บทเรียนสำเร็จรู ป
หน่ วยกำรเรียนรู้ สร้ ำงเสริมสุ ขภำพ
เล่มที่1 เรื่อง อำหำรตำมวัย
ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำและพลศึกษำ

นำยบุญเจริญ ระมั่งทอง
ครู ชำนำญกำร

โรงเรียนชุ มชนบ้ ำนตำหลังใน
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1

คำนำ
บทเรี ยนสำเร็ จรู ป เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็ นนวัตกรรมประกอบกำรเรี ยนรู ้ ในมำตรฐำน พ 4.1
เห็นคุณค่ำและมีทกั ษะในกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพ กำรดำรงสุ ขภำพ กำรป้ องกันโรคและกำรสร้ำงเสริ ม
สมรรถภำพเพื่อสุ ขภำพ หน่วยกำรเรี ยนรู ้ เรื่ อง สร้ำงเสริ มสุ ขภำพ เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน
ในมำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ พ 4.1 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3 ให้สูงขึ้น บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเล่มนี้ เน้น
ให้ผเู ้ รี ยนสำมำรถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองจนเกิดทักษะ ประสบกำรณ์มีควำมรู้และมีคุณธรรม จริ ยธรรมในเรื่ อง
ควำมซื่อสัตย์ โดยนักเรี ยนสำมำรถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองโดยใช้เวลำว่ำง เมื่อนักเรี ยนศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ป
เล่มนี้แล้ว นักเรี ยนจะมีควำมรู ้คู่คุณธรรมเพรำะได้ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนอย่ำงเป็ นระบบ ทำให้พฒั นำควำมรู้
ของตนให้สูงขึ้น และเต็มตำมศักยภำพของตน และครู ผสู ้ อนสำมำรถนำมำใช้ในกำรสอนซ่อมเสริ มทบทวน
ควำมรุ ้เพิ่มเติมได้อีก บทเรี ยนสำเร็ จรู ป หน่วยกำรเรี ยนรู ้ เรื่ อง สร้ำงเสริ มสุ ขภำพ มีจำนวน 3 เล่ม
ดังนี้ คือ
เล่มที่ 1 เรื่ อง อำหำรตำมวัย
เล่มที่ 2 เรื่ อง โรคที่สำคัญ
เล่มที่ 3 เรื่ อง กำรออกกำลังกำย กำรพักผ่อนและกำรสร้ำงเสริ มสมรรถภำพทำงกำย
ขอขอบคุณนำงสำวฐิติพร ภู่มณี ท่ำนผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนชุมชนบ้ำนตำหลังในและ
นำงสำววรรณำ ใจกว้ำง ครู โรงเรี ยนชุมชนบ้ำนตำหลังใน ที่กรุ ณำให้คำปรึ กษำแนะนำ ให้แนวทำงและ
ให้ขอ้ คิดอันเป็ นประโยชน์ต่อกำรจัดทำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปฉบับนี้ ผูจ้ ดั ทำหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำบทเรี ยน
สำเร็ จรู ปชุดนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนและส่ งผลในกำรพัฒนำกำรเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น
นำยบุญเจริ ญ ระมัง่ ทอง

สำรบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
คำแนะนำกำรใช้บทเรี ยนสำเร็ จรู ป
ลำดับขั้นตอนในกำรเรี ยน
มำตรฐำนกำรเรี ยนรู้ สำระกำรเรี ยนรู้
ตัวชี้วดั จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
บทเรี ยนสำเร็ จรู ปเรื่ อง อำหำรตำมวัย
แบบทดสอบหลังเรี ยน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
สรุ ปผลควำมก้ำวหน้ำและข้อเสนอแนะสำหรับนักเรี ยน
บรรณำนุกรม

หน้ ำ
ก
ข
1
2
3
4
5
7
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คำแนะนำในกำรใช้ บทเรียนสำเร็จรู ป
บทเรี ยนสำเร็จรู ปหน่วยกำรเรี ยนรู ้ สร้ำงเสริ มสุ ขภำพ เรื่ อง อำหำรตำมวัย สำหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 3
1. ให้นกั เรี ยนศึกษำลำดับขั้นกำรเรี ยนไปทีละขั้นตอน
2. ให้นกั เรี ยนศึกษำตัวชี้วดั และจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ก่อนเริ่ มเรี ยน
3. ก่อนจะศึกษำให้ผเู ้ รี ยนเริ่ มบทเรี ยนด้วยกำรทำแบบทดสอบก่อนเรี ยนลงในชุด
กระดำษคำตอบเพื่อตรวจสอบควำมรู ้ที่จะเรี ยนมำกน้อยเพียงใดและตรวจคำตอบจำกเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
4. บทเรี ยนในแต่ละหน้ำเรี ยกว่ำกรอบ คือข้อควำมย่อยๆที่ให้ควำมรู ้ และมีคำถำมซึ่งจะมี
คำตอบอยูใ่ นหน้ำถัดไป ให้ศึกษำไปที่ละกรอบแล้วตอบคำถำมลงในกระดำษคำตอบ
5. นักเรี ยนตรวจหำคำตอบในหน้ำถัดไปถ้ำคำตอบถูกก็เรี ยนกรอบต่อไป ถ้ำคำตอบผิด
ย้อนกลับไปทำควำมเข้าใจบทเรี ยนอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะตอบคาถามได้ถูกต้อง
6. ในขณะที่ศึกษำบทเรี ยนและปฏิบตั ิกิจกรรมข้อสำคัญ ควรมีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง
มุ่งมัน่ ที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ไม่เปิ ดดูเฉลยคำตอบก่อน
7. เมื่อศึกษำจบบทเรี ยนแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรี ยนลงในกระดำษคำตอบที่ครู แจก
ให้และตรวจคำตอบจำกเฉลยเพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำของนักเรี ยน
8. ถ้ำสงสัยหรื อต้องกำรคำแนะนำ ควำมช่วยเหลือ ให้ปรึ กษำครู ผสู ้ อน กำรเรี ยนรู ้ดว้ ย
บทเรี ยนสำเร็จรู ปที่จะประสบผลสำเร็จได้สูงสุ ดต้องมีควำมตั้งใจ ขยันหมัน่ เพียร รักกำรอ่ำน
มีควำมซื่อสัตย์ต่อตนเอง
บทเรี ยนนีจ้ ะไม่ มีความหมายเลยถ้ านักเรี ยนไม่ มี
ความซื่อสัตย์ ต่อตนเองแอบดูเฉลยก่ อน

