
กินอาหารหลากหลาย

กินไมเกิน 6 : 6 : 1

กินอาหารใหไดสัดสวนตามหลักโภชนาการ 2 : 1 : 1

สุขภาพดีเริ่มที่การกิน 
กินอาหารใหหลากหลาย ไดสัดสวน 

กินอาหารกินอาหาร

 กินพอ กินอาหารใหครบ 5 หมู รางกายจะไดสารอาหารครบถวน  ในปริมาณที่รางกายตองการ
 กินดี กินอาหารมีประโยชน ใหหลากหลายชนิด หลากหลายประเภท 
 เนื�องจากอาหารแตละชนิดมีสารอาหารที่รางกายตองการแตกตางกันไป นอกจากสารอาหารที่รางกายตองการ
แลว อาหารอาจเจือปนสารที่รางกายไมตองการหรือสงผลเสียตอรางกายได
 การกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเปนประจำ หรือกินซ้ำๆ อาจเกิดการสะสมของสารเจือปนหรือสารพิษอยูใน
รางกายจำนวนมาก รางกายไมสามารถกำจัดไดหมด  อาจเปนอันตรายตอรางกายได
 การกินอาหารที่หลากหลาย สารเจือปนที่ ไมดีที่มีในอาหารแตละชนิด จะถูกรางกายกำจัดออกได และไดรับ
สารอาหารที่หลากหลายตามที่รางกายตองการดวย

ผักชนิดตางๆ 2 สวน

น้ำตาลไมเกิน 6 ชอนชา ไขมันไมเกิน 6 ชอนชา เกลือไมเกิน 1 ชอนชา

เนื้อสัตวที่มีไขมันต่ำ
หรือ ไข เตาหู 1 สวน

ขาว แปง 1 สวน
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 กินอาหารอยางพอเหมาะ เพียงพอตอความตองการของรางกาย และออกแรง เคลื�อนไหวรางกายใหมาก 
รางกายจะสมดุล น้ำหนักไมเกิน
 
 รางกายเราตองการพลังงานในแตละวัน โดยมีหนวยเปนกิโลแคลอรี หรือแคลอรี
  - สำหรับผูชาย ประมาณ 1,800 – 2,500 แคลอรี
  - สำหรับผูหญิง ประมาณ 1,500 – 2,000 แคลอรี

 ในวันหนึ่ง เรากินอาหาร และไดรับพลังงานรวมไมเกินเกณฑที่ตองการ พลังงานที่ ไดรับจะใชไปในแตละวัน 
รางกายเกิดความสมดุล จะไมอวน “ถาในวันหนึ่ง เรากินอาหาร และไดรับพลังงานมากกวาเกณฑที่ตองการ 
รางกายจะสะสมพลังงาน แลวเปล่ียนเปนไขมันสวนเกิน”

 อาหารที่ปรุงดวยการผัด ทอด จะใหพลังงานมากเนื�องจากมีไขมันรวมดวย จึงควรกินอาหารที่ตม นึ่ง เผา 
อบแทน เชน ไขตมใหพลังงาน 70 แคลอรี ไขดาวใหพลังงาน 160 แคลอรี ไขเจียวใหพลังงาน 250 แคลอรี

ปรับรายการอาหารเปนตม นึ่ง เผา อบแทนผัด ทอด จะลดพลังงานได

สุขภาพดีเริ่มที่การกิน 
กินอาหารใหหลากหลาย ไดสัดสวน 

กินอาหารกินอาหาร

กินอาหารพอเหมาะ

อาหารที่ ผัด ทอด 
แคลอรี สูง

อาหารที่ ตม นึ่ง 
เผา อบ แคลอรีต่ำ
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ผัก ผลไม เปนแหลงรวมวิตามินและเกลือแร

ผัก 5 สี  มีประโยชนที่หลากหลาย

 มีใยอาหาร ชวยลดการดูดซึมของไขมันและคอเลสเตอรอล
 มีไฟเบอร ชวยการขับถาย
 บางชนิดมีสารตานอนุมูลอิสระ ปองกันมะเร็ง

