
แนวทางการจัดการอาหารกลางวันและการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ 



การรับประทานอาหารวัยเรียน 

 ควรได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ 

 ให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดี 

 ให้เด็กมีพลังงานส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ 

 เด็กมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

 เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ มีสมาธิ ความจ า 

 ลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 



การจัดอาหารส าหรับเด็กวัยเรียน 

ความต้องการอาหารแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ 

• อายุ /เพศ /กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย/ ออกก าลังกาย 

 

อายุ 1-3 ปี 1,000 กิโลแคลอรี 
อายุ 4-5 ปี 1,300 กิโลแคลอรี 
อายุ 6-13 ปี 1,600 กิโลแคลอรี 
อายุ 14-25 ปี 2,000 กิโลแคลอรี  
  

ความต้องการพลังงาน/วัน 



อาหารที่เด็กๆ ชอบ
รับประทานซ ้าๆ 







ข้าวไข่เจียว 

ข้าวสวย = 120  กรัม 

น ้ามัน    = 8  ช้อนชา ไข่   =  1 ฟอง  

ถ้ากินไข่เจียว 1 เดือน 30 วัน ล่ะ......... ข้าวสวย 3.6  กิโลกรัม  ไข่ 30 ฟอง  น ้ามัน  1.2 ลิตร 





โรงเรียนจัดบริการอาหาร 
แก่นักเรียนมื อใดบ้าง 



เป้าหมายของสารอาหารที่ควรได้รับ 

• อาหารกลางวันและอาหารเสรมิมื้อว่างมีสัดสว่นเป็นร้อยละ 30 และ 10 ของสารอาหารทีค่วรได้รับ
ประจ าวัน 

มื อ เช้า ว่างเช้า เที่ยง ว่างบ่าย เย็น 

ร้อยละ 20 10 30 10 30 

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารอ้างอิงทีค่วรได้รับประจ าวันส าหรับคนไทย 2546 
คณะกรรมการจัดท าข้อก าหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจ าวันส าหรับคนไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 





อาหาร (ปริมาณ) อนุบาล  
(4-5 ปี) 

ป.1- ป.3 
(6-8 ปี) 

ป.4-ป.6  
(9-12 ปี) 

ม.1-ม.3 
(13-15 ปี) 

ข้าวแป้ง (ทัพพี) 1.5 2 2.5 3 

เนื้อสัตว์ (ช้อนกินข้าว) 1.5-2 2 2 3 

ผัก(ทัพพี) 0.5 1 1 1 

ผลไม้ (ส่วน) 0.5 1 1 1 

น้ ามัน(ช้อนชา) 1 1.5 2 2.5 

ปริมาณอาหารที่ควรได้รับในมื อกลางวันส้าหรับเดก็วัยเรียน 

จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 



  กลุ่มข้าว- แป้ง 
1 ส่วน =  1 ทัพพี  ให้โปรตีน 1.6 กรัม  ไขมัน 0.11 กรัม คาร์โบไฮเดรต 18.2  กรัม   

 
 

ชนิดอาหารแลกเปลี่ยน 

- ข้าวสุก ข้าวกล้อง ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ ขนมจีน บะหมี่สุก 1 ทัพพี 

- ข้าวเหนียวนึ่ง ½ ทัพพี    ขนมปัง 1 แผ่น 

จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลงังาน 4  กิโลแคลอรี่   

พลังงานประมาณ 80 กิโลแคลอรี  



  กลุ่มผัก 
  ผักสุก  1 ทัพพี ประมาณ  40 กรัม =   ผักดิบ 2  ทัพพี ให้โปรตีน 0.9  กรัม  คาร์โบไฮเดรต  1.9  กรัม   

ชนิดอาหารแลกเปลีย่น 

-กะหล่้าปลีสุก คะน้าสุก  ต้าลึงสุก ผักกาดขาวสุก   
   ผักบุ้งสุก  แครอทสุก  ฟักทองสุก   
- ถั่วฝักยาวดบิ มะเขือเปราะดบิ ถั่วพูดบิ ถัว่ 1 ทัพพี     
- ผักบุ้งไทย  2 ทัพพี  แตงกวาดิบ 2 ทัพพี  ถั่วงอกดบิ 1½ทัพพ ี

จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

ให้พลังงาน ประมาณ   11  กิโลแคลอรี 



  กลุ่มผลไม้ 

ผลไม้ 1ส่วน  70-120  กรัม   

ให้โปรตีน 0.98  กรัม  ไขมัน 0.12 กรมั คาร์โบไฮเดรต  15.4  กรัม   

ชนิดอาหารแลกเปลีย่น 

- ล้าไย องุ่น ลิ นจี่ ลองกอง 6-8 ผลเล็ก  
- เงาะ  มังคุด 4 ผลกลาง 
- ส้มเขียวหวาน ชมพู่ 2 ผลเล็ก  
- กล้วยไข่ กล้วยน ้าว้า 1 ผล  
- กล้วยหอม มะม่วงดิบ มะม่วงสุก ฝร่ัง ½  ผล 
- มะละกอสุก  แตงโม สับปะรด 6 ชิ นพอค้า 

จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

ให้พลังงานประมาณ  

70 กิโลแคลอรี 



  กลุ่มเนื อสัตว ์
  เนื อสัตว์ 1 ส่วน  ประมาณ 15 กรัม   

ชนิดอาหารแลกเปลี่ยน 

 - เนื อเป็ด  เนื อไก่ เนื อกุ้ง เนื อปลา  เนื อ
ปลา เนื อหมู ตับไก่  
 ถั่วเขียว  ถั่วลิสง 1 ช้อนกินข้าว 
- ปลาทู ½ ตัวกลาง  ไขไ่ก่ ½ ฟอง 

จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

• เนื้อสัตว์ ปลา เครื่องใน ถัว่เมล็ดแห้ง 1 ช้อนกนิข้าว  ให้โปรตนี 2.4 กรัม  ไขมัน 0.15 กรัม คาร์โบไฮเดรต  1.1  
กรัม     พลังงานประมาณ 25 กิโลแคลอรี 
 
• ไข่ครึ่งฟอง พลังงาน 40 กิโลแคลอรี 



•นมสด นมพร่องมันเนย  1 แก้ว  
•โยเกิร์ต 1 ถ้วย 
•ปลาตัวเล็ก ลูกปลา 2 ช้อนกินข้าว 
•ผักใบเขียวเข้ม 1 ทัพพี 

กลุ่มนม 
  นมสด 1 แก้ว 200 มิลลิลิตร  แคลเซียม 226 มิลิกรมั 

    

ความต้องการแคลเซียม/วัน 

1-3 ป ี 500 มิลลิกรัม 

4-8 ป ี 800 มิลลิกรัม 

9-14 ป ี 1,000 มิลลิกรัม 
จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 



น ้ามันพืช 1 ช้อนชา  5 กรัม ให้พลงังานประมาณ  45 กิโลแคลอรี  
    

น ้ามันพืช   1 ช้อนชา 

น ้ามันหม ู 1 ช้อนชา 

หัวกะท ิ 3 ช้อนชา 

ครีมเทียม 2 ช้อนชา 

สลัดน ้าข้น 2 ช้อนชา 

จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

กลุ่มไขมัน 

คาร์โบไฮเดรต 1 กรมั ให้พลังงาน 9  กิโลแคลอรี่   



อย่าลืมล้างผัก ผลไม้ ทุกครั้งกอ่นรับประทานทกุครั้ง 

ล้างแบบไหนดีล่ะ 





ตักอาหารมื้อเที่ยงแก่นกัเรียน 
 
อนุบาล  (4-5 ปี)   
 
ป.1- ป.3 (6-8 ปี) 
 
ป.4-ป.6 (9-12 ปี) 
 



อาหาร (ปริมาณ) อนุบาล  
(4-5 ปี) 

ป.1- ป.3 
(6-8 ปี) 

ป.4-ป.6  
(9-12 ปี) 

ม.1-ม.3 
(13-15 ปี) 

ข้าวแป้ง (ทัพพี) 1.5 2 2.5 3 

เนื้อสัตว์ (ช้อนกินข้าว) 1.5-2 2 2 3 

ผัก(ทัพพี) 0.5 1 1 1 

ผลไม้ (ส่วน) 0.5 1 1 1 

น้ ามัน(ช้อนชา) 1 1.5 2 2.5 

ปริมาณอาหารที่ควรได้รับในมื อกลางวันส้าหรับเดก็วัยเรียน 

จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 



อาหารกลางวนั/สัปดาห ์

จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

1. จัดข้าวและกับข้าวไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 

2. จัดอาหารจานเดียวไม่ควรเกิน 1 ครั้ง 

3. จัดผลไม้ทุกวันหรือไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง 

4. จัดผักทุกวันใหห้ลากหลายอยา่งน้อย 5 ชนิด/สัปดาห ์

5. ขนมหวานไม่ควรเกิน 2 ครั้ง 

6. ไข่ 2-3 ฟอง/คน/สัปดาห ์



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

7. ปลา / ปลากินได้ทั้งก้าง /ผลติภณัฑ์จากปลา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

8. ตับ 1 ครั้ง ประมาณ 5 กรัม 

9. ถั่วเมล็ดแหง้   1  ครั้ง 

10. เผือก- มัน 1 ทัพพ ี

11. น้ าตาลไม่เกิน  60 กรัม 

12 น้ ามันพืช หรือกะทิ 1-2 ช้อนชา 5 ครั้ง/สัปดาห ์

อาหารกลางวัน/สัปดาห์ 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

ตัวอย่างการประเมิน 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

ตัวอย่างการประเมิน 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

ชนิด/ปริมาณอาหาร ปริมาณอาหาร  พลังงาน/ 1 ส่วน พลังงานกิโลแคลอรี 
ข้าว  2 ทัพพ ี 2 ส่วน 80 160 

เนื อสัตว์ 2 ช้อนกินข้าว 2 ส่วน 25 50 

ผลไม้ 4 ชิ นค้า ½ ส่วน 70 35 

ผัก แตงกวาเล็ก 2 ลูก 1 ส่วน 11 11 

ไขมัน 2 ช้อนกินข้าว  2 ส่วน 45 90 

รวม ประมาณ 346 

จากอาหารแลกเปลี่ยน: หาค่าประมาณพลังงานของอาหาร 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

มื้อ /รายการอาหารและ
องค์ประกอบ 

ข้าวแป้ง 
(ทัพพี) 

ผัก 
(ทัพพี) 

ผลไม้ 
(ส่วน) 

เน้ือสัตว์ 
(ช้อนกิน
ข้าว) 

นม (แก้ว) น้ ามัน(ช้อน
ชา) 

