
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
74 
 

 
ภาคผนวก  ก 

 

รายนามผูเชี่ยวชาญ 

 
1.  รองศาสตราจารยประหยดั  สายวิเชียร อาจารยพิเศษ สาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.  รองศาสตราจารยอุเทน  ปญโญ ประธานสาขาวิชาการบริหารและการประเมิน                   
                                                                                 โครงการ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
2.  ผูชวยศาสตราจารยมุกดา ชาติบัญชาชัย อาจารยพิเศษ สาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา   
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาคผนวก  ข 

 

ตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
 
1.  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสประจําตัว................................... 
2. อายุ.................ป……………เดือน 
  . 
  . 
  . 
  . 
21. แรงจูงใจท่ีทําใหนักเรียนออกกําลังกาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ตองการลดความอวน  
  ตองการใหสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 ตองการไดการชมเชยและรางวัลจากบิดามารดา 
 รูสึกสนุกสนานเม่ือออกกําลังกาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................ 
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2.  แบบบันทึกน้ําหนักและสวนสูง 

 
 

รหัสประจําตัว....................................... 
 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป น้ําหนัก
(กิโลกรัม) 

สวนสูง
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักท่ีลดลง น้ําหนักท่ี
เพิ่มขึ้น 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
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3.  แบบทดสอบความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ 

 

รหัสประจําตัว.................................... 
 

การชี้แจง ใหนักเรียนตอบแบบทดสอบใหตรงกับความรูทางโภชนาการ โดยใหนักเรียนใช
เคร่ืองหมาย  ใหตรงกับการตอบท่ีตองการในขอท่ี “ใช” หมายถึงนักเรียนเขาใจวาขอความ
ถูกตอง หรือ “ไมใช” หมายถึงนักเรียนเขาใจวาความไมถูกตอง  
 ใช  หมายถึง ขอความดังกลาว ถูกตอง 
 ไมใช  หมายถึง ขอความดังกลาว ไมถูกตอง 
 

ขอความ ใช ไมใช สําหรับ
ผูวิจัย 

1. ในวันหนึ่งๆ เราจําเปนตองรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู    
2. เนื้อสัตวเปนอาหารท่ีใหสารอาหารประเภทโปรตีน    
3. ขาวเปนแหลงอาหารท่ีใหพลังงานแกรางกาย    
 .    
 .    
 .    
 .    
20. การดื่มแอลกอฮอลเปนประจําสงผลใหระบบประสาทไมสามารถ

ควบคุมตนเอง ทําใหขาดสติเสียการทรงตัว 
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4. แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย 

 
รหัสประจําตัว.................................... 

ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ( ) ในชองท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีนักเรียนไดปฏิบัติมากท่ีสุดโดย
พิจารณาวาใน 1 สัปดาหนักเรียนไดปฏิบัติขอใดบาง 
     การรับประทานอาหาร           การออกกําลังกาย 

ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง  ขอความน้ีผูตอบ   ไมเคยปฏิบัติ ไมเคยออกกําลังกาย 

ปฏิบัตินานๆ ครั้ง หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 1-6 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 1-2 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติบางครั้ง   หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 7-12 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 3-4 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 13-18 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 5-6 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติประจํา หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ มากกวา 18 มื้อตอสัปดาห  
     

ปฏิบัติ (ม้ือ/สัปดาห)  
นักเรียนปฏิบัติ........อยางไร ไมเคย

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
นานๆคร้ัง 

ปฏิบัติ 

บางครั้ง 

ปฏิบัติ 

บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
ประจํา 

1 รับประทานอาหารหลักครบท้ัง 3 ม้ือใน 1 วัน      
2 รับประทานอาหารครบท้ัง 5 หมู      
3 รับประทานขาวสลับกับอาหารประเภทแปง      
 .      
 .      
 .      
 .      

30 ออกกําลังกายแบบแอโรบิก เชน การวิ่งเหยาะๆ 
เดินเร็ว ปนจักรยาน แชรบอล แบดมินตัน วายน้ํา 
เตนแอโรบิก 
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ภาคผนวก  ค 

 

ตัวอยางคําชี้แจงรายละเอียดขออนุญาตผูปกครอง 
 
เรียน   ทานผูปกครอง     
 

เร่ือง   ขออนุญาตทานผูปกครองใหนักเรียนเขารวมโครงการ “ขยับกายพิชิตพุง” 
 

ผูทําการศึกษา  นางสาวยุวดี ถ่ินถาวร เปนบุคลากรในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม 
  และเปนนักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย                 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงทําการศึกษาคนควาแบบอิสระ เร่ือง “ผลการให  
  คําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายตอการลด  
  น้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน” 
 
  ปจจุบันโรคอวนเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญ ซ่ึงพบไดท้ังในเด็กและผูใหญ จาก 
การสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย พ.ศ. 2547 (คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547)  พบความชุกของโรคอวนในเด็กอายุ 6-14 ป รอยละ 5.4     
จากรายงานผลการเฝาระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหมในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมโดยใชน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเปนเกณฑตัดสิน พบวามีนักเรียนท่ีเปนโรคอวน
รอยละ 6.54 (กลุมพัฒนางานยุทธศาสตรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม, 2549)  ปญหาภาวะ
โภชนาการเกินหรือโรคอวนเกิดจากปจจัยการรับประทานอาหารมากเกินความตองการของรางกาย 
รวมถึงวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจานดวน อาหารสําเร็จรูป อาหาร
ฟาสตฟูดท่ีมีไขมัน  น้ําตาล  เกลือสูง  (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ,  2548) จากพฤติกรรม 
การรับประทานอาหารที่ไมกอประโยชนแกรางกายแลวยังขาดการออกกําลังกายเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี   
ทําใหเด็กมีแนวโนมเปนโรคอวนเพิ่มสูงข้ึน (จิตติวัฒน สุประสงคสิน, 2548) ขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีและส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกตางๆ เชน การดูโทรทัศน การเลนเกมหรือเลนอินเตอรเน็ต 
ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเคล่ือนไหวรางกายนอยทําใหการเผาผลาญพลังงานอยูในระดับตํ่า  จึงมีการสะสม
ไวในรูปของไขมันเพื่อนําไปใชในยามจําเปนแตหากไมมีการใชออกไปไขมันท่ีสะสมก็ยิ่งเพิ่มข้ึน
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เร่ือยๆ จนกลายเปนโรคอวนในท่ีสุด (สรางสุขภาพดวยการออกกําลังกาย, 2548) ดังนั้นผูทําการศึกษา
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลัง
กายตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน” โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา คือ  
 1.  เพื่อใหนักเรียนมีความรูและเขาใจเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการและโรคอวน คือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายและสามารถนําไป
ปฏิบัติใหถูกตองในชีวิตประจําวันได 
 2.  เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงปญหาของโรคตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากปญหาภาวะโภชนาการ 
 3.  เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงประโยชนของการออกกําลังกายพรอมท้ังกําหนดวิธีการออก
กําลังกายท่ีเหมาะสม 
 4.  เพื่อแกไขปญหานักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐาน(อวน) ใหมีน้ําหนักอยูใน
เกณฑมาตรฐาน(ปกติ) ไดอยางถูกวิธีและปลอดภัยตอสุขภาพ 
 ดิฉันใครขอความรวมมือจากทานซ่ึงเปนผูปกครองของเด็กหญิง.......................................... 
เขารวมโครงการ “ขยับกายพิชิตพุง” โดยผูทําการศึกษาจะเร่ิมโครงการต้ังแตวันท่ี 2 กรกฎาคม      
ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม 2550 ซ่ึงไมมีผลกระทบตอการเรียนของบุตรสาวของทานแตอยางใด         
และโครงการนี้ไมกอใหเกิดอันตรายตอนักเรียนและนักเรียนสามารถปฏิเสธหรือหยุดการเขารวม
โครงการดังกลาวเม่ือใดก็ไดโดยไมสงผลกระทบตอนักเรียนในดานใดท้ังส้ิน หากทานผูปกครอง    
มีขอสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้ทานสามารถติดตอสอบถามผูทําการศึกษา ยุวดี  ถ่ินถาวร หมายเลข
โทรศัพท 089-7002087 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ยุวดี ถ่ินถาวร 
ผูทําการศึกษา 
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ภาคผนวก ง 

 

ตัวอยางใบยินยอม 
 
1. ใบยินยอมจากผูปกครอง  
 
 ขาพเจา(นาย,นาง,นางสาว)......................................นามสกุล............................................. 
อายุ..........ปอยูบานเลขท่ี.........ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด.......................... 
เปนผูปกครองท่ีชอบดวยกฎหมายของเด็กหญิง............................สกุล............................................ 
ซ่ึงเกี่ยวของกันโดย............................................... 
 เม่ือขาพเจาไดอานคําช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ “ขยับกายพิชิตพุง” ซ่ึงเปน
การศึกษาคนควาแบบอิสระเร่ือง “ผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการ
ออกกําลังกายตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน”  แลว  
 ขาพเจา    ยินยอมใหเขารวมโครงการ 
    ไมยินยอมใหเขารวมโครงการ 
 
        ลงช่ือ.................................................... 
      (............................................................) 
                  ผูปกครอง 
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2. ใบยินยอมจากผูเขารวมโครงการ 
 
  ขาพเจา  นางสาวยุวดี  ถ่ินถาวร  เปนบุคลากรในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยและ            
เปนนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม     
กําลังศึกษาคนควาแบบอิสระ (Independent Study) เร่ือง ผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 
9 ประการและการออกกําลังกายตอการลดนํ้าหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน 
  นักเรียนเปนผูมีคุณสมบัติในการใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและกิจกรรมการใหคําปรึกษา
จึงใครขอความรวมมือจากนักเรียนในการใหขอมูลตามความเปนจริงท่ีสุดซ่ึงขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับ 
ผูศึกษาจะเก็บเปนความลับและใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น คําตอบของนักเรียนจะมีคาอยางยิ่ง
ตอการนําไปเปนแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการลดน้ําหนักของคนท่ีเปนโรคอวน และนักเรียน
สามารถถอนตัวออกจากโครงการเม่ือใดก็ไดโดยไมมีผลเสียใดๆ เกิดข้ึนกับนักเรียน 
   เม่ือนักเรียนทราบและยินดีใหความรวมมือ กรุณาลงนามการรวมมือในการศึกษาคร้ังนี้ 
ไวดวย 
   ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือของนักเรียน มา ณ โอกาสนี้ 
 
     ลงช่ือ............................................นักเรียนผูรวมการศึกษา 
              (                                           ) 
     ลงช่ือ............................................พยาน 
              (                                           ) 
     ลงช่ือ............................................ผูศึกษา 
                  (นางสาวยุวดี  ถ่ินถาวร) 
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ภาคผนวก จ 

 

แผนการใหคําปรึกษา 
 
 เพื่อเปนแนวทางในการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลัง
กายตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน ขอมูลนี้จะนําไปใชในการศึกษาคนควาแบบอิสระ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตรศึกษา) โดยมีข้ันตอนการใหคําปรึกษาซึ่งใช
กิจกรรมและความรูการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 สรางสัมพันธภาพ เขาใจ ตระหนักปญหา   
   1. กิจกรรม “ฉันคือใคร” 
   2. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
   3. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง  

   4. แบบวัดความรูดานโภชนบัญญัติ 9 ประการของผูรับคําปรึกษากอนใหความรู   
        ดานโภชนบัญญัติ 9 ประการ (กอนการใหคําปรึกษา) 
   5. แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการของผูรับคําปรึกษา    
        กอนใหความรูดานโภชนบัญญัติ 9 ประการ (กอนการใหคําปรึกษา) 

   6. ใหความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ และความรูเร่ืองโรคอวน 
   7. ใหความรูเร่ือง “เปาหมายของฉัน” และเปาหมายของฉัน 
   8. ใหความรู เ ร่ืองพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค และใบงาน 
            พฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 
 ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการแกปญหา 
   1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
   2. ใหความรูเร่ือง “การออกกําลังกาย”   
   3. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
   4. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการแกปญหา  
   1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
   2. ใหความรูเร่ือง อาหารหลัก 5 หมูและการดูแลน้ําหนักตัว (โภชนบัญญัติ 9 ประการ ขอ 1) 
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   3. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
   4. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนการแกปญหา  
   1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
   2. ใหความรูเร่ืองขาวและอาหารประเภทแปง (โภชนบัญญัติ 9 ประการ ขอ 2) 
   3. ใหความรูเร่ืองการกินผักและผลไม (โภชนบัญญัติ 9 ประการ ขอ 3) 
   4. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
   5. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 ขั้นตอนท่ี 5 วางแผนการแกปญหา   
   1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
   2.  ใหความรูเร่ืองปลา  เนื้อสัตว  ไขและถ่ัวเมล็ดแหง  (โภชนบัญญัติ 9  ประการขอ  4) 
   3. ใหความรูเร่ืองการดื่มนม (โภชนบัญญัติ 9 ประการ ขอ 5) 
   4. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
   5. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 ขั้นตอนท่ี 6 วางแผนการแกปญหา  
   1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
   2.  ใหความรูเร่ืองการกินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร  (โภชนบัญญัติ  9  ประการ ขอ  6) 
   3. ใหความรูเร่ืองการหลีกเล่ียงอาหารที่รสหวานจัดและเค็มจัด (โภชนบัญญัติ 9  
         ประการ ขอ 7) 
   4. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
   5. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 ขั้นตอนท่ี 7 วางแผนการแกปญหา  
   1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
   2. ใหความรูเร่ืองการกินอาหารท่ีสะอาด (โภชนบัญญัติ 9 ประการ ขอ 8) 
   3.  ใหความรูเร่ืองงดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล (โภชนบัญญัติ 9 ประการ ขอ 9) 
   4. ใหความรูเร่ืองการเลือกกินอาหารวาง 
   5. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
   6. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
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 ขั้นตอนท่ี 8 วางแผนการแกปญหา 
   1. ใหความรูเร่ืองการเลือกกินอาหารวาง 
   2. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 ขั้นตอนท่ี 9 ประเมินความรูผลการใหคําปรึกษา 
   1. แบบวัดความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ (ภายหลังจากใหคําปรึกษา) 
   2.  แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ  (ภายหลังจากใหคําปรึกษา) 
   3. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
   4. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง 
 ขั้นตอนท่ี 10 สรุปและยุติกระบวนการใหคาํปรึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
86 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

 

ขั้นตอนการใหคําปรึกษา 
 

ขั้นตอนท่ี 1 การสรางสัมพนัธภาพ เขาใจ และตระหนักถึงปญหา 
 
เคร่ืองมือ 
 1. กิจกรรม “ฉันคือใคร” 
 2. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
 3. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง 
 4. แบบวัดความรูดานโภชนบัญญัติ 9 ประการของผูรับคําปรึกษากอนใหความรูดาน
โภชนบัญญัติ 9 ประการ (กอนการใหคําปรึกษา) 
 5. แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการของผูรับคําปรึกษากอน
ใหความรูดานโภชนบัญญัติ 9 ประการ (กอนการใหคําปรึกษา) 
 6. ใหความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ และความรูเร่ืองโรคอวน 
 7. ใหความรูเร่ือง “เปาหมายของฉัน” และเปาหมายของฉัน 
 8. ใหความรูเร่ืองพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค และใบงานพฤติกรรมท่ี
พึงประสงคและไมพึงประสงค 
 
ระยะเวลา  210 นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. ผูใหคําปรึกษากลาวถึงวัตถุประสงคของการใหคําปรึกษาและวิธีการดําเนินการโดย
มีกิจกรรมฉันคือใครเพ่ือเปนการเช่ือมความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม 
 2. ผูใหคําปรึกษาทําการสอบถามขอมูลท่ัวไปกลุมตัวอยาง 
 3. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึก
น้ําหนักและสวนสูง 
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 4. ทําแบบทดสอบวัดความรู และแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 
ประการ เพื่อใหทราบวาผูรับคําปรึกษามีความรูดานมากหรือนอยและไดนําไปปฏิบัติอยางไร 
 5. ผูใหคําปรึกษาใหความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการและใหความรูเร่ืองโรคอวน 
ซ่ึงจะมุงเนนสาเหตุและโทษของโรคอวนเพื่อใหผูรับคําปรึกษาตระหนักถึงปญหาของตนเองเปน
แนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลดน้ําหนัก 
 6. ผูใหคําปรึกษาใหความรูในเร่ืองเปาหมายจากนั้นใหผูรับคําปรึกษากําหนดเปาหมาย
ท่ีตองการทํามากท่ีสุดเรียงลําดับ 1-3 จากนั้นใหเลือกรางวัลท่ีตองการใหตนเองหากสามารถบรรลุ
เปาหมายท่ีต้ังไวได 
 7. ผูใหคําปรึกษาสอบถามพฤติกรรมและใหความรูเร่ืองพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไม
พึงประสงคพรอมกับแจกใบงานเร่ืองพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคใหผูรับคําปรึกษา 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูรับคําปรึกษาเกิดความไววางใจ และเขาใจในวัตถุประสงค 
 2. ทราบถึงระดับความรูและการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการของผูรับ
คําปรึกษา 
 3. สามารถเขาใจปญหาโรคอวน 
 4. ผูรับคําปรึกษาเกิดความมุงม่ันท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคเปน
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคซ่ึงจะชวยใหสามารถลดน้ําหนักตัวไดและปรับเปล่ียนใหมีนิสัยการ
รับประทานอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ซ่ึงจะสงผลดีตอสุขภาพ 
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1.1 กิจกรรม “ฉันคือใคร” 
 

