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ประจาปี งบประมาณ 2561

คานา
คู่มือภารกิจ โครงการพัฒนาการและเสริ มสร้างศักยภาพกลุ่มวัยเรี ยนอาเภอดอยหล่อของ
โรงพยาบาลนี้ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามโครงการพัฒนาการและเสริ มสร้าง
ศักยภาพกลุ่มวัยเรี ยนอาเภอดอยหล่อ 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู นกั จัดการน้ าหนักและ
นักเรี ยนแกนนาสุ ขภาพของอาเภอดอยหล่อ และเพื่อพัฒนาเครื อข่ายโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของอาเภอดอย
หล่อให้กา้ วสู่ โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับเพชร จึงจาเป็ นต้องมี ขั้นตอน/กระบวนการเชื่อมโยงไปยังส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และ

คณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน
โรงพยาบาลดอยหล่อ

สารบัญ
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1
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3
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4
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ใบความรู้ในการสอน
เรื่อง อารมณ์กับความอ้วน
6
เรื่อง กินพอดีไม่มีอ้วน
10
เรื่อง อ่านฉลากอย่างฉลาด
16
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18
การติดตามควบคุมกากับและประเมินผล
23
การรายงานการถ่ายทอดโปรแกรมนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรี ยน
24
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ก
ผังการดาเนินงานอนามัยโรงเรียนในการจัดการเด็กอ้วนและเริ่มอ้วน อาเภอดอยหล่อ
ข
แบบคัดกรอง Obesity Sign
ค
แบบส่ งต่อเด็กที่พบภาวะเสี่ ยง Obesity Sign
ง
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นโยบายในการจัดการภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน
แนวคิดและหลักการดาเนินงานลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
เด็กวัยเรี ยนและเยาวชน เป็ นกลุ่มที่มีความ สาคัญต่อการสร้างรากฐานความมัน่ คงต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ในปัจจุบนั และอนาคต การที่เด็กจะเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีศกั ยภาพได้น้ นั จะต้องได้รับการเลี้ยงดูและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพให้เหมาะสมกับวัย เมื่อสุ ขภาพดีจะส่ งผลต่อการเรี ยนทา ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีข้ ึน ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กทั้งด้ านองค์ความรู้จากการเรี ยนการสอนรวมถึงการ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีให้กบั เด็กในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้มีนโยบายมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุ ขดูแล
ด้านสุ ขภาพเด็กวัยเรี ยนช่วงอายุ 5 – 14 ปี ให้มีการเจริ ญเติบโตสมวัย ไม่อว้ น มีสติ รู้คิด มีทกั ษะชีวติ ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ต้ งั เป้ าหมายตัวชี้วดั ในเรื่ องดังกล่าวไว้เป็ นลาดับสาคัญเพื่อใช้ในการประเมินและติดตามผล
การดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ โดยกาหนดให้มีตวั ชี้วดั ระดับกระทรวง คือ เด็กวัยเรี ยนมีภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วน
ลดลงไม่เกินร้อยละ 10 นั้น เพื่อเป็ นการตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมอนามัยจึงได้ กาหนดมาตรการการ
ดาเนินงานการพัฒนาสุ ขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรี ยนให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพและทักษะภาคีเครือข่ าย “นักจัดการนา้ หนักเด็กวัยเรียน”(Smart Kids Coacher : SKC)
การพัฒนาศักยภาพและทักษะภาคีเครื อข่าย มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนงานลดปั ญหา
ภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรี ยน ทั้งในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยนักวิชาการในการสร้างทีมครู
ก. และ ครู ข. ที่มาจากสหสาขาวิชาชีพและมีความรู ้พ้นื ฐานด้านอาหาร โภชนาการ การออกกาลังกาย โดยมีพ้นื ฐาน
ทางด้า นวิทยาศาสตร์ การกีฬา หรื อพละศึกษา และจิตวิทยา เพื่อการจัดการปัญหาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ประกอบด้วย
1.1 ทีมครู ก. หมายถึง นักวิชาการจากศูนย์อนามัย 13 เขต สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
หรื อโรงพยาบาลทัว่ ไป ที่ได้รับการอบรม Smart Kids Coacher จากส่ วนกลาง
1.2 ทีมครู ข. หมายถึง นักวิชาการ พยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่ จากสานักงานสาธารณสุ ข อาเภอ โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตาบล เทศบาล องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และครู ในโรงเรี ยนเป้ าหมาย ที่
ได้รับการอบรม Smart Kids Coacher จากเขตหรื อจังหวัด (ทีมครู ก.)
1.3 แกนนานักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนที่มีจิตอาสา ได้แก่ อาสาสมัครโรงเรี ยน แกนนานักเรี ยน อย.น้อยที่
ได้รับการอบรมด้านการจัดการน้ าหนัก จากทีมครู ข. และนักเรี ยนที่มีภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วนต้นแบบ
ที่สามารถควบคุมน้ าหนัก หรื อลดน้ าหนักได้ หรื อมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม ทั้งด้าน
การบริ โภคอาหารและการออกกาลังกาย
2. พัฒนาระบบการคัดกรองสุ ขภาพ การจัดการ และแก้ไขปัญหา โดยการคัดกรองเด็กทีม่ ีภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน
การคัดกรอง ส่ งต่อและแก้ไขปั ญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ ยงให้ได้รับการดูแลรักษาจากสถานบริ การสาธารณสุ ข
ทุกระดับนั้น มีความสาคัญต่อการเฝ้ าระวัง ช่วยเหลือ ส่ งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ ยงจากสถานศึกษา สถานบริ การ
สาธารณสุ ข และคลินิก DPAC มิให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้ อรัง มีข้ นั ตอนดังนี้
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2.1 กรณี เด็กวัยเรี ยนที่มีภาวะอ้วนและไม่มีโรค : กาหนดให้มีการจัดกา รน้ า หนัก โดยเน้นกิจกรรม 3 อ.
(อาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์)
2.2 กรณี เด็กวัยเรี ยนที่มีภาวะอ้วนและมีโรค :กาหนดให้ ดานินการตามระบบส่ งต่อ service plan(
รายละเอียดตามคู่มือ “แนวทางการคัดกรองส่ งต่อและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ ยงในสถานศึกษาสถานบริ การ
สาธารณสุ ขและคลินิก DPAC”)
3. พัฒนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียนด้ านโภชนาการ และการออกกาลังกาย
โรงเรี ยนควรมีนโยบายและมาตรการที่ชดั เจน ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมด้านโภชนาการ เพื่อเอื้อต่อการมี
พฤติกรรมการบริ โภคที่เหมาะสมของเด็ก ต้องควบคุมมาตรฐานการจัดหรื อ จาหน่ายอาหารกลางวัน อาหารว่าง นม
ขนม และเครื่ องดื่ม ให้มีคุณค่าทางโภชนาการ สัดส่ วน และปริ มาณเหมาะสมกับวัย รวมไปถึง รสชาติตอ้ งไม่หวาน
ไม่มนั และไม่เค็ม ทั้งนี้หากเป็ นไปได้ควรขอความร่ วมมือจากร้านค้า แผงลอย หน้าโรงเรี ยนให้ปฏิบตั ิในแนวทาง
เดียวกันด้วย ส่ วนการออกกาลังกาย โรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้มีการเดินเมื่อเปลี่ยนคาบเรี ยน หรื อให้ข้ ึน -ลงบันได
แทนการใช้ลิฟท์ การจัดสถานที่ออก กาลังกายต้องมีความเหมาะสมปลอดภัย และจัด หาครู หรื อเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบให้คาแนะนาที่ถูกต้อง ขณะที่เด็กออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬา
4. พัฒนาระบบฐานข้ อมูลให้ มีคุณภาพและความครอบคลุม
4.1 ระบบรายงาน HDC โดยพัฒนาคุณภาพข้อมูลการชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง และการประเมินภาวะโภชนาการ
ที่น้ าเข้าจากหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ (รพ.สต., รพช., รพท., รพศ.) ให้มีความครอบคลุม ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั
และรายงานผลตามระยะเวลาที่กาหนดใน template ดังนี้
ภาคเรี ยนที่ 1 กาหนดระยะเวลาการชัง่ น้ าหนัก 2 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.) พื้นที่ลงข้อมูลในระบบรายงาน
ระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
ภาคเรี ยนที่ 2 กาหนดระยะเวลาการชัง่ น้ าหนัก 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย.) พื้นที่ลงข้อมูลในระบบรายงาน
ระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.
4.2 ข้อมูลจานวนโรงเรี ยนและรายชื่อโรงเรี ยนที่มีปัญหาภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 10
4.3 ข้อมูลนักเรี ยนที่มีภาวะอ้วน และได้รับการส่ งต่อ service plan
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริ หารจัดการแบบบูรณาการ: โรงเรี ยน (นโยบาย “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ”) และผ่าน
ระบบสุ ขภาพระดับอาเภอ (District Health System : DHS)
5.2 เชื่อมโยงการทางานระหว่างโรงเรี ยน และหน่วยบริ การสาธารณสุ ข
5.3 สร้างการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ายการดาเนินงานเพื่อลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนทุกหน่วยงาน
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การคัดกรอง ส่ งต่อ และแก้ไขปั ญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ ยงให้ได้รับการดูแลรักษาจากสถานบริ การ
สาธารณสุ ขทุกระดับนั้น จาเป็ นจะต้องทราบขั้นตอนการกาเนินงานหรื อการให้บริ การของแต่ละหน่วยงานเบื้องต้น
เพื่อจะได้เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยผ่านช่องทางการให้บริ การที่มีอยูเ่ ดิมหรื ออาจจะเพิ่ มช่องทางพิเศษ
เพื่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ ยงจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในกรณี ที่มีอาการแทรกซ้อนรุ นแรง ดังนั้นจึงควรมีมาตรฐาน
การดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสถานบริ การสาธารณสุ ข หมายถึ งโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตาบล
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย์ สานักงานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมเทศบาล และคลินิก
DPAC ในสถานบริ การสาธารณสุ ขทุกระดับ ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบความถูกต้องการชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง และประเมินภาวะโภชนาการ (น้ าหนักตามเกณฑ์
ส่ วนสู ง ) นักเรี ยนที่มีภาวะโภชนาการเริ่ มอ้วนและอ้วน > + 2 S.D. ถึง + 3 S.D.และโรคอ้วน > + 3 S.D. และคัด
กรองความเสี่ ยง ดังนี้
1) ตรวจสอบรอยปื้ นดารอบคอ และรอบรักแร้
2) ซักประวัติกบั ผูป้ กครองและเด็กอ้วนที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ความดันโลหิตสู ง โรคกระดูก
และข้อ การนอนกรน/การหยุดหายใจขณะหลับของนักเรี ยน (OSA) อาการของภาวะต่อต้านอินซูลิน เป็ นต้น
3) ซักประวัติกลุ่มเสี่ ยงกับผูป้ กครองและเด็กเริ่ มอ้วน /อ้วน เรื่ องความเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัวที่มี
โรคไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนอายุ 55 ปี ในผูช้ าย และก่อนอายุ 65 ปี ในผูห้ ญิง หรื อ
เบาหวาน หรื อเด็กที่เกิดจากมารดารที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์
4) ประเมินพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร และการออกกาลังกาย
5) เจาะเลือด (lipid profile, fasting blood glucose (FBG), alanine aminotransferase(ALT)
6) พบกุมารแพทย์/ส่ งต่อรักษาตามระบบ
2. เจ้าหน้าที่ /นักโภชนาการประ จาโรงพยาบาล : ให้คาแนะนาด้านอาหาร โภชนาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กรรมบริ โภคอาหาร
3. นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา ในคลินิก DPAC : จัดโปรแกรมการออก กาลังกายให้ คาแนะนาที่เหมาะสมเ พื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกาย
4. เจ้าหน้าที่/นักโภชนาการ/นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา : ติดตาม ควบคุม กากับ และประเมินผลเป็ นรายบุคคล
5. เจ้าหน้าที่ : จัดทาระบบรายงานของสถานบริ การเพื่อรายงานสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
6. กรณี สถานบริ การระดับปฐมภูมิ ไม่สามารถรักษาเด็กอ้วนที่มีปัญหาแทรกซ้อนได้ ให้ส่งต่อสถาน
บริ การสาธารณสุ ขระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ

ความสาคัญของการจัดการนา้ หนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher : SKC)
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โรคอ้วนในเด็ กวัยเรี ยนเป็ นปัญหาสาธารณสุ ขที่ สาคัญในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ข้อมูลการเฝ้ า
ระวังภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรี ยนอายุ 5-14 ปี จากระบบรายงาน Health Data Center (HDC) ของสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ในปี พ.ศ.2556 พบภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 8.9 ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 9.5และปี พ.ศ. 2558 ร้อย
ละ 12.5 ภาคเรี ยนที่ 1 ในภาคเรี ยนที่ 2 ร้อยละ 12.2 ในภาคเรี ยนที่ 2 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ภาวะเริ่ มอ้วน
และอ้วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสู งขึ้นทุกปี และส่ วนใหญ่พบอัตราชุก ในเขตอาเภอเมือง และเขตเทศบาลสู งกว่า อาเภอ
อื่นๆ ทุกจังหวัดผลการศึกษาวิจยั หลายแหล่ง พบว่าเด็กที่เป็ นโรคอ้วนเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่จะมีโอกาสเป็ นโรคอ้วน
1 ใน 4 และหากอ้วนจนถึงวัย รุ่ นโอกาสเสี่ ยงสู งถึง 3 ใน 4 ผลเสี ยจากการเกิดโรคอ้วน นาไปสู่ การเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้ อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ ซึ่ งผลกระทบจากการเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังนี้
จะทาให้เกิดปั ญหาทั้งด้านร่ างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ในเด็กวัยเรี ยนทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตกต่าเด็กอ้วนที่ป่วยเป็ นโรคแทรกซ้อน ครอบครัวต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และรัฐบาลต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเรื้ อรังอันเกิดจากโรคอ้วนหลายพันล้านบาทต่อปี ทั้งที่เป็ นโรคที่สามารถ
ป้ องกันได้ การดาเนินงานที่ผา่ นมา ได้มุ่งเน้นไปที่พ้นื ที่เสี่ ยง 28 จังหวัด ในเขตสุ ขภาพที่ 3, 4, 6 และ 12 โดยการ
สร้างทีมนักจัดการ น้ าหนักเด็กวัยเรี ยน (Smart Kids Coacher) การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการคัดกรอง ส่ งต่อ และ
แก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ ยงในสถานศึกษา สถานบริ การสาธารณสุ ขแ ละคลินิก DPAC การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์การ ดาเนินงานร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการติดตามงานในพื้นที่ เพื่อรับทราบ
ปัญหาและให้คาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่อกาดาเนินงานลดปั ญหาดังกล่าว
จากความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว สานักโภชนาการ จึงได้จดั ทาคู่มือนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรี ยน(Smart
Kids Coacher) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปั ญหาภาวะเริ่ มอ้วนและ
อ้วนในพื้นที่ต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
นักจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรี ยน (Smart Kids Coacher : SKC) หมายถึง บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ผ่านการอบรมด้านการจัดการ น้ า หนักในเด็กวัยเรี ยน ในหลักสู ตร เทคนิคการให้ ความรู้ ด้านอาหารโภชนาการ
กิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียน รวมถึงการมีทศั นคติที่ดีต่อการมีร่างกายที่มีสัดส่ วนสมวัยบุคลากรดังกล่าวได้รับ
การยกย่องจากภาครัฐในช่วงที่มีการเน้นนโยบายการทางานแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเสริ มสร้างความมัน่ คงเข้มแข็ง
ของประชากรทุกกลุ่มวัย บุคลากรกลุ่มนี้ประกอบด้วยผูท้ ี่มาจากภาคประชารัฐมีภารกิจที่จะร่ วมมือในการจัดการ
สุ ขภาพ ความมัน่ คงปลอดภัย และรวมทั้งการพัฒนาด้านการเรี ยนรู ้ทุดา้ นของประชากรกลุ่มวัยเรี ย น ในที่น้ ีหมายถึง
กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
1. ทีมครู ก. หมายถึง นักวิชาการจากศูนย์อนามัย 13 เขต สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย์หรื อโรงพยาบาลทัว่ ไป ที่ได้รับการอบรม Smart Kids Coacher จากส่ วนกลาง
2. ทีมครู ข. หมายถึง นักวิชาการ พยาบาลหรื อเจ้าหน้าที่ จากสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เทศบาล องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และครู ในโรงเรี ยนเป้ าหมายที่
ได้รับการอบรม Smart Kids Coacher จากเขตหรื อจังหวัด (ทีมครู ก.)
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3. แกนนานักเรียน หมายถึง นักเรี ยนที่มีจิตอาสา ได้แก่ อาสาสมัครโรงเรี ยน (อสร.) แกนนานักเรี ยนอย.น้อย ที่
ได้รับการอบรมด้านการจัดการ น้ าหนัก จากทีมครู ข. และนักเรี ยนที่มีภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วนต้นแบบ ที่สามารถ
ควบคุม น้ าหนัก หรื อลดน้ าหนักได้ หรื อมีการปรับพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม ทั้งด้านการบริ โภคอาหารและ
การออกกาลังกาย
เจตนารมณ์ ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ น้ าหนักให้กบั Smart Kids Coacher นี้ มีความหมาย
กว้าง และต้องการให้เป็ นกลุ่มคนที่เป็ นสื่ อในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรี ยนในทุกด้าน ดังนั้นการใช้คา
ว่า “SMART” จึงมีนยั ยะในเรื่ องของหลักการตั้งเป้ าหมาย เพื่อให้ประสบความสาเร็ จในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย
S = Specific หมายถึง มีความชัดเจน
M = Measurable หมายถึง สามารถวัดได้
A = Attainable หมายถึง สามารถบรรลุได้
R = Realistic หมายถึง อยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นจริ ง
T = Timely หมายถึง มีกาหนดเวลาแน่นอน
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ใบความรู้ ในการสอน
เรื่องอารมณ์กบั ความอ้วน
ใบความรู้ ที่ 1 เรื่อง โรคอ้วน
โรคอ้วนในเด็ก ส่ วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของการเผาพลาญพลังงาน เป็ นผลจากความไม่สมดุล
ระหว่างพลังงานที่ได้รับและพลังงานที่เผาผลาญ ทาให้เกิดการสะสมพลังงานในรู ปของไตรกลีเซอร์ ไรด์ ในเนื้อเยือ่
ไขมัน ซึ่ งอาจเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น พันธุกรรม ความผิดปกติของฮอร์โมน โรค หรื อกลุ่มอาการที่มีภาวะอ้วนร่ วม
ด้วยชนิดของโรคอ้วนในเด็ก โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มเด็กที่อว้ นและเตี้ย และกลุ่มเด็กที่อว้ นและสู ง
1. กลุ่มเด็กอ้วนและเตี้ย แบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ
1.1 กลุ่มอ้วนและเตี้ยที่มีระดับสติปัญญาปกติ มักพบได้ในเ ด็กและวัยรุ่ นที่มีความผิดปกติของ ฮอร์โมน
ต่างๆ เช่น ขาดฮอร์ โมนที่ช่วยในการเจริ ญเติบโต ขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน และมีฮอร์ โมนกลูโคคอร์ ติคอยด์เกิน
1.2 กลุ่มอ้วนและเตี้ยที่มีระดับสติปัญญาด้อยกว่าปกติ มักพบในเด็กที่เป็ นโรคจาเพาะบางอย่าง
2. กลุ่มเด็กที่อว้ นและสู ง
ในกลุ่มเด็กวัยรุ่ นที่อว้ นและสู งนั้น เป็ นกลุ่มที่พบได้บ่อยในปั จจุบนั สาเหตุของภาวะอ้วนของเด็กกลุ่มนี้
เป็ นผลมาจากความไม่สมดุลของพลังงาน คือ ได้รับพลังงานจากสารอาหารมากกว่าพลังงานที่ ร่ างกายใช้ไป จึงเกิด
พลังงานเหลือไปสะสมเป็ นไขมันในร่ างกาย เกิดเป็ นภาวะอ้วนขึ้น
รู้ ได้ อย่ างไร...ว่าเป็ นโรคอ้วน
โดยการชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง แล้วนาไปเปรี ยญเทียบในกราฟแสดงเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตของเด็ก
อายุ 5 - 18 ปี หากจุดกราฟแล้ว จุดตัดอยูบ่ นแถบสี ใด ให้อ่านค่าตามข้อความดังนี้
แถบสี ม่วงเข้ม คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่ นเกณฑ์อว้ น
แถบสี ม่วงอ่อน คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่ นเกณฑ์เริ่ มอ้วน
แถบสี เขียวเข้ม คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่ นเกณฑ์ทว้ ม
แถบสี เขียว คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่ นเกณฑ์สมส่ วน
แถบสี เขียวอ่อน คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างผอม
แถบสี ส้ม คือ ภาวะโภชนาการอยูเ่ กณฑ์ผอม
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ใบความรู้ ที่ 2เรื่อง หลักในการควบคุมอารมณ์ และความรู้ สึกขณะลดนา้ หนักโดยใช้ เทคนิค 3 ส.
อารมณ์ คือ อารมณ์มุ่ งมัน่ ต่อเป้ าหมายลด น้ าหนัก ต้องมีจิตใจที่มนั่ คง หากไม่สามารถควบคุมอารมณ์และ
ความรู้สึกได้ จะทาให้ลม้ เลิกความคิดในการลด น้ าหนักในที่สุดในแต่ละวันเด็กๆจะมีอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นอาจเป็ น
ความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่ าเริ ง ความเจ็บปวดผิดหวัง ตลอดเวลาที่เด็กอยูใ่ นสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
จะอยูภ่ ายใต้สิ่งเร้า (stimulus) และประสบการณ์ (experience) การควบคุมอารมณ์เป็ นเรื่ อง สาคัญและมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรม ซึ่ งส่ งผลต่อความสุ ขและ การประสบความสาเร็ จในการเรี ยน การควบคุมอารมณ์ต้ งั แต่ในวัยเด็ก จะทา