น้ าตาล(ช้อน
ชา 

อาหารเช้า 
 

อาหารว่างเช้า 

อาหารกลางวัน 

อาหารว่างบ่าย 

อาหารเย็น 

รวมพลังงานที่ได้รับ X 80 X11 X 70 X 25-40 X 90-150 X45 x15 

รวมทั้งวัน 

บันทึกการบริโภคอาหารใน 1 วัน 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

มื้อ /รายการอาหารและ
องค์ประกอบ 

ข้าวแป้ง 
(ทัพพี) 

ผัก 
(ทัพพี) 

ผลไม้ 
(ส่วน) 

เน้ือสัตว์ 
(ช้อนกิน
ข้าว) 

นม (แก้ว) น้ ามัน(ช้อน
ชา) 

น้ าตาล(ช้อน
ชา 

อาหารเช้า  ข้าวมันไก่ 
 

-  ข้าวสวย 2 

-   เน้ือไก่ 2 

-   น้ ามัน 2 

 - แตงกวา  1 

- ชมพู่  1/2 

อาหารว่างบ่าย 

อาหารเย็น 

รวมพลังงานที่ได้รับ X 80 X11 X 70 X 25-40 X 90-150 X45 x15 

รวมทั้งวัน.346 +.......... 160 11 35 50 90 

ตัวอย่างบันทึกการบริโภคอาหารใน 1 วัน 



อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับนักเรียน 
 



จัดอาหารวา่งและเครือ่งดื่มที่ ไมห่วานจัด เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง 

 
4-5 ปี ไม่ควรเกิน 130 กิโลแคลอร ี 

6-13 ปี ไม่ควรเกิน 160 กิโลแคลอร ี 
14-19 ปี ไม่ควรเกิน 200 กิโลแคลอร ี

 6 ชิ น พลังงานประมาณ  70 กิโลแคลอรี 

อาหารว่างส าหรับวัยเรยีน  
(ไม่เกิน 10% ของพลังงานทีต่้องการ/ วนั) 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

อาหารว่างรสหวานจัด 

อาหารว่างที่มปีระมาณน้ าตาลเกิน 12 กรมั  
(ประมาณ 3 ช้อนชา)   

เช่น ลูกอม อมยิม้ นมอัดเมด็ ชอกโกแลต เป็นต้น 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

เครื่องดืม่ที่ระบุน้ าตาลในฉลากเกิน 5 % ต่อการบริโภค 1 ครัง้ 
 

หรอื มีน้ าตาลเกิน 5 กรมั ในเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร 
 

เครื่องดื่มรสหวานจัด 



เครื่องดื่มที่ผสมเอง 

• กรณีไม่ใส่น้ าแข็ง 

• น้ าตาล 5 กรัม / น้ า 100 มิลลิลิตร 
• น้ าตาล 50 กรัม / น้ า 1  ลิตร 
• น้ าตาล 1/2 กิโลกรัม/น้ า  10 ลิตร 
 



เครื่องดื่มที่ผสมเอง 

• กรณีใส่น้ าแข็ง    

• น้ าตาล 10 กรัม / น้ า 100 มิลลิลิตร 
• น้ าตาล 1 ขีด / น้ า 1  ลิตร 
• น้ าตาล 1 กิโลกรัม/น้ า  10 ลิตร 
 



เครื่องดื่มอ่อนหวาน 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

อาหารว่างที่มีไขมันสงู 

อาหารว่างที่มไีขมันสูง ปรุงโดยใช้น้ ามันมากเกิน 2.5 กรมั/มือ้  
หรอืมากกว่า ครึ่งชอ้นชา  

เช่น มันฝรั่งทอด ลูกชิ้นทอด เค้กหน้าครมี  

หลีกเลี่ยงไขมันทรานส์......คุกกี   โดนัท  ขนมเค้ก เนยเทียม 



1 ช้อนชา 4 กรัม 1 ช้อนชา 5 กรัม จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

น ้ามัน 1 ช้อนชา 5 กรัม  

ใน 1 วัน เด็กไม่ควรบริโภคเกิน 3-6 ช้อนชา  



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 



อาหารว่างรสเค็มจัด 

อาหารทีร่ะบุโซเดยีมในฉลากเกินรอ้ยละ 4 ของปรมิาณที่แนะน า/วนั  
ต่อการบริโภค 1 ครั้ง 

 
หรอืปริมาณโซเดยีมเกิน 100 มิลลิกรัม/ครั้ง  

เช่น ขนมกรุบกรอบ ไส้กรอก  

มันฝรั่งทอดกรอบ 1 หน่วยบริโภค (30 กรัม) 
โซเดียม ประมาณ 200- 250 มิลลิกรมั 



โซเดียมในอาหาร 

โซเดียม 1,480 มิลิกรัม โซเดียม 1,760 มิลิกรัม 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

ปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับ/วัน ส้าหรับวัยเรียน 

อายุ (ปี) โซเดียม/วัน (mg) 

6-8 325-950 

9-12 400-1,175 

13-15 500-1,500 

16-18 525-1,600 

เกลือ 1 ช้อนชา 5 กรัม  
มีโซเดียม  2,000 มิลลิกรัม 
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ฉลากโภชนาการ 
(Nutrition Labeling) 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

ฉลากโภชนาการ......คอือะไร 
 

ฉลากของอาหารที่มีการแสดงข้อมลูโภชนาการของอาหาร เกี่ยวกับชนิดและ
ปริมาณสารอาหาร 

 
อยู่ในกรอบภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลโภชนาการ” และรวมถึงการใช้ข้อความกล่าว

อ้างทางโภชนาการด้วย 
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ฉลากโภชนาการ......บอกอะไร  
 

ปริมาณและชนิดสารอาหารของผลติภัณฑ์  
เปรียบเทียบกับสารอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคประจ าวันส าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปี 

ขึ้นไป  
 
 
 

ทีพ่ลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี  
ทีม่ีสภาวะทางสุขภาพปกต ิ

 

ความต้องการพลังงาน/วันของแต่ละคน แตกต่างกัน 
 ตามอายุ เพศ และกิจกรรมทางกาย  

 



ทาไมต้องอ่านฉลากโภชนาการ ?  