รูปแบบของกิจกรรม 
 1. ใหสมาชิกในกลุมแนะนําช่ือของตนเอง 
 2. เขาสูกิจกรรมรวมรองเพลง  

เนื้อเพลงสัมมนาครูโรงเรียนอุรสุลิน. 2542 
 

เพลง “สวัสดี” 
สวัสดี สวัสดี ยินดีท่ีไดพบกนัเธอและฉันพบกันสวัสด ี

 
เพลง “นารักจงั” 

บอกกับคนซายมือวา นารักจงั 
บอกกับคนขวามือวา นารักจงั 

บอกกบัใครหลายคน ทุก ๆ คน ไมเวนสักคน 
บอกกับคนซายมือวา นารักจงั 
บอกกับคนขวามือวา นารักจงั 

จบ 
 3. เกม “การทํางานกลุม” 
  อุปกรณ กระปอง เชือก ขวดแกว 
  วิธีการเลน  ใชผูเลนกลุมละ 5 คน ถือเชือกคนละเสนใหดึงเสนเชือกใหตึง แลวนํา
กระปองใบเล็กท่ีผูกเชือก 5 เสนนี้ไปวางไวบนขวด มีกติกาวาหามไมใหเสนเชือกหยอนและไมให
ขวดลม ถากลุมไหนทําเชือกหยอนและขวดลมถือวาแพ และจะมีวิธีการทําโทษโดยใหทําทา
ประกอบเพลง “ไกยางแมทริกค” 
  ประโยชนของเกม  เปนการทดสอบความสามัคคี ความต้ังใจ ความอดทน และ 
การวางแผนท่ีจะเอาชนะปญหาและอุปสรรค 
 
ท่ีมา:  อํานาจ  เจริญศิลป. เกมประกอบการสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขุนนนทการพิมพ.  
 2549. 
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1.2  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสประจําตัว................................... 
2. อายุ.................ป……………เดือน 
  . 
  . 
  . 
  . 
21. แรงจูงใจท่ีทําใหนักเรียนออกกําลังกาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  อยากลดความอวน  
  อยากใหสุขภาพรางกายแข็งแรง 

 อยากไดการชมเชยและรางวัลจากบิดามารดา 
 รูสึกสนุกสนานเม่ือออกกําลังกาย 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................ 
 

1.3  แบบจดบันทึกน้ําหนักและสวนสูง 
 

รหัสประจําตัว....................................... 
 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/ป น้ําหนัก
(กิโลกรัม) 

สวนสูง
(เซนติเมตร) 

น้ําหนักท่ีลดลง น้ําหนักท่ี
เพิ่มขึ้น 

1      
2      
3      
.      
.      
.      
8      
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1.4 แบบทดสอบความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 

รหัสประจําตัว.................................... 
 

การชี้แจง ใหนักเรียนตอบแบบทดสอบใหตรงกับความรูทางโภชนาการ โดยใหนักเรียนใช
เคร่ืองหมาย  ใหตรงกับการตอบท่ีตองการในขอท่ี “ใช” หมายถึงนักเรียนเขาใจวาขอความ
ถูกตอง หรือ “ไมใช” หมายถึงนักเรียนเขาใจวาขอความไมถูกตอง  
 ใช  หมายถึง ขอความดังกลาว ถูกตอง 
 ไมใช  หมายถึง ขอความดังกลาว ไมถูกตอง 
 

ขอความ ใช ไมใช สําหรับ
ผูวิจัย 

1. ในวันหนึ่งๆ เราจําเปนตองรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู    
2. เนื้อสัตวเปนอาหารท่ีใหสารอาหารประเภทโปรตีน    
3. ขาวเปนแหลงอาหารท่ีใหพลังงานแกรางกาย    
 .    
 .    
 .    
 .    
20. การดื่มแอลกอฮอลเปนประจําสงผลใหระบบประสาทไมสามารถ

ควบคุมตนเอง ทําใหขาดสติเสียการทรงตัว 
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1.5 แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย 
 

รหัสประจําตัว.................................... 
ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ( ) ในชองท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีนักเรียนไดปฏิบัติมากท่ีสุดโดย
พิจารณาวาใน 1 สัปดาหนักเรียนไดปฏิบัติขอใดบาง 
     การรับประทานอาหาร           การออกกําลังกาย 

ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง  ขอความน้ีผูตอบ   ไมเคยปฏิบัติ ไมเคยออกกําลังกาย 

ปฏิบัตินานๆ ครั้ง หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 1-6 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 1-2 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติบางครั้ง   หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 7-12 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 3-4 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 13-18 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 5-6 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติประจํา หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ มากกวา 18 มื้อตอสัปดาห  
     

ปฏิบัติ (ม้ือ/สัปดาห)  
นักเรียนปฏิบัติ........อยางไร ไมเคย

ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ
นานๆคร้ัง 

ปฏิบัติ 

บางครั้ง 

ปฏิบัติ 

บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
ประจํา 

1 รับประทานอาหารหลักครบท้ัง 3 ม้ือใน 1 วัน      
2 รับประทานอาหารครบท้ัง 5 หมู      
3 รับประทานขาวสลับกับอาหารประเภทแปง      
 .      
 .      
 .      
 .      

30 ออกกําลังกายแบบแอโรบิก เชน การวิ่งเหยาะๆ 
เดินเร็ว ปนจักรยาน แชรบอล แบดมินตัน วายน้ํา 
เตนแอโรบิก 

     

 
 
 