ลำดับขั้นตอนกำรเรียน
1. อ่ำนคำแนะนำ

ว้ำว
ปฏิบตั ิตำม
ลูกศรนะ
ครับ

2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

3. ศึกษำบทเรียน

4. ทดสอบหลังเรียน

5. ผ่ำนกำรทดสอบ

6. ศึกษำเรื่องใหม่

5. ไม่ ผ่ำนกำรทดสอบ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้

สำระที่ 4 กำรสร้ ำงเสริมสุ ขภำพ สมรรถภำพและกำรป้ องกันโรค
มำตรฐำน พ 4.1 เห็นคุณค่ำและมีทกั ษะในกำรสร้ำงเสริ มสุ ขภำพ กำรดำรงสุ ขภำพ
กำรป้ องกันโรค และกำรสร้ำงเสริ มสมรรถภำพเพื่อสุ ขภำพ

สำระกำรเรียนรู้

รำยกำรอำหำรทีเ่ หมำะสมกับวัยต่ ำง ๆ โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและคุณค่ ำทำงโภชนำกำร

ตัวชี้วดั
พ4.1ม.3/1 กำหนดรำยกำรอำหำรที่เหมำะสมกับวัยต่ำง ๆ โดยคำนึงถึงควำมประหยัดและ
คุณค่ำทำงโภชนำกำร

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. บอกหลักกำรบริ โภคอำหำรตำมหลักโภชนำกำรได้
2. กำหนดรำยกำรอำหำรให้เหมำะสมกับวัยต่ำงๆได้
3. อธิบำยแนวทำงป้ องกันและแก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำร ที่มีผลกระทบต่อ
สุ ขภำพได้
ก่อนจะศึกษำเนือ้ หำในบทเรียน
เรำต้ องทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะเธอ
ได้ เลย... แต่ อย่ำลอกของเพื่อน
หรือเปิ ดดูเฉลยก่ อนนะ

ไปเลย

แบบทดสอบก่ อนเรี ยน
คำชีแ้ จง จงเลือกคำตอบที่ถกู ที่สดุ เพียงคำตอบเดียว เขียนใส่ลงในกระดำษคำตอบ
1. ควำมรู ้เกี่ยวกับหลักโภชนำกำรเรื่ องอำหำร
6. ผูป้ ่ วยโรคไตควรเลือกรับประทำนอำหำร
หลัก 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อนักเรี ยนอย่ำงไร
ชนิดใด
ก. รับประทำนอำหำรที่มีไขมันต่ำ
ก. สำมำรถเลือกอำหำรได้ตำมรสนิยม
ข. รับประทำนอำหำรที่มีกำกใยสู ง
ข. สำมำรถเลือกใช้สำรอำหำรได้ถูกใจ
ค. รับประทำนอำหำรที่มีรสจืด
ค. สำมำรถเลือกซื้ ออำหำรได้รำคำถูก
ง. รับประทำนที่มีรสจัด
ง. เปลี่ยนแปลงรำยกำรอำหำรได้โดยไม่
7. วัยใดมีกำรเจริ ญเติบโตและกำรพัฒนำกำร
เกิดผลเสี ย
เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว
2. ข้อใดเป็ นสำเหตุที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็กใน
ก. วัยทำรก
ข. วัยเด็ก
วัยเรี ยนรับประทำนอำหำรไม่ครบ 5 หมู่
ค. วัยรุ่ น
ง. วัยผูใ้ หญ่
ก. กำรรับประทำนอำหำรเฉพำะที่ชอบ
8. ในวัยเด็กควรได้รับสำรอำหำรประเภทใด
ข. กำรรับประทำนอำหำรไม่เป็ นเวลำ
มำกที่สุด
ค. กำรรับประทำนอำหำรไม่อิ่มเพรำะรี บ
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ง. กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน
ค. เกลือแร่
ง. คำร์โบไฮเดรต
3. สำรอำหำรประเภทโปรตีนได้มำจำกอำหำร
9. ปัจจุบนั สุ ขภำพของคนไทยทุกกลุ่มวัย มี
ชนิดใดบ้ำง
แนวโน้มเป็ นโรคอะไรบ้ำง
ก. ข้ำว เผือก ข. มะละกอ แอปเปิ้ ล
ก. โรคควำมดันโลหิตสู ง โรคเบำหวำน
ค. น้ ำมันตับปลำ น้ ำมันพืช
ข. โรคเอ๋ อ โรคปอด
ง. เนื้อสัตว์ ถัว่ ต่ำง ๆ
ค. โรคคอพอก โรคเหน็บชำ
4. หำกมีอำกำรท้องผูกควรรับประทำนอำหำร
ง. โรควัณโรค โรคเครี ยด
ตำมข้อใด
10. โรคอ้วน สำเหตุรับประทำนสำรอำหำรใด
ก. ข้ำว ข้ำวโพด
ข. ผัก ผลไม้
มำกที่สุด
ค. เนื้อสัตว์
ง. น้ ำมันตับปลำ
ก. เกลือแร่
ข. วิตำมิน
5. บุคคลวัยสู งอำยุควรได้รับโปรตีนจำก
ค. โปรตีน
ง. ไขมัน
เนื้อสัตว์ชนิดใด
ก. เนื้อไก่
ข. เนื้อหมู
ค. เนื้อปลำ
ง. เนื้อสัตว์ทุกชนิ ด