 

• รู้ปริมาณสารอาหารในแตล่ะผลิตภัณฑ์  

• ใช้เปรยีบเทียบปริมาณสารอาหารในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน  

• ใช้เปรยีบเทียบปริมาณสารอาหารกับราคาในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดยีวกัน  

• ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร  
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THAI RDI -ปริมาณสารอาหารของคนทีต่อ้งการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่  

ปริมาณไขมันทั้งหมด ไขมันอิม่ตัว โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต  
ควรได้รับร้อยละ 30   10  10  และ  60 ตามล าดับ 

ไขมัน 1 กรัม พลังงาน 9 กิโลแคลอรี  /โปรตนี  1 กรัม พลังงาน  4 กิโลแคลอรี  /คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม พลังงาน  4 กิโลแคลอร ี
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ปริมาณสารอาหารของคนทีต่อ้งการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่  
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ปริมาณสารอาหารของคนทีต่อ้งการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่  
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กรอบข้อมูล 
โภชนาการแบบเต็ม 
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หนึ่งหน่วยบริโภค   
หมายถึง ปริมาณอาหารที่คนไทยปกติรับประทานได้หมดใน 1 ครั้ง   

หรือเรียกว่า “กินครั้งละ” 

ปริมาณ 1 หน่วยบริโภคของอาหารแต่ละประเภทแตกต่างกัน เช่น 
 
•นมและผลติภัณฑ์นมพร้อมดื่ม    200 มล. 
•โยเกิร์ตพร้อมดื่ม     150 มล 
•น้้าผลไม้      200 มล. 
•ข้าวเกรียบ มันฝรั่งทอด ขนมกรอบ   30 กรัม 
•ข้าวต้ม โจ๊ก บะหมี่                 50  กรัม 

จ้านวนหน่วยบริโภคต่อ 
หมายถึงจ านวนครั้งของการบริโภคอาหารนั้นที่มีอยู่ในหนึ่งหน่วยภาชนะบรรจุ 
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ตัวอย่างฉลากโภชนาการมันฝรั่งทอดยี่ห่อหนึ่ง 
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หน่ึงหน่วยบริโภค : 1/7 ซอง ( 30 กรัม)   
    จ้านวนหน่วยบริโภคต่อ : ประมาณ 7 

ตัวอย่างการแปรผล.....มันฝรั่งทอด 
 

หนึ่งหน่วยบริโภค คือ 1/7 ซอง ( 30 กรัม)  
และมันฝรั่งทอดห่อนี้ควรแบ่งบริโภค 7 ครั้ง   
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คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค    
พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี  (พลังงานจากไขมัน 80 กิโลแคลอรี) 

ตัวอย่างการอ่าน 
 

พลังงานทั้งหมดของอาหารที่บริโภคต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 
 (เพียง 30 กรัม) จะได้พลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี 

 แต.่.......ถ้าบริโภคหมดทั้งห่อจะต้องน้า  
160 กิโลแคลอรี x 7 

จะได้พลังงาน 1,120 กิโลแคลอรี 
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บอกปริมาณสารอาหารที่จะได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเทยีบกับปริมาณที่แนะน้าตาม Thai-RDI ต่อวัน 
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ลองค้านวณ...  
เช่น ไขมันทั้งหมด 9 กรัม คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณที่แนะน าต่อวัน ? 
      = 9 กรัม x 100 % =  14 % 
                  65 กรัม  (ค่านี้มาจาก Thai-RDI) 

 
**** 14 %   หมายถึงกินแค่ 1 หน่วยบริโภค (30 กรัม นะ) 
 
สารอาหารตัวอื่นๆ ก็ค านวณใช้หลักการเดยีวกัน 
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แล้วถ้าบริโภคหมดห่อเลย จะค้านวณอย่างไร???? 
-ให้เอา 7 มาคูณกับปริมาณสารอาหารทีร่ะบุในฉลากโภชนาการ 
  

X7 = 63 ก. 

X7 = 14 ก. 

X7 = 14ก. 

X7 = 126ก. 
X7 = 7ก. 

X7 = 14ก. 
X7 = 980 มก. 

