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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่สงผลตอการเกิดโรคฟนผุในนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเขตอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งในและตางประเทศมีรายละเอียดดังหัวขอตอไปนี้ 

 2.1   แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
   2.1.1   ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
   2.1.2   พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักและอาหารวางของเด็กวัยเรียน 
   2.1.3   พฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็กวัยเรียน 
   2.1.4   การสรางพฤติกรรมการบริโภคที่ดี 

 2.2  โภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน 
 2.3  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 2.4  โรคฟนผุ 
 2.5  การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพในประเทศไทย 
   2.5.1   สถานการณสุขภาพของคนไทย 
      2.5.2   สภาวะโรคฟนผุในฟนน้ํานม 
   2.5.3   สภาวะโรคฟนผุในฟนถาวร 

           2.5.4   สภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           2.5.5  สภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนในเขตอําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา    

 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
        2.6.1  งานวิจัยตางประเทศ 
   2.6.2  งานวิจยัในประเทศ 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําหรืออาการที่แสดงออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอก
เปนการกระทาํเพื่อสนองความตองการของบุคคล  ซ่ึงบุคคลอื่นสามารถสังเกตและใชเครื่องมือ 
ทดสอบได มผูีที่ใหความหมายและแนวคดิเกีย่วกับพฤตกิรรมไวดังนี ้
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  เฉลิมพล  ตันสกุล (2541, หนา 2) ใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่
เกิดขึ้นซึ่งอาจเปนการกระทําที่บุคคลนั้นแสดงออกมา รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและ
กิจกรรมนี้อาจสังเกตไดดวยประสาทสัมผัสไดหรือไมได สามารถแบงพฤติกรรมออกเปน 2  ประเภทคือ 
     1)  พฤติกรรมภายนอก  (Overt  behavior)  คือการกระทาํที่เกิดขึ้นสามารถสังเกต
ไดดวยประสาทสัมผัส หรืออาจใชเครื่องมอืชวย 
     2)  พฤติกรรมภายใน  (Covert  behavior)  คือกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
บุคคลอื่นไมสามารถสังเกตได 
  จากความหมายของพฤติกรรมที่ไดกลาวมาแลวนั้น  สรุปไดวาพฤติกรรม  หมายถึง  
การกระทําหรอืการแสดงออกของบุคคลที่ตอบสนองตอส่ิงกระตุน ซ่ึงการกระทําทีแ่สดงออกมานัน้
มีทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค โดยบุคคลที่อยูรอบๆตัวสังเกตเห็นไดหรือไมได 
  2.1.1  ความหมายของพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 
  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง วิถีการบริโภคอาหารซึ่งแตกตางกนัไปในแตละบุคคล 
เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และทองถ่ินที่อาศัย  ซ่ึงกอใหเกดิความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การบริโภคอาหาร  โดยทั้งนีไ้ดมีผูทําการศกึษาและวจิัยใหนยิามความหมายของพฤตกิรรมการบริโภค
อาหารไวดังนี ้
   ขวัญจติ   อินเหยีย่ว  (2542, หนา 9)  ไดใหความหมายพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร หมายถึง  
การปฏิบัติที่เคยชินจนเปนนสัิยเกี่ยวกับอาหารซึ่งครอบคลุมถึงประเภท  ชนิดอาหารที่เลือกรับประทาน 
วิธีการรับประทานอาหาร  จาํนวนมื้อที่รับประทานอาหาร  สุขนิสัยในการรับประทานอาหาร 
  ซอยเตอร  และคราวลี  (Suitor & Crowley, 1984, p. 91)  ไดใหความหมายของพฤติกรรม
การบริโภค หมายถึง ส่ิงที่บคุคลกระทาํหรือปฏิบัติในการเลือกสรรอาหารมาบริโภคและการนาํอาหาร
ไปใชใหเกิดประโยชนตอรางกาย  ซึ่งรวมถึงการเลือกชนิดของอาหาร  การเตรียมปรุงตลอดจน
การบริโภคอาหาร 
   องคการอนามัยโลก (WHO, 1977) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการบริโภค หมายถึง
การประพฤติปฏิบัติที่เคยชินในการรับประทานอาหารไดแก  ชนิดของอาหาร  การกําหนดวาจะ
รับประทานอาหารหรือไมรับประทานอาหารอะไร จํานวนมื้อที่รับประทานอาหาร  อุปกรณที่ใช  
รวมทั้งสุขนิสัยในการรับประทานอาหารดวย 
  จากความหมายที่นกัวิชาการหลายทานไดกลาวไว สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร  หมายถึง  การแสดงออก  ส่ิงที่บุคคลกระทําหรือปฏิบัติในการเลือกสรรหาอาหารมาบริโภค  
รวมถึงการเลือกชนิดอาหาร  ความถี่ในการบริโภคอาหาร  รูปแบบการบริโภคอาหารโดยคํานึงถึง
ผลเสียและประโยชนที่เกิดขึน้กับรางกาย 
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   2.1.2  พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักและอาหารวางของเด็กวัยเรียน 
   พฤติกรรมการบริโภคอาหารของบุคคลเปนปจจัยที่มีผลตอภาวะโภชนาการ  ดังนั้น
การสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการและในปริมาณที่
เพียงพอกับความตองการของรางกาย  จึงนบัไดวาเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะในเดก็วยัเรียนซ่ึงเปนวัย
ที่รางกายกําลังเจริญเติบโตมกีารใชพลังงานเพือ่กจิกรรมตางๆ มาก  การไดรับประทานอาหารที่ถูกตอง
และเหมาะสมจะชวยใหรางกายมีการเจริญเตบิโตและสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดดีและมีประสิทธิภาพ  
จากการคนควางานวิจยัที่ศึกษาเกีย่วกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน  สามารถนํามา
จําแนกพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนออกเปน  2  ประเภท  คือ  ชนิดอาหารที่รับประทาน 
และการปฏิบตัิเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร   
     1)  ชนดิของอาหารที่รับประทานไดแก การบริโภคอาหารหลัก 5 หมูและการบริโภค
อาหารวางระหวางมื้อ 
       (1)  การบริโภคอาหารหลัก 5 หมู  
         อาหารหลักหมูที่ 1  เปนอาหารประเภทโปรตีนชวยสรางและซอมแซมเนื้อเยื่อ
สวนตางๆ ของรางกาย  ถารางกายขาดโปรตีนจะทําใหการเจริญเติบโตเปนไปอยางลาชา สติปญญา
และการเรยีนรูต่ํา  ในทางตรงกันขามถาไดรับอาหารประเภทโปรตนีมากเกินไปโปรตีนสวนเกนิจะถกู
เปล่ียนเปนพลังงานหรือไขมันเก็บสะสมไวตามสวนตางๆ ของรางกายทําใหเกิดการอวนได  (พิษณุ   
อุตตมะเวทิน  และคนอื่นๆ, หนา 47-48)  อาหารที่มีโปรตีนไดแก อาหารประเภทเนื้อสัตว  ไข  นม  
และถั่วตางๆ ซ่ึงจากการศึกษาการบริโภคอาหารของเด็กวยัเรียนจากการวิจัยตางๆ พบวาเดก็วยัเรียน
มีการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตวและไขเปนประจาํ  แตมีการบริโภคอาหารทะเลซึ่งเปนแหลง
ไอโอดีนปองกันคอหอยพอกเพียงบางครั้งและบริโภคอาหารโปรตีนที่ไดจากถ่ัวตางๆ โดยเฉพาะ
ถ่ัวเมล็ดแหงนอยเนื่องจากการเตรยีมอาหารประเภทถั่วเมล็ดแหงตองใชเวลานานและเมื่อนาํไปทาํ
น้ําเตาหู  มีอัตราการบริโภคนอยลงเนื่องเด็กไมชอบกลิ่นของถั่ว  สวนอาหารประเภทเนื้อปลาตางๆ 
และเครื่องในสัตวมีการบริโภคนอยเชนกัน  นอกจากนี้ยังพบวานมสดซึ่งเปนอาหารที่มีทั้งโปรตนี  
แคลเซียมและวิตามินที่ชวยบาํรุงกระดูกและฟน  เดก็สวนใหญจะบริโภคทกุวันมเีพียงสวนนอยเทานัน้
ที่ไมบริโภคนมสด (สิริวัฒน  อายุวัฒน, 2539, หนา 60) 
           อาหารหลักหมูที่  2  เปนอาหารประเภทคารโบไฮเดรต  ซ่ึงใหพลังงานแก
เซลลตางๆของรางกาย  การบริโภคคารโบไฮเดรตในปริมาณมากเกินความตองการจะมีผลทําให
ขาดสารอาหารบางชนิดได  เนื่องจากอาหารประเภทคารโบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนเปนน้ําตาลที่ให
พลังงานสูงทําใหรูสึกอิ่มดังนั้นจึงรับประทานอื่นไดนอยลง  นอกจากนี้ถารางกายใชพลังงานที่ไดรับ
ไมหมดก็จะสะสมไวตามสวนตางๆ ของรางกายทําใหอวนได (อรวินท  โทรกี, 2537, หนา 29)  
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          อาหารหลักหมูที่ 3  เปนอาหารประเภทวิตามิน เกลือแร และใยอาหารซึ่ง
มีความจําเปนตอรางกายถาขาดจะทําใหเปนโรคตางๆได  อาหารประเภทนี้ไดแก อาหารประเภทผัก
ตางๆ เชน ตําลึง คะนา ผักบุง ฟกทอง มะเขือเทศ  แครอท ฯลฯ ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของเด็กวัยเรียนจากงานวิจัยตางๆ พบวาเด็กวัยเรียนนิยมบริโภคผักใบเขียวมากกวาผักใบเหลือง 
(วรางคณา  บุตรศรี, 2538, หนา 63)  และนิยมบริโภคผักที่ทําใหสุกมากกวาการรับประทานดิบๆ  

          อาหารหลักหมูที่ 4  เปนอาหารประเภทวิตามิน เกลือแร และใยอาหาร
เชนเดียวกับหมูที่ 3 แตตางกันที่อาหารหมูนี้มีคารโบไฮเดรตเปนแหลงพลังงานดวย  อาหารประเภท
นี้ไดแก ผลไมตางๆ  ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนจากงานวจิัยตางๆ 
พบวาเด็ก  วัยเรียนไมไดรับประทานผลไมทุกวันจะรับประทานเพียงบางวันเทานั้น  และถาเปรียบเทียบ
กับการรับประทานผักแลว  พบวามีการรับประทานผลไมนอยกวารับประทานผัก  ผลไมที่เด็กวัยเรียน
รับประทานคือผลไมตามฤดูกาล เชน ลําไย เงาะ สม แตงโม นอยหนา มะละกอ (สิริวัฒน  อายุวัฒน, 
2539, หนา 58) 

        อาหารหมูที่ 5 เปนอาหารประเภทไขมันและน้ํามัน ซ่ึงนอกจากจะใหพลังงาน
แกรางกายแลวยังชวยใหการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค  การบริโภคไขมันในปริมาณเกินไปอาจทําให
อวนได  โดยเฉพาะไขมันจากสัตวมีปริมาณโคเลสเตอรอลสูง  ถาบริโภคในปริมาณมากอาจทําให
เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง (Atherosclerosis) ได (สุนี  มุนิปภา, 2531, หนา 25) 
      (2)  การบริโภคอาหารวาง 
        ก.  ความหมายของอาหารวาง 
              อาหารวาง (Snack) หมายถึง อาหารที่บริโภคระหวางมื้อของอาหารหลกั 
มีลักษณะเปนผลิตภัณฑที่บริโภคไดงายและบอยครั้ง  ความหมายของผลิตภัณฑอาหารวางจะ
แตกตางกันไปตามภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประเพณี วัฒนธรรม และบริโภคนิสัยของประชาชนใน
แตละทองถ่ิน ปจจุบันความนิยมในการบริโภคอาหารวางมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาวการณของ
โลกปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหทุกคนตองทํางานแขงกับเวลาจนกระทั่งไมมีเวลาบริโภคอาหารหลัก  
ทําใหตองใชอาหารวางรองทอง ประกอบกับผลิตภัณฑอาหารวางมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
เพราะมีการพัฒนาจากระดับอาหารวางในครัวเรือนมาเปนระดับอุตสาหกรรม และชนิดของผลิตภัณฑ
ก็มีความหลากหลายมากขึ้น  ผลิตภัณฑอาหารวางในความหมายของคนไทยนั้นจะครอบคลุมถึง
ขนมชนิดตางๆไมวาจะแปรรูปโดยวิธีการทอดหรือนึ่งหรืออบ  เชน ขางตัง ขาวเกรียบ สาคูไสหมู 
กลวยทอด เปนตน ซ่ึงสวนใหญจะผลิตในครัวเรือนเทานั้น สวนที่ผลิตในอุตสาหกรรมนั้นเปน
ผลิตภัณฑชนิดที่ไดรับอิทธิพลจากโลกตะวันตก เชน มันฝรั่งทอด (Potato chip) ขาวเกรียบขาวโพด 
(Corn chip) ผลิตภัณฑแปงกรอบ (Extruded snack) เปนตน 
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        เบล็นฟอรด (Blendford, 1982, p. 4-30) ไดใหคําจํากัดความของคําวา
อาหารวางหรือ Snack ไววา หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปขนาดเล็ก บริโภคไดทันทีหรือ
กอนบริโภคตองนํามาผานกรรมวิธีเล็กนอย  เปนผลิตภัณฑอาหารที่ใชบริโภคระหวางอาหารมื้อหลัก
หรือเปนอาหารที่ใชบริโภคแทนอาหารหลัก  ผลิตภัณฑอาหารที่กลาวอาจเปนผลิตภัณฑที่มีรสหวาน
หรือรสคาวหรือเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะเปนของเหลวหรือของแข็งก็ได และวัตถุที่ใชจะแตกตางกัน
ไปแลวแตวาผลิตภัณฑนั้นผลิตขึ้นอยูภูมิภาคไหนของโลก 
          เท็ตวิลเลอร (Tettweiler, 1991, p. 45-58) ไดใหคําจํากัดความของอาหารวาง 
หมายถึง อาหารเหลวที่เตรียมไดงาย มีขนาดเล็กเปนผลิตภัณฑที่เย็นหรือรอน มีลักษณะเปนของแข็ง
หรือของเหลว อาจเปนอาหารประเภทคาวหรือหวาน อาจเปนอาหารที่มีคุณคาทางอาหารครบหรือ
เพื่อบริโภคเลน อาจเปนอาหารที่บริโภครองทองเวลาหิวหรือเปนอาหารที่บริโภคไดทันที หรือตอง
นํามาปรุงแตงหรอืผานกรรมวิธีอีกเล็กนอย ผลิตภัณฑอาหารวางที่กลาวนี้นอกจากจะมีการผลิตใน
ระดับครัวเรือนยังมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอีกดวย 

        คําปุน  จันโนนมวง (2541, หนา 21) ไดใหความหมายของอาหารวางไววา 
หมายถึง อาหารที่รับประทานในระหวางอาหารมื้อหลักแตละมื้อ เวลาของอาหารวางสวนใหญมักเปน
เวลา 10.00 นาฬิกาและระหวาง 15.00 – 17.00 นาฬิกา  อาหารวางที่ดีจะใหสารอาหารหลายๆ อยาง
ที่จําเปนแกรางกายอยางนอยที่สุดประมาณรอยละ 1 ของความตองการทั้งหมดใน 1 วัน ซ่ึงไดแก 
อาหารประเภทนม ผลิตภัณฑนมทุกชนิด ผลไม ถ่ัวเมล็ดแหงชนิดตางๆ หรืออาหารที่ประกอบดวย 
เนื้อสัตว นม ไข ถ่ัว ผัก ผลไม อยางนอยอยางใดอยางหนึ่งเปนสวนประกอบอยูดวย  สวนอาหารวาง
ที่มีคุณคาทางโภชนาการนอย ไดแก อาหารวางที่มีแตแปง น้ําตาล ของหวานมากๆ และพวกเครื่องดื่ม
ที่มีรสหวานจัดซึ่งไมมีนมเปนสวนผสม เชน โอเล้ียง ชาดําเย็น น้ําเขียว น้ําแดง และน้ําอัดลม ซ่ึงจะให
เพียงพลังงานเทานั้น หากเด็กรับประทานมากๆ และเปนประจํา จะทําใหไมรูสึกอยากอาหารมื้อหลัก 
ทําใหเด็กมีโอกาสขาดสารอาหารโปรตีน วิตามินและเกลือแรนอยลง  

        จากความหมายที่ไดกลาวมาแลว สรุปไดวาอาหารวาง หมายถึง อาหารที่
บริโภคนอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก  ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่สามารถบริโภค
ไดทันที หรืออาจตองนํามาผานกรรมวิธีเล็กนอย เปนอาหารที่มีทั้งรสคาวหรือรสหวาน มีทั้งประเภท
ที่มีคุณคาทางโภชนาการมากและประเภทที่มีคุณคาทางโภชนาการนอย ซ่ึงการบริโภคอาหารวางนั้น
มีทั้งผลดีและผลเสียตอรางกาย โดยอาจนําไปสูภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกินหรือ
โรคอวนได 
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    ข.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางของเด็กวัยเรียน 
       พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการนอย ไดแก  อาหารจําพวก

น้ําหวาน น้ําแข็งใส  น้ําอัดลม ทอฟฟ ลูกกวาด ตังเม นมขนหวาน  ซึ่งอาหารเหลานี้จะเปนอาหาร
ที่ใหพลังงานแตเพียงอยางเดียวไมมีสารอาหารอื่นที่มีประโยชนหรือถามีก็มีในอัตราสวนต่ํามาก  
ถารับประทานเปนประจําจะทําใหรูสึกอิ่มอยูตลอดเวลาไมอยากรับประทานอาหารมื้อหลัก  ซ่ึงเปน
ผลเสียตอรางกายทําใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ไมเพียงพอ   