 
92 
 

1.6  ใหความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ และโรคอวน 
 
 โภชนบัญญัติ 9 ประการ แนวปฏิบัติในการกินอาหารท่ีนําไปสูการปองกันไมใหเกิด
ภาวะขาดสารอาหารภาวะโภชนาการเกิน และมีความปลอดภัยจากพิษภัยของอาหาร ตามหลัก
โภชนาการดังตอไปนี้ (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณ, 2542) 
 ขอ 1  กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหม่ันดูแลน้ําหนักตัว 
  1.1  กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย คือ การกินอาหารหลายๆ ชนิด 
เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ครบในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ ถากินอาหาร 
ไมครบท้ัง 5 หมู หรือกินอาหารซํ้าซากเพียงบางชนิดทุกวันอาจทําใหไดรับสารอาหารบางประเภท
ไมเพียงพอหรือมากเกินไปอาหารแตละชนิด ประกอบดวย สารอาหารหลายประเภท ไดแก โปรตีน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ วิตามิน น้ําและยังมีสารอ่ืนๆ เชน ใยอาหารซ่ึงมีประโยชนตอรางกาย 
ทําใหอวัยวะตางๆ ของรางกาย ทํางานไดตามปกติในอาหาร แตละชนิดจะประกอบดวยสารอาหาร 
ตางๆ ในปริมาณท่ีมากนอยตางกัน โดยไมมีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีจะมีสารอาหารตางๆ ครบใน
ปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของรางกาย ดังนั้น ในวันหนึ่งๆ เราตองกินอาหารหลาย ๆ ชนิด
เพื่อใหได สารอาหารครบตามท่ีรางกายตองการประเทศไทยแบงอาหารออกเปน 5 หมู โดยจัด
อาหารที่ใหสารอาหารคลายกัน เขาไวในหมูเดียวกันเพื่อใหเราสามารถพิจารณาไดวาไดกินอาหาร
ครบถวนเพียงพอกับความตองการของรางกายหรือไม  ดังนี้  
  หมูท่ี 1  นม ไข เนื้อสัตวตางๆ ถ่ัวเมล็ดแหง และงา ซ่ึงจะชวยใหรางกายเจริญเติบโต  
    แข็งแรง และชวยซอมแซม สวนท่ีสึกหรอ  
  หมูท่ี 2  ขาว แปง เผือกมัน น้ําตาล ใหพลังงานแกรางกาย  
  หมูท่ี 3  พืชผัก ตางๆ เพื่อเสริมสรางการทํางานของรางกายใหเปนปกติ  
  หมูท่ี 4  ผลไมตางๆ ใหประโยชน เชนเดียวกับหมูท่ี 3  
  หมูท่ี 5  น้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว ซ่ึงจะใหพลังงานและความอบอุนแก 
    รางกาย  
 ดังนั้น ในวันหนึ่งๆ เราจะตองเลือกกินอาหารใหครบท้ัง 5 หมู ในปริมาณท่ีพอเหมาะ
และในแตละหมู ควรเลือกกินใหหลากหลาย เพื่อใหไดสารอาหารตางๆ ครบตามตองการของ
รางกายอันจะนําไปสูการกินดีมีผลใหเกิด "ภาวะโภชนาการดี"  
 1.2  หม่ันดูแลน้ําหนักตัว ใชเปนเคร่ืองบงช้ีสําคัญท่ีบอกถึงภาวะสุขภาพของคนเราวา 
ดีหรือไมเพราะแตละคนจะตองมีน้ําหนักตัวท่ีเหมาะสมตามวัย และไดสัดสวนกับความสูงของ
ตัวเอง ดังนั้น การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑโดยการกินอาหารใหเหมาะสมควบคูไปกับ 
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การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งถาน้ําหนักตัวตํ่ากวา
เกณฑปกติหรือผอมไปจะทําใหรางกายออนแอเจ็บปวยงายและประสิทธิภาพการเรียน  
การทํางานดอยลงกวาปกติในทางตรงขามหากมีน้ําหนักมากกวาปกติหรืออวนไปจะมีความเส่ียงสูง
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งบางชนิดนั้นเปน
สาเหตุการตายในลําดับหนึ่งของคนไทยการรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติโดยการ
รับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการและออกกําลังกาย อยางเหมาะสม จะชวยใหสุขภาพดี  
มีชีวิตยืนยาวและเปนสุขการท่ีจะประเมินวา น้ําหนักตัว อยูในเกณฑ ปกติหรือไมนั้นทําไดหลายวิธี 
แตวิธีท่ีงายและดีท่ีสุด คือ วัยเด็กใชคาน้ําหนักตามเกณฑอายุหรือคาน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
เปรียบเทียบกับเกณฑอางอิง  
 ขอ 2 กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ 
  ขาวเปนอาหารหลักของคนไทย เปนแหลงอาหารท่ีใหพลังงานสารอาหารที่มีมากใน
ขาว ไดแกคารโบไฮเดรตและโปรตีน โดยเฉพาะขาวกลอง หรือขาวซอมมือซ่ึงเปนขาวท่ีขัดสี 
แตนอยนั้น ถือวาเปนขาวท่ีมีประโยชนมากกวา ท่ีขัดสีจนขาว เนื่องจากมีสารอาหารโปรตีน ไขมัน 
ใยอาหาร แรธาตุและวิตามินในปริมาณท่ีสูงกวาเรากินขาวควบคูไปกับอาหารอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย
เนื้อสัตว ไข ถ่ัว เมล็ดแหง ผัก ผลไมและไขมันจากสัตวจึงทําใหรางกายมีโอกาสไดรับสารอาหาร
อ่ืนๆ เพิ่มเติม และหลากหลายในแตละม้ือ 
  ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอ่ืนๆ มีมากมาย เชน กวยเต๋ียว ขนมจีน บะหม่ีเปน
แหลงอาหารท่ีใหพลังงานเชนเดียวกันและสามารถจัดใหบริการอาหารอยางรวดเร็วซ่ึงเปนอาหาร
จาน ดวนหรืออาหารจานเดียวแบบไทยๆ ท้ังยังมีใยอาหารจากผักประเภทตางๆ มากกวาอาหารจาน
ดวนหรืออาหารจานเดียวแบบตะวันตกควรคํานึงถึงปริมาณอาหารประเภทขาวและแปงท่ีกินใน          
แตละวัน เพราะถารางกายไดรับเกินความตองการ แลวจะถูกเปล่ียนเปนไขมัน เก็บไวตามสวน   
ตางๆ ของรางกายเม่ือสะสมมากข้ึนจะทําใหเกิดโรคอวนได ดังนั้นการกินขาวเปนอาหารหลักสลับ
กับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ พรอมดวยอาหารอ่ืน ท่ีหลากหลายครบ 5 หมู ในสัดสวน
เหมาะสมและปริมาณท่ีเพียงพอจึงเปนส่ิงท่ีพึงปฏิบัติเพื่อนําไปสูการมีภาวะโภชนาการท่ีดีและ
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ  
 ขอ 3 กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 
  พืช ผัก และผลไม เปนแหลงสําคัญของวิตามินและแรธาตุ รวมทั้งสารอ่ืนๆ  
ซ่ึงลวนความจําเปนตอรางกายท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดี เชน  ใยอาหารชวยในการขับถายและ 
นําโคเลสเตอรอลสารพิษท่ีกอโรคมะเร็งบางชนิดออกจากรางกาย ทําใหลดการสะสมสารพิษ
เหลานั้น นอกจากนั้น พืชผัก ผลไมหลายอยางใหพลังงานตํ่า ดังนั้นหากรับประทานใหหลากหลาย
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เปนประจําจะไมกอใหเกิดโรคอวนและไขมันอุดตันในเสนเลือด ในทางตรงขาม กลับชวยลดความ
เส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ เพราะสารแคโรทีนและวิตามินซีในพืชผัก ผลไมมีผล
ปองกัน ไมใหไขมันไปเกาะท่ีผนังหลอดเลือดและปองกันมะเร็งบางประเภท ประเทศไทยมีผักและ
ผลไมตลอดท้ังปจึงควรสงเสริมใหรับประทานเปนประจําทุกๆ วัน โดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยเรียน 
และวัยรุนท่ีรางกายตองการวิตามิน และแรธาตุ เพื่อใชในการเจริญเติบโตและเสริมสรางใหรางกาย
ทุกระบบทํางานไดเปนปกติ  
  พืช ผัก มีหลายประ เภทและกินได แทบทุกสวน  ประ เภทผัก รับประทาน 
ใบกินยอดและกาน เชน กระถิน ผักบุง ตําลึง คะนา สายบัว บอน ผักกูดและผักแวน ประเภทกิน
ดอก เชน ดอกกระเจียว ดอกกะหลํ่า ดอกโสนและดอกแค ประเภทกินผล เชน บวบ ฟกทอง 
ถ่ัวฝกยาว มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือเปราะและกระเจ๊ียบ ประเภทกินราก เชน หัวผักกาด แครอท 
กระชาย ขม้ินขาวและขิงออน พืชผักตางๆ โดยเฉพาะผักสีเขียว เปนแหลงวิตามินหลายชนิด 
โดยเฉพาะกลุมวิตามินซี วิตามินเอ แรธาตุและใยอาหาร  
  ผลไมนั้น มีท้ังท่ีกินดิบและกินสุก มีรสหวานและเปร้ียว ซ่ึงใหประโยชนแตกตางกัน
ไป ผลไมท่ี กินดิบ เชน ฝร่ัง มะมวงมัน ชมพู กลวย สับปะรด สมเขียวหวานและสมโอ ซ่ึงมีวิตามิน
โดยเฉพาะวิตามินซีสูง ผลไมท่ี กินสุกท่ีมีสีเหลือง เชน มะละกอและมะมวงสุก มีวิตามินเอสูง 
สําหรับผูมีภาวะโภชนาการเกินควรจํากัดปริมาณการกินผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชนทุเรียน ละมุด 
ลําไยและขนุน เพราะมีน้ําตาลสูง เพื่อการมีสุขภาพท่ีสมบูรณและแข็งแรงจึงควรกินพืชผักทุกม้ือให
หลากหลายชนิดสลับกันไป สวนผลไมควรกินเปนประจําสมํ่าเสมอโดยเฉพาะหลังอาหารแตละม้ือ 
กินเปนอาหารวางและควรกินพืช ผัก ผลไมตามฤดูกาล 
 ขอ 4 กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา 
   ปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไขและถ่ัวเมล็ดแหง เปนแหลงโปรตีนท่ีดี โปรตีนเปน
สารอาหารท่ีรางกายจําเปนตองไดรับอยางเพียงพอท้ังคุณภาพและปริมาณ เพื่อนําไปเสริมสราง
รางกายใหเจริญเติบโตและซอมแซมเนื้อเยื่อซ่ึงเส่ือมสลายใหอยูในสภาพปกติ เปนสวนประกอบ
ของสารสรางภูมิคุมกันโรคติดเช้ือและใหพลังงานแกรางกายแหลงอาหารท่ีใหโปรตีนท่ีสําคัญ 
ไดแก 
    -  ปลาเปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีดี ยอยงาย มีไขมันตํ่า หากกินปลาแทนเนื้อสัตว
เปนประจําจะชวยลดปริมาณไขมันในโลหิต ในเนื้อปลามีฟอสฟอรัสสูงและถากินปลาเล็กปลานอย
รวมท้ังปลากระปองจะไดแคลเซียมซ่ึงทําใหกระดูกและฟนแข็งแรง นอกจากนี้ในปลาทะเลทุกชนิด
มีสารไอโอดีนปองกันไมใหเปนโรคขาดสารไอโอดีน  
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    -  เนื้อสัตวไมติดมัน เนื้อสัตวทุกชนิดใหโปรตีนแกรางกาย การกินเนื้อสัตว 
ไมติดมันเปนประจําไมเพียงแตจะทําใหรางกายไดรับโปรตีนอยางเพียงพอเทานั้น แตจะทําใหลด
การสะสมไขมันในรางกายและโลหิตซ่ึงจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี ไขมันในเนื้อสัตวมีท้ังท่ี
สังเกตเห็นได เชน หมูสามช้ัน เนื้อสัตวท่ีมีมันซ่ึงควรหลีกเล่ียงการกินเปนประจํา นอกจากนี้ยังมี
ไขมันท่ีแทรกอยูในเนื้อสัตวโดยเฉพาะเคร่ืองในเนื้อหมูจะมีไขมันแทรกอยูมากกวาเนือ้สัตวทุกชนดิ 
    -  ไขเปนอาหารอีกชนิดหนึ่งท่ีมีโปรตีนสูงมีแรธาตุและวิตามินท่ีจําเปนและเปน
ประโยชนตอรางกายมากมายหลายชนิด ไขเปนอาหารโปรตีนราคาถูกหาซื้อไดงายปรุงและกินงาย
ในเด็กควรกินไขวันละฟอง ผูใหญท่ีมีภาวะโภชนาการปกติควรกินไขสัปดาหละ 2-3 ฟอง ท่ีสําคัญ
คือควรกินไขท่ีปรุงใหสุก ท้ังไขเปดและไขไกมีคุณคาทางโภชนาการไมแตกตางกัน 
    -  ถ่ัวเมล็ดแหง เปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีดี หางาย ราคาถูกและมีหลากหลาย
ชนิด ไดแก ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวดํา ถ่ัวแดงและถ่ัวลิสง เปนตน รวมไปถึงผลิตภัณฑทําจากถ่ัว 
เมล็ดแหง ไดแกเตาหู เตาเจี้ยว น้ํานมถ่ัวเหลือง หรือน้ําเตาหูและอาหารท่ีทําจากถ่ัว เชนถ่ัวกวน 
ขนมไสถ่ัวตางๆ ควรกินถ่ัวเมล็ดแหงสลับกับเนื้อสัตวเปนประจําจะทําใหรางกายไดสารอาหาร
ครบถวนยิ่งข้ึน นอกจากนี้ถ่ัวยังใหพลังงานแกรางกายไดดีอีกดวย 
    -  งา เปนอาหารท่ีมีคุณประโยชนทางโภชนาการที่ใหท้ังโปรตีน ไขมัน วิตามิน 
โดยเฉพาะวิตามินอีและแคลเซียม จึงควรกินงาเปนประจํา  
 ขอ 5  ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 
 นมเปนอาหารที่เหมาะสมสําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย ท้ังนมจืดและนมปรุงแตงชนิด  
ตางๆ แรธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในนมชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรงนมมีโปรตีน น้ําตาล       
แลคโตสและวิตามินตางๆ โดยเฉพาะวิตามินเอซ่ึงชวย ในการมองเห็นและบํารุงเนื้อเยื่อและวิตามิน
บีสองซ่ึงชวยใหรางกายเจริญเติบโตและเนื้อเยื่อตาง ๆ   ทําหนาท่ีเปนปกติเลือกดื่มนมท่ีบรรจุใน
ภาชนะปดสนิทดูฉลากวันท่ีหมดอายุดวยไมควรดื่มนมท่ีหมดอายุนมท่ีไมไดผานการฆาเช้ือโรคดวย
ความรอน นมท่ีกลองชํารุด หรือนมพลาสเจอรไรสท่ีไมไดเก็บในตูเย็นนมบางชนิดเชน นมพาส-
เจอรไรสหรือโยเกิรตตองเก็บไวในตูเย็นท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส หญิงต้ังครรภ เด็กวัย
เรียนและเด็กวัยรุนควรดื่มนมวันละ 2-3 แกว ผูใหญและผูสูงอายุ วันละ 1-2 แกว ผูมีปญหาโรคอวน 
หรือมีไขมันในเลือดสูงควรดื่มนมพรองมันเนย กรณีท่ีซ้ือนมเปร้ียวชนิดดื่มควรเลือกชนิดท่ีทําจาก
นมท่ีมีเนื้อนมในปริมาณสูงโดยใหดูท่ีขางกลองหรือขวดจะทําใหไดคุณคาอาหารใกลเคียงนมสด 
ผูใหญบางคนไมสามารถดื่มนมสดไดเนื่องจากดื่มแลวเกิดปญหาทองเดินหรือทองอืด เพราะรางกาย
ไมสามารถยอยน้ําตาลแลคโตสในนมไดจึงอาจปรับเปล่ียนวิธีการโดยใหดื่มนมคร้ังละนอย ๆ เชน 
1/4 แกวแลวคอย ๆ เพิ่มข้ึนดื่มนมหลังอาหารหรือดื่มนมถ่ัวเหลือง หรือเปล่ียนเปนกินโยเกิรตชนิด
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ครีมซ่ึงจัดเปนนมเปร้ียวชนิดหนึ่ง นมเปร้ียวมีจุลินทรียท่ีไมเปนอันตรายตอคนและสามารถยอย
น้ําตาลแลคโตสในนมชวยลดปญหาทองเดินหรือทองอืดดังกลาว นมถ่ัวเหลืองหรือน้ําเตาหูเปน
ผลิตภัณฑท่ีทําจากถ่ัวเหลือง ใหโปรตีน วิตามิน แรธาตุ ท่ีมีประโยชนตอรางกายจึงดื่มไดเปนประจาํ
เชนกัน 
 ขอ 6 กินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร 
 ไขมันเปนอาหารท่ีจําเปนตอสุขภาพ ใหพลังงาน ความอบอุน และชวยการดูดซึม วิตามิน
ท่ีละลายในไขมันคือวิตามิน เอ ดี อี และเค ไขมันและน้ํามันจากพืชและจากสัตวเปนแหลงพลังงาน
เขมขนใหกรดไขมันท่ีจําเปนแกรางกายและทําใหอาหารมีรสชาติดีข้ึน ปจจุบันคนไทยกินไขมัน
มากกวาในอดีตและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอีกในอนาคตจึงควรจํากัดใหพลังงานท่ีไดจากไขมันอยาง
มากไมเกินรอยละ 30 ของพลังงาน ท่ีไดจากอาหารท้ังหมดไขมันในอาหารมีท้ังประเภทไขมัน
อ่ิมตัว และไขมันไมอ่ิมตัวการไดรับกรดไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอลมากเกินไปจะทําใหระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง และเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจ ควรประกอบอาหารดวยวิธี ตม นึ่ง ปง 
และยางแทนการทอดหรือผัดจะลดปริมาณไขมันในอาหารการรูชนิดอาหารท่ีมีไขมันสูง โดยเฉพาะ 
ปริมาณไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอลรูจักการประกอบอาหารไมใหมีไขมันมากจะควบคุมหรือ
จํากัดปริมาณไขมันในอาหารไดและยังเลือกคุณภาพไขมันจากอาหารไดเหมาะสม และเปนผลดีตอ
สุขภาพ 
 ขอ 7 หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด  
 การกินอาหารรสจัดจนเปนนิสัยจะเกิดโทษแกรางกาย โดยเฉพาะ รสหวานจัด และเค็ม
จัด น้ําตาลเปนสวนประกอบในอาหารและขนมท่ีเรากินเปนประจําอยูแลวยังไดเพิ่มจากน้ําอัดลม 
ลูกกวาด เพิ่มในนํ้าชา กาแฟอีก ควรจํากัดพลังงานท่ีไดจากน้ําตาลในแตละวันอยางมากสุดไมเกิน 
รอยละ 10 ของพลังงานท่ีไดรับจากอาหารทั้งหมด และไมควรกินน้ําตาลเกินวันละ 40-55 กรัม หรือ
มากกวา 4 ชอนโตะตอวัน เพราะพลังงานท่ีไดรับจากน้ําตาลสวนเกินจะสะสมทําใหอวนได  
เกลือโซเดียมหรือเกลือแกง เปนสารท่ีใหความเค็มในเคร่ืองปรุงรส เชน น้ําปลา ซีอ้ิวขาวและเกลือท่ี 
ใชในการถนอมอาหาร เชน ปลารา ปลาเค็ม ผักดอง และยังแฝงมากับขนมอบกรอบ ขนมอบฟู 
 ถาไดเกลือแกงเกินวันละ 6 กรัม หรือมากกวา 1 ชอนชา จะเส่ียงตอภาวะความดันโลหิต
สูง จึงควรลดการเติมเคร่ืองปรุงรสโดยไมจําเปน 
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 ขอ 8 กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเปอน 
 - สภาพสังคมและการดําเนินชีวิตอยางเรงรีบในปจจุบันทําใหมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจากการประกอบอาหารในครัวเรือน เชนซ้ืออาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมบริโภค หรือ 
อาหารพรอมปรุงซ่ึงมักมีการปนเปอนและไมสะอาด ทําใหมีแนวโนมวา คนไทยมีการเจ็บปวยดวย
โรคระบบทางเดินอาหารเพ่ิมข้ึน  
 - อาหารมีการปนเปอนจากขบวนการผลิต ปรุง ประกอบ และจําหนายโดยไมถูก
สุขลักษณะหรือจากส่ิงแวดลอมท่ีไมเหมาะสมทําใหมีการปนเปอนจากเช้ือโรค พยาธิตางๆ   
สารเคมีท่ีเปนพิษหรือโลหะหนักท่ีเปนอันตราย 
 - ควรกินอาหารผลิตจากแหลงท่ีเช่ือถือได พืชผัก ผลไมตองลางสะอาด เลือกซ้ือ
อาหารปรุงสําเร็จจากท่ีจําหนวยท่ีถูกสุขลักษณะปรุงสุกใหมๆ มีการปกปดปองกันแมลงวันบรรจุใน
ภาชนะท่ีสะอาดมีอุปกรณหยิบจับหรือตักแทนการใชมือ  
 - ตองมีสุขนิสัยท่ีดีในการกินอาหารคือลางมือกอนกินอาหารและหลังใชสวมมีชอน
กลาง ถารวมกินหลายคนและหยิบจับอุปกรณใหถูกตอง  
 ขอ 9 งดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  
   ปจจุบันคนไทยมีแนวโนมดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเพิ่มสูงข้ึน พรอมกับ         
อุบัติการณของโรคไมติดตออันเนื่องมาจากเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีนาตกใจ คืออัตราการตาย   
อันเกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนนสูงข้ึนดวยสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความมึนเมา
จากการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลขณะขับข่ียานพาหนะ เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหมายรวมถึงสุรา 
เบียร ไวน บร่ันดี  ตลอดจนเคร่ืองดื่มทุกชนิดท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู การด่ืมสุรา หรือเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลเปนประจําจะมีโทษและเปนอันตรายตอสุขภาพและสุญเสียชีวิตและทรัพยสินอยาง
มากมาย มีความเส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็งเพราะพิษแอลกอฮอลมีฤทธ์ิ
ทําลายเน้ือตับ ผูท่ีดื่มเปนประจําจะมีโอกาสเปนโรคตับแข็งสูงถึง 7 เทาของผูท่ีไมดื่ม เส่ียงตอ      
การเปนโรคแผลในกระเพาะ ลําไสและโรคมะเร็งของหลอดอาหารในรายท่ีเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง
สวนมากจะลงทายดวยโรคตับแข็งและโรคติดเช้ือ เชน ปอดบวม วัณโรค เปนตน ผูท่ีดื่ม
แอลกอฮอลโดยไมกินขาวและกับขาวจะมีโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคขาดสารอาหารได ในทาง
ตรงกันขามในรายท่ีดื่มพรอมกับแกลมท่ีมีไขมันและโปรตีนสูงจะมีโอกาสเปนโรคอวนซ่ึงจะ        
มีโรคอ่ืนๆ ตามมามาก แอลกอฮอลมีฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลางฤทธ์ิจะไปกดสมอง          
ศูนยควบคุมสติสัมปชัญญะและศูนยหัวใจ จึงทําใหขาดสติเสียการทรงตัว สมรรถภาพการทํางาน        
ลดนอยลงและทําใหเกิดความประมาทอันเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนซ่ึง  
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เปนสาเหตุแหงการตายของคนไทยในลําดับตนๆ ในปจจุบัน อีกท้ังการดื่มยังกอใหเกิดการสูญเสีย     
เงินทอง และเกิดความไมสงบสุขในครอบครัวได  
 การจะมีโภชนาการดี สุขภาพดี และคุณภาพชีวิตดี ตองคํานึงถึงหลักใหญ ดังนี้ 
 1.  กินอาหารและปฏิบัติตาม 9 ขอ 
 2.  ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
 3.  ผอนคลายจิตใจ 
 4.  หลีกเล่ียงส่ิงซ่ึงเปนพิษภัย เชน บุหร่ี เหลา และส่ิงแวดลอมท่ีเปนมลพิษ 
 
ท่ีมา: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2542). 
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ใหความรูเร่ือง “โรคอวน” 
 

 ยุคแหงการบริโภคนิยม ทําใหคนเราเปนโรคอวน
กันมากข้ึน ปญหาโรคอวนเกิดข้ึนทุกเพศ ทุกวัย ท้ังเด็ก และ
ผูใหญ เกิดข้ึนจากการไดรับอาหารมากเกินไป สําหรับในวัย
เด็กโรคอวนทําใหมีน้ําหนักมากไมเหมาะสมกับสวนสูง     
ทําใหเกิดผลเสียตอรางกายและสุขภาพเปนโรคเร้ืองรังตางๆ 
ในเด็กไดแก มีขาโกง ภาวะไขมันในเลือดสูง เปนเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง และลดนํ้าหนักไดยากมากยิ่งข้ึน เม่ือ

เติบโตเปนผูใหญ กลายเปนผูใหญท่ีอวน โรคเร้ือรังดังกลาว จะมีความรุนแรงมากข้ึน และเสียชีวิต
ไดงาย 
สาเหตุของโรคอวน 
 1. กินอาหารมากเกินความตองการของรางกาย และออกกําลังกายนอย  
 2. กรรมพันธุ ถา พอ แม อวน ลูกมีโอกาสอวนถึงรอยละ 80%  
 3. ความผิดปกติของการทํางานตอมไรทอ มีผลใหการผลิตฮอรโมนบางชนิดผิดปกติ  
 4. ความผิดปกติท่ีสมองสวนฮัยโปธารามัส ทําใหการควบคุมการกินอาหารผิดปกติ  
 5. ยาบางชนิด หรือภาวะบางอยาง เชน ความเครียด  ทําใหเกิดความอยากอาหารมากข้ึน  
 
ผลกระทบจากโรคอวน 
 1. ดานรางกาย ทําใหเกิดโรคตางๆ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด 
หัวใจตีบ โรคเบาหวาน โรคนิ่วในถุงน้ําดี เสนเลือดขอด ผูหญิงมีโอกาสเกิดมะเร็งมดลูก รังไข  
เตานม ผูชาย จะเกิดมะเร็งลําไสใหญ ตอมลูกหมากและโรคเกี่ยวกับขอ  
 2. ปญหาเพศสัมพันธ  
 3. ดานจิตใจ เกิดปมดอย หงุดหงิด เครียด วิตกกังวล  
 4. ดานสังคม เกิดความสับสนในชีวิต ประสบปญหาครอบครัว หรืออาชีพบางอยาง      
มีขีดจํากัดสําหรับคนอวน  
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การปองกันและแกไข 
 1. บริโภคอาหารใหนอยลงกวาท่ีรางกายตองการใชโดยลดอาหาร
จําพวกแปง น้าํตาล ไขมัน และควรกินอาหารจําพวกพืช ผัก ผลไม ท่ีไมหวานจัด 
ซ่ึงใหใยอาหาร ชวยในการขับถาย  
 2. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอทุกวัน  

