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นโยบายในการจัดการภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วนในเด็กวยัเรียน 
แนวคิดและหลกัการด าเนินงานลดปัญหาภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 

เด็กวยัเรียนและเยาวชน เป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัต่อการสร้างรากฐานความมัน่คงต่อการพฒันาประเทศทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต  การท่ีเด็กจะเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีศกัยภาพไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการเล้ียงดูและส่งเสริม
สุขภาพใหเ้หมาะสมกบัวยั เม่ือสุขภาพดีจะส่งผลต่อการเรียนท า ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  ดงันั้นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพของเด็กทั้งด้ านองคค์วามรู้จากการเรียนการสอนรวมถึงการ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีใหก้บัเด็กในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไดมี้นโยบายมอบหมายใหก้ระทรวงสาธารณสุขดูแล
ดา้นสุขภาพเด็กวยัเรียนช่วงอายุ  5 – 14 ปี ใหมี้การเจริญเติบโตสมวยั  ไม่อว้น มีสติ รู้คิด มีทกัษะชีวติ  ดงันั้น 
กระทรวงสาธารณสุขไดต้ั้งเป้าหมายตวัช้ีวดัในเร่ืองดงักล่าวไวเ้ป็นล าดบัส าคญัเพื่อใชใ้นการประเมินและติดตามผล
การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ  โดยก าหนดใหมี้ตวัช้ีวดัระดบักระทรวง  คือ เด็กวยัเรียนมีภาวะเร่ิมอว้นและอว้น
ลดลงไม่เกินร้อยละ  10 นั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดงักล่าว  กรมอนามยัจึงได้ ก าหนดมาตรการการ
ด าเนินงานการพฒันาสุขภาพในกลุ่มเด็กวยัเรียนใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ ดงัน้ี 

1. พฒันาศักยภาพและทกัษะภาคีเครือข่าย “นักจัดการน า้หนักเด็กวยัเรียน”(Smart Kids Coacher : SKC) 
การพฒันาศกัยภาพและทกัษะภาคีเครือข่าย  มีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการขบัเคล่ือนงานลดปัญหา

ภาวะเร่ิมอว้นและอว้นในเด็กวยัเรียน  ทั้งในระดบัเขต  จงัหวดั และพื้นท่ี ซ่ึงตอ้งอาศยันกัวชิาการในการสร้างทีมครู  
ก. และ ครู ข. ท่ีมาจากสหสาขาวชิาชีพและมีความรู้พื้นฐานดา้นอาหาร โภชนาการ การออกก าลงักาย โดยมีพื้นฐาน
ทางดา้ นวทิยาศาสตร์การกีฬา  หรือพละศึกษา  และจิตวทิยา  เพื่อการจดัการปัญหาใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ประกอบดว้ย 

1.1 ทีมครู ก. หมายถึง  นกัวชิาการจากศูนยอ์นามยั  13 เขต ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  โรงพยาบาลศูนย์  
หรือโรงพยาบาลทัว่ไป ท่ีไดรั้บการอบรม Smart Kids Coacher จากส่วนกลาง 

1.2 ทีมครู ข. หมายถึง  นกัวชิาการ  พยาบาลหรือเจา้หนา้ท่ี  จากส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบล เทศบาล  องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี  และครูในโรงเรียนเป้าหมาย  ท่ี
ไดรั้บการอบรม Smart Kids Coacher จากเขตหรือจงัหวดั (ทีมครู ก.) 

1.3 แกนน านกัเรียน  หมายถึง นกัเรียนท่ีมีจิตอาสา  ไดแ้ก่ อาสาสมคัรโรงเรียน  แกนน านกัเรียน อย.นอ้ยท่ี
ไดรั้บการอบรมดา้นการจดัการน ้าหนกั จากทีมครู ข. และนกัเรียนท่ีมีภาวะเร่ิมอว้นและอว้นตน้แบบ 
ท่ีสามารถควบคุมน ้าหนกั หรือลดน ้าหนกัได ้หรือมีการปรับพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม ทั้งดา้น 
การบริโภคอาหารและการออกก าลงักาย 

2. พฒันาระบบการคัดกรองสุขภาพ การจัดการ และแก้ไขปัญหา โดยการคัดกรองเด็กทีม่ีภาวะเร่ิมอ้วนและ
อ้วน 

การคดักรอง ส่งต่อและแกไ้ขปัญหาเด็กอว้นกลุ่มเส่ียงใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาจากสถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดบันั้น  มีความส าคญัต่อการเฝ้าระวงั  ช่วยเหลือ  ส่งต่อ เด็กอว้นกลุ่มเส่ียงจากสถานศึกษา  สถานบริการ
สาธารณสุข และคลินิก DPAC มิใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อไม่เร้ือรัง มีขั้นตอนดงัน้ี 
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2.1 กรณีเด็กวยัเรียนท่ีมีภาวะอว้นและไม่มีโรค  : ก าหนดใหมี้การจดักา รน ้าหนกั โดยเนน้กิจกรรม 3 อ. 
(อาหาร ออกก าลงักาย และอารมณ์) 

2.2 กรณีเด็กวยัเรียนท่ีมีภาวะอว้นและมีโรค  :ก าหนดให้ ด านินการตามระบบส่งต่อ  service plan(
รายละเอียดตามคู่มือ  “แนวทางการคดักรองส่งต่อและแกปั้ญหาเด็กอว้นกลุ่มเส่ียงในสถานศึกษาสถานบริการ
สาธารณสุขและคลินิก DPAC”) 

3. พฒันาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนด้านโภชนาการ และการออกก าลงักาย 
โรงเรียนควรมีนโยบายและมาตรการท่ีชดัเจน  ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นโภชนาการ  เพื่อเอ้ือต่อการมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของเด็ก  ตอ้งควบคุมมาตรฐานการจดัหรือ จ าหน่ายอาหารกลางวนั  อาหารวา่ง  นม
ขนม และเคร่ืองด่ืม ใหมี้คุณค่าทางโภชนาการ  สัดส่วน และปริมาณเหมาะสมกบัวยั  รวมไปถึงรสชาติตอ้งไม่หวาน
ไม่มนั และไม่เคม็  ทั้งน้ีหากเป็นไปไดค้วรขอความร่วมมือจากร้านคา้  แผงลอย หนา้โรงเรียนใหป้ฏิบติัในแนวทาง
เดียวกนัดว้ย  ส่วนการออกก าลงักาย โรงเรียนควรส่งเสริมใหมี้การเดินเม่ือเปล่ียนคาบเรียน  หรือใหข้ึ้น-ลงบนัได
แทนการใชลิ้ฟท์  การจดัสถานท่ีออก ก าลงักายตอ้งมีความเหมาะสมปลอดภยั  และจดั หาครูหรือเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบใหค้ าแนะน าท่ีถูกตอ้ง ขณะท่ีเด็กออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา 

4.  พฒันาระบบฐานข้อมูลให้มีคุณภาพและความครอบคลุม 
4.1 ระบบรายงาน  HDC โดยพฒันาคุณภาพขอ้มูลการชัง่ น ้าหนกั วดัส่วนสูง  และการประเมินภาวะโภชนาการ  

ท่ีน ้าเขา้จากหน่วยงานรับผดิชอบในพื้นท่ี  (รพ.สต., รพช., รพท., รพศ.) ใหมี้ความครอบคลุม  ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั  
และรายงานผลตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน template ดงัน้ี 
ภาคเรียนท่ี 1 ก าหนดระยะเวลาการชัง่น ้าหนกั 2 เดือน (พ.ค.-มิ.ย.) พื้นท่ีลงขอ้มูลในระบบรายงาน 
ระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 
ภาคเรียนท่ี 2 ก าหนดระยะเวลาการชัง่น ้าหนกั 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย.) พื้นท่ีลงขอ้มูลในระบบรายงาน 
ระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค. 

4.2 ขอ้มูลจ านวนโรงเรียนและรายช่ือโรงเรียนท่ีมีปัญหาภาวะเร่ิมอว้นและอว้น  ร้อยละ 10 
4.3 ขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีภาวะอว้น และไดรั้บการส่งต่อ service plan 

        5.  การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารจดัการแบบบูรณาการ: โรงเรียน (นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”) และผา่น 

ระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (District Health System : DHS) 
5.2 เช่ือมโยงการท างานระหวา่งโรงเรียน และหน่วยบริการสาธารณสุข 
5.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการด าเนินงานเพื่อลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนทุกหน่วยงาน  
 
 
 
 
 

การคัดกรองส่งต่อและการจัดการปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวยัเรียน 
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การคดักรอง ส่งต่อ และแกไ้ขปัญหาเด็กอว้นกลุ่มเส่ียงใหไ้ดรั้บการดูแลรักษาจากสถานบริการ 
สาธารณสุขทุกระดบันั้น จ าเป็นจะตอ้งทราบขั้นตอนการก าเนินงานหรือการใหบ้ริการของแต่ละหน่วยงานเบ้ืองตน้
เพื่อจะไดเ้ช่ือมต่อขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน  โดยผา่นช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีอยูเ่ดิมหรืออาจจะเพิ่ มช่องทางพิเศษ
เพื่อเด็กอว้นกลุ่มเส่ียงจะไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงทีในกรณีท่ีมีอาการแทรกซอ้นรุนแรง ดงันั้นจึงควรมีมาตรฐาน
การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั  ซ่ึงสถานบริการสาธารณสุข  หมายถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบล
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ไป  โรงพยาบาลศูนย์  ส านกังานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเทศบาล  และคลินิก
DPAC ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. เจา้หนา้ท่ี : ตรวจสอบความถูกตอ้งการชัง่ น ้าหนกั วดัส่วนสูง  และประเมินภาวะโภชนาการ  (น ้าหนกัตามเกณฑ์
ส่วนสูง) นกัเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเร่ิมอว้นและอว้น  > + 2 S.D. ถึง + 3 S.D.และโรคอว้น  > + 3 S.D. และคดั
กรองความเส่ียง ดงัน้ี 

1) ตรวจสอบรอยป้ืนด ารอบคอ และรอบรักแร้ 
2) ซกัประวติักบัผูป้กครองและเด็กอว้นท่ีมีภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง โรคกระดูก 

และขอ้ การนอนกรน/การหยดุหายใจขณะหลบัของนกัเรียน (OSA) อาการของภาวะต่อตา้นอินซูลิน เป็นตน้ 
3) ซกัประวติักลุ่มเส่ียงกบัผูป้กครองและเด็กเร่ิมอว้น /อว้น เร่ืองความเจบ็ป่วยของบุคคลในครอบครัวท่ีมี

โรคไขมนัในเลือดผดิปกติ  โรคหวัใจและหลอดเลือดก่อนอายุ  55 ปีในผูช้าย  และก่อนอายุ  65 ปี ในผูห้ญิง หรือ
เบาหวาน หรือเด็กท่ีเกิดจากมารดารท่ีมีเบาหวานขณะตั้งครรภ ์

4) ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกก าลงักาย 
5) เจาะเลือด (lipid profile, fasting blood glucose (FBG), alanine aminotransferase(ALT) 
6) พบกุมารแพทย/์ส่งต่อรักษาตามระบบ 

2. เจา้หนา้ท่ี /นกัโภชนาการประ จ าโรงพยาบาล : ให้ค  าแนะน าดา้นอาหาร  โภชนาการเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
กรรมบริโภคอาหาร 
3. นกัวทิยาศาสตร์การกีฬา  ในคลินิก  DPAC : จดัโปรแกรมการออก ก าลงักายให้ ค  าแนะน าท่ีเหมาะสมเ พื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออกก าลงักาย 
4. เจา้หนา้ท่ี/นกัโภชนาการ/นกัวทิยาศาสตร์การกีฬา : ติดตาม ควบคุม ก ากบั และประเมินผลเป็นรายบุคคล 
5. เจา้หนา้ท่ี : จดัท าระบบรายงานของสถานบริการเพื่อรายงานส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
6. กรณีสถานบริการระดบัปฐมภูมิ ไม่สามารถรักษาเด็กอว้นท่ีมีปัญหาแทรกซอ้นได้ ใหส่้งต่อสถาน 
บริการสาธารณสุขระดบัทุติยภูมิ/ตติยภูมิ 
 
 
 
 
 