ผักสีเขียว เชน ตำลึง ผักหวาน คะนา กวางตุง 
บร็อกโคลี่
  - ลดการเสื�อมของจอประสาทตา
  - ลดความเสี่ยงการเกิด
    มะเร็งเตานม

ผักสีเหลือง – สม เชน แครอท ฟกทอง
  - เพิ่มภูมิคุมกันใหรางกาย
  - ชวยดูแลสายตา หัวใจ 
    และหลอดเลือด

สีน้ำเงิน – มวง เชน กะหล่ำปลีสีมวง มะเขือมวง
  - ลดสภาวะความจำเสื�อม
  - ลดการเกิดโรคหัวใจ
    และหลอดเลือด

สีขาว - น้ำตาล เชน ดอกแค กะหล่ำดอก 
หอมหัวใหญ
  - ลดน้ำตาล ความดันโลหิต 
    และไขมันในเลือด
  - ยับยั้งการเกิดเนื้องอก

สีแดง เชน มะเขือเทศ พริกหวานสีแดง หอมแดง
  - ชวยปองกัน และยับยั้งเซลลมะเร็ง
  - ชวยใหเบาหวาน หัวใจ 
    กระดูกพรุนดีขึ้น

กินผักอยางนอยวันละ
4-6 ทัพพี กอนกิน
ควรลางผักกอน

นะครับ

ผัก 5 สี มีประโยชนที่หลากหลาย
กินอาหารกินอาหาร
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 เด็ก 0-6 เดือน
 ดื�มนมจากแมเพียงอยางเดียว หามใหอาหารอยางอื�น
 ชวง 6 เดือนขึ้นไป
 ดื�มนมจากแม และเริ่มใหกินอาหาร 1 มื้อ ประกอบดวย ขาวบดละเอียด 3 ชอนโตะ เนื้อปลาหรือตับบด 1 
ชอนโตะ ตำลึงหรือฟกทอง 1/2 ชอนโตะ น้ำมันพืช 1/2 ชอนชา เสริมดวยกลวยหรือมะละกอบดละเอียด 1 ชิ้น
 ชวง 7 เดือน
 ดื�มนมจากแม และใหกินอาหาร 1 มื้อ ประกอบดวย ขาวบดละเอียด 4 ชอนโตะ ไขตม 1/2 ฟอง 
สลับกับตับบดหรือเนื้อสัตว 1 ชอนโตะ ตำลึงหรือฟกทอง 1 ชอนโตะ น้ำมันพืช 1/2 ชอนชา เสริมดวย
มะละกอบดหยาบ 2 ชิ้น
 ชวง 8-9 เดือน 
 ดื�มนมจากแม และใหอาหาร 2 มื้อ โดย 1 มื้อ ประกอบดวย ขาวสวย 4 ชอนโตะ ไขตม 1/2 ฟอง 
สลับกับตับบดหรือเนื้อสัตว 1 ชอนโตะ ผักสุก 1 ชอนโตะ น้ำมันพืช 1/2 ชอนชา เสริมดวยมะละกอ 3 ชิ้น
หรือกลวย 1 ลูกบดหยาบ
 ชวง 10-12 เดือน
 กินอาหาร 3 มื้อ โดย 1 มื้อ ประกอบดวย ขาวสวย 4 ชอนโตะ ไขตม 1/2 ฟอง สลับกับตับบด
หรือเนื้อสัตว 1 ชอนโตะ ผักสุก 11/2 ชอนโตะ น้ำมันพืช 1/2 ชอนชา เสริมอาหารวางดวยมะละกอ 3-4 ชิ้น 
หรือ สม 1 ลูก
 ชวง 13 – 24 เดือน
 กินอาหาร 3 มื้อ โดย 1 มื้อ 
ประกอบดวย ขาวสวย 1 ทัพพี เนื้อสัตว 1 
ชอนโตะ ผัก 1/2 ทัพพี และดื�มนมจืด 2-3 
แกวตอวัน