X7 =98 % 
X7 =70 % 

X7 = 42 % 
X7 = 28% 

X7 = 42% 
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บอกร้อยละวิตามินและแร่ธาตุที่จะได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเทียบกับปริมาณที่แนะน้าตาม Thai-RDI ต่อวัน 

ตัวอย่างอ่าน... ถ้าคุณบริโภคหนึ่งหน่วยบริโภค ( 1/7 ห่อ หรือ 30 กรัม) 
คุณจะได้รับธาตุเหล็ก  2 %  เมื่อเทียบกับความต้องการต่อวัน  
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กินครั้งละ 30 กรัม และ 1 
ห่อ ควรแบ่งกิน 7 ครั้ง 

กินครั้งละ 30 กรัมจะได้คุณค่า
ทางโภชนาการตามตารางนี้ 

แต่ถ้ากินหมดห่อ
ตัวเลขในตารางนี้

ให้คูณด้วย 7 
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ฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amount) 

ช่วงที่ 1 แสดงข้อความ พลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม 
ช่วงที่ 2 แสดงพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบรรจภุัณฑ ์
ช่วงที่ 3 แสดงค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมเป็นร้อยละ 
             โดยเทียบจากพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี  น้ าตาล  65 กรัม  
              ไขมัน 65 กรัม และโซเดียม 2,400 มิลิกรัม 
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ตัวอย่างการอ่าน 
อาหารซองนี้ควรแบ่งบริโภค 7 ครั้ง 
 
ถ้าบริโภคหมดซองโดยที่ไม่แบ่ง จะได้รับพลังงานทั้งหมด 1,120 กิโลแคลอรี คิดเป็นร้อยละ 56 ของ
ปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน  เป็นต้น 
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ข้อสังเกต 
หากจะคิดเทียบกับหนึ่งหน่วยบริโภคให้หาร 7  
 
เช่น ถ้ากินเพียง 1/7 ซองจะได้รับพลังงาน ??? 
= 1,120 กิโลแคลอรี = 160 กิโลแคลอรี 
       7  
คิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน  เป็นต้น 

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึง่หน่วยบริโภค  
พลังงานทัง้หมด 160 กิโลแคลอรี   

เท่ากับฉลากแบบเต็ม 
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ข้อสังเกต 
หากจะคิดเทียบกับหนึ่งหน่วยบริโภคให้หาร 7  
 
เช่น ถ้ากินเพียง 1/7 ซองจะได้รับพลังงาน ??? 
= 1,120 กิโลแคลอรี = 160 กิโลแคลอรี 
       7  
คิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน  เป็นต้น 

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึง่หน่วยบริโภค  
พลังงานทัง้หมด 160 กิโลแคลอรี   

เท่ากับฉลากแบบเต็ม 
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2. เมื่อกิน 1 หน่วยบริโภค  
ให้พลังงานต่างกันหรือไม่ 

1 

2 

1. ข้อใดให้พลังงานมากกว่าเมื่อกินหมด 1 
ซอง  
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2. เมื่อกิน 1 หน่วยบริโภค  
ให้พลังงานต่างกันหรือไม่ 

1 

2 

1. ข้อใดให้พลังงานมากกว่าเมื่อกินหมด 1 
ซอง  

  ข้อ1 ให้พลังงาน 1,120 กิโลแคลอรี  

ใหพ้ลังงานเท่ากันคือ 160 กิโลแคลอรี  
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1.อาหารชนิดใดน้ าตาลมากกว่า............... 
2.ถ้าไม่ต้องการเป็นโรคไตควรเลือกอาหารชนิดใด............... 

•  ถ้าบริโภคอาหารแต่ละชนิดใน  1 หน่วยบริโภค  

1.อาหารชนิดใดน้ าตาลมากกว่า............... 
2.ถ้าต้องการควบคุมน้ าหนักควรเลือกบริโภค............... 

•  ถ้าบริโภคอาหารแต่ละชนิดหมดซอง 
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ฝึกเรยีนรู ้
1.หน่ึงหน่วยบริโภค........................................ จ้านวนหน่วยบริโภค.............................................. 
2.พลังงานท้ังหมดเม่ือรับประทานครึ่งกระป๋อง..............................หมดกระป๋อง............................. 
3.น้้าตาลกี่กรัมเมื่อรับประทาน 1 หน่วยบริโภค............................................................................ 
4.โซเดียมกี่มิลิกรัมเมื่อรับประทานครึ่งกระป๋อง..............................หมดกระป๋อง............................. 
5.ได้รับแคลเซียมกี่% เม่ือรับประทาน 1 หน่วยบริโภค.................................................................... 
 

½  กระปอ๋ง (78 กรัม) 

กระป๋อง: ประมาณ 2 

 50 กิโลแคลอรี ) 

 130 กิโลแคลอร ี

 6 ก.   9 % 

 1 ก.   5 % 

 45 มก.   15 % 

11 ก.    

 8 ก.              3 % 

 1 ก.                   3 % 

 8 ก.   

390  มก.             17% 

0 
2 2 

35 6 
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ฝึกเรยีนรู ้
1.หนึง่หน่วยบริโภค....... ½  กระป๋อง (78 กรัม)......... จ้านวนหน่วยบริโภค....... ประมาณ 2 
2.พลังงานทัง้หมดเมื่อรับประทานครึง่กระป๋อง.. 130 กิโลแคลอรี .....หมดกระป๋อง.... 260 กิโลแคลอรี  
3.น้้าตาลกี่กรัมเมื่อรับประทาน 1 หน่วยบริโภค............. 8 ก............................................. 
4.โซเดียมกี่มิลิกรัมเมื่อรับประทานครึง่กระป๋อง.......... 390  มก......หมดกระป๋อง...........780 มก...... 
5.ได้รับแคลเซียมกี่% เมื่อรับประทาน 1 หน่วยบริโภค............35 %.................................. 
 

½  กระปอ๋ง (78 กรัม) 

กระป๋อง: ประมาณ 2 

 50 กิโลแคลอรี ) 

 130 กิโลแคลอร ี

 6 ก.   9 % 

 1 ก.   5 % 

 45 มก.   15 % 

11 ก.    

