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บทคัดยอ
ความรอบรดู า นอาหารและความรอบรดู า นโภชนาการ เปนแนวคิดทีม่ พี นื้ ฐานมาจากแนวคิดความรอบรู
ดานสุขภาพ โดยแนวคิดความรอบรูดานอาหารและโภชนาการมีผลลัพธที่สำคัญเพื่อมุงเนนการพัฒนาทักษะ
ทางปญญาและความสามารถของบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการ เพื่อใหบุคคลมีความรู
ดานอาหารและโภชนาการ ทักษะดานอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และผลลัพธเชิงบวกของสุขภาพ
บทความนี้ไดรวบรวมการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดความรอบรูดานอาหารและโภชนาการ
จากบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตั้งแตป ค.ศ. 2001
ถึง 2022 มีวตั ถุประสงคเพือ่ อธิบายความหมาย องคประกอบ และการประยุกตแนวคิดความรอบรดู า นอาหารและ
ความรอบรูดานโภชนาการในการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีสาเหตุสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร บทความนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานดานสุขภาพ สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดนำแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชสำหรับสงเสริมความรอบรูดานอาหารและโภชนาการ ทักษะดานอาหาร
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ: ความรอบรดู า นโภชนาการ ความรอบรดู า นสุขภาพ ความรอบรดู า นอาหาร
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Food and nutrition literacy: Definitions and applications
Waraporn Youngiam1, * Ph.D.

ABSTRACT
Food literacy and nutrition literacy emerged from the concept of health literacy. Food and
nutrition literacy is to promote cognitive skills and competency of people that emphasize food and
nutrition. Principal outcomes were to increase food and nutrition knowledge, food skills, dietary consumption
behavior, and improve the positive health outcomes.
This article conducted a literature review regarding food and nutrition literacy concepts from
academic and research articles, which were accepted both at national and international levels from 2001
to 2022. The objective was to describe meanings, components, and the applications of food and nutrition
literacy concepts in health promotion and non-communicable diseases prevention associated with
dietary consumption behavior. This article benefits health sectors, schools, and related organizations,
which applied these concepts to promote food and nutrition literacy, food skills, dietary consumption
behavior; to promote healthy people and increase the quality of life.
Keywords: Nutrition literacy, Health literacy, Food literacy
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บทนำ
อาหาร (Foods) หมายถึง สิ่งที่รับประทานแลว
ทำให ร า งกายเจริ ญ เติ บ โต เนื่ อ งจากร า งกายได ใ ช
ประโยชน จ ากคุ ณ ค า ทางโภชนาการ (Nutrition)
ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรระหวางสารอาหาร
(Nutrients) และรางกาย ไดแก การบริโภค การยอย
การดูดซึม การขนสง การใชและการขับถาย โดยทัว่ ไป
อาหารทีเ่ รารับประทานนัน้ จะใหสารอาหารหลัก 5 หมู
ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แรธาตุ และวิตามิน
ซึง่ มีหนาทีส่ ำคัญแตกตางกัน กลาวคือ คารโบไฮเดรต
ใหพลังงาน โปรตีนซอมแซมสวนที่สึกหรอ วิตามิน
และแรธาตุชวยเสริมสรางภูมิคุมกันและทำใหระบบ
ตางๆ ในรางกายทำงานไดเปนปกติ การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพจึงมีสวนชวยสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค และบำบัดโรคได (Natason, 2016)
ทัง้ นี้ การรับประทานอาหารทีไ่ มสมดุลทัง้ ชนิดและปริมาณ
อย า งต อ เนื่ อ งเป น ประจำย อ มส ง ผลเสี ย ต อ สุ ข ภาพ
ดังจะเห็นไดจากปญหาสาธารณสุขในหลายประเทศ
ทัว่ โลก พบอัตราปวยดวยโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังเพิม่ สูงขึน้
(Hajat & Stein, 2018) ทำใหการดำเนินงานดานสาธารณสุข
ที่ ผ า นมาจึ ง มุ ง เน น ส ง เสริ ม สุ ข ภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดวยวิธีการใหสุขศึกษาหรือการจัดโปรแกรม
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม อย า งไรก็ ต าม วิ ธี ดั ง กล า ว
อาจไม เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เปลี่ยนแปลงผลลัพธทางสุขภาพ หากผูรับขอมูลนั้น
ขาดความรู ความเขาใจและไมสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด
ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่สะทอนถึงระดับของความรอบรูดาน
สุขภาพ
ความรอบรูดานสุขภาพ เปนแนวคิดที่ไดรับการ
กลาวถึงครัง้ แรกในป ค.ศ. 1974 โดยมีจดุ เริม่ ตนมาจาก
งานสุขศึกษาในโรงเรียนที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพ
ดานสุขภาพและสาธารณสุข (Simonds, 1974) และ
ไดรับความสนใจมากขึ้นเมื่อมีหลักฐานเชิงประจักษ
พบวา ความรอบรูดานสุขภาพเปนปจจัยสำคัญในการ
กำหนดสภาวะสุ ข ภาพของบุ ค คลได ม ากกว า ป จ จั ย
สวนบุคคล (Nutbeam, 2008) โดยจุดเนนสำคัญของ
แนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ คือ การพัฒนาทักษะ

