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กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
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ต่อผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการสำรวจนี้ขึ้น ได้แก่ นพ.มงคล ณ สงขลา นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

นพ.ไพจิตร์ วราชิต นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล นพ.สุภกร บัวสาย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ นพ.วินัย สวัสดิวร 

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รศ.พญ.เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย และ 

รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล คุณเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ 

และผู้ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การสำรวจครั้งนี้สำเร็จลุล่วง  

 ขอขอบคณุ ผูว้เิคราะห ์ สงัเคราะหข์อ้มลูและผูร้ว่มเขยีนรายงาน ไดแ้ก ่ ผศ.ดร.วราภรณ ์ เสถยีรนพเกา้ 

และพญ.รัชดา เกษมทรัพย์ และขอขอบคุณทีมที่ปรึกษา ได้แก่ รศ.พญ.มันทนา ปะทีปเสน และ ผศ.รัตนาภรณ์ 

เจริญพงศ์ 

 นอกจากนีข้อขอบคณุเครอืขา่ยทมีเกบ็ขอ้มลูภาคสนามซึง่ประกอบดว้ย อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัในภาค  

ตา่งๆ ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ มหาวทิยาลยัขอนแกน่, มหาวทิยาลยัมหดิล, จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากบุคลากรสาธารณสุข

ในพื้นที่ 21 จังหวัด จงึขอขอบคณุเปน็อยา่งยิง่ และสดุทา้ยขอขอบคณุกลุม่ตวัอยา่งชายและหญงิจำนวน 29,000 

ราย รวมทัง้ผูป้กครองเดก็ที่ได้สละเวลาในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง มา ณ ที่นี้ 

 

 

            

  นพ.วิชัยเอกพลากร

  บรรณาธิการ
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 อาหารเปน็ปจัจยัทีส่ำคญัตอ่ชวีติและสขุภาพของมนษุย ์การไดร้บัอาหารทีไ่มเ่หมาะสม ทัง้ประเภทและ

ปรมิาณ ยอ่มมผีลกระทบตอ่สขุภาพอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้การประเมนิเพือ่ทราบสถานะและพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารของประชาชนจงึมคีวามสำคญัตอ่การจดัการระบบสขุภาพและสขุภาวะของประชาชน ประเทศไทยมกีาร

สำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประชากรไทยมาแล้ว 5 ครั้ง โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2503, 2518, 

2529, 2538 และ 2546 ตามลำดับ สำหรบัการสำรวจดา้นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารในป ีพ.ศ. 2551-2 นี ้เปน็

สว่นหนึง่ของการสำรวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2 ซึ่งดำเนินการโดย

สำนกังานสำรวจสขุภาพประชาชนไทย สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ และนบัเปน็ครัง้แรกของการสำรวจสขุภาพ  

ประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกายทีม่กีารสำรวจดา้นโภชนาการรวมอยูด่ว้ย โดยการสำรวจครอบคลมุพฤตกิรรม  

การกินอาหาร ความถี่ในการบริโภคอาหารชนิดต่างๆ และอาหารที่บริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง สำหรับใน

รายงานฉบับนี้เป็นการเสนอผลการสำรวจความถี่ในการบริโภคอาหารและอาหารที่บริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง

ที่ผ่านมา ทางคณะผู้ดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินด้าน

โภชนาการและสุขภาพของประชาชนไทยต่อไป 

 

 

 