ความส าคัญของการจัดการน า้หนักเด็กวยัเรียน(Smart Kids Coacher : SKC) 
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โรคอว้นในเด็กวยัเรียนเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ี ส าคญัในหลายประเทศ  รวมทั้งประเทศไทย  ขอ้มูลการเฝ้า
ระวงัภาวะโภชนาการในเด็กวยัเรียนอายุ  5-14 ปี จากระบบรายงาน  Health Data Center (HDC) ของส านกันโยบาย
และยทุธศาสตร์ ในปี พ.ศ.2556 พบภาวะเร่ิมอว้นและอว้น ร้อยละ 8.9 ปีพ.ศ. 2557 ร้อยละ 9.5และปี พ.ศ. 2558 ร้อย
ละ 12.5 ภาคเรียนท่ี  1 ในภาคเรียนท่ี  2 ร้อยละ 12.2 ในภาคเรียนท่ี  2 จากขอ้มูลดงักล่าว  จะเห็นไดว้า่ภาวะเร่ิมอว้น
และอว้น มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนสูงข้ึนทุกปี  และส่วนใหญ่พบอตัราชุก ในเขตอ าเภอเมือง  และเขตเทศบาลสูงกวา่ อ าเภอ
อ่ืนๆ ทุกจงัหวดัผลการศึกษาวจิยัหลายแหล่ง พบวา่เด็กท่ีเป็นโรคอว้นเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่จะมีโอกาสเป็นโรคอว้น
1 ใน 4 และหากอว้นจนถึงวยัรุ่นโอกาสเส่ียงสูงถึง  3 ใน 4 ผลเสียจากการเกิดโรคอว้น  น าไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ทั้งในเด็กและผูใ้หญ่  ซ่ึงผลกระทบจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังน้ี  
จะท าใหเ้กิดปัญหาทั้งดา้นร่างกายจิตใจ  อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ  ในเด็กวยัเรียนท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตกต ่าเด็กอว้นท่ีป่วยเป็นโรคแทรกซอ้น  ครอบครัวตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน  และรัฐบาลตอ้ง
แบกรับภาระค่าใชจ่้ายในการรักษาโรคเร้ือรังอนัเกิดจากโรคอว้นหลายพนัลา้นบาทต่อปีทั้งท่ีเป็นโรคท่ีสามารถ
ป้องกนัได้ การด าเนินงานท่ีผา่นมา  ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีพื้นท่ีเส่ียง  28 จงัหวดั ในเขตสุขภาพท่ี  3, 4, 6 และ 12 โดยการ
สร้างทีมนกัจดัการน ้าหนกัเด็กวยัเรียน  (Smart Kids Coacher) การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการคดักรอง  ส่งต่อ และ
แกปั้ญหาเด็กอว้นกลุ่มเส่ียงในสถานศึกษา  สถานบริการสาธารณสุขแ ละคลินิก  DPAC การแลกเปล่ียนเรี ยนรู้เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์การ ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงการติดตามงานในพื้นท่ี  เพื่อรับทราบ
ปัญหาและใหค้ าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อกาด าเนินงานลดปัญหาดงักล่าว 

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าว  ส านกัโภชนาการ  จึงไดจ้ดัท าคู่มือนกัจดัการน ้าหนกัเด็กวยัเรียน (Smart 
Kids Coacher) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการปัญหาภาวะเร่ิมอว้นและ
อว้นในพื้นท่ีต่อไป 
กลุ่มเป้าหมาย 

นกัจดัการน ้าหนกัในเด็กวยัเรียน  (Smart Kids Coacher : SKC) หมายถึง บุคลากรจากหน่วยงานต่าง  ๆ ท่ี
ผา่นการอบรมดา้นการจดัการ น ้าหนกัในเด็กวยัเรียน  ในหลกัสูตร  เทคนิคการให้ความรู้ด้านอาหารโภชนาการ  
กจิกรรมทางกายของเด็กวยัเรียน  รวมถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อการมีร่างกายท่ีมีสัดส่วนสมวยับุคลากรดงักล่าวไดรั้บ
การยกยอ่งจากภาครัฐในช่วงท่ีมีการเนน้นโยบายการท างานแบบบูรณาการเพื่อพฒันาเสริมสร้างความมัน่คงเขม้แขง็
ของประชากรทุกกลุ่มวยั  บุคลากรกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผูท่ี้มาจากภาคประชารัฐมีภารกิจท่ีจะร่วมมือในการจดัการ
สุขภาพ ความมัน่คงปลอดภยั และรวมทั้งการพฒันาดา้นการเรียนรู้ทุดา้นของประชากรกลุ่มวยัเรีย น ในท่ีน้ีหมายถึง
กลุ่มบุคคลดงัต่อไปน้ี 
1. ทมีครู ก. หมายถึง นกัวชิาการจากศูนยอ์นามยั 13 เขต ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาล 
ศูนยห์รือโรงพยาบาลทัว่ไป ท่ีไดรั้บการอบรม Smart Kids Coacher จากส่วนกลาง 
2. ทมีครู ข. หมายถึง นกัวชิาการ พยาบาลหรือเจา้หนา้ท่ี จากส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล 
ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เทศบาล องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี และครูในโรงเรียนเป้าหมายท่ี
ไดรั้บการอบรม Smart Kids Coacher จากเขตหรือจงัหวดั (ทีมครู ก.) 
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3. แกนน านักเรียน หมายถึง  นกัเรียนท่ีมีจิตอาสา  ไดแ้ก่ อาสาสมคัรโรงเรียน  (อสร.) แกนน านกัเรียนอย .นอ้ย ท่ี
ไดรั้บการอบรมดา้นการจดัการ น ้าหนกั จากทีมครู  ข. และนกัเรียนท่ีมีภาวะเร่ิมอว้นและอว้นตน้แบบ ท่ีสามารถ
ควบคุมน ้าหนกั หรือลดน ้าหนกัได้ หรือมีการปรับพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม  ทั้งดา้นการบริโภคอาหารและ
การออกก าลงักาย 

เจตนารมณ์ในการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการ น ้าหนกัใหก้บั  Smart Kids Coacher น้ี มีความหมาย
กวา้ง และตอ้งการใหเ้ป็นกลุ่มคนท่ีเป็นส่ือในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นช่วงวยัเรียนในทุกดา้น  ดงันั้นการใช้ค  า 
วา่ “SMART” จึงมีนยัยะในเร่ืองของหลกัการตั้งเป้าหมาย เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จในเร่ืองใด 
เร่ืองหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ย 
S = Specific หมายถึง มีความชดัเจน 
M = Measurable หมายถึง สามารถวดัได ้
A = Attainable หมายถึง สามารถบรรลุได ้
R = Realistic หมายถึง อยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริง 
T = Timely หมายถึง มีก าหนดเวลาแน่นอน 
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ใบความรู้ในการสอน 
 

เร่ืองอารมณ์กบัความอ้วน 
ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง โรคอ้วน 

โรคอ้วนในเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากความผดิปกติของการเผาพลาญพลงังาน เป็นผลจากความไม่สมดุล 
ระหวา่งพลงังานท่ีไดรั้บและพลงังานท่ีเผาผลาญ ท าใหเ้กิดการสะสมพลงังานในรูปของไตรกลีเซอร์ไรด์  ในเน้ือเยือ่
ไขมนั ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น พนัธุกรรม ความผดิปกติของฮอร์โมน  โรค หรือกลุ่มอาการท่ีมีภาวะอว้นร่วม
ดว้ยชนิดของโรคอว้นในเด็ก โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มเด็กท่ีอว้นและเต้ีย และกลุ่มเด็กท่ีอว้นและสูง 
1. กลุ่มเด็กอว้นและเต้ีย แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ย คือ 

1.1 กลุ่มอว้นและเต้ียท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติ  มกัพบไดใ้นเ ด็กและวยัรุ่นท่ีมีความผดิปกติของ ฮอร์โมน
ต่างๆ เช่น ขาดฮอร์โมนท่ีช่วยในการเจริญเติบโต ขาดธยัรอยดฮ์อร์โมน และมีฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยดเ์กิน 

1.2 กลุ่มอว้นและเต้ียท่ีมีระดบัสติปัญญาดอ้ยกวา่ปกติ มกัพบในเด็กท่ีเป็นโรคจ าเพาะบางอยา่ง 
2. กลุ่มเด็กท่ีอว้นและสูง 

ในกลุ่มเด็กวยัรุ่นท่ีอว้นและสูงนั้น  เป็นกลุ่มท่ีพบไดบ้่อยในปัจจุบนั  สาเหตุของภาวะอว้นของเด็กกลุ่มน้ี  
เป็นผลมาจากความไม่สมดุลของพลงังาน  คือ ไดรั้บพลงังานจากสารอาหารมากกวา่พลงังานท่ี ร่างกายใชไ้ป  จึงเกิด
พลงังานเหลือไปสะสมเป็นไขมนัในร่างกาย เกิดเป็นภาวะอว้นข้ึน 

รู้ได้อย่างไร...ว่าเป็นโรคอ้วน 
โดยการชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง  แลว้น าไปเปรียญเทียบในกราฟแสดงเกณฑอ์า้งอิงการเจริญเติบโตของเด็ก

อาย ุ5 - 18 ปี หากจุดกราฟแลว้ จุดตดัอยูบ่นแถบสีใด ใหอ่้านค่าตามขอ้ความดงัน้ี 
แถบสีม่วงเขม้ คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑอ์ว้น 
แถบสีม่วงอ่อน คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑเ์ร่ิมอว้น 
แถบสีเขียวเขม้ คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑท์ว้ม 
แถบสีเขียว คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑส์มส่วน 
แถบสีเขียวอ่อน คือ ภาวะโภชนาการอยูใ่นเกณฑค์่อนขา้งผอม 
แถบสีส้ม คือ ภาวะโภชนาการอยูเ่กณฑผ์อม 
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ใบความรู้ที่ 2เร่ือง หลกัในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกขณะลดน า้หนักโดยใช้เทคนิค  3 ส. 

อารมณ์ คือ อารมณ์มุ่งมัน่ต่อเป้าหมายลดน ้าหนกั ตอ้งมีจิตใจท่ีมัน่คง  หากไม่สามารถควบคุมอารมณ์และ
ความรู้สึกได้ จะท าใหล้ม้เลิกความคิดในการลด น ้าหนกัในท่ีสุดในแต่ละวนัเด็กๆจะมีอารมณ์ต่างๆ  เกิดข้ึนอาจเป็น
ความพึงพอใจ ความโกรธ ความร่าเริง  ความเจบ็ปวดผดิหวงั  ตลอดเวลาท่ีเด็กอยูใ่นสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง  
จะอยูภ่ายใตส่ิ้งเร้า  (stimulus) และประสบการณ์ (experience) การควบคุมอารมณ์เป็นเร่ือง ส าคญัและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม  ซ่ึงส่งผลต่อความสุขและ การประสบความส าเร็จในการเรียน  การควบคุมอารมณ์ตั้งแต่ในวยัเด็ก  จะท า
ใหเ้ด็กมีการเรียนรู้และเท่าทนัอยูเ่สมอ  โดยเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหาอว้นอาจตอ้งเจอกบัสถานการณ์ถูกเพื่อนลอ้ตอ้งมี
ความตั้งใจมุ่งมัน่จริงจงัปรับอารมณ์ และคิดบวกกบัตวัเองใหเ้กิดแรงจูงใจ เกิดความเช่ือมัน่ และเกิดความมุมานะ 

หลกัในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกขณะลดน า้หนักโดยใช้เทคนิค 3 ส. 
1. สกดัส่ิงกระตุน้ท่ีท าใหหิ้ว หลีกเล่ียงความน่ากินของอาหาร และกล่ินหอมอาหารจานโปรด 
2. สะกดใจไม่ใหบ้ริโภคเกิน ตั้งสติ “สติมา ปัญญาเกิด” เกิดปัญญาแห่งการกินลดอว้น 
3. สะกิดใหค้นรอบขา้งช่วยเหลือ 

- ไม่ย ัว่ย ุยดัเยยีดกินเกิน 
- ใหก้ าลงัใจช่วยเหลือ 
- พากนัออกก าลงักาย 

 
ใบความรู้ที่ 3เร่ือง เทคนิคการปรับพฤติกรรมลดอ้วน 

พฤติกรรมการกนิ 
การปรับพฤติกรรมในเด็กอว้นเป็นการก าหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้ปล่ียนแปลง และหาปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อจะไดว้างแผนจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคแ์ละเพิ่ม
พฤติกรรมท่ีตอ้งการ โดยมีหลกัการดงัน้ี 

