
สถานการณ์อาหารและโภชนาการใน
ประเทศไทย 

การประชุมอบรมเชงิปฎบิตักิารนกัก าหนดอาหาร/นกั
โภชนาการ/โภชนาการ  

วนัที ่10-11 พฤศจกิายน 2557 
ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งราชเทว ี2 กรุงเทพฯ  

นางกุลพร  สุขุมาลตระกูล 
นกัโภชนาการช านาญการพเิศษ 
ส านกัโภชนาการ  กรมอนามยั 
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        เนือ้หา 
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เนือ้หา 
• สถานการณ์โภชนาการแตล่ะกลุม่วยั 
       - กลุม่แมแ่ละเด็ก 
 - กลุม่วัยเรยีน 
 - กลุม่วัยท ำงำน 
 -กลุม่ผูส้งูอำย ุ
• มาตรการการสง่เสรมิเพือ่ควบคมุ ป้องกนั

และแกไ้ข 

กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 
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ทารกในครรภ ์
ทารกแรกเกดิ 

หญงิต ัง้ครรภ ์ หญงิวยัเจรญิพนัธุ ์             วยัรุน่ 

ภาวะ
โภชนาการ  

ตลอดช่วงชวีติ 

ศกัยภาพการพฒันาในแตล่ะชว่งอายุ 
เด็ก 

กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



สถานการณ์โภชนาการ 
แมแ่ละเด็กของไทย 

กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 
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% 

ทีม่า : ส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ กรมอนำมัย 
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ภาวะโลหติจางหญงิต ัง้ครรภ ์

กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 

Median of urinary iodine 
Deficiency < 150 µg/l 
Adequate 150 – 249 µg/l 
Excess 250 – 499 µg/l 
Over Excess ≥ 500 µg/l 
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   ภาวะการขาดสารไอโอดนีในหญงิต ัง้ครรภ ์



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 

ทีม่า : ส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ กรมอนำมัย 
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     ทารกแรกเกดิน า้หนกันอ้ยกวา่ 2500 กรมั 
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จ านวนเด็กเกดิใหม ่ 

ปีละ 800,000 คน  

ทารกแรกเกดิ 100 คนจะมคีวามพกิารแต่
ก าเนดิชนดิรุนแรง 3 คน1 หรอืจ านวนทารกแรก
เกดิไทยปีละ 24,000 คน* 

 

1WHO. Congenital anomalies Fact sheet October 2012  
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/ 

สาเหตขุองความพกิารแตก่ าเนดิ 
1. ควำมผดิปกตทิำงพันธกุรรม 
 - single gene defect 
 - chromosomal disorders 
 - multi-factorial inheritance 
2. ผลกระทบจำกสิง่แวดลอ้ม  
3. โรคตดิเชือ้ 
4. ยำ สรุำ บหุรี ่
 

5. ภาวะโภชนาการของมารดา 

ความพกิารแตก่ าเนดิ 

กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 

ทีม่า 2548 : ส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ กรมอนำมัย 
       2549 : รำยงำนผลท่ัวรำชอำณำจักรกำรส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กใน   
                 ประเทศไทย ครัง้ที ่3 
       2552 : ส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ กรมอนำมัย 
       2555 : รำยงำนผลท่ัวรำชอำณำจักรกำรส ำรวจสถำนกำรณ์เด็กใน 
                 ประเทศไทย ครัง้ที ่4 

เป้าหมาย 50 % 

MICS 

% 

พ.ศ. 
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การกนินมแมอ่ยา่งเดยีว 6 เดอืน 



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 
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การเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั  

