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บทบาทของนักก าหนดอาหารตอ่การส่งเสริมโภชนาการเชิงรุก 
 

สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช. (ด้านโภชนาการ) 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ 

 การส่งเสริมโภชนาการ เปน็การน าเอาความรู้และเทคโนโลยีทางอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ในการ 
ด าเนินงานโภชนาการ โดยการเสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการและดูแลการส่งเสริมภาวะ โภชนาการ 
ตลอดจนการควบคุมและป้องกันภาวะทุพโภชนาการ เพื่อน าไปสู่การมีภาวะโภชนาการสุขภาพที่ดี การส่งเสริม
โภชนาการสามารถด าเนินงานไดท้ั้งในสถาบนั องค์กร และในชุมชน และส่งเสริมได้ทั้งในคนที่มีภาวะปกต ิและคน
ที่มีภาวะทุพโภชนาการรวมทั้งผู้ป่วย ที่ผ่านมาการส่งเสริมโภชนาการมักให้ความส าคัญเฉพาะการด าเนินการใน
ชุมชน และมุ่งไปที่คนที่มีภาวะปกติ ซ่ึงส่วนมากจะด าเนินงานโดยนักโภชนาการชุมชน และเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข
ชุมชนที่ปฏบิัติงานในชุมชนหรือภาคสนาม แต่ถ้าหากจะมองการส่งเสริมโภชนาการในสถาบัน องค์กร โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว แทบจะยังมองไม่เห็นเปน็รูปธรรม ทั้งนี้ เพราะเกิด
จากหลายสาเหต ุแต่ที่ส าคัญคือการก าหนดขอบเขตลักษณะงานโภชนาการ ตลอดจนบทบาทของบุคลากร ซ่ึงรวมถึง
นักก าหนดอาหารและนักโภชนาการในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้ถูกจ ากัดบทบาทให้
ความส าคัญกับการบ าบัดผู้ป่วย อาจจะมีกิจกรรมการส่งเสริมโภชนาการอยู่บ้าง แต่ค่อนข้างเบาบางนักก าหนดอาหาร 
ถูกก าหนดบทบาทหน้าทีห่ลักในการใช้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาศาสตร์ เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ โดย
การดัดแปลงอาหารบริโภคของผูป้่วยขณะปกตใิห้เหมาะสมกับความต้องการของ ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สรีรวิทยาขณะเจบ็ป่วย ดังนั้น นักก าหนดอาหารจงึมีโอกาสน้อยในการส่งเสริมโภชนาการของคนในภาวะปกติ
อย่างไรก็ ตาม นักก าหนดอาหารสามารถส่งเสริมโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วยไปพร้อม ๆกับการใช้หลักโภชนาบ าบัดใน
ขณะเดียวกันนักก าหนดอาหารกส็ามารถส่งเสริม โภชนาการให้กับญาติผู้ป่วยหรือประชาชนที่มารบับริการ รวมทั้ง
บุคลากรของโรงพยาบาลเองก็นบัเปน็กลุ่มเป้าหมายส าคัญทีจ่ะต้องได้รับ การส่งเสริมโภชนาการการส่งเสริม
โภชนาการในกลุ่มคนปกต ินับเปน็การสร้างสุขภาวะที่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะ
ภาวะโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลัก โภชนาการ อันได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคมะเรง็ โรคเหล่านีเ้ป็นสาเหตกุารเจ็บป่วยและตายที่อยู่ในระดบัต้น ๆ ในขณะนีท้ี่
ส าคัญก าลังสร้างภาระอันหนักหน่วงให้กับสถานบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข รวมถึง เป็นภาระให้นัก
ก าหนดและนักโภชนาการของโรงพยาบาลต้องท า หน้าที่ จนมงีานล้นมือ ท าให้ไม่มีเวลาแม้แตจ่ะหนัมาใส่ใจการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มคนปกต ิอย่างไรก็ตาม นักก าหนดอาหารสามารถจะบูรณาการงานสร้างเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการเข้าไปในงาน ประจ าได้ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ :-  

1. การส่งเสริมโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วย  
การ ก าหนดอาหารให้ผูป้่วย นับว่าเป็นการส่งเสริมโภชนาการในภาวะการเจ็บป่วย เป็นการช่วยในการบ าบัดโรค แต่
ถ้านักก าหนดอาหารจะประยุกต์องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการโดยการให้ โภชนาศึกษา หรอืการส่ือสาร ด้าน
โภชนาการ ควบคู่กันไปด้วย นอกจากจะท าให้เป็นการบ าบดัโรคอย่างได้ผลดีแล้ว ยังเท่ากับเปน็การเริ่มต้นสร้างนิสัย
หรือพฤติกรรมการบริโภคที่ดีใหก้ับผู ้ป่วย ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคหลังกลับบ้านหรือเมื่อหาย
ป่วยเป็น คนปกติอันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซ้ าซ้อน และที่ส าคัญผู้ป่วยอาจน าเอาความรู้ที่ไดร้บัไปบอกเล่าต่อ
ให้คนใกล้เคียง (Change Agents) การให้โภชนาศึกษาในภาวะการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงน่าจะเปน็การสร้างจิตส านึกให้ 
กับผู้ป่วยที่อาการป่วยเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่พึงประสงค์ได้เป็น อย่างดี เพราะความเจบ็ปวดท าใหค้น
จดจ าและเกิดความส านึกที่จะท าในสิ่งที่แพทย ์พยาบาลและนักก าหนดบอกกล่าววิธีการส่ือสารเพื่อการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ ในกลุ่มผู้ป่วย สามารถท าไปโดยวิธีธรรมชาติให้ผูป้่วยค่อยๆ ซึมซับความรู้โดยไม่รู้ตัว เช่น การให้โภชนา
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ศึกษาผ่านสื่อต่างๆ ได้แก ่การให้ข้อมูลการกินอาหารเพื่อบ าบดัและป้องกันโรคในกระดาษรองส ารับกับข้าว 
ยกตัวอย่างเช่น ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ก็ใหข้้อมูลชนิดอาหารที่ป้องกันและบ าบัดโรคเบาหวาน อาจจะให้
โภชนาศึกษาไปพร้อมกับหลายๆ ส่ือ เช่น ผ่านเสียงตามสายในโรงพยาบาล ผ่านแผน่พับ ใบปลิว และวิดีทัศน์ 
นอกจากนี ้การให้ส่ือสารระหว่างกลุ่ม ผู้ป่วยด้วยกันเอง (Peer Group) ก็นับเป็นสารส่ือสารที่ได้ผล เนื้อหาของการ
ส่ือสารจะต้องตรงกับโรคของผูป้ว่ยนั้นๆ 
 