การประเมินพฤติกรรม (self-monitoring) 
เป็นการติดตามพฤติกรรมการกินและการออกก าลงักายของเด็ก โดยใหเ้ด็กจดบนัทึกพฤติกรรมการกินของ

ตนเอง เช่น รายละเอียดของอาหาร  แรงจูงใจในการกิน  สถานท่ีกิน  เวลาท่ีกิน  บุคคลท่ีกินดว้ย  อารมณ์หรือความคิด
ก่อนและหลงักิน  เป็นตน้ การบนัทึกและประเมินพฤติกรรมน้ีจะ ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และน าไปสู่
การตั้งเป้าหมายถึงพฤติกรรมท่ีตอ้งการท าใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน 

การตระหนักรู้ (awareness) 
คือ การเขา้ใจแบบแผนพฤติกรรมของตนเอง ซ่ึงไดจ้ากการน าเอาการประเมินพฤติกรรมตวัเองท่ีไดจ้ด

บนัทึกไวม้าวเิคราะห์ร่วมกนั เช่น เด็กมกักินขนมเม่ือนัง่ดูทีวหีรือเล่นเกมนาน ดงันั้นเด็กก็ควรระมดัระวงัเร่ืองของ
การกินขนมหรือสอนใหเ้ลือกอาหารวา่งท่ีมีพลงังานต ่าในขณะนัง่ดูทีวหีรือเล่นเกมนาน 
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การตั้งเป้าหมาย (goal setting) 
การตั้งเป้าหมายควร ท าทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้ าหมายระยะยาวเก่ียวกบัพฤติกรรมกา รรับประทาน

อาหารและการออกก าลงักาย เป้าหมายท่ีตั้งควรเป็นพฤติกรรมพึงประสงคท่ี์เด็กสามารถ ท าไดจ้ริง โดยใหเ้ด็กและ
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายร่วมกนั 

การหาส่ิงกระตุ้น (stimulus control) 
เป็นการหาส่ิงกระตุน้ท่ี ท าใหเ้กิดการกิน  เพื่อใหห้ลีกเล่ียงส่ิงนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เช่น เด็กมกัถูกกระตุน้ให้

กินอาหารโดยการเห็ นอาหารหรือขนมท่ีผูป้กครองซ้ือมาตุนไวท่ีบ้านดงันั้นผูป้กครองก็ไม่ควรซ้ืออาหารและขนม
มาตุนไวใ้นปริมาณท่ีมากเกินไป  หรืออาจเก็บอาหารและขนมท่ีซ้ือมาไวใ้นตูท่ี้มิดชิดเพื่อไม่ใหเ้ด็กเห็นและเกิด
ความอยากกิน 

การหาส่ิงยบัยั้ง (inhibitors) 
เป็นการหาส่ิงยบัย ั้งท่ีจะช่วยหยดุย ั้งพฤติกรรมการกินของเด็กได้  เช่น เด็กจะหยดุกินอาหารเม่ือมีเพื่อนมา

ชวนไปเล่นนอกบา้น ซ่ึงเป็นการเปล่ียนความสนใจไปยงัส่ิงท่ีชอบมากกวา่ ดงันั้นผูป้กครองอาจสนบัสนุนใหเ้ด็กได้
ออกไปเล่นกบัเพื่อนหรือเป็นฝ่ายชกัชวนเด็กใหมี้กิจกรรมนอกบา้นร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

การปรับเปลีย่นความคิด (cognitive restructuring) 
เป็นการปรับเปล่ียนความคิดใหเ้ป็นไปในเชิงบวก สร้างความมัน่ใจในตนเอง และมุ่งเนน้ไปทางการกร ะท า

ท่ีเป็นบวก เช่น หากเด็กตั้งใจจะลดน ้าหนกัแต่เผลอกินไอศกรีม  เด็กอาจจะรู้สึกผดิและคิดวา่ตนเองไม่สามารถท่ีจะ
ลดน ้าหนกัได้ ซ่ึงผูป้กครองควรสอนเด็กใหป้รับความคิดใหม่วา่การท่ีเด็กกินไอศกรีมนั้น  อาจท าให้น ้าหนกัไม่ลด 
แต่เหตุการณ์น้ีไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหเ้ด็กลม้เลิกความคิดท่ีจะลดน ้าหนกัใหไ้ดต้ามเป้าหมายและจะเป็นขอ้
เตือนใจไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกในอนาคต 

การให้รางวลั (rewards) 
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  การใหร้างวลัควรใหเ้ม่ือเด็กปรับพฤติกรรมไดดี้มี

พฤติกรรมใหม่ท่ีดีเกิดข้ึนหรือลดความถ่ีของพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  เช่น ลดการด่ืมน ้าอดัลม ออกก าลงักาย
สม ่าเสมอ เป็นตน้ รางวลัท่ีใหค้วรเป็นรางวลัท่ีส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก  เช่น อุปกรณ์กีฬา  หรืออาจเป็นการพาไป
เท่ียวก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นรางวลัท่ีเก่ียวกบัอาหาร  นอกจากน้ี  ค าชมเชยก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหเ้ด็กภาคภูมิใจและ
เป็นแรงเสริมท่ีดีท่ีจะท าใหก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคงอยูไ่ดน้าน 
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เรื่อง กินพอดีไม่มีอ้วน  
ใบความรู้ที่ 1เร่ือง อาหารหลกั 5 หมู่ และสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย 

ประเทศไทยแบ่งอาหารหลักที่เรารับประทานเป็น  5 หมู่ เพ่ือเป็นแนวทางง่ายๆ  ที่ใช้แนะน าการรับประทาน
อาหารของประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มวัยว่าควรกินให้ครบ  5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดียวกันสามารถกินทดแทนกันได้  
เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆครบถ้วนและเพียงพอเพ่ือการมีภาวะโภชนาการที่ดีอาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วย 

อาหารหมู่ 1 เนือ้สัตว์ ไข่ นม และถั่วเมลด็แห้ง 
อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่  รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุ  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างเซลล์

กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ กระดูก ภูมิต้านทานโรค  ฮอร์โมน เอนไซม์ และใช้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายเมื่อร่างกายได้รับ
สารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ 

อาหารหมู่ 2 ข้าว แป้ง เผอืก มัน และน า้ตาล 
อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกาย เช่น 

ท าให้เราเดินไปไหนมาไหนได้ ท างานได้ ถ้ารับประทานอาหารพวกนี้ในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย  
สารอาหารคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมันและสะสมในร่างกาย 

อาหารหมู่ 3 ผกัต่างๆ เช่น ผกับุ้ง ต าลงึ คะน้าฟักทอง ถั่วฝักยาว ฯลฯ 
อาหารหมู่ 4 ผลไม้ต่างๆ เช่น กล้วย ส้ม มะละกอ มะม่วง ล าไย ขนุน ทุเรียน เงาะ ลางสาด ฯลฯ 
ผักและผลไม้  เป็นแหล่งของสารอาหารจ า พวกวิตามินและแร่ธาตุ  เช่น วิตามินบี 2 วิตามินบีกรดโฟลิค  

วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี โปแตสเซียม แมกนีเซียม ทองแดง และแคลเซียม  มีหน้าที่ในการช่วย ให้อวัยวะต่างๆ  ใน
ร่างกายท างานได้ตามปกต ิและชะลอความเสื่อมของร่างกาย  นอกจากนี้ผักและผลไม้ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและ
สารพฤกษเคมี ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ 

อาหารหมู่ 5 ไขมันต่างๆ เช่น ไขมันจากสัตว์ และไขมันจากพชื 
อาหารหมู่นี้ให้สารอาหารไขมัน  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานที่ใช้ประจ า วันและยังเป็นพลังงาน สะสมที่

ร่างกายน ามาใช้เมื่อจ าเป็น 
สารอาหารที่จ าเป็นต่อเด็กวยัเรียน 
1. แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญท่ีช่วยในการสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและยังมีหน้าที่ส าคัญ 

เกี่ยวกับการท างานของระบบประสาท กล้ามเนื้อรวมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจ การแข็งตัวของเลือดเม่ือมีบาดแผลวัยเด็กเป็น
วัยที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมาก  เนื่องจากมีภาวะสร้างกระดูกมากช่วยให้มีการสะสมแคลเซียมใน กระดูกมากข้ึน  
แหล่งอาหารที่มีแคลเซียมมาก ได้แก่ นม เนยแข็ง ปลาเล็กปลาน้อย ปลากระป๋อง เต้าหู้ผักใบเขียว 

2. ไอโอดีน เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญ  เพราะถ้ามีการขาดในหญิงตั้งครรภ์จะท าให้เด็กท่ีเกิดมามีสติปัญญาด้อยโดย
อาหารที่เป็นแหล่งของไอโอดีน ได้แก่ อาหารทะเล คือ ปลา ปู กุ้ง หอย ปลาหมึก และเกลือเสริมไอโอดีนโดยใช้ในการ
ปรุงอาหาร 

3. วิตามินเอ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แหล่งอาหารของวิตามิน
เอ ได้แก่ ตับ ผักใบเขียวและผักที่มีสีเหลือง เช่น ผักบุ้ง ต าลึง ฟักทอง แครอท ส่วนในผลไม้ได้แก่มะละกอสุก มะม่วง
สุกนอกจากสารอาหารต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว เรายังได้สารอาหารอ่ืนๆ เช่น วิตามินบี1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6วิตามินบี 
12 กรดโฟเลท รวมทั้ง แร่ธาตุ ฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตสเซียม สังกะสี 
 
ใบความรู้ที่ 2 อาหารว่างเพือ่สุขภาพ 

อาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่หวานจัด ไม่เค็มจัด และไม่มีไขมันสูง หมายถึง 
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อาหารที่บริโภคระหว่างมื้ออาหารหลัก ที่มีประโยชน์ให้พลังงานและมีสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกายครบถ้วนเพียงพอ  
ได้แก่ โปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 หรือใยอาหารไม่น้อยกว่า 2 ชนิด โดยแต่
ละชนิดมีปริมาณน้ าตาล  โซเดียม  และน้ ามัน /ไขมันในระดับต่ าไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด  พลังงานที่ได้รับจากการ
รับประทานอาหารว่าง โดยเฉลี่ยแต่ละม้ือในเด็กอายุ 4-5 ปี ไม่ควรเกินมื้อละ 130 กิโลแคลอรีเด็กอายุ  6-13 ปี ไม่เกิน
มื้อละ 160 กิโลแคลอรี และเด็กอายุ 14-19 ปี ไม่เกินมื้อละ 200 กิโลแคลอรี โรงเรียนไม่มีการจัดและจ าหน่ายอาหาร
ว่างหรือขนมที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และมีไขมันสูง 

อาหารว่างรสหวานจัด หมายถึง อาหารหรือขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ าและมีผลเสียต่อการเจริญเติบโต
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ท าให้รับประทานอาหารมื้อหลักได้น้อย  ส่งผลต่อการขาดสารอาหาร (ผอม, เตี้ย) หาก
รับประทานอาหารมื้อหลักมากด้วย เด็กจะมีภาวะอ้วน ได้แก่ ขนมท่ีมีปริมาณน้ าตาลสูงเกิน12 กรัม หรือเกินประมาณ 
3 ช้อนชาต่อมื้อ  (น้ าตาล 1 ช้อนชา หนัก 4 กรัม) เช่น ช็อกโกแลต ท๊อฟฟ่ี ลูกอม อมยิ้มนมอัดเม็ด  หมากฝรั่ง เยลลี่ 
ข้าวโพดอบกรอบ  ขนมปังกรอบ  บิสกิต เวเฟอร์ไส้ต่างๆ  คุกกี้ หวานเย็นหรือไอศกรีมฯลฯ  การบริโภคน้ าตาลควร
รับประทานแต่น้อย  ทั้งในอาหารมื้อหลักและอาหารว่าง  ใน 1 วัน ส าหรับกลุ่มอายุ6-13 ปี ไม่ควรเกิน 4 ช้อนชา (16 
กรัม) และกลุ่มอาย ุ14-18 ปี ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา (24 กรัม) 

เครื่องดื่มท่ีมีรสหวานจัด หมายถึง เครื่องดื่มท่ีมีปริมาณน้ าตาลที่ระบุในฉลากโภชนาการหรือเติมน้ าตาลเกิน
ร้อยละ 5 ต่อการบริโภค  1 ครั้ง เช่น นมเปรี้ยว นมปรุงแต่งรส  น้ าอัดลม น้ าผลไม้รสต่างๆ  ชาเขียวการบริโภคน้ าตาล  
ควรรับประทานแต่น้อย  ทั้งในอาหารมื้อหลักและอาหารว่าง  การบริโภคน้ าตาลใน 1 วัน ส าหรับกลุ่มอายุ  6-13 ปี ไม่
ควรเกิน 4 ช้อนชา (16 กรัม) และกลุ่มอาย ุ14-18 ปี ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา(24 กรัม) 

