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ภาวะโภชนาการ พลังงาน และสารอาหารที่ได้รับประจ�าวันของนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

วิรดา   อรรถเมธากุล  วท.ม.*

พิศมัย   อานัญจวณิชย์ พย.ม.*

บทคัดย่อ
 กำรวิจัยเชิงส�ำรวจครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำภำวะโภชนำกำร และกำรได้รับพลังงำนและสำร

อำหำรประจ�ำวันของนักศึกษำพยำบำลหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต  วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 

รำชบุรี ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำพยำบำลช้ันปีท่ี 2  เครื่องมือท่ีใช้เป็น แบบบันทึกอำหำร

บรโิภคย้อนหลงั 24 ชัว่โมง ควำมถ่ีกำรรบัประทำนอำหำร แบบรำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพนักศึกษำ ค�ำนวณ

กำรได้รบัพลงังำนและสำรอำหำรประจ�ำวนัด้วยโปรแกรม INMUCAL สถิติท่ีใช้เป็นค่ำร้อยละ ค่ำเฉลีย่ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำ กลุม่ตัวอย่ำงมีอำยรุะหว่ำง 17 - 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 102  คน (ร้อย

ละ 91.2) มีผลกำรเรียนในระดับปำนกลำงในช่วง 2.50-2.99 จ�ำนวน 40 คน (ร้อยละ 39.2)  ค่ำดัชนีมวลกำย

อยูใ่นระดบัปกติมำกทีส่ดุจ�ำนวน 61  คน (ร้อยละ 59.8) อยู่ในระดับขำดอำหำรจ�ำนวน….  คน (ร้อยละ 27.5) 

และภำวะอ้วนจ�ำนวน….   คน (ร้อยละ 12.7) นักศึกษำได้รับสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวันไม่เพียงพอ คือ 

โปรตีน ร้อยละ 36.3 เหล็ก ร้อยละ 93.1 แคลเซียม ร้อยละ 83.3 วิตำมินซี ร้อยละ 74.5 ไนอำซิน ร้อยละ 73.5 

วิตำมินบีหนึ่ง ร้อยละ 70.6   วิตำมินเอ ร้อยละ 69.6 และวิตำมินบีสอง ร้อยละ 32.4   สัดส่วนของพลังงำนที่

ได้รับจำกสำรอำหำรคำร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน เท่ำกับ 52:16:31 และพบว่ำนักศึกษำที่ได้รับปริมำณ

ธำตุเหล็กต่ำงกันจะมีค่ำฮีโมโกลบินต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และพบว่ำประมำณร้อยละ 

80 ของนักศึกษำท่ีมีโคเลสเตอรอลสูง (มำกกว่ำ 200 mg%) มีกำรรบัประทำนอำหำรประเภทกรบุกรอบ และ

ของทอดสัปดำห์ละ 2 ครั้งขึ้นไป และร้อยละ 55.9 ได้รับพลังงำนจำกไขมันมำกกว่ำร้อยละ 30 ของพลังงำน

ทั้งหมด

 จำกผลกำรศึกษำนี้ใช้เป็นแนวทำงกำรดูแลสุขภำพด้ำนโภชนำกำรแก่นักศึกษำที่มีควำมเสี่ยงหรือมี 

ปัญหำสุขภำพโดยกำรให้แนวปฏิบัติที่เป็นข้อเท็จจริงและชัดเจนแก่นักศึกษำ 

ค�าส�าคัญ: ภำวะโภชนำกำร พลังงำน สำรอำหำร นักศึกษำพยำบำล 

*พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำรพิเศษ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี
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Abstract
 This cross-sectional survey aimed at examining nutritional status, energy and daily nutrient intake 

of the first year nursing students in Boromarajonani college of Nursing, Ratchaburi. One hundred and two 

students aged between17 and 20 years old were recruited in the study. The data from a 24 - hours dietary 

recall, a food frequency questionnaire, and a body mass index were used to determine the nutritional status 

of each student. The laboratory blood test results of hematocrit, hemoglobin, fasting blood sugar, cho-

lesterol and triglyceride from the student’s annual health examination were also collected. All numerical 

data were examined by a descriptive statistic in terms of a percentage, a mean and a standard deviation, 

while the energy and the nutritional consumptions were analyzed using the computerized program named 

“INMUCAL”.

 It was found that most students were female (91.2%). About 59.8% of them were in a normal BMI 

parameter, while 27.5% and 12.7% were underweight and overweight respectively. They received less 

daily energy and nutrients than Dietary Reference Intake for Thais. Interestingly, more than three-fourth 

of the samples appeared to have an insufficient intake of Iron, Calcium, and Vitamin C (75 – 93%). More 

than half had a low consumption of energy, Vitamin A, Protein, and Niacin (6 - 74%), whereas some took 

less Vitamin B1 and Vitamin B2 than recommended (32 – 36%). An average energy distribution from 

carbohydrate, protein and fat were 52:16:31. About half of each student’s total sources of energy were 

from food contained by fat.  There was a statistically significant correlation between Protein and Niacin 

intake and an academic achievement (P<.01). Twelve students (12.1%) were risky to anemia. There was 

a significant difference in Iron consumption and blood hemoglobin levels (P<.01).  

 The research findings suggest that a dietary guideline should be developed and prepared for the 

students to promote healthiness and to correct hyperlipidemia, anemia, and other insufficient nutritional 

status which can cause health problems. 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 กำรมีสุขภำพที่ดีต้องมำจำกกำรเอำใจใส่

ดูแลสุขภำพของตนเอง และมีควำมสัมพันธ์กับ

ควำมรูใ้นกำรดูแลสขุภำพ กำรจดักำรเรยีนกำรสอน

วิชำโภชนำกำรส�ำหรับนักศึกษำหลักสูตรพยำบำล

ศำสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ที่ว่ำผู้เรียนสำมำรถ

ใช้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรเพื่อกำรดูแลสุขภำพของ

ตนเองได้ ถ้ำเรำมีกำรดูแลอำหำรกำรกินท่ีดี กำร

ดูแลด้ำนกำรแพทย์กห็มดควำมหมำย มีกำรกล่ำวถงึ

ประโยชน์และควำมส�ำคัญของกำรดูแลตนเองด้ำน

โภชนำกำรอีกหลำยๆ ประเด็น เป็นต้นว่ำ สิ่งที่คุณ

รับประทำนเข้ำไปก็คือร่ำงกำยและตัวของคุณ รวม

ถงึมีกำรตรวจโรคจำกกำรซักประวติัเกีย่วกบักำรรบั

ประทำนอำหำร และบริโภคนิสัยซึ่งสำมำรถท�ำนำย

ปัญหำสุขภำพที่จะเกิดตำมมำได้ นักศึกษำพยำบำล

เป็นผู้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพในด้ำนต่ำงๆ 

และในอนำคตเม่ือส�ำเร็จกำรศึกษำเป็นพยำบำล 

จ�ำเป็นต้องเป็นแม่แบบทำงด้ำนสุขภำพ เพื่อเป็น

ตัวอย่ำงแก่ประชำชนผู้รับบริกำร ดังนั้นกำรศึกษำ

ภำวะโภชนำกำร กำรได้รับพลังงำนและสำรอำหำร

ประจ�ำวันของนักศึกษำพยำบำลจะเป็นข้อมูลเชิง

ประจักษ์ให้นักศึกษำทรำบถึงผลกำรศึกษำจำกข้อ

เทจ็จรงิด้ำนกำรรบัประทำนอำหำร ใช้เป็นข้อมูลใน

กำรปรบัแบบแผนกำรเลอืกรบัประทำนอำหำร และ

ปรบับรโิภคนิสัย เพือ่ให้นักศึกษำเกดิควำมตระหนัก

ในกำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรมกำรบรโิภคของตนเอง 

ท�ำให้มีภำวะโภชนำกำรทีดี่ สำมำรถประยกุต์ควำมรู้

สู่กำรปฏิบัติและสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำและให้ควำม

รู้แก่ประชำชนเพื่อกำรปฏิบัติจริงในชีวิตประจ�ำวัน

ได้ รวมท้ังวิทยำลัยจะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในกำร

ออกแบบและวำงแผนพัฒนำสุขภำพนักศึกษำใน

ด้ำนโภชนำกำรได้อย่ำงสอดคล้องตำมสภำพจริง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำภำวะโภชนำกำรของนักศึกษำ