สถานการณภ์าวะโภชนาการในเด็กอาย ุ< 5 ปี 

ทีม่ำ: 1. กำรส ำรวจภำวะอำหำรและโภชนำกำรของประชำชนไทยครัง้ที ่5 พ.ศ.2546 
        2. กำรส ำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำย ครัง้ที ่4 พ.ศ.2551-52 
        3. รำยงำนกำรส ำรวจสภำวะสขุภำพ พัฒนำกำรและกำรเจรญิเตบิโตของเด็กปฐมวัย ส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ พ.ศ.2553 
        4. รำยงำนผลทัว่รำชอำณำจักรกำรส ำรวจสถำนกำรณเ์ด็กในประเทศไทย (พ.ศ.2549 และ 2555) 



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 
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สถานการณ์โภชนาการ 
เด็กวยัเรยีนของไทย 



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 
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 ท่ีมา : แพทยห์ญิงลดัดา เหมาะสุวรรณ.โภชนาการในเด็กไทย. สถาบนัแห่งชาติเพ่ือพฒันาเด็กและครอบครัว : หนา้ 51  



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 
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สถานการณ์โภชนาการ 
วยัท างานและผูส้งูอายขุองไทย 



รายการ เพศ 2547 2552 

BMI ≥ 25 kg/m2 หญงิ 34.4 40.7 

ชาย 26.5 28.4 

วดัรอบเอว หญงิ 36.1 45.0 

ชาย 15.4 18.6 

สถานการณอ์ว้นในคนไทยอายุ 15ปีข ึน้ไป 

14 กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 

ทีม่ำ: กำรส ำรวจสขุภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำยครัง้ที4่พ.ศ.2551-2 สถำบันวจัิยระบบสำธำรณสขุ  



อาย ุ

BMI (kg/m2) 
ชาย 

15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ Total 

< 18.5 17.0 4.6 6.6 11.2 18.9 30.9 9.4 

18.5 - <25 64.5 63.3 59.7 62.4 62.6 57.8 62.2 

25 – 30 12.0 25.7 27.4 22.1 16.1 10.0 22.3 

≥ 30 6.5 6.5 6.3 4.3 2.4 1.3 6.0 

BMI (kg/m2) 
หญงิ 

< 18.5 17.2 3.4 3.4 10.1 16.8 27.6 7.6 

18.5 - <25 62.2 52.4 46.0 46.9 52.0 58.5 51.7 

25 – 30 13.6 31.6 36.0 31.9 25.4 9.8 29.1 

≥ 30 7.0 12.6 14.7 11.1 5.9 4.1 11.6 

รอ้ยละดชันมีวลกายของคนไทยอาย≥ุ 15 ปี 
 

กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



ทีม่ำ: กำรส ำรวจสขุภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำยครัง้ที4่พ.ศ.2551-2 สถำบันวจัิยระบบสำธำรณสขุ  

ความชุกของ Metabolic Syndrome.ในคนไทยอาย ุ≥ 15 ปี 

                      (วดัรอบเอว) 

16 กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



โภชนาการกับสุขภาพในประเทศไทย 

Life Style Disease, NCDs 

 Hypertension, Diabetes Mellitus,  
    Heart Disease, Cancer etc. 

Thai Food Behavior Change 

    Sugar, Fat, Sodium Intake 
    Fruit and Vegetable Consumption 

17 กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



* การส ารวจปัจจัยเส่ียงต่อโรคเร้ือรังและการบาดเจ็บของประเทศไทย 

พฤติกรรมสขุภาพ(อาย ุ15-74 ปี) 
2548 2550 2553 

  ความดนัโลหิตสงู 

  เบาหวาน 

  โรคอ้วน 

  การออกก าลงักาย 30 นาที, 3 ครัง้/สปัดาห์ 

  ดื่มแอลกอฮอล์ 

 สบูบุหร่ี 

 บริโภคผกั & ผลไม้ (≥ 5 สว่น) 

8.3 

3.7 

16.1 

30.9 

37.4 

22.5 

17.3 

9.4 

3.9 

15.4 

37.5 

36.1 

21.5 

22.5 

9.1 

4.2 

21.3 

34.3 

29.5 

18.7 

21.7 

18 
กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 

วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



19 

กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



ความชุกของภาวะโลหติจางในคนไทยอายุ≥ 15 ปี 
 

20 กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 

ทีม่ำ: กำรส ำรวจสขุภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำยครัง้ที4่พ.ศ.2551-2 สถำบันวจัิยระบบสำธำรณสขุ  