เฉลยทดสอบก่ อนเรียน

1. ง

2. ก

3. ง

4. ข

5. ค

6. ค

7. ค

8. ข

9. ก

10. ง

ไปต่ อเลยพวกเรำ

กรอบที่ 1
อำหำรทีจ่ ำเป็ นต่ อร่ ำงกำย

กิน
อะไร
ดี

อำหำรของมนุษย์สำมำรถแบ่งตำมคุณประโยชน์ได้ 5 หมู่ ได้แก่
หมู่ 1 อำหำรจำพวกเนื้อสัตว์ นม ไข่ เมล็ดถัว่ แห้ง และงำ
หมู่ 2 อำหำรจำพวกข้ำว แป้ ง และน้ ำตำล
หมู่ 3 พืชผักต่ำง ๆ
หมู่ 4 ผลไม้สดต่ำงๆ
หมู่ 5 น้ ำมันและไขมันจำกพืชและสัตว์

คำถำม กรอบที่ 1
วัยของนักเรี ยนควรรับประทำน
อำหำรหมู่ใดมำกที่สุด

เฉลยกรอบที่ 1
อำหำรหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์
นม ไข่ ถัว่ เหลือง

กรอบที่ 2

อำหำรกำรกินในวัยเด็กเป็ น ที่ยอมรับกันทัว่ ไปแล้วว่ำ อำหำรมีส่วนสำคัญอย่ำงมำกในวัยเด็ก
ทั้งในด้ำนกำรเจริ ญเติบโตของร่ ำงกำย และกำรพัฒนำกำรในด้ำนควำมสัมพันธ์ของระบบกำรเคลื่อนไหว
ของร่ ำงกำย ตลอดจนในด้ำนจิตใจและพฤติกรรมในกำรแสดงออก และปั จจัยที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็ก
ได้รับอำหำรที่ถูกหลักทำงโภชนำกำร ได้แก่
1. ครอบครัว ที่คอยดูแลและเป็ นตัวอย่ำงที่ดี
2. ตัวเด็กเอง ที่จะต้องถูกฝึ กฝน
3. สิ่ งแวดล้อม ทำให้กำรเอำอย่ำงคนข้ำงเคียง
สำหรับ อำหำรที่ถูกหลักโภชนำกำรในวัยเด็กนั้น เรำทรำบดีอยูแ่ ล้วว่ำเด็กต้องกำรสำรอำหำรครบทั้ง 6
ประเภท เพื่อกำรเจริ ญเติบโตและพัฒนำกำรที่มีสิ่งที่ตอ้ งคำนึงถึงคือ อำหำรที่ให้เด็กควรคิดถึง 3 ประเด็น
ด้วยกันคือ
1. อำหำรที่ให้โปรตีน ได้แก่ นม ไข่ เนื้ อสัตว์ ตลอดจนโปรตีนจำกพืช พวกถัว่ เขียว
ถัว่ เหลือง ดูวำ่ ได้รับเพียงพอหรื อยัง
2. อำหำร ที่ให้พลังงำน ได้แก่ ข้ำว แป้ ง น้ ำตำล ไขมัน และน้ ำมัน ดูวำ่ เพียงพอหรื อยัง
อำหำรในกลุ่มนี้ พวกน้ ำอัดลม หรื อขนมหวำน ลูกกวำดต่ำงๆ ควรจำกัดลง เพรำะประโยชน์นอ้ ยมำก และ
บำงทีทำให้มีปัญหำเรื่ องฟันผุดว้ ย
3. อำหำรที่ให้วิตำมินและเกลือแร่ ได้แก่ พวก ผัก ผลไม้ และอำหำรที่มีใยอำหำรที่มีส่วนทำ
ให้เด็กไม่ทอ้ งผูก

คำถำม กรอบที่ 2
1. เนื้อสัตว์ นม ไข่ ให้สำรอำหำรใดต่อ
ร่ ำงกำย
2. วิตำมินและเกลือแร่ พบในอำหำรพวกใด

กรอบที่ 3

เฉลยกรอบที่ 2
1. โปรตีน

สำรอำหำรทีต่ ้ องกำรของเด็กวัยก่อนเรียน

2. ผักและผลไม้

พลังงำน ควรได้รับวันละ 90-100 แคลอรี ต่อน้ ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ควรให้ขนมหวำนที่เป็ น
ประโยชน์เพื่อให้ได้รับน้ ำตำลซึ่ งเป็ นพลังงำน
โปรตีน ควรได้รับวันละ 1.3-1.5 กรัมต่อน้ ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โปรตีนที่ได้รับควรเป็ น ไข่ น้ ำนม
ถัว่ เมล็ดแห้ง และเนื้ อสัตว์
วิตำมิน ได้แก่
วิตำมินเอ กำรขำดวิตำมินเอเป็ นเหตุทำให้เด็กทำรกและเด็กวัยก่อนเรี ยนตำบอด ส่ วนใหญ่มำจำก
กำรที่มำรดำเลี้ยงทำรกด้วยอำหำรเสริ มที่มีวติ ำมินเอและไขมันน้อย เด็กวัยนี้ควรได้รับวิตำมินเอ
วันละ 850-1000 หน่วยสำกล
เกลือแร่ ได้แก่
เหล็ก หำกขำดเหล็กจะทำให้เด็กเป็ นโรคโลหิ ตจำง เด็กวัยนี้ควรได้รับวันละ 4 มิลลิกรัม
นำ้ ควรดื่มน้ ำที่สะอำด หรื อดื่มเครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่ ำงกำย เช่น น้ ำผลไม้ น้ ำนม แต่ไม่ควร
ให้ดื่มเครื่ องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ เช่น น้ ำหวำนหรื อน้ ำอัดลม