อาหารว่างรสเค็มจัด  หมายถึง อาหารที่มีปริมาณโซเดียมระบุในฉลากโภชนาการเกินร้อยละ  4 ของปริมาณ
โซเดียมที่แนะน าใน  1 วัน ต่อการบริโภค  1 ครั้ง หรือปริมาณโซเดียมเกิน  100 มิลลิกรัมต่อครั้ง  หรือมีเกลือเกิน  0.25
กรัม เช่น ขนมซอง ขนมถุงประเภทปลาเส้นปรุงรส มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบ สาหร่าย ฯลฯ 

โซเดียม หมายถึงแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อร่างกาย มีหน้าที่รักษาความสมดุลของของเหลวในร่างกายและ 
ความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ถ้าได้รับมากเกินไปเป็นประจ าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคไต  
โรคหัวใจ ฯลฯ แหล่งของโซเดียม ได้แก่ อาหารธรรมชาติ เครื่องปรุงรส เช่น เกลือ น้ าปลา ซีอ๊ิวอาหารแปรรูป เช่น ผัก
ดอง ไข่เค็ม ไส้กรอก หมูยอ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 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 
 

ปริมาณโซเดียมทีค่วรได้รับต่อวนั 
กลุ่มอายุ       ปริมาณโซเดียมต่อวนั (มิลลกิรัม) 
6-8 ปี         325-950 
9-12 ปี         400-1,175 
13-15 ปี        500-1,500 
16-18 ปี        525-1,600 
อาหารว่างทีม่ีไขมันสูง หมายถึง อาหารวา่งท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการต ่าไขมนัสูงมีผลเสียต่อการเจริญเติบโต

ของเด็ก ท าให้เด็กมีภาวะอ้วน  เสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูง  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูงได้แก่  อาหารที่ปรุง
โดยใช้น้ ามันมากเกิน  2.5 กรัมต่อมื้อ หรือมากกว่าครึ่งช้อนชา  (น้ ามัน 1 ช้อนชาหนัก 5 กรัม) หรืออาหารทอดด้วย
น้ ามันท่วม เช่น มันฝรั่งทอด ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด ขนมซอง ขนมเบเกอรี่เค้กหน้าครีม คุกกี ้พัฟ พาย พิซซ่า ฯลฯ 
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ใบความรู้ที่ 3 เร่ือง ตักอาหารตามธงโภชนาการ 

การจ าแนกอาหารเป็น 5 หมู่หรือ 5 กลุ่มอาหารนั้น  เป็นขอ้มูลใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารอยา่ง
หลากหลาย ครบหมู่ อยา่งไรก็ตามนอกจากการบริโภคใหค้รบทุกหมู่แลว้ ปริมาณการบริโภคอาหาร ในแต่ละหมู่ก็มี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อภาวะโภชนาการ ต่อมาจึงมีความพยายามในการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสัดส่วนอาหารท่ีควร
บริโภค ในรูปแบบพิรามิดโภชนาการ หรือในประเทศไทยนิยมใชเ้ป็นธงโภชนาการขอ้มูลในธงโภชนาการจะบอก
ถึงปริมาณ  สัดส่วน และความหลากหลายของอาหารท่ีคนไทยอายุ  6 ปีข้ึนไป ผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุ  ควรกินใน  1 วนั 
โดยน าเอาอาหารหลกั 5 หมู่ มาแบ่งเป็น 4 ชั้น 6 กลุ่มตามสัดส่วนท่ีควรรับประทาน ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในภาพ จะเห็นว่า สัดส่วนของอาหาร  แสดงโดยใช้ขนาดของพ้ืนที่  พ้ืนที่มากกินมาก  พ้ืนที่น้อยกินน้อยส่วน

การกินอาหารให้หลากหลายชนิด ไม่ซ้ าจ าเจ แสดงโดยใช้ภาพอาหารในแต่ละกลุ่ม  ให้กินอาหารทุกกลุ่ม  และในแต่ละ
กลุ่มต้องกินให้หลากหลาย เพ่ือให้ได้สารอาหารต่างๆ ครบถ้วน ตามท่ีร่างกายต้องการ และเป็นการหลีกเลี่ยงการสะสม
พิษภัย จากการปนเปื้อนในอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่กินเป็นประจ า 

การจัดกลุ่มอาหารข้างต้น  มีข้อแตกต่างไปจากอาหารหลัก  5 หมู่ คือ แยกกลุ่มนมออกจากกลุ่มเนื้อสัตว์
เพ่ือให้เห็นความส า คัญของอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียม  และจัดรวมกลุ่มน้ ามันรวมไว้กับน้ า ตาล และเกลือรวมเป็น
กลุ่มท่ีแนะน า ให้กินน้อย 

นักเรียนต้องรับประทานอาหารในแต่ละกลุ่ม 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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กลุ่มน้ ามัน น้ าตาล เกลือ ช้อนชา กินแต่น้อยเท่าที่จ า เป็นตามตารางข้างต้น  หน่วยตวงวัดที่ใช้เป็นหน่วยที่ใช้
ในครัวเรือน เช่น ทัพพี ช้อนกินข้าว และแก้ว ยกเว้นผลไม้แนะน าเป็นส่วน 

อาหารในกลุ่มเดียวกนั สามารถกนิทดแทนกนัได้ 
อาหารในกลุ่มเดียวกัน  ให้พลังงานและคุณค่าทางโภชนาการเท่ากัน  หรือใกล้เคียงกัน  ดังนั้น จึงกินสลับ

สับเปลี่ยนชนิดของอาหารในกลุ่มเดียวกันได้  แต่ไม่สามารถกินสับเปลี่ยนทดแทนอาหารต่างกลุ่มได้  เนื่องจากพลังงาน
และปริมาณสารอาหารไม่เท่ากัน ดังตัวอย่าง 

กลุ่มข้าว-แป้ง : 
ข้าวสุก 1 ทัพพี = ก๋วยเตี๋ยว 1 ทัพพี = ข้าวเหนียว 1/2 ทัพพี = ขนมจีน 1 จับ = ขนมปัง 1 แผ่น = บะหมี่1 

ก้อน 
กลุ่มผกั : 
ฟักทองสุก 1 ทัพพี = ผักคะน้าสุก 1 ทัพพี = ผักบุ้งจีนสุก 1 ทัพพี = แตงกวาดิบ 1/2 ผลกลาง 
กลุ่มผลไม้ : 
ผลไม้ 1 ส่วน = เงาะ 4 ผล = ฝร่ัง 1/2 ผลกลาง = มะม่วงดิบ  1/2 ผล = กลว้ยน ้าวา้ 1 ผล =ส้มเขียวหวาน  1 

ผลใหญ่ = มะละกอ หรือสับปะรด หรือแตงโม 6-8 ช้ินพอค า = ลองกองหรือ ล าไย หรือองุ่น 6-8 ผล 
กลุ่มเนือ้สัตว์ : 
ปลาทู 1 ชอ้นกินขา้ว (1/2 ตวั ขนาดกลาง) = เน้ือหมู 1 ชอ้นกินขา้ว = ไข่ไก่ 1/2 ฟอง =เตา้หูแ้ขง็ 1/4 ช้ิน = 

ถัว่เมล็ดแหง้สุก 2 ชอ้นกินขา้ว 
 
 
กลุ่มนม : 
นมสด 1 แกว้ = โยเกิร์ต 1 ถว้ย = นมพร่องมนัเนย 1 แกว้ 
* ถ้าไม่ดื่มนม ให้กนิปลาซาร์ดีน หรือปลาเลก็ปลาน้อย 2 ช้อนกนิข้าว หรือเต้าหู้แข็ง 1 แผ่น 

รู้ได้อย่างไรว่า กนิตามธงโภชนาการแล้ว เหมาะสมกบัตนเองหรือไม่ 
เด็กอายุ 6-18 ปี เม่ือกินตามธงโภชนาการแลว้  ตอ้งดูวา่ ร่างกายเจริญเติบโตสมวยัหรือไม่  (คือน ้าหนกัและ

ส่วนสูงตอ้งเพิ่มข้ึนตามวยั) โดยชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูงเทียบกบัเกณฑอ์า้งอิงการเจริญเติบโตของเด็กไทย 
 
ใบความรู้ที่ 4 เร่ือง การเลอืก กนิอาหารตามโซนสี 
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การลดน้ าหนักถ้าจะให้ได้ผลนั้น  ต้องมีความตั้งใจจริง  เป็นสิ่งส าคัญที่สุด  ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีวินัยกับตนเอง
ทั้งในเรื่องการกินอาหารหรือการออกก าลังกาย  และชอบท่ีจะใช้ทางลัดมากกว่า  การลดน้ าหนักไม่ได้ยากอย่างที่คิด  
แต่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่เราต้องสู้กับความเคยชิน  โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน  ซึ่งการลดอาหารประเภทไขมันแล ะ
อาหารที่มีรสหวานนั้น ไม่ง่ายนัก เพราะคนที่ชอบกินอาหารประเภทไขมันหรืออาหารที่มีรสหวานก็จะติดใจในรสชาติ
เหล่านั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  ดังนั้น ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากท่ีเคยกินอาหารประเภทไขมันสูงมาเป็น
อาหารประเภทไขมันต่ าหรือไม่มีไขมันหรือกินอาหารที่มีรสหวานมากๆ  มาเป็นหวานน้อยลงหรือไม่หวานเลย  ควรท า
อย่างค่อยเป็นค่อยไป  เพราะต้องใช้ความอดทน  และอาศัยเวลาในการปรับตัวให้เข้ากับรสชาติที่ไม่คุ้นเ คย แต่ไม่ใช่ว่า
จะท าไม่ได้ เพราะหลายคนที่มีความตั้งใจจริงประสบความส าเร็จในการลดน้ าหนักมาแล้วมากมาย 

หัวใจส้าคัญของการลดน้้าหนัก คือ การควบคุมอาหารให้ถูกวิธี ไม่ควรอดอาหาร  มื้อใดมื้อหนึ่งเพราะสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง แต่สิ่งที่ควรท าคือ  ให้เลือกกินอาหารที่มีไขมันต่ าหรื อไม่มีไขมัน อาหารที่มีรสชาติหวานน้อยหรือไม่หวานเลย  
และอาหารที่มีใยอาหารสูงเป็นอันดับแรก รวมไปถึงการจ ากัดปริมาณอาหารไม่ให้มากเกินความต้องการของร่างกาย 

สิ่งท่ีต้องท้าควบคู่กัน  คือ การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  โดยเฉพาะการออกก าลังกายแบบแอโรบิก  เพ่ือ
ช่วยเผาผลาญไขมันมันที่สะสมอยู่ในร่างกายให้หมดไป 

ความจริงท่ีควรทราบกบัการควบ คุมน ้าหนกั คือ ในช่วงแรกท่ีน ้าหนกัลด ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของ น ้าใน
ร่างกาย ระยะต่อมาถึงจะเป็นส่วนไขมนั  ส่วนท่ีพลอยลดไปกบัไขมนัดว้ยโดยไม่ตั้งใจคือ  กลา้มเน้ือซ่ึงเป็นโปรตีน  
หลงัจากนั้นน ้าหนกัจะคงท่ี  หากไม่ปฏิบติัต่อจะท า ให้น ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึนรวดเร็ว  จึงตอ้งออกก าลงักายร่วมกบัการ
ควบคุมอาหาร เป็นการเพิ่มการป้องกนัไม่ใหโ้ปรตีนใหก้ลา้มเน้ือลดลง 

อาหารควบคุมน า้หนักได้ ... ไม่เส่ียงผลข้างเคียง 
โรคอว้นเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหาร อยา่งง่ายๆ ท่ีเราคาดไม่ถึงแค่ด่ืมน ้าอดัลม 1 กระป๋องจะมีน ้าตาลท่ี