       นอกจากนี้ยังรวมไปถึงอาหารหมักดอง อาหารสีสดใส ขนมกรุบกรอบสําเร็จรูป
ตางๆ ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวยัเรียนจากงานวิจัยตางๆ พบวาเด็กวัยเรียน
สวนใหญยังนิยมรับประทานอาหารดังกลาวโดยเฉพาะน้ําหวาน น้ําอัดลม เปนอาหารที่นิยมรับประทาน
มากที่สุด (วรางคณา  บุตรศรี, 2538, หนา 64)  เนื่องจากเปนอาหารที่รสชาติถูกปาก  สวนขนมกรอบตาง  ๆ
เด็กไดรับอิทธิพลมาจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศนทําใหอยากลองรับประทานและมักรับประทาน
เปนอาหารวาง (สุดาวรรณ ขันทมิตร, 2538, หนา 85)   

       ในดานโภชนาการเรียกอาหารกรุบกรอบเหลานี้วาอาหารขยะ (Junk Food) ซ่ึงมี
สวนประกอบของแปง น้ําตาล น้ํามัน ในปริมาณมาก และมีโปรตีนปริมาณนอยมาก  ถารับประทานมาก
จะทําใหรูสึกอิ่มไมสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติ  และถารับประทานเปนประจําจะทําให
ขาดสารอาหารได  นอกจากนี้หากรับประทานโดยไมมกีารควบคุมก็จะทําใหเกิดการสะสมของพลังงาน
สวนเกิน  นานไปอาจทําใหอวนได (ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร, 2540, หนา 11) ประกอบกับถาขาด
การออกกําลังกายก็จะทําใหมีโอกาสอวนไดมากขึ้น  นอกจากนี้ในอาหารขยะยังมีไขมัน น้ําตาล 
เกลือ สารปรุงแตงปริมาณสูง  แตในทางตรงกันขามพบวามีกากอาหารและเสนใยธรรมชาติใน
ปริมาณนอย  ซ่ึงเด็กในวัยเรียนควรหลีกเล่ียงสารเจือปนตางๆเหลานี้เพราะสารเหลานี้สามารถเขา
ไปอุดตันในเสนเลือดหรือไปเพิ่มน้ําตาลในเลือดแกรางกายเด็กได  นอกจากนี้อาหารขยะยังมีบรรจุ
ภัณฑที่สวยงาม สะดวกในการซื้อหา และสวนใหญมักเปนอาหารประเภทของทอด เชน มันฝร่ังทอด  
ขาวโพดอบเนย ขาวเกรียบกุง และอาหารเหลานี้สวนใหญมีรสชาติดีเนื่องจากมีการเติมผง ชูรสลงไป  
ซ่ึงหากเด็กรับประทานเขาไปจํานวนมากจะทําใหไมอยากรับประทานอาหารมื้อหลัก  เพราะสวนผสม
สวนใหญเปนสารอาหารประเภทไขมันและคารโบไฮเดรต  ดังนั้นการรับประทานอาหารประเภทนี้
จึงไมอาจตอบสนองความตองการพื้นฐานทั้งหมดของรางกายได และขนมหวานหรืออาหารขยะจะให
โทษมากกวาประโยชน  เพราะน้ําตาลใหสารอาหารอื่นๆนอยมากและเปนสาเหตุสําคัญของโรคฟนผุ  
การบริโภคอาหารฟาสตฟูตและอาหารที่ใหพลังงานสูงไดแก แฮมเบอรเกอร  มันทอด เฟรนฟราย 
มิลคเชค นมผสมไอศกรีม ซ่ึงในอาหารกลุมนี้เปนอาหารที่ใหพลังงานมากเหมาะกับชาวตางชาติที่มี
รูปรางสูงใหญไมเหมาะกับคนไทยที่รูปรางเล็ก  ดังนั้นหากบริโภคแมเพียง 1 มื้อตอวัน  ก็ถือวาได
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พลังงานเกินครึ่งหนึ่งของพลังงานที่รางกายตองการในแตละวัน ดังนั้นถารับประทานบอยๆ หรือ
รับประทานเปนประจําอาจทําใหอวนได (อรวินท  โทรกี, 2537, หนา 17-18)   

    2)  การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ไดแก จํานวนและลักษณะของ
การบริโภคอาหารแตละมื้อ  ลักษณะนิสัยของการบริโภคอาหาร 

           (1)  จํานวนและลักษณะของการบริโภคอาหารแตละมื้อ  เด็กวัยเรียนเปนวัยที่
รางกายกําลังเจริญเติบโต มีการออกกําลังกายทําใหตองสูญเสียพลังงานไปมาก  ดังนั้นจึงจําเปนตอง
จัดอาหารใหเพียงพอกับความตองการของรางกาย อาหารที่เด็กวัยเรียนควรไดรับในแตละวัน คือ 
อาหารหลัก 3 มื้อ ไดแก มื้อเชา มื้อกลางวัน และมื้อเย็น โดยในอาหารแตละมื้อควรมีสารอาหารตางๆ 
ครบถวนและไดสัดสวนเพียงพอกับความตองการของรางกาย เชน สารอาหารประเภทคารโบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน เกลือแร และวิตามิน แตในปจจุบันกลับพบวามีเด็กจํานวนไมนอยที่ไดรับประทาน
อาหารไมครบทั้ง 3 มื้อ (สิริวัฒน  อายุวัฒน, 2539, หนา 51) หรือถารับประทานอาหารครบ 3 มื้อ 
ก็พบวาไดปริมาณของสารอาหารตางๆ ไมครบ โดยเฉพาะมื้อเชาซึ่งพบวาจากปญหาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมปจจุบัน ประชาชนสวนใหญตองเรงรีบออกจากบานแตเชาเพื่อไปทํางานหรือไปโรงเรียน 
อาหารเชาที่เคยรับประทานกันอยางจริงจังเปนเรื่องเปนราวเพื่อเปนพลังงานใหกับรางกายกลับถูกลด
ความสําคัญลงเหลือเพียงโอวัลตินกับขนมปงประเภทแปง เชน ขนมเคก ขนมครก โรตี ปลาทองโก 
หรือบางรายพิถีถันมากขึ้นก็รับประทานไขลวกที่ลวกดิบๆ สุกๆ ทําใหไดไขขาวดิบที่ยอยและ
ดูดซึมยาก  การบริโภคอาหารเชาดังกลาวจึงถือวาเปนนิสัยการบริโภคอาหารที่ไมดีอยางหนึ่ง  (อรวินท  
โทรกี,  2537,  หนา 41)  เพราะไดรับสารอาหารและพลังงานที่ไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย 
นอกจากนี้ยังพบวาเด็กวัยเรียนสวนใหญจะรับประทานอาหารมื้อเย็นมากกวามื้ออื่นๆ (ศรีสวาง  
มุกดธนะอนันต, 2535, หนา 86) ทั้งนี้เนื่องจากมีเวลามากกวามื้ออ่ืนและหิวมากกวามื้ออ่ืน  ซ่ึงในสวนนี้
นักโภชนาการหลายทานไดกลาววาการบริโภคอาหารมื้อเย็นในปริมาณมากมีโอกาสอวนไดงาย 
ทั้งนี้เนื่องจากมีการใชพลังงานนอยหลังจากรับประทานอาหารทําใหพลังงานสวนเกินจะถูกสะสมไว
ตามสวนตางๆ ของรางกาย   
       นอกจากอาหารหลัก  3  มื้อ  ที่มีความจํา เปนตอรางกายแลว  ยังพบวา
การรับประทานอาหารวางก็มีความจําเปนตอรางกายดวยเชนกัน (อรวินท  โทรกี, 2537, หนา 172) 
เนื่องจากรับประทานอาหารหลักเพียงวันละ 3 มื้อ อาจทําใหขาดสารอาหารบางอยางที่มีความจําเปน
ตอรางกาย สารอาหารในอาหารวางจะชวยเสริมสวนที่พรองในอาหารมื้อหลัก ดังนั้นจึงจําเปนตอง
เลือกรับประทานอาหารวางที่มีประโยชนเชน นม ขนมถั่วตางๆ แตในทางปฏิบัติกลับพบวาอาหารวาง
ที่เด็กชอบรับประทานกลับมีคุณคาทางโภชนาการนอย เชน น้ําหวาน น้ําแข็งใส ขนมกรอบสําเร็จรูป 
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อาหารหมักดอง ทอฟฟ ลูกกวาด ตังเม อาหารสีสดๆ และน้ําอัดลม (วรรณา  อิทธิไมยยะ, 2533, 
หนา 16)  
         ซ่ึงอาหารเหลานี้เปนอาหารที่ใหพลังงานอยางเดียวไมมีสารอาหารที่มี
ประโยชน  หากเด็กบริโภคเปนประจําจะทําใหรูสึกอิ่มตองการบริโภคอาหารหลักนอยลง  ผลที่ตามมา
คือทําใหเกิดการขาดสารอาหารได  เด็กวัยเรียนเปนวัยที่รางกายตองการพลังงานและสารอาหาร
คอนขางสูงเพื่อการเจริญเติบโตและประกอบกิจกรรม ในขณะเดียวกันความสามารถของกระเพาะ
อาหารในการบรรจุอาหารแตละครั้งมีขีดจํากัด  ดังนั้นเพื่อใหรางกายไดอาหารครบถวนทั้งปริมาณ
และคุณคาเด็กวัยเรียนจึงควรรับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ เนื่องจากสารอาหารทั้ง 3 มื้อมีความสําคัญ
เทาเทียมกัน 
         วลัย  อินทรัมพรรย  (2530, หนา 57)  ไดกลาวถึงความสําคญัของการรบัประทาน
อาหารใหครบ 3 มื้อใน 1 วัน ไวดังนี้  

        ก.  ความสําคัญของอาหารเชา   
          ชวงระยะเวลาจากอาหารเย็นถึงอาหารเชาเปนระยะเวลาที่หางกันถึง 

12 ชั่วโมง ระยะนี้ระดับน้ําตาลในเลือดจะต่ําลงทําใหรูสึกหิวซ่ึงแสดงวารางกายตองการอาหารเพิ่ม
และถาไมไดรับอาหารเพิ่มในระยะนี้รางกายจะรูสึกออนเพลีย หงุดหงิด ประสิทธิภาพการทํางาน
และการเรียนลดลงไมมีสมาธิ  อาหารเชามีประโยชนที่สําคัญคือชวยใหไดรับสารอาหารเพียงพอกับ
ความตองการของรางกายและชวยใหระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับปกติ เปนผลใหการทํางาน
ของรางกายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  อาหารเชาที่ดีควรมีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอ คือควรให
พลังงานอยางนอย 1ใน4 ของความตองการทั้งวันหรือประมาณ  300 แคลอรี่ อาหารเชาควรประกอบดวย
โปรตีน 20- 25 กรัมจะชวยใหระดับน้ําตาลคงอยูไดนานกวาอาหารเชาที่มีแตอาหารคารโบไฮเดรต
และไขมัน เด็กๆ จึงควรรับประทานอาหารเชากอนไปโรงเรียนทุกวันจะชวยใหมีสมาธิในการเรียน 
การรับประทานอาหารวางตอนสายจะไมสามารถทําใหประสิทธิภาพของการทํางานหรือการเรียน
เพิ่มมากขึ้น  การงดอาหารเชายังทําใหรางกายไดรับสารตางๆ และพลังงานลดลงดวย เด็กหลายคน
ไมไดรับประทานอาหารเชาเพราะเวลาไมพอ  ดังนั้นอาหารเชาควรเปนอาหารงายๆที่ทําไดรวดเร็ว 
เชนขาวไขเจียวมะเขือเทศ ไขตม ควรมีเนื้อสัตวหรือไขและไขมัน ถามีผักหรือผลไมดวยก็จะชวย
ใหไดรับวิตามินเพิ่มมากขึ้น 

        ข.  ความสําคัญของอาหารกลางวัน 
            อาหารกลางวันเปนมื้อที่สําคัญมื้อหนึ่ง  การไดรับอาหารที่มีคุณคา

ทางโภชนาการเพียงพอจะชวยลดการขาดโปรตีนและแคลอรี่ได จึงควรเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะ
จัดอาหารกลางวันใหกับนักเรียน 
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           อาหารกลางวันควรประกอบดวยอาหารหลัก 5 หมู มีปริมาณโปรตีน
และแคลอรี่เพียงพอ  ควรใชถ่ัวเมล็ดแหงซ่ึงเปนพืชที่มีโปรตีนสูงในการจัดอาหารกลางวันใหมากขึ้น 
โดยประกอบเปนอาหารคาวหรือขนมใหเด็กกินบอยๆ จึงเปนการประหยัดและชวยใหเด็กไดโปรตีน
อยางสม่ําเสมอ อาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอชวยชดเชยสารอาหารท่ีเด็กไดรับ
ไมเพียงพอ 

        ค.  ความสําคัญของอาหารเย็น 
          อาหารเย็นเปนมื้อที ่เด็กอยูพรอมกับครอบครัวซึ่งเปนมื้อที ่มี

ความสําคัญที่จะชวยชดเชยสารอาหารที่ไดรับไมเพียงพอในมื้อเชาและมื้อกลางวัน อาหารมื้อเย็น
ควรจัดใหมีคุณคาทางโภชนาการที่เพียงพอ 

           (2)  ลักษณะนิสัยของการบริโภคอาหาร 
        ลักษณะนิสัยของการบริโภคอาหารมีผลตอภาวะโภชนาการของ

บุคคล กลาวคือ จะทําใหบุคคลไดรับอาหารในปริมาณที่มากเกินไปหรือนอยเกินไป  ลักษณะนิสัย
ของการบริโภคอาหารที่บุคคลปฏิบัติไดแก การรับประทานอาหารจุบจิบไมเปนมื้อ  ลักษณะการบริโภค
อาหารแบบนี้สงผลตอการบริโภคอาหารของบุคคล กลาวคือจะทําใหรับประทานอาหารมื้อหลักไดนอย
หรือถาบริโภคในปริมาณมากๆ และบอยครั้งก็อาจมีผลทําใหเกิดปญหาโภชนาการเกินตามมาได  
การรับประทานอาหารสลับกับการดื่มน้ําแบบขาวคําน้ําคําจะทําใหอ่ิมเร็วไมสามารถรับประทาน
อาหารอื่นเพิ่มได  การเลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่ชอบจะมีผลตอภาวะโภชนาการได  
ถาอาหารที่ชอบรับประทานนั้นเปนอาหารที่ไมมีประโยชน  ซ่ึงจะสงผลทําใหเกิดภาวะทุพโภชนาการ 
(พนิดา  เริงกมล, 2536, หนา 203-204)  การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ นั้นไมสามารถฆาเชื้อจุลินทรีย
ที่ปนเปอนมากับอาหารได เชน เชื้อแบคทีเรีย พยาธิ เปนตน การรับประทานอาหารดวยอัตราเร็วมี
ผลตอภาวะโภชนาการ  กลาวคือจะทําใหไดรับปริมาณอาหารมากเกินความตองการ ท้ังนี้จากปริมาณ
อาหารที่บุคคลนั้นๆ รับประทานเขาไปตองใชเวลาประมาณ 20 นาทีจึงสามารถเปลี่ยนเปนสารเคมี
ไปกระตุนศูนยควบคุมความอิ่ม  (Satiety center)  ได  (กัลยา  ศรีมหันต,  2541, หนา 33)  ดังนั้น 
ถารับประทานอาหารดวยอัตราเร็วจึงอาจทําใหไดปริมาณอาหารมากเกินความตองการได 
 สรุปไดวา  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนมคีวามสัมพันธกับชนิดอาหารที่
รับประทาน และการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนที่นิยมบริโภค
อาหารวางระหวางมื้อจะสงผลใหสามารถบริโภคอาหารมื้อหลักไดนอยลง 
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 2.1.3  การสรางพฤติกรรมการบริโภคที่ด ี
   การสรางพฤติกรรมบริโภคที่ดี หมายถึง การเสนอแนะแนวทางในการบริโภคเพื่อใหเกิด
ประโยชนที่ดีรางกาย  โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและตางประเทศไดทําการศึกษาคนควา
ไวมากมาย ดังจะกลาวถึงตอไปนี ้
   วรางคณา  บุตรศรี  (2538, หนา 20)  ไดเสนอแนะการสรางพฤติกรรมบริโภคที่ดีสําหรับ
เด็กวัยเรียนไวดงนี ้
       1)  ควรรับประทานอาหารหลักวันละ  3  มื้อเพื่อสรางพฤติกรรมการบริโภคที่ดี  
แตควรใหมีอาหารวางมื้อเชาและมื้อบาย รวมมื้อกอนนอนดวย อาจจะเปนนมสด นมถั่วเหลืองวันละ 
2 – 3 แกว  

      2)  เด็กในระยะนี้กําลังมีการเจริญเติบโตของรางกายมีการออกกําลังกายตองสูญเสีย
พลังงานไปมากจึงตองจัดอาหารใหเพียงพอ ตองหาวิธีใหเด็กชอบอาหารที่จัดใหและควรใหเมื่อขอเพิ่ม     
ไมควรฝนใจหรือบังคับใหรับประทานอาหารที่ไมชอบ  แมวาจะมีคุณคาเพียงใดก็ตาม  ควรเปลี่ยน
วิธีหรือลักษณะการประกอบอาหารเพื่อใหเด็กชอบ 

    3)  ชวงระยะเวลานี้เด็กตองการอาหารเชนเดียวกับผูใหญ แตจํานวนควรจะเพิ่มมากขึ้น
เพราะเด็กมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอาหารจําพวกโปรตีน 

    4)  ผักและผลไมควรมีในอาหารทุกวัน 
    5)  ควรใหเด็กรับประทานอาหารเหมือนผูใหญเพื่อฝกหัดใหเด็กรับประทานอาหาร

ไดทุกชนิด  จะชวยใหไดสารอาหารครบเพียงพอสําหรับรางกายและปองกันการเลือกอาหารจนเกิด
ปญหาการชอบหรือไมชอบอาหารมากขึ้น ทั้งนี้ควรดูแลใหรับประทานอาหารจนหมด 

    6)  การใหลองรับประทานอาหารใหมๆ ควรใหทีละอยางและใหคร้ังละนอยๆ กอน 
พยายามปรุงแตงรสตามความชอบของเด็ก  ถาเด็กไมรับประทานไมควรฝนใจหรือบังคับขูเด็กเพราะ
จะทําใหเด็กยิ่งขัดขืนและเกลียดอาหาร ไมควรใชรางวัลเปนการจูงใจเพราะจะเปนการสรางนิสัยท่ี
ไมถูกตอง 

      7)  เด็กมักชอบเลียนแบบผูใหญ  ดังนั้นพอ  แม  ครู  ตองเปนแบบอยางที่ดีไมเลือก
หรือแสดงอาการรังเกียจอาหารบางอยางใหเด็กเห็น สอนใหเด็กชวยตนเองและรูมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 

      8)  ไมควรปรุงอาหารรสจัดสําหรับเด็ก 
      9)  ควรเปนอาหารที่ยอยงาย 
    10)  สรางนิสัยในการรับประทานอาหารที่ดี  โดยรับประทานอาหารชาๆ เคี้ยวให

ละเอียด 
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 ชัสเตอร (Schuster, 1986, p. 174) กลาววาทุกๆ คนจะตองบริโภคอาหารวางอยางนอย      
1 ครั้งตอวัน  สวนอาหารวางจะทําลายสุขภาพหรือทําใหสุขภาพดีขึ้นนั้นขึ้นกับพฤติกรรมการเลือก
บริโภคอาหารวางที่ถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงการศึกษาการประเมินโดยใชกฎของ สแน็ค  บัสเทอร
(snack  busters) พบวาเด็กมคีวามรูเกี่ยวกับโภชนาการเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจํานวนการเลือกอาหารวางที่
ถูกตองรอยละ 11 และลดการเลือกอาหารที่ไมถูกตองลงรอยละ 9 ตามกฎสแน็ค บัสเทอร  (snack  
busters) ไดแนะนําการบริโภคอาหารวางไว 6 ขอดังนี้ 

    1)  เลือกอาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการ 4 กลุม คือ ผักและผลไม ขนมปง และ
เมล็ดธัญญาพืช  เนื้อสัตว  ถ่ัว  รวมถึงนมและผลิตภณัฑของนม 

    2)  เอาใจใสและสนใจอาหารวางที่บริโภคบอยๆ พยายามคํานวณเปรียบเทียบปริมาณ
พลังงานและสารอาหารที่ไดรับจากอาหารวางในแตละวัน 

    3)  หลีกเลี่ยงอาหารวางที่มีไขมันสูง น้ําตาลสูงและคุณคาทางโภชนาการต่ํา  ซ่ึงให
พลังงานสูง แตสารอาหารที่จําเปนตอรางกายต่ํา 

    4)  หลีกเลี่ยงอาหารวางที่ทําใหฟนผุซ่ึงจะมีลักษณะเหนียวหนึบเชน อาหารวางที่มี
น้ําตาลหรือแปงสูง 

    5)  บริโภคอาหารวางกอนอาหารมื้อหลักมากกวา 60 นาที 
    6)  ประหยัดเงนิสําหรับอาหารวางที่ไมมีคณุคาทางโภชนาการ 
 สรุปไดวา  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนที่ถูกตองและเหมาะสมควรมี

การบริโภคอาหารหลักใหครบทั้ง  5  หมู  โดยรับประทานอาหารในแตละวันครบทั้ง  3  มื้อ  และ
ในแตละมื้อควรมีสารอาหารครบถวนตามความตองการของรางกาย  สําหรับการเลือกรับประทาน
อาหารวางควรเลือกอาหารที่มีประโยชนและมีคุณคาทางโภชนาการ  เพราะพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของเด็กเริ่มตนตั้งแตเกิดเปนตนมา ดังนั้นถาเด็กไดรับการฝกนิสัยการบริโภคอาหารที่ถูกตอง
ตั้งแตวัยเด็กเร็วเทาใด  เด็กยอมมีโอกาสเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ดีมากขึ้นเทานั้น 
  2.1.4  พฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็กวัยเรียน 
 พฤติกรรมทันตสุขภาพ คือ พฤติกรรมในการดแูลสุขภาพชองปากซึ่งจะมีความแตกตางกัน
ในแตละบุคคลในแตละดาน ไดแก การบริโภค การดูแลรักษาทําความสะอาดชองปากรวมถึง
การดูแลรักษาเมื่อเกิดภาวะความผิดปกติหรือโรคในชองปาก  ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้ลวนมีปจจัยที่มี
ความสัมพันธในการเปนตัวกระตุนหรือเสริมในการทําใหเกิดพฤติกรรมทันตสุขภาพแตกตางกันไป
ในแตละบุคคล  จากผลการสํารวจในรอบปที่ผานมาเด็กนักเรียนที่ไดรับการตรวจฟนตามระบบเฝา
ระวังโดยครูอนามัยหรือครูประจําชั้นรอยละ 82.4  พบวารอยละ 34.2 ไดรับการตรวจ 2 คร้ัง รอยละ 
27.6 ไดรับการตรวจครั้งเดียว รอยละ 26.3 แปรงฟนหลังอาหารกลางวนัที่โรงเรียนทุกวัน รอยละ 25.6  
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ไมไดแปรงฟนหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน รอยละ 38.5 ของเด็กที่แปรงฟนหลังอาหารกลางวัน
จะมีครูประจําชั้นเปนผูดูแล  นอกจากนี้ยังมีผูนํานักเรียนและครูอนามัยเปนผูดูแลตามลําดับ โรงเรียน
จะมีการสอนและแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก (รอยละ 75) โดยครูอนามัยหรือครูประจําชั้น 
(รอยละ 66.5) และมีเจาหนาที่สาธารณสุขมาใหความรูที่โรงเรียนรอยละ 29.1 วิธีทําความสะอาด
ชองปากของเด็กกลุมนี้คือการแปรงฟน  พบมีเด็กที่ทําความสะอาดฟนเพียงการบวนปาก รอยละ 0.4 
และใชมือถูอมเกลือรอยละ  0.1 วิธีการแปรงฟนที่ทํากันมากคอืวิธีถูไปถูมาและการแปรงแบบปดขึ้น-
ปดลง (รอยละ 29.8 และ 27.1) สวนวิธีการขยับปดนั้นมีเด็กที่สามารถทําไดเพียงรอยละ 7.7  ชวงเวลา
ในการแปรงฟนของเด็ก คือ ชวงหลังตื่นนอนตอนเชาและหลังอาหารเย็น คาเฉลี่ยการแปรงฟนใน 1 วัน
ของเด็ก คือ 1.78 ± 1.03 คร้ัง  รอยละ 56.1 แปรงฟนทุกวันตั้งแต 2 คร้ังขึ้นไป  เด็กเกือบทั้งหมดแปรง
ฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดรอยละ 94.1 ไมพบความแตกตางของสภาวะเหงือกอักเสบของเด็กที่
แปรงฟนวันละ  2  คร้ังขึ้นไปกับเด็กที่ไมแปรงฟนหรือแปรงวันละ  1  คร้ัง  คาเฉลี่ยในชองปากของ
เด็กทั้ง 3 กลุมใกลเคียงกัน  โดยคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด ของเด็กกลุมที่ใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดและ
ไมใชยาสีฟนผสมฟลูออไรดเทากับ 1.97 และ 1.71 ตามลําดับ เมื่ออยูที่บานเด็กรอยละ 44.8 จะ
แปรงฟนเองโดยไมมีใครเตือน และรอยละ 40.2 แมจะเปนผูเตือนใหเด็ก  แปรงฟน  นอกจากการแปรงฟน
แลวพบวาเด็กกลุมนี้มกีารใชไมจิ้มฟนรอยละ 35.1 ใชน้ํายาบวนปากรอยละ 17.0  และใชไหมขัดฟน
เพียงรอยละ 3.8  นอกจากนี้ยังพบวาเด็กเคยรับประทานอาหารโดยลืมแปรงฟนและเขานอนถึงรอยละ 
72.3  จากการสังเกตพบวารอยละ 43.1 ของเด็กอายุ 12 ปมีแปรงสีฟนที่โรงเรียน  โดยรอยละ 38.3 
เปนแปรงสีฟนที่อยูในสภาพที่ยังใชงานได และมีเพียงรอยละ 37.2  ที่สภาพแปรงสีฟนสะอาด       

 จากการพฤติกรรมทันตสุขภาพดังกลาว  แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ
ของกลุมเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพที่ไมแตกตางกันมาก  จึงเปนที่สังเกตวานาจะ
มีปจจัยอื่นที่มีความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงทางดานทันตสุขภาพในทางที่ดีขึ้นหรือแยลงเปน
สวนประกอบรวมดวย   

 

2.2  โภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน 
 

 กองโภชนาการ กรมอนามัย กําหนดความตองการสารอาหารและพลังงานของเด็กวัยเรียน
ตามแนวทางการบริโภคอาหารไวดังนี้  (กองโภชนาการ,  2533,  หนา  38-42) 
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 2.2.1  คารโบไฮเดรต 
          ความตองการคารโบไฮเดรตในเด็กวัยเรียนมีสัดสวนเชนเดียวกับผูใหญ  คือรอยละ  45-65  

ของพลังงานที่ไดรับในแตละวัน  วัยรุนชายและหญิงอายุ  9-18  ป  ควรไดรับพลังงานเฉลี่ย  1,600 -2,250  
กิโลแคลอรี่  ซ่ึงขึ้นอยูกับเพศ  อายุ  น้ําหนัก  สวนสูง  และกิจกรรมการใชพลังงานของรางกาย 

 2.2.2  โปรตีน  
 เด็กวัยเรียนตองการโปรตีนมากกวาผูใหญ  ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวัยเรียนยังอยูในระยะที่

รางกายเจริญเติบโตจะมีการสรางกลามเนื้อของรางกายสูงจึงตองการโปรตีนไปเสริมสราง  ถาเด็ก
วัยเรียนไดรับโปรตีนไมเพียงพอจะทําใหการเจริญเติบโตหยุดชะงักได   

 เด็กวัยเรียนควรไดรับโปรตีนอยางนอยวันละ 1 กรัมตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมของ
รางกาย  ซ่ึงโปรตีนที่ไดรับควรเปนโปรตีนที่มีคุณภาพดีประมาณ  2  ใน  3  เปนโปรตีนจากสัตว เชน  
เนื้อสัตว  ไข  น้ํานม  และควรไดรับถ่ัวเมล็ดแหงใหมากขึ้นดวย 
 2.2.3  ไขมัน 

 เด็กวัยเรียนตองการพลังงานจากไขมันมากกวาของผูใหญเล็กนอยคือรอยละ 25-30 ของ
พลังงานที่ไดรับในแตละวัน ปริมาณของไลโนเลอิกที่รางกายควรไดรับคือรอยละ  5-10 ของ
พลังงานที่ไดรับตอวัน  และปริมาณกรดอัลฟาไลโนเลอิกควรไดรับรอยละ  0.6-1.2 ของพลังงานที่
ไดรับตอวัน  นอกจากนี้ควรลดการบริโภคกรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันทรานสและโคเลสเตอรอล
โดยรวมลง  เนื่องจากกรดไขมันเหลานี้อาจทําใหโคเลสเตอรอลโดยรวมและโคเลสเตอรอลไนโลโบ
โปรตีนที่มีความหนาแนนต่ําสูงขึ้น  ทําใหเพิ่มความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต
โดยเฉพาะเด็กกลุมเสี่ยงที่มีภาวะอวน 
 2.2.4  แรธาตุ 

 รางกายจะตองการแรธาตุตางๆ มากขึ้นเพื่อใชในการเสริมสรางรางกาย แรธาตุที่ตองการมาก
และมักมีปญหาการขาดแรธาตุในเด็กวัยเรียนไดแก 

         1)  แคลเซียม ฟอสฟอรัสจําเปนในการเสริมสรางความเจริญเติบโตความแข็งแรง
ของกระดูกและฟนและการทํางานของระบบประสาทตางๆ เด็กวัยเรียนตองการแคลเซียมสูงกวาวัย
ผูใหญควรไดรับ  1,200  มิลลิกรัม  ซ่ึงไดจากน้ํานมสัตวเล็กๆ ที่สามารถบริโภคไดทั้งกระดูก  เชน  
ปลาเล็กปลานอย  นอกจากนี้ยังไดจากผักเขียวตางๆ ดวย 

          2)  เหล็ก เปนธาตุที่มีความสําคัญในกระบวนการสรางและเพิ่มปริมาณของเลือด
และกลามเนื้อ  เด็กวัยเรียนจําเปนตองไดรับธาตุเหล็กใหเพียงพอโดยเฉพาะในเด็กหญิงเริ่มมีประจําเดือน
ทําใหมีการสูญเสียเหล็กมากกวาปกติจึงควรไดรับเหล็กวันละ  15  มิลลิกรัม  เด็กชายวันละ  12  มิลลิกรัม  
ซ่ึงอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก  ไดแก  ตับ  เครื่องในสัตว  ไขแดง  และผักใบเขียว 
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          3)  ไอโอดีน  ความตองการไอโอดีนในเด็กวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตอมไธรอยด
ทํางานมากขึ้นถาขาดจะทําใหเกิดโรคคอพอก  พบมากในเด็กวัยเรียนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ดังนั้นจึงควรไดรับอาหารทะเลอยางนอยสัปดาหละ  1- 2  คร้ังหรือวันละ  150  ไมโครกรัม  และควรใช
เกลือที่เติมไอโอดีนในการประกอบอาหาร 
 2.2.5  วิตามิน  

 เด็กวัยเรียนควรไดรับวิตามินตางๆ ใหเพียงพอเพื่อความเจริญเติบโตและปองกันโรคขาด
วิตามินที่พบวามีปญหามากไดแก 

          1)  วิตามินเอ  เปนสิ่งที่จําเปนในการเจริญเติบโตและสุขภาพของเยื่อบุตางๆ เชน  
เยื่อบุในตาและเยื่อบุผิวหนัง เด็กวัยเรียนควรไดรับอยางนอย  600 -700  ไมโครกรัมตอวัน  อาหารที่
มวีิตามินเอ ไดแก ตับ ไขแดง นม เนย ผักที่มีสีเขียวจัด เชน ผักคะนา ผักบุง และผักที่มีสีเหลือง เชน 
ฟกทอง มันเทศ เปนตน  

          2)  วิตามินบีหนึ่ง เปนโคเอนไซมในขบวนการเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรตมมีาก
ในอาหารเนื้อสัตวตางๆ เชน หมู ไก ปลา ไข ขาวซอมมือ เปนตน 

         3)  วิตามินบีสอง เปนวิตามินที่มีหนาที่เปนเอนไซมในการเผาผลาญอาหารในรางกาย
โดยเฉพาะโปรตีน การขาดจะทําใหเกิดแผลที่มุมปากทั้งสองขางที่เรียกวาปากนกกระจอก เด็กวัยเรียน
จึงควรไดรับวิตามินบีสองในปริมาณ 1.1-1.3 มิลลิกรัมตอวัน วิตามินบีสองพบมากในเครื่องในสัตว 
ถ่ัวเมล็ดแหง นมถ่ัวเหลือง ไข ผักใบเขียว 

         4)  วิตามินบีหก ทําหนาที่เปนโคเอนไซมในปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมของกรดอะมิโน-
ไกลโคเจน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก เด็กวัยรุนควรไดรับประจําวันเทากับ 1.2 -1.3 มิลลิกรัม  ถารางกาย
ไดรับวิตามินบีหกไมเพียงพอจะทําใหอาการซึมเศรา สับสน มีการตอบสนองตอระบบประสาท
ชาลงและเปนโรคโลหิตจาง วิตามินบีหกพบมากในเนื้อสัตว กลวย ถ่ัวเมล็ดแหง ไขแดง 

         5)  วิตามินบีสิบสอง เปนโคเอนไซมที่สําคัญในกระบวนการเมตาโบลิซึมในการสราง
พลังงานตางๆ ปริมาณที่เด็กวัยรุนตองการเทากับ 1.8 – 2.4 ไมโครกรัมตอวัน วิตามินบีสิบสองพบมาก
ในเครื่องในสัตว เนื้อสัตวตางๆ หอยนางรม น้ํานมสด ไข สาหราย ถ่ัวหมัก วิตามินบีสิบสองไมมีใน
พืช โฟเลท เปนกลุมวิตามินที่ละลายน้ําชนิดหนึ่งทําหนาที่เปนโคเอนไซมในปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับ
กรดนิวคลีอิกและกรดอะมิโนปริมาณที่ไดรับเทากับ 300 – 400 ไมโครกรัมตอวัน  ถาไดรับไมเพยีงพอ
จะทําใหเกิดภาวะซีด เม็ดเลือดแดงผิดปกต ิสารอาหารโฟเลทพบมากในเครื่องในสัตวตางๆ ถ่ัวเม็ดแหง 
ผักใบเขียว 
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         6)  วิตามินซี จําเปนในการสรางคอลลาเจนซึ่งเปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อตางๆ  
การขาดวิตามินซีทําใหแผลหายยากและเกิดโรคเลือดออกตามไรฟน เด็กวัยเรียนควรไดรับวันละ 60  
มิลลิกรัม ซ่ึงจะไดจากการบริโภคผัดสด ผลไมสดทุกวัน เชน สม มะละกอ สับปะรด เปนตน 