 3. เลือกอาหารที่ใชพลังงานตํ่า และหางาย  
 4. พยายามทําความพอใจในอาหารท่ีบริโภค และขณะท่ีบริโภค ชาๆ หรือพยายาม
ยืดเวลารับประทานใหนาน  
 5. พยายามปรับตัวเอง ไมรับประทานอาหาร หวาน มัน โดยไมเติมน้ําตาล หรือ
กระเทียมเจยีวในอาหาร  
 6. ถาวันใดจะไปงานเล้ียงนอกบาน ตองรับประทานอาหารมื้ออ่ืนใหนอยลง  
 
ท่ีมา: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2542). 
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1.7  ใหความรูเร่ือง “เปาหมายของฉัน” 
 

 
นิทานเร่ือง “เจาฟูจอมอวน”  

 
 
 การคร้ังหนึ่ง ณ ทุงหญากวางมีกระตายอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ทุงหญานี้มีพืชพรรณ
ธัญญาหารอุดมสมบูรณมาก ฝูงกระตายก็ไดกินอาหารกันอยางเอร็ดอรอยเพลิดเพลิน โดยเฉพาะเจา
ฟู ซ่ึงเกิดมาไดเพียง 4 เดือน พรอมกับเจาพิกกี้ และเจาลูลู เจาฟูไดรับการขนานนามวาเปนกระตาย
นอยท่ีกินเกงมาก รางกายเจาฟูใหญเหมือนลูกฟุตบอลเขาไปทุกวันแลว ทุกเชาแมของกระตายนอย
ท้ัง 3 จะใหลูกไปหาอาหารเองในบริเวณทุงหญากวางใกลๆ โพรงของตนเม่ือเจาพิกกี้และลูลูกิน
อาหารอิ่มแลวก็ตองรอเจาฟูกินอาหารอีก 1 ช่ัวโมง แลวลูกกระตายท้ัง 3 ก็วิ่งแขงขันกลับโพรงของ
ตน ยกเวนเจาฟูซ่ึงตองเดินตวมเตี้ยมขน แครอท แอปเปล ฝร่ังกลับมากินตอท่ีโพรงทุกวัน 
จนกระท่ังวันหนึ่งหลังจากการออกไปกินอาหารเชาแลว พิกกี้และลูลูก็รอเจาฟูอยูท่ีโพรงแตไมเห็น
เจาฟูกลับมายังโพรง ดังนั้น พิกกี้และลูลูจึงออกไปตามหาเจาฟู 
 “เจาฟู! เจาฟู!” พิกกี้และลูลูตะโกนเรียน และแลวพิกกี้และลูลูก็พบเจาฟูอยูใตตนเชอร่ี 
 “ฟู” ทําไม เธอถึงไมกลับโพรงของเราละ “พิกกี้” ถาม 
 เจาฟูตอบ “อยาวาแตเดินกลับโพรงเลย แคขยับตัวฉันก็ขยับไมไหวแลว” 
 “ก็เพราะเธอกินอาหารมากไปทําใหเธออวนแลวรูไหม” ลูลูบอกเชิงตําหนิ 
 เจาฟูยังเถียง “ฉันแคตัวหนักจนเดินไมไหวเอง” 
 “ฟู ! เธอรูไหมคนอวนจะมีโรคแทรกซอนมากมาย เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
เหนื่อยงาย ขอกระดูกเส่ือม แตท่ีแนๆ ตอนนี้เธออวนจนเดินแทบไมไหวแลว” ลูลูอธิบายใหฟูฟง 
 “แยแลว! แยแลว! เจาซามาทางนี้แลว “พิกกี้ตะโกนล่ัน ซ่ึงเจาซาก็คือหมาปานั่นเอง มัน
กําลังเดินมาทางกระตายนอยท้ัง 3 พิกกี้ และลูลู รีบฉุดเจาฟูวิ่ง แมเจาฟูจะเดินไมไหวแตเพื่อเอาชีวิต
รอดเจาฟูก็ตองยอมวิ่ง รางอันใหญโตอุยอายของเจาฟู เปนอุปสรรคตอการหนีอยางมากและเจาซาก็
กําลังวิ่งตามมา กระตายท้ัง 3 วิ่งหนีมาจนถึงเนิน ซ่ึงขางลางเปนโพรง
ของตนพิกกี้และลูลูวิ่งหนีเขาโพรงไปไดเหลือแต เจาฟู ขณะท่ีเจาซาจะ
กระโดดจับเจาฟู เจาฟูก็ไปสะดุดหิน ทําใหหินดีดเขาหนาเจาซา เจาซา
ตกใจจึงวิ่งหนีไป สวนเจาฟูกล้ิงลงไปตามเนิน เม่ือถึงโพรงรางของ    
เจาฟูก็พุงไปอุดปากโพรงเพราะเจาฟูตัวใหญจนเขาไปในโพรงไมได 
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จึงทําใหเจาฟูตองทนติดอยูท่ีปากโพรง 7 วัน 7 คืน จนตัวผอมลงจึงออกมาจากปากโพรงได ต้ังแต
นั้นมาเจาฟูก็กําหนดเปาหมายกับตนเองท่ีจะลดความอวนใหได จนกระท่ังมีขนาดเล็กลง ทําใหเจาฟู
คลองแคลว วองไว แข็งแรง และไมมีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนจากโรคอวนตอไป  
 

ท่ีมา: โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ www.health promoting schools.com 
 

 นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา การดําเนินชีวิตของคนเราควรมีเปาหมายวา เราจะทําอะไร      
เพื่ออะไรและจะทําใหสําเร็จเม่ือใด การต้ังเปาหมายจะทําใหเราทํากิจกรรมตางๆ หรือการดําเนิน
ชีวิตอยางมีทิศทาง “เปาหมาย” จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือส่ิงท่ีนําทางของชีวิตท่ีจะทําใหคนเรา   
มีแนวทางและพยายามจะกระทําส่ิงตางๆ เพื่อใหบรรลุส่ิงท่ีต้ังไว เม่ือเราสามารถกระทําส่ิงตางๆ ให
บรรลุเปาหมายจะทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ และรูสึกภูมิใจในตนเองมากข้ึน  
 การที่ เราจะบรรลุเปาหมายลดความอวนไดสําเ ร็จนั้นเหมือนกัน  เราตองมีการ
วางเปาหมายท่ีชัดเจน เชน 

- การสรางแรงบันดาลใจ เราทําไปเพราะใคร เพราะสุขภาพของตัวเราใชหรือไม 
- เปาหมาย  เราจะทําการอยางไรเ พ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรงและน้ํ าหนักลด  เชน 

วางเปาหมาย 1 อาทิตยจะไมรับประทานอาหารทอด/มัน และออกกําลังกายจากวัน
หนึ่ง 30 นาที เพิ่มข้ึน 40 นาที เปนตน 

- เลิกนิสัยไมดี เชน จากท่ีเคยกินขนมขณะดูทีวี หรือขณะเลนเกมคอมพิวเตอร
ปรับเปล่ียนชักชวนเพื่อนหรือคุณพอคุณแมไปออกกําลังกาย 

- มองแงดีเขาไว เขียนเปาหมายของตนเองไวเลยวาภายใน 1 สัปดาหจะเลิกกินขนม   
กรุปกรอบ  เลิกดื่มเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม และอาหารประเภททอด  เพื่อเปนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในดานบวกและเปนการควบคุมน้ําหนักตัวใหลดลง 

- รับผิดชอบ คือต้ังเปาหมายของตนไวเองแลวตองพยายามทําใหสําเร็จ หากทําสําเร็จ
ใหรางวัลตนเอง เชน ซ้ือชุดวายน้ํา 1 ชุด เปนตน 

- หาคนสนับสนุน ควรชักชวนคุณพอหรือคุณแมรับประทานอาหารที่มีประโยชน 
และชักชวนออกกําลังกายดวยกัน 

- การใหรางวัลตนเอง เพื่อเปนแรงกระตุนใหความพยายามท่ีจะกระทําเปาหมายท่ีต้ัง
ไวใหประสบผลสําเร็จ 

 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 http://www.vegetablenet.th.gs/web-v/egetablenet/index.htm 
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รหัสประจําตัว....................................... 
 

ใบงานเปาหมายของฉัน 
 

เปาหมายท่ีตัง้ไว การใหรางวัลตนเอง 
1. 
 
 

1. 

2. 
 
 

2. 

3. 
 
 

3. 
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1.8  ใหความรูเร่ืองพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงค 
 
 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
 1. กินอาหารใหครบ  5 หมู  ทุกวันในปริมาณท่ีเหมาะกับความตองการไมควร
รับประทานอาหารประเภทแปง น้ําตาลและไขมัน ขนมหวาน น้ําหวาน น้ําอัดลม ผลไมท่ีมีรสหวาน
จัด เชน ทุเรียน ขนุน เปนตน และอาหารท่ีมีไขมันสูงมาก เชน หมูสามช้ัน และอาหารทอดในนํ้ามัน
ลอย 
 2. เลือกกินอาหารท่ีมีพลังงานตํ่า งดการกินอาหารจุบจิบ 

 3. อาหารม้ือเชาเปนอาหารม้ือท่ีสําคัญควรกินเต็มท่ีเพื่อจะไดไมรูสึกหิวและเปนการ
ปองกันการกินอาหารจุบจิบพรํ่าเพร่ือ 

 4. กินอาหารชา ๆ เค้ียวใหละเอียดพยายามยืดเวลาในกินอาหารใหนานออกไป 

 5. พยายามปรับตนเองใหชอบรสอาหารท่ีไมหวาน ไมมัน พยายามไมเติมน้ําตาลหรือ
กระเทียมเจียวลงในอาหาร 

 6. ออกกําลังกายสม่ําเสมอเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเห็นผลตอการลดน้ําหนักดียิ่งข้ึน 
 
 พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
 1. กินอาหารระหวางม้ือ เชน ขนมขบเค้ียวท่ีเปนแปงและรสเค็มหวานมันจัดซ่ึงใหแต
พลังงานอยางเดียวไมมีสารอาหารอื่นท่ีเปนประโยชน  และเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ควร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมฝกการบริโภคผัก ผลไม เปนประจําทุกวัน เพราะผักผลไมเปนแหลงของ
วิตามินและแรธาตุท่ีจําเปนตอรางกาย เชนใยอาหาร อีกท้ังผักผลไมรสไมหวานจัดและไมทําใหอวน  
 2. ติดนิสัยกินอาหารกอนเขานอน เนื่องจากรางกายไมไดใชพลังงานและสงผลทําให
เกิดพลังงานสะสมหากปฏิบัติเชนนี้เปนประจําจะสงผลทําใหอวนและโรคตางๆ ตามมา 

 
ท่ีมา: คูมือการควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน, 2546 
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ตัวอยาง  

ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค พฤติกรรม 
1. กําหนดพฤติกรรมเปาหมายท่ีประสงคจะ 
    ปรับเปล่ียนดานบวก 

เชน ต่ืนแตเชาและออกกําลังกาย 

2. สังเกตพฤติกรรม ทําเสนฐาน (baseline)  
    พฤติกรรมท่ีทําอยูแลว 

ต่ืนสาย ไมออกกําลังกาย 

3. ต้ังเปาหมายพฤติกรรม (behavioral goal) ต่ืนเวลา 05.00 น. ออกกําลังกายโดยวิ่งรอบๆ 
หมูบาน 

4. เลือกส่ิงเสริมแรง/รางวัล สรางเง่ือนไข 
    การตอบสนองท่ีไดรับการเสริมแรง  

ซ้ือน้ําผลไมใหกับตนเอง เม่ือต่ืนแตเชาและออก
กําลังกาย 

5. ใหการเสริมแรงเม่ือสามารถทําพฤติกรรมได 
    ใกลเคียงกับเปาหมาย 

ชมเชยตัวเองท่ีสามารถตื่นแตเชาออกกําลังกาย 
และชวยพอแมทํางานบาน ใหรางวัลตนเองโดย
เก็บเงินจากคาขนมท่ีพอแมใหเก็บสะสมไวเพื่อ
ซ้ือแผนซีดีออกกําลังกาย  

6. ประเมินผลความสําเร็จและความลมเหลว สามารถต่ืนเวลา 05.00 น. ไดและออกกําลังกาย
ได 30 นาที ชมเชยและใหรางวัลตนเอง ถาทํา
สําเร็จ คือต่ืนเชากอนเวลา 05.00 น. มีเวลาออก
กําลังกาย 30-40 นาที 

7. ประเมินผลซํ้าใหมเปนคร้ังคราว ยังทําพฤติกรรมนั้นอยู เชน ยังทําตามเปาหมาย
ท่ีต้ังไวไมสําเร็จ อาจจะหาวิธีการใหม 

8. ติดตามผล หาวิธีการใหม อาจเปล่ียนเวลาเชาเปนตอนเย็น
หลังเลิกเรียนชวนเพื่อนออกกําลังกายดวยกัน 
และพูดใหกําลังใจตนเองในทางบวก 

 
ท่ีมา:  พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์. (2548). เอกสารประกอบการสอนวิชาการใหคําปรึกษาทางโภชนศาสตร 
  ศึกษา. สาขาวิชาโภชนศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 
 
 
 
 
 



 
106 

 

รหัสประจําตัว....................................... 
 

ใบงานพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพงึประสงค 
 

ขั้นตอนการปรับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
1. กําหนดพฤติกรรมเปาหมายท่ีประสงคจะ 
    ปรับเปล่ียนดานบวก 

 
 
 

2. สังเกตพฤติกรรม ทําเสนฐาน (baseline)  
    พฤติกรรมท่ีทําอยูแลว 

 
 
 

3. ต้ังเปาหมายพฤติกรรม (behavioral goal)  
 
 

4. เลือกส่ิงเสริมแรง/รางวัล สรางเง่ือนไข 
    การตอบสนองท่ีไดรับการเสริมแรง  

 
 
 

5. ใหการเสริมแรงเม่ือสามารถทําพฤติกรรมได 
    ใกลเคียงกับเปาหมาย 

 
 
 

6. ประเมินผลความสําเร็จและความลมเหลว  
 
 

7. ประเมินผลซํ้าใหมเปนคร้ังคราว  
 
 

8. ติดตามผล  
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ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการแกปญหา 
 
เคร่ืองมือ  
 1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 2. ใหความรูเร่ือง “การออกกําลังกาย”   
 3. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
 4. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 
ระยะเวลา  140 นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. สรุปปญหาจากแบบทดสอบวัดความรูและแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชน
บัญญัติ 9 ประการ ของผูรับคําปรึกษา 
 2. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาเลนเกมถามตอบทบทวนความจํา เร่ืองโภชนบัญญัติ 
9 ประการ เพื่อใหผูรับคําปรึกษามีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน  
 3. ผูใหคําปรึกษาใหความรูในเร่ืองการออกกําลังกาย 
 4. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาออกกําลังกาย 
 5. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึกน้ําหนักและ
สวนสูง (ทุกวันพฤหัสบดี) 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงระดับความรูและพฤติกรรมการการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ
ของผูรับคําปรึกษาเพื่อเปนแนวทางในการใหคําปรึกษา 
 2. ผูรับคําปรึกษาไดความรูในเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ และประโยชนการออก
กําลังกายและวิธีการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม 
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2.1 เกมทบทวนความจํา “โภชนบัญญัติ 9 ประการ” 
 
รูปแบบของกิจกรรม 
 1. เกม “จําไดไหมเอย” 
  อุปกรณ กลองใสบัตรคํา บัตรคําโภชนบัญญัติ 9 ประการ  
  วิธีการเลน  ผูเลนจับคู 2 คน โดยใหจัดลําดับโภชนบัญญัติ 9 ประการ ขอ 1 ถึง ขอ 9 
ใหถูกตอง และจะมีขอท่ีผิด 5 ขอ รวมกันอยูในกลองโดยผูคุมเกมกําหนดเวลา 1 นาที เม่ือครบ 1 
นาที แลวผูคุมเกมเปานกหวีด ใหผูเลนหยุดเลนทันทีและผูคุมเกมตรวจดูผูเลนคูไหนจัดลําดับ
ถูกตองบางถาผูเลนจัดลําดับถูก ผูคุมเกมใหรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจแกผูเลนเกม 
  ตัวอยาง บัตรคําเชน 
 
 
 
 
  บัตรคําท่ีผิด(โดยนําขอความอาหารหลัก 5 หมูแทรกลงไป) เชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประโยชนของเกม  ผูเลนไดรับความต่ืนเตน และฝกทักษะความจํา 
ท่ีมา: อํานาจ เจริญศิลป. เกมประกอบการสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขุนนนท 
         การพิมพ. 2549. 
 2. หลังจากนั้นผูใหคําปรึกษาสรุปในเร่ืองการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
ใหผูรับคําปรึกษาฟง   