ให้เด็กมีการเรี ยนรู ้และเท่าทันอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาอ้วนอาจต้องเจอกับสถานการณ์ถูกเพื่อนล้อต้องมี
ความตั้งใจมุ่งมัน่ จริ งจังปรับอารมณ์ และคิดบวกกับตัวเองให้เกิดแรงจูงใจ เกิดความเชื่อมัน่ และเกิดความมุมานะ
หลักในการควบคุมอารมณ์ และความรู้ สึกขณะลดนา้ หนักโดยใช้ เทคนิค 3 ส.
1. สกัดสิ่ งกระตุน้ ที่ทาให้หิว หลีกเลี่ยงความน่ากินของอาหาร และกลิ่นหอมอาหารจานโปรด
2. สะกดใจไม่ให้บริ โภคเกิน ตั้งสติ “สติมา ปั ญญาเกิด” เกิดปั ญญาแห่งการกินลดอ้วน
3. สะกิดให้คนรอบข้างช่วยเหลือ
- ไม่ยวั่ ยุ ยัดเยียดกินเกิน
- ให้กาลังใจช่วยเหลือ
- พากันออกกาลังกาย
ใบความรู้ ที่ 3เรื่อง เทคนิคการปรับพฤติกรรมลดอ้วน
พฤติกรรมการกิน
การปรับพฤติกรรมในเด็กอ้วนเป็ นการกาหนดพฤติกรรมที่ตอ้ งการให้เปลี่ยนแปลง และหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อจะได้วางแผนจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่ม
พฤติกรรมที่ตอ้ งการ โดยมีหลักการดังนี้
การประเมินพฤติกรรม (self-monitoring)
เป็ นการติดตามพฤติกรรมการกินและการออกกาลังกายของเด็ก โดยให้เด็กจดบันทึกพฤติกรรมการกินของ
ตนเอง เช่น รายละเอียดของอาหาร แรงจูงใจในการกิน สถานที่กิน เวลาที่กิน บุคคลที่กินด้วย อารมณ์หรื อความคิด
ก่อนและหลังกิน เป็ นต้น การบันทึกและประเมินพฤติกรรมนี้จะ ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา และนาไปสู่
การตั้งเป้ าหมายถึงพฤติกรรมที่ตอ้ งการทาให้สาเร็ จได้อย่างชัดเจน
การตระหนักรู้ (awareness)
คือ การเข้าใจแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งได้จากการนาเอาการประเมินพฤติกรรมตัวเองที่ได้จด
บันทึกไว้มาวิเคราะห์ร่วมกัน เช่น เด็กมักกินขนมเมื่อนัง่ ดูทีวหี รื อเล่นเกมนาน ดังนั้นเด็กก็ควรระมัดระวังเรื่ องของ
การกินขนมหรื อสอนให้เลือกอาหารว่างที่มีพลังงานต่าในขณะนัง่ ดูทีวหี รื อเล่นเกมนาน
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การตั้งเป้าหมาย (goal setting)
การตั้งเป้ าหมายควร ทาทั้งเป้ าหมายระยะสั้นและเป้ าหมายระยะยาวเกี่ยวกับพฤติกรรมกา รรับประทาน
อาหารและการออก กาลังกาย เป้ าหมายที่ต้ งั ควรเป็ น พฤติกรรมพึงประสงค์ที่เด็กสามารถ ทาได้จริ ง โดยให้เด็กและ
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการตั้งเป้ าหมายร่ วมกัน
การหาสิ่ งกระตุ้น (stimulus control)
เป็ นการหาสิ่ งกระตุน้ ที่ ทาให้เกิดการกิน เพื่อให้หลีกเลี่ยงสิ่ งนั้นได้อย่างถูกต้อง เช่น เด็กมักถูก กระตุน้ ให้
กินอาหารโดยการเห็ นอาหารหรื อขนมที่ ผปู้ กครองซื้ อมาตุนไวที่บ้ านดังนั้นผูป้ กครองก็ ไม่ควรซื้ ออาหารและขนม
มาตุนไว้ในปริ มาณที่มากเกินไป หรื ออาจเก็บอาหารและขนมที่ซ้ื อมาไว้ในตูท้ ี่มิดชิดเพื่อไม่ให้เด็กเห็นและเกิด
ความอยากกิน
การหาสิ่ งยับยั้ง (inhibitors)
เป็ นการหาสิ่ งยับยั้งที่จะช่วยหยุดยั้งพฤติกรรมการกินของเด็กได้ เช่น เด็กจะหยุดกินอาหารเมื่อมีเพื่อนมา
ชวนไปเล่นนอกบ้าน ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนความสนใจไปยังสิ่ งที่ชอบมากกว่า ดังนั้นผูป้ กครองอาจสนับสนุนให้เด็กได้
ออกไปเล่นกับเพื่อนหรื อเป็ นฝ่ ายชักชวนเด็กให้มีกิจกรรมนอกบ้านร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ
การปรับเปลีย่ นความคิด (cognitive restructuring)
เป็ นการปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็ นไปในเชิงบวก สร้างความมัน่ ใจในตนเอง และมุ่งเน้นไปทางการกร ะทา
ที่เป็ นบวก เช่น หากเด็กตั้งใจจะลด น้ าหนักแต่เผลอกินไอศกรี ม เด็กอาจจะรู ้สึกผิดและคิดว่าตนเองไม่สามารถที่จะ
ลดน้ าหนักได้ ซึ่ งผูป้ กครองควรสอนเด็กให้ปรับความคิดใหม่วา่ การที่เด็กกินไอศกรี มนั้น อาจทาให้น้ าหนักไม่ลด
แต่เหตุการณ์น้ ีไม่ได้เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้เด็กล้มเลิกความคิดที่จะลดน้ าหนักให้ได้ตามเป้ าหมายและจะเป็ นข้อ
เตือนใจไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
การให้ รางวัล (rewards)
เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้รางวัลควรให้เมื่อเด็กปรับพฤติกรรมได้ดีมี
พฤติกรรมใหม่ที่ดีเกิดขึ้นหรื อลดความถี่ของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ลดการดื่ม น้ าอัดลม ออกกาลังกาย
สม่าเสมอ เป็ นต้น รางวัลที่ให้ควรเป็ นรางวัลที่ส่งเสริ มพฤติกรรมเชิงบวก เช่น อุปกรณ์กีฬา หรื ออาจเป็ นการพาไป
เที่ยวก็ได้ แต่ไม่ควรเป็ นรางวัลที่เกี่ยวกับอาหาร นอกจากนี้ คาชมเชยก็เป็ นสิ่ ง สาคัญที่จะทาให้เด็กภาคภูมิใจและ
เป็ นแรงเสริ มที่ดีที่จะทาให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคงอยูไ่ ด้นาน
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เรื่อง กินพอดีไม่มีอ้วน
ใบความรู้ ที่ 1เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ และสารอาหารที่จาเป็ นต่ อร่ างกาย
ประเทศไทยแบ่งอาหารหลักที่เรารับประทานเป็น 5 หมู่ เพื่อเป็นแนวทางง่ายๆ ที่ใช้แนะนาการรับประทาน
อาหารของประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัยว่าควรกินให้ครบ 5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดียวกันสามารถกินทดแทนกันได้
เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆครบถ้วนและเพียงพอเพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดีอาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย
อาหารหมู่ 1 เนือ้ สั ตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ ง
อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างเซลล์
กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ กระดูก ภูมิต้านทานโรค ฮอร์โมน เอนไซม์ และใช้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายเมื่อร่างกายได้รับ
สารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ
อาหารหมู่ 2 ข้ าว แป้ง เผือก มัน และนา้ ตาล
อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกาย เช่น
ทาให้เราเดินไปไหนมาไหนได้ ทางานได้ ถ้ารับประทานอาหารพวกนี้ในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย
สารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมันและสะสมในร่า งกาย
อาหารหมู่ 3 ผักต่ างๆ เช่ น ผักบุ้ง ตาลึง คะน้ าฟักทอง ถั่วฝักยาว ฯลฯ
อาหารหมู่ 4 ผลไม้ ต่างๆ เช่ น กล้วย ส้ ม มะละกอ มะม่ วง ลาไย ขนุน ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฯลฯ
ผักและผลไม้ เป็นแหล่งของสารอาหารจา พวกวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามินบี 2 วิตามินบีกรดโฟลิค
วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี โปแตสเซียม แมกนีเซียม ทองแดง และแคลเซียม มีหน้าที่ในการช่วย ให้อวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกายทางานได้ตามปกติ และชะลอความเสื่อมของร่างกาย นอกจากนี้ผักและผลไม้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและ
สารพฤกษเคมี ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้
อาหารหมู่ 5 ไขมันต่ างๆ เช่ น ไขมันจากสั ตว์ และไขมันจากพืช
อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารไขมัน ซึ่งมีหน้า ที่หลักในการให้พลังงานที่ใช้ประจา วันและยังเป็นพลังงาน สะสมที่
ร่างกายนามาใช้เมื่อจาเป็น
สารอาหารที่จาเป็ นต่ อเด็กวัยเรียน
1. แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่สาคัญที่ช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและยังมีหน้าที่สาคัญ
เกี่ยวกับการทางานของระบบประสาท กล้ามเนื้อรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ การแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผลวัยเด็กเป็น
วัยที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมาก เนื่องจากมีภาวะสร้างกระดูกมากช่วยให้มีการสะสมแคลเซียมใน กระดูกมากขึ้น
แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมมาก ได้แก่ นม เนยแข็ง ปลาเล็กปลาน้อย ปลากระป๋อง เต้าหู้ผักใบเขียว
2. ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุที่สาคัญ เพราะถ้ามีการขาดในหญิงตั้งครรภ์จะทาให้เด็กที่เกิดมามีสติปัญญาด้อยโดย
อาหารที่เป็นแหล่งของไอโอดีน ได้แก่ อาหารทะเล คือ ปลา ปู กุ้ง หอย ปลาหมึก และเกลือเสริมไอโอดีนโดยใช้ในการ
ปรุงอาหาร
3. วิตามินเอ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แหล่งอาหารของวิตามิน
เอ ได้แก่ ตับ ผักใบเขียวและผักที่มีสีเหลือง เช่น ผักบุ้ง ตาลึง ฟักทอง แครอท ส่วนในผลไม้ได้แก่มะละกอสุก มะม่วง
สุกนอกจากสารอาหารต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว เรายังได้สารอาหารอื่นๆ เช่น วิตามินบี1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6วิตามินบี
12 กรดโฟเลท รวมทั้ง แร่ธาตุ ฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตสเซียม สังกะสี
ใบความรู้ ที่ 2 อาหารว่ างเพือ่ สุ ขภาพ
อาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง หมายถึง