    7)  น้ําเปนสารอาหารที่มีความสําคัญมาก เปนสวนประกอบของเซลลตางๆ ใน
รางกาย ชวยควบคุมการทํางานของรางกาย  ดังนั้นจึงควรไดรับน้ําใหเพียงพอแกรางกายโดยเฉพาะ
เมื่อออกกําลังกายและเสียเหงื่อมาก เด็กวัยเรียนจึงควรไดรับวันละ 6 – 8 แกว 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา  อาหารหลัก 5 หมูมีความจําเปนตอโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน
ดังนั้นการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูจะชวยลดการเกิดภาวะทุพโภชนาการ แตทั้งนี้ตอง
ไมรับประทานอาหารหมูใดหมูหนึ่งมากจนเกินไป  เพราะจะทําใหเกิดภาวะโภชาการเกินได
อันนํามาซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคตางๆ มากมาย 

 

2.3  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 

  จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารวางสามารถจําแนก
ไดดังนี้ 

 2.3.1  ปจจัยนํา  (Predisposing  Factors)  หมายถึง  ปจจัยที่เปนพื้นฐานและกอใหเกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือในอีกดานหนึ่งปจจัยนี้จะเปนความพอใจ (Preference) 
ของบุคคลซึ่งไดมาจากประสบการณในการเรียนรู (Education Experience) ซ่ึงความพอใจนี้อาจมี
ผลทั้งในทางสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละบคุคล ปจจยัทีเ่ปนองคประกอบ
ของปจจัยโนมนาว ไดแก ปจจัยสังคมประชากร ความรู ทัศนคติ คานิยม 

         1)  ปจจัยสังคมประชากร (Sociodemographic factors) ปจจัยสังคมโนมนําพฤติกรรมที่
สัมพันธกับสุขภาพดวยกลไกตางๆ ของประชากรประกอบดวย  สถานะทางสังคมอายุ  เพศ  เชื้อชาติ 
และประวัติหรือขนาดครอบครัวไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดดวยโครงสรางเสริมสุขภาพ  แตปจจัย
สังคมประชากรเปนปจจัยที่ใชในการจําแนกประชากรเพื่อการวางแผนโครงการ  การจําแนกประชากร
ตามปจจัยสังคมประชากรทําใหผูรับผิดชอบโครงการตัดสินใจเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับลักษณะ
สังคมประชากรนั้น 
          (1)  อายุที่แตกตางกันทําใหความตองการของสารอาหารแตกตางกัน 

      (2)  เพศชายจะมีความตองการพลังงานจากอาหารและสารอาหารตางๆ สูงกวา
ผูหญิงในอายุรุนราวคราวเดียวกัน 
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              (3)  ศาสนา เปนพื้นฐานทางการบริโภคอาหารเกิดจากความเชื่อ ทุกศาสนา
ลวนมีขอหามหรือระบุการบริโภคอาหารบางชนิดในบางโอกาส เชน ศาสนาอิสลามมีหลักการปฏิบัติ 
เชน การไมรับประทานเนื้อหมู 

           (4)  รายไดของครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายไดรายจายในครอบครัว
อิทธิพลตอการเลือกซ้ือและการบริโภคอาหารในครอบครัว  ทุกระดับรายไดจะมีการใชจายเงินเปน
คาอาหารมากกวาคาใชจายอื่นๆ ซ่ึงหมายความวารายจายสวนใหญของครอบครัวเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การกิน ดังนั้นการเพิ่มหรือลดลงของรายไดยอมมีผลกระทบตอการบริโภคอาหารดวย จากการศึกษา
ของปรีดา  ดีสุวรรณ  และคนอื่นๆ (2539, บทคัดยอ) ถึงปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับภาวะ
ทุพโภชนาการของเด็กต่ํากวา 5 ปในจังหวัดแพร  พบวารายไดครอบครัวนอยกวา 2,000 บาทตอ
เดือนเปนปจจัยเส่ียงที่มีความสัมพันธกับภาวะทุพโภชนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

           (5)  อาชีพของบิดามารดาเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอนิสัยการกิน  จากการศึกษา
ของวรางคณา  บุตรศรี  (2538, บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ในโรงเรียนสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการเลือกอาหารของเด็ก  คือ  อาชีพของบิดา  มารดา 
ระดับการศึกษาของบิดามารดามีความสําคัญมากเกี่ยวกับปญหาในเรื่องการกินอาหารของครอบครัว  
จากการศึกษา  พบวามารดาที่ไดรับการศึกษาดียอมมีความรูในการเลี้ยงดูบุตร  มีความรูทางดาน
โภชนาการดีจะชวยใหเด็กไดรับสารอาหารที่ดีและครบถวน  นอกจากนี้ยังสามารถอบรมสั่งสอนบุตร
ในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชนและมีคุณคาทางโภชนาการ  
       2)  ความรูเปนปจจัยที่สําคัญในการสงผลตอการแสดงพฤติกรรม บุคคลไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทั้งทางตรงและทางออมตั้งแตยังเปนทารก  เมื่อเจริญเติบโตขึ้น
ก็ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นตามประสบการณและการเรียนรูของแตละบุคคล บุคคลที่มีความรูเรื่องอาหาร
ถูกตองจะรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ เนื่องจากรูวาอาหารสิ่งใดมีประโยชนตอรางกาย 
ควรเลือกรับประทานและอาหารสิ่งใดไมมีประโยชนควรละเวน (พัทยา สายหู, 2535, หนา 148, 
และวศินา  จันทรศิริ, 2535, หนา  108)  การขาดความรูดานโภชนาการจะทําใหบุคคลรับประทาน
อาหารไมถูกหลักโภชนาการ  เนื่องจากความไมเขาใจคุณคาทางโภชนาการของอาหารสําหรับประเทศ
ไทยซึ่งเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยพืชพันธุธัญญาหาร แตมีประชากรจํานวนมากที่ขาดสารอาหาร  
สาเหตุประการหนึ่งเนื่องจากขาดความรูเร่ืองอาหารทําใหเลือกบริโภคอาหารไมไดสัดสวนที่เหมาะสม
กับเพศ วัย และสภาพรางกายของบุคคลนั้น จึงทําใหรางกายขาดอาหารได ดังนั้นความรูดานโภชนาการ
จึงมีอิทธิพลอยางมากในการไดรับสารอาหาร  
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     3)  ทัศนคติเปนความเชื่อของบุคคลตอส่ิงตางๆ เชน  บุคคล  สิ่งของ  การกระทํา
สถานการณและอื่นๆ รวมทั้งทาทีที่แสดงออกที่บงบอกถึงสภาพจิตใจที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ทัศนคติ
เปนนามธรรมและเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการแสดงออกทางดานปฏิบัติ แตทัศนคติไมใชแรงจูงใจ
และแรงขับ  หากแตเปนสภาพแหงความพรอมที่จะโตตอบและแสดงใหทราบถึงแนวทางของการ
ตอบสนองของบุคคลตอส่ิงเราเชน ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ขอหามตางๆ ในการรับประทานอาหาร
ซ่ึงไดรับการถายทอดตอกันมาอาจมีหรือไมมีเหตุผลตามหลักการแพทย แตมีแนวโนมใหปฏิบัติ
ตามความเชื่อนั้น  มีทั้งความเชื่อที่ถูกหลักโภชนาการและความเชื่อท่ีไมถูกหลักโภชนาการ สําหรับ
เด็กวัยเรียนหากมีความเชื่อที่ถูกหลักโภชนาการหรือความเชื่อท่ีเปนประโยชนตอรางกาย ก็จะทําให
นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี  หากมีความเชื่อที่เปนโทษตอรางกายก็สงผลใหมีภาวะขาดสารอาหารได 
 2.3.2  ปจจัยเอ้ือ (Enabling Factor) หมายถึง ปจจัยที่สงเสริมหรือชวยใหพฤติกรรมตางๆ 
เปนไปไดงาย หรือส่ิงที่เปนทรัพยากรที่จําเปนในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมถึงลักษณะ
ที่ชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมและใชแหลงทรัพยากรตางๆ ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับราคา 
ระยะทาง เวลา นอกจากนี้ส่ิงที่สําคัญคือ ทักษะ (Skill) การมีแหลงจําหนาย (Availabilit) และความสามารถ
เขาถึงได (Accessibility)  

       1)  ทักษะในการเลือกซื้อ ขนมสวนใหญมีประโยชนและคุณคาทางอาหารนอย
สวนมากจะมีสวนประกอบของคารโบไฮเดรตที่ไดจากแปงและน้ําตาล  ซ่ึงหากสะสมมากๆ จะเปลี่ยนเปน
ไขมัน ผูที่มีรูปรางอวนอยูแลวจะอวนมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กๆ จะไมไดรับสารอาหารเพิ่มแตจะเปน
การสิ้นเปลืองและฟุมเฟอย และทําใหรางกายไมเจริญเติบโตเนื่องจากขนมจะไปแทนที่อาหารในแต
ละมื้อที่จําเปน ทําใหรางกายขาดสารอาหารและคุณคาของอาหารที่ไดจากเนื้อสัตว ไข นม เกลือแร 
วิตามิน โดยไดรับเพียงแปงและน้ําตาลเทานั้น  ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารมาบริโภคควรพิจารณาถึง
ประโยชนมากกวาโทษซึ่งขึ้นอยูกับ  แตละบุคคล ขอแนะนําในการเลือกซื้อมีดังนี้ 

       (1)  ถาเปนขนมที่บรรจุอยูในภาชนะบรรจุปดสนิทถุงพลาสติกหรือฟลอยดควร
เลือกดูที่มีฉลากถูกตองครบถวนและมีเลขทะเบียน สถานที่ตั้ง ปริมาตรสุทธิ หรือประมาณเปน
น้ําหนักสุทธิ สวนประกอบ วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือวัน เดือน ป ที่หมดอายุ แสดงอยูครบถวน 

         (2)  ถาเปนขนมที่ทําขึ้นใหมๆ ขนมทอดควรใสที่เปนพลาสติกทนความรอน
หรือถุงกระดาษขาว  หามใชกระดาษจากหนังสือพิมพ  และไมทิ้งไวนานจนมีกล่ินหืนหรือมี
แมลงวันตอม 

         (3)  ขนมที่รับประทานไมควรมีสีฉูดฉาด ถาเปนไปไดไมควรทานขนมที่ใสสี
ไมวาจะเปนสีที่รับประทานไดหรือไมก็ตาม 
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         (4)  ถาขนมที่รับประทานเปนถ่ัวลิสงควรเลือกที่ทําใหมๆ หากไมแนใจไมควร
ซ้ือรับประทาน 

         (5)  การจะซื้อขนมรับประทานควรคํานึงถึงประโยชนและคุณคาตอรางกายโดย
คิดเปรียบเทียบระหวางขนมขบเคี้ยวกับอาหารที่มีประโยชนทุกครั้งในราคาที่เทากัน เชน แทนที่จะซื้อ 
ขนมจับฉลาก 1 - 2 บาท ซ่ึงเงินจํานวนนี้สามารถซื้อไขไกได 1ฟอง ซ่ึงไขมีประโยชนและคุณคาตอ
รางกายอยางมากมีทั้งโปรตีน ไขมัน และเกลือแรครบถวน เปนตน สําหรับวิธีการบริโภคขนมขบเคี้ยว
ที่ถูกตองคือ การบริโภคหลังอาหารและทางที่ดีควรบริโภคอาหารที่มีประโยชนและคุณคาทดแทน 
เชน นมสด ผลไม และขนมไทยๆ แทนเพื่อปองกันการขาดสารอาหาร 

       (6)  ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวเปนสินคาที่อายุส้ันเฉลี่ย 3 – 6 เดือนตองระวังสินคา
หมดอายุ สินคาใชเงินทุนไมสูง ใชเทคโนโลยีไมซับซอน มักมีการบลอกเลียนแบบโดยผูผลิตรายยอย
และขายในราคาต่ํากวาหรือเทากันแตมีขนาดซองหรือปริมาณที่มากกวา จึงตองระวังเร่ืองคุณภาพ
สินคาเลียนแบบ 

    2)  การมีแหลงจําหนาย (Availability) การมีสถานที่เอื้ออํานวยใหเกิดพฤติกรรมได 
เชน การมีรานคาจําหนายผลิตภัณฑอาหารวาง จากหนังสือเสนทางผูบริโภคประจําเดือนมิถุนายน 
2534 ไดเสนอขาวพาดหัววา บรรดาขนมเด็กหลายยี่หอเร่ิมฟนตัวตอนรับเปดเทอมกันเปนแถวซึ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากลาววา เด็กวัยกอนเรียนและเด็กวัยเรียนจะมีโอกาสเลือกซื้อ
อาหารและขนมขบเคี้ยวจากพอคาที่นํามาจําหนายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยเฉพาะขนม
พวกแปง ขนมเยลลี่ หรือน้ําอัดลมซึ่งอาหารเหลานี้ไมคอยมีคุณคาทางโภชนาการ 

         3)  การเขาถึงแหลงจําหนาย (Accessibility) การเขาถึงแหลงจําหนายผลิตภัณฑ
อาหารวางตางๆ ไดอยางกวางขวาง สะดวกและงายตอผูบริโภค เชน สะดวก ราคาของอาหารมี
ความสําคัญเกี่ยวกับการซื้ออาหาร  ตามปกติแลวราคาของสินคาขึ้นอยูกับการเสนอและการสนอง
ถาของใดมีมากราคาก็ถูก ของใดมีนอยราคาก็แพง  
 2.3.3  ปจจัยเสริม (Reinforcing  Factor) เปนสิ่งที่บุคคลจะไดรับหรือคาดวาจะไดรับจาก
บุคคลอื่นอันเปนผลเนื่องมาจากการกระทําของคน ส่ิงที่บุคคลจะไดรับอาจเปนรางวัลที่เปนส่ิงของ
คําชมเชย  การยอมรับ การลงโทษ หรือการไมยอมรับการกระทํานั้นๆ หรืออาจเปนกฏระเบียบที่
บังคับหรือควบคุมใหบุคคลปฏิบัติตามได  เปนปจจัยที่แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ไดรับการสนับสนุนหรือไมเพียงใด จากใครและในลักษณะใดบาง เชน ครอบครัว ครู นายจาง 
บุคลากรทางสุขภาพ  

    1)  ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่มีความสําคัญตอชีวิตเด็ก การอบรมเลี้ยงดูส่ังสอน 
ความรูสึก เจตคติของบิดามารดา และบุคคลในครอบครัวจะเปนกรอบความคิดหรือเปนตนแบบ
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สําหรับเด็กเพื่อการนําไปใชเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติ  ลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมของ
เด็กในอนาคต เชน ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ความถี่ของการรับประทาน
อาหาร  ความชอบอาหาร ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร รวมทั้งจํานวนมื้อที่รับประทานใน  1 วัน  หาก
ครอบครัวมีพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ดีก็จะสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ที่ดี  แตหากครอบครัวมีพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ไมถูกตองจะสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรม
การรับประทานที่ไมถูกตอง  จะเห็นวานักเรียนจะอาศัยครอบครัวเปนมาตรฐานและตองการเทียบเคียง
เพื่อใหความหมายแกพฤติกรรมของเขาและเพื่อแสดงการเปนสมาชิกในครอบครัว 

            2)  ครู โรงเรียน นับเปนสถานที่ที่มีความสําคัญรองจากครอบครัวโดยเฉพาะในสังคม
ปจจุบันนิยมสงบุตรหลานเขารับการศึกษาอบรมตั้งแตอายุนอยเพราะบิดา มารดา ตางออกไป
ประกอบอาชีพนอกบานไมมีเวลาอบรมดูแลบุตร ภาระการเลี้ยงดูจึงตกอยูกับครูที่ทําหนาที่ให
การศึกษาอบรมแกนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งชวยช้ีแนะการประพฤติปฏิบัติของ
นักเรียน  เมื่อนักเรียนมองเห็นวาตนเองเปนสมาชิกของโรงเรียนแลว นักเรียนก็จะรับเอาทัศนะ
แงมุมตางๆ ไดแก ครู เปนหลักในการอางอิงหรือยึดถือปฏิบัติเปนแบบอยาง 

           3)  กลุมเพื่อนนับวามีความสําคัญตอวิถีชีวิตเปนอยางมาก เด็กวัยนี้เร่ิมเขาสูวัยผูใหญ
กําลังนิยมเพื่อน ชอบเปนพวก รวมท้ังตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน ในการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเชน การรับประทานอาหารตามอยางเพื่อนเพื่อจะไดเขากลุม
กับเพื่อนไดหรือแสดงความเปนพวกพองเดียวกัน ยอมมีผลใหเด็กนักเรียนไดรับสารอาหารเนื่องจาก
อิทธิพลจากเพื่อน ถากลุมเพื่อนมีการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเด็กนักเรียนก็ไดรับ
สารอาหารที่ครบถวน  หากเพื่อนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมถูกหลักโภชนาการ นักเรียน
อาจไดรับสารอาหารที่ไมครบถวนทั้งปริมาณและคุณภาพเชนกัน 

           4)  ส่ือมวลชน ไดแก หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ โทรทัศน วีดีโอ ภาพยนตร เปนตน 
มีความใกลชิดและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กเปนอยางมากเพราะเปนแหลงบันเทิงและติดตาม
ความเคลื่อนไหวตางๆ ไดงายที่สุด สําหรับเด็กซึ่งมีนิสัยการเลียนแบบมากกวาผูใหญ เด็กจึงอยาก
เลียนแบบเพราะสนใจ ประทับใจ อยากดําเนินตามแบบอยางของผูคนจากสื่อมวลชนที่ตนเองพบเห็น 
 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบมีปจจัยสําคัญที่
มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคดังนี้ คือ พื้นฐานทางครอบครัว กลุมเพื่อน สังคมสิ่งแวดลอม และ
ส่ือโฆษณา ซ่ึงพบวามีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของเด็กและเยาวชน 