 

ขอ 1 กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหม่ันดูแลนํ้าหนักตัว 

ขอ 2 กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ 

นม ไข เน้ือสัตวตางๆ ถ่ัวเมล็ดแหง และงา ซึ่งจะชวยใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง  
และชวยซอมแซม สวนที่สึกหรอ 

ขาว แปง เผือกมัน นํ้าตาล ใหพลังงานแกรางกาย 

พืชผัก ตางๆ เพ่ือเสริมสรางการทํางานของรางกายใหเปนปกติ 

ผลไมตางๆ ใหประโยชน  

นํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว ซึ่งจะใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย 
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2.2  ใหความรูเร่ืองการออกกําลังกาย 
 

เปนท่ีทราบกันดีวา การที่เด็กมีการเคล่ือนไหวรางกาย และออกกําลังกายท่ี
เหมาะสมชวยสงเสริมใหมีการเจริญเติบโตของระบบกระดูก ระบบกลามเน้ือ 
และระบบขอตอของรางกาย นอกจากนี้ยังทําใหเกิดผลดีตอระบบหัวใจและ
หลอดเลือด การควบคุมน้ําหนักรวมไปถึงการสงเสริมสุขภาพจิต และ
เสริมสรางนิสัยในการออกกําลังกายใหมีการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเม่ือโต
เปนผูใหญดวย       
 ในปจจุบันเช่ือวาโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน โรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวานรวมท้ังโรคอวน ท่ีมีอาการแสดง
อยางเดนชัดในวัยผูใหญนั้นสวนใหญเร่ิมมาแตวัยเด็ก ดังนั้นถามีการออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ ต้ังแตในวัยเด็กก็จะเปนการลดปจจัยเส่ียงและลดอุบัติการณการเกิดโรคเหลานี้ไดใน
วัยผูใหญ 

ท่ีมา: ขอแนะนําการออกกําลังกายสําหรับเด็ก (อายุ 2-12 ป) http://advisor.anamai.moph.go.th 

ออกกําลังกายไดอะไร 
 การออกกําลังกาย เปนกิจกรรมท่ีทําใหมีสุขภาพท่ีสมบูรณ แข็งแรง มีพละกําลังใน      
การทํางาน มีอารมณและจิตใจท่ีแจมใส มีความคิดฉับไว ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและพรอมท่ีจะ
เผชิญกับส่ิงตางๆ ในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นทําใหบุคลิกภาพดี รูปรางสงางาม 
 
สมรรถภาพทางกายด ี
 การออกกําลังกายจะชวยใหระบบตางๆ ของรางกายมีการปรับตัวใหสามารถทํางานท่ี
หนักข้ึนสงผลใหกลามเนื้อและมีกระดูกมีความแข็งแรงมากข้ึน สามารถประกอบภารกิจกรทํางาน
ไดมากข้ึน มีความอดทนและทํางานไดนานข้ึนมีความคลองแคลววองไว กระฉับกระเฉง
กระปร้ีกระเปราตลอดเวลา มีน้ําหนักตัวท่ีสมสวน เพราะการออกกําลังกายและเลนกีฬาสามารถชวย
ลดไขมันในรางกายและลดน้ําหนักไดเปนอยางดี ทําใหมีรูปรางและบุคลิกภาพท่ีดี 
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จิตใจแจมใส อารมณเบิกบาน 
 จิตใจแจมใสอยูในรางกายท่ีแข็งแรง เม่ือรางกายแข็งแรง ก็จะสงผลใหจิตแจมใสเบิกบาน
ไมโมโหงาย ไมใจรอน มีความสุขุมรอบคอบ ยิ้มแยมสดช่ืนตลอดวัน และชวยคลายเครียดไดเปน
อยางดี 
 
ปองกันโรคภัยไขเจ็บและมีภูมิคุมกันโรค 
 การออกกําลังกายและเลนกีฬา สามารถปองกันบําบัดรักษาบางโรคได อาทิเชน  
 - โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด  
 - โรคหัวใจ  
 - โรคความดันโลหิตสูง  
 - โรคเบาหวาน  
 - โรคอวน  
 - โรคภูมิแพ หอบหืด  
 - โรคซึมเศรา  
 - โรคกระดูกพรุนกระดูกเส่ือม  
 - โรคขอตางๆ  
 
มีสัมพันธไมตรีท่ีดี 
 การออกกําลงกายและเลนกีฬา เปนส่ือท่ีทําใหคนไดมารูจักกันไดมีเพื่อนใหม สังคมของ
เราจะกวางข้ึนทําใหเรามีสัมพันธไมตรีท่ีดี เม่ือออกกําลังกายอยูเสมอ คุณจะติดการออกกําลงกาย   
ถาวันไหนไมไดออกกําลังกายจะรูสึกไมปกติสุข อารมณหงุดหงิด เปนการติดการออกกําลังกายท่ี
นาสนับสนุนนายกยองชมเชย และถือวาผูใดรักการออกกําลังกาย ผูนั้นรักสุขภาพของตนเอง  
ดังคําท่ีวาออกกกําลังกายดียอมมีสุขภาพดี 
 
ท่ีมา: www.sportscience.go.th 
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2.3 แบบบันทึกการออกกําลังกาย 
 

รหัสประจําตัว............................................. 
 

วัน/เดือน/ป ประเภทของการออกกําลังกาย ระยะเวลา (นาที) 
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ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนการแกปญหา 
 

เคร่ืองมือ 
 1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 2. ใหความรูเร่ือง อาหารหลัก 5 หมู และการดูแลน้ําหนักตัว 
 3. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
 4. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 
ระยะเวลา  135 นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาเลนเกมถามตอบทบทวนจําเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 
ประการ เพื่อใหผูรับคําปรึกษามีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน 
 2. ผูใหคําปรึกษาใหความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ ซ่ึงจะเพ่ิมเติมความรูเร่ืองอาหาร
หลัก 5 หมู และการดูแลน้ําหนักตัวเพื่อใหผูรับคําปรึกษาเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถนําไป
ปฏิบัติได 
 3. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาออกกําลังกาย 
 4. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึกน้ําหนักและ
สวนสูง (ทุกวันพฤหัสบดี) 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูรับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เร่ืองอาหารหลัก  5 หมู
และการออกกําลังกายเพิ่มข้ึน 
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3.1 เกมทบทวนความจํา “โภชนบัญญัติ 9 ประการ” 
 
รูปแบบของกิจกรรม 
 1. เกม “สงกระปอง” 
  อุปกรณ กระปอง ใบการถาม 5 ขอ 
  วิธีการเลน  ใหผูเลนนั่งเปนวงกลม ผูคุมเกมยื่นกระปองใหผูเลนเกมคนใดก็ไดเปน
คนแรกท่ีเร่ิมสงกระปอง และคนแรกก็สงกระปองตอไปยังคนท่ีสอง สาม สี สงตอไปเร่ือยๆ ขณะท่ี
สงกระปองตอๆ กันไปนั้น ผูคุมเกมยืนหันหลังใหผูเลนไดเวลาพอสมควรจึงเปานกหวีด “ปร๊ีด” 
กระปองอยูในมือใครตองหยุดสงทันที ผูเปานกหวีดใหผูเลนเปดกระปองและหยิบการถามออกมา     
1 ใบ แลวยืนอานการถามและตอบใหเพื่อนในกลุมฟง เม่ือตอบเสร็จแลวก็เร่ิมเลนตอไปเร่ือยๆ จน
ใบการถามในกระปองหมด 
  ประโยชนของเกม  ผูเลนไดรับความต่ืนเตน สนุกสนาน เปนการฝกจิตใจใหมีสมาธิ 
ท่ีมา: อํานาจ เจริญศิลป. เกมประกอบการสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขุนนนท     
         การพิมพ. 2549. 
 2. ใบคําถามตอบ 
  (1) แนวทางปฏิบัติในการกินอาหารท่ีนําไปสูการปองกันไมใหเกิด 
   ภาวะโภชนาการเกิน(โรคอวน) มีกี่ประการ 
   คําตอบ  9 ขอ 

(2) โภชนบัญญัติ 9 ประการในขอ 2 มีวาอยางไร 
คําตอบ กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ 

(3) โภชนบัญญัติ 9 ประการในขอ 4 มีวาอยางไร 
คําตอบ กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข และถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา 

(4) เด็กวัยเรียนควรดื่มนม 2-3 แกวตอวัน อยูในโภชนบัญญัติขอใด 
คําตอบ โภชนบัญญัติ 9 ประการ ขอ 5 

(5) เม่ือรางกายไดรับไขมันมากเกินความจําเปน จะมีความเส่ียงตอการเปนโรคอะไร
ไดบาง 
คําตอบ โรคหัวใจ โรคอวน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง  

 3. หลังจากนั้นผูใหคําปรึกษาสรุปในเร่ืองการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ
ใหผูรับคําปรึกษาฟง 
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3.2  ใหความรูเร่ือง กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหม่ันดูแลน้ําหนักตัว 
  
 1.1  กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย  คือ การกินอาหารหลายๆ ชนิด 
เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ครบในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ ถากินอาหาร 
ไมครบท้ัง 5 หมู หรือกินอาหารซํ้าซากเพียงบางชนิดทุกวันอาจทําใหไดรับสารอาหารบางประเภท
ไมเพียงพอหรือมากเกินไปอาหารแตละชนิด ประกอบดวย สารอาหาร หลายประเภท ไดแก โปรตนี 
คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ วิตามิน น้ําและยังมีสารอ่ืนๆ เชน ใยอาหารซ่ึงมีประโยชนตอรางกาย 
ทําใหอวัยวะตางๆ ของรางกายทํางานไดตามปกติในอาหาร ดังนั้นในวันหนึ่งๆ เราตองกินอาหาร
หลายๆ ชนิดเพื่อใหได สารอาหารครบตามท่ีรางกายตองการประเทศไทยแบงอาหารออกเปน 5 หมู 
ดังนี้  
  หมูท่ี 1  นม ไข เนื้อสัตวตางๆ ถ่ัวเมล็ดแหง และงา ซ่ึงจะชวยใหรางกายเจริญเติบโต  
   แข็งแรง และชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ  
  หมูท่ี 2  ขาว แปง เผือกมัน น้ําตาล ใหพลังงานแกรางกาย  
  หมูท่ี 3  พืชผักตางๆ เพื่อเสริมสรางการทํางานของรางกายใหเปนปกติ  
  หมูท่ี 4  ผลไมตางๆ ใหประโยชน เชนเดียวกับหมูท่ี 3  
  หมูท่ี 5  น้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว ซ่ึงจะใหพลังงานและความอบอุน 
   แกรางกาย  
 ดังนั้น ในหนึ่งวันจึงตองเลือกรับประทานอาหารใหครบท้ัง 5 หมู มีปริมาณท่ีพอเหมาะ 
นอกจากนี้ในอาหารแตละหมู ควรเลือกรับประทานใหหลากหลาย เพื่อใหไดสารอาหารตางๆ ครบ
ตามความตองการของรางกายอันจะนําไปสูการรับประทานดีมีผลใหเกิด "ภาวะโภชนาการดี"  
  1.2  หม่ันดูแลน้ําหนักตัว ใชเปนเคร่ืองบงช้ีสําคัญท่ีบอกถึงภาวะสุขภาพของคน
วาดีหรือไม เพราะแตละคนจะตองมีน้ําหนักตัวท่ีเหมาะสมตามวัย และไดสัดสวนกับความสูง 
ดังนั้น การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑโดยการรับประทานอาหารใหเหมาะสมควบคูไปกับ                
การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งถาน้ําหนักตัว        
ตํ่ากวาเกณฑปกติหรือผอมไป จะทําใหรางกายออนแอเจ็บปวยงาย และประสิทธิภาพการเรียน     
การทํางานดอยลงกวาปกติ ในทางตรงขามหากมีน้ําหนักมากกวาปกติหรืออวนไป จะมีความเส่ียง
สูงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งบางชนิดอันเปน
สาเหตุการตายลําดับตนๆ ของคนไทย การรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติโดยการรับประทาน
อาหารใหถูกหลักโภชนาการและออกกําลังกายอยางเหมาะสมจะชวยใหสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาวและ
เปนสุข  
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ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนการแกปญหา 
 

เคร่ืองมือ 
 1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 2. ใหความรูเร่ืองขาวและอาหารประเภทแปง 
 3. ใหความรูเร่ืองการกินผักและผลไม 
 4. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
 5. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 

ระยะเวลา  135 นาที 
 

ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาเลนเกมถามตอบทบทวนความจําโภชนบัญญัติ 9 
ประการ เร่ืองอาหารหลัก 5 หมู และการดูแลน้ําหนักตัว เพื่อใหผูรับคําปรึกษามีความรู ความเขาใจ
เพิ่มข้ึน 
 2. ผูใหคําปรึกษาใหความรูเร่ืองขาวและอาหารประเภทแปงเพื่อใหผูรับคําปรึกษาเกิด
ความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได 
 3. ผูใหคําปรึกษาใหความรูเร่ืองผักและผลไมเพื่อใหผูรับคําปรึกษาเกิดความรู ความ
เขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได 
 4. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาออกกําลังกายทุกๆ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี 
วันละ 30 นาที 
 5. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึกน้ําหนักและ
สวนสูง (ทุกวันพฤหัสบดี) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูรับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เร่ืองขาวและอาหาร
ประเภทแปง 
 2. ผูรับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เร่ืองการกินผักและผลไม 
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4.1 เกมทบทวนความจํา โภชนบัญญัติ 9 ประการ (ขอ 1) 
 
รูปแบบของกิจกรรม 
 1. เกม “จัดลําดับ” 
  อุปกรณ  กลองกระดาษ บัตรคําอาหารหลัก 5 หมู และบัตรคําการออกกําลังกาย 
  วิธีการเลน  ผูเลนจับกลุม กลุมละ 5 คน โดยใหจัดลําดับอาหารหลัก 5 หมู และการ
ออกกําลังกาย ใหถูกตอง  และในบัตรคํานั้นจะมีขอท่ีผิดอยู 3 ขอ รวมกันโดยผูคุมจะกําหนดเวลา 2 
นาที เม่ือครบ 2 นาที แลวผูคุมเกมเปานกหวีด ใหผูเลนหยุดทันทีแลวผูคุมเกมก็จะตรวจดูวาผูเลน
กลุมไหนจัดลําดับถูกบางถาผูเลนเกมจัดลําดับถูกใหผูเลนเกมพูดอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง ผูคุม
เกมใหรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจแกผูเลนเกม 
 
  ตัวอยาง บัตรคําอาหารหลัก 5 หมู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นม ไข เน้ือสัตวตางๆ ถ่ัวเมล็ดแหง และงา ซึ่งจะชวยใหรางกาย
เจริญเติบโตแข็งแรง และชวยซอมแซม สวนที่สึกหรอ 

 

ขาว แปง เผือกมัน นํ้าตาล ใหพลังงานแกรางกาย 

พืชผัก ตางๆ เพ่ือเสริมสรางการทํางานของรางกายใหเปนปกติ 

ผลไมตางๆ ใหประโยชน  

นํ้ามันและไขมันจากพืชและสัตว ซึ่งจะใหพลังงาน 
และความอบอุนแกรางกาย 

 
หมู 1 

หมู 2 

หมู 3 

หมู 4 

 
หมู 5 
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  บัตรคําประโยชนของการออกกําลังกาย  
 

รางกายแข็งแรงสมบูรณ 
 

มีพละกําลังในการทํากิจกรรม และการทํางาน 
 

มีอารมณและจิตใจท่ีแจมใส 
 

บุคลิกภาพดี รูปรางสงางาม 
 

ทําใหน้ําหนกัตัวเพิ่มข้ึน 
 

ทําใหจิตใจซึมเศรา ไมเบิกบาน 
 

ทําใหโมโหงาย ใจรอน 
 

ลดไขมันในรางกายและลดน้าํหนักได 
 
  ประโยชนของเกม  ผูเลนไดรับความต่ืนเตน และฝกทักษะความจํา 
 
ท่ีมา: อํานาจ เจริญศิลป. เกมประกอบการสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขุนนนทการพิมพ.  
         2549. 
 