  นพ.พงษ์พิสุทธิ์จงอุดมสุข

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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4.11 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยของปริมาณอาหารบริโภค (หน่วยครัวเรือน) ใน 1 วัน  55 
 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี จำนวน 935 คน จำแนกตามกลุ่มอายุและกลุ่มอาหาร  
4.12 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยของปริมาณพลังงาน สารอาหาร และส่วนประกอบเคมีในอาหารที่ได้รับ 58 
 จากการบริโภคอาหารใน 1 วัน และร้อยละของปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 
 สำหรับคนไทย ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 984 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ  
4.13 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยของปริมาณอาหารบริโภค (กรัม) ใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่าง 61 
 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 984 คน จำแนกตามกลุ่มอายุและกลุ่มอาหาร  
4.14 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยของปริมาณอาหารบริโภค (หน่วยครัวเรือน) ใน 1 วัน  62 
 ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 984 คน จำแนกตามกลุ่มอายุและกลุ่มอาหาร  
4.15 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละของพลังงานและสารอาหารของกลุ่มตัวอย่าง  67 
 จำนวน 2,969 คนบริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 
 สำหรับคนไทยใน 1 วัน จำแนกตามภาค  
4.16 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละของพลังงานและสารอาหารของกลุ่มตัวอย่าง  69 
 จำนวน 2,969 คนบริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 
 สำหรับคนไทยใน 1 วัน จำแนกตามเขตการปกครอง  
ก 1 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  84 
 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 1-8 ปี จำนวน 448 คน  
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
ก 2 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  84 
 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 9-18 ปี จำนวน 602 คน 
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
ก 3 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  85 
 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี จำนวน 935 คน  
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
ก 4 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  85 
 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 984 คน  
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
ก 5 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  86 
 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,969 คน จำแนกตามภาค  
ก 6 ค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  87 
 ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,969 คน  
 จำแนกตามเขตการปกครอง  
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      หน้า 
ข 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่บริโภคอาหารกลุ่มต่างๆ ในวันที่สำรวจอาหารบริโภค 90 
 จำแนกตามกลุ่มอายุ   
ค 1 ร้อยละของฐานข้อมูลพลังงาน สารอาหาร และส่วนประกอบทางเคมีในอาหารที่ได้จาก 98 
 การประมวลผล ด้วยโปรแกรม INMUCAL-N V.2.0 
ง 1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 2-14 ปี ในการบริโภคอาหารจำแนกตามประเภทอาหาร 101 
 ความถี่บริโภค เพศ อายุ และในเขต/นอกเขตการปกครองปี พ.ศ. 2551-2  
ง 2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 2-14 ปี ในการบริโภคอาหารจำแนกตามประเภทอาหาร 121 
 ความถี่บริโภค เพศ ในเขต/นอกเขตการปกครอง และภาคปี พ.ศ. 2551-2  
ง 3 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในการบริโภคอาหาร จำแนกตามประเภทอาหาร 142     
 ความถี่บริโภค เพศ อายุ และในเขต/นอกเขตการปกครองปี พ.ศ. 2551-2  
ง 4 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ในการบริโภคอาหาร จำแนกตามประเภทอาหาร 164 
 ความถี่บริโภค เพศ ในเขต/นอกเขตการปกครอง และภาคปี พ.ศ. 2551-2  
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สารบัญรูป 

 
หน้า 

4.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่ได้รับจาก 35 
 การบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 1-8 ปี จำนวน 448 คน 
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
4.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่ได้รับจาก 42 
 การบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นอายุ 9-18 ปี จำนวน 602 คน 
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
4.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่ได้รับจาก 49 
 การบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี จำนวน 935 คน 
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
4.4 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่ได้รับจาก 56 
 การบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 984 คน 
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
4.5 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่ได้รับจาก 63 
 การบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,969 คน จำแนกตามภาค  
4.6 ค่าเฉลี่ยร้อยละของการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน ที่ได้รับจาก 64 
 การบริโภคอาหารใน 1 วัน ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,969 คน จำแนกตามเขตการปกครอง  
4.7 ค่ามัธยฐานของการบริโภคโซเดียมของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,969 คน จำแนกตามภาค 65 
4.8 ค่ามัธยฐานของการบริโภคโซเดียมของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,969 คน 65 
 จำแนกตามเขตการปกครอง  
4.9 ค่ามัธยฐานของการบริโภคคอเลสเตอรอลของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,969 คน จำแนกตามภาค 70 
4.10 ค่ามัธยฐานของการบริโภคคอเลสเตอรอลของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,969 คน  71 
 จำแนกตามเขตการปกครอง  
4.11 ค่ามัธยฐานของการบริโภคใยอาหารของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,969 คน จำแนกตามภาค 71 
4.12 ค่ามัธยฐานของการบริโภคใยอาหารของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,969 คน  72 
 จำแนกตามเขตการปกครอง  
ข 1 การบริโภคข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,960 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ 91 
ข 2 การบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,891 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ 92 
ข 3 การบริโภคไข่ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,297 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ 92 
ข 4 การบริโภคถั่วและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 783 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ 93 
ข 5 การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,051 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ 94 
ข 6 การบริโภคผักของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,821 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ 94 
ข 7 การบริโภคผลไม้ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,453 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ 95 
ข 8 การบริโภคน้ำมัน กะทิ ไขมัน และครีมชนิดต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,575 คน 96 
 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
ข 9 การบริโภคเครื่องปรุงรสของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,928 คน จำแนกตามกลุ่มอายุ 96 
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บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร 
 

 

 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2 นี้ ดำเนินการโดย

สำนกังานสำรวจสขุภาพประชาชนไทย สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ นบัเปน็ครัง้แรกทีไ่ดม้กีารผนวกการสำรวจ

การบริโภคอาหารของประชาชนไทย ไว้ในการสำรวจสุขภาพฯ นี้ โดยได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความถี่ในการบริโภค