 2.3.4  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามกรอบแนวคิดของกรีน 
 พรีเซด - โพรซีด โมเดล (PRECEDE – PROCEED MODEL) ประกอบดวย 9 ขั้นตอนเพื่อ
ใชในการวางแผนเพื่อการสงเสริมและประเมนิสภาวะสุขภาพของบุคคลโดยใชหลักของการวิเคราะห
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ยอนกลับจากผลลัพธที่เกิดขึ้น (Outcome) ไปหาสาเหตุหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับ (Input) กลาวคือ จะ
เนนการวางแผนเพื่อสงเสริมสุขภาพเหลานั้น ซ่ึงขั้นตอนตางๆ ของกรีนที่ใชในการวางแผน เพื่อสงเสรมิ
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลนั้นมี 9 ขั้นตอน  
 พรีเซด (PRECEDE) เปนขั้นตอนหรือระยะตาง  ๆในการวางแผนการดําเนินการ และประเมินผล
การระบุลําดับความสําคัญ และกําหนดจุดประสงคในสวนของ โพรซีด (PROCEED) เปนการวาง
จุดประสงคและเกณฑสําหรับนโยบาย การดําเนินการและประเมินผล (Green & Kreuter, 1999, p. 135)  
 ขั้นตอนที่ 1  การประเมินสังคม (Social assessment) เปนการพิจารณาและวิเคราะหถึงคุณภาพ
ชีวิตของประชากร โดยการประเมินปญหาของประชากรกลุมเปาหมาย ซ่ึงปญหาที่ประเมินไดจะเปน
เครื่องชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเหลานั้น 
 ขั้นตอนที่ 2  การประเมินวิทยาการระบาด (Epidemiological assessment) เปนการประเมินวา
ปญหาที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มีปญหาใดบางที่เปนปญหาสําคัญในสังคม หรือในกลุมประชากรที่ศึกษา 
โดยอาศัยขอมูลตางๆ ที่มีอยูแลวหรือขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขึ้นใหม โดยวิธีการตางๆ แลวทํา
การเลือกปญหาสุขภาพที่ควรไดรับการแกไขตามลําดับกอนหลัง 
 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม (Behavioraland Environment) ทํา
การวิเคราะหหาพฤติกรรมสุขภาพที่เปนสาเหตุที่สําคัญของปญหาสุขภาพและปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพที่วิเคราะหไดในขั้นตอนเปน
เปาหมายสําคัญของการดําเนินงานสุขศึกษาที่จะตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินทางการศึกษาและนิเวศวิทยา (Educational and ecological assessment) 
เปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพซึ่งไดจําแนกปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคลไว 3 ปจจัย ไดแก 

       ปจจัยนํา (Predisposing Factors) หมายถึงปจจัยที่เปนหลักฐานและกอใหเกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล (Preference) ซึ่งไดจากประสบการณในการเรียนรู 
(Education  experience) ซ่ึงความพอใจนี้อาจมีผลในทางสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละบุคคล ปจจัยนําเขา ไดแก ความรู เจตคติ ความเชื่อ คานิยม การรับรู นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผล
ตอการวางโครงการทางสุขศึกษา  

        ปจจัยเสริม (Reinforcing  Factors) เปนผลสะทอนที่บุคคลจะไดรับหรือคาดวา
จะไดรับการแสดงพฤติกรรมนั้น ซ่ึงอาจจะชวยสนับสนุนหรือการยับยั้งการแสดงพฤติกรรมทาง
สุขภาพนั้นมีทั้งส่ิงที่เปนรางวัล (Reward) ส่ิงยวนใจ (Incentive) และการลงโทษ (Punishment)    
ผลสะทอนเหลานี้บุคคลจะไดรับจากคนอื่นๆนี้จะแตกตางไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ 
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        ปจจัยเอื้อ (Enabling  Factors) หมายถึง สิ่งที่เปนแหลงทรัพยากรที่จําเปน
ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้งทักษะที่ชวยใหบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ไดดวย  
เชน  สถานบริการทางสุขภาพ บุคลากร โรงเรียน รวมทั้งความสามารถที่จะใชแหลงทรัพยากร
เหลานั้น ซ่ึงจะเกี่ยวของกับราคา ระยะทาง เวลา และอ่ืนๆ ส่ิงสําคัญคือการหาไดงาย (Available) และ
สามารถเขาถึง (Accessibility) ของสิ่งจําเปนในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ เปนไปไดงายยิ่งขึ้น 

 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินการบริหารและนโยบาย (Administrative and Policy assessment) 
เปนการประเมินความสามารถของกระบวนการบริหารและนโยบายการสงเสริมสุขภาพ เพื่ออธิบาย
ถึงแหลงทรัพยากรขององคกรที่ตองการสรางแผนงานและดําเนินงานตามแผนงาน ทาํใหโครงการ
สงเสริมสุขภาพประสบความสําเร็จ  จึงมีการวิเคราะหองคกรในดานปญหาอุปสรรคที่ขัดขวาง
การวางแผนและดําเนินงานสุขศึกษาเชน ขาดงบประมาณสนับสนุน ไมมีกําลังทรัพยากรบุคคล  
นโยบายไมเหมาะสมเปนตน ซ่ึงมีผลกระทบตอโครงการตลอดจนมีการวิเคราะหนโยบายที่มีสวน
ชวยสนับสนุนโครงการใหประสบผลสําเร็จซึ ่งจะสอดคลองกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมทั้ง  3  ปจจัย ดังกลาว 
 ขั้นตอนที่  6  การดําเนนิการ (Implementstion)   
 ขั้นตอนที่  7  การประเมินผลกระบวนการ (Process evalution)  
 ขั้นตอนที่  8  การประเมินผลกระทบ (Impact evalution)  
 ขั้นตอนที่  9  การประเมินผลลัพธ (Outcome evalution)  
 ในระยะที่ 6 ถึง 9 ซ่ึงเกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ การดําเนินงานและการประเมินผล
ระดับตางๆ ของโครงการตามความจําเปนและเหมาะสม ซ่ึงเปนกิจกรรมที่กระทําอยางตอเนื่องจาก
ขั้นตอนการวิเคราะหปญหาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลตามรูปแบบพรีเซด - โพรซีด โมเดล  
(PRECEDE – PROCEED  Model) ทั้ง  9  ขั้นตอนดังกลาวมาแลว  จะเห็นวาภายหลังจากดําเนนิการ
ขั้นตอนที่ 1- 3 แลวในขั้นตอนที่ 4 จะเปนการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพ 
หลังจากนั้นจึงนําผลการวิเคราะหไปวางแผนแกไขปญหาในขั้นตอนที่ 5-6 สวนขั้นตอนที่ 7, 8 และ 
9 เปนการประเมินผล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบพรีเซด - โพรซีด โมเดล (PRECEDE – PROCEED 
Model) ในสวนของโพรซีด (PRECEDE) ซ่ึงใชศึกษาและอธิบายพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลมาใช
เปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษา
เฉพาะปจจัยบางปจจัยที่คาดวานาจะเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน เชน 
ปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ปจจัยเอื้อ ไดแก
เงินที่ไดรับจากผูปกครอง ปจจัยเสริม ไดแก อิทธิพลจากสื่อมวลชน อิทธิพลจากเพื่อน จากที่กลาว
มาแลว สรุปเปนกรอบการวิเคราะหตามภาพ 2   
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ไ ด แ

 
ภาพ 2  กรอบการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ 
(ที่มา : Green & Kreuter, 1999, p. 136) 

ระยะที่ 5 
การประเมิน

การบริหารและ
นโยบาย 

ระยะที่ 4 
การประเมิน
การศึกษาและ
นิเวศวิทยา 

ระยะที่ 3 
การประเมิน
พฤติกรรมและ
สิ่งแวดลอม 

ระยะที่ 2 
การประเมิน
วิทยาการ
ระบาด 

องคประกอบ
ดานสุขศึกษา
ของโครงการ
สงเสริม
สุขภาพ 

 
งานสุขศึกษา 

นโยบาย 
ระเบียบ
องคการ 

ปจจัยนํา 
-  ความรู เกี่ยวกับ 
    การบริโภคอาหาร 
-  เจตคติเกี่ยวกับ 
    การบริโภคอาหาร 

พฤติกรรม 
- การบริโภคอาหาร 

ปจจัยเสริม 
- อิทธิพลจาก 
  สื่อมวลชน 
- อิทธิพลจากเพื่อน 

สิ่งแวดลอม 
-จํานวน
รานอาหาร 

สุขภาพ 
แข็งแรงไม
เจ็บปวยดวย
โรคขาด

สารอาหารหรือ
โรคอวน 

คุณภาพชีวิต 
- มีภาวะ   
  โภชนาการ 
   ปกติ 
- มีผลการเรียนดี 

ปจจัยเอื้อ 
- เงินที่ไดรับจาก 
   ผูปกครอง 

ระยะที่ 6 
การดําเนินการ
และเลือกขอ
คําถามที่มีคา
อํานาจ 

ระยะที่ 7 
การประเมินผล
กระบวนการ 

ระยะที่ 8  
การประเมินผล
กระทบ 

ระยะที่ 9 
การประเมิน
ผลลัพธ 

ระยะที่ 1 
การประเมิน

สังคม 
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2.4  โรคฟนผุ 
  

  โรคฟนผุก็คือโรคของฟนที่เนื้อฟนถูกทําลายไปโดยมีการทําลายแรธาตุที่เปนองคประกอบ
สําคัญของเนื้อเยื่อเหลานี้ จนทําใหเกิดเปนรูหรือโพรงที่ตัวฟน ถาไมไดรับการรักษาจะลุกลามขยายใหญ
และลึกขึ้นเรื่อยๆ เกิดการเจ็บปวดทุกขทรมาน และสุดทายอาจตองสูญเสียฟน โดยตองถอนออกไป 

  เปนเวลาหลายรอยปมาแลวที่ปราชญจากที่ตางๆทั่วโลกไดลงความเห็นวาโรคฟนผุเปนผล
จากการมีอาหารมาสัมผัสกับฟน  ซ่ึงไดมีผูพยายามพิสูจนขอคิดนี้โดยการทดลองเลี้ยงหนูดวยการให
อาหารทางสายยางสูกระเพาะโดยตรงเพื่อไมใหอาหารเหลานั้นสัมผัสกับฟนเลย  ตั้งแตฟนเพิ่งเริ่ม
โผลขึ้นสูชองปาก เขาพบวาไมปรากฏรอยผุขึ้นเลย อยางไรก็ตามขบวนการเกิดฟนผุจําเปนตองมี
เชื้อจุลินทรียบางชนิดที่สามารถเปลี่ยนอาหารเหลานั้นไปเปนกรดไดดวย ถาปราศจากเชื้อจุลินทรีย
เหลานั้นแมอาหารสัมผัสกับฟนก็จะไมเกิดฟนผุขึ้น ดังเห็นไดจากผลการทดลองเลี้ยงหนูดวยอาหารที่
มีคุณสมบัติทําใหฟนผุได แตควบคุมมิใหมีเชื้อจุลินทรียในชองปากของหนูเลยตั้งแตแรกเกิดจะพบวา
ไมปรากฏรอยผุเกิดขึ้นบนฟนเลย  
 แมจะเปนที่ทราบกันดีแลววาอาหารเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดฟนผุอยางมาก  แตอาหาร
ทุกชนิดไมสามารถทําใหเกิดฟนผุไดรุนแรงเทาๆ กัน ที่จริงแลวมีอาหารบางชนิดเทานั้นที่ทําใหเกิด
ฟนผุ และอาหารบางชนิดยังสามารถปองกันโรคฟนผุไดดวย ดังนั้นในการบริโภคอาหารมื้อหนึ่ง  
หรือแมแตการบริโภคอาหารเพียงชนิดเดียว อาจมีปจจัยตางๆที่ทําหนาที่ทั้งสนับสนุนและยับยั้งการ
เกิดฟนผุไดพรอมๆ กัน แตการจะเกิดโรคฟนผุหรือไมนั้นยอมขึ้นกับความรุนแรงของปจจัยเหลานี้  
และอิทธิพลทางปจจัยอื่นๆ อีกดวย  นอกเหนือจากสวนประกอบของอาหารเอง เชน ความถี่ของ
การบริโภค เปนตน 
 การอธิบายใหเขาใจถึงอิทธิพลของปจจัยดานโภชนาการตอการเกิดโรคฟนผุทําไดยาก  
เนื่องจากกลไกของอาหารตอการเกิดโรคฟนผุเกิดขึ้นได 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 ขณะที่มีพัฒนาการของฟนตั้งแตเร่ิมแรกจนโผลขึ้นสูชองปาก  เนื่องจากพัฒนาการ
ของฟนแตละซี่เกิดขึ้นในชวงอายุที่แตกตางกัน  ดังนั้นฟนแตละซ่ีจึงมีโอกาสไดรับความเสียหายจาก
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมซึ่งรวมถึงโภชนาการไดตางกันดวย  ขึ้นกับวาความผิดปกติของสิ่งแวดลอมนั้น
มีผลตอชวงอายุที่กลังมีพัฒนาการของฟนซี่ใด ซ่ึงอาจสรุปความสัมพันธระหวางขั้นตอนของพัฒนาการ
ของฟนแตละซี่กับสารอาหารที่จําเปนในแตละระยะของการพัฒนาฟนไดเปน  3  ขั้นตอนดังนี้คือ 
   ขั้นที่ 1 เปนชวงเวลาที่มีการเริ่มตนสรางฟนขึ้นในขากรรไกรในชวงนี้เซลลจะมี
การแบงตัวสะสมเพิ่มจํานวนและเปลี่ยนรูปรางไปใหมีลักษณะเหมาะสมกบัการใชงานของฟนแตละซี่
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ซ่ึงสารอาหารที่จําเปนในระยะนี้ไดแกสารอาหารประเภทที่ใหพลังงาน  โปรตีน  และวิตามิน  เชน  
วิตามินซี  เปนตน   

   ขั้นที่ 2  เปนชวงเวลาที่เร่ิมมีการสะสมแรธาตุของฟน  ชวงนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อรางแห
เคลือบฟน  (enamel matrix)  เกิดการสะสมแรธาตุขึ้นอยางสมบูรณ  และเซลลอะมีโลบลาส (ameloblast) 
หยุดทํางานลง  สารอาหารที่ตองการใชในระยะนี้ไดแกแรธาตุตางๆ เชน  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส 
และวิตามินบางชนิด  เชน  วิตามินซี  และวิตามินดี  เปนตน 

   ขั้นที่ 3  เปนชวงเวลาที่ฟนเริ่มขึ้นในชวงนี้จะยังคงมีการสะสมแรธาตุของเคลือบฟน
และเนื้อฟนอยูเพื่อใหไดผลึกไฮดรอกซีอะปาไทด  (hydroxyapatite)  ที่คงตัวขึ้น จัดเปนระยะแกตัว
ของเคลือบฟนซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแตฟนยังฝงอยูในกระดูกขากรรไกรจนกระทั่งโผลขึ้นสู
ชองปากเต็มที่แลว  ในชวงเวลานี้เคลือบฟนสามารถรับแรธาตุตางๆ จากน้ําลายเขามาสะสมได
อยางรวดเร็วทั้งนี้เพราะเคลือบฟนยังมีแรธาตุสะสมอยูนอย 

   ภาวะโภชนาการขาดแคลนที่เกิดขึ้นในระยะของการพัฒนาฟนนี้อาจทําใหเกิด
ความเสียหายตอโครงสรางและสวนประกอบเคมีของเคลือบฟนและเนื้อฟนรวมทั้งรูปรางของ
ตัวฟนได ดังผลจากการศึกษาอัตราความชุกชุมของความผิดปกติของฟนในเด็กบนหมูเกาะโพลีนีเซีย 
(Polynesia) จาํนวนหลายพันคน พบวามีความผิดปกติของฟน 2 อยางที่สัมพันธกับภาวะโภชนาการ
ขาดแคลนคือ  ลักษณะของฟนที่มีการแตกหักบางสวน  (odontoclasia)  ในฟนน้าํนมและฟนมสีีเหลือง 
(yellow teeth)  ในฟนถาวร  นอกจากนี้ไดมีการศึกษาผลของภาวะโภชนาการขาดแคลนในเด็กเชื้อชาติ
ตางๆ ก็พบลิเนียรไฮโปเซีย  (linear hypoplasia)  ของฟนตัด (incisal) ในเด็กชาวกัวเตมาลา (Guatemala) 
ที่มีลักษณะเปนรอยขุนขาวคลายชอลกซึ่งฟนเหลานี้มักผุไดงาย ในปจจุบันยังไมสามารถอธิบายได
อยางแนชัดวาการขาดแคลนสารอาหรประเภทใดที่เปนปจจัยชักนําใหเกิดโรคฟนผุขึ้นในภายหลัง 
และอวัยวะสวนใดในชองปากที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจากการขาดแคลนสารอาหารเหลานั้น แต
จากรายงานวิจัยที่ใชสัตวทดลองเปนตวัแบบทําการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการปรากฏภาวะ
โภชนาการขาดแคลนกับการเกิดโรคฟนผุโดยการเลี้ยงหนูดวยอาหารที่มีโปรตีนต่ํา (8%) โดยตลอด
ตั้งแตเร่ิมตั้งทองจนออกลูก  และเมื่อลูกหยานมแลวเล้ียงลูกหนูกลุมนี้และลูกหนูกลุมควบคุมที่เกิด
จากแมไดรับอาหารปกติดวยอาหารสรางฟนผุเปนเวลา 15 วัน  
   นอกจากนี้ยังพบวา  ลูกหนูกลุมทดลองนอกจากจะมีรูปรางเล็กกวากลุมควบคุมแลวยัง
ปรากฏมีอัตราฟนผุโดยเฉลี่ยมากกวากลุมควบคุมดวย  ซ่ึงเขาใจวานาจะเปนผลจากลูกหนูกลุมทดลอง
เกิดภาวะโภชนาการขาดแคลนขึ้น ทําใหเกิดความผิดปกติของการพัฒนาฟนจนเกิดเปนรอยผุไดงาย  
เนื่องจากการทดลองนี้เปนผลรวมของการขาดแคลนสารอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้นและ
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การเกิดฟนผุในหนูกลุมทดลองนี้เปนผลจากภาวะโภชนาการขาดแคลนสารอาหารโปรตีนในระหวาง
มีการสรางตอมน้ําลายจะมีผลตออัตราการหลั่งน้ําลายลดลงและสวนประกอบของน้าํลายกเ็ปลีย่นไปดวย 