ไม่ใหพ้ลงังานอยูป่ระมาณ  13 ชอ้นชา ก็ยากจะเผาผลาญแคลอรีอยูแ่ลว้  รู้ไหมวา่ ตอ้งเดินเร็วๆอยา่งนอ้ย  40 นาที 
หรือตอ้งเดินประมาณ  1.2-1.6 กิโลเมตร จึงจะเผาผลาญไดห้มด  และการควบคุมน ้าหนกัตอ้งการลดปริมาณไขมนั  
ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่  เอะ๊!! แลว้แต่ละวนัเรากินกนัเกินแค่ไหนร่างกายไดรั้บพลงังานจากการกินอาหารประเภท
ต่างๆ ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน และไขมนัหากกินอาหารเกินความตอ้งการของร่างกาย  พลงังานส่วนเกินน้ีจะ
ถูกเปล่ียนไปเป็นไขมนัเก็บสะสมไวต้ามหนา้ทอ้ง ตน้แขน ตน้ขาและสะโพก แต่ประสิทธิภาพของการสะสมไขมนั
ในร่างกาย  จะมาจากอาหารประเภทไขมนัสูงกวา่ประเภทอ่ืนๆ  ดงันั้นหากนกัเรียนตอ้งการควบคุม น ้าหนกัหรือลด
น ้าหนกั ส่ิงท่ีควรท าอนัดบัแรกคือลดการกินอาหารประเภทไขมนั  จะช่วยลดพลงังานส่วนเกินไดง่้าย  โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งลดปริมาณอาหาร ถา้หากอาหารท่ีกินนั้นเป็นไขมนัต ่าหรือไม่มีไขมนั และมีใยอาหารสูง 
หลกัการจ าง่ายๆ ลองตรวจสอบอาหารทีเ่รากนิแต่ละมือ้อยู่ในโซนสีใด หากอยู่ในโซนในสี 
ไม่เหมาะสม เช่น สีแดง สีเหลอืง กใ็ห้ปรับเปลีย่นใหม่เพือ่ความปลอดภัยในสุขภาพ 
- อาหารโซนสีแดง เป็นอาหารท่ีมีไขมนัและน ้าตาลสูงมาก ไม่ควรกินและบ่อยนกั ควรเลือกกินใหน้อ้ยท่ีสุด 
- อาหารโซนสีเหลอืง เป็นอาหารท่ีมีไขมนัและน ้าตาลปานกลาง ควรเลือกกินใหน้อ้ยลง เลือกกินแต่พอควร 
- อาหารโซนสีเขียว เป็นอาหารท่ีมีไขมนัและน ้าตาลต ่าใยอาหารสูงและคุณค่าทางโภชนาการสูงควรเลือกกินบ่อยๆ 
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เรื่อง อ่านฉลาก อย่างฉลาด  
ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง “อ่านฉลาก…อย่างฉลาด” 

“ฉลากโภชนาการ ” หมายถึง ขอ้มูลท่ีแสดงรายละเอียดของปริมาณพลงังานและสารอาหารต่าง  ๆทีม่ีต่อ
หน่ึงหน่ วยบริโภคของผลิตภณั ฑอ์าหารท่ี จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเลือดซ้ือ  และบ ริโภคผลิตภณัฑอ์า หารไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัความตอ้งการหรือภาวะโภชนาการ อีกทั้งยงัใช้ส าหรับเปรียบเทียบขอ้มูลบนฉลากโภชนาการระหวา่ง
อาหารชนิดเดียวกนัได้  ตลอดจนสามาร ถหลีกเล่ียงสารอาหารท่ีตนเองตอ้ง จ ากดัการบริโภคท่ี ส าคญัฉลาก
โภชนาการ คือ การใหค้วามรู้พื้นฐานของคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
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วธีิการอ่านฉลากโภชนาการ 

 
ส่วนท่ี 1 : บอกขอ้มูลหน่ึงหน่วยบริโภค หมายถึง ปริมาณท่ีกินต่อคร้ัง (น ้าหนกัของอาหาร)บอกขอ้มูล

จ านวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภณัฑ์ หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีบริโภค 
ส่วนท่ี 2 : คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค คือขอ้มูลปริมาณพลงังานทั้งหมดของอาหารต่อหน่ึง

คร้ังท่ีบริโภคหรือหน่ึงหน่วยบริโภคของส่วนท่ี  1 วา่ก่ีกิโลแคลอรี  ตวัอยา่งเช่น  ขนมมนัฝร่ังอบกรอบพลงังาน
ทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี ต่อหน่ึงหน่วยบริโภค ซ่ึงบริโภคได ้7 คร้ัง ถา้บริโภคคร้ังเดียวหมดตอ้งน าพลงังานทั้งหมด  
คูณดว้ยจ านวนคร้ังท่ีบริโภค 
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ส่วนท่ี 3 : บอกปริมาณสารอาหารท่ีจะไดรั้บต่อหน่ึงหน่วยบริ โภคเทียบกบัปริมาณสารอาหารท่ีแนะ น าให้
คนไทยอายตุั้งแต่  6 ปีข้ึนไปบริโภคต่อวนัจากความตอ้งการพลงังานวนัละ  2,000 กิโลแคลอรี  ท่ีบอกปริมาณเป็น
กรัม (ก.) ไดแ้ก่ ไขมนัทั้งหมด ไขมนัอ่ิมตวั โปรตีน ใยอาหาร น ้าตาล โซเดียม และคอเลสเตอรอล เป็นมิลลิกรัม 

ส่วนท่ี 4 : บอกปริมาณวติามิน  แร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อร่างกายควรจะไดรั้บต่อหน่ึงหน่วยบริโภค  บอกปริมาณ
เป็นร้อยละ (%) เทียบกบัปริมาณสารอาหารท่ีแนะน าใหค้นไทยอายตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปบริโภคต่อวนัจากความตอ้งการ
พลงังานวนัละ 2,000 กิโลแคลอรี 

ส่วนท่ี 5 : บอกปริมาณสารอาหารตาม ขอ้แนะน าปริมาณสารอาหารท่ีคนไทยอายตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปบริโภค
ต่อวนั จากความตอ้งการพลงังาน 2,000 กิโลแคลอรี (Thai DRI 2546) 
 
ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง “อ่านฉลาก...อย่างฉลาด” 
 
     

 

 

 

 

 

 

 
ฉลาก GDA (Guideline Daily Amount) หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เป็นฉลากนอกกรอบขนาดเล็กท่ีจะแสดง

ข้อมูลโภชนาการ โดยแสดงค่าพลังงาน (กิโลแคลอรี) น้ าตาล (กรัม) ไขมัน (กรัม) และโซเดียม (มิลลิกรัม)มาแสดงที่
ฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจนและอ่านง่าย โดยบังคับให้อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคต้อง
แสดงฉลากนี้ ได้แก่ 
1. มันฝรั่งทอด หรืออบกรอบ 
2. ข้าวโพดคั่วทอด หรืออบกรอบ 
3. ข้าวเกรียบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง 
4. ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต 
5. เวเฟอร์สอดไส้ 
 
เรื่อง Fun For Fit  
ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง ความส าคัญของกจิกรรมทางกาย 

กจิกรรมทางกาย  (Physical Activity : PA) หมายถึง  การใชร่้างกายเคล่ือนไหว /ออกแรง  ท่ีมีความ
หลากหลาย  ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่การออก ก าลงักายหรือการเล่นกีฬา  แต่ครอบคลุมไปถึงทุกกิจกรรมท่ีมีการใช้
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กลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกาย  เช่น ขา หลงั ทอ้ง แขน และน่องเคล่ือนไหว  ทั้งท่ีเป็นรูปแบบ  เช่น เล่นฟุตบอล
วอลเล่ยบ์อล เตน้แอโรบิก และไม่เป็นรูปแบบ เช่น การวิง่เล่น การเดินข้ึนบนัได การกวาดบา้น  การรดน ้าตน้ไมแ้ลว้
สามารถรับรู้ ไดว้า่มีการใชง้านมากกวา่ขณะพกั สังเกตไดจ้าก หวัใจเตน้แรงข้ึน เหน่ือยข้ึนหรือเม่ือยข้ึนเป็นตน้ 

คุณค่าและความ ส าคัญของกจิกรรมทางกาย  (PA) กิจกรรมทางกายเปรียบเสมือนวคัซีนป้องกนัโรค มี
บทบาทส าคญัต่อสุขภาพ  3 ประการดว้ยกนั  คือ 1) ป้องกนัการเกิดโรคและความเจบ็ป่วย  2) รักษาโรคและความ
เจบ็ป่วย  รวมทั้ง 3) สร้างเสริมสุขภาพ น าไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดี  การท ากิจกรรมทางกายอยา่งเหมาะสม และ
สม ่าเสมอจนเป็นวถีิชีวติ  ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคเร้ือรัง  เช่น ภาวะหลอดเลือดแดงแขง็ตีบตนัโรคหลอด
เลือดหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคกระดูกพรุน  มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งเตา้นมภาวะวติกกงัวล  
ภาวะความกดดนั และโรคอว้น เป็นตน้ โรคเหล่าน้ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลไร้ความสามารถและเสียชีวติก่อน
วยัอนัสมควร  คนท่ีมีความกระฉบักระเฉง  และปฏิบติักิจกรรมทางกายเป็นประ จ าจนเป็นวถีิชีวติสามารถเอาชนะ
ความเส่ียงในการเกิดโรคท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  หรือเรียกวา่  “พนัธุกรรม” เช่น โรคเบาหวานโรคความดนั
โลหิตสูง หรือโรคหวัใจ  และสามารถมีชีวติอยูอ่ยา่งปกติสุข  ตลอดจนมีคุณภาพชีวติท่ีดีได้  ในทางตรงกนัขา้มคนท่ี
ไม่มีความเส่ียงทางดา้นพนัธุ กรรม คือ ไม่มีญาติพี่นอ้งเป็นโรคหรือเสียชีวติดว้ยโรคเร้ือรังท่ีกล่าวมาแต่มีวถีิชีวติท่ี
เฉ่ือยชา นัง่ๆ นอนๆ หรือเรียกวา่  “เนือยน่ิง” และมีสมรรถภาพทางกาย ต ่ามีโอกาสเป็นโรคเหล่านั้นไดง่้าย  ส าหรับ
วยัเด็ก นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้กิจกรรมทางกายยงัช่วยพฒันาสมอง พฒันาการเรียนรู้การจ า สมาธิ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  สุขภาพ  และคุณภาพชีวติ  อีกดว้ยในปัจจุบนันิยมการฝึกทกัษะกิจกรรมทางกาย  (PA ,Physical 
Activity) แบบ HIIT (High IntensityInterval Training) เป็นการฝึกแบบหนกัสลบัเบา  ความหนกัสูงช่วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเผาผลาญพลงังานดว้ยเวลาสั้นๆ 
 
ค าแนะน าการท ากจิกรรมทางกาย (PA) ส าหรับเด็ก อายุ 5-17 ปี 

การท ากิจกรรมทางกายเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสุขภาพนั้น สามารถเลือกปฏิบติัไดห้ลากหลายรูปแบบทั้งท่ี
เป็นแบบแผน  เช่น การเคล่ือนไหว  การละเล่นพื้นเมือง  กิจกรรมนนัทนาการ  เกม การออกก าลงักายการเล่นกีฬา  
การเต้ร าและกิจกรรมทางกายท่ีไม่เป็นแบบแผน  เช่น งานบา้น การท างานอาชีพ  การเดินป่าการปีนเขา  หรือการท า
สวน เป็นตน้ หากปฏิบติัตามหลกัการของ FIT คือ มีความถ่ี (Frequency = F) มีความหนกั (Intensity = I) และมีระยะ
เวลานาน  (Time or Duration = T) อยา่งเพียงพอ  ส่งผลใหร่้างกายเกิดการเปล่ียนทางสรีรวทิยาในทนัที  เช่น หวั
ใจเตน้เร็วข้ึน  หายใจเร็วข้ึน  ความดนัโลหิตสูงข้ึน  เป็นตน้ ในระยะยาวร่างกายจะมีการปรับตวัส่งผลต่อสุขภาพใน
ดา้นบวกเพิ่มข้ึน  ทั้งช่วยใหร้ะบบไหลเวยีนเลือด  สมบูรณ์แขง็แรงข้ึน  โดยหวัใจ  ปอด และหลอดเลือดท างานไดดี้
ข้ึน เพิ่มความแขง็แรง  ความอดทน  และความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือ  เอน็ ขอ้ต่อ เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก  
พฒันาสมอง  พฒันาการเรียนรู้  การจ า สมาธิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จในชีวติ  ปรับปรุง
ท่าทาง ลดผลกระทบต่อความเส่ือม  หรือความแก่ก่อนวยั  ลดความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง  ลดความเครียด  ลด
ภาวะเหน่ือยลา้  เพิ่มคุณภาพชีวติท าใหมี้อายยุนืยาว  ลดระยะเวลาท่ีไร้ความสามารถลงสุขภาพ  และคุณภาพชีวติอีก
ดว้ย 