อาหาร (Frequency of food consumption) ในบุคคลตัวอย่างอายุ 2-14 ปี จำนวน 8,462 คนและ 15 ปี

ขึ้นไป 20,470 คน และสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาหารบริโภคทบทวนความจำย้อนหลัง 24 ชั่วโมง จากบุคคล

ตัวอย่าง 2,969 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแบบแผนการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ และประเมิน

ปริมาณของการได้รับพลังงาน และสารอาหารของกลุ่มตัวอย่างประชากรไทย ซึ่งผลการสำรวจพอสรุปได้ดังนี้ 

 ความถี่การบริโภคอาหาร

 1. ประเภทอาหารที่เด็กอายุ 2-14 ปี กินทุกวันได้แก่ 

  ร้อยละ 70  กิน ข้าวขาว ทุกวัน, ร้อยละ 40-50 กิน นมจืด ทุกวัน  

  ร้อยละ 20-30 กิน ไข่เจียว/ไข่ดาว นมหวาน ขนมกรุบกรอบ ทุกวัน  

  ร้อยละ 10-20 กิน เนื้อสัตว์ทอด/ผัด/ตุ๋น ปลา ลูกชิ้นขนมปัง น้ำอัดลม ไอศกรีม ลูกอม ทุกวัน  

  ร้อยละ 1-10  กิน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กุ้ง/หอย/ปู ปลาเส้น คุ๊กกี้ ขนมหวาน ทุกวัน 

 2. ประเภทอาหารที่ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป กินทุกวัน ได้แก่ 

  ร้อยละ ≥70  กิน ข้าวขาว ทุกวัน, ร้อยละ 30-40 กิน ชา กาแฟ ข้าวเหนียว ทุกวัน  

  ร้อยละ 20-30 กิน ปลาร้า/ปลาเจ่า ทุกวัน  

  ร้อยละ 10-20 กิน เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ผลไม้ ขนมปัง ไอศกรีม ลูกอม ทุกวัน  

  ร้อยละ 1-10 กิน ข้าวกล้อง กุ้ง หอย ปู นม น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง คุ๊กกี้ นมถั่วเหลือง   

  ขนมปัง ถั่ว ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ ทุกวัน  

 3. เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยกองโภชนาการ   

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2546 กับผลการสำรวจฯ ครั้งนี้ พบว่า ในเด็กอายุ   

  2-14 ปี อาหารบางประเภท มีร้อยละของการกินเกือบทุกวัน/ทุกวัน เพิ่มขึ้น ได้แก่  

   • บะหมี่สำเร็จรูป โดยพบว่า เด็กอายุ 6-14 ปี มีสัดส่วนกินเกือบทุกวันและทุกวันเพิ่มขึ้น   

    กล่าวคือ ประมาณ 1 ใน 10 คนกินบะหมี่สำเร็จรูป ทุกวัน  

   • น้ำอัดลม/น้ำหวาน พบว่า เพิ่มทั้งในเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กนักเรียน (อายุ 6-14 ปี)   

    ประมาณ 1 ใน 5 คน กินน้ำอัดลม/น้ำหวาน ทุกวัน  

   • ขนมขบเคี้ยว พบว่า ความถี่การกินเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็ก 6-14 ปี และมีมากกว่า 1 ใน 4 คน  

    กิน ขนมขบเคี้ยว ทุกวัน  

   • นมจดื กนิทกุวนัมสีดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ เปน็รอ้ยละ 42.9 ในป ีพ.ศ. 2552 พบทัง้ในเขตเทศบาล  

    และนอกเขตเทศบาล และทุกภาคของประเทศ  
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 4. ในผู้ใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบการสำรวจปี พ.ศ. 2546 พบการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ทั้งเพิ่มขึ้นและ  

  ลดลง  

  การเปลี่ยนแปลงในทางบวกต่อสุขภาพ พบว่า  

   • สัดส่วนการกินอาหารประเภทเนื้อติดมันทุกวัน ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน และ  

    ลดลงอย่างชัดเจนในกลุ่มผู้สูงอายุ จากร้อยละ 10 ทั้งในกลุ่มวัยแรงงานและผู้สูงอายุในปี   

    พ.ศ.2546 ลดลงเป็นร้อยละ 8.5 และ 5.5 ตามลำดับในปี พ.ศ. 2552  

   • สัดส่วนของการที่กินข้าวกล้องทุกวันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็น ร้อยละ 7  

   • การกินอาหารประเภทปลา มีการกินทุกวันในกลุ่มวัยแรงงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และใน  

    กลุ่มผู้สูงอายุกลับมีความถี่ลดลงเท่าตัว 

  การเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อสุขภาพ พบว่า 

   • อาหารที่มีสัดส่วนของการกินทุกวันเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และขนม  