 ระยะที่ 2 ขณะที่ฟนโผลขึ้นสูชองปากเต็มซี่ในระยะนี้อาหารที่บริโภคจะมีโอกาสสัมผัสกับ
ฟนได 2 คร้ัง คือ สัมผัสโดยตรงเมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวในชองปากและครั้งตอมาเกิดขึ้นภายหลังจาก
อาหารที่ถูกกลืนลงสูระบบทางเดินอาหารเพื่อถูกยอยและดูดซึมเขาสูกระแสเลือดเพื่อสงมายังโพรง
ประสาทฟนและบางสวนจะหลั่งออกมากับน้ําลายและของเหลวในชองปากอื่นๆ เพื่อสัมผัสกับผิวฟน
อีกครั้ง  ซ่ึงตลอดชวงระยะเวลาไมกี่สิบปที่ผานมานี้ไดมีรายงานการศึกษามากมายทั้งในสัตวทดลอง
และการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคฟนผุในมนุษยใหขอสรุปตรงกันวา โรคฟนผุจะไมมีทางเกิดขึ้น
ไดเลยถาฟนไมมีโอกาสสัมผัสกับอาหารที่มีคารโบไฮเดรตชนิดที่ถูกหมักเปนกรดไดเปนสวนประกอบอยู   
ดังนั้นจะเห็นไดวาเมื่อฟนเริ่มโผลขึ้นสูชองปากและมีการสัมผัสกับอาหารที่เกิดขึ้นก็จะเปนชวงเวลาที่
เร่ิมตนมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุขึ้นดวย 

 จากที่กลาวมาขางตน  จะเห็นไดวาอัตราฟนผุที่ปรากฏมากหรือนอยขึ้นอยูกับพฤติกรรม
การดูแลความสะอาดในชองปาก ความสามารถตอตานการเกิดฟนผุของสิ่งแวดลอมในชองปาก
ตามธรรมชาติและบริโภคนิสัยของแตละคนที่แตกตางกันไป แตจะเห็นไดวาในบรรดาปจจัยเหลานี้
บริโภคนิสัยจะเปนปจจัยที่มีความแปรปรวนไดมากที่สุด  เพราะการบริโภคอาหารเปนกิจกรรมที่ตอง
ทําอยูอยางสม่ําเสมอเพื่อการดํารงชีวิตและลักษณะของบริโภคนิสัยจะมีความผูกพันกับอารมณอยางมาก  
ทําใหแตละคนบริโภคนิสัยแตกตางกันไปไดมากโดยไมตองมีเหตุผลแตเปนอิทธิพลจากความตองการ
ทางอารมณที่ถูกพัฒนามาจากประสบการณในอดีตของแตละคนเอง  ดังนั้นการศึกษาถึงอิทธิพลของ
บริโภคนิสัยตออัตราการปรากฏโรคฟนผุของคนในแตละชุมชนจึงคํานึงถึงลักษณะของบริโภคนิสัย
ในแงตอไปนี้      

    1)  ลักษณะทางฟสิกสของอาหารที่มีอิทธิพลตอการปรากฏโรคฟนผุ  เปนที่แนนอน
วาการที่อาหารคารโบไฮเดรตชนิดที่ทําใหเกิดฟนผุไดตกคางอยูบนผิวฟนยิ่งนานก็จะยิ่งมีโอกาสถูกหมัก
ใหกลายเปนกรดไดมาก  และกรดนี้มีโอกาสสัมผัสกับผิวฟนนานมากผลที่ตามมาคือเกิดการสูญเสีย
แรธาตุออกจากผิวฟนบริเวณนั้นมากขึ้นในปริมาณที่สัมพันธกับระยะเวลาที่อาหารเกาะติดอยูบนฟน
หลังการบริโภคมีความสัมพันธกับจํานวนฟนผุ ถอน อุด ที่ตรวจพบ  

    2)  สวนประกอบของสารอาหารคารโบไฮเดรตในอาหารที่มีอิทธิพลตอฟนผุ  สารอาหาร
คารโบไฮเดรตประเภทน้ําตาลที่เปนสวนประกอบอาหารเมื่อมีความเขมขนสูงจะมีออสโมลาริตี 
(Osmolarity) สูงดวย  ตามกฎการแพร (Law  of  diffusion) พบวาความเขมขนของน้ําตาลที่สูงเกินกวา  
0.8 โมลาร (molar) จะสามารถแพรผานแผนคราบจุลินทรียบนฟนไดอยางรวดเร็วในทางกลับกัน   
การดื่มน้ําสมหรือบริโภคผลไมที่มีน้ําตาลธรรมชาติเปนสวนประกอบอยูดวยความเขมขนต่ําๆ (ไมเกิน 
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0.3 โมลาร) น้ําตาลเหลานี้จะไมสามารถแพรผานแผนคราบจุลินทรียเขาไปได  ดังนั้นน้ําตาลที่อยู
นอกแผนคราบจุลินทรียเมื่อถูกหมักเปนกรดจะถูกทําใหสลายไปรวดเร็วดวยคุณสมบัติที่เปนบัพเฟอร 
(buffer capacity) ของน้ําลายสวนน้ําตาลที่ผานแผนคราบจุลินทรียเขาไปไดเมื่อถูกหมักเปลี่ยนเปนกรด
จะมีโอกาสสัมผัสกับผิวฟนไดโดยตรงและถูกสลายโดยคุณสมบัติความเปนบัพเฟอรของน้ําลายไดยาก  
เพราะน้ําลายในแผนคราบจุลินทรียบนฟนมีนอยเนื่องจากแผนคราบจุลินทรียเองทําหนาที่เหมือนเปน
ฟองน้ําดูดซับเอาของเหลวที่มีความเขมขนสูงไวทําใหน้ําลายซึ่งมีความเขมขนต่ํากวาผานเขาไดยาก  
จากขออธิบายนี้ทําใหเห็นไดวาอาหารที่มีคารโบเดรทเปนสวนประกอบทุกชนิดไมไดเปนอาหารที่ทํา
ใหเกิดฟนผุๆไดหมด แตตองคํานึงถึงชนิดและความเขมขนของคารโบไฮเดรตที่เปนสวนประกอบใน
อาหารนั้นดวย 
       จากที่กลาวมา  สรุปไดวาโรคฟนผุจัดเปนโรคติดตอเพราะเกิดจากเชื้อโรคและ
ติดตอกันไดทางน้ําลาย โดยกระบวนการเกิดโรค จําเปนจะตองมีองคประกอบสําคัญ 3 อยางดวยกัน
ไดแกตัวฟน เชื้อจุลินทรีย และสภาวะความเปนกรดภายในชองปากโดยปกติ ภายในชองปากจะมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนแรธาตุระหวางตัวฟนและแรธาตุที่มีอยูในน้ําลายตลอดเวลา โดยจะมีทั้งการสูญเสีย
แรธาตุจากตัวฟนและการคืนกลับแรธาตุสูตัวฟนในสภาวะที่สภาพในชองปากเปนกลางกอนที่จะเกิด
รูผุบนฟนที่มองเห็นได  ในระยะเริ่มแรกที่มีการสูญเสียแรธาตุออกจากผิวฟนนั้นหากสังเกตใหดจีะเหน็วา
ฟนเริ่มเสียความเงามัน มองเห็นเปนสีขุนขาวคลายชอลกเริ่มจากเปนจุดขาว และขยายขนาดขึ้นได  
ซ่ึงมักพบบริเวณที่เปนหลุมรองฟนลึกหรือบริเวณซอกฟน คอฟน ที่มีคราบจุลินทรียสะสมไวมาก  ซ่ึง
หากสังเกตเห็นไดทันจะสามารถหยุดยั้งการลุกลามของการเกิดฟนผุนี้ได 
 

2.5  การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพในประเทศไทย 
  
 การสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ คือ การสํารวจเพื่อประเมินผลงานทันตสาธารณสุขใน
ดานตางๆ ไดแก ระบาดวิทยาของโรค  ปญหาทันตสุขภาพ  การดําเนินงานทันตสาธารณสุข  ทั้งนี้
เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการกําหนดและปรับแนวทางการดําเนินการครั้งตอไปใหเกิดความเหมาะสม 

 ประเทศไทยเริ่มทําการสํารวจทันตสุขภาพระดับชาติครั้งแรกตั้งแต พ.ศ. 2520 และ
ดําเนินการตอเนื่องมาใน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2537 โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบหลักคือ 
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลของการสํารวจนําไปใชประโยชนใน
การกําหนดทิศทาง รวมทั้งกลวิธีในการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในแผนพัฒนาการสาธารณสุข
ฉบับที่ 5 - 8 ที่ผานมา  และนาํมาใชในการประเมินผลการดําเนินงานทันตสาธารณสุขของประเทศ
ในภาพรวม  การสํารวจตั้งแตคร้ังที่ 2 เปนตนมามีระเบียบวิธีการสํารวจที่คลายกันจะแตกตางกันบาง
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ในบางกลุมอายุที่ปรับไปตามความเหมาะสม  นอกจากการสํารวจในระดับประเทศแลวจะพบวา
ตั้งแต พ.ศ. 2526 เปนตนมาเริ่มมีการสํารวจทันตสุขภาพที่ตองการผลที่เปนตัวแทนระดับจังหวัด
และระดับอําเภอในป พ.ศ. 2531 เพื่อใหไดขอมูลสําหรับวางแผนการดําเนินงานที่เหมาะสมกับ
แตละพื้นที่จนถึงป พ.ศ. 2541 พบวามีจังหวัดที่เคยสํารวจแลว 73 จังหวัดเปนจังหวัดที่ดําเนินการสํารวจ
อยางตอเนื่องถึง 54 จังหวัด การสํารวจของจังหวัดสวนใหญจะดําเนินการในชวงปลายแผนพัฒนาการ
สาธารณสุขแตละฉบับ   

 จะเห็นไดวาพัฒนาการของการสํารวจทันตสุขภาพในประเทศไทยมีการดําเนินมาอยางตอเนื่อง 
จากความตองการใชขอมูลเพื่อการวางแผนทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ประกอบกับทิศทาง
การกระจายอํานาจการบริหารงานสาธารณสุขใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนการบริหาร
งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหความจําเปนที่จะตองใชขอมูลในระดับพื้นที่มีเพิ่มสูงขึ้น 
การสํารวจทันตสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 5 จึงไดปรับวิธีการดําเนินงานใหเหมาะสม กับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อทําใหเกิดการใชประโยชนจากขอมูลท้ังในระดับประเทศและในระดับพื้นที่  โดย
ดําเนินการรวมกับจังหวัดตางๆ ใหมีการจัดเก็บขอมูลที่เปนมาตรฐานเดียวกันแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห
เปนภาพรวมระดับภาคและประเทศ 

 2.5.1  สถานการณสุขภาพของคนไทย 
 ผลการสํารวจสภาวะสุขภาพของคนไทยโดยกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ป 2544 

พบ  10  อันดับโรคที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตคนไทยทั้งเพศชายและหญิงดังนี้คือ 
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ตาราง 1  สถานการณสุขภาพของคนไทยแยกตามอันดบัโรคของการเสียชีวิต 
 

FEMALE MALE 

Disease 
Death  
rate 

Rate 
(%) 

Disease 
Death  
rate 

Rate 
(%) 

1.ถูกทํารายรางกาย 23,433 14 1.เอดส 40,064 18 
2.เอดส 16,433 10 2.อุบัติเหตุจราจร 21,901 10 
3.เบาหวาน 12,235 7 3. ถูกทํารายรางกาย 18,286 6 
4.โรคหัวใจ 8,089 5 4.มะเร็งตับ 13,774 6 
5.มะเร็งตับ 7,938 5 5.ถุงลมโปงพอง 10,977 5 
6.ระบบทางเดนิหายใจตดิเชือ้ 5,521 3 6.โรคหัวใจ 9,734 4 
7.อุบัติเหตุจราจร 5,330 3 7.ฆาตกรรม 6,786 3 
8.ถุงลมโปงพอง 5,132 3 8.ฆาตัวตาย 6,671 3 
9.วัณโรค 4,413 3 9.มะเร็งปอด 6,461 3 
10.โรคไต 4,123 2 10.เบาหวาน 6,223 3 

 
(ที่มา : กรมอนามัย, 2544) 

 
 จากผลการสํารวจดังกลาวพบคนไทยมีสภาวะสุขภาพแยลง โดยมีอัตราการเสียชีวิตจาก

การเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอซ่ึงสามารถปองกันไดเพิ่มมากขึ้น  และสวนใหญมีสาเหตุการเสียชีวิต
ดวยโรคชนิดเดียวกันหรือเหมือนๆ กัน  ซ่ึงแสดงถึงการละเลยขาดความเอาใจใสในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ซ่ึงทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายอยาง ไดแก ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตอง
แขงกับเวลา  การขาดความตระหนัก  เปนตน  ดังนั้นสภาวะทันตสุขภาพจึงเปนเครื่องชี้วัดถึงแนวโนม
ทางสังคมที่เปล่ียนไป  โดยถานําไปเปรียบเทียบกับเมื่อในอดีตจะพบวาสภาวะสุขภาพของคนไทยมี
การเปลี่ยนแปลงแตกตางจากปจจุบัน  ซ่ึงอาจทําใหกลาวไดวาสภาวะสุขภาพมีผันแปรตามสภาวะ
ทางสังคม 
 2.5.2  สภาวะโรคฟนผุ ในฟนน้ํานม 

 สภาวะโรคฟนผุในฟนน้ํานม  สวนใหญพบมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
รสหวานหรือการติดรสหวานนั่นเอง  ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้มักไดรับการถายทอดมาจากบุคคลภายใน
ครอบครัว  โดยพบวาเด็กที่มีฟนผุในฟนน้ํานมมักบริโภคอาหารรสหวานประเภทตางๆ ไดแก 
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นมรสหวาน  อาหารเสริมรสหวาน  อาหารวางรสหวาน  หรือแมกระทั่งอาหารมื้อหลักก็มีรสหวาน
ดวยเชนกัน  สาเหตุที่เปนเชนนี้เกิดจากความเขาใจที่ไมถูกตองของผูปกครองซึ่งมักคิดวา ถาอาหาร
ที่บริโภคมีรสหวานหรือผานการปรุงแตงรสจะทําใหเด็กรับประทานอาหารไดมากขึ้น  ดังน้ันจึงพยายาม
ปรุงแตงรสอาหารหรือเลือกอาหารที่มีรสหวานใหกับไดเด็กรับประทานอยูตลอดเวลา  จนในที่สุด
เด็กจะติดการบริโภครสหวานและไมยอมรับประทานอาหารที่ไมผานการปรุงแตงรสและกอเกิด
โรคฟนผุตามมาในที่สุด 

 ในเด็กอายุ 3 ปซ่ึงเปนชวงที่ฟนน้ํานมขึ้นครบ20 ซ่ีในปาก จากผลการสํารวจพบเด็กเปน
โรคฟนผุรอยละ 65.7 โดยมีคาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด 3.61 ซ่ีตอคน ลักษณะการผุของเด็กวัยนี้จะมีฟนผุ
มากที่ฟนหนาบน รองลงมาเปนฟนกรามลางและฟนกรามบน ฟนที่ผุสวนใหญตองการบูรณะดวย
การอุดฟน 1 ดาน เด็กที่มีฟนผุจนตองถอนเนื่องจากไมสามารถเก็บรักษาไวไดมีรอยละ 12.2     
(กองทันตสาธารณสุข, 2545, หนา 57) 

 

 
 
ภาพ 3  รอยละของการผุในฟนน้ํานมซี่ตางๆของกลุมอายุ  3 ป 
(ที่มา : กองทันตสาธารณสุข, 2545, หนา 57) 
 

 กลุมอายุ 5-6 ป มีอัตราฟนผุในฟนน้ํานมมีคาสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุมอายุอ่ืน จากการสํารวจ
พบเด็กเปนโรคฟนผุในฟนน้ํานมรอยละ 87.4 โดยมีคาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด 5.97 ซ่ีตอคน ลักษณะการผุ
ในวัยนี้จะเปลี่ยนไป จากชวงอายุ 3  ปคือการผุจะรุนแรงขึ้น  ฟนที่พบผุมากจะเปนฟนกรามลางและบน 
ความตองการบูรณะเพื่อเก็บรักษาฟนไวสวนใหญจะเปนการอุดฟน 2 ดาน เด็กในกลุมอายุนี้รอยละ
38.6 มีความจําเปนตองไดรับการถอนฟน เนื่องจากผุมากเมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคฟนผุของ
ฟนน้ํานม  พบวาเขตชนบทมีอัตราการเกิดโรคสูงกวาเขตเมืองโดยพบวากลุมอายุ 3 ปเขตชนบทเปน
โรคฟนผุรอยละ  70.3  เขตเมืองรอยละ  64.0  กลุมอาย  5-6  ปเขตชนบทเปนโรคฟนผุรอยละ 89.0  
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เขตเมืองรอยละ 86.1 เมื่อเปรียบเทียบรายภาค พบวา ภาคใตมีอัตราการเกิดโรคสูงสุด รองลงมาเปน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (กองทันตสาธารณสุข, 2545, หนา 58) 
 