19 
 

กรมอนามยั โดยกองออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  (อา้งอิงองคก์ารอนามยัโลก  ค.ศ. 2010) แนะน าวา่เด็กอายุ5-
17 ปี ควรปฏิบติักิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกให้  “หวัใจเตน้รัว  เร็ว หรือหอบ” ทุกวนัๆ สะสมคร้ังละ  10 นาทีรวม
เวลาตลอดวนัไม่นอ้ยกวา่  60 นาที ควบคู่ไปกบักิจกรรมเสริมสร้างความแขง็แรงกลา้มเน้ือ  และความแขง็แรงของ
กระดูก 3 วนั/สัปดาห์ และหากปฏิบติัมากกวา่  60 นาทีต่อวนั  จะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มข้ึน  ทั้งน้ี กิจกรรมทาง
กายประจ าวนัอาจอยูใ่นลกัษณะของการละเล่น  การเล่นเกม  เล่นกีฬา การเดินทาง  สันทนาการ  การเรียนพละศึกษา  
หรือการออกก าลงักายกบัครอบครัว  กบัเพื่อนหรือครู  ในโรงเรียน  และร่วมท ากิจกรรมต่างๆ  ในชุมชนหากหวงัผล
เกีย่วกบัน า้หนักตัว ควรปฏิบัติกจิกรรมทางกายแบบแอโรบิกให้  “หัวใจเต้นรัว  เร็ว หรือหอบ”มากกว่าค าแนะน าขั้น
ต ่า(มากกว่า 60 นาทต่ีอวนั) ร่วมกบัควบคุมอาหาร  โดยพจิารณาสมดุลพลงังาน  และปัจจัยอืน่ๆ ทีม่ีผลต่อน า้หนัก
ด้วย 

แนวทางการจดักจิกรรมทางกาย (PA) ส าหรับเดก็ 
“สนุก” (ท าได้) 
“ท้าทาย” (มีเป้าหมาย) 
“ไม่บังคับ” (เลือกตามความชอบหรือถนัด) 
กุญแจส าคัญคือ “ความสนุกสนาน” เพราะ “เมื่อเด็กเหนื่อยก็จะพักแล้วกลับมาเล่นอีกเมื่อหายเหนื่อย” 
การใช้อัตราการเต้นหัวใจระดับหนักและต่อเนื่อง ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของเด็ก 

หลกัการจดัท ากจิกรรมทางกาย (PA) ส าหรับเดก็ในโรงเรียน 
1) จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- ให้พร้อมและเพียงพอต่อการละเล่นของเด็ก ทั้งในรูปแบบเกม การละเล่นทั่วไป การเต้นร าการออกก าลัง
กาย กีฬา การเกษตรในโรงเรียน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- ให้มีเครื่องอ านวยการความสะดวกพ้ืนฐาน เช่น อุปกรณ์การท ากิจกรรมทางกาย ห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย ห้องหรือลานทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง เป็นต้น ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ส าหรับเด็กนักเรียนทุก
คน 
2) จัดให้มีโปรแกรม “เพ่ิมกิจกรรมทางกาย” และโปรแกรม “ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง” ที่หลากหลาย 

- ต้องประยุกต์โปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก  
- ต้องพิจารณาความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

3) พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ 
- ช่วยให้บุคคลที่เก่ียวข้องเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมกิจกรรม กรรมทางกาย และ 

ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในโรงเรียน 
- ช่วยให้บุคคลทีเก่ียวข้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า  “พละศึกษาเพียงล้า พัง ไม่ใช่ค้าตอบในการ

แก้ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง  หรือมีกิจกรรมทางกายน้อย ” ครูสามารถสอนกิจกรรมทางกายให้เด็ก  แต่พ่อแม่
ต้องช่วยสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายในแต่ละวันด้วย 

- ช่วยให้เด็กเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยอิสระโดยที่เด็กสามารถเลือกกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 
- เพ่ิมโอกาส ในการเรียนรู้กับครูหรือโค้ชที่ดี โดยการเรียนรู้ทักษะและความเชื่อม่ัน และจัดกิจกรรม 

หลากหลายให้มีโอกาสเลือก 
- เพ่ิมความม่ันใจ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับด้านบวกเก่ียวกับการท ากิจกรรมจากพ่อแม่ ครู โค้ชและเพ่ือน 
- ถ้าต้องการให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่กระฉับกระเฉง ต้องสอน “ทักษะการบริหารตนเอง” ควบคู่กับ “ทักษะกลไก” 
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4) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม หรือชมรมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
5) จัดท าระบบเฝ้าระวังสมรรถภาพทางกายในโรงเรียน 
6) พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นนักจัดการสุขภาพ เป็นโค้ชวัยใส มีคณะกรรมการ คณะท างานร่วมขับเคลื่อน
โปรแกรม 
 
ข้อควรระวงัในการท ากจิกรรมทางกาย (PA) ส าหรับเด็กอ้วน 

ถึงแมว้า่การ ท ากิจกรรมทางกาย  จะส่งผลดีในทุกๆ  ดา้นส าหรับเด็กและเยาวชนแต่มีขอ้ควรระวงั และ
ขอ้เสนอแนะวา่เม่ือใดควรท าหรือควรหลีกเล่ียง ดงัต่อไปน้ี 

1) เร่ิมต้นให้ปลอดภัย  ในแต่ละวนัเด็กควรเร่ิมท ากิจกรรมออกก าลงักาย จากความหนกัท่ีเบาก่อนและค่อย
เพิ่มความหนกัจนถึงระดบัความหนกัปานกลาง และระดบัเหน่ือยมากหรือรุนแรงตามล าดบั 

- ระดับปานกลาง สังเกตจาก อาการเหน่ือย หวัใจเตน้แรงข้ึน ถ่ีข้ึน แต่ไม่หอบ ยงัพดูคุยเป็นประโยคได ้
- ระดับหนัก  สังเกตจาก  หวัใจเตน้แรงรัว  เร็ว เหน่ือยมากหรือหอบ พดูคุยไดเ้ป็นค าสั้ นๆ สลบักบัการหยดุ

หายใจเด็กอว้นท่ีไม่เคยออกก าลงักายมาก่อน เม่ือเร่ิมท ากิจกรรมทางกายตามเกณฑ์ค าแนะน า(เหน่ือยหรือหอบอยา่ง
นอ้ย 60 นาทีต่อวนั ทุกวนั) อาจจะท าใหเ้หน่ือยง่าย  วธีิท่ีดีท่ีสุดของการเร่ิมตน้ท ากิจกรรมทางกาย  คือใหเ้ร่ิมตน้จาก
กิจวตัรประจ าวนั เช่น 

- เดินไปโรงเรียนในตอนเชา้และเดินกลบับา้นในตอนเยน็แทนการใชย้านพาหนะ  ส าหรับผูท่ี้อยู่
บา้นและโรงเรียนไม่ไกล และมีความปลอดภยั 

- เดินข้ึนบนัไดแทนการข้ึนลิฟตห์รือบนัไดเล่ือน 
- ข่ีจกัรยานรอบหมู่บา้น 
- วิง่ไล่จบักบัเพื่อน 
- ท างานบา้น เช่น ช่วยพอ่แมท่ าสวน ลา้งรถ ถูบา้น รดน ้าตน้ไม ้ปลูกผกัสวนครัว เป็นตน้ 

หลกัจากเตรียมความพร้อม  และปฏิบติักิจกรรมทางกาย  จนเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประ จ าวนัแลว้หาก
ตอ้งการฟิตร่างกายก็สามารถท าไดโ้ดยการเพิ่มความหนกั  ความนาน  และความบ่อย  ในการท ากิจกรรมทางกาย  ให้
มากข้ึน เช่น วิง่เร็วข้ึน นานข้ึน วา่ยน ้านานข้ึน เตน้แอโรบิกนานข้ึน เป็นตน้ 

2) การป้องกนัการบาดเจ็บ  ควรระมดัระวงั เพื่อไม่ใหเ้กิดการบาดเจบ็จากการ ท ากิจกรรมทางกาย  เน่ืองจาก
เด็กมกัชอบเล่น เพื่อความสนุกสนาน  จึงไม่ไดค้  านึงถึง  ความปลอดภยัและล าดบัขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง  จึงมีโอกาสเกิด
การบาดเจบ็ไดง่้าย การอบอุ่นร่างกาย  และยดืกลา้มเน้ือ  ก่อนท ากิจกรรมทางกาย  เป็นวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยลดความเส่ียง
ในการบาดเจบ็จากการฉีกขาดของกลา้มเน้ือขณะออกก าลงักายได ้

3) ภาวะเป็นไข้ เด็กท่ีมีอาการตวัร้อน มีไข ้หา้มท ากิจกรรมทางกาย ถึงแมจ้ะมีเพียงเล็กนอ้ยก็ไม่ควรไปเล่น
หรือออกแรงท่ีตอ้งมีการท างานของกลา้มเน้ือมาก 

4) ภาวะขาดน า้ในร่างกาย เด็กท่ีมีอาการถ่ายเหลว หรืออาเจียนมากๆ มีอาการเพลียมาก ควรงดกิจกรรมการ
เล่น และไม่ควรออกแรงเคล่ือนไหวร่างกายมากเกินไป 

5) ดื่มน า้ให้เพยีงพอ  การด่ืมน ้าเปล่าท่ีสะอาดทีละนอ้ยแต่บ่อยคร้ังเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด  เด็กสามารถด่ืม
ไดท้ั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัจากท ากิจกรรมทางกาย โดยเฉพาะเม่ือท ากิจกรรมทางกายท่ีมีความหนกั  เป็นเวลานาน
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เกิน 30 นาที ข้ึนไป ปริมาณน ้าท่ีควรด่ืมเปรียบเทียบจากปริมาณการสูญเสียเหง่ือ  ความหนกั  และระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรมทางกาย  หรือ สภาวะแวดลอ้มขณะท ากิจกรรมทางกาย  รวมทั้งสุขภาพ  ส่วนบุคคล  ผูท่ี้มีโรคประจ าตวั
ควรระมดัระวงัเร่ืองการด่ื มน ้าใหพ้อเหมาะ  ควรพบแพทยผ์ูรั้กษารับ ค าแนะน าเร่ืองการด่ื มน ้าทดแทนจากการ ท า
กิจกรรมทางกายเพื่อความปลอดภยัของตนเอง 

6) สภาพอากาศ ควรท ากิจกรรมทางกายในสภาพอากาศที่เหมาะสม  หลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัดมีแสงแดด
มากๆ หรือถ้ามีการท ากิจกรรมทางกาย  ควรดื่มน้ าให้เพียงพอทั้งก่อน  ระหว่าง และหลังท าแต่ละครั้งอาการท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนที่สูงเกินไป  เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้ตะคริว  ใจสั่น 
หากมีอาการดังกล่าว ควรหยุดกิจกรรมทางกายที่ท าอยู่ในขณะนั้นทันที และไปพักในอากาศที่เย็นกว่า 

7) การรับประทานอาการก่อนท้ากิจกรรมทางกาย  ไม่ควรท ากิจกรรมทางกายอย่างหนัก  ทันทีหลังจาก
รับประทานอาหารใหม่ๆ ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะอาจมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือเป็นลมหมดสติ
ได้ 

8) การรับประทานอาหารหลังท้ากิจกรรมทางกาย  ไม่ควรรับประทานอาหารหนักทันทีอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
เพราะอาจมีอาการท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หรือเป็นลมหมดสติได้เช่นเดียวกับข้อ 7) 

9) ใส่ใจกับอาการต่างๆ  ที่เกิดขึ้น หากมีอาการต่อไปนี้ควรปรึกษาครูหรือแพทย์ก่อนที่จะท ากิจกรรมทาง
กาย 

- รู้สึกอึดอัดไม่สบายกับร่างกายส่วนบน  ได้แก่ อก แขก คอ คาง ขากรรไกร ในขณะท ากิจกรรมทางกายหรือ
เกิดความเจ็บปวด แสบร้อน แน่น หรือรู้สึกคล้ายอ่ิมอาหาร 

- หากมีอาการหน้ามืดเป็นลมขณะท ากิจกรรมทางกาย ควรหยุดท ากิจกรรมทางกายนั้นจนกว่าจะได้รับ
ค าปรึกษาหรือตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ 

