั้นจึงมีข้อจำกัดในการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบทางสุขภาพเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกิน
อาหาร อย่างไรก็ตาม การสำรวจนี้ทำให้ทราบสถานการณ์การบริโภคอาหารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขต่อไป 
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3.4.2 ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ความถี่ในการบริโภคอาหาร

 

 ข้อเสนอแนะควรมีการดำเนินการต่อไปนี้ 

 1. มาตรการดำเนินงานด้านการบริโภคอาหาร 

  1.1 การวางนโยบายและปรับแผนแผนกลยุทธด้านการสร้างเสริมการบริโภคอาหารสุขภาพของ

ประชาชนไทยโดยการมีกำหนดเป้าหมายทางด้านการบริโภคอาหารสุขภาพอย่างชัดเจน  

  1.2 การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนให้ตะหนักถึงการบริโภคอาหารที่ดีต่อ

สุขภาพ การศึกษาและเฝ้าระวัง 

 2. มาตรการทางภาษีและกฎหมาย เพื่อลดการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อย เช่น ขนม

กรุบกรอบ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง บะหมี่สำเร็จรูป แต่เพิ่มการบริโภคอาหารประเภทนมพร่องมันเนย และ

เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ เป็นต้น 

 

 ข้อเสนอด้านการสำรวจการพฤติกรรมการกินอาหาร สรุปดังนี้ 

 1. การเฝ้าระวังพฤติกรรมการกินอาหารของประชากรไทยโดยการสำรวจพฤติกรรมการกินอาหาร

ของประชาชนไทยเป็นระยะๆ 

 2. การศึกษาติดตามเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมการกินอาหารและประเภทอาหารต่อสถานะ

สุขภาพในระยะยาว 

 3. การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือการสำรวจการบริโภคอาหารและการทดสอบความเที่ยงและความ

ถูกต้องของเครื่องมือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการกินอาหารของประชาชน 

 4. การเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสำเร็จรูปที่มีการจำหน่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความรู้แก่ประชาชน

และผู้ประกอบการ 

 5. การสำรวจตัวอย่างอาหารครัวเรือน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารเพื่อประเมินปริมาณอาหาร

และพลังงานที่ได้รับ 

 6. ในการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชน ควรเพิ่มการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อประเมิน

การบริโภคสารอาหารบางประเภท เช่น การเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมที่บริโภค 

เป็นต้น 