11

อาหารที่บริโภคระหว่างมื้ออาหารหลัก ที่มีประโยชน์ให้พลังงานและมีสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายครบถ้วนเพียงพอ
ได้แก่ โปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 หรือใยอาหารไม่น้อยกว่า 2 ชนิด โดยแต่
ละชนิดมีปริมาณน้าตาล โซเดียม และน้ามัน /ไขมันในระดับต่าไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด พลังงานที่ได้รับจากการ
รับประทานอาหารว่าง โดยเฉลี่ยแต่ละมื้อในเด็กอายุ 4-5 ปี ไม่ควรเกินมื้อละ 130 กิโลแคลอรีเด็กอายุ 6-13 ปี ไม่เกิน
มื้อละ 160 กิโลแคลอรี และเด็กอายุ 14-19 ปี ไม่เกินมื้อละ 200 กิโลแคลอรี โรงเรียนไม่มีการจัดและจาหน่ายอาหาร
ว่างหรือขนมที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และมีไขมันสูง
อาหารว่างรสหวานจัด หมายถึง อาหารหรือขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่าและมีผลเสียต่อการเจริญเติบโต
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทาให้รับประทานอาหารมื้อหลักได้น้อย ส่งผลต่อการขาดสารอาหาร (ผอม, เตี้ย ) หาก
รับประทานอาหารมื้อหลักมากด้วย เด็กจะมีภาวะอ้วน ได้แก่ ขนมที่มีปริมาณน้าตาลสูงเกิน 12 กรัม หรือเกิน ประมาณ
3 ช้อนชาต่อมื้อ (น้าตาล 1 ช้อนชา หนัก 4 กรัม) เช่น ช็อกโกแลต ท๊อฟฟี่ ลูกอม อมยิ้มนมอัดเม็ด หมากฝรั่ง เยลลี่
ข้าวโพดอบกรอบ ขนมปังกรอบ บิสกิต เวเฟอร์ไส้ต่างๆ คุกกี้ หวานเย็นหรือไอศกรีมฯลฯ การบริโภคน้าตาลควร
รับประทานแต่น้อย ทั้งในอาหารมื้อหลักและอาหารว่าง ใน 1 วัน สาหรับกลุ่มอายุ 6-13 ปี ไม่ควรเกิน 4 ช้อนชา (16
กรัม) และกลุ่มอายุ 14-18 ปี ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา (24 กรัม)
เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัด หมายถึง เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้าตาลที่ระบุในฉลากโภชนาการหรือเติมน้าตาลเกิน
ร้อยละ 5 ต่อการบริโภค 1 ครั้ง เช่น นมเปรี้ยว นมปรุงแต่งรส น้าอัดลม น้าผลไม้รสต่างๆ ชาเขียวการบริโภคน้าตาล
ควรรับประทานแต่น้อย ทั้งในอาหารมื้อหลักและอาหารว่าง การบริโภคน้าตาลใน 1 วัน สาหรับกลุ่มอายุ 6-13 ปี ไม่
ควรเกิน 4 ช้อนชา (16 กรัม) และกลุ่มอายุ 14-18 ปี ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา(24 กรัม)
อาหารว่างรสเค็มจัด หมายถึง อาหารที่มีปริมาณโซเดียมระบุในฉลากโภชนาการเกินร้อยละ 4 ของปริมาณ
โซเดียมที่แนะนาใน 1 วัน ต่อการบริโภค 1 ครั้ง หรือปริมาณโซเดียมเกิน 100 มิลลิกรัมต่อครั้ง หรือมีเกลือเกิน 0.25
กรัม เช่น ขนมซอง ขนมถุงประเภทปลาเส้นปรุงรส มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบ สาหร่าย ฯลฯ
โซเดียม หมายถึงแร่ธาตุที่จาเป็นต่อร่างกาย มีหน้าที่รักษาความสมดุลของของเหลวในร่างกายและ
ความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ถ้าได้รับมากเกินไปเป็นประจาจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคไต
โรคหัวใจ ฯลฯ แหล่งของโซเดียม ได้แก่ อาหารธรรมชาติ เครื่องปรุงรส เช่น เกลือ น้าปลา ซีอิ๊วอาหารแปรรูป เช่น ผัก
ดอง ไข่เค็ม ไส้กรอก หมูยอ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ขนม อาหารขบเคี้ยว ฯลฯ
เกลือ เครื่องปรุงรสเค็มที่มีโซเดียมปริมาณสูง เกลือ 1 ช้อนชา (5 กรัม) จะมีโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม
ปริมาณเล็กน้อยทั้งอาหารมื้อหลักและอาหารว่าง ใน 1 วัน ไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 2,400 มิลลิกรัม หรือเกลือไม่
ควรเกิน 1 ช้อนชา
ปริมาณโซเดียมทีค่ วรได้ รับต่ อวัน
กลุ่มอายุ
ปริมาณโซเดียมต่ อวัน (มิลลิกรัม)
6-8 ปี
325-950
9-12 ปี
400-1,175
13-15 ปี
500-1,500
16-18 ปี
525-1,600
อาหารว่ างทีม่ ีไขมันสู ง หมายถึง อาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่าไขมันสู งมีผลเสี ยต่อ การเจริญเติบโต
ของเด็ก ทาให้เด็กมีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงได้แก่ อาหารที่ปรุง
โดยใช้น้ามันมากเกิน 2.5 กรัมต่อมื้อ หรือมากกว่าครึ่งช้อนชา (น้ามัน 1 ช้อนชาหนัก 5 กรัม) หรืออาหารทอดด้วย
น้ามันท่วม เช่น มันฝรั่งทอด ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด ขนมซอง ขนมเบเกอรี่เค้กหน้าครีม คุกกี้ พัฟ พาย พิซซ่า ฯลฯ
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ใบความรู้ ที่ 3 เรื่อง ตักอาหารตามธงโภชนาการ
การจาแนกอาหารเป็ น 5 หมู่หรื อ 5 กลุ่มอาหารนั้น เป็ นข้อมูลให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกบริ โภคอาหารอย่าง
หลากหลาย ครบหมู่ อย่างไรก็ตามนอกจากการบริ โภคให้ครบทุกหมู่แล้ว ปริ มาณการบริ โภคอาหาร ในแต่ละหมู่ก็มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อภาวะโภชนาการ ต่อมาจึงมีความพยายามในการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับสัดส่ วนอาหารที่ควร
บริ โภค ในรู ปแบบพิรามิดโภชนาการ หรื อในประเทศไทยนิยมใช้เป็ นธงโภชนาการข้อมูลในธงโภชนาการจะบอก
ถึงปริ มาณ สัดส่ วน และความหลากหลายของอาหารที่คนไทยอายุ 6 ปี ขึ้นไป ผูใ้ หญ่ และผูส้ ู งอายุ ควรกินใน 1 วัน
โดยนาเอาอาหารหลัก 5 หมู่ มาแบ่งเป็ น 4 ชั้น 6 กลุ่มตามสัดส่ วนที่ควรรับประทาน ดังนี้

ในภาพ จะเห็นว่า สัดส่วนของอาหาร แสดงโดยใช้ขนาดของพื้นที่ พื้นที่มากกินมาก พื้นที่น้อยกินน้อยส่วน
การกินอาหารให้หลากหลายชนิด ไม่ซ้าจาเจ แสดงโดยใช้ภาพอาหารในแต่ละกลุ่ม ให้กินอาหารทุกกลุ่ม และในแต่ละ
กลุ่มต้องกินให้หลากหลาย เพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆ ครบถ้วน ตามที่ร่างกายต้องการ และเป็นการหลีกเลี่ยง การสะสม
พิษภัย จากการปนเปื้อนในอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่กินเป็นประจา
การจัดกลุ่มอาหารข้างต้น มีข้อแตกต่างไปจากอาหารหลัก 5 หมู่ คือ แยกกลุ่มนมออกจากกลุ่มเนื้อสัตว์
เพื่อให้เห็นความสา คัญของอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียม และจัดรวมกลุ่มน้ามันรวมไว้กับน้า ตาล และเกลือ รวมเป็น
กลุ่มที่แนะนา ให้กินน้อย
นักเรียนต้ องรับประทานอาหารในแต่ ละกลุ่ม ในปริมาณเท่าไร
กลุ่มอาหาร
หน่วย
พลังงาน (กิโลแคลอรี) 1,600
กลุ่มข้าว – แป้ง
ทัพพี
8
กลุ่มผัก
ทัพพี
4
กลุ่มผลไม้
ส่วน
3-4
กลุ่มเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่
ช้อนกินข้าว
6
กลุ่มนม
แก้ว
2
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กลุ่มน้ามัน น้าตาล เกลือ ช้อนชา กินแต่น้อยเท่าที่จาเป็นตามตารางข้างต้น หน่วยตวงวัดที่ใช้เป็นหน่วยที่ใช้
ในครัวเรือน เช่น ทัพพี ช้อนกินข้าว และแก้ว ยกเว้นผลไม้แนะนาเป็นส่วน
อาหารในกลุ่มเดียวกัน สามารถกินทดแทนกันได้
อาหารในกลุ่มเดียวกัน ให้พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน ดังนั้น จึงกินสลับ
สับเปลี่ยนชนิดของอาหารในกลุ่มเดียวกันได้ แต่ไม่สามารถกินสับเปลี่ยนทดแทนอาหารต่างกลุ่มได้ เนื่องจากพลังงาน
และปริมาณสารอาหารไม่เท่ากัน ดังตัวอย่าง
กลุ่มข้ าว-แป้ง :
ข้าวสุก 1 ทัพพี = ก๋วยเตี๋ยว 1 ทัพพี = ข้าวเหนียว 1/2 ทัพพี = ขนมจีน 1 จับ = ขนมปัง 1 แผ่น = บะหมี่1
ก้อน
กลุ่มผัก :
ฟักทองสุก 1 ทัพพี = ผักคะน้าสุก 1 ทัพพี = ผักบุ้งจีนสุก 1 ทัพพี = แตงกวาดิบ 1/2 ผลกลาง
กลุ่มผลไม้ :
ผลไม้ 1 ส่ วน = เงาะ 4 ผล = ฝรั่ง 1/2 ผลกลาง = มะม่วงดิบ 1/2 ผล = กล้วยน้ าว้า 1 ผล =ส้มเขียวหวาน 1
ผลใหญ่ = มะละกอ หรื อสับปะรด หรื อแตงโม 6-8 ชิ้นพอคา = ลองกองหรื อ ลาไย หรื อองุ่น 6-8 ผล
กลุ่มเนือ้ สั ตว์ :
ปลาทู 1 ช้อนกินข้าว (1/2 ตัว ขนาดกลาง) = เนื้อหมู 1 ช้อนกินข้าว = ไข่ไก่ 1/2 ฟอง =เต้าหูแ้ ข็ง 1/4 ชิ้น =
ถัว่ เมล็ดแห้งสุ ก 2 ช้อนกินข้าว

กลุ่มนม :
นมสด 1 แก้ว = โยเกิร์ต 1 ถ้วย = นมพร่ องมันเนย 1 แก้ว
* ถ้ าไม่ ดื่มนม ให้ กนิ ปลาซาร์ ดีน หรือปลาเล็กปลาน้ อย 2 ช้ อนกินข้ าว หรือเต้ าหู้แข็ง 1 แผ่น
รู้ ได้ อย่ างไรว่ า กินตามธงโภชนาการแล้ว เหมาะสมกับตนเองหรือไม่
เด็กอายุ 6-18 ปี เมื่อกินตามธงโภชนาการแล้ว ต้องดูวา่ ร่ างกายเจริ ญเติบโตสมวัยหรื อไม่ (คือน้ าหนักและ
ส่ วนสู งต้องเพิ่มขึ้นตามวัย) โดยชัง่ น้ าหนักและวัดส่ วนสู งเทียบกับเกณฑ์อา้ งอิงการเจริ ญเติบโตของเด็กไทย
ใบความรู้ ที่ 4 เรื่อง การเลือก

