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อาหาร 

  เป็นสิ่งที่ท ำให้มนุษย์ด ำรงชีวิตอยู่ได้ อำหำร
หลำกหลำยชนิดมีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพ และ
เป็นโทษ มีค ำกล่ำวที่ว่ำ “คุณจะเป็นเช่นอำหำรที่
รับประทำน“คือถ้ำรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ก็
ท ำให้สุขภำพดี ปลอดโรค ถ้ำหำกกรับประทำนไม่ดี 
เช่น อำหำรที่มีสำรป่นเปื้อน อำหำรขยะก็จะพลอย
ให้ร่ำงกำยเจ็บป่วยด้วย กำรรับประทำนอำหำรทีมี
ประโยชน์จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อสุขภำพอย่ำงยิ่ง 

  อำหำรหลำยๆชนิดมีฤทธิ์เป็นยำตำมธรรมชำติ 
หำกรับประทำนอย่ำงเหมำะสมก็สำมำรถบรรเทำ
ของโรคได้ 

ผลิตโดย...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 1/8/56 



ผลิตโดย...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 2/6-56 

เมนูชูสุขภำพคืออะไร? 

   เมนูชูสุขภำพคือ อำหำรไทยทั้ง
ประเภทจำนเดียวหรือส ำหรับปรุง
อำหำรอย่ำงน้อยครบ 5 หมู่ (ถ้ำเพิ่ม
ผลไม้จะครบ 5 หมู่) มีปริมำณไขมัน
เกินร้อยละ 30 ของกำรกระจำยตัวของ
พลังงำนใยอำหำรทั้งหมด ปรุงจำก
วัตถุดิบที่สะอำด ปลอดภัยจำกสำรพิษ
และมีรสไม่เค็มจัด หวำนจัด เป็นกำร
ปรุงโดยกำรต้ม ปิ้ง ย่ำง ต้มย ำ อบ 



ผลิตโดย...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 3/6-56 

       พฤติกรรมกำรกินอำหำรของคนไทย ยุค
ใหม่มีสิ่งไม่สมควรหลำยประกำร อำทิ กินข้ำว
น้อยเกินไป กินอำหำรประเภทแป้งอย่ำงอื่น
แทน กินผักน้อยลง กินเนื้อสัตว์ กิน น้ ำตำล 
มำกขึ้น รวมทั้งมีค่ำนิยมกินอำหำรต่ำงชำติมำก
ขึ้น ให้ควำมส ำคัญกับอำหำรไทยน้อยลง 
พฤติกรรมน้อยลง พฤติกรรมดังกล่ำว ท ำให้คน
ไทยมีภำวะโภชนำกำรเกินโรคอ้วนและโรคที่
เกี้ยวข้องอื่นๆตำมมำ น ำไปสู่กำรเจ็บป่วย และ
เสียชีวิตในอัตรำสูง จนเป็นปัญหำสำธำรณสุข
ที่ส ำคัญของประเภทในปัจจุบัน 

   ท ำไม่ต้องเป็นเมนูสุขภำพ ? 

    



ผลิตโดย...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 4/6-56 

เมนูชูสุขภำพ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เมนูชูสุขภำพกลุ่มที่ให้ใยอำหำรสูง 

         ในผู้ใหญ่ทั่วไปควรจะกินใยอำหำร
ในปริมำณ 20-35 กรัม / วัน โดยกินผัก
ประมำณมื้อละ 1 ทัพพี และผลไม้วันละ 
2-5 ส่วน โดยสำมำรถกินผลไม้แทนผักได้
ในบำงมื้อหรือจำกธัญพืชไม่ขัดสี และถั่ว
เมล็ดแห้ง และควรดื่มน้ ำอย่ำงน้อยวันละ 
8 แก้ว เพื่อให้ระบบย่อยอำหำรดี 

 

ตัวอย่ำงอำหำร 

ข้ำวย ำปักษ์ใต้ สมุนไพร 

ย ำตะไคร้ ย ำตะไคร้กุ้งสด 

ย ำถั่วพู ย ำผักรวม 

ย ำหัวปลีไก ่ แกงแคไก่ 

แกงขี้เหล็ก แกงเลียง 



ผลิตโดย...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 56-56 

กลุ่มที่ 2 เมนูชูสุขภำพกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูง 

    กำรกินอำหำรที่มีแคลเซี่ยมสูงให้ได้อย่ำงน้อย
ร้อย 75 ของที่ควรได้รับใน 1 วันจะช่วยป้องกันกำร
เกิดโรคกระดูกพรุนได้โดยไม่ต้องพึ่งแคลเซี่ยมที่เป็น
เม็ดส ำเร็จรูป  