- รู้สึกอึดอัดหายใจไม่เพียงพอ  ในขณะท ากิจกรรมทางกาย  โดยปกติแล้วในขณะท ากิจกรรมทางกายจะมีการ
หายใจเร็วขึ้น แต่ไม่ควรมีความรู้สึกอึดอัด  ภายหลังท ากิจกรรมทางกาย  ไม่ควรใช้เวลาเกินกว่า  5 นาทีที่การหายใจจะ
กลับคืนสู่สภาวะเดิม 

- ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกระดูกหรือข้อต่อ  ไม่ว่าจะเป็นขณะท ากิจกรรมทางกาย  หรือหลังจากท ากิจกรรม
ทางกาย อาจเกิดข้ึนได้ เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเล็กน้อย  แต่หากอาการท่ีเกิดข้ึน  คือการปวดข้อ  หรือปวดหลัง 
ควรหยุดท ากิจกรรมทางกาย และพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัย 

10) สังเกตอาการที่บ่งบอกว่าท้ากิจกรรมทางกาย มากเกินไป ดังต่อไปนี้ 
- ไม่สามารถท้ากิจกรรมทางกายจนจบได้  โดยปกติเมื่อท ากิจกรรมทางกาย  จนเสร็จสิ้นแล้ว  ร่างกายยังควร

ที่จะมีความสามารถเหลือที่จะท ากิจกรรมทางกาย ที่ต้องใช้แรงต่อไปได ้
- ไม่สามารถที่จะพูดคุยในขณะท้ากิจกรรมทางกาย  เนื่องจากการหายใจเป็นอุปสรรค  แสดงว่าการท า

กิจกรรมทางกายนั้น หนักเกินไป 
- มีอาการคลื่นไส้ หรือหน้ามืดเป็นลมหลังออกก้าลังกาย  อาจเกิดจากการท ากิจกรรมทางกายที่หนักเกินไป  

หรือหยุดท ากิจกรรมทางกาย กะทันหันเกินไป (ใช้เวลาในการ Cool down ไม่เพียงพอ) หรืออาหารยังไม่ย่อย 
- เหนื่อยอ่อนแรงเรื้อรัง  ในช่วงเวลาของวันที่เหลือหลังจากการท ากิจกรรมทางกายแล้วไม่ควรมีความรู้สึก

เหน็ดเหนื่อย ตรงกันข้ามควรมีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า  หากมีความรู้สึกเหนื่อยล้า  ภายหลังการท ากิจกรรมทางกาย  
แสดงว่าความหนักในการท ากิจกรรมทางกาย อาจมากเกินไป 

- ไม่สามารถนอนหลับได้ดี ทั้งๆ ที่ความรู้สึกเบื่อ เหนื่อยหมดแรง  ควรลดปริมาณการท ากิจกรรมทางกายลง
จนกระท่ังอาการนอนไม่หลับนั้นหายไป การฝึกการท ากิจกรรมทางกายที่เหมาะสมควรเป็นการท ากิจกรรมทางกาย  ที่
ท าให้นอนหลับง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากข้ึน เพ่ือให้การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเกิดข้ึนได้ 
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- อาการเจ็บในข้อ  อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจเกิดข้ึนได้จากการท ากิจกรรมทางกาย  แต่อาการเหล่านั้น  
ไม่ควรมีสาเหตุมาจากการท า กิจกรรมทางกายที่ไม่ถูกต้อง  ควรปรับเทคนิคการท า กิจกรรมทางกาย ให้เหมาะสม
โดยเฉพาะ เทคนิคการยืดเหยียดกล้าม เนื้อ และการอบอุ่นร่างกายก่อนท า กิจกรรมทางกาย  อาการปวด หลังหรือ
กล้ามเนื้อเป็นตะคริว อาจบ่งบอกถึงการใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้อง หากมีการปรับปรุงเทคนิคแล้วยังมีอาการอยู่ควรปรึกษา
ครูหรือแพทย์ 

11) อาการที่แสดงควรหยุดการท้ากิจกรรมทางกาย 
- เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรือหน้ามืดเป็นลม 
- รู้สึกคล้ายหายใจไม่ทัน 
- ใจสั่น แน่น เจ็บที่บริเวณหน้าอก 
- ลมออกหู หูตึงกว่าปกติ 
- ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ 

 
 
 
ใบความรู้ที่ 2 เร่ือง รูปแบบ PA ส าหรับเด็กอ้วน 

รูปแบบ PA ส าหรับเด็กอว้นโดยพื้นฐาน แบ่งออก เป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
1) PA เพื่อพฒันาความอดทนของระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต เช่น เดินเร็ว วิง่เล่นกบัเพื่อน เตน้ร า ข่ี

จกัรยาน วา่ยน ้า กระโดดเชือก ฮูลาฮูป ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็นตน้ 
2) PA เพื่อพฒันาความแขง็แรงและความอดทนของกลา้มเน้ือ เช่น การฝึกดว้ยน ้าหนกัตวั (พุชอพั ดนัพื้น 

ลุกนัง่ ฯลฯ) การฝึกดว้ยแรงตา้น วิง่เร็ว กระโดดยาง พิลาทีส เป็นตน้ 
3) PA เพื่อพฒันาความอ่อนตวัและความยดืหยุน่ของกลา้มเน้ือ เช่น โยคะ ยดืกลา้มเน้ือ ยมินาสติก 

 
การติดตามควบคุมก ากบัและประเมินผล 

การติดตามควบคุมก ากบัและประเมนิ  ผล ภาวะเร่ิมอว้นและอว้นในเด็กวยัเรียน หลงัจากถ่ายทอดนโยบาย
และองคค์วามรู้ดา้นการจดัการ น ้าหนกัเด็กวยัเรียน  (Smart Kids Coacher : SKC) ครู ก. ปี พ.ศ. 2558 มีการขยายผล
นกัจดัการน ้าหนกัเด็กวยัเรียนและแกน น า นกัเรียนในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี  3 4 6 และ 12 (Intensive Area)คือ ศูนย์
อนามยัท่ี 1 กรุงเทพฯ ศูนยอ์นามยัท่ี 2 สระบุรี ศูนยอ์นามยัท่ี 3 ชลบุรี ศูนยอ์นามยัท่ี 8 นครสวรรค ์และศูนยอ์นามยัท่ี  
12 ยะลา จ านวน 32 คน และส านกังานสาธารณสุขในเขตรับผดิชอบ  จ านวน 49 คน รวมทั้งส้ิน81 คน จาก 28 
จงัหวดั 

การอบรมทีมนกัจดัการ น ้าหนกัเด็กวยัเรียน  (Smart Kids Coacher : SKC) ครู ข. ในปี พ.ศ. 2559เป็นการ
ขยายผลใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี  โดยก าหนดใหศู้นยอ์นามยัทุกแห่งตอ้งมีการถ่ายทอดโปรแกรม นกัจดัการน ้าหนกั
เด็กวยัเรียน (Smart Kids Coacher : SKC) สู่โรงเรียนเป้าหมาย และสถานบริการสาธารณสุข 

การติดตามนิเทศ  และสนบัสนุนเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของกระบวนการคดั
กรองเด็กนกัเรียนท่ีมีภาวะอว้น การอบรมการเฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ  โดยการชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง  ประเมินและ
เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ พร้อมกบัการติดตามควบคุมก ากบับทบาทของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกดา้นจะท าใหเ้กิด
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การเปล่ียนแปลงในทางท่ีพึงประสงค์  รวมถึงการคดักรองเด็กกลุ่มเส่ียง  ปีละ 2 คร้ัง โดยจดัเก็บขอ้มูลจากเด็กวยั
เรียนทุกคน  ทั้ง 2 ภาคเรียน  คือ ภาคเรียนท่ี  1 เดือน พ.ค.-มิ.ย. และภาคเรียนท่ี  2 ต.ค.-ธ.ค. แลว้น าส่งขอ้มูลเขา้สู่
ระบบรายงาน  HDC ส านกันโยบายและ ยทุธศาสตร์  เพื่อส านกัโภชนาการได้ น าไปประมวลผลเป็นภาพรวม
สถานการณ์ภาวะอว้นในเด็กวยัเรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานการถ่ายทอดโปรแกรมนักจัดการน า้หนักเด็กวยัเรียน  
(Smart Kids Coachers : SKC) 

ประเด็นการติดตาม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 

1. การถ่ายทอด จดัอบรม SKC+SKL ทุกโรงเรียนในอ าเภอดอยหล่อ
จ านวน 58 คน 

 

2. กลุ่มเป้าหมาย เจา้หนา้ท่ี รพ.สต. / ครูอนามยัโรงเรียน /นร.แกนน า  
3. กิจกรรม   
- การถ่ายทอดองคค์วามรู้ กิจกรรมใหค้วามรู้ไดแ้ก่ 

- การช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานในเร่ืองของ
เด็กเร่ิมอว้นและอว้นของอ าเภอ 

- ช้ีแจงแบบฟอร์มการคดักรองและการายงาน
ภาวะโภชนาการและการติดตามผล 

- ใหค้วามรู้เร่ืองโภชนาการท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
กบัวยัเรียน(โภชนาการท่ีจ าเป็น + อาหารท่ี
ท าใหเ้กิดโรคอว้น + กิจกรรมการอ่านฉลาก
โภชนาการ เป็นตน้) 

- ใหค้วามรู้และฝึกปฏิบติัเร่ืองการออกก าลงั
กาย และปฏิบติัออกก าลงักายแบบท่าจิงโจ ้
และท่ายดืเหยยีด เกา้อ้ีขยีพุ่ง เป็นตน้)โดย
กิจกรรมการออกก าลงักายสามารถ
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ปรับเปล่ียนไดต้ามบริบทของแต่ละท่ี 
- ใหค้วามรู้ทั้งหมดจ านวน 58 คน 

- สร้างทีมเครือข่าย 
การจดัการน ้าหนกัเด็กระดบั 
พื้นท่ี และการสร้างส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีเอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ 

- ภาคีเครือข่ายจากโรงเรียนในอ าเภอดอยหล่อ 
จ านวน 17 โรงเรียน 

 

- พฒันาศกัยภาพ ทกัษะ 
ทีมท างาน 

- ทีม SKC+SKL สามารถประเมินภาวะ
โภชนาการของเด็กนกัเรียนในโรงเรียนได้
อยา่งถูกตอ้ง 

- SKC+SKL สามารถด าเนินกิจกรรมใหก้บั
เด็กท่ีมีภาวะเร่ิมอว้นและอว้นในโรงเรียน
ของตนเองได ้โดยมีทีมสาธารณสุขช่วย
สนบัสนุน 

- สามารถคดักรอง Obesity Sign ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

- ครูอนามยัโรงเรียนทราบแนวทางการส่งต่อ
เด็กท่ีมีภาวะเส่ียง Obesity Sign ไปยงัสถาน
บริการสาธรณสุขในเขตรับผดิชอบ 

- พฒันาทั้งหมดจ านวน 58 คน 

 

- พฒันาระบบฐานขอ้มูล        -      การคืนขอ้มูลผลการติดตามแบบสองทางคือ
ทาง สาธารณสุขและทางโรงเรียนรวมถึงผูป้กครอง 
 

 

- เฝ้าระวงัภาวะโภชนาการ 
/คดักรอง/ส่งต่อเด็กอว้น 
กลุ่มเส่ียงสถานบริการ 
สาธารณสุข/คลินิก DPAC 

- มีการชัง่นน./วดัส่วนสูงและน ามาประเมิน
ภาวะโภชนาการปีละ 2 คร้ัง โดยครูอนามยั
โรงเรียน 

- เด็กเร่ิมอว้นและอว้นไดรั้บการคดักรองภาวะ 
Obesity Sign จากครูอนามยัทุกราย 

- เด็กท่ีมีภาวะเส่ียง Obesity Sign ไดรั้บการส่ง
ต่อเขา้คลินิก DPAC แต่ละพื้นท่ี 

- จ านวนโรงเรียนท่ีเฝ้าระวงัจ านวน 17 
โรงเรียน 

- รพ.สต.(คลินิก DPAC) ทั้งหมด 7 แห่ง 

 

- การแกไ้ขปัญหาเด็กอว้น - จ านวนโรงเรียนท่ีมีการแกไ้ขปัญหาจ านวน  
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และเด็กอว้นกลุ่มเส่ียง 17 โรงเรียน 
- รพ.สต.(คลินิก DPAC) ทั้งหมด 7 แห่ง 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ืองการจดัการน ้าหนกัเด็ก 
ท่ีมีภาวะเร่ิมอว้นและอว้น 

- ทั้งหมด 17 โรงเรียน / 7 รพ.สต. / 1 สสอ. / 1 
รพ. 