คำถำม กรอบที่ 3
1. ถ้ำขำดวิตำมินใดจะทำให้ตำบอดได้
2. ร่ ำงกำยขำดธำตุอำหำรใดทำให้เกิดโรคโลหิ ตจำง

กรอบที่ 4

เฉลยกรอบที่ 3
1. วิตำมินเอ
2. ธำตุเหล็ก

อำหำรและปริมำณอำหำรทีเ่ ด็กวัยก่อนเรียนควรได้ รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เนื้อสัตว์ต่ำงๆ ควรได้รับวันละ 2-4 ช้อนโต๊ะ และควรได้รับเครื่ องในสัตว์ดว้ ย
ไข่ ควรได้รับทุกวัน วันละ 1 ฟอง ไข่ให้ท้ งั โปรตีนและเหล็ก
น้ ำนม ควรได้รับอย่ำงน้อยวันละ 2 ถ้วยตวง จะใช้นมถัว่ เหลืองแทนก็ได้
ถัว่ เมล็ดแห้ง หรื อผลิตภัณฑ์จำกถัว่ เหลืองก็ได้ ควรได้รับวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะ
ข้ำว ควรได้รับวันละ 2-3 ถ้วยตวง หรื อมำกกว่ำนั้น ขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมของเด็ก
ผัก เป็ นผักสี เขียวหรื อสี เหลืองก็ได้ ควรได้รับวันละ 4-8 ช้อนโต๊ะ
ผลไม้ ควรให้เด็กกินทุกวัน เพื่อให้ได้รับวิตำมินซี
ไขมัน ควรได้รับน้ ำมัน(ซึ่งอยูใ่ นรู ปของอำหำรผัดหรื อทอด)วันละ 2-3 ช้อนโต๊ะ

คำถำม กรอบที่ 4
1. เด็กก่อนวัยเรี ยนควรรับประทำนไข่
วันละกี่ฟอง
2. เด็กก่อนวัยเรี ยนควรรับประทำน
ข้ำววันละกี่ถว้ ยตวง

เฉลยกรอบที่ 4
1. วันละ 1 ฟอง
2. วันละ 2-3 ถ้วยตวง

กรอบที่ 5

สำรอำหำรหลักทีเ่ ด็กวัยรุ่ นต้ องกำรมีดังต่ อไปนี้
1. พลังงำน ขึ้นอยูก่ บั กำรเจริ ญเติบโตของร่ ำงกำยและกิจกรรมของวัยรุ่ น
ควรได้รับวันละ 2200-3000 แคลอรี
2. โปรตีน มีควำมต้องกำรมำกกว่ำผูใ้ หญ่ เนื่องจำกเป็ นวัยที่มีกำรเจริ ญเติบโต
ควรได้รับวันละ 1 กรัมต่อน้ ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
3. เกลือแร่ ได้แก่
- แคลเซียม จำเป็ นในกำรสร้ำงกระดูกและฟัน
- เหล็ก โดยเฉพำะผูห้ ญิงที่ตอ้ งมีประจำเดือน ควรได้รับวันละ 16 มิลลิกรัม
- ไอโอดีน ต่อมไทรอยด์มีกำรทำงำนมำกขึ้น ในภำคอีสำนจะพบวัยรุ่ นขำดไอโอดีนกันมำก ทำให้
เกิดโรคคอพอกหรื อโรคเอ๋ อ
4. วิตำมิน ได้แก่
- วิตำมินเอ ควรได้รับวันละ 2500 หน่วยสำกล
- วิตำมินบี2 ควรได้รับวันละ 1.3-1.8 มิลลิกรัม
- วิตำมินซี ใช้ในกำรสร้ำงคอลลำเจน(ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของเนื้ อเยือ่ ต่ำงๆ)
ควรได้รับวันละ 30 มิลลิกรัม
5. น้ ำ เป็ นส่ วนประกอบของเซลล์ ควบคุมกำรทำงำนในร่ ำงกำย วัยรุ่ นควรดื่มน้ ำวันละ 6-8 แก้ว

คำถำม กรอบที่ 5
1. วัยรุ่ นควรดื่มน้ ำวันละกี่แก้ว
2. วัยรุ่ นต้องกำรโปรตีนมำกกว่ำ
ผูใ้ หญ่เพรำะเหตุใด
3.

