
 
บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ปจจุบันโรคอวนเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญ ซ่ึงพบไดท้ังในเด็กและผูใหญ     
จากการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย พ.ศ. 2547 พบความชุกของโรคอวนใน
เด็กอายุ 6-14 ป รอยละ 5.4 (ประเมินโดยใชเกณฑน้ําหนักตามสวนสูงมากกวาเปอรเซนไทลท่ี 97 
ของเกณฑอางอิงในเด็กไทย) (อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ, 2549) และจากการสํารวจนักเรียนในโรงเรียน 
268 แหง (47,000 คน) ของเครือขายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ พ.ศ. 2548 พบวามีเด็ก
อวนรอยละ 12 ทวมรอยละ 5 และพบวาเด็กในเขตเมืองมีปญหาโรคอวนมากกวาเด็กในเขตชนบท 
(ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2548) จากรายงานผลการเฝาระวังภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน           
ช้ันประถมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2548 ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมโดยใชน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเปนเกณฑตัดสิน พบวามีนักเรียนท่ีเปนโรคอวน
รอยละ 6.54 (กลุมพัฒนางานยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม, 2548)  
  ปญหาภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนเกิดจากปจจัยการรับประทานอาหารมากเกิน
ความตองการของรางกาย รวมถึงวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารจานดวน 
อาหารสําเร็จรูปท่ีมีไขมัน น้ําตาล และเกลือสูง (เครือขายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548)       
จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมกอประโยชนแกรางกายแลวยังขาดการออกกําลังกาย  
เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเด็กมีแนวโนมเปนโรคอวนเพิ่มสูงข้ึน (จิตติวัฒน สุประสงคสิน, 2546) 
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีและส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกตางๆ เชน การดูโทรทัศน การเลนเกมหรือ  
เลนอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเคล่ือนไหวรางกายนอยทําใหการเผาผลาญพลังงานอยูใน     
ระดับตํ่าจึงมีการสะสมพลังงานไวในรูปของไขมันเพ่ือนําไปใชในยามจําเปน แตหากไมมี           
การใชไขมันท่ีสะสมยิ่งเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเปนโรคอวนในท่ีสุด (มูลนิธิสุขภาพไทย, 2548)  
 โรคอวนจัดเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญของคนทุกวัย และท่ีสําคัญทําใหสุขภาพเส่ือม  
และมีอายุส้ันกวาคนปกติถาเปนโรคอวนต้ังแตวัยเด็ก (อายุระหวาง 6-14 ป) ซ่ึงมักจะอวนตอไป    
ในระยะวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ (สิริพันธุ จุลกรังคะ, 2542) นอกจากนี้เด็กวัยเรียนเปนวัยท่ีกําลัง
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เจริญเติบโตเปนวัยท่ีมีการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณตลอดจนมีกิจกรรมการเลนหรือ    
การออกกําลังกายสูงกวาวัยอ่ืนๆ รางกายจึงมีความตองการสารอาหารตางๆ ใหเพียงพอกับ        
ความตองการของรางกายในสัดสวนท่ีเหมาะสมเพื่อชวยใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง หากไดรับ
สารอาหารมากเกินความจําเปนตอรางกายและขาดการออกกําลังกายจะทําใหเกิดปญหา             
ภาวะโภชนาการเกินและโรคเร้ือรังตางๆ ในเด็กตามมา (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2542) อีกท้ังโรคอวนยังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนทํา
ใหสูญเสียงบประมาณในดานการรักษาโรคเร้ือรังท่ีสัมพันธกับความอวน เชนโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เปนตน (ปยพร ทองไสว, 2547) ซ่ึงโรคเหลานี้ตองใชอุปกรณและ
เทคโนโลยีทางการแพทยช้ันสูงท่ีมีราคาแพงในการรักษา สงผลใหภาครัฐตองสูญเสียงบประมาณ
คาใชจายดานสาธารณสุขของประเทศ นอกจากการสูญเสียทางเศรษฐกิจดังกลาวแลวยังเกิดความ
สูญเสียทางดานจิตใจ อารมณ สังคมและคุณภาพชีวิต (สําอาง สืบสมาน, 2545) ความอวนยังมีผลตอ
การดําเนินชีวิตประจําวันทําใหการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลําบาก หาเส้ือผาใสยาก ถูกลอเลียนทํา
ใหเด็กท่ีเปนโรคอวนรูสึกเสียใจหางเหินจากเพื่อน เกิดการทะเลาะกันในกลุมเพื่อนและยังทําใหขาด
ความเช่ือม่ันในตนเอง อีกท้ังเกิดความรูสึกดูถูกตอรูปรางของตนเอง (มณีรัตน ภาคธูป และรัชนี
วรรณ รอส, 2549) นอกจากนี้ยังมีผลตอสุขภาพจิต เชน ความวิตกกังวล สะสมความเครียด ภาวะ
ซึมเศรา รูสึกมีปมดอยมองคุณคาของตนเองตํ่า เปนตน (สุวพันธ ชัยปจชา, 2541)  
 การลดความเส่ียงตอการเกิดปญหาดังกลาวท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนจึงไดจัดทํา 