 
 

ภาพ 4  รอยละของการผุในฟนน้ํานมซี่ตางๆ ของกลุมอายุ 5-6 ป 
(ที่มา : กองทันตสาธารณสุข, 2545, หนา 58) 
 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาโรคฟนผุในฟนน้ํานมนั้นมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภค
ที่ไมถูกตอง  ซ่ึงผลของการเกิดฟนผุในฟนน้ํานมทําใหเด็กอาจตองสูญเสียฟนไปกอนวัยอันควร  
ดังนั้นหากเด็กเหลานั้นไดรับการปลูกฝงพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกตองก็จะทําใหมีทันตสุขภาพที่ดี
และอัตราการเกิดโรคฟนผุในฟนน้ํานมก็จะลดลง 

 2.5.3  สภาวะโรคฟนผุ ในฟนถาวร 
 สภาวะโรคฟนผุในฟนถาวร  พบมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ไมเหมาะสมไดแก 
การบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมโดยบริโภคอาหารประเภท  อาหารหวาน  เครื่องดื่ม  อาหารฟาสตฟูด 
มากเกินพอดี  นอกจากนี้ยังขาดการดูแลเอาใจใสทันตสุขภาพของตนเอง  ไดแก  การแปรงฟน
ที่ไมถูกวิธีหรือการไมแปรงฟน  ทําใหแปรงฟนไดไมสะอาดเทาที่ควร  และยังพบการติดนิสัยบริโภค
นิยมตามสื่อโฆษณา แฟชั่น ซ่ึงอาหารเหลานั้นสวนใหญมักเปนอาหารที่ไมมีประโยชนซ่ึงกอใหเกิด
ผลเสียตอรางกายและทันตสุขภาพ 

 กลุมอายุ 12 ป เปนชวงที่มีฟนถาวรครบ 28 ซ่ี ใชเปนกลุมเปรียบเทียบความรุนแรงของ
ฟนในประเทศตางๆ จากผลการสํารวจพบผูเปนโรคฟนผุรอยละ  57.3  โดยมีคาเฉลี่ยฟนผุ  ถอน  อุด 
1.64  ซ่ีตอคน  เด็กที่เปนโรคฟนผุและยังไมไดรับการรักษามีรอยละ  45.7  ฟนซี่ที่ผุมากในวัยนี้เปน
ฟนกรามซี่ท่ี 1  และ 2  โดยพบวาฟนลางผุมากกวาฟนบน ฟนที่ผุสวนใหญตองการบูรณะดวย
การอุดฟน 1  ดาน  เด็กที่มีความจําเปนที่จะตองไดรับการเคลือบหลุมรองฟนเพื่อปองกันการเกิดฟนผุ
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พบรอยละ  42.6  กลุมอายุ 15  ปพบเปนโรคฟนผุรอยละ  62.1 โดยมีคาเฉลี่ยฟนผุ  ถอน  อุด  2.11 ซ่ี
ตอคน คนที่เปนโรคฟนผุและยังไมไดรับการรักษามีรอยละ  52.5  ลักษณะการผุในวัยนี้ยังเปนการผุ
ที่ฟนกรามซี่ที่  1 และ  2  โดยพบวาชวงอายุ  12-15  ปอัตราเพิ่มของการผุของฟนกรามซี่ที่  2  มีคา
สูงกวาซี่อ่ืนๆ ฟนที่ผุสวนใหญยังตองการบูรณะดวยการอุดฟน 1  ดาน  กลุมอายุ  35-44  ปพบผูเปน
โรคฟนผุและหรือมีการสูญเสียฟนรอยละ  85.6  คาเฉลี่ยฟนผุ  ถอน  อุด 6.1 ซ่ีตอคน พบผูมีฟนผุที่
รากฟน  รอยละ  10.8  กลุมอายุนี้มีผูที่ฟนผุและยังไมไดรับการรักษา  รอยละ  59.7  การรักษาโรคฟนผุ
ที่ควรจะไดรับมากที่สุด  คือ  การอุดฟน  รองลงมาเปนการถอนฟน  กลุมอายุ  60-74  ป  พบผูเปน
โรคฟนผุและหรือมีการสูญเสียฟนรอยละ  95.6  คาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด  14.4  ซ่ีตอคน  พบผูมีฟนผุที่
รากฟนรอยละ  19.9  ผูมีฟนผุที่ยงัไมไดรับการรักษารอยละ  56.3  การรักษาที่ควรจะไดรับมากที่สุด
ไดแก  การถอนฟนที่ไมสามารถเก็บรักษาไวได  และการอุดฟนที่เหลืออยูเพื่อเก็บไวใชเคี้ยวอาหาร 
อัตราการเกิดโรคฟนผุของฟนถาวรในเขตเมืองพบวาสูงกวาเขตชนบทในทุกกลุมอาย ุ เมือ่เปรยีบเทยีบ     
รายภาคพบวาในกลุมอายุ  12  และ  15  ป  มีอัตราการเกิดโรคสูงสุดในภาคใต  สวนกลุมอายุ  35-44 
และ 60-74  ป  มีอัตราการเกิดโรคสูงสุดอยูในภาคกลาง  (กองทันตสาธารณสุข, 2545, หนา 59) 

 

 
ภาพ 5  รอยละของการผุในฟนถาวรซี่ตางๆ ของกลุมอายุ 12 ป 
(ที่มา : กองทันตสาธารณสุข, 2545, หนา 59) 
 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา  การเกิดโรคฟนผุในฟนน้ํานมและฟนถาวรมีสาเหตุหลักที่
เหมือนกันคือ  พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสม  แตแตกตางกันตรงที่การเกิดฟนผุในฟน
ถาวรมีปจจัยเสริมจากการกระแสบริโภคนิยมมาเปนตัวกระตุนเพิ่มขึ้น  เพราะในเด็กที่มีฟนถาวรขึ้น 
ครบ 32 ซ่ีแลวจะเปนกลุมที่สามารถเรียนรู รับและเขาใจสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น ทําใหเขาถึงสื่อโฆษณาได
งายขึ้น  จึงมีความเสี่ยงทางดานทันตสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
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 2.5.4  สภาวะทันตสุขภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ดวยฝายทันตสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดทําการสํารวจสภาวะ

ทันตสุขภาพในจังหวัดฉะเชิงเทราในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนประถมศึกษา  สถานีอนามัย  และ
หมูบานในจังหวัดฉะเชิงเทราประจําป 2549 เพื่อสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของเด็กกอนวัยเรียน  
นักเรียนประถมศึกษา  และผูสูงอายุ  โดยผลการสํารวจแสดงดัง  ตาราง 2  

 

ตาราง 2  ผลการสํารวจสภาวะทนัตสุขภาพของจังหวดัฉะเชิงเทรา ป 2549   
 

ลําดับ รายการ จํานวน รอยละ 
1 จํานวนเด็กอายุ 3 ปที่สํารวจ 492 - 
2 เด็กอายุ 3 ปที่ปราศจากฟนผุ 203 41.26 
3 จํานวนศูนยเด็กเล็ก/อนุบาลที่สํารวจ 29 100 
4 ศูนยเด็กเล็ก/อนุบาลที่แปรงฟนหลังอาหารกลางวัน 29 100 
5 จํานวนเด็กอายุ 12 ปที่สํารวจ 665 - 
6 เด็กอายุ 12 ปไมมีเหงือกเลือดออก 360 54.14 
7 เด็กอายุ 12 ปปราศจากฟนผุ 243 36.54 
8 เด็กอายุ 12 ปที่ดื่มน้ําดําทุกวันที่มาโรงเรียน 158 23.76 
9 เด็กอายุ 12 ปที่ดื่มน้ําหวานสีทุกวันที่มาโรงเรียน 82 12.33 

10 เด็กอายุ 12 ปที่กินขนมกรุบกรอบเปนประจํา 421 63.31 
11 คาเฉลี่ย DMF (ฟนผุ ถอน อุด) ของเด็กอายุ 12 ปซ่ี ตอคน  1.98 - 
12 จํานวนโรงเรียนที่ทําการสํารวจ 30 - 
13 จํานวนโรงเรียนที่ตรวจชองปากโดยครู ปละ 2 คร้ัง 28 93.33 
14 จํานวนโรงเรียนที่แปรงฟนหลังอาหาร 28 93.33 
15 จํานวนโรงเรียนที่ไมมีการขายขนมเครื่องดืม่ที่เสี่ยงตอฟนผุ 14 46.67 
16 จํานวนโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร 26 86.67 
17 จํานวนผูสูงอายุที่สํารวจ 782 - 
18 ผูสูงอายุที่มีคูสบฟนแทกับฟนแท 4 คูขึ้นไป 153 19.57 
19 ผูสูงอายุที่มีคูสบฟนแทกับฟนทียม 4 คูขึ้นไป 155 19.82 
20 ผูสูงอายุที่มีโรคทางระบบ 349 44.63 

(ที่มา : ฝายทันตสาธารณสุข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2549) 
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 2.5.5  ทันตสุขภาพของนักเรียนในเขตอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลบางคลาไดทําการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ

ในโรงเรียนประถมศึกษา  ประจําป 2549 เพื่อสํารวจสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา  
โดยผลการสํารวจแสดงดัง ตาราง 3 
 
ตาราง 3  สภาวะทนัตสุขภาพของนักเรียนในเขตอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําป 2549          
               แยกตามระดับปญหา 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ
โรงเรียน 

จํานวนนักเรียน 
ป.1 – ป. 6 

ระดับปญหาโรคเหงือกอักเสบ 
 

ฟนถาวร 

  ทั้งหมด ทั้งหมด 
ที่ไดรับ 
การตรวจ 

ก 
ไมมี 

ข 
เล็ก 
นอย 

ค 
ปาน
กลาง 

ง 
รุนแรง 

จ 
รักษา 
เรงดวน 

ค+ง+จ 
จํานวน 

0 
ไมผุ 

1 
ผุ 

  (คน) (คน) คน 
(%) 

คน 
(%) 

คน 
(%) 

คน 
(%) 

คน (%) คน 
(%) 

คน 
(%) 

คน 
(%) 

1 สุตะโชติ 47 47 31 
(65.9) 

9 
(19.1) 

0 
(0) 

1 
(2.1) 

6 
(12.7) 

7 
(14.8) 

35 
(74.6) 

12 
(25.5) 

2 ทาระหัด 43 
 

43 15 
(34.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

28 
(65.1) 

28 
(65.1) 

43 
(100) 

0 
(0) 

3 สามแยก 79 
 

79 14 
(17.7) 

13 
(16.4) 

5 
(6.3) 

0 
(0) 

47 
(59.5) 

52 
(65.8) 

51 
(64.5) 

28 
(35.5) 

4 บางกระเจ็ด 129 129 98 
(75.9) 

25 
(19.4) 

4 
(3.1) 

0 
(0) 

2 
(1.5) 

2 
(1.5) 

81 
(62.8) 

48 
(37.2) 

5 บางกระดาน 40 40 37 
(92.5) 

1 
(2.5) 

1 
(2.5) 

0 
(0) 

1 
(2.5) 

2 
(5.0) 

32 
(80) 

8 
(20) 

6 วัดใหม 
บางคลา 

96 96 73 
(76.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

23 
(23.9) 

24 
(25.0) 

62 
(64.6) 

34 
(35.4) 

7 วัดกกสับ 57 57 23 
(41.1) 

26 
(46.4) 

2 
(3.5) 

0 
(0) 

4 
(7.1) 

6 
(10.7) 

56 
(59.4) 

0 
(0) 

8 วัดสาว
ชะโงก 

113 113 98 
(86.7) 

12 
(10.6) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(2.6) 

3 
(2.6) 

66 
(58.4) 

47 
(41.6) 

9 ปลายคลอง 114 114 48 
(42.1) 

25 
(21.9) 

5 
(4.3) 

2 
(1.7) 

34 
(29.8) 

41 
(29.8) 

90 
(78.9) 

24 
(21.1) 
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ตาราง 3  (ตอ)  สภาวะทนัตสุขภาพของนกัเรียนในเขตอาํเภอบางคลา จังหวดัฉะเชิงเทรา ประจําป  
                         2549  แยกตามระดับปญหา 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 
ป.1 – ป. 6 

ระดับปญหาโรคเหงือกอักเสบ 
 

ฟนถาวร 

  
ทั้งหมด 

 
ทั้งหมด 
ที่ไดรับ 
การตรวจ 

ก 
ไมมี 

ข 
เล็ก 
นอย 

ค 
ปาน 
กลาง 

ง 
รุน 
แรง 

จ 
รักษา 
เรงดวน 

ค+ง+จ 
จํานวน 

0 
ไมผุ 

1 
ผุ 

  (คน) (คน) คน 
(%) 

คน 
(%) 

คน 
(%) 

คน 
(%) 

คน (%) คน 
(%) 

คน 
(%) 

คน 
(%) 

10 เสม็ดเหนือ 188 188 141 
(75) 

22 
(11.7) 

25 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

25 
(13.3) 

166 
(88.3) 

22 
(11.7) 

11 วัดใหมบางคลา 7 7 6 
(85.7) 

1 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

5 
(71.4) 

2 
(28.6) 

12 วัดกกสับ 129 123 50 
(40.6) 

29 
(23.5) 

9 
(7.3) 

4 
(3.2) 

31 
(25.2) 

44 
(35.7) 

104 
(84.6) 

19 
(15.4) 

13 วัดสาวชะโงก 40 40 40 
(100) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

28 
(70) 

12 
(30) 

14 ปลายคลอง 90 88 41 
(46.6) 

26 
(29.4) 

17 
(19.3) 

0 
(0) 

4 
(4.5) 

21 
(23.8) 

82 
(93.2) 

6 
(6.8) 

15 เสม็ดเหนือ 30 30 26 
(86.6) 

4 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

20 
(66.6) 

10 
(33.4) 

16 หนองโสน 70 70 28 
(40) 

9 
(12.8) 

6 
(8.6) 

0 
(0) 

27 
(38.6) 

33 
(47.1) 

60 
(85.7) 

10 
(14.3) 

17 ลาดบัวขาว 45 45 20 
(44.4) 

4 
(8) 

1 
(2.2) 

0 
(0) 

20 
(44.4) 

21 
(46.6) 

37 
(82.2) 

8 
(17.8) 

18 คูมอญ 84 84 
 

71 
(84.5) 

7 
(8.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

6 
(7.1) 

6 
(7.1) 

58 
(69.1) 

26 
(30.9) 

19 ทางขามนอย 91 91 79 
(86.8) 

12 
(13.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

48 
(52.7) 

43 
(47.3) 

20 หัวไทร 120 120 
 

50 
(41.7) 

3 
(2.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

67 
(55.8) 

67 
(55.8) 

76 
(63.3) 

44 
(36.6) 

(ที่มา : โรงพยาบาลบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2549) 
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.6.1  งานวิจัยในประเทศ 

 ไดมีผูทําการวจิัยที่เกี่ยวกับการศึกษาคนควา ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
  กัลยา  ศรีมหันต  (2541, หนา 89)  ทําการศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวานักเรียนมีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ
รอยละ  14.5  สวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกตองปานกลางคิดเปนรอยละ  66.9  พบวา
บางสวนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง  ไดแก  การบริโภคขนมขบเคี้ยว  อาหารทอดและ
น้ําอัดลม  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก  
ความรูเรื่องโภชนาการของเด็กวัยเรียน  รายไดครอบครัว  การไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการบริโภค 
ระดับการศึกษาของบิดา  มารดาและเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการตางกันมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยรวมไมแตกตางกัน 

 ฉวีวรรณ  แจงกิจ (2537, บทคัดยอ)ไดทําการศึกษารูปแบบการบริโภคอาหารและคุณคา
ทางโภชนาการของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบชนิดของอาหารมื้อหลัก 
มื้อวาง  จํานวนมื้อที่บริโภค และคุณคาทางโภชนาการของอาหารที่บริโภค กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
เปนวัยรุน  16-18  ปที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจํานวน  140  คนได
จากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณวิเคราะหขอมูล
โดยการใชคารอยละและคํานวณคุณคาทางโภชนาการของอาหารที่วัยรุนบริโภค  ผลการศึกษาพบวา
รูปแบบของอาหารที่บริโภคเปนประจําในมื้อเชาและมื้อกลางวันเหมือนกันคือ นิยมบริโภคขาวสวย
กับขาวสองชนิด  อาหารวางนิยมบริโภคเครื่องดื่ม  ชนิดของอาหารมื้อเชาและมื้อกลางวันเหมือนกัน
คือ  ขาวสวยกับแกง  และเนื้อสัตวทอดหรืออบ  มื้อเย็นบริโภคขาวสวยกับผัดผัก  ผัดเผ็ด  แกงจืด 
อาหารวางบริโภคนมสด  จํานวนมื้ออาหารที่วัยรุนบริโภคมากที่สุด  ไดแก  มื้อเชา  มื้อกลางวัน  และ
มื้อเย็น วัยรุนบริโภคอาหารมื้อเชานอกบานและในบานเทาๆ กัน  บริโภคอาหารกลางวันนอกบาน
ทั้งหมด  บริโภคอาหารมื้อเย็นและอาหารวางเปนสวนใหญ  คุณคาทางโภชนาการของอาหารแตละชนิด
คํานวณเปนพลังงาน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต และธาตุเหล็ก วัยรุนไดรับสารอาหารจากมื้อเยน็
มากที่สุด 
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 นฤมล  โพธิสัตย (2530, หนา 60) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบบริโภคนิสัย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีความแตกตางกันทางดานการอบรมเลี้ยงดู ระดับการศึกษาฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผูปกครอง และขนาดของครอบครัว ผลการศึกษาพบวา 
    1)  นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีบริโภคนิสัยดีที่สุด ซ่ึงดกีวา
นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดและปลอยปละละเลย 
    2)  นักเรียนที่ผูปกครองมีการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษามีบริโภคนิสัยดีกวา
นักเรียนที่ผูปกครองมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาตามลําดับ  
    3)  นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอปสูงกวา 40,000 บาทมีบริโภคนิสัยดีกวา
นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอประหวาง  20,000-40,000  บาท  และต่ํากวา  20,000  บาท  
ตามลําดับ 
    4)  นักเรียนที่มีครอบครัวขนาดเล็กบริโภคนิสัยดีกวานักเรียนที่อยูในครอบครัว
ขนาดกลางและขนาดใหญตามลําดับ 