กินอาหารตามโซนสี
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การลดน้าหนักถ้าจะให้ได้ผลนั้น ต้องมีความตั้งใจจริง เป็นสิ่งสาคัญที่สุด ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีวินัยกับตนเอง
ทั้งในเรื่องการกินอาหารหรือการออกกาลังกาย และชอบที่จะใช้ทางลัดมากกว่า การลดน้าหนักไม่ได้ยากอย่างที่คิด
แต่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราต้องสู้กับความเคยชิน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน ซึ่งการลดอาหารประเภทไขมันแล ะ
อาหารที่มีรสหวานนั้น ไม่ง่ายนัก เพราะคนที่ชอบกินอาหารประเภทไขมันหรืออาหารที่มีรสหวานก็จะติดใจในรสชาติ
เหล่านั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากที่เคยกินอาหารประเภทไขมันสูงมาเป็น
อาหารประเภทไขมันต่าหรือไม่มีไขมันหรือกินอาหารที่มีรสหวานมากๆ มาเป็นหวานน้อยลงหรือไม่หวานเลย ควรทา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะต้องใช้ความอดทน และอาศัยเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับรสชาติที่ไม่คุ้นเ คย แต่ไม่ใช่ว่า
จะทาไม่ได้ เพราะหลายคนที่มีความตั้งใจจริงประสบความสาเร็จในการลดน้าหนักมาแล้วมากมาย
หัวใจส้าคัญของการลดน้้าหนัก คือ การควบคุมอาหารให้ถูกวิธี ไม่ควรอดอาหาร มื้อใดมื้อหนึ่งเพราะสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง แต่สิ่งที่ควรทาคือ ให้เลือกกินอาหารที่มีไขมันต่าหรื อไม่มีไขมัน อาหารที่มีรสชาติหวานน้อยหรือไม่หวานเลย
และอาหารที่มีใยอาหารสูงเป็นอันดับแรก รวมไปถึงการจากัดปริมาณอาหารไม่ให้มากเกินความต้องการของร่างกาย
สิ่งที่ต้องท้าควบคู่กัน คือ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะการออกกาลังกายแบบแอโรบิก เพื่อ
ช่วยเผาผลาญไขมันมันที่สะสมอยู่ในร่างกายให้หมดไป
ความจริ งที่ควรทราบกับการควบ คุมน้ าหนัก คือ ในช่วงแรกที่ น้ าหนักลด ส่ วนใหญ่จะเป็ นส่ วนของ น้ าใน
ร่ างกาย ระยะต่อมาถึงจะเป็ นส่ วนไขมัน ส่ วนที่พลอยลดไปกับไขมันด้วยโดยไม่ต้ งั ใจคือ กล้ามเนื้อซึ่ งเป็ นโปรตีน
หลังจากนั้น น้ าหนักจะคงที่ หากไม่ปฏิบตั ิต่อจะ ทา ให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็ ว จึงต้องออกกาลังกายร่ วมกับการ
ควบคุมอาหาร เป็ นการเพิ่มการป้ องกันไม่ให้โปรตีนให้กล้ามเนื้อลดลง
อาหารควบคุมนา้ หนักได้ ... ไม่ เสี่ ยงผลข้ างเคียง
โรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหาร อย่างง่ายๆ ที่เราคาดไม่ถึงแค่ดื่มน้ าอัดลม 1 กระป๋ องจะมีน้ าตาลที่
ไม่ให้พลังงานอยูป่ ระมาณ 13 ช้อนชา ก็ยากจะเผาผลาญแคลอรี อยูแ่ ล้ว รู ้ไหมว่า ต้องเดินเร็ วๆอย่างน้อย 40 นาที
หรื อต้องเดินประมาณ 1.2-1.6 กิโลเมตร จึงจะเผาผลาญได้หมด และการควบคุม น้ าหนักต้องการลดปริ มาณไขมัน
ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ เอ๊ะ!! แล้วแต่ละวันเรากินกันเกินแค่ไหนร่ างกายได้รับพลังงานจากการกินอาหารประเภท
ต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันหากกินอาหารเกินความต้องการของร่ างกาย พลังงานส่ วนเกินนี้จะ
ถูกเปลี่ยนไปเป็ นไขมันเก็บสะสมไว้ตามหน้าท้อง ต้นแขน ต้นขาและสะโพก แต่ประสิ ทธิ ภาพของการสะสมไขมัน
ในร่ างกาย จะมาจากอาหารประเภทไขมันสู งกว่าประเภทอื่นๆ ดังนั้นหากนักเรี ยนต้องการควบคุม น้ าหนักหรื อลด
น้ าหนัก สิ่ งที่ควรทาอันดับแรกคือลดการกินอาหารประเภทไขมัน จะช่วยลดพลังงานส่ วนเกินได้ง่าย โดยไม่
จาเป็ นต้องลดปริ มาณอาหาร ถ้าหากอาหารที่กินนั้นเป็ นไขมันต่าหรื อไม่มีไขมัน และมีใยอาหารสู ง
หลักการจาง่ ายๆ ลองตรวจสอบอาหารทีเ่ รากินแต่ ละมือ้ อยู่ในโซนสี ใด หากอยู่ในโซนในสี
ไม่ เหมาะสม เช่ น สี แดง สี เหลือง ก็ให้ ปรับเปลีย่ นใหม่ เพือ่ ความปลอดภัยในสุ ขภาพ
- อาหารโซนสี แดง เป็ นอาหารที่มีไขมันและน้ าตาลสู งมาก ไม่ควรกินและบ่อยนัก ควรเลือกกินให้นอ้ ยที่สุด
- อาหารโซนสี เหลือง เป็ นอาหารที่มีไขมันและน้ าตาลปานกลาง ควรเลือกกินให้นอ้ ยลง เลือกกินแต่พอควร
- อาหารโซนสี เขียว เป็ นอาหารที่มีไขมันและน้ าตาลต่าใยอาหารสู งและคุณค่าทางโภชนาการสู งควรเลือกกินบ่อยๆ
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เรื่อง อ่านฉลาก
อย่างฉลาด
ใบความรู้ ที่ 1 เรื่อง “อ่านฉลาก…อย่างฉลาด”
“ฉลากโภชนาการ” หมายถึง ข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของปริ มาณพลังงานและสารอาหารต่าง ๆทีมี่ต่อ
หนึ่งหน่ วยบริ โ ภคของผลิตภัณ ฑ์อ าหารที่ จะช่ วยให้ ผบู ้ ริ โภคเลือดซื้ อ และบ ริ โ ภคผลิตภัณฑ์อา หารได้อย่าง
เหมาะสมกับความต้องการหรื อภาวะโภชนาการ อีกทั้งยังใช้ สาหรับเปรี ยบเทียบข้อมูลบนฉลากโภชนาการระหว่าง
อาหารชนิดเดียวกันได้ ตลอดจนสามาร ถหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ตนเองต้อง จากัดการบริ โภคที่ สาคัญฉลาก
โภชนาการ คือ การให้ความรู ้พ้นื ฐานของคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
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วิธีการอ่านฉลากโภชนาการ

ส่ วนที่ 1 : บอกข้อมูลหนึ่งหน่วยบริ โภค หมายถึง ปริ มาณที่กินต่อครั้ง (น้ าหนักของอาหาร)บอกข้อมูล
จานวนหน่วยบริ โภคต่อบรรจุภณั ฑ์ หมายถึง จานวนครั้งที่บริ โภค
ส่ วนที่ 2 : คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค คือข้อมูลปริ มาณพลังงานทั้งหมดของอาหารต่อหนึ่ง
ครั้งที่บริ โภคหรื อหนึ่งหน่วยบริ โภคของส่ วนที่ 1 ว่ากี่กิโลแคลอรี ตัวอย่างเช่น ขนมมันฝรั่งอบกรอบพลังงาน
ทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี ต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค ซึ่งบริ โภคได้ 7 ครั้ง ถ้าบริ โภคครั้งเดียวหมดต้องนาพลังงานทั้งหมด
คูณด้วยจานวนครั้งที่บริ โภค
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ส่ วนที่ 3 : บอกปริ มาณสารอาหารที่จะได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริ โภคเทียบกับปริ มาณสารอาหารที่แนะ นาให้
คนไทยอายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไปบริ โภคต่อวันจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ที่บอกปริ มาณเป็ น
กรัม (ก.) ได้แก่ ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีน ใยอาหาร น้ าตาล โซเดียม และคอเลสเตอรอล เป็ นมิลลิกรัม
ส่ วนที่ 4 : บอกปริ มาณวิตามิน แร่ ธาตุที่ จาเป็ นต่อร่ างกายควรจะได้รับต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค บอกปริ มาณ
เป็ นร้อยละ (%) เทียบกับปริ มาณสารอาหารที่แนะนาให้คนไทยอายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไปบริ โภคต่อวันจากความต้องการ
พลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ส่ วนที่ 5 : บอกปริ มาณสารอาหารตาม ข้อแนะนาปริ มาณสารอาหารที่คนไทยอายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไปบริ โภค
ต่อวัน จากความต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี (Thai DRI 2546)
ใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง “อ่านฉลาก...อย่างฉลาด”

ฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เป็นฉลากนอกกรอบขนาดเล็กที่จะแสดง
ข้อมูลโภชนาการ โดยแสดงค่าพลังงาน (กิโลแคลอรี) น้าตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม)มาแสดงที่
ฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจนและอ่านง่าย โดยบังคับให้อาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคต้อง
แสดงฉลากนี้ ได้แก่
1. มันฝรั่งทอด หรืออบกรอบ
2. ข้าวโพดคั่วทอด หรืออบกรอบ
3. ข้าวเกรียบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง
4. ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต
5. เวเฟอร์สอดไส้
เรื่อง Fun For Fit
ใบความรู้ ที่ 1 เรื่อง ความสาคัญของกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) หมายถึง การใช้ร่างกายเคลื่อนไหว /ออกแรง ที่มีความ
หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่การออก กาลังกายหรื อการเล่นกีฬา แต่ครอบคลุมไปถึงทุกกิจกรรมที่มีการใช้
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กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่ างกาย เช่น ขา หลัง ท้อง แขน และน่องเคลื่อนไหว ทั้งที่เป็ นรู ปแบบ เช่น เล่นฟุตบอล
วอลเล่ยบ์ อล เต้นแอโรบิก และไม่เป็ นรู ปแบบ เช่น การวิง่ เล่น การเดินขึ้นบันได การกวาดบ้าน การรดน้ าต้นไม้แล้ว
สามารถรับรู้ ได้วา่ มีการใช้งานมากกว่าขณะพัก สังเกตได้จาก หัวใจเต้นแรงขึ้น เหนื่อยขึ้นหรื อเมื่อยขึ้นเป็ นต้น
คุณค่ าและความ สาคัญของกิจกรรมทางกาย (PA) กิจกรรมทางกายเปรี ยบเสมือนวัคซี นป้ องกันโรค มี
บทบาทสาคัญต่อสุ ขภาพ 3 ประการด้วยกัน คือ 1) ป้ องกันการเกิดโรคและความเจ็บป่ วย 2) รักษาโรคและความ
เจ็บป่ วย รวมทั้ง 3) สร้างเสริ มสุ ขภาพ นาไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดี การทากิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม และ
สม่าเสมอจนเป็ นวิถีชีวติ ช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคเรื้ อรัง เช่น ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตีบตันโรคหลอด
เลือดหัว ใจ โรคความดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุ น มะเร็ ง ลาไส้ใหญ่ มะเร็ งเต้านมภาวะวิตกกังวล
ภาวะความกดดัน และโรคอ้วน เป็ นต้น โรคเหล่านี้เป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้บุคคลไร้ความสามารถและเสี ยชีวติ ก่อน
วัยอันสมควร คนที่มีความกระฉับกระเฉง และปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายเป็ นประ จาจนเป็ นวิถีชีวติ สามารถเอาชนะ
ความเสี่ ยงในการเกิดโรคที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรื อเรี ยกว่า “พันธุกรรม” เช่น โรคเบาหวานโรคความดัน
โลหิตสู ง หรื อโรคหัวใจ และสามารถมีชีวติ อยูอ่ ย่างปกติสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีได้ ในทางตรงกันข้ามคนที่
ไม่มีความเสี่ ยงทางด้านพันธุ กรรม คือ ไม่มีญาติพี่นอ้ งเป็ นโรคหรื อเสี ยชีวติ ด้วยโรคเรื้ อรังที่กล่าวมาแต่มีวถิ ีชีวติ ที่
เฉื่อยชา นัง่ ๆ นอนๆ หรื อเรี ยกว่า “เนือยนิ่ง ” และมีสมรรถภาพทางกาย ต่ามีโอกาสเป็ นโรคเหล่านั้นได้ง่าย สาหรับ
วัยเด็ก นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วกิจกรรมทางกายยังช่วยพัฒนาสมอง พัฒนาการเรี ยนรู้การจา สมาธิ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน สุ ขภาพ และคุณภาพชีวติ อีกด้วยในปั จจุบนั นิยมการฝึ กทักษะกิจกรรมทางกาย (PA ,Physical
Activity) แบบ HIIT (High IntensityInterval Training) เป็ นการฝึ กแบบหนักสลับเบา ความหนักสู งช่วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการเผาผลาญพลังงานด้วยเวลาสั้นๆ
คาแนะนาการทากิจกรรมทางกาย (PA) สาหรับเด็ก อายุ 5-17 ปี
การทากิจกรรมทางกายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุ ขภาพนั้น สามารถเลือกปฏิบตั ิได้หลากหลายรู ปแบบทั้งที่
เป็ นแบบแผน เช่น การเคลื่อนไหว การละเล่นพื้นเมือง กิจกรรมนันทนาการ เกม การออกกาลังกายการเล่นกีฬา
การเต้ราและกิจกรรมทางกายที่ไม่เป็ นแบบแผน เช่น งานบ้าน การทางานอาชีพ การเดินป่ าการปี นเขา หรื อการทา
สวน เป็ นต้น หากปฏิบตั ิตามหลักการของ FIT คือ มีความถี่ (Frequency = F) มีความหนัก (Intensity = I) และมีระยะ
เวลานาน (Time or Duration = T) อย่างเพียงพอ ส่ งผลให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนทางสรี รวิทยาในทันที เช่น หัว
ใจเต้นเร็ วขึ้น หายใจเร็ วขึ้น ความดันโลหิ ตสู งขึ้น เป็ นต้น ในระยะยาวร่ างกายจะมีการปรับตัวส่ งผลต่อสุ ขภาพใน
ด้านบวกเพิ่มขึ้น ทั้งช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น โดยหัวใจ ปอด และหลอดเลือดทางานได้ดี
ขึ้น เพิ่มความแข็งแรง ความอดทน และความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก
พัฒนาสมอง พัฒนาการเรี ยนรู้ การจา สมาธิ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพิ่มโอกาสแห่ง ความสาเร็ จในชีวติ ปรับปรุ ง
ท่าทาง ลดผลกระทบต่อความเสื่ อม หรื อความแก่ก่อนวัย ลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ ง ลดความเครี ยด ลด
ภาวะเหนื่อยล้า เพิ่มคุณภาพชีวติ ทาให้มีอายุยนื ยาว ลดระยะเวลาที่ไร้ความสามารถลงสุ ขภาพ และคุณภาพชีวติ อีก
ด้วย
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กรมอนามัย โดยกองออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ (อ้างอิงองค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2010) แนะนาว่าเด็กอายุ 517 ปี ควรปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกให้ “หัวใจเต้นรัว เร็ ว หรื อหอบ” ทุกวันๆ สะสมครั้งละ 10 นาทีรวม
เวลาตลอดวันไม่นอ้ ยกว่า 60 นาที ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริ มสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของ
กระดูก 3 วัน/สัปดาห์ และหากปฏิบตั ิมากกว่า 60 นาทีต่อวัน จะเกิดประโยชน์ต่อสุ ขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมทาง
กายประจาวันอาจอยูใ่ นลักษณะของการละเล่น การเล่นเกม เล่นกีฬา การเดินทาง สันทนาการ การเรี ยนพละศึกษา
หรื อการออกกาลังกายกับครอบครัว กับเพื่อนหรื อครู ในโรงเรี ยน และร่ วมทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชนหากหวังผล
เกีย่ วกับนา้ หนักตัว ควรปฏิบัติกจิ กรรมทางกายแบบแอโรบิกให้ “หัวใจเต้ นรัว เร็ว หรือหอบ”มากกว่า คาแนะนาขั้น
ต่า(มากกว่า 60 นาทีต่อวัน ) ร่ วมกับควบคุมอาหาร โดยพิจารณาสมดุลพลังงาน และปั จจัยอืน่ ๆ ทีม่ ีผลต่ อ นา้ หนัก
ด้ วย