พยำบำล 

 2. เพื่อศึกษำกำรได้รับพลังงำนและสำร

อำหำรประจ�ำวันของนักศึกษำพยำบำล

ค�าจ�ากัดความ
 ภำวะโภชนำกำร หมำยถงึ ควำมสมบรูณ์ทำง

ร่ำงกำยของนักศึกษำพยำบำลท่ีเป็นผลมำจำกกำร 

รับประทำนอำหำร ประเมินโดยกำรหำค่ำดัชนี 

มวลกำย กำรประเมินอำหำรบริโภคย้อนหลัง  

24 ชั่วโมง และกำรตรวจทำงชีวเคมีโดยกำรหำค่ำ 

ฮีโมโกลบิน ฮีมำโตคริท โคเลสเตอรอล และ

ไตรกลีเซอไรด์

  พลงังำนท่ีได้รับประจ�ำวนั หมำยถึง ปรมิำณ

พลังงำนเฉล่ียท่ีนักศึกษำพยำบำลได้รับจำกกำร 

รับประทำนอำหำร ค�ำนวณจำกปริมำณอำหำรท่ีได้

จำกกำรบันทึกอำหำรบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง 

จ�ำนวน 7 วัน

  สำรอำหำรท่ีได้รับประจ�ำวัน หมำยถึง 

ปริมำณสำรอำหำรเฉลี่ยท่ีนักศึกษำพยำบำลได้รับ

จำกกำรรับประทำนอำหำร ค�ำนวณจำกปริมำณ

อำหำรที่ได้จำกกำรบันทึกอำหำรบริโภคย้อนหลัง 

24 ชั่วโมง จ�ำนวน 7 วัน

  สดัส่วนอำหำรบรโิภค หมำยถงึ สัดส่วนกำร

บรโิภคสำรอำหำรท่ีให้พลงังำนแก่ร่ำงกำย ได้แก่ คำร์

โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน เท่ำกับร้อยละ 50-60: 

10-15 : 25-30 โดยคิดจำกพลังงำนทั้งหมด

 กำรได้รับพลังงำนเพียงพอ หมำยถึง กำรได้

รับปริมำณพลังงำนเฉลี่ยประจ�ำวันเปรียบเทียบกับ

ปรมิำณพลงังำนอ้ำงองิท่ีควรได้รบัประจ�ำวนัส�ำหรบั

คนไทย พ.ศ. 2546 (Dietary Reference Intakes for 

Thais 2003) 
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กำรได้รับสำรอำหำรเพียงพอ หมำยถึง กำรได้รับ

ปริมำณสำรอำหำรเฉลี่ยประจ�ำวันเปรียบเทียบกับ

ปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงท่ีควรได้รับประจ�ำวัน 

ส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (Dietary Reference  

Intakes for Thais 2003) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

นักศึกษำ

พยำบำล

ภาวะโภชนาการ

- กำรได้รับพลังงำนและสำร 

 อำหำรประจ�ำวัน

- ผลกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีแนวทำงในกำรพัฒนำสุขภำพตำมข้อ

เท็จจริงเชิงลึกด้ำนโภชนำกำรแก่นักศึกษำพยำบำล

วิธีด�าเนินการวิจัย 
 รูปแบบกำรวิจัย ใช้วิธีกำรวิจัยแบบส�ำรวจ 

(Cross-Sectional Survey Research) ประชำกรและ

กลุม่ตัวอย่ำงเป็นนกัศึกษำพยำบำลชัน้ปีที ่2 วทิยำลยั

พยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี จ�ำนวน 102 คน

 วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง นักศึกษำพยำบำลชั้นปี

ที่ 2 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรีทุกคน

ท่ีมีควำมสมัครใจเข้ำร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่ำงหลังรับ

ทรำบจุดประสงค์กำรท�ำวิจัย กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

ประโยชน์ที่จะได้รับต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

 เครื่องมือที่ใช้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็น

แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่ 2 เป็น

ข้อมูลด้ำนโภชนำกำร ประกอบด้วย 2.1 แบบบนัทกึ

อำหำรบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมงเป็นเวลำ 7 วันต่อ

เน่ืองกันเพื่อให้ครอบคลุมบริบทชีวิตที่เกี่ยวข้อง

กับกำรรับประทำนอำหำร และ 2.2 แบบบันทึก

ควำมถี่กำรรับประทำนอำหำร 2.3 กำรใช้โปรแกรม 

INMUCAL ค�ำนวณหำพลังงำนและสำรอำหำรที่

ได้รับประจ�ำวันซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนำขึ้นเพื่อใช้

กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยเก็บรวบรวมฐำน

ข้อมูลคุณค่ำสำรอำหำรของอำหำรไทย และสำมำรถ

ค�ำนวณคุณค่ำสำรอำหำรจำกอำหำรที่บริโภค (คู่มือ

กำรใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients Edit 2:2551) 

และแบบบันทึกผลกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีของ

นักศึกษำพยำบำลในเดือนพฤษภำคมอยู่ในช่วงกำร

เก็บข้อมูลอำหำรบริโภค

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ขออนุมัติกำรศึกษำวิจัยจำกหน่วยงำน 

 2. ช้ีแจงนักศึกษำโดยอธิบำยวัตถุประสงค์

กำรศึกษำวิจัย กำรเก็บรวบรวมจำกนักศึกษำ โดย

นักศึกษำลงนำมยินดีเข้ำร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่ำงกำร

วิจัย

 3. ช้ีแจงนักศึกษำเกี่ยวกับข้ันตอน และวิธี

กำรประเมินภำวะโภชนำกำรโดยกำรบันทึกอำหำร

บริโภค และกำรใช้โปรแกรม INMUCAL 

 4. อธิบำยกำรจดบันทึกอำหำรตำมหน่วย 

ตวง วัด ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกับโปรแกรมให้กับ

นักศึกษำทุกคนรับทรำบ

 5. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรบันทึก

อำหำรบริโภค 7 วันของนักศึกษำ และแบบบันทึก

ควำมถี่กำรรับประทำนอำหำร

 6. ลงบนัทึกข้อมูลลงฐำนข้อมูลในโปรแกรม 

INMUCAL เพื่อค�ำนวณปริมำณพลังงำนและ 

สำรอำหำรเฉลี่ยท่ีได้รับประจ�ำวันและเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ข้อก�ำหนดสำรอำหำรที่คนไทยควรได้รับ

ประจ�ำวัน

 7. ตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลรำยบุคคลใน

โปรแกรมเพื่อกำรค�ำนวณ
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 8. ตรวจสอบควำมสมบูรณ์และถูกต้องของ

ข้อมูลสำรอำหำรหลังกำรประมวลผล

 9. วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ข ้ อ มู ล ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม

คอมพวิเตอร์ โดยทดสอบกำรกระจำยของข้อมูลเพือ่

ตรวจสอบข้อตกลงของกำรเลือกใช้สถิติ วิเครำะห์

ข้อมูลโดยเลือกใช้สถิติที่เหมำะสม

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้ำนโภชนำกำร กำร

ได้รับพลังงำนและสำรอำหำรประจ�ำวัน วิเครำะห์

โดยใช้ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มำตรฐำน วเิครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำฮโีมโกลบนิ 

ของกลุ่มที่ได้รับธำตุเหล็กเพียงพอและไม่เพียงพอ

ด้วยสถิติ Independence t-test 

ตาราง 1 เกณฑ์กำรประเมินควำมเพียงพอของกำรได้รับพลังงำนและสำรอำหำรประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย

ในกลุ่มอำยุ 16-19 ปี ใน 1 วัน

พลังงานและสารอาหาร ชาย หญิง

พลังงำน (กิโลแคลอรี่) 2,300 1,850

โปรตีน(กรัม) 63 53

แคลเซียม(มิลลิกรัม) 1,000 1,000

เหล็ก (มิลลิกรัม) 16.6 26.4

วิตำมินเอ (ไมโครกรัม) 700 600

วิตำมินบีหนึ่ง (มิลลิกรัม) 1.2 1.0

วิตำมินบีสอง(มิลลิกรัม) 1.3 1.0

วิตำมินซี(มิลลิกรัม) 90 75

ไนอำซิน(มิลลิกรัม) 16 14

ทีม่า : คณะกรรมกำรกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดสำรอำหำรทีค่วรได้รับประจ�ำวนัส�ำหรบัคนไทย.ปริมำณสำรอำหำร

อ้ำงอิงที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546

ผลการวิจัย
 กลุม่ตัวอย่ำงทีศึ่กษำเป็นนกัศึกษำหลักสูตร

พยำบำลศำสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 102 คน 

มีอำยรุะหว่ำง 17 - 20 ปี เป็นเพศชำยร้อยละ 8.8 และ

เป็นเพศหญงิร้อยละ 91.2 ส่วนใหญ่มีผลกำรเรยีนใน

ระดับปำนกลำงอยู่ในช่วง 2.50-2.99 จ�ำนวน 40 คน 

คิดเป็นร้อยละ 39.2 ผลกำรประเมินภำวะโภชนำกำร

จำกดัชนีมวลกำยอยู่ในระดับปกติมำกท่ีสุดเท่ำกับ 

61 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีภำวะขำดอำหำรระดับ 

1 เท่ำกับร้อยละ 27.5 และอ้วนระดับ 1 เท่ำกับร้อย

ละ 12.7 (แหล่งที่มำ: Adapted from WHO, 1995, 

WHO, 2000 and WHO, 2004) ดังตำรำง 2



93The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21  No. 2  July - December 2015