อตัราการเกดิโรคเร ือ้รงัในคนไทย(2552-
2553) 
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ทีม่ำ : ระบบรำยงำน 43/21 แฟ้ม ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์กระทรวงสำธำรณสขุ 

Incidence rate / 100,000 population 
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diabetes mellitus 

กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 

มาตรการ/การสง่เสรมิ
โภชนาการ 

22 



 พฒันาความเขม้แข็งทางกฎหมาย โดยมพีรบ. ระเบยีบ 

 สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่การมสุีขภาพทีด่ทีางโภชนาการ 

 การเฝ้าระวงัทางโภชนาการ 

 ประชาสมัพนัธ:์  Air/Ground Campaign 

 สนบัสนุนทางวชิาการ หลกัสูตรการศกึษา: 

 

การด าเนนิการ 

 ขอ้ปฎบิตักิารกนิเพือ่สขุภาพทีด่ขีองคนไทย(FBDGs) 

 เมนชููสขุภาพ 

 2:1:1 อาหารจานสขุภาพ(ผกั:ขา้ว:เนือ้สตัว)์ 

 ลดหวาน มนั เค็ม 

• พฒันาองคก์รใหเ้ป็นตน้แบบไรพ้งุ 

• พฒันาคณุภาพบรกิาร/DPAC/โภชนบ าบดั 
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กำรประชมุวชิำกำรโภชนำกำรแหง่ชำต ิครัง้ที ่8 
วันที ่6-8 ตลุำคม 2557 ณ ศนูยน์ทิรรศกำรและกำรประชมุไบเทค บำงนำ 

สมองท่ีไดร้บัไอโอดีนอย่างเพียงพอ 

ไอโอดนีชว่ยอะไร? 

ท่ีมา: ขอ้มลูจาก UNICEF 

สมองท่ีขาดไอโอดีน 

 ช่วยในการพฒันาระบบประสาทและเซลลป์ระสาท 
โดยเฉพาะ 3 เดอืนแรกของการต ัง้ครรภ ์
 
 
 
 ภาวะขาดสารไอโอดนีเพยีงเล็กนอ้ยก็สง่ผลกระทบต่อ
ระดบัไอควิ (ท าใหร้ะดบัไอควิต า่ลง10-15 จดุ) 
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   การผลิต ร้านค้าปลีก 
บ้าน การกระจายเกลือ 

ระบบการเฝ้าระวังไอโอดนี 

หญิงตัง้ครรภ์ &เดก็แรกเกิด& เดก็วันก่อนเรียน 

TSH 

Urine 
Iodine 
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กำรจัดระบบบรกิำรในกำรดแูลสขุภำพหญงิตัง้ครรภแ์ละ
ทำรกในครรภ ์
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ANC คณุภาพ 
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    สนบัสนนุเครือ่ง I-Reader พรอ้มน า้ยา

ใหก้บัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั และ

หนว่ยเคลือ่นทีท่กุแหง่เพือ่สามารถ

ตรวจสอบคณุภาพเกลอืบรโิภค 

หญงิวยัเจรญิพนัธุไ์ดร้บัประทานยาเม็ดธาตเุหล็ก โฟเลท และ
ไอโอดนีกอ่นการต ัง้ครรภอ์ยา่งนอ้ย 6 สปัดาห ์

27 

    มาตรการการควบคมุและป้องกนัภาวะ 
               การขาดสารไอโอดนี 
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กำรจ่ำยยำเม็ดเสรมิธำตุ
เหล็กเด็ก 6 เดอืน-12 ปี
สปัดำหล์ะ 1 ครัง้ 