2. การส่งเสริมโภชนาการในกลุ่มญาติผู้ป่วย  
เป็น การให้โภชนาศึกษาที่อาจจะยิงนกทีเดียวได้หลายตัว เพราะไมเ่พียงแต่จะท าให้ญาติผูป้่วยมีความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยแล้ว ยังจะท าให้ตัวเขาเองมคีวามรู้ที่จะไปปรบัใช้กับตัวเองได้อีกด้วย ด้วยวัฒนธรรมเครือญาติของคนไทยยงัมี
ความเหนียวแนน่ เอื้ออาทร การมาเฝ้าไข้และการมาเยี่ยม ย่อมเปน็โอกาสอันดีที่นักก าหนดอาหารจะค้นหาวิธีการ
ส่ือสารด้านอาหารและ โภชนาการได้เปน็อย่างดี โดยมีวิธีการส่ือสารหลากหลายรูปแบบ จัดนิทรรศการ การติดแผ่น
ภาพโฆษณาในบรเิวณห้องผูป้่วย การแจกแผ่นปลิว และการชมวิดีทัศน์ เป็นต้น เนื้อหาของสื่อก็จะต้องสอดคล้องกับ
โรคของผู้ป่วยนัน้ๆ 
 
3. การส่งเสริมโภชนาการในกลุ่มคนปกต ิ
สามารถ ด าเนินการได้ทัง้ในและนอกโรงพยาบาล ส าหรับในโรงพยาบาลส่วนมากจะเป็นญาตขิองผู้ป่วย ซ่ึงกล่าว
มาแล้ว แต่กลุ่มคนปกติอีกกลุ่มหนึ่งคือ บุคลากรของโรงพยาบาลเองที่มีปัญหาด้านโภชนาการไม่นอ้ยไปกว่าคนกลุ่ม
อื่นๆ หากมีการตรวจภาวะสุขภาพและโภชนาการของบุคลากรในโรงพยาบาลจะพบว่า มีภาวะไขมันในเลือดสูง 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง และโรคอ้วนจ านวนที่น่าตกใจ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความละเลยของการดูแล
สุขภาพของตนเองทั้งๆทีเ่ปน็ผู้ที่ คาดว่าจะมคีวามรู้และพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสม โดยปกตบิุคคลเหล่านี้
พอจะมีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอยู่บ้าง แต่ยังขาดจติส านึกต่อการที่จะน าไปสู่การปฏิบัตบิคุลากรหลายคน
บอกสอนผู้ป่วย ในส่ิงที่ตนเองไม่ได้ปฏบิัติ นักโภชนาการหลายคนป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือ มีภาวะโภชนาการเกิน 
ทั้งๆ ที่มหีน้าที่ให้โภชนาศึกษาผูป้่วยเบาหวาน และคนอ้วนอยูทุ่กวัน มีโรงพยาบาลประจ าจังหวัดแห่งหนึ่งได้
ตระหนักในเรื่องนีจ้ึงได้ส่งเสริม โภชนาการในบุคลากรของโรงพยาบาลโดยการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่นการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย และการเข้าค่าย เปน็ต้น 

4. การส่งเสริมโภชนาการในชุมชน 
มี ความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยทีน่ักก าหนดอาหารจะกระโดดออกไปส่งเสริมโภชนาการ นอกโรงพยาบาล หรือใน
ชุมชน แต่ก็น่าจะมีส่วนช่วยและสนับสนุนแก่กลุ่มงานหรือองค์การอื่น เช่น กลุ่มเวชกรรมสังคมและกลุ่มงานสุข
ศึกษาประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมโภชนาการใน ชุมชน เช่น ประยุกต์องคค์วามรู้และประสบการณ์ที่ตนเองได้พบ
เห็นมาพัฒนาส่ือเพื่อโภชนา ศึกษาในชุมชน หรือการออกไปสาธิตอาหารผู้ป่วย หรือคนปกตใินชุมชนเป็นครั้งคราว 
หรือแม้แต่การให้โภชนาศึกษาในชมรมสร้างสุขภาพ เป็นต้น การส่งเสริม โภชนาการทั้งในชุมชนและสถานบริการ
ทางแพทย์และสาธารณสุข ของนกัก าหนดอาหารเท่ากับเป็นการส่งเสริมโภชนาการในเชิงรุก เปน็การลงทุนต่ าแต่
ได้ผลคุ้มค่าสูง นับเป็นมิตใิหมข่องบทบาทนักก าหนดอาหารในยุคใหม่ 
 

 