ศักยภาพ และความสามารถของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ จึงทำใหมกี ารนำแนวคิดนีม้ าประยุกตใชในงาน
สาธารณสุ ข มากขึ้ น ทั้ ง ด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
การปองกันโรคในประชาชนทุกชวงวัย (Sorensen, Van
den Broucke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska
et al., 2012)
นอกจากนี้ การใชคำวา "ความรอบรดู า นสุขภาพ"
ซึง่ นิยามโดยองคการอนามัยโลก และ Nutbeam ทีใ่ ห
ความหมายไววา หมายถึง "ทักษะทางปญญาและสังคม
ของบุคคล ซึง่ ประกอบดวยความสามารถในการเขาถึง
การทำความเขาใจ และการใชขอมูลเพื่อสงเสริมและ
ธำรงไวซงึ่ การมีสขุ ภาพดี" (Nutbeam, 2000; Nutbeam
& Kickbusch, 1998) ถูกนำมาใชรว มกับคำอืน่ ๆ และ
ไดรับความสนใจมากขึ้น เพื่อเปาหมายในการพัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลในเรื่องที่เฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น โดยเฉพาะความรอบรูดานอาหารและ
ความรอบรูดานโภชนาการ

ความรอบรดู า นอาหาร
ความรอบรูดานอาหาร (Food literacy) มีการให
คำนิยามไวหลากหลายความหมายตามแตละจุดประสงค
ของการศึกษาและการนำไปใช ซึง่ มีพนื้ ฐานความหมาย
มาจากแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ หรือ Health
literacy โดยคำวา ความรอบรู หมายถึง ความรูและ
ทักษะทีจ่ ำเปน ดังนัน้ เมือ่ นำมารวมกับคำอืน่ จึงมีความ
หมายใหมในเรือ่ งนัน้ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง (Frisch, Camerini,
Diviani, & Schulz, 2012) โดยความรอบรดู า นอาหาร
จะเปนนิยามทีเ่ นนเฉพาะอาหารเพือ่ ใชอธิบายเกีย่ วกับ
การบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันกับเกณฑที่แนะนำ
ดานโภชนาการ
แนวคิ ด ความรอบรู ด า นอาหารพบครั้ ง แรกใน
บทความของ Kolasa, Peery, Harris, & Shovelin (2001)
มีการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในชวงป ค.ศ. 2006 จนถึง
ค.ศ. 2019 การศึกษาสวนใหญพบในกลมุ ประเทศยุโรป
และเอเชีย ไดแก แคนาดา (Truman, Lane, & Elliott,
2017) ออสเตรเลีย (Vaitkeviciute, Ball, & Harris,
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2015) และเกาหลีใต (Park, Shin, & Song, 2019) ซึง่ มี
ขอบเขตการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม

สุขภาพและนโยบายสุขภาพ นิยามความรอบรดู า นอาหาร
ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 นิยามความรอบรดู า นอาหาร
ผูนิยาม
Kolasa และคณะ (2001)
Probst และคณะ (2006)
Vidgen และ Gallegos (2014)

Cullen และคณะ (2015)

Vaitkeviciute และคณะ (2015)

ความหมายหรือคำจำกัดความ
"ความสามารถของบุคคลในการไดรับ การแปลความหมาย และความเขาใจ
ขอมูลและบริการพืน้ ฐานเกีย่ วกับอาหารและโภชนาการเพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ "ี
"ระดับความเขาใจเกี่ยวกับอาหารและภาวะโภชนาการ"
"ความสามารถของบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชนหรื อ ประเทศในการควบคุ ม
คุณภาพอาหาร โดยอาศัยความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่จำเปน ไดแก
การวางแผน การจัดการ การเลือก การเตรียม และการรับประทานอาหาร
อยางเหมาะสมกับความตองการของรางกายและปริมาณที่แนะนำใหบริโภค"
นิยามนี้ไดรับการอางอิงมากที่สุด
"ความสามารถของบุคคลในการพัฒนาความเขาใจ ทักษะ และการปฏิบัติ
เกีย่ วกับอาหาร รวมทัง้ ตัดสินใจบริโภคอยางเหมาะสมกับสุขภาพ โดยคำนึงถึง
ความยั่งยืนของระบบอาหาร สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
กฎหมาย"
"ความรอบรดู า นอาหารไมใชความรโู ภชนาการอยางเดียว แตตอ งประกอบดวย
ทักษะในการเลือกอาหาร การเตรียมอาหาร และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
อยางเหมาะสมตามขอแนะนำดานโภชนาการ"

โดยสรุป ความรอบรูดานอาหารในมุมมองผูเขียน
หมายถึง ความรู และทักษะของบุคคลในการแสดงออก
เกี่ ย วกั บ อาหาร ได แ ก การวางแผน การเลื อ กซื้ อ
การเตรียม การปรุง การทำอาหาร ความรคู วามเขาใจ
ขอมูลโภชนาการ การตัดสินใจ และการรับประทาน
อาหารอย า งหลากหลายในปริ ม าณที่ เ หมาะสมตาม
ขอแนะนำเพื่อสงเสริมใหมีสุขภาพดี