กรอบที่ 6

เฉลยกรอบที่ 5
1. วันละ 6-8 แก้ว
2. เพรำะเป็ นวัยกำลังเจริ ญเติบโต

อำหำรและปริมำณอำหำรทีว่ ัยรุ่ นควรได้ รับ

1. น้ ำนม ควรดื่มวันละ 2-3 ถ้วยตวง เพรำะมีแคลเซียม โปรตีน และวิตำมินมำกมำย
2. ไข่ ควรทำนวันละ 1 ฟอง เพรำะมีโปรตีน เหล็ก และวิตำมินเอ
3. เนื้อสัตว์ต่ำงๆ ควรได้รับวันละ 150-180 กรัม หรื อประมำณ 3/4 ถ้วยตวง และควรได้รับเครื่ อง
ในสัตว์ควบคู่ไปด้วย ถัว่ เมล็ดแห้ง เป็ นอำหำรที่มีโปรตีนสู ง
4. ผัก อำจเป็ นผักสี เขียวหรื อผักสี เหลือง ควรได้รับทุกวัน มื้อละ 1/2 ถ้วยตวง
5. ผลไม้ ควรได้รับทุกมื้อ
6. ข้ำว ควรได้รับวันละ 5-6 ถ้วยตวง
7. ไขมัน ควรได้รับน้ ำมันวันละ 3-4 ช้อนโต๊ะ
ปัญหำด้ ำนกำรรับประทำนอำหำรของวัยรุ่ น
1. เบื่ออำหำร มีสำเหตุมำจำกกำรที่ผใู ้ หญ่บงั คับให้เด็กกินอำหำรชนิ ดหนึ่งมำกเกินไป หรื อเกิดจำก
อำรมณ์ เช่น ควำมเหน็ดเหนื่ อย ผิดหวัง
2. โรคอ้วน มีสำเหตุมำจำกลักษณะนิสัยในกำรกินของเด็กที่ชอบกินจุบจิบ
3. กินอำหำรไม่เป็ นเวลำ เด็กวัยรุ่ นมักอดอำหำรเช้ำ เพรำะกลัวว่ำจะอ้วน หรื อเร่ งรี บไปโรงเรี ยน

คำถำม กรอบที่ 6
1. วัยรุ่ นควรดื่มนมวันละกี่ถว้ ยตวง
2.

วัยรุ่นควรรับประทานไขมันวันละเท่าใด

ถามว่ า
อะไร
เอ่ ย

กรอบที่ 7

เฉลยกรอบที่ 6
1. 2-3 ถ้วงตวง
2. 3-4 ช้อนโต๊ะ

อำหำรสำหรับวัยผู้ใหญ่

อำหำรกำรกินในผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่ ถึงแม้วำ่ จะหยุดเจริ ญเติบโตแล้ว แต่ร่ำงกำยก็ตอ้ งกำร
สำรอำหำรอย่ำงครบถ้วน เพื่อนำไปทำนุบำรุ งอวัยวะ และเนื้อเยือ่ ต่ำงๆ ของร่ ำงกำย ให้คงสภำพ
กำรทำงำนที่มีสมรรถภำพต่อไป และปั จจัยสำคัญอย่ำงหนึ่ งที่จะทำให้วยั ผูใ้ หญ่ยงั คงแข็งแรง ได้แก่
กำรบริ โภคอำหำรที่ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร ซึ่ งในวัยนี้ เนื่องจำกเป็ นวัยทำงำนมีเงินทองที่จะจับจ่ำยได้
มำกขึ้น โดยมำกจะทำให้เกิดภำวะโภชนำกำรเกินเป็ นส่ วนใหญ่ เพรำะถือเป็ นควำมสุ ขอย่ำงหนึ่งของคน
บำงกลุ่ม ที่คิดว่ำอุสส่ ำห์หำเงินทองแทบแย่ จึงต้องรับประทำนอำหำรที่มีรำคำแพง และส่ วนใหญ่จะเต็ม
ไปด้วยไขมันในปริ มำณที่มำกเกินไป ดังนั้นสิ่ งที่เป็ นหัวใจในกำรควบคุมเรื่ องอำหำรกำรกินในผูใ้ หญ่
ก็คือกำรควบคุมน้ ำหนักตัวให้เหมำะสม และท่ำนสำมำรถคำนวณได้จำกสู ตร ดัชนีควำมหนำของร่ ำงกำย
ซึ่ งมีรำยละเอียดในหัวข้อเรื่ องกำรควบคุมน้ ำหนักตัว สำหรับคำแนะนำกำรรับประทำนอำหำรที่ถูกต้อง
ในผูใ้ หญ่ ขอแนะนำดังนี้
1. ให้บริ โภคอำหำรหลำยชนิด เนื่องจำกไม่มีอำหำรชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ให้คุณค่ำทำงโภชนำกำร
ได้ครบถ้วน
2. บริ โภคอำหำรในปริ มำณที่พอเหมำะ เพื่อให้น้ ำหนักอยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งกำร
3. หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนที่มีไขมันมำกเกินไป
ตอบ
4. บริ โภคอำหำรที่มีปริ มำณของแป้ ง และกำกใยให้เพียงพอ
อะไรดี
5. หลีกเลี่ยงกำรบริ โภคอำหำรที่ปรุ งด้วยปริ มำณน้ ำตำลจำนวนมำก
6. หลีกเลี่ยงกำรบริ โภคอำหำรเค็มมำกเกินไปเพรำะอำจทำให้เกิดโรคไตได้
7. ถ้ำท่ำนดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ นประจำ ขอให้ท่ำนดื่มแต่พอประมำณ

คำถำม กรอบที่ 7
1. กำรบริ โภคอำหำรรสเค็มจัดทำให้อนั ตรำย
ต่ออวัยวะใด
2. ผูใ้ หญ่รับประทำนน้ ำตำลมำกอำจทำให้เกิด
โรคใด