28 

    มาตรการการป้องกนัภาวะโลหติจางจาก 
การขาดธาตเุหล็ก 



ออกกฎหมาย 4 ฉบบั บงัคบัใหน้ า้ปลา เกลอืบรโิภค 

น า้เกลอืปรุงอาหาร และผลติภณัฑป์รุงรสทีไ่ดจ้าก

การยอ่ยโปรตนีของถ ัว่เหลอืง   มกีารเตมิไอโอดนี 

ส ารวจและเฝ้าระวงัคณุภาพหรอืมาตรฐาน 

ของเกลอืบรโิภค ณ สถานทีผ่ลติ                        

และสถานทีจ่ าหนา่ยเป็นระยะ ๆ 
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   มาตรการเกลอืเสรมิไอโอดนีถว้นหนา้  
โดย ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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การเสรมิสารอาหารอืน่ๆ ในผลติภณัฑ ์



รา่งพระราชบญัญตัหิลกัเกณฑว์า่ดว้ย
การตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็กฯ 
อยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของ คสช. 
 
สทิธกิารลาคลอดของแมไ่มเ่กนิ 90 วนั  
สทิธกิารลาของพอ่ไมเ่กนิ 15 วนั 
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การสง่เสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
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   ต าบลนมแมเ่พือ่สายใยรกัแหง่ครอบครวั 
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รูปภำพจำกเว็ป http://www.thaibreastfeeding.org/page.php?id=21 

มูลนธิศิูนยน์มแม่แหง่ประเทศไทย จงึไดร่้วมมอืกบั 
กรมสวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กรมพัฒนำ
สงัคมและสวัสดกิำร  และกรมอนำมัย  โดยกำร
สนับสนุนจำก ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรสรำ้ง
เสรมิสขุภำพ (สสส.) สง่เสรมิกำรเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่ในสถำนประกอบกจิกำร 
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มมุนมแมใ่นสถานประกอบกจิการ 
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อาหารตามวยัเด็กแรกเกดิ – 12 เดอืน 



กำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำรกำรพัฒนำศักยภำพนักก ำหนดอำหำร/นักโภชนำกำร/โภชนำกร 
วันที ่10-11 พฤศจกิำยน 2557 ณ โรงแรมเอเชยี หอ้งรำชเทว ี2 กรุงเทพฯ 

35 

การเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็ก 
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36 

สือ่/แนวทาง/คูม่อืใหค้วามรูส้ าหรบัประชาชน  
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สือ่/แนวทาง/คูม่อืใหค้วามรูส้ าหรบัประชาชน  



 สรา้งความเขม้แข็งกบัภาคเีครอืขา่ยระดบัพืน้ที ่

       -อปท/อปต. ใหม้นีโยบายระดบัพืน้ที ่

       -โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็ก 

 

หมูบ่า้น
ไอโอดนี 

การด าเนนิงาน 
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 การไมจ่ าหนา่ยเครือ่งดืม่รสหวาน ขนมกรบุกรอบ ใน
โรงเรยีนตามเกณฑโ์รงเรยีนสง่เสรมิสุขภาพระดบัเพชร 

การด าเนนิการ 
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เมนูชูสุขภาพ 

Healthy Thai Dish in Clean Food  

Good Taste Shop/Restaurant 
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http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/menuHealth.php


2:1:1 จานอาหารสุขภาพ 
(ผกั : ขา้ว-แป้ง : เนือ้สตัว)์ 
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เว็บไซตส์ านกัโภชนาการ 
http://nutrition.anamai.moph.go.th 
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% 

เขตสขุภำพ 

หญงิต ัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัยาเม็ดเสรมิไอโอดนี ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56-ม.ิย.57) 

ทีม่ำ : ระบบรำยงำน 43/21 แฟ้ม ส ำนักนโยบำยและยทุธศำสตร ์กระทรวงสำธำรณสขุ 

 สถานการณ์หญงิต ัง้ครรภท์ีไ่ดร้บัยาเม็ดเสรมิ   
               ไอโอดนี โฟเลท และเหล็ก  
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