 2. หลังจากนั้นผูใหคําปรึกษาสรุปในเร่ืองการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ
(ขอ 1) ใหผูรับคําปรึกษาฟง 
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4.2  ใหความรูเร่ืองขาวและอาหารประเภทแปง 
 

 ขาวเปนอาหารหลักของคนไทย เปนแหลงอาหารท่ีให
พลังงานสารอาหารท่ีมีมากในขาว ไดแกคารโบไฮเดรตและ
โปรตีน โดยเฉพาะขาวกลอง หรือขาวซอมมือซ่ึงเปนขาวท่ีขัดสี
แตนอยนั้น ถือวาเปนขาวท่ีมีประโยชนมากกวา ท่ีขัดสีจนขาว 
เนื่องจากมีสารอาหารโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร แรธาตุและ
วิตามินในปริมาณท่ีสูงกวาเรากินขาวควบคูไปกับอาหารอ่ืนๆ ซ่ึง
ประกอบดวยเนื้อสัตว ไข ถ่ัว เมล็ดแหง ผัก ผลไมและไขมันจาก

สัตวจึงทําใหรางกายมีโอกาสไดรับสารอาหารอ่ืนๆ เพิ่มเติม และหลากหลายในแตละม้ือ 
 ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอ่ืนๆ มีมากมาย เชน กวยเตี๋ยว ขนมจีน บะหม่ีเปนแหลง 
อาหารท่ีใหพลังงานเชนเดียวกัน และสามารถจัดใหบริการอาหารอยางรวดเร็วซ่ึงเปนอาหารจาน 
ดวนหรืออาหารจานเดียวแบบไทยๆ ท้ังยังมีใยอาหารจากผักประเภทตางๆ มากกวาอาหารจานดวน
หรืออาหารจานเดียวแบบตะวันตกควรคํานึงถึงปริมาณอาหารประเภทขาวและแปงท่ีกินใน 
แตละวัน เพราะถารางกายไดรับเกินความตองการ แลวจะถูกเปล่ียนเปนไขมันเก็บไวตามสวนตางๆ 
ของรางกายเม่ือสะสมมากข้ึนจะทําใหเกิดโรคอวนได ดังนั้นการกินขาวเปน
อาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ พรอมดวยอาหารอื่นท่ี
หลากหลายครบ 5 หมู ในสัดสวนเหมาะสมและปริมาณท่ีเพียงพอจึงเปนส่ิงท่ี
พึงปฏิบัติเพื่อนําไปสูการมีภาวะโภชนาการท่ีดีและสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ  
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4.3 กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 
 

พืชผักผลไม  
  เปนแหลงสําคัญของวิตามินและแรธาตุ รวมท้ังสารอ่ืนๆ ซ่ึงลวนแตมีความจําเปนตอ

รางกายท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดี เชน ใยอาหารชวยใน การขับถายและนําโคเลสเตอรอลสารพิษ
ท่ีกอโรคมะเร็งบางชนิดออกจากรางกายทําใหลดการสะสมสารพิษเหลานั้น  
  นอกจากนั้น พืชผัก ผลไมหลายอยางใหพลังงานตํ่า ดังนั้นหากกินใหหลากหลายเปน
ประจําจะไมกอใหเกิดโรคอวนและไขมันอุดตันในเสนเลือดในทางตรงขามกลับลดความเส่ียงตอ
การเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ  

 จากผลการวิจัยลาสุดพบวาสารแคโรทีน และวิตามินซีในพืชผัก ผลไมมีผลปองกัน 
ไมใหไขมันไปเกาะท่ี ผนังหลอดเลือด และปองกันมะเร็งบางประเภท  

  ประเทศไทยมีผัก และผลไมตลอดท้ังปจึงควรสงเสริมใหกินเปนประจําทุกๆ วัน 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยเรียน และวัยรุนท่ีรางกายตองการวิตามิน แรธาตุ เพื่อใชในการเจริญเติบโต
และเสริมสรางใหรางกาย ทุกระบบทํางานไดเปนปกติ  
 พืชผัก มีหลายประเภทและกินไดแทบทุกสวนประเภทผักกินใบ ยอด และกาน เชน 
กระถิน ผักบุง ตําลึง คะนา สายบัว บอน ผักกูด ผักแวน ประเภทกินดอก เชน ดอกกระเจียว  
ดอกกะหลํ่า ดอกโสน ดอกแค ประเภทกินผล เชน บวบ ฟกทอง ถ่ัวฝกยาว มะเขือเทศ มะเขือยาว 
มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบ ประเภทกินราก เชน หัวผักกาด แครอท กระชาย ขม้ินขาว ขิงออน พืชผัก
ตางๆ โดยเฉพาะผักสีเขียวเปนแหลงวิตามินหลายชนิด กลุมวิตามินซี วิตามินเอ แรธาตุและ 
ใยอาหาร  
 ผลไม มีท้ังท่ีกินดิบและกินสุก มีรสหวานและเปร้ียว ซ่ึงใหประโยชนแตกตางกันไป  

 ผลไมท่ีกินดิบ เชน ฝร่ัง มะมวงมัน ชมพู กลวย สับปะรด สมเขียวหวาน สมโอ ซ่ึงมี
วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินซีสูง  

  ผลไมท่ีกินสุกท่ีมีสีเหลือง เชน มะละกอ มะมวงสุกมีวิตามินเอสูง  
  สําหรับผูมีภาวะโภชนาการเกินควรจํากัดปริมาณการกินผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชน
ทุเรียน ละมุด ลําไยและขนุนเพราะมีน้ําตาลสูง 
  เพื่อการมีสุขภาพท่ีสมบูรณและแข็งแรงจึงควรกินพืชผักทุกม้ือใหหลากหลายชนิด
สลับกันไปสวนผลไม  ควรกินเปนประจําสมํ่าเสมอโดยเฉพาะหลังกินอาหารแตละม้ือ และกินเปน
อาหารวางและควรกินพืช ผักผลไมตามฤดูกาล 
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ขั้นตอนท่ี 5 วางแผนการแกปญหา 
 

เคร่ืองมือ 
 1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 2. ใหความรูเร่ืองปลา เนื้อสัตว ไข และถ่ัวเมล็ดแหง 
 3. ใหความรูเร่ืองการดื่มนม 
 4. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
 5. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 
ระยะเวลา  135 นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาเลนเกมถามตอบทบทวนความจําโภชนบัญญัติ 9 
ประการ เร่ืองขาว อาหารประเภทแปงและการกินผัก ผลไม เพื่อใหผู รับคําปรึกษามีความรู 
ความเขาใจเพิ่มข้ึน 
 2. ผูใหคําปรึกษาใหความรู เ ร่ืองปลา เนื้อสัตว ไขและถ่ัวเมล็ดแหงเพื่อใหผู รับ 
การปรึกษาเกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได 
 3. ผูใหคําปรึกษาใหความรูเร่ืองดื่มนมใหเหมาะสมตามวัยเพื่อใหผูรับคําปรึกษาเกิด
ความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได 
 4. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาออกกําลังกายทุกๆ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี 
วันละ 30 นาที 
 5. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึกน้ําหนักและ
สวนสูง (ทุกวันพฤหัสบดี) 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูรับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการเร่ืองปลา เนื้อสัตว ไข 
และถ่ัวเมล็ดแหง 
 2. ผู รับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการเร่ืองดื่มนมให
เหมาะสมตามวัย 
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5.1 เกมทบทวนความจํา โภชนบัญญัติ 9 ประการ (ขอ 2, 3) 
 
รูปแบบของกิจกรรม 
 1. เกม “เกาอ้ีดนตรี ทวนซํ้าย้ําความจํา” 
  อุปกรณ  เกาอ้ี ใบคําถาม 5 คําถาม 
  วิธีการเลน  ผูเลนจะยืนลอมรอบวงกลมเกาอ้ี 10 ตัว โดยผูคุมเกมจะเปดเพลงและให
ผูเลนเดินหรือเตนวนรอบเกาอ้ีพอผูเลนเตนหรือเดินไปไดพอสมควรผูคุมเกมปดเพลงแลวใหผูเลน
รีบวิ่งไปที่นั่งเกาอ้ี โดยรอบแรกจัดเกาอ้ี 10 ตัว รอบท่ีสองเอาเกาอ้ีออก 1 ตัว เหลือเกาอ้ี 9 ตัว และ
ลดเกาอ้ีลงไปเร่ือยๆ จนกระท่ังไดผูเลนท่ีวิ่งไปนั่งเกาอ้ีไมทัน เม่ือไดผูเลนครบ 5 คนแลวใหผูเลนจบั
คําถามออกมาแลวอานคําถามและตอบใหเพื่อในกลุมฟง 
  ประโยชนของเกม  ผูเลนไดรับความต่ืนเตน และฝกทักษะความจํา 
 
ท่ีมา: อํานาจ  เจริญศิลป. เกมประกอบการสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขุนนนทการพิมพ.  
         2549. 
 
 2. ใบคําถาม 
  1. ขาวมีสารอาหารอะไรบาง 
   คําตอบ คารโบไฮเดรต และโปรตีน 
  2. ประโยชนของขาวกลองหรือขาวซอมมือ ถาจัดอยูในอาหารหลัก 5 หมู ควรจะ 
   อยูหมูใด 
   คําตอบ หมูท่ี 2 
  3. พืชผัก ผลไม เปนแหลงอาหารท่ีสําคัญอะไรบาง 
   คําตอบ วิตามินและแรธาตุ 
  4. ผักและผลไมเม่ือรับประทานเปนประจํามีประโยชนอยางไร จงยกตัวอยาง 
   คําตอบ ชวยในการขับถาย, ลดการสะสมสารพิษ 
  5. คนท่ีเปนโรคอวนควรจํากัดปริมาณการกินผลไมประเภทใด 
   คําตอบ รสหวาน  
 3. หลังจากนั้นผูใหคําปรึกษาสรุปในเร่ืองการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ ขอ 2 และ3 
ใหผูรับคําปรึกษาฟง   
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5.2 ใหความรูเร่ือง ปลา เนื้อสัตว ไขและถ่ัวเมล็ดแหง 
 
 ปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไขและถ่ัวเมล็ดแหง เปนแหลงโปรตีนท่ีดีโปรตีนเปนสารอาหาร
ท่ีรางกายจําเปนตองไดรับอยางเพียงพอท้ังคุณภาพและปริมาณเพื่อนําไปเสริมสรางรางกายให
เจริญเติบโตและซอมแซมเนื้อเยื่อซ่ึงเส่ือมสลายใหอยูในสภาพปกติเปนสวนประกอบ ของสารสราง
ภูมิคุมกัน โรคติดเช้ือ และใหพลังงานแกรางกายแหลงอาหาร ท่ีให โปรตีนท่ีสําคัญ ไดแก 
  -  ปลา เปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีดี ยอยงายมีไขมันตํ่า หากกินปลาแทนเนื้อสัตว
เปนประจําจะชวยลดปริมาณไขมันในโลหิตในเนื้อปลามีฟอสฟอรัสสูง และถากินปลาเล็กปลานอย 
รวมท้ังปลากระปองจะไดแคลเซียมซ่ึงทําใหกระดูกและฟนแข็งแรง และปลาทะเลทุกชนิดมีสาร 
ไอโอดีนปองกันไมใหเปนโรคขาดสารไอโอดีน  
  -  เนื้อสัตวไมติดมัน เนื้อสัตวทุกชนิดใหโปรตีนแกรางกายแตการกินเนื้อสัตวไม   
ติดมันเปนประจําไมเพียงแตจะทําใหรางกายไดรับโปรตีนอยางเพียงพอเทานั้น  

         -  ไข เปนอาหารอีกชนิดหนึ่งท่ีมีโปรตีนสูงมีแรธาตุและวิตามินท่ีจําเปน
และเปนประโยชนตอรางกายมากมายหลายชนิดในเด็กควรกินไขวันละฟอง ผูใหญท่ีมี
ภาวะโภชนาการปกติควรกินไข สัปดาหละ 2-3 ฟอง ท่ีสําคัญคือควรกินไขท่ีปรุงใหสุก 
ท้ังไขเปดและไขไกมีคุณคาทางโภชนาการไมแตกตางกัน 
  -  ถ่ัวเมล็ดแหง เปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีดี หางาย ราคาถูกและมีหลากหลายชนิด
ไดแก ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ถ่ัวลิสง เปนตน รวมไปถึงผลิตภัณฑทําจากถ่ัวเมล็ดแหง 
ไดแกเตาหู เตาเจี้ยว น้ํานมถ่ัวเหลือง หรือน้ําเตาหู และอาหารท่ีทําจากถ่ัว เชนถ่ัวกวน ขนมไสถ่ัว
ตาง ๆ ควรกินถ่ัวเมล็ดแหงสลับกับเนื้อสัตวเปนประจําจะทําใหรางกายไดสารอาหารครบถวนยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ถ่ัวยัง ใหพลังงานแกรางกายไดดีอีกดวย 
  -  และงา เปนอาหารท่ีมีคุณประโยชนทางโภชนาการท่ีใหท้ังโปรตีน ไขมัน 
วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินอี แคลเซียม จึงควรกินงาเปนประจํา  
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5.3  ใหความรูเร่ืองการดื่มนม 
 
 

 นมเปนอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลทุก
เพศทุกวัย ท้ังนมจืดและนมปรุงแตงชนิดตางๆ แรธาตุ
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในนมชวยใหกระดูกและฟน
แข็งแรงนมมีโปรตีน น้ําตาลแลคโตสและวิตามิน
ตางๆ โดยเฉพาะวิตามินเอซ่ึงชวยในการมองเห็นและ
บํารุงเนื้อเยื่อและวิตามินบีสองซ่ึงชวยใหรางกาย
เจริญเติบโตและเน้ือเยื่อตางๆ ทําหนาท่ีเปนปกติ หญิง

ต้ังครรภ เด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุนควรดื่มนมวันละ 2-3 แกว ผูใหญและผูสูงอายุ ควรด่ืม วันละ  
1-2 แกว ผูมีปญหาโรคอวน หรือมีไขมันในเลือดสูงควรดื่มนมพรองมันเนย  
 กรณีท่ีเลือกซ้ือ 
 - นมเปร้ียวชนิดดื่ม ควรเลือกชนิดท่ีทําจากนมท่ีมีเนื้อนมในปริมาณสูงโดยใหดูท่ีขาง
กลองหรือขวดจะทําใหไดคุณคาอาหารใกลเคียงนมสด  
 - ผูใหญบางคนไมสามารถดื่มนมสดไดเนื่องจากดื่มแลวเกิดปญหาทองเดินหรือ
ทองอืด เพราะรางกายไมสามารถยอยน้ําตาลแลคโตสในนมไดจึงอาจปรับเปล่ียนวิธีการโดยใหดื่ม
นมคร้ังละนอย ๆ เชน 1/4 แกวแลวคอย ๆ เพิ่มข้ึนดื่มนมหลังอาหารหรือดื่มนมถ่ัวเหลือง หรือ
เปล่ียนเปนกินโยเกิรตชนิดครีมซ่ึงจัดเปนนมเปร้ียวชนิดหนึ่ง  
 - นมเปร้ียว มีจุลินทรียท่ีไมเปนอันตรายตอคนและสามารถยอยน้ําตาลแลคโตสในนม
ชวยลดปญหาทองเดินหรือทองอืดดังกลาว  
 - นมถ่ัวเหลืองหรือน้ําเตาหูเปนผลิตภัณฑท่ีทําจากถ่ัวเหลือง ใหโปรตีน วิตามิน  
แรธาตุท่ีมีประโยชนตอรางกายจึงดื่มไดเปนประจําเชนกัน 
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ขั้นตอนท่ี 6 วางแผนการแกปญหา 
 

เคร่ืองมือ 
 1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 2. ใหความรูเร่ืองการกินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร 
 3. ใหความรูเร่ืองการหลีกเล่ียงอาหารที่รสหวานจัดและเค็มจัด 
 4. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
 5. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 
ระยะเวลา  135 นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาเลนเกมถามตอบทบทวนความจําโภชนบัญญัติ 9 
ประการ เร่ืองปลา เนื้อสัตว ไขและถ่ัวเมล็ดแหง และการดื่มนมใหเหมาะสมกับวัย เพื่อใหผูรับ 
การปรึกษามีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน 
 2. ผูใหคําปรึกษาใหความรู เ ร่ืองการกินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควรเพื่อใหผู รับ 
การปรึกษาเกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได 
 3. ผูใหคําปรึกษาใหความรูเร่ืองการหลีกเล่ียงอาหารท่ีรสจัดและเค็มจัดเพื่อใหผูรับ
คําปรึกษาเกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได 
 4. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาออกกําลังกาย 
 5. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึกน้ําหนักและ
สวนสูง (ทุกวันพฤหัสบดี) 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูรับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการเร่ืองการกินอาหารท่ีมี
ไขมันแตพอควร 
 2. ผูรับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการเร่ืองการหลีกเล่ียง
อาหารที่รสจัดและเค็มจัด 
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6.1 เกมทบทวนความจํา โภชนบัญญัติ 9 ประการ (ขอ 4, 5) 
 

รูปแบบของกิจกรรม 
1. รองเพลง เขาสูกิจกรรม   

เนื้อเพลงสัมมนาครูโรงเรียนอุรสุลิน. 2542 
 

เพลง “ดีซีดี” 
ดีซีดี ลีดีซีดี กตีาปาจุมปาลาจี 
ดีซีดี ลีดีซีดี กตีาปาจุมปาลาจี 

ซาลาม ซาลาม ๆๆๆ เฮ 
จบ 

 2. เกมแขงฟุตบอล (ลูกฟุตบอล) 
  อุปกรณ  ลูกฟุตบอล 2 ลูก มานั่งจํานวน 10 ตัว ต้ัง แถวละ 5 ตัว 2 แถว 
  วิธีการเลน  คนเลนเหยียดขาท้ัง 2 และเทาใหชิดกัน ผูคุมเกมเอาลูกฟุตบอลวางบน
หลังเทาของคนหัวแถวท้ัง 2 กลุม แลวใหสัญญาณ คนหัวแถวรีบสงลูกฟุตบอลใหคนถัดไป การสง
ตองใชขาและเทาสงตอๆ ไปจนถึงคนปลายแถว ถาลูกฟุตบอลตกจากเทาของผูใด กลุมนั้นตองเข่ีย
ลูกฟุตบอลไปยังคนหัวแถว แลวกลับไปนั่งท่ี คนหัวแถวก็สงตอไปใหม ถาสมมติวากลุมใดกลุม
หนึ่งทําลูกฟุตบอลตกจากเทา 2 คร้ัง กลุมนั้นตองอานคําถามและตอบคําถามใหทุกคนในกลุมฟง 
  ประโยชนของเกม  ผูเลนไดรับความต่ืนเตนและฝกทักษะความจํา 
 
ท่ีมา:  อํานาจ  เจริญศิลป. เกมประกอบการสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขุนนนทการพิมพ.  
          2549. 
 