4

ความรอบรดู า นโภชนาการ
การใหความหมายของความรอบรูดานโภชนาการ
(Nutrition literacy) สวนใหญมุงเนนที่ความสามารถ
ทางปญญาของบุคคลในระดับขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
การอ า นข อ มู ล และตั ว เลขได อ ย า งเข า ใจ รวมทั้ ง
สามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของกับโภชนาการได นิยาม
ความรอบรูดา นโภชนาการ ดังแสดงในตาราง 2 (Krause,
Sommerhalder, Beer-Borst, & Abel, 2018)
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ตาราง 2 นิยามความรอบรดู า นโภชนาการ
ผูนิยาม
Blitstein และ Evans (2006)
Neuhauser และคณะ (2007)
Silk และคณะ (2008)

Zoellner และคณะ (2009)
Watson และคณะ (2013)
Guttersrud และคณะ (2014)

Krause และคณะ (2018)
Park และคณะ (2019)

ความหมายหรือคำจำกัดความ
"ความรอบรดู า นโภชนาการ คือ ความรอบรเู ฉพาะดานโภชนาการซึง่ มาจาก
แนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ ที่ตองอาศัยทั้งความรอบรูขั้นพื้นฐาน และ
การใชทักษะรูปแบบอื่นๆ อยางผสมผสาน"
"ความสามารถของบุ ค คลไม เ พี ย งแค ก ารอ า น แต ยั ง รวมถึ ง ความเข า ใจ
ดานสุขภาพและโภชนาการ ประกอบดวย ความสามารถในการอานและ
แปลความหมายขอมูลโภชนาการ"
ให ค วามหมายเช น เดี ย วกั บ ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพ กล า วคื อ หมายถึ ง
"ความสามารถของบุคคลในการเขาถึง ทำความเขาใจขอมูลพื้นฐานและ
บริการสุขภาพ (โภชนาการ) โดยสามารถตัดสินใจเลือกใชขอมูลสุขภาพ
(โภชนาการ) ได"
"ความรอบรูดานโภชนาการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเขาถึง
ทำความเขาใจและใชขอมูลพื้นฐานดานโภชนาการได"
"ความรอบรูดานโภชนาการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเขาถึง
เขาใจและใชขอ มูลโภชนาการ"
"ความรอบรดู า นโภชนาการขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง ความสามารถในการประยุกต
ใชทักษะขั้นพื้นฐาน ไดแก การอาน เขาใจฉลากโภชนาการ และขอแนะนำ
ดานโภชนาการ"
"ความรอบรดู า นโภชนาการขัน้ ปฏิสมั พันธ หมายถึง ความสามารถทางปญญา
และทักษะการสื่อสารดานโภชนาการ ไดแก ความสามารถในการปรึกษากับ
ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ การคนหาและประยุกใชขอมูลดานโภชนาการ
เพื่อเสริมสรางภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคที่ดี"
"ความรอบรูดานโภชนาการขั้นวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห วิจารณขอ มูลดานโภชนาการ และการมีสว นรวมในการทำกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับโภชนาการในระดับบุคคล และสังคม"
"ทักษะและความสามารถในการอาน ทำความเขาใจ ตัดสินใจเลือก และ
วิเคราะหขอมูลโภชนาการ รวมทั้งผลกระทบตอสุขภาพและสังคมได"
"ความสามารถขั้นพื้นฐาน ขั้นปฏิสัมพันธ และขั้นวิจารณญาณในการจัดการ
ขอมูลโภชนาการ เพือ่ สงเสริมสุขภาพ"
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โดยสรุป ความหมายของความรอบรดู า นโภชนาการ
ในมุมมองผูเขียน หมายถึง ความรูความเขาใจขอมูล
โภชนาการ ความสามารถในการอานและแปลความ
หมายของขอมูลโภชนาการไดอยางถูกตอง รวมทั้ง
สามารถนำความรอบรู ด า นโภชนาการไปใช ใ นการ
เลือกซือ้ อาหารรับประทานไดอยางเหมาะสม เพือ่ สงเสริม
ใหมีสุขภาพดี