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละของนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต จ�ำแนกตำมเพศ และ ภำวะ

โภชนำกำร  (N = 102)

ตารางที่ 3  ร้อยละของควำมถี่กำรบริโภคอำหำรกลุ่มไม่เป็นประโยชน์กลุ่มต่ำงๆ ของนักศึกษำพยำบำล 

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี รำชบุรี  (N = 102)

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของนักศึกษำ

พยำบำลท่ีได้รบัพลงังำนและสำร

อำหำรเพียงพอและไม่เพียงพอ

ตำมเกณฑ์ปริมำณสำรอำหำรที่

ควรได้รับประจ�ำวัน (Recom-

mended Dietary Allowances 

(RDAs)) (N = 102)

คุณลักษณะ จ�านวน (คน) ร้อยละ

เพศ

         ชำย 9 8.8

        หญิง 93 91.2

ภาวะโภชนาการ

       ขำดอำหำรระดับ 1 28 27.5

       ปกติ 61 59.8

       อ้วนระดับ 1 13 12.7

กลุ่มอาหาร ทุกวัน วันเว้นวัน
3-4ครั้ง/
สัปดาห์

2ครั้ง/
สัปดาห์

สัปดาห์ละ
ครั้ง

ไม่รับ
ประทาน

ชำ/กำแฟ 2.9 11.8 20.6 12.7 11.8 2.9

น�้ำอัดลม 4.9 20.6 18.6 20.6 18.6 16.7

บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป 2.9 2.9 18.6 27.5 35.3 12.7

ขนมกรุบกรอบ 12.7 13.7 34.3 21.6 11.8 5.9

ของทอด 2.9 11.8 26.5 32.4 17.6 8.8

ขนมเบเกอรี่ 3.9 4.9 11.8 20.6 47.1 11.8
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 นักศึกษำมำกกว่ำร้อยละ 30 รับประทำน

อำหำรที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ร่ำงกำยท่ีมีควำมถ่ี  

3-4 ครั้งต่อสัปดำห์ขึ้นไปได้แก่ ชำ/กำแฟ น�้ำอัดลม 

ขนมกรุบกรอบ ของทอด ขนมเค้ก คุ้กกี้ โดนัท  

(ประเภทเบเกอรี่) และมำกกว่ำร้อยละ 80 ของ

นักศึกษำรับประทำนบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปอย่ำงน้อย

สัปดำห์ละครั้ง ดังตำรำงที่ 3

 มีนักศึกษำที่ได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอ

ตำมข้อก�ำหนดปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงที่ควรได้

รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย (Dietary Reference 

Intake for Thais 2003) คือสำรอำหำรโปรตีน  

ร ้อยละ 36.3 เหล็ก ร ้อยละ 93.1 แคลเซียม  

ร้อยละ 83.3 วิตำมินซี ร้อยละ 74.5 ไนอำซิน ร้อยละ  

73.5 วิตำมินบีหนึ่ง ร้อยละ 70.6 วิตำมินเอ ร้อยละ 

69.6 และวิตำมินบีสอง ร้อยละ 32.4 ดังแผนภูมิ

ท่ี 1 และสัดส่วนของสำรอำหำรท่ีให้พลังงำน 

โดยเฉลี่ยของ คำร์โบไฮเดรท:โปรตีน:ไขมัน เท่ำกับ 

52.46:16.24:31.30 ดังตำรำงที่ 4

นกัศึกษามากกวา่ร้อยละ 30 รับประทานอาหารท่ีไม่เป็นประโยชนแ์ก่ร่างกายท่ีมีความถ่ี 3-4คร้ังต่อ
สปัดาห์ข้ึนไปไดแ้ก่ ชา/กาแฟ  นํ้าอดัลม ขนมกรุบกรอบ ของทอด ขนมเคก้ คุก้ก้ี โดนทั (ประเภทเบเกอร่ี) 
และมากกวา่ร้อยละ 80 ของนกัศึกษารับประทานบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง ดงัตารางท่ี 3 

มีนกัศึกษาท่ีไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอตามขอ้กาํหนดปริมาณสารอาหารอา้งอิงท่ีควรไดรั้บ
ประจาํวนัสาํหรับคนไทย (Dietary Reference Intake for Thais 2003) คือสารอาหารโปรตีน ร้อยละ 36.3 
เหลก็ ร้อยละ 93.1 แคลเซียม ร้อยละ 83.3 วิตามินซี ร้อยละ 74.5 ไนอาซิน ร้อยละ 73.5 วิตามินบีหน่ึง ร้อย
ละ 70.6   วิตามินเอ ร้อยละ 69.6 และวิตามินบีสอง ร้อยละ 32.4   ดงัแผนภูมิท่ี 1 และสดัส่วนของสารอาหาร
ท่ีใหพ้ลงังานโดยเฉล่ียของ คาร์โบไฮเดรท:โปรตีน:ไขมนั เท่ากบั 52.46:16.24:31.30 ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุดของสดัส่วนร้อยละของสารอาหาร 
               ใหพ้ลงังานไดรั้บประจาํวนัของ ของนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (N = 102) 

สารอาหาร MAX MIN X  S.D. 
คาร์โบไฮเดรท 85.93 31.75 52.46 9.80 
ไขมนั 51.22 10.27 31.30 4.85 
โปรตีน 40.44 3.79 16.24 7.87 

 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ของฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริทของกลุ่มท่ีไดรั้บสารอาหารเหลก็ 
               ประจาํวนัเพียงพอกบัไม่เพยีงพอของนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

การตรวจเลือด เพยีงพอ (N=7) ไม่เพยีงพอ (N=92) p-value 

X  S.D. X  S.D. 
 
ฮีโมโกลบิน 14.04 

 
1.129 12.92 

 
.82 

 
.001 

 
ฮีมาโตคริท 40.14 

 
3.58 39.24 

 
2.56 

 
.385 

            พบวา่นกัศึกษาท่ีมีภาวะเส่ียงต่อโลหิตจาง (ฮีโมโกลบินตํ่ากวา่ 12 gm% หรือ ฮีมาโตคริทตํ่ากวา่ 
35%) มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 เม่ือวิเคราะห์พบวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บธาตุเหลก็เพียงพอ (ตามเกณฑ ์
Dietary Reference Intake for Thais 2003) มีค่าเฉล่ียของฮีโมโกลบินสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บเหลก็ไม่เพียงพอ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงัตาราง 5 
 
 
 

 พบว่ำนักศึกษำท่ีมีภำวะเสี่ยงต่อโลหิตจำง 

(ฮีโมโกลบินต�่ำกว่ำ 12 gm% หรือ ฮีมำโตคริทต�่ำ

กว่ำ 35%) มีจ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 เมื่อ

วิเครำะห์พบว่ำนักศึกษำท่ีได้รับธำตุเหล็กเพียงพอ 

(ตำมเกณฑ์ Dietary Reference Intake for Thais 

2003) มีค่ำเฉลี่ยของฮีโมโกลบินสูงกว่ำกลุ่มที่ได้รับ

เหล็กไม่เพียงพออย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 

.01 ดังตำรำง 5

(N=102)

(N=92)(N=7)
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อภิปรายผลการวิจัย 
 นักศึกษำพยำบำลวิทยำลัยพยำบำลบรม

รำชชนนี รำชบุรี ชั้นปีที่ 2 มีภำวะโภชนำกำรอยู่ใน

ระดับปกติร้อยละ 59.8 ภำวะขำดสำรอำหำรระดับท่ี 

1 ร้อยละ 27.5 และ อ้วนระดับที่ 1 ร้อยละ 12.7 ซึ่ง

ผลกำรวิจัยพบว่ำมีนักศึกษำร้อยละ 63.7 ซ่ึงได้รับ

พลังงำนเฉลี่ยใน 1 วันไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร

ของร่ำงกำย มีกำรศึกษำภำวะโภชนำกำรในวัยรุ่น

ไทยพบว่ำ วัยรุ ่นไทยมีภำวะโภชนำกำรท่ีต�่ำกว่ำ

เกณฑ์อยู่ค่อนข้ำงมำก ระหว่ำงร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 

60 (ดำลัด ทวีทรัพย์ (2543) ภวดี ลิขิตวงษ์ (2547) 

วรำภรณ์ ค�ำสอน (2548)) ซึ่งพบว่ำในปัจจุบันวัย

รุ ่นจะมีปัญหำเรื่องกำรควบคุมน�้ำหนักเพื่อภำพ

ลักษณ์ที่สังคมยอมรับ รวมทั้งนักศึกษำกลุ่มอยู่ใน

หอพักมีข้อจ�ำกัดในกำรเลือกซ้ืออำหำรบริโภค มี

ร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยอำหำรเพียงสองร้ำน จึงท�ำให้มี