 3. ใบคําถาม 
  1. ใหนักเรียนบอกช่ือแหลงอาหารโปรตีนมีอะไรบาง 
   คําตอบ ปลา, เนื้อสัตวไมติดมัน และถ่ัวเมล็ดแหง 
  2. ปลากระปองมีประโยชนตอคุณคาโภชนาการหรือไม? อยางไร? 
   คําตอบ มีประโยชนคือ แคลเซียมท่ีดีตอกระดูกและฟน 
  3. โปรตีนท่ีไดจากถ่ัวเมล็ดแหงมีถ่ัวชนิดใดบาง ยกตัวอยาง 
   คําตอบ ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ถ่ัวลิสง 
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4. สมมุติวาเพื่อนของนักเรียนไมสามารถดื่มนมสดได เพราะด่ืมแลวเกิดอาการ 
   ทองเดินหรือทองอืด นักเรียนจะแนะนําเพื่อนอยางไร 
   คําตอบ ปรับเปล่ียนวิธีดื่มโดยคอยดื่มนมคร้ังละนอยๆ  
  5. นมถ่ัวเหลืองหรือน้ําเตาหูไดประโยชนจากคุณคาทางโภชนาการอยางไร 
   คําตอบ โปรตีน วิตามิน แรธาตุ 

4. หลังจากนั้นผูใหคําปรึกษาสรุปในเร่ืองการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ ขอ 4 และ5 
ใหผูรับคําปรึกษาฟง  
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6.2 ใหความรูเร่ืองกินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร 
 

 
 ไขมันเปนอาหารท่ีจําเปนตอสุขภาพ ใหพลังงาน ความ
อบอุน และชวยการดูดซึม วิตามินท่ีละลายในไขมันคือวิตามิน เอ 
ดี อี และเค ไขมันและน้ํามันจากพืชและจากสัตวเปนแหลง
พลังงานเขมขนใหกรดไขมันท่ีจําเปนแกรางกายและทําใหอาหาร
มีรสชาติดีข้ึน ปจจุบันคนไทยกินไขมันมากกวาในอดีตและมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนอีกในอนาคตจึงควรจํากัดใหพลังงานท่ีไดจาก

ไขมันอยางมากไมเกินรอยละ 30 ของพลังงาน ท่ีไดจากอาหารท้ังหมดไขมันในอาหารมีท้ังประเภท
ไขมันอ่ิมตัว และไขมันไมอ่ิมตัวการไดรับกรดไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอลมากเกินไปจะทําให
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง และเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจ ควร
ประกอบอาหารดวยวิธี ตม นึ่ง ปง และยางแทนการทอดหรือผัดจะลด
ปริมาณไขมันในอาหารการรูชนิดอาหารท่ีมีไขมันสูง โดยเฉพาะ 
ปริมาณไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอลรูจักการประกอบอาหารไมใหมี
ไขมันมากจะควบคุมหรือจํากัดปริมาณไขมันในอาหารไดและยังเลือก
คุณภาพไขมันจากอาหารไดเหมาะสม และเปนผลดีตอสุขภาพ 
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6.3  ใหความรูเร่ืองหลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 
 

 การกินอาหารรสจัดจนเปนนิสัยจะเกิดโทษแกรางกาย 
โดยเฉพาะ รสหวานจัด และเค็มจัด น้ําตาลเปนสวนประกอบใน
อาหารและขนมท่ีเรากินเปนประจําอยูแลวยังไดเพิ่มจากนํ้าอัดลม 
ลูกกวาด เพิ่มในน้ําชา กาแฟอีก ควรจํากัดพลังงานท่ีไดจากน้ําตาล
ในแตละวันอยางมากสุดไมเกิน รอยละ 10 ของพลังงานท่ีไดรับ
จากอาหารท้ังหมดและไมควรกินน้ําตาลเกินวันละ 40-55 กรัม หรือ
มากกวา 4 ชอนโตะตอวัน เพราะพลังงานท่ีไดรับจากน้ําตาล

สวนเกินจะสะสมทําใหอวนได เกลือโซเดียมหรือเกลือแกง เปนสารท่ีใหความเค็มในเครื่องปรุงรส 
เชน น้ําปลา ซีอ้ิวขาวและเกลือท่ี ใชในการถนอมอาหาร เชน ปลารา ปลาเค็ม ผักดอง และยังแฝงมา
กับขนมอบกรอบ ขนมอบฟู 
 ถาไดเกลือแกงเกินวันละ 6 กรัม หรือมากกวา 1 ชอนชา 
จะเส่ียงตอภาวะความดันโลหิตสูง จึงควรลดการเติมเครื่องปรุงรส
โดยไมจําเปน 
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ขั้นตอนท่ี 7 วางแผนการแกปญหา 
 
เคร่ืองมือ 
 1. “เกมทบทวนความจํา” เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 2. ใหความรูเร่ืองการกินอาหารท่ีสะอาด 
 3. ใหความรูเร่ืองงดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
 4. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
 5. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 
ระยะเวลา  155 นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาเลนเกมถามตอบทบทวนความจําโภชนบัญญัติ 9 
ประการ เร่ือง การกินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร หลีกเล่ียงอาหารที่รสหวานจัดและเค็มจัด เพื่อให
ผูรับคําปรึกษามีความรู ความเขาใจเพิ่มข้ึน 
 2. ผูใหคําปรึกษาใหความรูเร่ืองการกินอาหารท่ีสะอาดเพื่อใหผูรับคําปรึกษาเกิดความรู 
ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติได 
 3. ผูใหคําปรึกษาใหความรูเ ร่ืองงดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเพื่อใหผู รับ 
การปรึกษาเกิดความรู ความเขาใจและสามารถนําขอมูลไปเผยแพรใหกับบุคคลในครอบครัวหรือ
บุคคลอ่ืนได 
 4. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาออกกําลังกาย 
 5. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึกน้ําหนักและ
สวนสูง (ทุกวันพฤหัสบดี) 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูรับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการเร่ืองการกินอาหารท่ี
สะอาด 
 2. ผู รับคําปรึกษาไดรับความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการเร่ืองงดหรือลด
เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
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7.1 เกมทบทวนความจํา โภชนบัญญัติ 9 ประการ (ขอ 6, 7, 8 และ 9) 
 

รูปแบบของกิจกรรม  
 1. รองเพลงเขาสูกิจกรรม 

เนื้อเพลงสัมมนาครูโรงเรียนอุรสุลิน. 2542 
 

เพลง “จะไปทะเล” 
เฮ จะไปทะเลจับปูทะเล   จะไปทะเลอดดูลิเก 

จับปูก็ดีนี   ลิเกก็ดนี ี
ฉันเลยโพล เพลลงไปนอนเปล 

จบ 
 2. เกมวิ่งเก็บกลอง 
  อุปกรณ   กลองใสของ(กลองเล็ก) 10 กลอง กลุมละ 5 คน 
    จานสังกะสี 2 ใบ 
  วิธีการเลน  ในกลองจะมีใบคําถามท้ังหมด 6 ขอ และกลอง 10 กลอง แบงกลุม   
กลุมละ 5 คน 2 กลุม แบงกลอง 5 กลองเทากับจํานวนกลุม โดยใหแตละกลุมเขาแถว โดยผูคุมเกม
จะวางจานเปลาไวท่ีจุดท่ี 1 และจุดท่ี 2 กลองคําถาม ผูเลนเกมคนแรกจะตองเร่ิมวิ่งจากจุดแรกท่ีผูคุม
กําหนดไวแลววิ่งไปยังจุดท่ี 2 เพื่อไปหยิบกลองคําถามมาใสจานจุดท่ี 1 และจากนั้นแตะมือเพื่อน
คนท่ี 2 ใหคนท่ีสองวิ่งไปยังจุดท่ี 2 หยิบกลองมาใสจานตรงจุดท่ี 1 ทําแบบนี้ไปเร่ือยจนครบ 5 คน 
เม่ือผูเลนเกมวิ่งครบ 5 คนแลวใหนั่งลง จากน้ันผูคุมเกมใหกลุมท่ีแพแกะคําถามจากกลองอานและ
ตอบใหเพื่อนฟง  
  ประโยชนของเกม  ผูเลนไดรับความต่ืนเตน และฝกทักษะความจํา 
 
ท่ีมา: อํานาจ เจริญศิลป. เกมประกอบการสอน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพขุนนนทการพิมพ.  
         2549. 
 3. ใบคําถาม 
  1. ไขมันเปนอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ หรือไมอยางไร 
   คําตอบ มี ประโยชนคือใหพลังงาน ความอบอุน และชวยในการดูดซึมวิตามินท่ี 
   ละลายในไขมัน 
  2. มีวิธีเลือกรับประทานอาหารดวยวิธีใดท่ีจะลดปริมาณไขมันในอาหารได 
   คําตอบ ตม นึ่ง ปง/ยาง แทนการทอดหรือผัด 
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  3. พลังงานจากไขมันในแตละวันควรไมเกินรอยละเทาใดของพลังงาน 
   คําตอบ ไมเกินรอยละ 30 ของพลังงาน 
  4. หากรับประทานอาหารที่มีรสจัดเปนประจําจะสงผลตอสุขภาพอยางไร 
   คําตอบ ทําใหเกิดโรคตางๆ ตามมา เชน โรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
  5. รานอาหารและอาหารที่ปรุงสําเร็จท่ีถูกสุขลักษณะเปนอยางไร 
   คําตอบ อาหารตองปรุงสุกใหมๆ มีการปกปดปองกันแมลงวัน ภาชนะและ 
   อุปกรณตองสะอาด 

6. การดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลผสมเปนประจํามีความเส่ียงตอการเปน 
   โรคอะไร 
   คําตอบ พิษสุราเร้ือรัง โรคตับแข็ง โรคติดเช้ือ เชน ปอดบวม วัณโรค 
 4. หลังจากนั้นผูใหคําปรึกษาสรุปในเร่ืองการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ ขอ 6, 7, 9 
และ 9 ใหผูรับคําปรึกษาฟง   
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7.2  ใหความรูเร่ืองการกินอาหารท่ีสะอาด 
 
 
 
 - สภาพสังคมและการดําเนินชีวิตอยางเรงรีบในปจจุบัน   
ทําใหมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากการประกอบอาหารในครัวเรือน 
เชนซ้ืออาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมบริโภค หรือ อาหารพรอมปรุงซ่ึง
มักมีการปนเป อนและไมสะอาด  ทําให มีแนวโนมว าคนไทยมี             
การเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินอาหารเพ่ิมข้ึน  

 - อาหารมีการปนเปอนจากขบวนการผลิต ปรุง ประกอบ 
และจําหนายโดยไมถูกสุขลักษณะหรือจากส่ิงแวดลอมท่ีไมเหมาะสมทํา
ใหมีการปนเปอนจากเช้ือโรค พยาธิตางๆ สารเคมีท่ีเปนพิษหรือโลหะ
หนักท่ีเปนอันตราย 
 - ควรกินอาหารผลิตจากแหลงท่ีเช่ือถือได พืชผัก ผลไมตอง
ลางสะอาด เลือกซ้ืออาหารปรุงสําเร็จจากท่ีจําหนายท่ีถูกสุขลักษณะ     

ปรุงสุกใหม ๆ มีการปกปดปองกันแมลงวันบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดมีอุปกรณหยิบจับหรือตักแทน
การใชมือ  
 - ตองมีสุขนิสัยท่ีดีในการกินอาหารคือลางมือกอนกินอาหารและหลังใชสวมมีชอน
กลาง ถารวมกินหลายคนและหยิบจับอุปกรณใหถูกตอง  
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7.3  ใหความรูเร่ืองงดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
 
 - ปจจุบันคนไทยมีแนวโนมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเพิ่มสูงข้ึนพรอมกับมี    
อุบัติการณของโรคไมติดตออันเนื่องมาจากเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีนาตกใจยิ่งคืออัตราการตาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุ บนทองถนนสูงข้ึนดวยสาเหตุสําคัญในการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความมึนเมา

จากการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  ขณะขับข่ียานพาหนะ  เคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลหมายรวมถึงสุรา เบียร ไวน บร่ันดี ตลอดจนเคร่ืองดื่มทุกชนิดท่ีมี
แอลกอฮอลผสมอยู  
 - การด่ืมสุรา หรือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนประจําจะมีโทษ

และเปนอันตรายตอสุขภาพสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอยางมากมาย ดังนี้มีความ
เส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 - มีความเส่ียงสูงตอการเปนโรคตับแข็ง เพราะพิษแอลกอฮอล มีฤทธ์ิทําลายเนื้อตับ     
ผูท่ีดื่มเปนประจําจะมีโอกาสเปนโรคตับแข็งสูงถึง 7 เทาของผูท่ีไมดื่ม  
 - มีความเส่ียงสูงตอการเปนโรคแผลในกระเพาะลําไสและโรคมะเร็ง
ของหลอดอาหารในรายท่ีเปนโรคพิษสุราเร้ือรังสวนมากจะลงทายดวยโรคตับ
แข็งและโรคติดเช้ือ เชน ปอดบวมและวัณโรค  
 - ในรายท่ีดื่มโดยไมกินขาวและกับขาวจะมีโอกาสเส่ียงตอการเปน

โรคขาดสาร อาหารไดในทางตรงกันขามในรายท่ีดื่มพรอมกับแกลมท่ีมีไขมัน และ
โปรตีนสูงจะมีโอกาสเปนโรคอวนซ่ึงจะมีโรคอ่ืน ๆ ตามมามาก  
 - มีฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลางฤทธ์ิแอลกอฮอลจะไป กดสมอง
ศูนยควบคุมสติสัมปชัญญะและศูนยหัวใจ  จึงทําใหขาดสติเสียการทรงตัว 
สมรรถภาพการทํางานลดนอยลงและทําใหเกิดความประมาทอันเปนสาเหตุสําคัญท่ี

กอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนซ่ึงเปนสาเหตุแหงการตายของคนไทยในลําดับตนๆ ในปจจุบัน  
 - กอใหเกิดการสูญเสียเงินทอง และเกิดความไมสงบสุขในครอบครัวไดตลอดเวลา  
 การจะมีโภชนาการดี สุขภาพดี และคุณภาพชีวิตดี ตองคํานึงถึงหลักใหญ ดังนี้ 
 1.  กินอาหารและปฏิบัติตาม 9 ขอ 
 2.  ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
 3.  ผอนคลายจิตใจ 
 4.  หลีกเล่ียงส่ิงซ่ึงเปนพิษภัย เชน บุหร่ี เหลา และส่ิงแวดลอมท่ีเปนมลพิษ 
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ขั้นตอนท่ี 8 วางแผนการแกปญหา 
 
เคร่ืองมือ 
 1. ใหความรูเร่ืองการเลือกกินอาหารวาง 
 2. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
 2. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนัก  
 
ระยะเวลา  110 นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. ผูใหคําปรึกษาใหความรูเร่ืองการเลือกกินอาหารวาง เพื่อใหผูรับคําปรึกษาเกิดความรู 
ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติไดในชีวิตประจําวัน 
 2. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาออกกําลังกาย 
 3. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึกน้ําหนักและ
สวนสูง (ทุกวันพฤหัสบดี) 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผู รับคําปรึกษาได รับความรู เ ร่ืองการเลือกกินอาหารวางและสามารถเลือก
รับประทานใหถูกหลักโภชนาการ 
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8.1 รองเพลง เขาสูกิจกรรม   
 