แนวทางการจัดกิจกรรมทางกาย (PA) สาหรับเด็ก
“สนุก” (ทาได้)
“ท้าทาย” (มีเป้าหมาย)
“ไม่บังคับ” (เลือกตามความชอบหรือถนัด )
กุญแจสาคัญคือ “ความสนุกสนาน” เพราะ “เมื่อเด็กเหนื่อยก็จะพักแล้วกลับมาเล่นอีกเมื่อหายเหนื่อย”
การใช้อัตราการเต้นหัวใจระดับหนักและต่อเนื่อง ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของเด็ก

หลักการจัดทากิจกรรมทางกาย (PA) สาหรับเด็กในโรงเรียน
1) จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- ให้พร้อมและเพียงพอต่อการละเล่นของเด็ก ทั้งในรูปแบบเกม การละเล่นทั่วไป การเต้นราการออกกาลัง
กาย กีฬา การเกษตรในโรงเรียน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
- ให้มีเครื่องอานวยการความสะดวกพื้นฐาน เช่น อุปกรณ์การทากิจกรรมทางกาย ห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ห้องหรือลานทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง เป็นต้น ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สาหรับเด็กนักเรียนทุก
คน
2) จัดให้มีโปรแกรม “เพิ่มกิจกรรมทางกาย” และโปรแกรม “ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง” ที่หลากหลาย
- ต้องประยุกต์โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก
- ต้องพิจารณาความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
3) พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ
- ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมกิจกรรม กรรมทางกาย และ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในโรงเรียน
- ช่วยให้บุคคลทีเกี่ยวข้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า “พละศึกษาเพียงล้า พัง ไม่ใช่ค้า ตอบในการ
แก้ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือมีกิจกรรมทางกายน้อย ” ครูสามารถสอนกิจกรรมทางกายให้เด็ก แต่พ่อแม่
ต้องช่วยสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายในแต่ละวันด้วย
- ช่วยให้เด็กเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยอิสระโดยที่เด็กสามารถเลือกกิจกรรมได้ด้วยตนเอง
- เพิ่มโอกาส ในการเรียนรู้กับครูหรือโค้ชที่ดี โดยการเรียนรู้ทักษะและความเชื่อมั่น และจัดกิจกรรม
หลากหลายให้มีโอกาสเลือก
- เพิ่มความมั่นใจ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับด้านบวกเกี่ยวกับการทากิจกรรมจากพ่อแม่ ครู โค้ชและเพื่อน
- ถ้าต้องการให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่กระฉับกระเฉง ต้องสอน “ทักษะการบริหารตนเอง” ควบคู่กับ “ทักษะกลไก”
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4) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม หรือชมรมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
5) จัดทาระบบเฝ้าระวังสมรรถภาพทางกายในโรงเรียน
6) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นนักจัดการสุขภาพ เป็นโค้ชวัยใส มีคณะกรรมการ คณะทางานร่วมขับเคลื่อน
โปรแกรม
ข้ อควรระวังในการทากิจกรรมทางกาย (PA) สาหรับเด็กอ้วน
ถึงแม้วา่ การ ทากิจกรรมทางกาย จะส่ งผลดีในทุกๆ ด้านสาหรับเด็กและเยาวชนแต่มีขอ้ ควรระวัง และ
ข้อเสนอแนะว่าเมื่อใดควรทาหรื อควรหลีกเลี่ยง ดังต่อไปนี้
1) เริ่มต้ นให้ ปลอดภัย ในแต่ละวันเด็ กควรเริ่ ม ทากิจกรรมออกกาลังกาย จากความหนักที่เบาก่อนและค่อย
เพิ่มความหนักจนถึงระดับความหนักปานกลาง และระดับเหนื่อยมากหรื อรุ นแรงตามลาดับ
- ระดับปานกลาง สังเกตจาก อาการเหนื่อย หัวใจเต้นแรงขึ้น ถี่ข้ ึน แต่ไม่หอบ ยังพูดคุยเป็ นประโยคได้
- ระดับหนัก สังเกตจาก หัวใจเต้นแรงรัว เร็ ว เหนื่อยมากหรื อหอบ พูดคุยได้เป็ น คาสั้นๆ สลับกับการหยุด
หายใจเด็กอ้วนที่ไม่เคยออกกาลังกายมาก่อน เมื่อเริ่ มทากิจกรรมทางกายตามเกณฑ์ คาแนะนา(เหนื่อยหรื อหอบอย่าง
น้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวัน) อาจจะทาให้เหนื่อยง่าย วิธีที่ดีที่สุ ดของการเริ่ มต้น ทากิจกรรมทางกาย คือให้เริ่ ม ต้นจาก
กิจวัตรประจาวัน เช่น
- เดินไปโรงเรี ยนในตอนเช้าและเดินกลับบ้านในตอนเย็นแทนการใช้ยานพาหนะ สาหรับผูท้ ี่อยู่
บ้านและโรงเรี ยนไม่ไกล และมีความปลอดภัย
- เดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์หรื อบันไดเลื่อน
- ขี่จกั รยานรอบหมู่บา้ น
- วิง่ ไล่จบั กับเพื่อน
- ทางานบ้าน เช่น ช่วยพ่อแม่ทาสวน ล้างรถ ถูบา้ น รดน้ าต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว เป็ นต้น
หลักจากเตรี ยมความพร้อม และปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย จนเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ ประ จาวันแล้ว หาก
ต้องการฟิ ตร่ างกายก็สามารถทาได้โดยการเพิม่ ความหนัก ความนาน และความบ่อย ในการทากิจกรรมทางกาย ให้
มากขึ้น เช่น วิง่ เร็ วขึ้น นานขึ้น ว่ายน้ านานขึ้น เต้นแอโรบิกนานขึ้น เป็ นต้น
2) การป้องกันการบาดเจ็บ ควรระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการ ทากิจกรรมทางกาย เนื่องจาก
เด็กมักชอบเล่ น เพื่อความสนุกสนาน จึงไม่ได้คานึงถึง ความปลอดภัย และลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง จึงมีโอกาสเกิด
การบาดเจ็บได้ง่าย การอบอุ่นร่ างกาย และยืดกล้ามเนื้อ ก่อนทากิจกรรมทางกาย เป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ ยง
ในการบาดเจ็บจากการฉี กขาดของกล้ามเนื้อขณะออกกาลังกายได้
3) ภาวะเป็ นไข้ เด็กที่มีอาการตัวร้อน มีไข้ ห้ามทากิจกรรมทางกาย ถึงแม้จะมีเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรไปเล่น
หรื อออกแรงที่ตอ้ งมีการทางานของกล้ามเนื้อมาก
4) ภาวะขาดนา้ ในร่ างกาย เด็กที่มีอาการถ่ายเหลว หรื ออาเจียนมากๆ มีอาการเพลียมาก ควรงดกิจกรรมการ
เล่น และไม่ควรออกแรงเคลื่อนไหวร่ างกายมากเกินไป
5) ดื่มนา้ ให้ เพียงพอ การดื่ มน้ าเปล่าที่สะอาดทีละน้อยแต่บ่อยครั้งเป็ นสิ่ งที่เหมาะสมที่สุด เด็กสามารถดื่ม
ได้ท้ งั ก่อน ระหว่าง และหลังจากทากิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะเมื่อทากิจกรรมทางกายที่มีความหนัก เป็ นเวลานาน
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เกิน 30 นาที ขึ้นไป ปริ มาณน้ าที่ควรดื่มเปรี ยบเทียบจากปริ มาณการสู ญเสี ยเหงื่อ ความหนัก และระยะเวลาในการ
ทากิจกรรมทางกาย หรื อ สภาวะแวดล้อมขณะ ทากิจกรรมทางกาย รวมทั้งสุ ขภาพ ส่ วนบุคคล ผูท้ ี่มีโรคประจาตัว
ควรระมัดระวังเรื่ องการดื่ มน้ า ให้พอเหมาะ ควรพบแพทย์ผรู้ ักษารับ คาแนะนาเรื่ องการดื่ มน้ า ทดแทนจากการ ทา
กิจกรรมทางกายเพื่อความปลอดภัยของตนเอง
6) สภาพอากาศ ควรทากิจกรรมทางกายในสภาพอากาศที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัดมีแสงแดด
มากๆ หรือถ้ามีการทากิจกรรมทางกาย ควรดื่มน้าให้เพียงพอทั้งก่อน ระหว่าง และหลังทาแต่ละครั้งอาการที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนที่สูงเกินไป เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้ตะคริว ใจสั่น
หากมีอาการดังกล่าว ควรหยุดกิจกรรมทางกายที่ทาอยู่ในขณะนั้นทันที และไปพักในอากาศที่เย็นกว่า
7) การรับประทานอาการก่อนท้ากิจกรรมทางกาย ไม่ควรทากิจกรรมทางกายอย่างหนัก ทันทีหลังจาก
รับประทานอาหารใหม่ๆ ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะอาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือเป็นลมหมดสติ
ได้
8) การรับประทานอาหารหลังท้ากิจกรรมทางกาย ไม่ควรรับประทานอาหารหนักทันทีอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
เพราะอาจมีอาการท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือเป็นลมหมดสติได้เช่นเดียวกับข้อ 7)
9) ใส่ใจกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากมีอาการต่อไปนี้ควรปรึกษาครูหรือแพทย์ก่อนที่จะทากิจกรรมทาง
กาย
- รู้สึกอึดอัดไม่สบายกับร่างกายส่วนบน ได้แก่ อก แขก คอ คาง ขากรรไกร ในขณะทากิจกรรมทางกายหรือ
เกิดความเจ็บปวด แสบร้อน แน่น หรือรู้สึกคล้ายอิ่มอาหาร
- หากมีอาการหน้ามืดเป็นลมขณะทากิจกรรมทางกาย ควรหยุดทากิจกรรมทางกายนั้นจนกว่าจะได้รับ
คาปรึกษาหรือตรวจวินิจฉัยจากแพทย์
- รู้สึกอึดอัดหายใจไม่เพียงพอ ในขณะทากิจกรรมทางกาย โดยปกติแล้วในขณะทากิจกรรมทางกายจะมีการ
หายใจเร็วขึ้น แต่ไม่ควรมีความรู้สึกอึดอัด ภายหลังทากิจกรรมทางกาย ไม่ควรใช้เวลาเกินกว่า 5 นาทีที่การหายใจจะ
กลับคืนสู่สภาวะเดิม
- ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกระดูกหรือข้อต่อ ไม่ว่าจะเป็นขณะทากิจกรรมทางกาย หรือหลังจากทากิจกรรม
ทางกาย อาจเกิดขึ้นได้ เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็กน้อย แต่หากอาการที่เกิดขึ้น คือการปวดข้อ หรือปวดหลัง
ควรหยุดทากิจกรรมทางกาย และพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
10) สังเกตอาการที่บ่งบอกว่าท้ากิจกรรมทางกาย มากเกินไป ดังต่อไปนี้
- ไม่สามารถท้ากิจกรรมทางกายจนจบได้ โดยปกติเมื่อทากิจกรรมทางกาย จนเสร็จสิ้นแล้ว ร่างกายยังควร
ที่จะมีความสามารถเหลือที่จะทากิจกรรมทางกาย ที่ต้องใช้แรงต่อไปได้
- ไม่สามารถที่จะพูดคุยในขณะท้ากิจกรรมทางกาย เนื่องจากการหายใจเป็นอุปสรรค แสดงว่าการทา
กิจกรรมทางกายนั้น หนักเกินไป
- มีอาการคลื่นไส้ หรือหน้ามืดเป็นลมหลังออกก้าลังกาย อาจเกิดจากการทากิจกรรมทางกายที่หนักเกินไป
หรือหยุดทากิจกรรมทางกาย กะทันหันเกินไป (ใช้เวลาในการ Cool down ไม่เพียงพอ) หรืออาหารยังไม่ย่อย
- เหนื่อยอ่อนแรงเรื้อรัง ในช่วงเวลาของวันที่เหลือหลังจากการทากิจกรรมทางกายแล้วไม่ควรมีความรู้สึก
เหน็ดเหนื่อย ตรงกันข้ามควรมีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า หากมีความรู้สึกเหนื่อยล้า ภายหลังการทากิจกรรมทางกาย
แสดงว่าความหนักในการทากิจกรรมทางกาย อาจมากเกินไป
- ไม่สามารถนอนหลับได้ดี ทั้งๆ ที่ความรู้สึกเบื่อ เหนื่อยหมดแรง ควรลดปริมาณการทากิจกรรมทางกายลง
จนกระทั่งอาการนอนไม่หลับนั้นหายไป การฝึกการทากิจกรรมทางกายที่เหมาะสมควรเป็นการทากิจกรรมทางกาย ที่
ทาให้นอนหลับง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น เพื่อให้การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเกิดขึ้นได้
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- อาการเจ็บในข้อ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจเกิดขึ้นได้จากการทากิจกรรมทางกาย แต่อาการเหล่านั้น
ไม่ควรมีสาเหตุมาจากการทา กิจกรรมทางกายที่ไม่ถูกต้อง ควรปรับเทคนิคการทา กิจกรรมทางกาย ให้เ หมาะสม
โดยเฉพาะ เทคนิคการยืดเหยียดกล้าม เนื้อ และการอบอุ่นร่างกายก่อนทา กิจกรรมทางกาย อาการปวด หลังหรือ
กล้ามเนื้อเป็นตะคริว อาจบ่งบอกถึงการใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้อง หากมีการปรับปรุงเทคนิคแล้วยังมีอาการอยู่ควรปรึกษา
ครูหรือแพทย์
11) อาการที่แสดงควรหยุดการท้ากิจกรรมทางกาย
- เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือหน้ามืดเป็นลม
- รู้สึกคล้ายหายใจไม่ทัน
- ใจสั่น แน่น เจ็บที่บริเวณหน้าอก
- ลมออกหู หูตึงกว่าปกติ
- ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้