โอกำสพบภำวะโภชนำกำรต�่ำกว่ำเกณฑ์ได้ ท�ำให้

มีโอกำสเส่ียงท่ีท�ำให้กลุ่มวัยรุ่นได้รับสำรอำหำรที่

จ�ำเป็นแก่ร่ำงกำยไม่เพียงพอ กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำร

ดูแลโภชนำกำรแก่นักศึกษำกลุ่มนี้ หรือวัยรุ่นควร

ให้ชัดเจนและตรงประเด็นเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ

และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้ ร่ำงกำยได้รับพลังงำน

และสำรอำหำรจ�ำเป็นที่เพียงพอแก่ควำมต้องกำร

โดยเฉพำะในกลุ่มนักศึกษำพยำบำลที่ได้รับควำมรู้

อย่ำงถูกต้องในเรื่องกำรดูแลด้ำนโภชนำกำร และ

จะต้องเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้รับบริกำรในอนำคต รวม

ทั้งกำรลดข้อจ�ำกัดของกฎระเบียบหอพักโดยให้

โอกำสนักศึกษำสำมำรถออกไปเลือกซือ้อำหำรนอก

วิทยำลัยได้มำกขึ้น หรือกำรจัดร้ำนอำหำรให้เลือก

ซ้ือมีจ�ำนวนมำกข้ึนรวมทั้งประเภทของอำหำรที่

หลำกหลำยและมีประโยชน์ต่อสุขภำพให้ครอบคลมุ 

และสิง่ท่ีต้องค�ำนงึถงึและเป็นปัญหำคือแนวโน้มจะ

เกิดภำวะโภชนำกำรเกิน มีกำรศึกษำในวัยรุ่นไทยท่ี

มีพบว่ำมีภำวะโภชนำกำรเกินเท่ำกับร้อยละ10 ถึง

ร้อยละ 20 และมีกำรศึกษำในต่ำงประเทศที่พบว่ำ

อุบัติกำรณ์กำรเกิดน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนในกลุ่ม

วัยรุ่น เท่ำกับ ร้อยละ 21.1 และ 7.8 ตำมล�ำดับ An-

aya-Loyola, Marium A.;Tapia, Cristina; Rosado, 

Jorge L. Overweight,(2009) K Resnicow, S James, 

N Kambaran, R Omardien and AD MBewu (2008)

 ในด้ำนควำมถี่ของกำรรับประทำนอำหำรในกลุ่ม

ต่ำงๆ พบว่ำ ร้อยละ 20-60 ของนักศึกษำมีกำร 

รบัประทำนอำหำรประเภท ชำ กำแฟ ขนมกรุบกรอบ  

ของทอด ขนมเบเกอร่ี (เค้ก คุ้กกี ้โดนทัฯลฯ) สัปดำห์

ละ 3-4 คร้ัง ขึน้ไป และนักศึกษำร้อยละ 80 ถงึร้อยละ 

90 มีกำรรับประทำนบะหม่ีกึง่ส�ำเรจ็รปูซ่ึงไม่ได้ปรงุ

เพิม่ด้วยผกัหรอืเนือ้สตัว์ และด่ืมน�ำ้อดัลมอย่ำงน้อย

สัปดำห์ละคร้ังถึงทุกวัน กรมอนำมัยมีกำรส�ำรวจ

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของวัยรุ่นในปี พ.ศ. 

2545 พบว่ำวัยรุ่นมีพฤติกรรมกำรบริโภคของที่ไม่

พึงประสงค์ คือ กำรบริโภคน�้ำอัดลมทุกวัน ด่ืมน�้ำ

อดัลมเป็นอำหำรว่ำงร้อยละ 23.2 รวมทัง้มีกำรศึกษำ

ของ M Pia Chaparro, Sahar S Zaghioul, Peter Holck 

and Joannie Dobbs (2009) ที่ศึกษำกำรบริโภคของ

นักศึกษำของมหำวิทยำลัยฮำวำยที่อยู่ในและนอก

หอพกัซ่ึงพบว่ำมีโอกำสกำรรบัประทำนอำหำรท่ีไม่

ปลอดภัยต่อสุขภำพมำกถึงร้อยละ 21 และอำหำรที่

เสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพ ร้อยละ 24 จำกพฤติกรรม

กำรบริโภคอำหำรกลุ ่มนี้ท�ำให้ได้รับสำรอำหำร

ประเภทคำร์โบไฮเดรทเชิงเด่ียวมำกเกินไป ซ่ึงสำร

อำหำรประเภทน้ีจะถูกย่อยและเข้ำสู่กระแสเลือด

ได้เร็ว ท�ำให้น�้ำตำลในกระแสเลือดเพิ่มข้ึนรวดเร็ว 

ร่ำงกำยจะท�ำหน้ำท่ีอัตโนมัติโดยกำรหลั่งอินซูลิน 

เพื่อลดระดับน�้ำตำลให้ลงสู่ปกติ แต่อินซูลินหลั่ง
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ออกมำมำกท�ำให้น�ำ้ตำลลดลงอย่ำงรวดเรว็จนระดับ

น�้ำตำลต�่ำมำกเกิน ส่งผลให้ร่ำงกำยขำดน�้ำตำล เช่น 

เกิดอำกำรหิว ท�ำให้อยำกรับประทำนของหวำน 

เกิดกำรเสียสมดุลของระบบ ในระยะยำวท�ำให้เป็น

โรคเบำหวำนได้ ในขณะเดียวกันอินซูลินก็กระตุ้น

ให้มีกำรหลั่งไลโปโปรตีนไลเปส ซ่ึงเป็นเอนไซม์

ที่มีหน้ำที่ช่วยจับไขมันในกระแสเลือดเข้ำไปไว้ใน

เซลล์ของร่ำงกำย ดังนั้นกำรรับประทำนน�้ำตำล

เชิงเด่ียวมำกจึงท�ำให้มีกำรผลิตอินซูลินมำก ช่วย

ให้เปลี่ยนอำหำรเหล่ำนี้เป็นไขมันสะสมในร่ำงกำย 

เกิดโรคอ้วน เป็นผลกระทบต่อวัยรุ่นซ่ึงก�ำลังอยู่ใน

ระยะเริ่มเข้ำสังคมแต่ยังมีวุฒิภำวะและควำมรู้ไม่ดี

พอท�ำให้เกดิปัญหำตำมมำคือ กำรลดน�ำ้หนักทีผ่ดิวธีิ 

เช่น กำรอดอำหำร กำรรบัประทำนยำทีมี่กำรโฆษณำ

เกินจริง รวมท้ังวิธีสุดท้ำยคือ กำรผ่ำตัดท่ีเส่ียงต่อ

อนัตรำยต่อชวิีตมำก ท่ีเรำพบได้บ่อยในปัจจบุนั เม่ือ

จ�ำแนกสัดส่วนของพลังงำนที่ได้รับจำกสำรอำหำร

ที่ให้พลังงำนคือ คำร์โบไฮเดรท โปรตีน และไขมัน 

พบว่ำนกัศึกษำรบัประทำนอำหำรทีใ่ห้พลงังำนจำก

กลุ่มไขมันร้อยละ 31.58 ของปริมำณพลังงำนที่ได้

รับ ซึ่งเกินจำกสัดส่วนตำมข้อแนะน�ำ (ร้อยละ 25-

30) กำรศึกษำของธัญญลักษณ์ ศิริเมฆ (2549) พบ

ว่ำสัดส่วนกำรกระจำยพลังงำนจำกคำร์โบไฮเดรท 

โปรตีน และไขมัน ของนักเรยีนวทิยำลยัเกษตรทีพ่กั

ในหอพักเท่ำกับ 60: 21: 19 และนอกหอพักเท่ำกับ 

62: 16: 22 ของพลงังำนท้ังหมดซึง่มีแนวโน้มกำรได้

รบัสัดส่วนของคำร์โบไฮเดรทมำกเกนิตำมข้อแนะน�ำ 

และกำรศึกษำของสิรมินต์ ชำยเกตุ และคณะ (2552) 

ทีพ่บว่ำนักศึกษำทีก่�ำลงัศกึษำอยูใ่นมหำวทิยำลยัศรี

นค รินทรวิโรฒ จ�ำนวน 293 คน อำยุ 21-23 ปี ได้

รับสำรอำหำรที่ให้พลังงำนในสัดส่วนของ คำร์โบ

ไฮเดรท:โปรตีน:ไขมัน ในเพศชำยเท่ำกับ 47:20:33 

และเพศหญิงเท่ำกับ 48:19:33 ซึ่งมีแนวโน้มกำรได้

รบัสัดส่วนของไขมันมำกกว่ำข้อแนะน�ำเช่นเดียวกนั

 โดยภำพรวมนักศึกษำได้รับสำรอำหำรไม่

เพียงพอตำมข้อก�ำหนดปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิง 

ท่ีควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย (Dietary  

Reference Intake for Thais 2003) ร้อยละของ

นักศึกษำท่ีได้รบัสำรอำหำรไม่เพยีงพอตำมล�ำดับจำก

มำกไปน้อย ดงันี ้เหลก็ จ�ำนวน 95 คน (ร้อยละ 93.1) 