 

- การติดตามและรายงานผล        -    ครูนกัจดัการน ้าหนกั (SKC) และนกัเรียน
แกนน าสุขภาพ (SKL) ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทุก
โรงเรียนในอ าเภอดอยหล่อ ร้อยละ 100 
       -    ร้อยละเด็กเร่ิมอว้นและอว้น ท่ีเขา้รับการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
       -    ร้อยละเด็กเร่ิมอว้นและเด็กอว้น ลดลงจาก
เทอมท่ีผา่นมา 

 

- จดัท าโครงการของบประมาณ     -  งบประมาณจากกองทุนประกนัสุขภาพถว้นหนา้
(PP) จ านวน 22,320 บาท โดยกิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพนกัจดัการน ้าหนกั SKC / SKL ใช้
งบประมาณในส่วนของโครงการน้ี จ  านวน 8,520 
บาท 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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Flow การด าเนินงานอนามัยโรงเรียนในการจัดการเด็กอ้วนและเริ่มอ้วน อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครปูระจ าชัน้/ครอูนามยั ชัง่น ้าหนกั/วดัสว่นสงู/วดัรอบเอว นกัเรยีนทกุชัน้
เรยีน ภาคเรยีนละ 1 ครัง้ (ครัง้ที ่1 เดอืน พ.ค. ลงขอ้มลูใหเ้สรจ็ภายใน ก.ค. / 

ครัง้ที ่2 ตดิตามนน./สส./รอบเอว พ.ย. ลงขอ้มลูภายใน ธ.ค.) 

เดก็ปกต ิใหค้วามรูร้ายกลุ่ม 
ตดิตามโภชนาการตามชว่งที่

ก าหนด 

เดก็เริม่อว้นและอว้น คดักรอง 
Obesity Sign โดยครอูนามยั 

พบภาวะเสีย่ง < 3 ขอ้ พบภาวะเสีย่ง 3 ขอ้ขึน้
ไป 

เขา้กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้หรอื
กจิกรรมจาก SKC+SKL ของโรงเรยีน 

จนท.รพ.สต.คดักรองซ ้า 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตามกระบวนการของ
คลนิิก DPAC ของสถานบรกิารแต่ละแหง่ 

ตดิตามผลทกุ 1 เดอืน รพ./รพ.สต.ตอ้งการสง่พบแพทยเ์พือ่
วนิิจฉยั/สง่ต่อ 

** สง่มาขึน้ทะเบยีนทีค่ลนิิก DPAC ของรพ.ดอยหล่อกอ่นทกุ Case 
โดยครัง้แรกใหผู้ป้กครองพานกัเรยีนมาเขา้คลนิิกดว้ย และให้
ประสาน จนท.รพ.ทีร่บัผดิชอบงานเพือ่จดัเตรยีมคลนิิก และแนบ
เอกสารในการสง่ตวัดงันี้ 
- ใบส่งตวัจากรพ.สต. 

- แบบคดักรอง Obesity sign 

- แบบยนิยอมของผูป้กครอง 

สง่ต่อแพทยเ์ฉพาะทาง สง่กลบั รพ.สต. 

ตดิตาม
ความกา้วหน้าดว้ย
ระบบรายงาน และ
ตดิตามผลการสง่ต่อ

ทกุราย 



ค 
 

 

ใบส่งต่อ   แบบฟอรม์โรงเรยีน 4

หมายเลข.…………...ชื่อนกัเรียน.......................................................................... อายุ................... เพศ..........................

โรงเรียน.............................................ต าบล…………......................อ าเภอ................................จังหวัดเชยีงใหม่

ชัน้....................ห้อง......................... ชื่อครูประจ าชัน้..................................................................Tel………………………….                 

เรยีน ...............................................

            ทางโรงเรียนไดท้ าการตรวจคัดกรองเดก็นกัเรียนที่มภีาวะเร่ิมอว้น/อว้นในโรงเรียนเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแลว้ จากผลการตรวจ

พบความผิดปกต ิดงัรายละเอยีดการตรวจตอ่ไปนี้    

ผลตรวจคัดกรอง วันที่ตรวจ...........................

1. การคัดกรองเดก็อว้นกลุม่เสี่ยง obesity sign เบื้องตน้

เด็กวัยเรยีน อายุ ๕-14ปี เด็กวัยรุ่น อายุ ๑๕-๑๘ ปี

๑.ภาวะน้ าหนกัตามเกณฑ์สว่นสงู  ๑.ใชเ้กณฑ์อา้งองิอย่างใดอย่างหนึ่ง พบเพยีงขอ้ใดขอ้หนึ่งถอืว่าตอ้งเขา้สูก่าร

           ๑.๑ เร่ิมอว้น คัดกรองเดก็อว้นกลุม่เสี่ยง obesity sign 

           ๑.๒ อว้น     ๑.๑ ภาวะน้ าหนกัตามเกณฑ์สว่นสงู ตามกราฟแสดงเกณฑ์อา้งองิการเจริญ

obesity sign (หากพบ 3-4 ขอ้ ให้ส่งต่อตามสิทธิ)  เตบิโต อายุ ๕-๑๘ปี

        1.รอยเปื้อนด ารอบคอ หรือรอบรักแร้            ๑.๑.๑ เร่ิมอว้น

        2.นั่งหลบัในเวลาเรียนเป็นประจ า            ๑.๑.๒ อว้น

        3.นอนกรน และหยุดหายในขณะหลบั     ๑.๒ ภาวะน้ าหนกัเกนิและอว้น   โดยใชด้ชันมีวลกายหรือรอบเอว

        4.ประวัตคิวามเจ็บป่วยบุคคลในครอบครัว           ๑.๒.๑ ภาวะน้ าหนกัเกนิและอว้นที่มดีชันมีวลกาย(BMI) มากกว่าหรือ

               4.1 มพีี่นอ้ง บิดา มารดา ปู่ย่า ตา เท่ากบั  ๒๕  กโิลกรัมตอ่ตารางเมตร/

ยาย เป็นเบาหวาน / เดก็ที่เกดิจากมารดาที่มี           ๑.๒.๒ รอบเอว≥ ๙๐ เซนตเิมตรในผู้ชาย

ภาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์/ อว้นรุนแรง           ๑.๒.๓ รอบเอว≥๘๐  เซนตเิมตรในผู้หญิง

               4.2 มภีาวะไขมนัในเลอืดผิดปกต ิ/  (หากพบขอ้ใดขอ้หนึ่ง ให้ส่งต่อตามสิทธิ)

โรคหัวใจและหลอดเลอืดกอ่นอายุ 55 ปี ในผู้ชาย         ๒.  มรีอยพบัรอบคอหรือใตรั้กแร้ด า

และ กอ่นอายุ 65 ปีในผู้หญิง         ๓. นั่งหลบัในเวลาเรียนเป็นประจ า

               4.3 มบีุคคลในครอบครัวเป็นโรค         ๔. นอนกรน และหยุดหายในขณะหลบั

ความดนัโลหิตสงู         ๕. มรีะดบัความดนัโลหิตสงูมากกว่าหรือเท่ากบั  ๑๔๐/๙๐ มลิลเิมตรปรอท

        ๖.ประวัตคิวามเจ็บป่วยบุคคลในครอบครัว

               ๖.1 มพีี่นอ้ง บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย เป็นเบาหวาน / เดก็ที่เกดิจาก

มารดาที่มภีาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์/ อว้นรุนแรง

               ๖.2 มภีาวะไขมนัในเลอืดผิดปกต ิ/ โรคหัวใจและหลอดเลอืดกอ่นอายุ

 55 ปี ในผู้ชาย และ กอ่นอายุ 65 ปีในผู้หญิง

ส่งปรกึษาเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขเนื่องจาก  O นร.เร่ิมอว้น/อว้น มภีาวะ obesity sing จ าเป็นแกไ้ขปัญหา

                                                            O นร.เร่ิมอว้น/อว้น มภีาวะ obesity singมขีอ้ใดขอ้หนึ่ง ตอ้งการให้บุคลากรสาธารณสขุ    

                                                             คัดกรองซ้ า /แกไ้ข 

ขอแสดงความนบัถอื

…………………………………..

ครูประจ าชัน้/ครูพยาบาล/ครูอนามยัโรงเรียน

หมายเหต ุแนบใบอนญุาตผู้ปกครองไปพร้อมดว้ย

แบบฟอรม์ส่งต่อเด็กนกัเรยีนท่ีได้รบัการตรวจคัดกรองภาวะเริ่มอ้วน /อ้วน เขา้คลินกิ DPACเพื่อคัดกรองซ้้าและแก้ไข



ง 
 

 

ใบขออนญุาติผู้ปกครอง

แบบฟอร์มขออนุญาติผู้ปกครองสง่ต่อเดก็นักเรยีนท่ีไดร้ับการตรวจคัดกรองภาวะเริ่มอ้วน/อ้วน เข้าคลนิิก DPACเพือ่คัดกรองซ้า้และแก้ไข

หมายเลข.…………...ชื่อนกัเรียน.......................................................................... อายุ................... เพศ..........................

โรงเรียน.............................................ต าบล…………......................อ าเภอ................................จังหวัดเชยีงใหม่

ชัน้....................ห้อง......................... ชื่อครูประจ าชัน้..................................................................Tel………………………….                 

เรียนผู้ปกครองนกัเรียนชื่อ...........................................................

            ทางโรงเรียนไดท้ าการตรวจคัดกรองเดก็นกัเรียนที่มภีาวะเร่ิมอว้น/อว้นในโรงเรียนเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแลว้ จากผลการตรวจ

พบความผิดปกต ิดงัรายละเอยีดการตรวจตอ่ไปนี้    

ผลตรวจคัดกรอง วันที่ตรวจ....................................................

น้ าหนกั.....................กโิลกรัม     สว่นสงู.............................................เซนตเิมตร

๑.ภาวะน้ าหนกัตามเกณฑ์สว่นสงู

           ๑.๑ เร่ิมอว้น

           ๑.๒ อว้น

๒. obesity sign (หากพบ 3-4 ขอ้ ให้สง่ตอ่ตามสทิธ)ิ

        1.รอยเปื้อนด ารอบคอ หรือรอบรักแร้

        2.นั่งหลบัในเวลาเรียนเป็นประจ า

        3.นอนกรน และหยุดหายในขณะหลบั

        4.ประวัตคิวามเจ็บป่วยบุคคลในครอบครัว(มญีาตสิายตรงเป็นเบาหวาน , ความดนั ,ไขมนั ,โรคหัวใจและหลอดเลอืด

๓. ความผิดปกตอิื่นๆจากการตรวจสขุภาพประจ าปีนกัเรียน ระบุ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

             จากการตรวจสขุภาพประจ าปีนกัเรียนในความปกครองของท่าน พบปัญหาดงักลา่วขา้งตน้ ดงันัน้ทางงานอนามยัโรงเรียนใคร่

ขอความร่วมมอืจากท่าน ในการขออนญุาตดิ าเนนิการสง่ตอ่เดก็เพื่อท าการรักษาและแกไ้ขปัญกาเดก็ตามปัญหาที่พบดงักลา่ว

 โดยจะสง่ตอ่เดก็ในความปกครองของท่านเขา้รับการรักษาและแกไ้ขปัญหาไปยังรพ.สต.หรือรพ.ในเขตรับผิดชอบเพื่อด าเนนิการตอ่ไป

                                                                                                                       ลงชื่อ …………………………………..

                                                                                                             ครูประจ าชัน้/ครูพยาบาล/ครูอนามยัโรงเรียน

                                                                                                                       โทร . ..............................................

ส้าหรบัผู้ปกครองตอบกลับและส่งกลับให้กับทางโรงเรยีน

                       อนญุาตแิละยินยอมร่วมมอืให้เดก็ในความปกครองเขา้รับการรักษาและแกไ้ขปัญหาตามที่พบ 

                       ไมอ่นญุาตใิห้เดก็ในความปกครองเขา้รับการรักษาและแกไ้ขปัญหาตามที่พบ เพราะ............................................................

                                                                                                                      ลงชื่อ  …………………………………..........

                                                                                                                                ผู้ปกครองนกัเรียน

                                                                                                                         โทร . ..............................................
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แบบส่งต่อเด็กท่ีพบภาวะเส่ียง Obesity Sign 
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