 8 ก.              3 % 

 1 ก.                   3 % 

 8 ก.   

390  มก.             17% 

0 
2 2 

35 6 



นมโรงเรียน 
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นมโรงเรียน 

นมพาสเจอร์ไรส์ 
(บรรจุถุง) 

นมยูเอชที 
(บรรจุกล่อง) 
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แตกต่างกันอย่างไร? 
ประเด็น นมพาสเจอร์ไรส ์   นมยูเอชที 

กรรมวิธีฆ่าเช้ือ* • อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 63°C              เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 นาที   

• อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 133 °C 

  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วินาที   

• บรรจุในสภาวะปราศจากเช้ือ 
• อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 72°C              เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 15 วนิาที  

• ท าให้เย็นทันที่ที่อุณหภูม ิ                  ไม่เกิน 
5 °C 

การเหลือรอด 

ของจุลินทรยี ์

ท าลายเช้ือจลุินทรยี์ที่ก่อโรคได้แตย่ังมีจุลินทรยี์
กลุ่มทนร้อนเจริญได ้

ท าลายเช้ือจลุินทรยี์ก่อโรค และสปอร์ของ
เชื้อจุลินทรยี์ได ้

การเก็บรักษา อุณหภูมิไม่เกนิ 8°C                    ระยะเวลาไม่
เกิน 10 วัน 

อุณหภูมิห้อง                         ระยะเวลา 6 – 
9 เดือน 



เง่ือนไขท่ีผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ  

ต้องด าเนินการขนส่ง และเก็บรักษานมโรงเรียน ดังนี้ 

1. การขนส่งของผู้ประกอบการ 2. การเก็บรักษาของโรงเรียน 

นมพาสเจอร์ไรส ์

• ขนส่งด้วยรถห้องเย็น                     

อุณหภูมิ ไม่เกิน 4 C                

นมยเูอชท ี

• ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีตู้ หรือหลังคา หรอืผ้าใบปดิ
มดิชิด 

• ซ้อนสูงไม่เกิน 10 ชั้น 

* ขนส่งในวันเวลาราชการ/ได้รับ                ความ
ยินยอมเป็นลายลักษณอ์ักษร 

   ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหา 
• เก็บในตู้เย็น หรือใช้น้ าแข็งในถังแช่ 
• เทอร์โมมเิตอร์เพื่อใช้ตรวจวัด 

   โรงเรยีน 

• ควบคุมอุณหภูมินมไม่เกิน 8 C   

นมพาสเจอร์ไรส ์

นมยูเอชท ี

• โรงเรยีนจัดหาสถานที่เก็บที่สะอาด  

อ้างอิง: ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ภาคเรียนท่ี 2/2559 
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การเฝ้าระวัง 
การเจริญเติบโต 



เป้าหมาย 

ณฐัวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล  ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 
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การเจริญเติบโต
ดีข้ึนมากกว่าเดิม การเจรญิเติบโตที่ดีอยู่

แล้ว  

ให้คงอยู่ 



การประเมินภาวะการเจริญเติบโต 

เด็กควรมีกราฟติดตามภาวะการเจริญเติบโตทุกคน 
ควรมีการแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครอง 
ด้าเนินการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ใช้กราฟประเมินการเจริญเติบโต 

1. น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 

2. ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
 



การเตรียมเครื่องวัดส่วนสูง 

 ตัวเลขมีความละเอียด 0.1 เซนติเมตร และเรียงต่อกัน 

  มีไม้ฉาก L ส าหรับวัดค่าความยาว/ส่วนสูง 

การเตรียมเครือ่งชั่งน้้าหนัก 

• ให้ใช้เครื่องชั่งน้า้หนักที่มีความละเอียด 0.1 กิโลกรัม 

• ตรวจสอบเครื่องชั่งน้้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนท้าการชั่งทุกครั้ง 

• วางเครื่องชั่งน้้าหนักอยู่บนพื้นราบ มีแสงสว่างเพียงพอส้าหรับการอ่านตัวเลข และปรับให้เข็มอยู่ที่เลข 0 ทุกครั้งที่มี
การใช้งาน 

• ควรใช้เครื่องชั่งเดิมทุกครั้งในการติดตามการเจริญเติบโต 



อ่านค่าให้ละเอียดมีทศนิยม 
1 ต าแหน่ง  เช่น 10.6 

กิโลกรัม 

ถอดเสื้อผ้าที่หนาๆออก ให้เหลือเท่าที่จ าเป็น 
รวมทั้งถอดรองเท้าและถุงเท้า  น าสิ่งของออกจาก
ตัว 

ถ้าใช้เครื่องชั่งน้ าหนักแบบยืนที่มีเข็ม  ผู้ที่อ่านค่า
น้ าหนักจะต้องอยู่ในต าแหน่งตรงกันข้ามกับเด็ก 
ไม่ควรอยู่ด้านข้างทั้งซ้ายหรือขวาเพราะจะท าให้
อ่านค่าน้ าหนักมากไปหรือน้อยไปได้ 

วิธีการชั่งน้ าหนกั 
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วิธีการวัดส่วนสูง 
อ่านคา่ส่วนสูงระดับ

สายตา 

ศีรษะชดิ 
เครื่องวดัส่วนสูง 

 หลังชิด 
เครื่องวดัส่วนสูง 

 ก้นชิดเครือ่งวดัส่วนสูง 

 เข่าชิด เขา่ตรง 

 ส้นเท้าชิดเครือ่งวัดส่วนสูง 

 

ไม้ฉาก 

 

เครื่องวดัส่วนสูง 

ถอดรองเทา้ ถุงเท้า 
และยืนบนพื้นราบ  

 

ทา่ศรีษะและเทา้ที่
ถูกตอ้ง 

ทา่ศรีษะและเทา้ 
ไม่ถูกตอ้ง 
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อายุเท่าไร?? 