    ขบเคี้ยว เป็นต้น 

 

การสัมภาษณ์อาหารบริโภคทบทวนความจำย้อนหลัง24ชั่วโมง

 5. การวิเคราะห์แหล่งพลังงานจากอาหารบริโภค พบว่า ประชากรไทยได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต   

  โปรตีน และไขมัน เฉลี่ยร้อยละ 57.6, 16.0 และ 26.4 ตามลำดับ 

 6. ค่ามัธยฐานร้อยละของปริมาณพลังงานที่ควรได้รับประจำวันมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่ออายุเพิ่ม  

  มากขึ้น การได้รับโปรตีนในปริมาณที่มากกว่าร้อยละ 82 ในทุกภูมิภาค กลุ่มอายุ 1-8 ปีบริโภค  

  โปรตนีในปรมิาณมาก ในขณะทีก่ลุม่ผูส้งูอายบุรโิภคโปรตนีนอ้ยและตำ่กวา่ความตอ้งการของรา่งกาย  

  การกระจายพลงังานจากคารโ์บไฮเดรต โปรตนี และไขมันแตกตา่งกันตามภมิูภาคและเขตการปกครอง  

 7. การได้รับแคลเซียมและธาตุเหล็กจากอาหาร ต่ำกว่าร้อยละ 30.0 และ 67.0 ของปริมาณที่ควรได้  

  รับประจำวัน ตามลำดับ  

 8. การได้รับฟอสฟอรัสจากอาหาร มากกว่าร้อยละ 70.0 ของปริมาณที่ควรได้รับประจำวัน และ  

  กลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

 9. การได้รับโซเดียมจากอาหาร ได้รับมากกว่า 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน (มัธยฐานได้รับ 3,264   

  มิลลิกรัมต่อวัน) 

 10. การได้รับวิตามินจากอาหาร พบว่า กลุ่มอายุ 1-3 ปี มีค่ามัธยฐานการได้รับวิตามินเอมากกว่า  

  ร้อยละ 80.0 ของปริมาณที่ควรได้รับประจำวัน และเริ่มลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น วิตามินบี 1   

  บี 2 และไนอะซีน พบว่า มีปริมาณการบริโภคลดลง ในกลุ่มที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างใน  

  บางภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร ค่ามัธยฐานการได้รับวิตามินดังกล่าวต่ำกว่า  

  ร้อยละ 70.0  

 11. การได้รับวิตามินซีจากอาหาร น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของปริมาณที่ควรได้รับประจำวัน  

 12. การบริโภคคอเลสเตอรอลต่ำกว่า 300 มิลลิกรัมต่อวัน  

 13. การบริโภคใยอาหารค่อนข้างต่ำ (ค่ามัธยฐานต่ำสุดเท่ากับ 1.8 กรัม ค่ามัธยฐานสูงสุดเท่ากับ  

  8.0 กรัม)  

 14. การบริโภคอาหารกลุ่มต่างๆ พบว่า ในแต่ละวันกลุ่มตัวอย่างบริโภคอาหารไม่ครบทุกหมวดหมู่   

  โดยเฉพาะอาหารหลัก 5 หมู่  

 15. กลุ่มอาหารหลักที่กลุ่มตัวอย่างประชากรไทยบริโภคต่ำกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภค ได้แก่ นม  

  และผลิตภัณฑ์ ผัก และผลไม้ 
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 16. สำหรับกลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์ พบว่า ส่วนใหญ่บริโภคข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์ที่ขัดสี ปริมาณ  

  การบริโภคจะเพิ่มตามอายุ และจะลดลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  

 17. การบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งสำคัญของโปรตีน ได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ไข่ และถั่ว  

  และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ใกล้เคียงกับปริมาณที่แนะนำตามธงโภชนาการ  

 18. ค่ามัธยฐานปริมาณน้ำมัน กะทิ ไขมัน และครีมชนิดต่างๆ ที่กลุ่มตัวอย่างบริโภคอยู่ระหว่าง 12.5   

  ถึง 30.0 กรัม และค่ามัธยฐานปริมาณเครื่องปรุงรส อยู่ระหว่าง 18.6 ถึง 74.9 กรัม 

 

 ผลการสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการบริโภคอาหารของประชากรไทย ยังมีส่วนที่ต้องมีการ  

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค ดงันัน้ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งควรเรง่ดำเนนิการ ทางดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์

ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ปรับกลยุทธด้านการสร้างเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในประชาชนไทย โดยมี

เปา้หมายและการดำเนนิงานอยา่งชดัเจน รว่มกบัการรณรงคใ์หค้วามรูแ้กป่ระชาชนและทกุภาคสว่นใหต้ระหนกั  

ถึงการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยการสำรวจฯ เป็นระยะ 