ความแตกตางของความรอบรูดานอาหาร
และความรอบรดู า นโภชนาการ
จากนิยามของความรอบรดู า นอาหาร จะเห็นไดวา
สวนใหญใหความหมายไววา หมายถึง ทักษะของบุคคล
ที่เกี่ยวของกับอาหาร ตั้งแตการวางแผน การเลือกซื้อ
การเตรียม การปรุง การรับประทานอาหาร และความ
สามารถในการอาน วิเคราะห และแปลความหมาย
ขอมูลโภชนาการอยางเขาใจ รวมทั้งรับรูผลกระทบตอ
สุ ข ภาพและสั ง คม ซึ่ ง นิ ย ามความรอบรู ด า นอาหาร
จะหมายรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพ สวนความรอบรู
ดานโภชนาการ ความหมายจะมุงเนนที่ความสามารถ
ของบุคคลในการเขาถึงขอมูลโภชนาการ ความเขาใจ
ขอมูลพืน้ ฐานดานโภชนาการ ความสามารถในการอาน
และแปลความหมายขอมูลโภชนาการ รวมทัง้ ใชขอ มูล
โภชนาการไดอยางถูกตอง จะเห็นไดวา ความรอบรู
ดานอาหาร มีความหมายกวางและครอบคลุมมากกวา
ความรอบรูดานโภชนาการ แตทั้งสองนิยามมีความ
เชื่อมโยงกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ความรอบรูดาน
โภชนาการเปนสวนหนึ่งของความรอบรูดานอาหาร
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องคประกอบของแนวคิดความรอบรูดาน
อาหาร
การศึกษารูปแบบการทบทวนวรรณกรรมอยาง
เปนระบบ แบงองคประกอบความรอบรดู า นอาหารเปน
3 ขั้น เชนเดียวกับความรอบรูดานสุขภาพ กลาวคือ
ความรอบรดู า นอาหารขั้น พืน้ ฐาน ความรอบรดู า นอาหาร
ขัน้ ปฏิสมั พันธ และความรอบรดู า นอาหารขัน้ วิจารณญาณ
โดยในแตละขั้นประกอบดวยองคประกอบ ที่ แ สดงถึ ง
ทักษะและความสามารถแตกตางกัน ดังเชนการศึกษา
ของ Azevedo, Thomas, Samra, Edmonstone,
Davidson, Faulkner et al. (2017) กลาวถึง 5 องคประกอบ
ของความรอบรดู า นอาหาร ไดแก 1) ความรเู รือ่ งอาหาร
และโภชนาการ 2) ทั ก ษะด า นอาหาร 3) การรั บ รู
ความสามารถของตนเองและความมั่นใจ 4) ระบบ
นิเวศวิทยา และ 5) การตัดสินใจเลือก (Azevedo et al.,
2017) และการศึกษาของ Thomas, Azevedo, Slack,
Samra, Manowiec, Petermann et al. (2019) ไดสรุป
องคประกอบของความรอบรูดานอาหารไววาประกอบ
ดวย 2 ปจจัยทีส่ ำคัญ คือ ปจจัยภายใน ไดแก ความรู
เรือ่ งอาหารและโภชนาการ ทักษะดานอาหาร การรับรู
ความสามารถของตนเองและความมั่นใจ การตัดสินใจ
ดานอาหาร หรือพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และปจจัย
ภายนอก ไดแก ระบบนิเวศวิทยา (Thomas et al., 2019)
ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 องคประกอบของความรอบรูดานอาหารจำแนกตามระดับขั้น
องคประกอบของความรอบรูดานอาหาร
ผวู จิ ยั , ค.ศ.

ความรอบรูดานอาหาร
ขัน้ พืน้ ฐาน

Kim และ Lee
(2014)

- การเลือกอาหาร
- การเตรียมและ
รับประทาน
- การจัดการดาน
โภชนาการ
- การประเมินตนเอง

Vidgen และ
Gallegos (2014)

- การวางแผนและ
การจัดการ
- การเลือกอาหาร
(ทีม่ า การเก็บรักษา
และคุณภาพ)
- การเตรียมอาหาร
(การปรุงและความ
ปลอดภัย)
- การรับประทานอาหาร
(รับรูผลกระทบของการ
รับประทานอาหารกับ
สุขภาพ)

Cullen และคณะ
(2015)

- ความสามารถในการ
สืบคนและทำความเขาใจ
- ความสามารถขัน้ พืน้ ฐาน

Azevedo
และคณะ (2016)

- อาหารและโภชนาการ
- การตัดสินใจเลือก
- ความรแู ละทักษะ
อาหาร (พฤติกรรม
- การรับรูความสามารถ
การบริโภค)
ของตนเองและความมั่นใจ

- ปจจัยดานนิเวศวิทยา (ระบบ
อาหารและปจจัยกำหนด
สุขภาพ)

Krause และคณะ
(2018)

- ความเขาใจขอมูลและ
- การสืบคนขอมูล
คำแนะนำจากหนวยงาน - การชวยเหลือและ
- การรับประทานอาหาร
แนะนำเพือ่ นใหเห็น
แตละมื้ออยางสมดุล
ความสำคัญของ
โภชนาการ

- การวิเคราะหความนาเชื่อถือ
ของสื่อและแหลงขอมูล
- การประเมินผลกระทบของ
บริโภคนิสัยกับสุขภาพ
ระยะยาว