ใบความรู้ ที่ 2 เรื่อง รู ปแบบ PA สาหรับเด็กอ้วน
รู ปแบบ PA สาหรับเด็กอ้วนโดยพื้นฐาน แบ่งออก เป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
1) PA เพื่อพัฒนาความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต เช่น เดินเร็ ว วิง่ เล่นกับเพื่อน เต้นรา ขี่
จักรยาน ว่ายน้ า กระโดดเชือก ฮูลาฮูป ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็ นต้น
2) PA เพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ เช่น การฝึ กด้วยน้ าหนักตัว (พุชอัพ ดันพื้น
ลุกนัง่ ฯลฯ) การฝึ กด้วยแรงต้าน วิง่ เร็ ว กระโดดยาง พิลาทีส เป็ นต้น
3) PA เพื่อพัฒนาความอ่อนตัวและความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้อ เช่น โยคะ ยืดกล้ามเนื้อ ยิมนาสติก
การติดตามควบคุมกากับและประเมินผล
การติดตามควบคุม กากับและประเมนิ ผล ภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรี ยน หลังจากถ่ ายทอดนโยบาย
และองค์ความรู้ดา้ นการจัดการ น้ าหนักเด็กวัยเรี ยน (Smart Kids Coacher : SKC) ครู ก. ปี พ.ศ. 2558 มีการขยายผล
นักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรี ยนและแกน นา นักเรี ยนในพื้นที่เขตสุ ขภาพที่ 3 4 6 และ 12 (Intensive Area)คือ ศูนย์
อนามัยที่ 1 กรุ งเทพฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ และศูนย์อนามัยที่
12 ยะลา จานวน 32 คน และสานักงานสาธารณสุ ขในเขตรับผิดชอบ จานวน 49 คน รวมทั้งสิ้ น 81 คน จาก 28
จังหวัด
การอบรมทีมนักจัดการ น้ าหนักเด็กวัยเรี ยน (Smart Kids Coacher : SKC) ครู ข. ในปี พ.ศ. 2559เป็ นการ
ขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยกาหนดให้ศูนย์อนามัยทุกแห่งต้องมีการถ่ายทอดโปรแกรม นักจัดการน้ าหนัก
เด็กวัยเรี ยน (Smart Kids Coacher : SKC) สู่ โรงเรี ยนเป้ าหมาย และสถานบริ การสาธารณสุ ข
การติ ดตามนิเทศ และสนับสนุนเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการคัด
กรองเด็กนักเรี ยนที่มีภาวะอ้วน การอบรมการเฝ้ าระวังภาวะโภชนาการ โดยการชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง ประเมินและ
เปรี ยบเทียบภาวะโภชนาการ พร้อมกับการติดตามควบคุมกากับบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกด้านจะทาให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์ รวมถึงการคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ ยง ปี ละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูลจากเด็กวัย
เรี ยนทุกคน ทั้ง 2 ภาคเรี ยน คือ ภาคเรี ยนที่ 1 เดือน พ.ค.-มิ.ย. และภาคเรี ยนที่ 2 ต.ค.-ธ.ค. แล้วนาส่ งข้อมู ลเข้าสู่
ระบบรายงาน HDC สานักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ เพื่อ สานักโภชนาการได้ นาไปประมวลผลเป็ นภาพรวม
สถานการณ์ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรี ยนต่อไป

การรายงานการถ่ ายทอดโปรแกรมนักจัดการนา้ หนักเด็กวัยเรียน
(Smart Kids Coachers : SKC)
ประเด็นการติดตาม
ผลการดาเนินงาน
1. การถ่ายทอด
2. กลุ่มเป้ าหมาย
3. กิจกรรม
- การถ่ายทอดองค์ความรู ้

จัดอบรม SKC+SKL ทุกโรงเรี ยนในอาเภอดอยหล่อ
จานวน 58 คน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / ครู อนามัยโรงเรี ยน /นร.แกนนา
กิจกรรมให้ความรู ้ได้แก่
- การชี้แจงแนวทางการดาเนินงานในเรื่ องของ
เด็กเริ่ มอ้วนและอ้วนของอาเภอ
- ชี้แจงแบบฟอร์ มการคัดกรองและการายงาน
ภาวะโภชนาการและการติดตามผล
- ให้ความรู้เรื่ องโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม
กับวัยเรี ยน(โภชนาการที่จาเป็ น + อาหารที่
ทาให้เกิดโรคอ้วน + กิจกรรมการอ่านฉลาก
โภชนาการ เป็ นต้น)
- ให้ความรู ้และฝึ กปฏิบตั ิเรื่ องการออกกาลัง
กาย และปฏิบตั ิออกกาลังกายแบบท่าจิงโจ้
และท่ายืดเหยียด เก้าอี้ขยีพ่ ุง เป็ นต้น)โดย
กิจกรรมการออกกาลังกายสามารถ

หมายเหตุ
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- สร้างทีมเครื อข่าย
การจัดการน้ าหนักเด็กระดับ
พื้นที่ และการสร้างสิ่ งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการสร้างสุ ขภาพ
- พัฒนาศักยภาพ ทักษะ
ทีมทางาน

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล

- เฝ้ าระวังภาวะโภชนาการ
/คัดกรอง/ส่ งต่อเด็กอ้วน
กลุ่มเสี่ ยงสถานบริ การ
สาธารณสุ ข/คลินิก DPAC

- การแก้ไขปั ญหาเด็กอ้วน

ปรับเปลี่ยนได้ตามบริ บทของแต่ละที่
- ให้ความรู ้ท้ งั หมดจานวน 58 คน
- ภาคีเครื อข่ายจากโรงเรี ยนในอาเภอดอยหล่อ
จานวน 17 โรงเรี ยน

- ทีม SKC+SKL สามารถประเมินภาวะ
โภชนาการของเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนได้
อย่างถูกต้อง
- SKC+SKL สามารถดาเนินกิจกรรมให้กบั
เด็กที่มีภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วนในโรงเรี ยน
ของตนเองได้ โดยมีทีมสาธารณสุ ขช่วย
สนับสนุน
- สามารถคัดกรอง Obesity Sign ได้อย่าง
ถูกต้อง
- ครู อนามัยโรงเรี ยนทราบแนวทางการส่ งต่อ
เด็กที่มีภาวะเสี่ ยง Obesity Sign ไปยังสถาน
บริ การสาธรณสุ ขในเขตรับผิดชอบ
- พัฒนาทั้งหมดจานวน 58 คน
- การคืนข้อมูลผลการติดตามแบบสองทางคือ
ทาง สาธารณสุ ขและทางโรงเรี ยนรวมถึงผูป้ กครอง
- มีการชัง่ นน./วัดส่ วนสู งและนามาประเมิน
ภาวะโภชนาการปี ละ 2 ครั้ง โดยครู อนามัย
โรงเรี ยน
- เด็กเริ่ มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองภาวะ
Obesity Sign จากครู อนามัยทุกราย
- เด็กที่มีภาวะเสี่ ยง Obesity Sign ได้รับการส่ ง
ต่อเข้าคลินิก DPAC แต่ละพื้นที่
- จานวนโรงเรี ยนที่เฝ้ าระวังจานวน 17
โรงเรี ยน
- รพ.สต.(คลินิก DPAC) ทั้งหมด 7 แห่ง
- จานวนโรงเรี ยนที่มีการแก้ไขปั ญหาจานวน
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และเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ ยง
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เรื่ องการจัดการน้ าหนักเด็ก
ที่มีภาวะเริ่ มอ้วนและอ้วน
- การติดตามและรายงานผล

17 โรงเรี ยน
- รพ.สต.(คลินิก DPAC) ทั้งหมด 7 แห่ง
- ทั้งหมด 17 โรงเรี ยน / 7 รพ.สต. / 1 สสอ. / 1
รพ.