เนื้อเพลงสัมมนาครูโรงเรียนอุรสุลิน. 2542 
 

เพลง “นารักจงั” 
บอกกับคนซายมือวา นารักจงั 
บอกกับคนขวามือวา นารักจงั 

บอกกับใครหลายคน ทุก ๆ คน ไมเวนสักคน 
บอกกับคนซายมือวา นารักจงั 
บอกกับคนขวามือวา นารักจงั 

 
เพลง “ดีซีดี” 

ดีซีดี ลีดีซีดี กตีาปาจุมปาลาจี 
ดีซีดี ลีดีซีดี กตีาปาจุมปาลาจี 

ซาลาม ซาลาม ๆๆๆ เฮ 
 

เพลง “จะไปทะเล” 
เฮ จะไปทะเลจับปูทะเล   จะไปทะเลอดดูลิเก 

จับปูก็ดีนี   ลิเกก็ดนี ี
ฉันเลยโพล เพลลงไปนอนเปล 

จบ 
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8.2  ใหความรูเร่ืองการเลือกกินอาหารวาง 
 
 เด็กวัยเรียนตองการสารอาหารจํานวนมากเพื่อการเจริญเติบโต แตกระเพาะอาหารทําให
เด็กรับประทานไดคร้ังละนอยๆ อาหารหลักแค 3 มือจึงไมเพียงพอ ทําใหขนมและของวาง        
นอกอาหารม้ือหลักกลายเปนพระเอกท่ีชวยสรางรอยยิ้มใหเด็กๆ และทําใหเด็กๆ ไดรับสารอาหาร
ครบถวน 
 การเลือกอาหารวางใหเด็กวัยเรียน 
 นอกจากอาหารมื้อหลัก 3 ม้ือ และนมวันละ 2-3 แกว (ควรเปนนมจืด) แลวเด็กวัยเรียน
ควรรับประทานอาหารวางเพื่อใหไดรับพลังงานอีกรอยละ 20 จากพลังงานท้ังหมดที่ไดรับจากการ
รับประทานอาหารในแตละวัน โดยยึดหลักงายๆ ดังนี้ 
 1. กินอาหารวางวันละไมเกิน 2 ม้ือ โดยรับประทานหางจากอาหารมื้อหลักอยางนอย  1 
ช่ัวโมง  
 2. อาหารวางแตละม้ือควรใหพลังงานไมเกินรอยละ 10 ของพลังงานท่ีเด็กตองการใน
แตละวัน เด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ป ไมเกินม้ือละ 150 กิโลแคลอรี 
 3. ในอาหารวางไมควรมีน้ํามัน น้ําตาล และโซเดียม (เกลือ) มากเกินไป 

สารอาหารท่ีตองระวัง อาหารวาง 1 วนัควรกินไมเกนิ อาหารวาง 1 ม้ือควรกินไมเกนิ 
น้ํามัน 5 กรัม 25 กรัม หรือคร่ึงชอนกาแฟ 
น้ําตาล 24 กรัม 12 กรัมหรือ 3 ชอนกาแฟ 
โซเดียม 200 มิลลิกรัม 100 มิลลิกรัม หรือ 1/10 ชอน

กาแฟของเกลือธรรมดาหรือ 
1/30 ชอนกาแฟของเกลือ 

ปรุงทิพย 
 
 4. ในอาหารวางควรมีสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกายไมนอยกวา 2 ชนิด จากกลุม
สารอาหารท่ีมีประโยชน คือ โปรตีน เหล็ก แคลเซียม วิตามินเอ ซี บี1 บี2 และใยอาหาร โดยแตละ
ชนิดควรมีปริมาณไมตํ่ากวารอยละ 10 ของปริมาณท่ีควรไดรับตอวัน 
 5. อาหารวางท่ีควรมีอยูติดประจําบาน คือ นมจืด ผลไมสด ผลไมอบแหงท่ีไมหวาน 
ขนมปงกรอบชนิดโฮลวีต 
 6. ไมควรตุนอาหารวางท่ีมีไขมันและน้ําตาลสูงไวในบาน เชน น้ําอัดลม น้ําหวาน   
ขนมกรุบกรอบ ช็อคโกแลต ทอฟฟ คุกกี้ 
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 7. อาหารวางท่ีดีมีหลายประเภท ควรเลือกรับประทานใหเหมาะกับความตองการของ
รางกาย เชน 
  - ผลไมสด เปนอาหารวางท่ีมีประโยชน มีแรธาตุ ใยอาหารและวิตามินสูง ผลไมท่ี
เหมาะสําหรับเปนอาหารวาง ไดแก กลวย สม มะละกอ ฝร่ัง ชมพู เปนตน แตอยากกินผลไมรส
หวานจัดบอยเกินไป เชน ทุเรียน ลําไย ขนุน สวนผลไมอบแหงท่ีไมเติมน้ําตาล เชน กลวยตาก     
(ไมชุบน้ําผึง) ก็ควรรับประทานม้ือละไมเกิน 6-8 คํา 
  - เคร่ืองดื่ม เด็กวัยเรียนตองการนํ้าอยางนอยวันละ 6-8 แกว เคร่ืองดื่มท่ีเหมาะ
สําหรับเด็กไมควรมีน้ําตาลเกินรอยละ 5 โดยเคร่ืองดื่มท่ีตองดูใหดี เชน นมเปร้ียวพรอมดื่ม เพราะ   
มีนมเปนสวนประกอบเพียงคร่ึงเดียว และนํ้าตาลสูงเทียบเทาน้ําอัดลม ควรด่ืมนานๆ คร้ัง เด็กท่ีมี
น้ําหนักเกินหรืออวนไมควรดื่ม น้ําผลไม น้ําผลสดไมบางชนิดท่ีไมเติมน้ําตาล เชน น้ําสม น้ําฝร่ัง 
เปนตน เปนแหลงวิตามินซีท่ีดีแตตองลางผลไมใหสะอาดและค้ันเสร็จใหดื่มทันที สวนน้ําผลไม
สําเร็จรูปหรือน้ําผลไมท่ีขายตามรานท่ัวไปควรเปนตัวเลือกรองลงมา เพราะสวนใหญจะเติมน้ําตาล
ลงไปและบางชนิดก็มีน้ําตาลสูง จึงควรเลือกชนิดท่ีผสมนํ้าผลไมมากกวารอยละ 50 และมีน้ําตาล
ไมเกินรอยละ 5 ดื่มไมเกิน 1 แกวหรือ 1 กลองเล็ก น้ําอัดลม ไมควรดื่มเพราะมีน้ําตาลสูงและ      
กรดฟอสฟอริก ซ่ึงอาจทําใหเนื้อฟนกรอนและกระดูกผุ 
  - ขนมปง เบเกอรี่ ควรเลือกขนมปงกรอบชนิดท่ีมีใยอาหารสูง คือ ท่ีทํามาจาก  
โฮลวีต หลีกเล่ียงขนมไขมันสูงและรสหวานจัด เชน คุกกี้ พัฟ พาย เคกหนาครีม เปนตน 
  - ขนมกรุบกรอบ ขนมซอง ขนมถุง หลีกเล่ียงขนมที่มีแปงหรือไขมันสูง เชน มัน
ฝร่ังทอด ขาวเกรียบ ถาจําเปนตองบริโภคใหเลือกชนิดท่ีมีโปรตีนสูงแทน ไดแก ปลาเสนหรือเมล็ด
พืชอบ เชน ถ่ัวอบกรอบ เมล็ดทานตะวันอบ เมล็ดฟกทอง เมล็ดแตงโม เปนตน แตอยาลืมอานฉลาก
และพิจารณาปริมาณนํ้ามัน น้ําตาล และโซเดียม 
  - ถ่ัว พืชหัว และธัญพืช กินถ่ัวตมหรือถ่ัวอบแทนถ่ัวทอด มันหรือเผือกตมแทน
มันเช่ือมหรือฉาบขาวโพดตมแทนขาวโพดค่ัวอบเนย เปนตน 
  - ลูกกวาด ลูกอม ช็อกโกแลต นมอัดเม็ด ไมควรกินอยางยิ่งเนื่องจากมีน้ําตาลสูง 
เส่ียงตอฟนผุและภาวะโภชนาการเกิน 
  - ไอศกรีม นานๆ กินสักคร้ังโดยเลือกไอศกรีมไขมันตํ่า เชน ไอศกรีมหวานเย็น 
(ไมแตงสีจัด) ไอศกรีมเชอรเบท โยเกิรตแข็ง เปนตน 
  - ขนมหวานแบบไทยๆ ขนมไทยหลายอยางมีประโยชนเนื่องจากธัญพืช ถ่ัว ผัก 
และผลไมเปนสวนประกอบใหเลือกชนิดท่ีมีน้ํามันนอย ใสกะทิหรือมะพราวนอย และไมหวานจัด 
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เชน ถ่ัวแปบ ขาวตมมัด ขนมตาล ขนมกลวย เม็ดขนุน ถ่ัวเขียวตม หลีกเล่ียงขนมไทยท่ีใสกะทิหรือ
น้ําตาลเขมขน เชน ตะโก ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด มันเช่ือม กลวยเช่ือม กลวยแขก 
  - ของวางประเภททอด ปง ยาง ไมควรกินของทอด และหลีกเล่ียงของทอด ปง 
ยางท่ีไหมเกรียม 
  - ของวางอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสําหรับเด็กและมีอาหารหลายหมวดอยูปนกัน เชน ขนม
จีบ ซาลาเปา แซนดวิชทูนา ขนมปงไสหมูหยอง เปนตน 
 
 

 
ท่ีมา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุน 
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ขั้นตอนท่ี 9 ประเมินความรูผลการใหคําปรึกษา 
 

เคร่ืองมือ 
 1. แบบวัดความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ (ภายหลังจากใหคําปรึกษา) 
 2. แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ (ภายหลังจากให
คําปรึกษา) 
 3. การออกกําลังกายและจดบันทึกการออกกําลังกาย 
 4. แบบบันทึกการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง 
 
ระยะเวลา  135  นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาทําแบบวัดความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 2. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาทําแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 
ประการ 
 3. ผูใหคําปรึกษาใหผูรับคําปรึกษาออกกําลังกาย  
 4. ผูใหคําปรึกษาทําการช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงพรอมท้ังจดบันทึกลงในแบบบันทึก
น้ําหนักและสวนสูง (ทุกวันพฤหัสบดี) 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทราบถึงระดับความรูดานโภชนบัญญัติ 9 ประการ หลังจากการใหความรู 
 2. ทราบถึงระดับการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ หลังจากการใหความรู
แลวผูรับคําปรึกษานําไปปฏิบัติจริง 
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9.1 แบบทดสอบความรูโภชนบัญญัติ 9 ประการ  
 

รหัสประจําตัว.................................... 
 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบแบบทดสอบใหตรงกับความรูทางโภชนาการ โดยใหนักเรียนใช
เคร่ืองหมาย  ใหตรงกับคําตอบท่ีตองการในขอท่ี “ใช” หมายถึงนักเรียนเขาใจวาขอความถูกตอง 
หรือ “ไมใช” หมายถึงนักเรียนเขาใจวาขอความไมถูกตอง  
 ใช  หมายถึง ขอความดังกลาว ถูกตอง 
 ไมใช  หมายถึง ขอความดังกลาว ไมถูกตอง 

ขอความ ใช ไมใช สําหรับ
ผูวิจัย 

1. ในวันหนึ่งๆ เราจําเปนตองรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู    
2. เนื้อสัตวเปนอาหารท่ีใหสารอาหารประเภทโปรตีน    
3. ขาวเปนแหลงอาหารท่ีใหพลังงานแกรางกาย    
 .    
 .    
 .    
 .    
20. การด่ืมแอลกอฮอลเปนประจําสงผลใหระบบประสาทไมสามารถ

ควบคุมตนเอง ทําใหขาดสติเสียการทรงตัว 
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9.2 แบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย 
 

รหัสประจําตัว.................................... 
ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย ( ) ในชองท่ีตรงกับความเปนจริงท่ีนักเรียนไดปฏิบัติมากท่ีสุดโดย
พิจารณาวาใน 1 สัปดาหนักเรียนไดปฏิบัติขอใดบาง 
     การรับประทานอาหาร           การออกกําลังกาย 

ไมเคยปฏิบัติ หมายถึง  ขอความน้ีผูตอบ   ไมเคยปฏิบัติ ไมเคยออกกําลังกาย 

ปฏิบัตินานๆ ครั้ง หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 1-6 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 1-2 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติบางครั้ง   หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 7-12 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 3-4 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ 13-18 มื้อตอสัปดาห ออกกําลังกาย 5-6 ครั้ง 
    ตอสัปดาห  
ปฏิบัติประจํา หมายถึง ขอความนี้ผูตอบ  ปฏิบัติ มากกวา 18 มื้อตอสัปดาห  
     

ปฏิบัติ (ม้ือ/สัปดาห)  
นักเรียนปฏิบัติ........อยางไร ไมเคย

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ

นานๆคร้ัง 
ปฏิบัติ 
บางครั้ง 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ
ประจํา 

1 รับประทานอาหารหลักครบท้ัง 3 ม้ือใน 1 วัน      
2 รับประทานอาหารครบท้ัง 5 หมู      
3 รับประทานขาวสลับกับอาหารประเภทแปง      
 .      
 .      
 .      
 .      

30 ออกกําลังกายแบบแอโรบิก เชน การวิ่งเหยาะๆ 
เดินเร็ว ปนจักรยาน แชรบอล แบดมินตัน วายน้ํา 
เตนแอโรบิก 
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ขั้นตอนท่ี 10 สรุปและยุติกระบวนการ 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อทําการสรุปผลการใหคําปรึกษาโดยรวมของผูรับคําปรึกษา 
  
เคร่ืองมือ 
 ไมมี 
 
ระยะเวลา  30 นาที 
 
ขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1. เปรียบเทียบความรูดานโภชนบัญญัติ 9 ประการกอน-หลังการใหความรูเพื่อให
ทราบวาผูรับคําปรึกษามีความรูมากนอยเพียงใดและสามารถนําปฏิบัติได 
 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการกอน-หลังการใหความรู
เพื่อใหทราบวาผูรับคําปรึกษามีความรูมากนอยเพียงใดและสามารถนําปฏิบัติได 
 3. อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของน้ําหนักของผูรับคําปรึกษาตามตาราง 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูรับคําปรึกษาทราบถึงผลของการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
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ภาคผนวก  ช   

 

การคํานวณคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา  
 
การคํานวณคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index) 
 
     จํานวนขอท่ีเห็นตรงกัน 
 ดัชนีความตรงตามเน้ือหา = 
      จํานวนขอท้ังหมด 
 
 ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบความรูและแบบสอบถามการปฏิบัติ          
เร่ืองการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายตอการลดน้ําหนักของ
นักเรียนท่ีเปนโรคอวน  ไดจากคาเฉล่ียของคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผูทรงคุณวุฒิ           
จํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี้ 
 

แบบทดสอบความรู 
 ความตรงกันของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และ 2 = 20/20 = 1 
 ความตรงกันของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และ 3 = 20/20 = 1 
 ความตรงกันของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 และ 3 = 20/20 = 1 
                                                            รวม = 3 
 ดังนั้นคาดัชนีความตรงตามเน้ือหา = 3/3 = 1 
 

แบบสอบถามการปฏิบัติ 
 
 ความตรงกันของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และ 2 = 27/30 = .9 
 ความตรงกันของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 และ 3 = 27/30 = .9 
 ความตรงกันของผูทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 และ 3 = 30/30 = 1 
                                                            รวม = 2.8 
 ดังนั้นคาดัชนีความตรงตามเน้ือหา = 2.8/3 = .93 
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ภาคผนวก ซ   

 
กราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโต 

ของเพศหญิง อายุ 5-18 ป 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวยวุดี  ถ่ินถาวร 
 
วัน เดือน ป เกิด   12 พฤษภาคม 2519 
 
ประวัติการศึกษา   

2540   ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง โรงเรียนลําปางพาณิชยการ 
จังหวดัลําปาง 

         2544   ศิลปศาสตรบัณฑิต   (สาขาการจัดการท่ัวไป)   
สถาบันราชภัฏเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 

ประวัติการทํางาน 
2541- 2544  เจาหนาท่ีฝายวิชาการ  โรงเรียนเรยนีาเชลีวิทยาลัย  จังหวัด   

  เชียงใหม 
2545-ปจจุบัน  ครูผูสอน  โรงเรียนเรยนีาเชลีวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
 
 

 