  อำหำรไทยหลำยชนิดอุดมด้วยแคลเซี่ยม เมื่อ
น ำมำประกอบส่วนประกอบต่ำงๆ จะให้ประโยชน์ที่
เอื้อต่อกัน เช่นตัวอย่ำงอำหำรรำยกำรต่อไปนี ้

   - น้ ำพริก 
   - ย ำผักกระเฉด ย ำยอดคะน้ำ ย ำปลำท ู
   - ข้ำวคลุกกะป ิ



ผลิตโดย...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 6/6-56 

กลุ่มที่ 3 เมนูชูสุขภำพกลุ่มที่ให้วิตำมินเอและธำตุเหล็ก 

                  วิตำมินเอ 
 - ช่วยให้มองเห็นในที่มืดหรือที่แสงสลัวๆ 
 - ช่วยให้ดวงตำสดใส และเยื่อบุตำขำว  
     และกระจกตำด ำแข็งแรง 
 - ช่วยเพิ่มควำมต้ำนทำนโรค 
 - ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นและสวยงำม 
 - ช่วยให้กำรเจริญเติบโต 
 
 

  ธำตุเหล็ก 
  เป็นองค์ประกอบส ำคัญของเม็ดเลือดแดง มีหน้ำที่

ขนส่งออกวิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทุกเซลล์ เพื่อให้
ร่ำงกำยท ำงำนได้เป็นปกติ 

   ประโยชน ์
   - มีภูมิต้ำนทำนโรค ช่วยท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง 
   - เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
    ตัวอย่ำงอำหำร 
   - ย ำผักหวำน ย ำผักกูด ย ำใบบัวบก 
   - เมี่ยงปลำทู เมี่ยงคะน้ำ 
   - แกงจืดต ำลึงใส่ตับ  
   - ซุปฟักทอง ซุปข้ำวโพด 

http://www.bloggang.com/data/s/sdayoo/picture/1297479277.jpg


ผลิตโดย...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 7/6-56 

กลุ่มที่ 4      เมนูชูสุขภำพกลุ่มที่มีไขมันต่ ำ 

  เทคนิคกำรเลือกและเตรียมอำหำรเพื่อจ ำกัดไขมัน 
  1. เนื้อสัตว์ต่ำงๆ ที่ใช้ปรุงอำหำรควรเลือกใช้เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน

หรือติดไขมันน้อย เช่น เนื้อไก่ ควรเลือกใช้ส่วนที่เป็นส่วนอก เนื้อ
สันในไก่ และหลีกเลี่ยงกำรใช้หนังไก่ หนังหมู ในกำรปรุงอำหำร 
ควรจ ำกัดกำรบริโภคเครื่องในสัตว์ต่ำงๆ และไข่แดง ควรบริโภค
เนื้อจำกปลำ ส่วนใหญ่จะให้โปรตีนคุณภำพดีและไขมันต่ ำ 

   2. ปรับเปลี่ยนวิธีปรุงอำหำรจำกกำรทอด หรือผัด มำเป็น
วิธีกำรต้ม นึ่ง อบ ตุ๋น 

 

3. ผู้ที่ดื่มนมเป็นประจ ำอำจจะเลือกดื่มนมพร่องไขมัน 
เพื่อช่วยจ ำกดัมิให้ระดับไขมันในเลือดสูงเกินปกติ ไม่แนะน ำให้งด
ดื่มนม เนื่องจำกนมให้โปรตีน แคลเซี่ยม และวิตำมินบ2ี ที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่ำงกำย 
    

ตัวอย่ำงอำหำร 
- ส้มต ำ ส้มต ำผลไม้ 
- ย ำมะม่วง ย ำส้มโอ ย ำมะระ 



ธงโภชนำกำรและพีระมิดแนะแนวอำหำรเพื่อสุขภำพ 

เพือ่สขุภาพท่ีด ีกนิอาหารหลากหลายในสดัส่วนท่ีเหมาะสม ผลิตโดย...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลยะลา 8/6-56 