อาหารตามวัย
กินอาหารกินอาหาร

อาหารตามวัย
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 เด็ก 3-5 ป
 กินอาหาร 3 มื้อ โดย 1 มื้อ ประกอบดวย ขาวสวย 1-11/2 ทัพพี เนื้อสัตว 1 ชอนโตะ 
สลับกับไขหรืออาหารทะเล ผัก 1 ทัพพี สม 2 ลูกหรือกลวย 1 ลูก และดื�มนมจืด 2-3 แกวตอวัน
 เด็ก 6-8 ปี
 กินอาหาร 3 มื้อ โดยใน 1 วัน ควรกิน ขาว-แปง 7 ทัพพี ผัก 4 ทัพพี ผลไม 3 สวน เนื้อสัตว 4 ชอนโตะ 
นมจืด 2–3 แกว 
 เด็ก 9-13 ป
 กินอาหาร 3 มื้อ โดยใน 1 วัน ควรกิน ขาว-แปง 8 ทัพพี ผัก 4 ทัพพี ผลไม 4 สวน เนื้อสัตว 6 ชอนโตะ 
นมจืด 2 แกว น้ำมันพืช 5 ชอนชา น้ำตาล 4 ชอนชา เกลือไมเกิน 1 ชอนชา
 ผูหญิง 14 – 20 ป (พลังงาน 1600 กิโลแคลอรีตอวัน)
 กินอาหาร 3 มื้อ โดยใน 1 วัน ควรกิน ขาว-แปง 8 ทัพพี ผัก 4 ทัพพี ผลไม 4 สวน เนื้อสัตว 6 ชอนโตะ 
นมจืด 2 แกว น้ำมันพืช 5 ชอนชา น้ำตาล 4 ชอนชา เกลือไมเกิน 1 ชอนชา
 ผูชาย 14–20 ป (พลังงาน 2000 กิโลแคลอรีตอวัน)
 กินอาหาร 3 มื้อ โดยใน 1 วัน ควรกิน ขาว-แปง 10 ทัพพี ผัก 5 ทัพพี ผลไม 5 สวน เนื้อสัตว 9 
ชอนโตะ นมจืด 2 แกว น้ำมันพืช 7 ชอนชา น้ำตาล 6 ชอนชา เกลือไมเกิน 1 ชอนชา

อาหารตามวัย
กินอาหารกินอาหาร
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 ผูชาย 21–30 ป (พลังงาน 2150 กิโลแคลอรีตอวัน)
 กินอาหาร 3 มื้อ โดยใน 1 วัน ควรกิน ขาว-แปง 11 ทัพพี ผัก 51/2 ทัพพี ผลไม 41/2 สวน เนื้อสัตว 
101/2 ชอนโตะ นมจืด 2 แกว เกลือไมเกิน 1 ชอนชา
 ผูชาย 31–60 ปี (พลังงาน 2100 กิโลแคลอรีตอวัน)
 กินอาหาร 3 มื้อ โดยใน 1 วัน ควรกิน ขาว-แปง 101/2 ทัพพี ผัก 5 - 51/2 ทัพพี ผลไม 4 - 41/2 สวน 
เนื้อสัตว 91/2-101/2 ชอนโตะ นมจืด 2 แกว เกลือไมเกิน 1 ชอนชา
 ผูหญิง 21–60 ปี (พลังงาน 1750 กิโลแคลอรีตอวัน)
 กินอาหาร 3 มื้อ โดยใน 1 วัน ควรกิน ขาว-แปง 9 ทัพพี ผัก 41/2 ทัพพี ผลไม 41/2 สวน เนื้อสัตว 
71/2 ชอนโตะ นมจืด 1-2 แกว เกลือไมเกิน 1 ชอนชา
 ผูสูงอายุ
 หมูที่ 1 : ไข 1 ฟองตอวัน เนื้อสัตว 120–160 กรัมตอวัน นม 1 แกวตอวัน
 หมูที่ 2 : ขาวสุก 6 ทัพพีตอวัน
 หมูที่ 3 : ตำลึง คะนา หรือผักบุง 3–4 ถวยตอวัน ฟกทอง แครอท 1/2 ถวยตอวัน
 หมูที่ 4 : ผลไม 3 สวนตอวัน เลี่ยงผลไมรสหวานจัด เชน ทุเรียน องุน ขนุน ลำไย
 หมูที่ 5 : น้ำมันพืช 2 ชอนชา

อาหารตามวัย
กินอาหารกินอาหาร
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