แคลเซียม จ�ำนวน 85 คน (ร้อยละ 83.3) วิตำมินซี 

จ�ำนวน76 คน (ร้อยละ 74.5) และไนอำซิน จ�ำนวน 

75 คน (ร้อยละ 73.5) วิตำมินบีหนึ่ง จ�ำนวน 72 คน 

(ร้อยละ 70.6) วติำมินเอ จ�ำนวน 71 คน (ร้อยละ 69.6) 

โปรตีน จ�ำนวน 37 คน (ร้อยละ 36.3) และวิตำมินบี

สอง จ�ำนวน 33 คน (ร้อยละ 32.4) ผลจำกกำรได้รับ

สำรอำหำรไม่เพยีงพอ ตำมข้อก�ำหนดนีม้ำจำกหลำย

ปัจจัยท่ีเกีย่วข้องคือ จำกกำรเกบ็ข้อมูลอำหำรบริโภค

ย้อนหลัง 24 ชั่วโมงเป็นเวลำ 3 วัน ซึ่งเป็นวันหยุด 1 

วนั คือวนัอำทิตย์ และวนัธรรมดำ 2 วัน คือวนัจันทร์

และอังคำร นักศึกษำอยู่ในหอพักทั้งหมด และจะไม่

ได้รบัอนญุำตให้ออกนอกวทิยำลยั มีร้ำนค้ำจ�ำหน่ำย

อำหำรเพยีง 2 ร้ำน เป็นประเภทอำหำรตำมส่ังในม้ือ

เยน็ และอำหำรปรงุส�ำเรจ็ในมือ้เช้ำและกลำงวนั ไม่มี

ผลไม้สดจ�ำหน่ำย และมีร้ำนจ�ำหน่ำยอำหำรส�ำเรจ็รปู

เช่น ขนมปังกรอบ คุ้กกี้ ขนมกรุบกรอบ ขนมปังไส้

สังขยำ แซนวิช เค้ก ไส้กรอก น�้ำหวำน ชำเขียว น�้ำ

อัดลม จำกกำรสัมภำษณ์และกำรสังเกตนักศึกษำ

เพิ่มเติมพบว่ำในช่วงเวลำม้ือเช้ำนักศึกษำมักจะ 

รบัประทำนอำหำรไม่ทันเวลำ ท�ำให้ต้องรบัประทำน

อำหำรส�ำเร็จรูปท่ีสะดวกและเร็ว รวมทั้งในม้ือเย็น

ส่วนใหญ่รับประทำนบะหม่ีกึ่งส�ำเร็จรูปเนื่องจำก

บำงครั้งมีกำรท�ำงำนกลุ ่ม และเข้ำชมรมต่ำงๆ  

ซ่ึงร้ำนค้ำปิดเวลำ 21.00น. อำหำรกลุ่มดังกล่ำว 
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ส่วนใหญ่ให้คุณค่ำอำหำรเฉพำะประเภทแป้ง น�ำ้ตำล  

ไขมัน มีสำรอำหำรพวกวิตำมิน และเกลือแร่น้อย 

หรอืแทบไม่มีเลย (จำกฉลำกโภชนำกำร) โดยเฉพำะ 

ธำตุเหล็ก แคลเซียม และวิตำมินซี มีผลกำรศึกษำ

เปรียบเทียบระหว่ำงนักศึกษำท่ีอยู่ในหอพัก กับ

นอกหอพกั พบว่ำนักศึกษำท่ีพกันอกหอพกัมีโอกำส 

ในกำรเลือกซ้ืออำหำรมำกกว่ำ แต่ควำมรูด้้ำนโภชนำกำร 

ของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่ำงกัน และนักศึกษำนอก

หอพักมีน�้ำหนักเกินมำตรฐำนโดยมีนักเรียนที่ท้วม 

ร้อยละ 16.8 นักเรยีนอ้วนร้อยละ 3.5 ซ่ึงมำกกว่ำนกัเรยีน 

ทีพ่กัในหอพกั (ธัญญลกัษณ์ ศิรเิมฆ: 2549) มผีลกำร

ศึกษำโภชนำกำรของนักศึกษำในกลุ่มวัยรุ่นหลำย

กำรศึกษำที่พบว่ำได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอมำก

อันดับแรกๆคือ เหล็ก แคลเซียม และวิตำมินซี ดัง

กำรศึกษำของ ศุภจิรำ สืบสีสุข (2548) วรรณปกรณ์ 

สดุตะนำ (2549) ธัญญลกัษณ์ ศิรเิมฆ (2549) ซึง่สำร

อำหำรต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นสำรอำหำรท่ีมีประโยชน์

แก่ร่ำงกำย ภำวะท่ีบริโภคไม่เพียงพออย่ำงต่อเน่ือง

ยำวนำน เช่น แคลเซียมจะมีผลท�ำให้ปริมำณมวล

กระดูกต�่ำ และเส่ียงต่อกำรเกิดโรคกระดูกพรุนใน

อนำคต นักศึกษำกลุ่มนี้ได้รับสำรอำหำรเหล็กไม่

เพียงพอตำมข้อก�ำหนดมำกถึงร้อยละ 93.1 และผล

กำรตรวจสุขภำพท่ีเกี่ยวข้องกับโภชนำกำรโดยภำพ

รวมพบว่ำ นักศึกษำท่ีมีภำวะเสี่ยงต่อโลหิตจำง (ฮี

โมโกลบินต�่ำกว่ำ 12 gm% หรือ ฮีมำโตคริทต�่ำกว่ำ 

35%) มีจ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 จำกกำร

ศึกษำของ WHO เกีย่วกบัโภชนำกำรในวยัรุน่ พบว่ำ

มีปัญหำกำรขำดเหลก็จนท�ำให้เกดิโรคโลหติจำง เป็น

ภำวะที่ร่ำงกำยมีจ�ำนวนเม็ดเลือดแดงต�่ำกว่ำปกติ 

เนื่องจำกมีธำตุเหล็กไม่เพียงพอที่จะน�ำไปสร้ำงเม็ด

เลือด และเมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบพบว่ำ กลุ่มที่ได้

รบัเหลก็เพยีงพอมีระดับฮโีมโกลบินสงูกว่ำกลุ่มทีไ่ด้

รับสำรเหล็กไม่เพียงพอ อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่

ระดับ .001 และยังพบว่ำกลุ่มที่ได้รับเหล็กเพียงพอ

มีค่ำฮีมำโตคริทสูงกว่ำกลุ่มที่ได้รับสำรอำหำรเหล็ก

ไม่เพียงพอเช่นเดียวกับผลกำรศึกษำของ Sue-Joan 

Chang, Li-Ju Hsiao, Yi-Chun Lee and Shou-Ying 

Hsuen (2007) ท่ีศึกษำกำรบรโิภคอำหำรของนกัเรยีน

มัธยมอำยุระหว่ำง 16-18 ปี พบว่ำกำรบรโิภคอำหำร

กลุ่มที่มีวิตำมินบี 6 มีควำมสัมพันธ์กับระดับ pyri-

doxal -5 phosphate ในเลือดเช่นเดียวกัน และพบว่ำ

นักศึกษำที่มีภำวะเสี่ยงต่อโลหิตจำง (ฮีโมโกลบินต�่ำ

กว่ำ 12 gm% หรือ ฮีมำโตคริทต�่ำกว่ำ 37%) จ�ำนวน 

19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ซ่ึงมีกำรศึกษำของ 

ปิยวรรณ ประคุณคงชัย และ ชัยโรจน์ ขุมมงคล (2540) 