  ปาลีรัฐ  พิทักษดํารงกิจ (2538, หนา 90) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติในภาคเหนือ 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง นักเรียนมีความรู
ต่ํากวาเกณฑขั้นต่ําในเรื่องอาหารที่ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง  อาหารหญิงหลังคลอด  ประโยชน
ของผักและผลไมที่มีสีเหลือง  ปริมาณน้ําที่รางกายตองการในหนึ่งวัน  อาหารที่มีสารบอแรกซ  นักเรียน
ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลและนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล
หรือสุขาภิบาลมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  นอกจากนี้ยังพบวานักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับดี  นักเรียนใน
โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลและนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาลหรือ
สุขาภิบาลหรือสุขาภิบาลมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเปนอาหารวางมีความสัมพันธกับการไดรับ
น้ําตาลเพิ่มรวมถึงอาจสงผลถึงโรคฟนผุ 

 ภารดี  เต็มเจริญ  และคนอื่นๆ (2529, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภค
อาหารมื้อเชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนมีนิสัยการบริโภคอาหารเชาไมเหมาะสม  คือ  รับประทานอาหารเชาเปนบางวัน  การบริโภค
และไมบริโภคอาหารเชาขึ้นอยูกับรายไดของครอบครัว นิสัยสวนตัวในการตื่นนอน  เวลาออกเดินทาง
ไปโรงเรียน  การประกอบอาหารเชาของครอบครัว  ตลอดจนนิสัยการบริโภคอาหารของสมาชิกใน
ครอบครัว 
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 วิธี  แจมระทึก  (2541, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานดวนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยดานตัวบุคคล  ไดแก  เพศ  คาใชจายที่นักเรียนไดรับ  
และเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปจจัยดาน
ครอบครัว  ไดแก  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ระดับการศึกษาของบิดา  มารดาเปนตัวแปรที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ปจจัย
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม  ไดแก  ลักษณะจูงใจของอาหารจานดวนดานคุณลักษณะของอาหาร  
ดานคุณคาทางโภชนาการ  ดานราคาของอาหาร  ดานความสะดวกและรวดเร็ว ดานการตกแตงและ
ทําเลที่ตั้งของราน  อิทธิพลของเพื่อน  และอิทธิของสื่อโฆษณา  เปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และตัวพยากรณที่
เรียงลําดับจากที่สงผลมากสุดไปยังนอยที่สุดเกี่ยวกับพฤติกรรมการการบริโภคอาหารจานดวนของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร  ไดแก อิทธิพลของ
ส่ือโฆษณา  ลักษณะจูงใจของอาหารจานดวน  ดานราคาของอาหาร  คาใชจายที่นักเรียนไดรับลักษณะ
จูงใจของอาหารจานดวน  ดานคุณลักษณะของอาหาร  เพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  เจตคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร  ลักษณะจูงใจของอาหารจานดวน ดานความสะดวกและรวดเร็ว  และ
อิทธิพลของเพื่อนตามลําดับ  และสามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

  ศิริพร  หาขุน  (2536, หนา 56-57)  ไดทําการศึกษาเรื่อง แบบแผนการบริโภคอาหารวาง
ของเด็กอวนและเด็กปกติอายุ  7-9 ป  โรงเรียนเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวาเด็กอวน
และเด็กปกติสวนใหญนิยมบริโภคอาหารวางในชวงบาย โดยความบอยในการบริโภคไมแตกตางกัน  
เด็กอวนบริโภคขนมบรรจุถุงสําเร็จรูปและอาหารวางอื่นๆ ไดแก  ช็อกโกแลต  ขาวเหนียวนึ่ง ฯลฯ 
บอยครั้งกวาเด็กปกติ  สําหรับปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ไดรับจากอาหารวางไมแตกตางกัน  
แตเด็กอวนไดรับพลังงานและคารโบไฮเดรตจากอาหารมื้อหลักมากกวาเด็กปกติ นอกจากนี้ยังพบวา
ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเด็กทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน รวมทั้งกิจกรรมท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธ
กับเด็กทั้ง  2  กลุมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สรุปไดวาการบริโภคอาหารวางไมไดเปนสาเหตุที่
ทําใหอวน  แตเด็กอวนบริโภคอาหารมื้อหลักในปริมาณและคุณภาพที่แตกตางกัน 
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 ศิริลักษณ  สินธวลัย  (2530, หนา 11)  ทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กนักเรียนไทย
ในกรุงเทพมหานครจํานวน  160  คน  อายุ  7-18  ปจากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนจํานวน 
6  โรงเรียน  พบวานักเรียนเลือกซื้ออาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการรอยละ  58.7  และสวนมาก
ซ้ือดวยตนเอง  รอยละ  51  จะรับประทานอาหารกอนอาหารเย็นทกุวันและพบวากลุมอายุ  10-12  ป 
จะบริโภคอาหารวางมากที่สุด  

 สุนี  มุนิปภา  (2531, หนา  26)  ทําการศึกษาพฤติกรรมการกินของเด็กวัยเรียนอําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรีในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษา  จํานวน  90  คน  ผลการศึกษาพบวาเด็กนิยมบริโภคน้ําหวาน  น้ําแข็งใส  รอยละ  57.78  
ขนมอบกรอบสําเร็จรูปตางๆ รอยละ  54.44 

 สมศรี  เกิดโชค  (2531, หนา  52-55)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับนิสัย
การกินของเด็กวัยเรียนอําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  ผลจากการศึกษาพบวาเด็กวัยเรียนสวนใหญ
มีนิสัยการกินในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมในการกินอาหารที่เกี่ยวกับชนิดของอาหาร  วิธีการ
กินอาหาร มื้ออาหาร และสุขวิทยาในการกินอาหารทั้งในสิ่งที่ดีและไมดี ซ่ึงเมื่อประเมินภาวะโภชนาการ
ของเด็กวัยเรียน  พบวาเด็กวัยเรียนสวนใหญมีภาวะโภชนาการปกตินอกจากนี้ยังพบวารายไดของ
ครอบครัว  อาชีพของบิดา  มารดา  ระดับการศึกษาของบิดา  มารดา  มีอิทธิพลตอนิสัยการกินของ
เด็กวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบวารายจายคาอาหารของครอบครัวตอวัน  
ความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับการกินอาหารของเด็กวัยเรียน  การประกอบอาหารในครอบครัวมี
ความสัมพันธทางบวกกับนิสัยการกินของเด็กวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
นิสัยการกินของเด็กวัยเรียนมีอิทธิพลตอภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนที่ประเมินโดยเกณฑน้ําหนัก
ตามอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 เสาวรส  มีกุศล  (2541, บทคัดยอ)   ศึกษาปจจัยการกําหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และภาวะโภชนาการของวัยรุนในกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการตางกัน  กลุมตัวอยางเปน
เด็กชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-6  จํานวน  450  คน  เก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบสอบถาม  พบวาปจจัยท่ี
รวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ทัศนคติตอ
การบริโภค รายไดของครอบครัว การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโภชนาการและความรูเรื่องโภชนาการ
โดยสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดรอยละ 61.70 และวัยรุนที่มีภาวะโภชนาการ
ตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกตางกัน 
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 โสภณ  รอดชู  (2536, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับคานิยมในการบริโภคอาหารของ
นักเรียนของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยเปรียบเทียบคานิยมในการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ใชกลุมตวัอยาง 
1,014  คน  เปนนักเรียนชาย  518  คน  หญิง  496  คน  จาก  256  โรงเรียน  ผลการศึกษาพบวานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  6  มีคานิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยูในระดับสูง  โดยพบนักเรียนหญิงมี
คานิยมในการบริโภคสูงกวานักเรียนชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับการศึกษา 
อาชีพรายไดของบิดามารดา และขนาดของครอบครัวที่แตกตางกัน คานิยมเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารสูงกวากลุมที่มีการปฏิบัตินอยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 อนุกูล  พลศิริ (2534, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเลือกการกินอาหารกลางวัน
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลการศึกษาพบวานักเรียนสวนใหญมีภาวะการ
เจริญเติบโตอยูในระดับปกติ  มีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารที่ดีและใชเหตุผลในการเลือกอาหารที่
ถูกตองเหมาะสม  แตพลังงานที่ไดรับจากการเลือกซื้ออาหารต่ํากวาเกณฑที่แนะนํา สวนปจจัยพบวา 
รายรับและรายจายคาอาหารของนักเรียนมีความสัมพันธทางสถิติกับพฤติกรรมการเลือกกินอาหาร
และการเลือกกินอาหารที่ถูกตองมีความสัมพันธทางสถิติกับปริมาณโปรตีนที่ไดรับ 

 2.6.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 คาน  และคนอื่นๆ (Khan, et al., 1982, p. 583-586) ไดทําการศึกษาการบริโภคอาหารวาง

และการกระจายสารอาหารวางของเด็กนักเรียนจํานวน 250 คนโดยการสัมภาษณการบริโภคอาหาร
ยอนหลัง  24  ชั่วโมง  พบวาเด็กสวนใหญบริโภคเครื่องดื่มเปนอาหารวางโดยเฉพาะน้ําอัดลม  โดย
อาหารวางในชวงเชาและบายนิยมบริโภค เครื่องดื่ม  ลูกอม  และหมากฝรั่ง  แตอาหารวางในชวงเย็น
สวนใหญจะนิยมบริโภคขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็ม 

 คูแซติส  (Cusatis, 1995, p. 3825)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยทางสังคมและ
จิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุนกับพฤติกรรมของบุคคลแวดลอมกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  242  คน  เปนชาย  107  คน  หญิง  135  คน  ที่ครอบครัวมีรายไดต่ําถึง
ปานกลาง  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถามแบงออกเปน  3  ดานคือ  รูปแบบแนวทาง
การบริโภคแตละวัน  การบริโภคไขมันและการบริโภคน้ําตาล   

  ผลการศึกษาพบวานักเรียนชายและหญิงสวนใหญมีนิสัยที่ชอบรับประทานอาหารมื้อหลัก
และอาหารวางจากบาน ซ่ึงบริโภคนิสัยนี้มีความสัมพนัธกับความพอใจของตนเอง ความพรอมของ
ครอบครัวและจํานวนอาหารของครอบครัว โดยที่นักเรียนชายมีกิจกรรมออกกําลังกายรวมดวย 
สวนบริโภคนิสัยเกี่ยวกับ ไขมัน น้ําตาล และความถี่ในการบริโภคอาหารระหวางนักเรียนชายและ
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นักเรียนหญิงไมมีความแตกตางกัน  นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยที่แตกตางกันสงผลใหพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของวัยรุนแตกตางกันดวย 

  ครอส  และคนอื่นๆ (Cross, et al., 1994, p. 1398-1403)  ศึกษาแบบแผนการกินอาหารวาง
ของผูใหญและเด็กจํานวน  1,800 คน  ใน  4  รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา  พบวาเด็กสวนใหญ
ในชวงอายุตางๆ บริโภคอาหารวางอยางนอยวันละ 1 คร้ังหรือโดยเฉลี่ย  2-3  คร้ังตอวัน  โดยบริโภค
ชวงเชานอยที่สุดและชวงบายมากที่สุดเกือบทั้งหมดบริโภคอาหารวางที่บาน เลือกบริโภคอาหารวาง
ตามรสชาติความอรอยเปนสวนใหญ โดยเฉพาะของขบเคี้ยวที่มีรสเค็มเด็กนิยมจะบริโภคในมื้อวาง
เย็นมากกวามื้อวางบายและมื้อวางเชา คิดเปนรอยละ 29.0  23.9 และ 21.1 

  ซัมเมอรเบล  และคนอื่นๆ (Summerbel, et al., 1995, p. 33-41)  ศึกษาการไดรับพลังงาน
จากอาหารมื้อหลักและอาหารวางในกลุมตัวอยาง  220  คนในประเทศอังกฤษโดยวิธีบันทึกการชั่ง
น้ําหนักอาหารบริโภค  7  วัน  พบวาเด็กชายบริโภคอาหารวางไดรับปริมาณพลังงานคิดเปนรอยละ
29.0  ของปริมาณที่ควรไดรับประจําวัน  สวนเด็กหญิงไดรับปริมาณพลังงานคิดเปนรอยละ  23.6  ของ
ปริมาณที่ควรไดรับประจําวัน  โดยอาหารวางที่กลุมตัวอยางนิยมมากในกลุมวัยรุน  คือ ช็อกโกแลต 
ลูกกวาด  ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม  แตอาหารมื้อหลักบริโภคคลายกันในแตละกลุม 

  เบรนแมน  (Brenman, 1990, p. 2393-A)  ทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของความเชื่อทางสุขภาพ
ที่มีผลตอพฤติกรรมการกินของเด็กและวัยรุน  (The  Influence of  Healt Belief on  Eating  Behavior  
in Children and Adolescents) ผลการศึกษาพบวารูปแบบความเชื่อทางสุขภาพสามารถทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางของเด็กได  ความเชื่อทางสุขภาพของเด็กทั้ง 3 ระดับมีความแตกตางกัน  
และพบวาความเชื่อทางสุขภาพและปจจัยตางๆ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก
และวัยรุน 

 มูซอเกอร  (Musaiger, 1982, p. 39)   ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารในประเทศบาเรน
ทําการศึกษาในระดับครัวเรือนพบวา การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ  รายได  การเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี  ราคาอาหาร  อาชีพ  ขนาดของครัวเรือน  การศึกษา  การอพยพยายถ่ิน  อายุของหัวหนา
ครอบครัว ความเชื่อและเจตคติ ส่ือสารมวลชน ปจจัยดังกลาวนี้มีผลตอแบบแผนการบริโภคอาหาร
สมาชิกในครัวเรือน 
 วอรด  (Ward, 1991, p. 4030-A)  ทําการศึกษาเรื่องลักษณะพฤติกรรมการบริโภคกับทฤษฎี
การเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา  (Charactering  Adolescent  Eating  Behaviors With  Bandura’ s  
Socail  Learning  Theory)  ผลการศึกษาพบวาความรูทางโภชนาการไมมีผลตอบริโภคนิสัยและพบวา
ความสามารถในการเลือกบริโภคอาหารสามารถทํานายตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเลือกบริโภคอาหาร
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ของวัยรุนได  นอกจากนี้การเรียนรูทางสังคมยังชวยหลอหลอมลักษณะรูปแบบการบริโภคอาหาร
ของวัยรุนได 

  อีเซลล  และคนอื่นๆ (Ezell, et al., 1985, p. 1450)  ไดทําการศึกษาแบบแผนการบริโภค
อาหารวางเชา  อาหารวางบายและเย็น  ในเด็กวัยรุนจากโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบท  จํานวน 
225  คน  โดยการบันทึกการบริโภคอาหาร  24  ชั่วโมง  พบวาเด็กสวนใหญรอยละ  89  บริโภคอาหารวาง
อยางนอย  1  ครั้งตอวัน  โดยสวนใหญอาหารวางเชาไดรับจากรานคาโรงเรียน  ประเภทอาหารวาง
ที่บริโภคมากที่สุด  คือ  ลูกอมและของขบเคี้ยวที่มีรสเค็ม  โดยอาหารวางในชวงบายและเย็นสวนใหญ
นิยมบริโภคขนมปงตางๆ และผลิตภัณฑจากเมล็ดธัญพืช อาหารวางในชวงเชาจะบริโภคมากกวา
อาหารวางในชวงบายและเย็น  สวนเครื่องดื่มและขนมหวานโดยเฉพาะน้ําอัดลมจะนิยมบริโภค
ทุกชวงเวลาอาหารวาง  สําหรับอาหารที่ไดรับจากอาหารวางจะนอยมากโดยเฉพาะอาหารวางในชวงเชา  
ซ่ึงสารอาหารที่ไดรับต่ําที่สุด คือ ธาตุเหล็ก  แคลเซียม  และวิตามินเอ  สวนรูปแบบการบริโภคอาหารวาง
ของเพศชายและหญิงคลายกัน  ถึงแมวาเพศชายจะไดรับพลังงานแคลเซยีมและวิตามินบีสองสูงกวา
เพศหญิงเล็กนอย 

 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จากการศึกษาจะเห็นไดวาในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารวาง
ของเด็กนักเรียนนั้นสวนใหญมุงศึกษาและเปรียบเทียบความรู  ทัศนคติ  และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหาร  หรือเกี่ยวกับสุขภาพของผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการบริโภคอาหารของเด็ก
นักเรียน  โดยสวนใหญพบวาเด็กยังขาดความรูในเรื่องการบริโภคอาหารมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไมดี  ซ่ึงความรู คานิยม การอบรมเลี้ยงดู  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและระดับการศึกษาของบิดา มารดา  มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและ
พบวาอาหารวางสวนใหญเด็กจะนยิมบริโภคขนมขบเคี้ยวมากที่สุดโดยมีแรงสนับสนุนจากสื่อโฆษณา 

 
 
 
 
 