เฉลยกรอบที่ 7
1. ไต
2. โรคเบำหวำน

กรอบที่ 8

อำหำรสำหรับสตรีต้ังครรภ์
อำหำรกำรกินในสตรี ต้ งั ครรภ์ สตรี ต้ งั ครรภ์นอกจำกต้องมีสำรอำหำรทั้ง 6 ประเภท ได้แก่
โปรตีน คำร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตำมิน เกลือแร่ และน้ ำ ในอำหำรที่รับประทำนเป็ นประจำให้ครบทุก
ประเภทแล้ว สตรี ต้ งั ครรภ์ตอ้ งทรำบอีกว่ำควรที่จะเพิ่มสำรอำหำรประเภทใด จึงจะทำให้เด็กในครรภ์
ได้รับประโยชน์สูงสุ ดดังนี้
1. อำหำรที่ให้โปรตีน ได้แก่ไข่ นม เนื้อสัตว์ เครื่ องในสัตว์และถัว่ เมล็ดแห้ง สตรี ต้ งั ครรภ์จึงควร
รับประทำนไข่วนั ละ 1-2 ฟอง นมสดวันละ 1-2 แก้ว เนื้ อสัตว์บกและสัตว์ทะเล ซึ่ งจะได้ธำตุไอโอดีน
ด้วย อำหำรประเภทเต้ำหูแ้ ละนมถัว่ เหลือง ก็มีประโยชน์ในกำรให้โปรตีนไม่แพ้เนื้ อสัตว์เช่นกัน
2. อำหำรที่ให้ พลังงำน ได้แก่ขำ้ ว แป้ ง น้ ำตำล ไขมันและน้ ำมัน สตรี ต้ งั ครรภ์ควรรับประทำนข้ำว
พอประมำณร่ วมกับอำหำรที่ให้โปรตีนดังกล่ำว แล้ว ควรใช้น้ ำมันพืชซึ่ งมีกรดไขมันจำเป็ น ในกำร
ประกอบอำหำร เช่นน้ ำมันถัว่ เหลือง น้ ำมันข้ำวโพด สตรี ต้ งั ครรภ์ควรจะท้องรับประทำนอำหำรที่จะให้
พลังงำนมำกขึ้นวันละประมำณ 300 แคลลอรี่
3. อำหำรที่ให้วติ ำมินและเกลือแร่ สตรี ต้ งั ครรภ์ตอ้ งกำรอำหำรที่มีวติ ำมินและเกลือแร่ เพิ่มขึ้น
ควรรับประทำนอำหำรประเภทผักและผลไม้ทุกๆวัน เช่นส้ม มะละกอ กล้วย สลับกันไป จะได้ใยอำหำร
เพื่อประโยชน์ในกำรขับถ่ำยอุจจำระด้วย เกลือแร่ ที่สำคัญควรรับประทำนเพิ่มได้แก่ แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส
แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และไอโอดี น ส่ วนวิตำมินได้แก่กลุ่มที่ละลำยในไขมัน เช่น เอ ดี อี เค และที่
ละลำยในน้ ำ ได้แก่วติ ำมินบี และวิตำมินซี

คำถำม กรอบที่ 8
1. สตรี มำครรภ์ควรรับประทำนอำหำรที่ให้

พลังำนวันละกี่แคลลอรี่
2. สตรี มีครรภ์รับประทำนไข่วนั ละกี่ฟอง

กรอบที่ 9

เฉลยกรอบที่ 8
1. 300 แคลลอรี่
2. 1-2 ฟอง

อำหำรสำหรับวัยสู งอำยุ
สำรอำหำรทีผ่ ้ สู ู งอำยุต้องกำร
1. พลังงาน ต้ องการพลังงานน้ อยลง เพราะการทางานของร่างกายมีน้อยลง พลังงานที่ควรได้ รับ
ควรน้ อยกว่า 1200 แคลอรี
2. โปรตีน ควรได้ รับวันละ 1 กรัม ต่อน ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม หากได้ รับโปรตีนมากเกินไป ร่างกาย
จะนาไปสะสมในรูปของไขมัน ทาให้ เกิดโรคอ้ วน
3. ไขมัน ไม่ควรได้ รับมากเกินไป เพราะการได้ รับมากเกินไปจะทาให้ เกิดโรคอ้ วน
4. แคลเซียม ผู้สงู อายุมกั เป็ นโรคกระดูกพรุน ซึง่ เกิดในหญิงมากกว่าชาย การได้ รับแคลเซียม
เพียงพอจะช่วยให้ กระดูกแข็งแรง ควรได้ รับแคลเซียมวันละ 800 มิลลิกรัม
5. เหล็ก ควรได้ วนั ละ 6 มิลลิกรัม ควรกินอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินซีด้วย เพื่อช่วยในการดูดซึม
เหล็ก
6. วิตามิน ควรได้ รับวิตามินซีประมาณ 30 มิลลิกรัม โดยดื่มน ้าส้ มคันวั
้ นละ 1 แก้ ว
7. นา้ ควรได้ รับวันละ 1 1/2-2 ลิตร โดยเฉพาะวันที่อากาศร้ อนสูญเสียเหงื่อมาก ควรได้ รับน ้า
เพิ่มขึ ้น

คำถำม กรอบที่ 9

1. ผูส้ ู งอำยุขำดแคลเซี ยมมักเกิดโรคใด
2. ผูส้ ู งอำยุควรได้รับพลังงำนไม่เกิน
กี่แคลลอรี่

เฉลยกรอบที่ 9

กรอบที่ 10

1. โรคกระดูกพรู น
2. 1,200 แคลลอรี่

อำหำรและปริมำณอำหำรทีผ่ ู้สูงอำยุควรได้ รับ
1. เนือ้ สัตว์ ควรได้ รับวันละ 120 กรัม ควรเป็ นเนื ้อปลา และควรได้ รับเครื่ องในสัตว์สปั ดาห์ละ
1 ครัง้
2. ไข่ ย่อยและดูดซึมง่าย ควรได้ รับสัปดาห์ละ 3-5 ฟอง
3. นา้ นม มีแคลเซียมเพื่อช่วยในการสร้ างกระดูก ควรใช้ นมผงที่ไม่มีไขมัน 4 ช้ อนโต๊ ะผสมน ้าให้ ได้
1 ถ้ วยตวง หรื อดื่มนมถัว่ เหลืองแทนก็ได้
4. ถั่วเมล็ดแห้ ง ควรนามาต้ มให้ นิ่มก่อนกิน ควรได้ รับวันละ 1/2 ถ้ วยตวง ควรกินครัง้ ละน้ อยๆ
เพราะถ้ ากินมากจะทาให้ เกิดท้ องอืด
5. ข้ าว ควรได้ รับวันละ 3-4 ถ้ วยตวง
6. ผัก ควรกินทุกวันเพื่อได้ รับวิตามิน และกากอาหารช่วยไม่ให้ ทองผูก ไม่ควรกินผักดิบเพราะมีกาก
อาหารมากเกินไปย่อยยาก ทาให้ ท้องอืดเพราะมีก๊าซมาก ยกเว้ นผักกาดหอมที่กินทังดิ
้ บๆได้
7. ผลไม้ ควรกินทุกวันวันละ 1-2 ครัง้ ควรเลือกที่ย่อยง่าย เคี ้ยวง่าย
8. ไขมัน ไม่ควรกินไขมันมากเกินไป เพราะจะทาให้ ท้องอืดและมีน ้าหนักเพิ่ม ควรใช้ น ้ามันพืชที่มี
กรดไลโนเลอิคมาก ประมาณ 2-2.5 ช้ อนโต๊ ะ