ศึกษำวิจัยเรื่องอุบัติกำรณ์และสำเหตุโรคเลือดจำง

จำกกำรขำดธำตุเหล็กในนกัศึกษำพยำบำล วทิยำลยั

พยำบำลบรมรำชชนน ีนครสวรรค์ กลุม่ตัวอย่ำงเป็น

นกัศึกษำพยำบำลจ�ำนวน 110 รำย พบว่ำมีอบุติักำรณ์

โลหิตจำงร้อยละ 69.1 ธำตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ

ส�ำคัญของฮีโมโกลบิน หรือสำรให้สีของเม็ดเลือด

แดง และเอนไซม์ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง

พลังงำนให้เซลล์และเน้ือเยื่อต่ำงๆ ร่ำงกำยมีกลไก

ทีม่ปีระสทิธิภำพยิง่ในกำรควบคมุควำมต้องกำรธำตุ

เหล็กจำกภำยนอก เมื่อเม็ดเลือดแดงหมดอำยุจะถูก

ท�ำลำย ธำตุเหล็กจะถูกน�ำกลับไปใช้ โปรตีนเฟอร์ไร

ติน (ferritin) จบักบัธำตุเหลก็ท่ีร่ำงกำยยงัไม่ต้องกำร

ใช้เกบ็ไว้ในแหล่งสะสมท่ีส�ำคัญ ได้แก่ ตับ ม้ำม และ

ระบบ reticulo-endothelial เหล็กที่ได้จำกกำรกิน

หรอืในแหล่งสะสมจะอำศัยโปรตีนเฟอร์ไรติน (fer-

ritin) น�ำไปยังเซลล์ ระบบนี้เป็นไปเพื่อรักษำสมดุล

ของธำตุเหลก็ให้เพยีงพอแก่กำรใช้ประโยชน์ ปัญหำ

กำรขำดธำตุเหลก็เป็นปัญหำสำธำรณสุขทีส่�ำคญัใน

เกอืบทกุช่วงวยั กำรขำดธำตุเหลก็เกดิเมือ่ร่ำงกำยได้
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รบัธำตุเหลก็จำกอำหำรไม่เพยีงพอ ประกอบกบักำร

สูญเสียธำตุเหล็ก หรือควำมต้องกำรธำตุเหล็กของ

ร่ำงกำยสูงข้ึนในวัยเจริญพันธุ์ท่ีมีประจ�ำเดือน ใน

ระยะแรกร่ำงกำยจะน�ำธำตุเหลก็จำกแหล่งสะสมคอื 

เฟอร์ไรตินออกมำใช้ กำรขำดธำตุเหล็กแสดงออก

โดยเริ่มมีกำรพร่องธำตุเหล็ก ซ่ึงแสดงออกโดยค่ำ

เฟอร์ไรตินในซีรัม่ต�ำ่ลง ถ้ำยงัคงมีกำรขำดธำตุเหลก็

ต่อไปจะท�ำให้เหล็กที่จับกับโปรตีน ทรำนเฟอร์ลิน

ลดน้อยลง ในขั้นนี้เรียกว่ำภำวะกำรขำดธำตุเหล็ก 

(iron deficiency disorder) กำรขำดธำตุเหล็กท่ีต่อ

เนื่องส่งผลกระทบต่อกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง และสี

ของเม็ดเลอืดแดง ส่งผลให้เมด็เลือดแดงมขีนำดเลก็

ลง และระดับฮีโมโกลบินต�่ำลงซ่ึงจะแสดงถึงภำวะ

โลหิตจำง ถึงแม้ว่ำธำตุเหล็กเป็นแร่ธำตุท่ีร่ำงกำย

ต้องกำรในปริมำณน้อย แต่ส�ำคัญเน่ืองจำกเป็น

ส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง กำร

ขำดธำตุเหล็กจะท�ำให้เป็นโรคโลหิตจำง ธำตุเหล็ก

มีควำมส�ำคัญในทุกกลุ่มอำยุ (คณะกรรมกำรจัดท�ำ

ข้อก�ำหนดสำรอำหำรทีค่วรได้รบัประจ�ำวนัส�ำหรบั

คนไทย : 2546) 

 นักศึกษำร้อยละ 83.3 ได้รับสำรอำหำร

แคลเซียมไม่เพียงพอตำมข้อก�ำหนดกำรได้รับ

สำรอำหำรประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย แคลเซียม

มีควำมส�ำคัญต่อร่ำงกำยมำก กระดูกเป็นแหล่ง

สะสมแคลเซียม และเป็นเนื้อเย่ือที่มีชีวิตจะมีกำร

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ แคลเซียมเคลื่อนที่เข้ำ

และออกจำกกระดูกเพื่อรักษำระดับแคลเซียมใน

เลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและเหมำะสมกับกำรใช้

งำน ปริมำณมวลกระดูกมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมอำยุ 

ในช่วงต้ังแต่แรกเกดิจนวยัหนุ่มสำว อตัรำกำรสร้ำง

กระดูกมำกกว่ำกำรสลำยกระดูกเป็นผลให้ปริมำณ

มวลกระดูกเพิ่มข้ึน โดยจะเพิ่มอย่ำงรวดเร็วในวัย

ทำรก เริม่ช้ำลงในวยัเด็ก และเพิม่ข้ึนอย่ำงรวดเรว็อกี

คร้ังหนึง่ในวยัรุน่ เม่ือเข้ำสู่วยัหนุ่มสำวปรมิำณมวล

กระดูกยงัเพิม่ได้อกีเลก็น้อยจนมีปรมิำณมวลกระดูก

สูงสุด (peak bone mass) ในอำยุระหว่ำง 20-35 ปี ใน

ช่วงวยัทำรกจนถงึวยัรุน่ร่ำงกำยสำมำรถสะสมมวล

กระดูกได้ประมำณร้อยละ 85-90 ของปริมำณมวล

กระดูกสูงสุด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงวัยรุ่น จะ

มีกำรสะสมมวลกระดูกมำกท่ีสุดคือประมำณครึ่ง

หนึ่งของปริมำณมวลกระดูกสูงสุด หลังจำกน้ันใน

วยัหนุม่สำว อตัรำกำรสร้ำงและกำรสลำยกระดูกจะ

ใกล้เคียงกันท�ำให้ปริมำณมวลกระดูกค่อนข้ำงคงท่ี

จนเข้ำวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุปริมำณมวลกระดูกจะ

เริ่มลดลงเน่ืองจำกมีอัตรำกำรสลำยกระดูกมำกกว่ำ

กำรสร้ำงกระดูก (คณะกรรมกำรจัดท�ำข้อก�ำหนด

สำรอำหำรท่ีควรได้รับประจ�ำ วัน ส�ำหรับคนไทย: 

2546) จึงมีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะท�ำให้

นักศึกษำซ่ึงอยู่ในช่วงวัยรุ่นซ่ึงจะมีกำรสะสมมวล

กระดูกได้มำกท่ีสุดมีควำมรู้เข้ำใจและตระหนักถึง

คณุประโยชน์ของกำรเลอืกรบัประทำนอำหำรอย่ำง

ถูกต้อง

 กำรได้สำรอำหำรไม่เพียงพอของนักศึกษำ

กลุ่มนี้ล�ำดับสำมคือ วิตำมินซี พบว่ำมีนักศึกษำท่ี

ได้รับไม่เพียงพอตำมข้อก�ำหนดปริมำณสำรอำหำร

อ้ำงอิงท่ีควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 

2546 ร้อยละ 74.5 วิตำมินซีเป็นวิตำมินที่ละลำยใน

น�้ำได้ มีควำมส�ำคัญต่อกำรสังเครำะห์คอลลำเจน 

คำร์นิทีน สำรเหนี่ยวน�ำกระแสประสำท และเมตำ

บอลิสึมของกรดอะมิโนและคำร์โบไฮเดรท เพิ่ม

ภูมิต้ำนทำนและช่วยในกำรดูดซึมเหล็ก ยับยั้งกำร

สร้ำงสำรก่อมะเร็ง ไนโตรซำมีน มีฤทธ์ิเป็นสำร

ต้ำนอนุมูลอิสระ สำรอำหำรไม่เพียงของนักศึกษำ

กลุ่มนี้ล�ำดับสี่คือ ไนอำซิน พบว่ำได้รับไม่เพียงพอ
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ร้อยละ 73.5 เม่ือวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์แล้วยังพบ

ว่ำ ไนอำซินมีควำมสัมพันธ์กับผลกำรเรียนอย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิติ คือถ้ำได้รับไนอำซินมำกจะมีผล

กำรเรียนที่ดี บทบำทหน้ำที่ของไนอำซินต่อร่ำงกำย

คือ เป็นส่วนประกอบของโมเลกุลของโคเอนไซม์ที่

เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยำออกซิเดชัน รีดักชัน ของสำร