ปี   เดือน   วัน 

ปี เดือน วัน ที่เกิด 

60 2 17 

ตัวอย่าง 

วัน เดือน ปี เกิด       คือ    25 ธันวาคม 2549 

วัน เดือน ปี ที่ชั่ง-วัด  คือ    17 กุมภาพันธ์ 2560 

ปี เดือน วัน ที่ชั่ง 

49 12 25 
- 

อายุ 22 1 10 

เศษของวัน 
ที่เกิน   15 

วัน   
ให้ปัดเป็น  
1 เดือน 

ดังนั้น อายุเด็กเท่ากับ 10  ปี       เดือน 



จารุรัตน์  จิณะมูล นักโภชนาการ ศอ. 12 ยะลา 

- 

ตัวอย่างการค้านวณอายุเด็ก ปี เดือน วัน 

ปี เดือน วัน ที่ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 60 3 23 _ 
ปี เดือน วัน  เกิด 50 11 1 

อายุเด็ก 9 4 22 

* ถ้าเศษของวันมากกว่า 15 วัน ให้ปัดเป็น 1 เดือน 

ดังนั้น อายุเด็กเท่ากับ 9 ปี 5 เดือน 



  แปลผล 

ประเมินภาวะการเจริญเตบิโต 

ประเด็นส าคัญของการแปลผล 

 ภาวะการเจริญเติบโตเด็ก 

 ต าแหน่งของส่วนสูงและน้ าหนัก 

 แนวโน้มการเจริญเติบโต 

 จุดน้ าหนัก-ส่วนสูง และลากเส้นเชือ่มจุดบนกราฟการเจริญเติบโตของ
เด็ก 



ส่วนสงูตามเกณฑ์อายุ 



ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์การ
เจริญเตบิโตดีมากๆ 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์การ
เจริญเตบิโตดีมาก 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์การ
เจริญเตบิโตด ี

กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 



ส่วนสูงอยู่ในเกณฑเ์สี่ยง
ต่อการขาดอาหารแบบ

เรื้อรงั 

ส่วนสูงอยู่ในเกณฑข์าด
อาหาร 

แบบเร้ือรัง 

กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 



น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 



น้ าหนักอยู่ใน 
ภาวะอว้นระดบั 2 

น้ าหนักอยู่ใน 
ภาวะอ้วนระดบั 1 

น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 



น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์
เสี่ยงต่อภาวะอ้วน 

น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 



  

น้ าหนัก 
อยู่ในเกณฑ ์

การเจรญิเติบโตด ี
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น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 



น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ที่
เสี่ยงต่อการขาดอาหาร 

น้ าหนักอยู่ในเกณฑข์าด
อาหารแบบเฉยีบพลัน 
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น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 



จุดกราฟติดตามแนวโนม้การเจริญเติบโต 



  
  

  
  

  

แนวโน้มการ
เจริญเติบโตของ

เด็ก  

  

  

  

        

นางณฐัวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 



  
  

  
  

  

แนวโน้มการ
เจริญเติบโตของ

เด็ก  

  

  

  

        



เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน” 

 
เด็กทีม่ีความยาวหรอืส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนัก 

อยู่ในระดบัสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

สูงดีสมส่วน 
ค านิยาม 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 



อ้วน ผอม 
เตี้ย 



เด็กขาดสารอาหาร (น้ าหนักน้อยกวา่เกณฑ์/ เต้ีย/ ผอม)  
เส่ียงต่อการขาดอาหาร(น้ าหนกัค่อนข้างน้อย/ค่อนข้างเตี้ย/ค่อนข้างผอม) 

เพิ่มอาหารประเภทที่ใหพ้ลงังาน เพือ่ให้เด็กมี
น้ าหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น   
 
-อาหารประเภทข้าว-แป้ง เช่น ข้าวเจ้า ขา้ว
เหนียว ก๋วยเตีย๋ว ขนมจีน ขนมปัง เผอืก มัน 
เป็นต้น  
 
- อาหารไขมนั เช่น น้ ามัน โดยการปรงุอาหาร
ด้วยวิธทีอดหรือผดั และกะทิ อาจท าเป็น
กับขา้วหรอืขนมหวานแบบไทยๆ เช่น 
กล้วยบวดชี 
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ในเด็กเตี้ย แนะน าแม่/พอ่/ผู้ปกครองเดก็ให ้
-เพิ่มอาหารพวกเนื้อสัตว์ใหเ้ด็กกิน เช่น ไข่ หมู ไก่ 
ปลา เพือ่เพิม่โปรตีน  
 
-เพิ่มอาหารที่ให้แคลเซียม ได้แก่ นม ปลากระปอ๋ง 
ปลาที่กินไดท้ัง้กระดูก เช่น ปลาตวัเล็ก เปน็ต้น กุ้ง
ฝอย เต้าหู ้
 