ความรอบรูดานอาหาร
ขัน้ ปฏิสมั พันธ

ความรอบรูดานอาหาร
ขั้นวิจารณญาณ
- ความยัง่ ยืน

- ความรวมมือในสังคม

- การประเมินหรือตัดสินขอมูล
เกีย่ วกับอาหารและโภชนาการ

- ระบบอาหารหรือระบบ
นิเวศวิทยา

7

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากตาราง 3 ซึง่ แสดงองคประกอบของความรอบรู
ดานอาหาร เมือ่ แบงเปน 3 ขัน้ ตามแนวคิดของ Nutbeam
(2008) สามารถแบงระดับขัน้ ของความรอบรดู า นอาหาร
และโภชนาการได ดังนี้ (Krause et al., 2018)
1) ความรอบรดู า นอาหารและโภชนาการขัน้ พืน้ ฐาน
(Functional food/Nutrition literacy) หมายถึง ความสามารถ
ในการเขาถึง เขาใจ และใชขอมูลเกี่ยวกับอาหารและ
โภชนาการ
2) ความรอบรู ด า นอาหารและโภชนาการขั้ น
ปฏิสัมพันธ (Interactive food/Nutrition literacy)
หมายถึง ความสามารถในการแลกเปลีย่ น แบงปน และ
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อภิปรายขอมูลเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการกับผูอื่น
ไดรวมทั้งมีสวนรวมในการทำกิจกรรมดานอาหารและ
โภชนาการ
3) ความรอบรู ด า นอาหารและโภชนาการขั้ น
วิจารณญาณ (Critical food/Nutrition literacy) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห วิจารณ และตัดสินขอมูล
เกี่ ย วกั บ อาหารและโภชนาการอย า งมี วิ จ ารณญาณ
การรับรถู งึ ความสำคัญและกระบวนการผลิตอาหารทีม่ ี
ความซับซอน รวมทั้งตระหนักถึงอิทธิพลของสังคม
ที่มีผลตอการเลือกอาหารและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร

ภาพ 1 แนวคิดความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) ความรอบรูดานอาหาร (Food literacy) และความ
รอบรูดานโภชนาการ (Nutrition literacy) ตามองคประกอบขั้นพื้นฐาน (Functional food/Nutrition literacy)
ขัน้ ปฏิสมั พันธ (Interactive food/Nutrition literacy) และขัน้ วิจารณญาณ (Critical food/Nutrition literacy) (Krause
et al., 2018)

ปจจัยที่มีผลตอความรอบรูดานอาหารและ and nutrition knowledge) เชน ทักษะดานอาหาร และ
ความรดู า นอาหารและโภชนาการทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพ
โภชนาการ
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอความรอบรูดานอาหาร ซึ่งพิจารณาจากนิยาม
กรอบแนวคิด และองคประกอบของความรอบรูดาน
อาหาร พบวา 1) ทักษะดานอาหาร (Food skills) เชน
การวางแผน การเลื อ ก การเตรี ย ม และการปรุ ง /
ทำอาหาร 2) ความรเู รือ่ งอาหารและโภชนาการ (Foods
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3) พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับอาหาร (Food-related
behavior) เชน ทักษะดานอาหารและการรับประทาน
อาหาร 4) อารมณ (Emotional /Psychological factors)
เชน สภาวะอารมณทมี่ ผี ลตอการตัดสินใจและการเลือก
รับประทานอาหาร และ 5) บริโภคนิสยั (Previous foodrelated habit) เชน ลักษณะนิสยั การรับประทานอาหาร
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ตั้งแตวัยเด็ก บุคคลในครอบครัว และสังคม รวมทั้ง
รสชาติอาหารทีช่ อบ (Flavor preferences) เปนปจจัย
ที่มีผลตอความรอบรูดานอาหาร (Rosas, Pimenta,
Leal, & Schwarzer, 2019)
ดังนัน้ การออกแบบกิจกรรมหรือโปรแกรมสงเสริม
ความรอบรดู า นอาหาร และการพัฒนาเครือ่ งมือประเมิน
ความรอบรดู า นอาหาร จึงควรตระหนักถึงปจจัยดังกลาว
ขางตน เพือ่ ใหเกิดผลลัพธตอ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ดีขึ้น