อำหำร เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยำเมตำบอลิสึมของสำร

อำหำรต่ำงๆ ช่วยบ�ำรุงสมองและประสำท และช่วย

บ�ำรงุรกัษำของสุขภำพผวิหนัง ลิน้ และเนือ้เยือ่ต่ำงๆ

ของระบบย่อยอำหำร กำรขำดไนอำซินท�ำให้เกิด

โรคเพลลำกรำ จะมีอำกำรอ่อนเพลีย เบื่ออำหำร น�้ำ

หนกัตัวลดลง สุขภำพท่ัวไปไม่แขง็แรง มีกำรอกัเสบ

ที่ปำกและลิ้น ลิ้นและปำกจะมีสีแดงมำกกว่ำปกติ 

กินและกลืนอำหำรไม่สะดวก เม่ือเป็นมำกข้ึนจะมี

อำกำรมำกขึ้น ปวดหัว ท้องเดิน อำหำรไม่ย่อย ต่อ

มำจะเกิดอำกำรทำงผิวหนังสำรอำหำรไม่เพียงของ

นักศึกษำกลุ่มนี้ล�ำดับห้ำคือ วิตำมินบีหนึ่ง พบว่ำได้

รับไม่เพียงพอร้อยละ 70.6 ซึ่งมีบทบำทที่ส�ำคัญต่อ

ร่ำงกำยคือ เป็นโคเอนไซม์ในกระบวนกำรเมตำบอ

ลิสึมของคำร์โบไฮเดรท และกรดอะมิโนโซ่กิ่ง เป็น

ส่วนประกอบส�ำคัญของเย่ือประสำท เกี่ยวข้องกับ

กำรท�ำงำนของระบบประสำทและกำรส่งผ่ำนควำม

รู้สึก กำรขำดวิตำมินบีหน่ึงพบได้ในประชำกรทุก

กลุ่มของประเทศไทย กำรขำดไธอำมินอย่ำงรุนแรง

จะมีอำกำรของโรคเหน็บชำ ในระยะที่อันตรำยจะมี

อำกำรหอบเหน่ือย หวัใจโต เต้นเรว็ หวัใจวำยได้ หำก

ได้รับกำรรักษำไม่ทันท่วงทีอำจถึงแก่ชีวิต นอกจำก

นีย้งัพบว่ำนักศึกษำกลุม่นีไ้ด้รบัวติำมินเอไม่เพยีงพอ

มำกถึงร้อยละ 69.6 จัดอยู่ในล�ำดับหก ซึ่งวิตำมินเอ

เป็นสำรอำหำรที่มีบทบำทต่อกำรเจริญเติบโตของ

เซลล์ต่ำงๆ ทั่วร่ำงกำย โดยมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรมอง

เห็น กระบวนกำรสร้ำงตัวอ่อน ภูมิคุ้มกัน กำรเจริญ

พันธ์ กำรสร้ำงเม็ดเลือด กำรเจริญเติบโต และกำร

สังเครำะห์ซัลเฟต กำรขำดวิตำมินเอ หรือวิตำมิน

เอต�่ำจะท�ำให้ ปริมำณ holo Retinal binding protein 

ท่ีจะไปยัง cornea ลดลง mucous secreting cell ท่ี 

cornea หำยไป มีเม็ดเลือดขำวเข้ำมำแทรกแซงโดย

ปล่อยเอนไซม์ Protease ย่อย collagen และโปรตีน

ท่ี cornea ท�ำให้ควำมแข็งแรงของ cornea ลดลง 

และเกิดกำรทะลุได้ง่ำย ท�ำให้ตำแห้ง และเกิดกำร

ติดเช้ือ มีภูมิคุ้มกันต�่ำ กำรท่ีพบว่ำนักศึกษำได้รับ

สำรอำหำรต่ำงๆ ไม่เพียงพออำจเน่ืองจำกช่วงวัย

รุ่นน้ีมีกำรเปลี่ยนแปลงหลำยด้ำน ท้ังทำงร่ำงกำย 

จติใจ อำรมณ์ รวมท้ังสังคม กำรเปลีย่นแปลงเกดิข้ึน

อย่ำงต่อเนื่องจำกวัยเรียนมำสู่วัยรุ่นซ่ึงมีกำรเจริญ

เติบโตอย่ำงรวดเร็วในช่วงวัยรุ ่นมีควำมต้องกำร

สำรอำหำรจ�ำเป็นมำกเม่ือเทียบกับช่วงวัยอื่นๆ จึง

มีควำมต้องกำรพลังงำนและสำรอำหำรต่ำงๆ ค่อน

ข้ำงสูง กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และรูปแบบ

กำรบริโภคที่ไม่เหมำะสมและถูกต้อง รวมถึงกำร

ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักในควำม

ส�ำคัญของกำรได้รับสำรอำหำรต่อสุขภำพ ซ่ึงเห็น

กำรเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนในทันทีที่ได้รับไม่เพียง

พอ ท�ำให้ระดับสำรอำหำรในเลือดลดลง จนกระทั่ง

เซลล์และอวัยวะท่ีต้องกำรสำรอำหำรนั้นเกิดภำวะ

ขำดสำรอำหำร จึงแสดงควำมบกพร่องหรือผิด

ปกติทำงกำยด้วยกำรเกิดโรคต่ำงๆ กระบวนกำร

เปล่ียนแปลงดังกล่ำวมีกำรใช้ระยะเวลำอย่ำงต่อ

เนื่องยำวนำน กลุ่มวัยรุ่นหรือประชำชนท้ังหลำย

จึงไม่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ กำรซักประวัติถึงกำร

รับประทำนอำหำร เพื่อกำรคำดคะเนกำรได้รับสำร

อำหำรต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวันจึงสำมำรถน�ำมำคำด

กำรณ์ภำวะกำรเกิดโรคในอนำคต หรือในวัยผู้ใหญ่

ได้ ดังน้ันจึงจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกกับ
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กลุ่มวัยรุ่นในด้ำนกำรส่งเสริมควำมรู้โภชนำกำร

อย่ำงจริงจังเช่นเดียวกันกับวัยอื่นๆ

 จำกผลกำรตรวจสุขภำพท่ีเกี่ยวข้องกับ

ด้ำนโภชนำกำรโดยภำพรวมพบว่ำ นักศึกษำมีภำวะ

โคเลสเตอรอลสูง (>200 mg/dl) จ�ำนวน 34 คน และ

พบว่ำค่ำเฉลี่ยโคเลสเตอรอลของนักศึกษำกลุ่มน้ี 

เท่ำกบั 218.91 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 12.25 

และมีกำรศึกษำของต่ำงประเทศของ Anaya-Loyola, 

Marium A.;Tapia, Cristina; Rosado, Jorge L. 

Overweight (2009) ศึกษำเรื่องภำวะพร่อง Vitamin 

B12 และไขมันในเลือดสูงของวัยรุ่นชำวเม็กซิกัน

จ�ำนวน 133 คน อำยุระหว่ำง 15-19 ปี พบว่ำมีภำวะ

โลหติจำงร้อยละ 1.5 มีภำวะขำดเหลก็ ร้อยละ4 และ

มีโคเลสเตอรอลสูง ร้อยละ 7 ในกำรศึกษำครั้งนี้เมื่อ

ศึกษำเฉพำะกลุ่มนักศึกษำที่มีระดับโคเลสเตอรอล

ในเลือดสูง นักศึกษำทั้งหมด 34 คน เป็นเพศชำย 4 

คน เพศหญิง 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ 88.2 

ตำมล�ำดับ มีภำวะโภชนำกำรปกติตำมกำรประเมิน

ดัชนีมวลกำย และข้อมูลควำมถี่กำรบริโภคอำหำร

ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย พบว่ำร้อยละ80 

ของนักศึกษำกลุ่มนี้รับประทำนอำหำรที่ไม่เป็น

ประโยชน์แก่ร่ำงกำยคือ น�้ำอัดลม และ ขนมกรุบ

กรอบ ตั้งแต่สัปดำห์ละ 2 ครั้งขึ้นไปถึงรับประทำน

ทุกวัน เป็นอำหำรที่ให้พลังงำนจำกกลุ่มแป้ง ไขมัน 

และน�้ำตำลเท่ำนั้น ให้สำรอำหำรอื่นน้อยมำก ซ่ึง

น�้ำตำลจัดอยู่ในกลุ่มแป้งเชิงเด่ียว กำรรับประทำน

แป้งเชิงเด่ียวมำกท�ำให้มีกำรผลิตอินซูลินมำก ช่วย

ให้เปลี่ยนอำหำรเหล่ำนี้เป็นไขมันสะสมในร่ำงกำย 

เกิดโรคอ้วน อินซูลินยังกระตุ้นให้ตับผลิตเอนไซม์ 

เอชเอ็มจี โค เอ รีดัคเตส (HMG Co A reductase) 

ซ่ึงเป็นตัวท�ำให้ตับผลิตโคเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น 