- นม เด็กควรดืม่นมทุกวัน ๆ ละ 2-3 กล่อง  

เด็กขาดสารอาหาร (น้ าหนักน้อยกวา่เกณฑ์/ เต้ีย/ ผอม)  
เส่ียงต่อการขาดอาหาร(น้ าหนกัค่อนข้างน้อย/ค่อนข้างเตี้ย/ค่อนข้างผอม) 

- ให้มอีาหารระหว่างมือ้ ไดแ้ก ่อาหารวา่งเช้า และบา่ย 
 
- อย่าให้เดก็กนิขนม-น้ าหวาน น้ าอัดลม ก่อนเวลาอาหารประมาณ  1 1/2 

- 2   ชั่วโมง 
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เด็กอว้น (เริ่มอ้วน/อ้วน) และกลุ่มเส่ียงตอ่ภาวะอ้วน (ทว้ม) 

ให้กินอาหารครบทุกกลุ่ม ในปริมาณที่
เหมาะสมและควรกินให้หลากหลาย 

อย่าอดอาหารมือ้หลัก 
หรือลดปริมาณอาหารมาก
เกินไป เนื่องจากเด็กก าลัง
เจริญเติบโต การลดอาหาร
มากไปจะท าให้เด็ก
เจริญเติบโตช้าลง 

- ลดปริมาณอาหารที่ให้พลังงานหากบริโภคมากกวา่ที่แนะน า ได้แก่ อาหารประเภท
ข้าว-แป้ง และอาหารไขมัน เชน่ น้ ามัน กะทิ  

 
- ควรหลีกเลี่ยงอาหารทอด ผัด แกงกะทิ หรือขนมที่ใส่กะทิ    ให้เปลี่ยนวิธีปรุงอาหาร
โดยการต้ม นึ่ง ปิ้ง ย า แทน 

หลีกเลี่ยงอาหารมัน เช่น หมู
สามชั้น หมูติดมัน หนังไก ่

- กินผัก ผลไม้รสไม่หวาน
จัดเพิ่มขึ้น 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ทางกายเป็นประจ า 
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แนวทางการคัดกรองความเสี่ยงเด็กอ้วน 

1) สังเกต/ตรวจสอบ รอยปื้นด้าที่คอและรอบรักแร ้
2) สังเกต/สอบถาม : นักเรียนนั่งหลับในเวลาเรียนเป็นประจ้า 
3) สอบถามข้อมูล : ผู้ปกครองเรื่องการนอนกรน และการหยุด หายใจขณะหลับของนักเรียน 
4) สอบถามผู้ปกครองประวัติความเจ็บป่วย บุคคลในครอบครัว : เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจ 
 
 

***กรณี พบตั้งแต่ 3 ใน 4 ข้อโรงเรียนส่งต่อ สถานบริการ 
สาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบโรงเรียน /ระบบช่วยเหลือนักเรยีน 
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โปรแกรมเฝ้าระวัง 
การเจริญเติบโตของเด็ก 



http://nutrition.anamai.moph.go.th 



หน้าแรกส าหรับลงทะเบียนผู้ใช้ และที่อยู่โรงเรียน 



ประเมินการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายคน 
ทั้ง 3 ดัชนบี่งชี้ ได้แก่ น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ     

ส่วนสงูตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสงู 

เด็กวัยเรียน ใช ้2 เกณฑ ์คือ 
   -ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
   -น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสงู   



เส้นการเจริญเติบโตของเด็ก ใช้ดู
แนวโน้มการเจริญเติบโต 

แสดงภาวะการเจริญเติบโตและ
ค าอธิบาย 

แนวโน้มการเจริญเติบโต 

จุดส่วนสงูบนกราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เปน็รายคน เพื่อแสดงภาวะการ
เจริญเติบโตและ 

แนวโน้มการเจรญิเติบโต  



จุดน้ าหนกับนกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เป็นรายคน เพื่อแสดงภาวะการเจริญเติบโตและ 

แนวโน้มการเจรญิเติบโต  

เส้นการเจริญเติบโตของเด็ก ใช้ดู
แนวโน้มการเจริญเติบโต 

แสดงภาวะ                การ
เจริญเติบโตและค าอธิบาย 
แนวโน้มการเจริญเติบโต 



สรุปผลการเจรญิเติบโต  
มีค าอธิบายภาวะและแนวโน้มการเจริญเตบิโต 

เป็นรายคน 



ประมวลผลภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 
เป็นรายคน  



สรุปรายงานภาวะการเจรญิเติบโตโรงเรยีน 



สิ่งส ำคัญที่สุด คือ  

“ การน้าข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมนี  
ไปใช้ประโยชน์ ” 

ณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ส้านักโภชนาการ กรมอนามัย 



1. แจ้งให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง เดก็วัยเรียนได้รับทราบถึงผลการประเมินการ
เจริญเติบโตของเด็กโดยเฉพาะแนวโน้มการเจริญเติบโต พร้อมทั้งอธิบายผล

การประเมิน 

การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเฝ้าระวังฯ 

ณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ส านักโภชนาการ  

2. สื่อสารให้ชุมชนไดร้ับทราบถึงผลการเจริญเติบโตของเด็กในชมุชน เพื่อจะ
ได้ก าหนดมาตรการทางสงัคมที่จะช่วยให้เดก็อายุ 0-18 ปีได้รับการเฝ้าระวัง

การเจริญเติบโตและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมนี้ เพื่อ
ใช้ในการก าหนดนโยบาย วางแผน และด าเนินการส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ รวมทั้งติดตามการเจริญเติบโต 
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APPLICATION 
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