การประยุกตใช
เมื่อมีหลักฐานเชิงประจักษกลาววา ความรอบรู
ด า นสุ ข ภาพในระดั บ สู ง เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ
กั บ ผลลั พ ธ ท างสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ทำให
แนวคิดนี้ไดรับการศึกษาในงานสุขศึกษา การบริการ
สุขภาพ และการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น โดยในชวงป
ค.ศ. 2012 มีการกลาวถึงแนวคิดความรอบรดู า นสุขภาพ
รวมกับองคประกอบอืน่ (Frisch et al., 2012) เชน อาหาร
จึงเปนทีม่ าของนิยามความรอบรดู า นอาหาร (Vidgen &
Gallegos, 2014) และมี ก ารนำแนวคิ ด ดั ง กล า วไป
ประยุกตใชในการสงเสริมสุขภาพมากขึ้น ดังนี้
1) นโยบายดานสาธารณสุข ไดแก นโยบาย
การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในรัฐออนแทรีโอ
ประเทศแคนาดา เชน การจัดโปรแกรมอาหารในชุมชน
การใหความรูเรื่องอาหารและโภชนาการ การพัฒนา
ทักษะดานอาหาร และระบบอาหารปลอดภัย เปนตน
(Public Health Ontario, 2017)
2) การพัฒนาหลักสูตร ไดแก การจัดทำหลักสูตร
การเรียนรวมกับแนวคิดความรอบรูดานอาหารสำหรับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในประเทศ
แคนาดา เชน การสอนความรอบรดู า นอาหาร ความรู
โภชนาการ การฝกทักษะดานอาหาร เชน การเตรียม
อาหาร การทำอาหาร การเรียนรตู วั อยางอาหารทีด่ ตี อ
สุขภาพ และการทำกิจกรรมตางๆ ทั้งในหองเรียน
และนอกหองเรียนเพื่อสงเสริมความรอบรูดานอาหาร
นอกจากนี้ มี น โยบายสนั บ สนุ น ให นั ก เรี ย นได รั บ
ประทานอาหารกลางวันทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามหลักโภชนาการ
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ซึ่ ง จะช ว ยเสริ ม สร า งพั ฒ นาการและการเรี ย นรู ข อง
นักเรียนมากขึน้ (Renwick, Powell, & Edwards, 2021)
3) การวิ จั ย จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
การศึกษาที่ประยุกตแนวคิดความรอบรูดานอาหาร
มาเป น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยมี ข อ ค น พบที่
นาสนใจ ดังนี้
3.1) การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พบว า ความรอบรู
ดานโภชนาการขัน้ พืน้ ฐานมีความสัมพันธกบั การบริโภค
น้ำ ตาลต่ำ และการได รั บ พลั ง งานที่ ส มดุ ล ในวั ย รุ น
(Joulaei, Keshani, & Kaveh, 2018) นักศึกษาหญิง
มีความรอบรูดานโภชนาการมากกวานักศึกษาชาย
(Kalkan, 2019) ทักษะการสื่อสารดานโภชนาการ
มี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบกั บ พลั ง งานที่ ไ ด รั บ จากการ
บริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวาน (Visedkaew &
Muktabhant, 2020) ปจจัยดานการสื่อสารเกี่ยวกับ
การบริโภคโซเดียม และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โซเดียมและสุขภาพในระดับต่ำ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีม่ โี ซเดียมสูงในนักศึกษา
(Youngiam, Abdullakasim, & Maharachpong, 2022)
ป จ จั ย ความรอบรู ด า นสุ ข ภาพและป จ จั ย การรั บ ร ู
ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคผักและผลไม มีอทิ ธิพลทางตรงตอพฤติกรรม
การบริโภคผักและผลไม และปจจัยความรอบรดู า นสุขภาพ
มีอทิ ธิพลทางออมตอพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม
ผานทางปจจัยการรับรคู วามสามารถของตนเอง (Boonyoung
& Boonchuaythanasit, 2021) อยางไรก็ตาม แมหลาย
การศึกษาจะพบความสัมพันธเชิงบวกของความรอบรู
ด า นอาหารกั บ พฤติ ก รรม แต มี ก ารศึ ก ษาที่ ป รากฎ
ผลขัดแยงกับทฤษฎี กลาวคือ ไมพบความสัมพันธ
ระหวางความรอบรูดานโภชนาการขั้นวิจารณญาณ
กับพฤติกรรมการบริโภคผักผลไมและการเติมน้ำตาล
ในนักศึกษา (Bedoyan, McNamara, Olfert, ByrdBredbenner, & Greene, 2019)
3.2) การศึกษาโปรแกรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร โดยประยุกตแนวคิดความรอบรู
ดานอาหาร และหรือความรอบรูดานสุขภาพมาเปน
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กรอบแนวคิดและออกแบบกิจกรรมพัฒนาความรอบรู
เช น โปรแกรมการส ง เสริ ม ความรอบรู ด า นอาหาร
ในผู ใ หญ ประกอบด ว ย กิ จ กรรมการวางแผนและ
การจัดการดานอาหาร การเลือกอาหาร การเตรียม
อาหารและการปรุงอาหารพบวา ทำใหกลุมตัวอยาง
รับประทานผักและผลไมเพิ่มขึ้น และมีคะแนนเฉลี่ย
ความรอบรูดานอาหารเพิ่มขึ้น (Begley, Paynter, &
Butcher, 2019) เชนเดียวกับการศึกษาที่ออกแบบ
กิจกรรมโดยใหความรูรวมกับการพัฒนาทักษะที่ชวย
สงเสริมความรอบรดู า นอาหาร ไดแก การเขาถึงขอมูล
โภชนาการ การเขาใจโภชนาการ การโตตอบซักถาม
การตัดสินใจ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และการบอกตอ
พบวา กิจกรรมดังกลาวสามารถเพิม่ คะแนนความรอบรู
ดานโภชนาการทัง้ โดยรวม และรายดานได (Boontanon,
Kaenork, & Surapatthanachart, 2019) นอกจากนี้
พบวา โปรแกรมสงเสริมความรอบรูดานโภชนาการ
เกี่ยวกับการบริโภคโซเดียม รูปแบบผสมผสาน คือ
มี ก ารทำกิ จ กรรมร ว มกั บ การได รั บ ข อ มู ล ออนไลน
โดยกิจกรรมหลัก ประกอบดวย การใหความรูดาน
โภชนาการเกีย่ วกับโซเดียม ผานกิจกรรมคำถามสำคัญ
4 ขอ (Ask me 4 sodium) เทคนิคการสอนกลับ (Teachback technique) เทคนิคการแสดงออก (Show me)
การใชภาพเลาเรือ่ ง (Fotonovela technique) เทคนิค
การเรี ย นรู จ ากประสบการณ แ ละตั ว แบบ เทคนิ ค
การนำเสนอขอมูลสุขภาพ (Edutainment) รวมกับ
การได รั บ ข อ มู ล รู ป แบบออนไลน ผ า นแอปพลิ เ คชั น
ชวยสงเสริมความรอบรูดานโภชนาการเกี่ยวกับการ
บริ โ ภคโซเดี ย มได ดี ก ว า การใช โ ปรแกรมรู ป แบบ
ออนไลนเพียงอยางเดียว (Youngiam, 2021)
โดยสรุ ป จากการประยุ ก ต แ นวคิ ด ความรอบรู
ดานอาหารและโภชนาการสำหรับออกแบบโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จะเห็นไดวา
โปรแกรมการส ง เสริ ม ความรอบรู ด า นอาหาร หรื อ
บางการศึ ก ษาอาจใช คำว า การส ง เสริ ม ความรอบรู
ด า นโภชนาการ มี ก ารดำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม
ความรอบรู 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) การใหความรู
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2) การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของผานการทำกิจกรรม
ตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการกระทำและแสดง
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค และ 3) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เปาหมายทีต่ อ งการ นอกจากนี้ สามารถประยุกตกจิ กรรม
ของแนวทางการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพได
เชน การใชเทคนิคภาพเลาเรื่อง เทคนิคการสอนกลับ
การแสดงเพือ่ ใหตรวจสอบ วิธกี ารตรวจสอบตามรายการ
การตรวจสอบและบันทึกคะแนน การใชคำถามสำคัญ
3 ขอ การสรางบรรยากาศใหเกิดความกลาที่จะถาม
การตัดสินใจ การเตือนตนเอง และการตั้งเปาหมาย
(Kaeodumkoeng, 2021) เพื่อใหการจัดโปรแกรม
มีประสิทธิผลตอการสงเสริมความรอบรูดานอาหาร
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให
เหมาะสมยิ่งขึ้น
3.3) การศึกษาเครื่องมือที่ใชประเมินความ
รอบรดู า นอาหารและโภชนาการ โดยประยุกตแนวคิด
ความรอบรูดานสุขภาพมากำหนดเปนกรอบแนวคิด
รวมทั้งพัฒนามาจากนิยามของความรอบรูดานอาหาร
และโภชนาการ เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือประเมินความรอบรู
ดานอาหารและโภชนาการโดยเฉพาะไดรับการศึกษา
มากขึ้นทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และ
เอเชีย เชน การศึกษาเครื่องมือประเมินความรอบรู
ดานอาหารฉบับแรกศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อป ค.ศ. 2005 ชื่อ NVS (Newest Vital Sign)
ซึ่งพัฒนามาจากแบบประเมิน TOFHLA ที่เปนแบบ
วัดความรอบรูดานสุขภาพขั้นพื้นฐานเพื่อใชประเมิน
การอานฉลากโภชนาการของไอศกรีม จนกระทัง่ ในชวง
ป ค.ศ. 2017 เริ่ ม มี ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
ความรอบรูดานอาหารมากขึ้น (Yuen, Thomson, &
Gardiner, 2018) อยางไรก็ตาม ยังมีการศึกษาจำกัด
เฉพาะในเด็ก (Doustmohammadian, Keshavarz
Mohammadi, Omidvar, Amini, Abdollahi, Eini-Zinab
et al., 2018) และผใู หญ (Grea Krause, Beer-Borst,
Sommerhalder, Hayoz, & Abel, 2018) ซึง่ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไมมีเครื่องมือมาตรฐานสำหรับ
ใชประเมินความรอบรดู า นอาหารในกลมุ เยาวชนมากนัก
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นอกจากนี้ พบวา งานวิจยั สวนใหญนยิ ามความหมาย
ของความรอบรู ด า นอาหารและโภชนาการ รวมทั้ ง
องค ป ระกอบแตกต า งกั น จึ ง ทำให มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช

ประเมินความรอบรูดานอาหารและโภชนาการมีความ
แตกตางกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั วัตถุประสงค และกลมุ ตัวอยาง
ของการศึกษา ดังแสดงในตาราง 4

ตาราง 4 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรูดานอาหารและโภชนาการ ตั้งแต
ค.ศ. 2015-2020
ผวู จิ ยั , ค.ศ.
ประเทศ เครือ่ งมือ วัตถุประสงค

แนวคิด

Chau และ CHLSalt- เพื่อประเมิน
คณะ (2015) HK
ความรอบรูดาน
ฮองกง
สุขภาพเกีย่ วกับ
การบริโภค
โซเดียมของ
ผสู งู อายุชาวจีน
ประเทศฮองกง

ความรอบรู
ดานสุขภาพ 3
องคประกอบ
ของ Frisch
และคณะ
(2012)

Krause และ
คณะ (2016)
สวิสเซอร
แลนด

ความรอบรู
ดานสุขภาพ 3
องคประกอบ
ของ Nutbeam
(2000, 2008)

Nutrition
specific
Health
literacy

Krause และ SFLQ
คณะ (2018)
สวิสเซอร
แลนด

เพือ่ พัฒนาแบบ
ประเมินความ
รอบรูดาน
โภชนาการใน
ผใู หญ

เพือ่ พัฒนา
ความรอบรู
แบบสอบถาม
ดานอาหารของ
ประเมินความ
Krause และ
รอบรูดานอาหาร คณะ (2016)
3 องคประกอบ
ไดแก ความรอบรู
ดานอาหาร
ขั้นพื้นฐาน
ขัน้ ปฏิสมั พันธ
และขั้นวิจารณญาณ
ในผูทำงานอายุ
15-65 ป
(แบบสอบถาม
ฉบับสั้น)