- ครู นกั จัดการน้ าหนัก (SKC) และนักเรี ยน
แกนนาสุ ขภาพ (SKL) ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุก
โรงเรี ยนในอาเภอดอยหล่อ ร้อยละ 100
- ร้อยละเด็กเริ่ มอ้วนและอ้วน ที่เข้ารับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ร้อยละเด็กเริ่ มอ้วนและเด็กอ้วน ลดลงจาก
เทอมที่ผา่ นมา
- จัดทาโครงการของบประมาณ
- งบประมาณจากกองทุนประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
(PP) จานวน 22,320 บาท โดยกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักจัดการน้ าหนัก SKC / SKL ใช้
งบประมาณในส่ วนของโครงการนี้ จานวน 8,520
บาท

ก

ภาคผนวก

ข
Flow การดาเนินงานอนามัยโรงเรียนในการจัดการเด็กอ้วนและเริ่มอ้วน อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ครูประจาชัน้ /ครูอนามัย ชังน
่ ้าหนัก/วัดส่วนสูง/วัดรอบเอว นักเรียนทุกชัน้
เรียน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ (ครัง้ ที่ 1 เดือน พ.ค. ลงข้อมูลให้เสร็จภายใน ก.ค. /
ครัง้ ที่ 2 ติดตามนน./สส./รอบเอว พ.ย. ลงข้อมูลภายใน ธ.ค.)

เด็กปกติ ให้ความรูร้ ายกลุ่ม
ติดตามโภชนาการตามช่วงที่
กาหนด

เด็กเริม่ อ้วนและอ้วน คัดกรอง
Obesity Sign โดยครูอนามัย

พบภาวะเสีย่ ง 3 ข้อขึน้
ไป

พบภาวะเสีย่ ง < 3 ข้อ

จนท.รพ.สต.คัดกรองซ้า

เข้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ หรือ
กิจกรรมจาก SKC+SKL ของโรงเรียน

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตามกระบวนการของ
คลินิก DPAC ของสถานบริการแต่ละแห่ง

รพ./รพ.สต.ต้องการส่งพบแพทย์เพือ่
วินิจฉัย/ส่งต่อ
** ส่งมาขึน้ ทะเบียนทีค่ ลินิก DPAC ของรพ.ดอยหล่อก่อนทุก Case
โดยครัง้ แรกให้ผปู้ กครองพานักเรียนมาเข้าคลินิกด้วย และให้
ประสาน จนท.รพ.ทีร่ บั ผิดชอบงานเพือ่ จัดเตรียมคลินิก และแนบ
เอกสารในการส่งตัวดังนี้

- ใบส่ งตัวจากรพ.สต.
- แบบคัดกรอง Obesity sign
- แบบยินยอมของผูป้ กครอง

ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง

ส่งกลับ รพ.สต.

ติดตามผลทุก 1 เดือน

ติดตาม
ความก้าวหน้าด้วย
ระบบรายงาน และ
ติดตามผลการส่งต่อ
ทุกราย

ค
ใบส่งต่อ แบบฟอร์มโรงเรียน 4
แบบฟอร์มส่งต่อเด็กนักเรียนที่ได้รบ
ั การตรวจคัดกรองภาวะเริ่มอ้วน/อ้วน เข้าคลินกิ DPACเพื่อคัดกรองซ้้าและแก้ไข
หมายเลข.…………...ชื่อนักเรียน.......................................................................... อายุ................... เพศ..........................
โรงเรียน.............................................ตาบล…………......................อาเภอ................................จังหวัดเชียงใหม่
ชั้น....................ห้อง......................... ชื่อครูประจาชั้น..................................................................Tel………………………….
เรียน ...............................................
ทางโรงเรียนได้ทาการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนที่มภี าวะเริ่มอ้วน/อ้วนในโรงเรียนเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากผลการตรวจ
พบความผิดปกติ ดังรายละเอียดการตรวจต่อไปนี้
ผลตรวจคัดกรอง วันที่ตรวจ...........................
1. การคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง obesity sign เบื้องต้น
เด็กวัยเรียน อายุ ๕-14ปี

เด็กวัยรุ่น อายุ ๑๕-๑๘ ปี

๑.ภาวะน้าหนักตามเกณฑ์สว่ นสูง

๑.ใช้เกณฑ์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่ง พบเพียงข้อใดข้อหนึ่งถือว่าต้องเข้าสู่การ
คัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง obesity sign

๑.๑ เริ่มอ้วน
๑.๒ อ้วน

๑.๑ ภาวะน้าหนักตามเกณฑ์สว่ นสูง ตามกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญ

obesity sign (หากพบ 3-4 ข้อ ให้ส่งต่อตามสิทธิ ) เติบโต อายุ ๕-๑๘ปี
1.รอยเปื้ อนดารอบคอ หรือรอบรักแร้

๑.๑.๑ เริ่มอ้วน

2.นั่งหลับในเวลาเรียนเป็นประจา

๑.๑.๒ อ้วน

3.นอนกรน และหยุดหายในขณะหลับ

๑.๒ ภาวะน้าหนักเกินและอ้วน โดยใช้ดชั นีมวลกายหรือรอบเอว

4.ประวัตคิ วามเจ็บป่วยบุคคลในครอบครัว
4.1 มีพี่นอ้ ง บิดา มารดา ปู่ย่า ตา

๑.๒.๑ ภาวะน้าหนักเกินและอ้วนที่มดี ชั นีมวลกาย(BMI) มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๒๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร/

ยาย เป็นเบาหวาน / เด็กที่เกิดจากมารดาที่มี

๑.๒.๒ รอบเอว≥ ๙๐ เซนติเมตรในผู้ชาย

ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ / อ้วนรุนแรง

๑.๒.๓ รอบเอว≥๘๐ เซนติเมตรในผู้หญิง

4.2 มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ /

(หากพบข้อใดข้อหนึ่ง ให้ส่งต่อตามสิทธิ )

โรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนอายุ 55 ปี ในผู้ชาย

๒. มีรอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดา

และ ก่อนอายุ 65 ปีในผู้หญิง

๓. นั่งหลับในเวลาเรียนเป็นประจา

4.3 มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรค

๔. นอนกรน และหยุดหายในขณะหลับ

ความดันโลหิตสูง

๕. มีระดับความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๖.ประวัตคิ วามเจ็บป่วยบุคคลในครอบครัว
๖.1 มีพี่นอ้ ง บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย เป็นเบาหวาน / เด็กที่เกิดจาก
มารดาที่มภี าวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ / อ้วนรุนแรง
๖.2 มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ / โรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนอายุ
55 ปี ในผู้ชาย และ ก่อนอายุ 65 ปีในผู้หญิง

ส่งปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนื่องจาก O นร.เริ่มอ้วน/อ้วน มีภาวะ obesity sing จาเป็นแก้ไขปัญหา
O นร.เริ่มอ้วน/อ้วน มีภาวะ obesity singมีขอ้ ใดข้อหนึ่ง ต้องการให้บุคลากรสาธารณสุข
คัดกรองซ้า/แก้ไข
ขอแสดงความนับถือ
…………………………………..
ครูประจาชั้น/ครูพยาบาล/ครูอนามัยโรงเรียน
หมายเหตุ แนบใบอนุญาตผู้ปกครองไปพร้อมด้วย

ง
ใบขออนุญาติผู้ปกครอง
แบบฟอร์มขออนุญาติผปู้ กครองส่งต่อเด็กนักเรียนที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเริ่มอ้วน/อ้วน เข้าคลินิก DPACเพือ่ คัดกรองซ้า้ และแก้ไข

หมายเลข.…………...ชื่อนักเรียน.......................................................................... อายุ................... เพศ..........................
โรงเรียน.............................................ตาบล…………......................อาเภอ................................จังหวัดเชียงใหม่
ชั้น....................ห้อง......................... ชื่อครูประจาชั้น..................................................................Tel………………………….
เรียนผู้ปกครองนักเรียนชื่อ...........................................................
ทางโรงเรียนได้ทาการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนที่มภี าวะเริ่มอ้วน/อ้วนในโรงเรียนเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากผลการตรวจ
พบความผิดปกติ ดังรายละเอียดการตรวจต่อไปนี้
ผลตรวจคัดกรอง วันที่ตรวจ....................................................
น้าหนัก.....................กิโลกรัม ส่วนสูง.............................................เซนติเมตร
๑.ภาวะน้าหนักตามเกณฑ์สว่ นสูง
๑.๑ เริ่มอ้วน
๑.๒ อ้วน
๒. obesity sign (หากพบ 3-4 ข้อ ให้สง่ ต่อตามสิทธิ)
1.รอยเปื้อนดารอบคอ หรือรอบรักแร้
2.นั่งหลับในเวลาเรียนเป็นประจา
3.นอนกรน และหยุดหายในขณะหลับ
4.ประวัตคิ วามเจ็บป่วยบุคคลในครอบครัว(มีญาติสายตรงเป็นเบาหวาน , ความดัน ,ไขมัน ,โรคหัวใจและหลอดเลือด
๓. ความผิดปกติอื่นๆจากการตรวจสุขภาพประจาปีนกั เรียน ระบุ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
จากการตรวจสุขภาพประจาปีนกั เรียนในความปกครองของท่าน พบปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นทางงานอนามัยโรงเรียนใคร่
ขอความร่วมมือจากท่าน ในการขออนุญาติดาเนินการส่งต่อเด็กเพื่อทาการรักษาและแก้ไขปัญกาเด็กตามปัญหาที่พบดังกล่าว
โดยจะส่งต่อเด็กในความปกครองของท่านเข้ารับการรักษาและแก้ไขปัญหาไปยังรพ.สต.หรือรพ.ในเขตรับผิดชอบเพื่อดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ …………………………………..
ครูประจาชั้น/ครูพยาบาล/ครูอนามัยโรงเรียน
โทร. ..............................................
ส้าหรับผู้ปกครองตอบกลับและส่งกลับให้กับทางโรงเรียน
อนุญาติและยินยอมร่วมมือให้เด็กในความปกครองเข้ารับการรักษาและแก้ไขปัญหาตามที่พบ
ไม่อนุญาติให้เด็กในความปกครองเข้ารับการรักษาและแก้ไขปัญหาตามที่พบ เพราะ............................................................

ลงชื่อ …………………………………..........
ผู้ปกครองนักเรียน
โทร. ..............................................

จ

แบบส่ งต่อเด็กที่พบภาวะเสี่ ยง Obesity Sign

ฉ