1.
2.

คำถำม กรอบที่ 10
วัยสูงอายุควรรับประทานเนื ้อสัตว์ใด
เพราะเหตุใดวัยสูงอายุควรรับประทานผลไม้
ทุกวัน

กรอบที่ 11

เฉลยกรอบที่ 10
1. เนื้อปลำ
2. อำหำรย่อยง่ำย

ปัญหำโภชนำกำรของผู้สูงอำยุ มีสำเหตุดังนี้
นิสัยกำรบริ โภค ผูส้ ู งอำยุมกั กินอำหำรตำมควำมชอบ และชอบอำหำรหวำนจัด อำจกินอำหำร
ตำมประเพณี ควำมเชื่อ ทำให้ไม่สำมำรถได้รับสำรอำหำรที่มีประโยชน์อย่ำงเพียงพอ
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะทำงจิตใจ ผูส้ ู งอำยุมีควำมคิดว่ำตนไม่มีควำมสำคัญต่อครอบครัว
รู ้สึกถูกทอดทิ้ง เบื่อสิ่ งต่ำงๆ และเบื่ออำหำร ทำให้ไม่ชอบกินอำหำร ส่ วนผูส้ ู งอำยุบำงคนกินตลอดเวลำ
ทำให้เกิดโรคอ้วน
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรี รวิทยำ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรี รวิทยำมีดงั นี้
- ฟันไม่ดีเหมือนเก่ำ เคี้ยวอำหำรไม่สะดวก ทำให้เคี้ยวอำหำรได้นอ้ ยลง ทำให้ไม่ได้รับโปรตีนและ
แคลอรี ที่เพียงพอ
- กำรดูดซึ มของสำรอำหำรลดลง เช่น ธำตุเหล็ก แคลเซี ยม ทำให้ขำดสำรอำหำรดังกล่ำว คือ
โรคโลหิตจำง และโรคกระดูกพรุ น

คำถำม กรอบที่ 11

กำรเคี้ยวอำหำรไม่สะดวกทำให้ได้รับสำรอำหำรใด
น้อยลง
ตอบอะไรดี
นะ

เฉลยกรอบที่ 11
โปรตีน

กรอบที่ 12

สรุปบทเรียน
อำหำรเป็ นสิ่ งจำเป็ นของชี วติ ควำมรู ้เรื่ องอำหำรและโภชนำกำรเป็ นสิ่ งที่ช่วยทำให้ชีวติ
สมบูรณ์ และเป็ นเรื่ องที่ทุกคนควรเอำใจใส่ พยำยำมกินอำหำรให้ครบทั้ง 5 หมู่อย่ำงพอเพียง โดยกิน
ข้ำวให้นอ้ ยลง กินกับให้มำกขึ้น จะช่วยให้อำยุยนื รู ปทรงสวย แข็งแรง สู งและน้ ำหนักตัวเพิ่ม สุ ขภำพดี
ทั้งทำงกำย ปัญญำ และอำรมณ์ ทำให้มีสมรรถภำพในกำรประกอบกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรกีฬำด้วย
ผูท้ ี่อยูใ่ นถิ่นที่เป็ นโรคเหน็บชำ ควรกินข้ำวซ้อมมือ ผูท้ ี่อยูใ่ นถิ่นที่เป็ นโรคคอพอกควรกินเกลืออนำมัย
ผูท้ ี่อยูใ่ นถิ่นอัตคัดเนื้อสัตว์ควรกินถัว่ ให้มำก และทุกคนควรกินนมและไข่บำ้ งตำมสมควร




บุคคลที่มีโอกำสเป็ นโรคขำดอำหำรได้ง่ำย คือเด็กที่กำลังเจริ ญเติบโต สตรี ที่กำลังมีครรภ์ หรื อ
ระยะที่ให้นมบุตร ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยสู งอำยุ และผูท้ ี่กำลังป่ วยไข้ ฉะนั้นจะต้องระวังเป็ นพิเศษ
กำรร่ วมมือประสำนงำนกันอย่ำงจริ งจัง และมีประสิ ทธิ ภำพทั้งฝ่ ำยประชำชนและ
รัฐบำล จะช่วยให้คนไทยเรำทั้งชำติอยูด่ ีกินดีและมีควำมสุ ข สมดังพระพุทธภำษิตที่วำ่
“อโรคยำ ปรมำลำภำ ควำมไม่มีโรค เป็ นลำภอันประเสริ ฐ”
รีบทำแบบทดสอบ
จบบทเรียนแล้ ว
หลังเรียนกันดีกว่ำ
อาหารตามวัย