นั่นคือกำรรับประทำนคำร์โบไฮเดรทหรืออำหำร

ประเภทแป้งและน�้ำตำลมำก ท�ำให้โคเลสเตอรอล

สูงได้ อินซูลินยังส่งเสริมให้เซลล์กล้ำมเนื้อเรียบ

ของผนังหลอดเลือดเติบโตมำกข้ึน ซ่ึงเป็นอีกทำง

หนึ่งที่ท�ำให้รูหลอดเลือดแคบลงและอุดตันได้ง่ำย 

นอกจำกนีก้ำรรบัประทำนอำหำรทีมี่น�ำ้ตำลมำกเกนิ

กว่ำที่อินซูลินจะจัดกำรได้หมด หรือเซลล์ต่ำงๆ ไม่

ต้องกำร น�้ำตำลท่ีสูงจะกลับไปสู่ตับแล้วถูกเปลี่ยน

เป็นไตรกลีเซอไรด์ เม่ือมีพฤติกรรมแบบน้ีนำนๆ 

ท�ำให้มีกำรผลิตอินซูลินมำกเกินโดยตลอด ท�ำให้

เกิดภำวะดื้อต่ออินซูลิน กำรผลิตอินซูลินจะเพิ่มขึ้น

เป็นวงจร กลุ่มคนเหล่ำนี้จะมีระดับไตรกลีเซอไรด์

สูง เอชดีแอลต�่ำ ควำมดันโลหิตสูง และน�้ำตำลใน

เลือดสูง ซ่ึงจะสัมพันธ์กับกำรเกิดโรคหลอดเลือด

แข็งสูงด้วย ซึ่งเป็นกำรบริโภคไม่ถูกสัดส่วนมำจำก

กำรรับประทำนอำหำรที่มีพลังงำนมำกเกินควำม

ต้องกำรของร่ำงกำย โดยเฉพำะอำหำรแป้งและ

น�้ำตำลในปริมำณมำกเกินไป เมื่อส�ำรวจควำมถี่กำร

บริโภคอำหำรที่ไม่เป็นประโยชน์ในนักศึกษำกลุ่มนี้

พบว่ำนกัศึกษำร้อยละ 80 มีกำรบริโภคต้ังแต่สัปดำห์

ละ 2 ครั้งจนถึงทุกวัน ซึ่งมีกำรศึกษำพฤติกรรมกำร

บริโภคของวัยรุ่นโดยเสำวรส มีกุศล (2542) พบว่ำ

วัยรุ่นมีพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีไม่ถูกต้องคือ กำร

ด่ืมน�้ำอัดลมมำกเช่นเดียวกัน ถ้ำกลุ่มวัยรุ่นไม่ปรับ

พฤติกรรมกำรบริโภค ในอนำคตอำจท�ำนำยภำวะ

สุขภำพได้ว่ำจะเส่ียงต่อระดับไตรกลีเซอไรด์ท่ีสูง

ขึน้ อำจจะท�ำให้เกดิโรคตับอ่อนอกัเสบได้ ในผูห้ญิง

ระดับไตรกลีเซอไรด์ท่ีสูงท�ำให้มีควำมเส่ียงต่อกำร

เป็นมะเร็งเต้ำนมสูงขึ้นด้วย เพรำะไตรกลีเซอไรด์ที่

สูงจะไปกระตุ้นให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไหล

เวียนอยู่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส�ำคัญของกำร

เป็นมะเร็งเต้ำนม และยังท�ำให้กำรเคลื่อนย้ำยไขมัน

ออกจำกเลือดได้ช้ำกว่ำปกติด้วย รวมทั้งจะเสี่ยงต่อ
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ภำวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว ถ้ำเกิดท่ีหัวใจท�ำให้

เป็นโรคหวัใจขำดเลอืด เกดิท่ีสมองท�ำให้เป็นอมัพำต 

กำรท่ีร่ำงกำยมีไตรกลเีซอไรด์ปรมิำณสงูจะไปท�ำให้

เลือดข้น กำรไหลไปตำมหลอดเลือดเป็นไปได้ยำก 

เส่ียงต่อกำรจับตัวกันเป็นล่ิมและอุดหลอดเลือด ที่

ส�ำคัญคืออำจไปอุดหลอดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะหลัก

ของร่ำงกำยคือ หัวใจหรือสมองซึ่งจะท�ำให้เกิดกำร

เจ็บป่วยอำจถึงแก่ชีวิต หรือกำรเจ็บป่วยเรื้อรังหรือ

อัมพำต เกิดควำมพิกำรตำมมำได้ (นริศ เจนวิริยะ, 

2015)

 จำกกำรศึกษำพบว่ำนกัศึกษำทีมี่ภำวะไขมัน

ในเลอืดสูงมำกกว่ำครึง่ได้รบัพลงังำนจำกสำรอำหำร

ไขมันในสัดส่วนที่มำกกว่ำข้อแนะน�ำ (มำกกว่ำร้อย

ละ 30) จ�ำนวน 19 คน เท่ำกับร้อยละ 55.9 ดังนั้น

จะเห็นได้ว่ำกำรรับประทำนอำหำรท่ีให้พลังงำนใน

สัดส่วนไม่เหมำะสมก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพตำม

มำได้ และในอนำคตหำกยังไม่ปรับเปลี่ยนวิถีกำร

บริโภค อำจเกิดปัญหำสุขภำพที่เก่ียวข้องกับกำร

ได้รับสำรอำหำรบำงอย่ำงมำกเกินไป และกำรได้

รับสำรอำหำรไม่เพียงพออำจถึงกับท�ำให้เกิดภำวะ

ขำดสำรอำหำรจนอวัยวะของร่ำงกำยมีกำรท�ำงำน

บกพร่องได้เช่น ธำตุเหล็ก แคลเซียม และวิตำมิน

ซี ซ่ึงธำตุเหล็กและวิตำมินซีมีส่วนเกี่ยวข้องกันใน

เชิงสัมพันธภำพโดยวิตำมินซีจะช่วยกำรดูดซึมธำตุ

เหล็กเพิ่มข้ึนถ้ำมีกำรรับประทำนในม้ือเดียวกัน 

นอกจำกจะต้องปรับสัดส่วนกำรบริโภคอำหำร 

ที่ให้พลังงำนแล้ว ยังต้องปรับแนวทำงกำรเลือก 

รบัประทำนอำหำรทีใ่ห้ แคลเซยีม ธำตุเหล็ก วติำมินซี  

วิตำมินเอสูงด้วยได้แก่ เครื่องในสัตว์ เลือดไก่ เลือด

หมู ผักใบเขียวต่ำงๆ เช่น ผักกูด ผักแว่น เห็ดฟำง 

และถ่ัวแดง ร่วมกบักำรรบัประทำนผกัและผลไม้ให้

มำกขึน้เพือ่ช่วยในกำรดูดซึมธำตุเหลก็ให้มำกขึน้อกี

ด้วย และลดกำรรบัประทำนอำหำรกลุม่ทีใ่ห้แต่สำร

อำหำรให้พลงังำนไม่ได้ให้วติำมนิและเกลอืแร ่หรอื

ให้แต่ในปริมำณที่น้อยมำก

ข้อเสนอแนะ
 1. ให้ควำมรู้และข้อมูลแก่นักศึกษำในกำร

เลือกรับประทำนอำหำรแต่ละวัน โดยเน้นให้เห็น

ควำมส�ำคัญของสำรอำหำรแต่ละชนิด ควำมเสี่ยงที่

จะเกิดผลกระทบต่อสุขภำพในอนำคต วิธีกำรเลือก

อำหำรบริโภคในแต่ละวันเพื่อให้ได้สำรอำหำรท่ี

เพียงพอ เลือกซื้อและรับประทำนอำหำรที่หลำก

หลำย

 2. ประสำนงำนให้ร้ำนค้ำจดัจ�ำหน่ำยอำหำร

ประเภทผักใบเขียว ผักสด และผลไม้ เพื่อควำม

สะดวกในกำรเลือกซื้อที่วิทยำลัยฯ

 3. จัดมหกรรมควำมรู ้ โภชนำกำรเพื่อ

สุขภำพให้ตระหนักถึงกำรรับประทำนอำหำรท่ีมี

ประโยชน์

 4. ศึกษำวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง

เฉพำะนักศึกษำที่มีภำวะไขมันในเลือดสูง นักศึกษำ

ทีไ่ด้รบัสำรอำหำรไม่เพยีงพอ ให้ควำมรูใ้นกำรเลอืก

รับประทำนอำหำร สัดส่วนปริมำณอำหำรและสำร

อำหำรทีค่วรได้รบั รวมท้ังสำรอำหำรท่ีได้รบัไม่เพยีง

พอ ติดตำมผลกำรเลือกรับประทำนอำหำรและผล

กำรประเมินกำรได้รับสำรอำหำร และผลกำรตรวจ

ไขมันในเลือด

 5. จดักำรเรยีนกำรสอนวชิำโภชนำกำร โดย

ศึกษำจำกภำวะควำมเป็นจริงในชีวิต จำกผู้ป่วยท่ีมี

ปัญหำสุขภำพเกี่ยวข้องกับโภชนำกำรในหอผู้ป่วย 

หรอืในสังคมวทิยำลยัพยำบำล ชมรมพฒันำสขุภำพ

ผู้สูงอำยุ ศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้ทรำบ

ถึงที่มำของกำรเจ็บป่วยจำกกำรขำดกำรดูแลตนเอง

ด้ำนโภชนำกำร
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