จำนวนขอ
รูปแบบ
(เวลาทีใ่ ช)
49 ขอ
รูปแบบ Likert
Scale 5
ตัวเลือก และ
แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก
(10-15นาที)

ความตรง
ผลการศึกษา
และความ
นาเชือ่ ถือ
ICC= 0.85 ความรอบรูดาน
Cronbach's สุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน
alpha = 0.86 ไดแก ความรเู รือ่ ง
เกลือ อาหารทีม่ ี
เกลือ ปริมาณเกลือ
ที่แนะนำใหบริโภค
ผลของการบริโภค
เกลือและสุขภาพ
ทัศนคติ และการอาน
ฉลากโภชนาการ

16 ขอ รูปแบบ (ไมรายงาน)
Likert Scale
4-5 ตัวเลือก
(20 นาที)

ความรอบรดู  า น
โภชนาการขั้นพื้นฐาน
ขัน้ ปฏิสมั พันธ
ขัน้ วิจารณญาณ

12 ขอ
Cronbach's ความรอบรดู า น
รูปแบบ Likert alpha =
อาหารขั้นพื้นฐาน
Scale 4-5
0.82
(ความเขาใจขอมูล
ตัวเลือก
โภชนาการ)
(เห็นดวย
ขัน้ ปฏิสมั พันธ
มากทีส่ ดุ (การพูดคุยแลกเปลีย่ น
ไมเห็นดวยทีส่ ดุ )
ขอมูลโภชนาการกับ
(ยากทีส่ ดุ เพื่อนและครอบครัว)
งายที่สุด)
และขั้นวิจารณญาณ
และแบบ
การวิจารณหรือตัดสิน
เลือกตอบ
(ขอมูลโภชนาการและ
4 ตัวเลือก
ผลกระทบตอสุขภาพ)
(ไมระบุเวลา)
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ตาราง 4 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรูดานอาหารและโภชนาการ ตั้งแต
ค.ศ. 2015-2020 (ตอ)
ผวู จิ ยั , ค.ศ.
ประเทศ เครือ่ งมือ วัตถุประสงค
ซหู งษ ดีเสมอ แบบ
และคณะ
ประเมิน
(2020)
ความรอบรู
ดาน
โภชนาการ
สำหรับ
วัยรนุ ไทย

เพือ่ พัฒนาและ
ทดสอบ
คุณสมบัตทิ างจิต
มิติของแบบ
ประเมินความ
รอบรูดาน
โภชนาการ

แนวคิด
ความรอบรู
ดาน
โภชนาการ
ระดับพื้นฐาน
ระดับ
ปฏิสมั พันธ
และระดับ
วิจารณญาณ
ของวัยรุนไทย

จำนวนขอ
รูปแบบ
(เวลาทีใ่ ช)

ความตรง
และความ
นาเชือ่ ถือ

61 ขอ
(20-30 นาที)

KR-20 = 0.83
คาความ
เชื่อมั่นของ
ความสอดคลอง
ภายในเทากับ
0.36-0.52

ผลการศึกษา
เปนแบบประเมิน
ความรอบรูดาน
โภชนาการของ
วัยรนุ ไทยฉบับแรก
ทีส่ ามารถใชได
หลากหลาย
สถานการณ
ประกอบดวย
ความรอบรู
ดานโภชนาการ
ระดับพื้นฐาน
ระดับปฏิสมั พันธ
และระดับ
วิจารณญาณ
ทีม่ คี วามตรง
และความเทีย่ งระดับดี

บทสรุปและขอเสนอแนะเพือ่ การนำไปใช
แนวคิดความรอบรดู า นอาหารและความรอบรดู า น
โภชนาการ เปนแนวคิดใหมที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิด
ความรอบรูดานสุขภาพ โดยมุงศึกษาเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการซึ่งมีความสัมพันธ
กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร คุ ณ ภาพอาหารที่
บริโภค และผลกระทบตอสุขภาพ ดังนัน้ หนวยงานดาน
สุขภาพสามารถนำแนวคิดความรอบรูดานอาหารนี้ไป
ใชในการออกแบบโปรแกรมสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคได โดยเฉพาะกลุมโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร นอกจากนี้ สถานศึกษา
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และหนวยงานตางๆ สามารถนำแนวคิดดังกลาวไปใช
สรางนโยบายอาหารเพื่อสุขภาพ การใหความรูเรื่อง
อาหารและโภชนาการ การพัฒนาทักษะดานอาหาร ซึง่
เมื่อบุคคลมีความรูความเขาใจ และมีทักษะจำเปนที่
เกีย่ วของกับอาหารและโภชนาการแลว จะทำใหบคุ คลนัน้
มีศักยภาพในการจัดการกับสุขภาพตนเองดานอาหาร
และโภชนาการมากขึ้ น ส ง ผลให มี พ ฤติ ก รรมการ
รับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมกับสุขภาพและสอดคลอง
กั บ เกณฑ แ นะนำด า นโภชนาการ รวมทั้ ง ทำให มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
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