แบบทดสอบหลังเรี ยน
คำชีแ้ จง จงเลือกคำตอบที่ถกู ที่สดุ เพียงคำตอบเดียว เขียนใส่ลงในกระดำษคำตอบ
1. ในวัยเด็กควรได้รับสำรอำหำรประเภทใด
6. ผูป้ ่ วยโรคไตควรเลือกรับประทำนอำหำร
มำกที่สุด
ชนิดใด
ก. ไขมัน
ข. โปรตีน
ก. รับประทำนอำหำรที่มีไขมันต่ำ
ค. เกลือแร่
ง. คำร์โบไฮเดรต
ข. รับประทำนอำหำรที่มีกำกใยสู ง
2. ควำมรู ้เกี่ยวกับหลักโภชนำกำรเรื่ องอำหำร
ค. รับประทำนอำหำรที่มีรสจืด
หลัก 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อนักเรี ยนอย่ำงไร
ง. รับประทำนที่มีรสจัด
ก. สำมำรถเลือกอำหำรได้ตำมรสนิยม
7. สำรอำหำรประเภทโปรตีนได้มำจำกอำหำร
ชนิดใดบ้ำง
ข. สำมำรถเลือกใช้สำรอำหำรได้ถูกใจ
ก. ข้ำว เผือก ข. มะละกอ แอปเปิ้ ล
ค. สำมำรถเลือกซื้ ออำหำรได้รำคำถูก
ค. น้ ำมันตับปลำ น้ ำมันพืช
ง. เปลี่ยนแปลงรำยกำรอำหำรได้โดยไม่
ง. เนื้อสัตว์ ถัว่ ต่ำง ๆ
เกิดผลเสี ย
3. ข้อใดเป็ นสำเหตุที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็กใน 8. หำกมีอำกำรท้องผูกควรรับประทำนอำหำร
ตำมข้อใด
วัยเรี ยนรับประทำนอำหำรไม่ครบ 5 หมู่
ก. ข้ำว ข้ำวโพด
ข. ผัก ผลไม้
ก. กำรรับประทำนอำหำรเฉพำะที่ชอบ
ค. เนื้อสัตว์
ง. น้ ำมันตับปลำ
ข. กำรรับประทำนอำหำรไม่เป็ นเวลำ
ค. กำรรับประทำนอำหำรไม่อิ่มเพรำะรี บ 9. ปัจจุบนั สุ ขภำพของคนไทยทุกกลุ่มวัย มี
แนวโน้มเป็ นโรคอะไรบ้ำง
ง. กำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน
ก. โรคควำมดันโลหิตสู ง โรคเบำหวำน
4. วัยใดมีกำรเจริ ญเติบโตและกำรพัฒนำกำร
ข. โรคเอ๋ อ โรคปอด
เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว
ค. โรคคอพอก โรคเหน็บชำ
ก. วัยทำรก
ข. วัยเด็ก
ง. โรควัณโรค โรคเครี ยด
ค. วัยรุ่ น
ง. วัยผูใ้ หญ่
10. โรคอ้วน สำเหตุรับประทำนสำรอำหำรใด
5. บุคคลวัยสู งอำยุควรได้รับโปรตีนจำก
มำกที่สุด
เนื้อสัตว์ชนิดใด
ก. เกลือแร่
ข. วิตำมิน
ก. เนื้อไก่
ข. เนื้อหมู
ค. โปรตีน
ง. ไขมัน
ค. เนื้อปลำ
ง. เนื้อสัตว์ทุกชนิ ด

เฉลยทดสอบหลังเรียน

1. ข

2. ง

3. ก

4. ค

5. ค

6. ค

7. ง

8. ข

9. ก

10. ง

ไปศึกษาเล่ มใหม่ ได้ แล้ ว

ไชโยผ่ ำน
แล้ว

สรุปผลควำมก้ำวหน้ ำและข้ อเสนอแนะสำหรับนักเรียน
หลังจำกนักเรี ยนได้ศึกษำบทเรี ยนสำเร็ จรู ปนี้เรี ยบร้อยแล้วคงทรำบแล้วว่ำนักเรี ยนได้คะแนน
หลังเรี ยนเท่ำไรจะสรุ ปผลควำมก้ำวหน้ำในกำรเรี ยนโดยใช้ตวั เลขจำกคะแนนทดสอบหลังเรี ยนมำเป็ น
ตัวชี้วดั และเป็ นข้อเสนอแนะสำหรับนักเรี ยนดังนี้

สวัสดี...นักเรียนทุกคน
เรามาดูกันหน่ อยซิว่าคะแนนของ
เราอยู่ระดับกี่ดาว
ตอบถูก 1- 5 ข้ อ ควำมรู้ที่ได้ยงั มีนอ้ ย สมควรเริ่ มศึกษำบทเรี ยนใหม่อีกครั้ง
ตอบถูก 6 - 7 ข้ อ ควำมรู ้เรำอยูข่ ้ นั พอใช้ได้ครู ให้อยูร่ ะดับ 1 ดำว
ก็ศึกษำบทเรี ยนใหม่อีกรอบก็ได้

ถ้ำยังไม่พอใจ

ตอบถูก 8 - 9 ข้ อ ควำมรู ้อยูใ่ นขั้นดีครู ให้อยูร่ ะดับ 2 ดำว
ก็ศึกษำบทเรี ยนใหม่อีกรอบก็ได้เหมือนกัน

ถ้ำยังไม่พอใจ

ตอบถูก 10 ข้ อ ควำมรู ้อยูใ่ นขั้นยอดเยีย่ มจริ งๆครู ให้อยูร่ ะดับ 3 ดำว
แสดงว่ำเข้ำใจบทเรี ยนได้เป็ นอย่ำงดี

นี่...พวกเราเตรี ยมตัวไปศึกษา
บทเรี ยนใหม่ เล่ มที่ 2ได้ แล้ วครั บ

แต่ อย่ าลืมไปรั บ
รางวัลที่คุณครู
ก่ อนนะ
สุด
ยอด
เลย
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