โครงการตางๆ ข้ึน เชนโครงการ “กินพอดี ไมมีอวน” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
โครงการ “เด็กไทยรูทัน” โครงการ “ฉลาดกินส้ินโรคภัย” และโครงการ “โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ” 
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ผลของโครงการพบวากอนปดภาคเรียน 
เด็กนักเรียนมีน้ําหนักลดลงเกือบจะอยูในเกณฑปกติ แตหลังจากเปดภาคเรียนแลวเด็กเหลานี้มี
น้ําหนักตัวเกินเกณฑ อาจเนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กเม่ืออยูท่ีบานชวงปด
เทอมจะชอบรับประทานอาหารประเภทฟาสตฟูด น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทํา
ใหเด็กมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรมีการใหความรูแกเด็กนักเรียนในดานการเลือก
รับประทานอาหารใหถูกหลักโภชนาการ และการออกกําลังกายเพ่ือการควบคุมปองกันปญหา 
โรคอวนในเด็ก (สําอาง สืบสมาน, 2545) 
  หลักการสําคัญทางโภชนาการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
การออกกําลังกาย คือ การรับประทานอาหารเพ่ือใหไดปริมาณและคุณคาอาหารอยางเพียงพอโดยท่ี
สารอาหารตางๆ และพลังงานท่ีไดรับสมดุลกันไมมากหรือนอยจนเกินไปเพื่อใหรางกายมีภาวะ
โภชนาการที่ดี ไมเปนโรคหรือไดรับสารอาหารเกิน ซ่ึงแนวปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 
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ประการเกี่ยวกับขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนไทย
มีสุขภาพดี มีการบริโภคอาหารใหถูกสัดสวน ปริมาณและความหลากหลายของอาหารท่ีคนไทย
ควรไดรับในหนึ่งวัน จึงมีความสําคัญท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันได คือ 1) กินอาหาร
ใหครบ 5 หมูแตละหมูใหหลากหลายและหม่ันดูแลน้ําหนักตัว 2) กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับ
อาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ 3) กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 4) กินปลา เนื้อสัตว 
ไมติดมัน ไข ถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา 5) ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย 6) กินอาหารที่มีไขมัน 
แตพอสมควร 7) หลีกเล่ียงอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 8) กินอาหารท่ีสะอาดปราศจาก 
การปนเปอน 9) งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2542) วิธีท่ีจะชวยใหการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการรวมทั้งการลด
น้ําหนักไดถูกวิธี ควรไดรับการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืน เพื่อกระตุนใหผูท่ีตองการลดน้ําหนักได
ปฏิบัติอยางมีเปาหมายดวยวิธีการใหคําปรึกษา ซ่ึงเปนวิธีท่ีจะชวยใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของความจริงและเปนท่ีพึงปรารถนา โดยใชกระบวนการแลกเปล่ียนความรู 
คนหาปญหาและวางแผน เพื่อกําหนดเปาหมายรวมกันระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา 
เปาหมายท่ีกําหนดข้ึนตองมีความชัดเจน เปนรูปธรรมและดําเนินการตกลงรวมกัน(ดวงมณี จงรักษ, 
2549)  การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยสรางเสริมสุขภาพใหบุคคลลดความเส่ียงตอการเสีย
สมดุลของสุขภาพที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยและปญหาทางดานรางกาย อีกท้ังยังชวยลดปญหา
ความวิตกกังวล ความเครียด ภาวะซึมเศรา รวมถึงความรูสึกมีปมดอย ใหบุคคลไดมองเห็นคุณคา
ของตนเองและดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ (สุวิท อินทอง, 2541)  
 ดังนั้นผูศึกษาซ่ึงเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม    
ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนต้ังแตระดับช้ันปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1        
ปการศึกษา 2550 มีนักเรียนท้ังหมดจํานวน 2,459 คน จากการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 โดยใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง พบวามีนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6  เปนโรคอวนรอยละ 6.91 จากการสัมภาษณเบ้ืองตนพบวานักเรียนกลุมนี้ 
บางคนรูสึกอึดอัด มีความกังวลกับบุคลิกของตนเอง และรูสึกวาไมแข็งแรง เจ็บปวยบอยข้ึน 
บางคร้ังถูกเพื่อนลอเลียนเร่ืองความอวน จากปญหาดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการใหคําปรึกษา
ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปน 
โรคอวนเพื่อเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
ใหถูกตองและเหมาะสม  
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วัตถุประสงคของการศึกษา  
  การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ืองผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ
และการออกกําลังกายตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน ซ่ึงมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ กอนและหลัง 
การใหคําปรึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออก
กําลังกายกอนและหลังการใหคําปรึกษา 
 3. เพื่อเปรียบเทียบน้ําหนักกอนและหลังการใหคําปรึกษา 
 
สมมติฐานการศึกษา 
 หลังการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย นักเรียนท่ี
เปนโรคอวนมีความรู มีการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย         
เพิ่มข้ึน และมีน้ําหนักลดลง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบทดลองชนิดหนึ่งกลุม วัดกอนและหลังการทดลอง 
(One-group pretest-posttest design) 
  ขอบเขตดานประชากร 
   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม  ท่ีมีน้ําหนักเม่ือเทียบกับสวนสูงได
คาต้ังแต +2 SD ถึง 3 SD ข้ึนไป จํานวน 43 คน กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจงโดยมีน้ําหนักเม่ือ
เทียบกับสวนสูงไดคาต้ังแต +2 SD ถึง + 3SD ข้ึนไปซ่ึงเปนดัชนีบงช้ีภาวะเร่ิมอวนหรืออวน     
(กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542) และนักเรียนยินยอมเขารวมการศึกษา 
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 8 คน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 การศึกษาคร้ังนี้ ครอบคลุมเร่ืองการใหคําปรึกษา ขอปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 
ประการและการออกกําลังกาย โดยทําการศึกษาการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ
และการออกกําลังกายที่ มีตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน  ใชกระบวนการ 
การใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling) โดยใชแนวคิดการใหคําปรึกษาแบบนําทาง 
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(Directive Counseling) ตามแนวคิดของ E. G. Williamson (นงลักษณ เขียนงาม, 2548) รวมกับ
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของ Albert Bandura (พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์, 2543)  
ท่ีเปนไปตามกระบวนการใหคําปรึกษาท้ัง 5 ประการ คือ 1) การสรางสัมพันธภาพ  2) การสํารวจ
ปญหา 3) การเขาใจปญหา 4) การวางแผนการแกปญหา 5) การยุติกระบวนการ และข้ันตอนการให
คําปรึกษา 10 ข้ันตอน  
   
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การใหคําปรึกษา หมายถึง กระบวนการชวยเหลือนักเรียนท่ีเปนโรคอวนใหเปล่ียน  
แปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย 
โดยใชกระบวนการการใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling) โดยใชแนวคิดการใหคําปรึกษา
แบบนําทาง (Directive Counseling) ตามแนวคิดของ E. G. Williamson (นงลักษณ เขียนงาม, 2548) 
รวมกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของ Albert Bandura (พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์, 
2543) 
 โภชนบัญญัติ 9 ประการ  หมายถึงแนวปฏิบัติการกินอาหาร การเลือกประเภทและ
ปริมาณของอาหารเพ่ือการลดน้ําหนักใหเหมาะสมกับความตองการสารอาหารและการใชพลังงาน
ในแตละวันของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน   
 การออกกําลังกาย หมายถึง การประกอบกิจกรรมที่ทําใหสนุกสนานเพลิดเพลินทาง    
ดานรางกายแบบใชออกซิเจน มีการเพิ่มระดับความหนักของการออกกําลังกายจนถึงระดับหนัก
ปานกลาง มีการอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย และผอนคลายรางกายหลังการออกกําลังกาย  
โดยออกกําลังกายดวยวิธีการเตนแอโรบิก สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที ติดตอกัน 8 สัปดาห  
 การลดน้ําหนัก หมายถึง น้ําหนักตัวของนักเรียนลดลงหลังจากไดรับการปรึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย โดยใชระยะเวลาในการทํา
กิจกรรมเปนเวลา 10 สัปดาห 
 นักเรียนท่ีเปนโรคอวน หมายถึง นักเรียนเพศหญิงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ท่ีมีน้ําหนักตาม
เกณฑสวนสูงต้ังแต +2 SD ถึง +3SD ข้ึนไปซ่ึงเปนดัชนีบงช้ีภาวะเร่ิมอวนหรืออวน  
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
  การศกึษาเร่ืองผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย
ตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน ประโยชนท่ีไดรับมีดังนี ้
 1. เปนแนวทางและขอปฏิบัติในการสงเสริมการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีอยูในกลุมอวน 
โดยรูปแบบการใหคําปรึกษาและสามารถประยุกตใชกับนักเรียนช้ันอ่ืนๆ หรือใชกับกรณีศึกษา      
ท่ีสนใจตอไป 
 2. เปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมภาวะโภชนาการดานอ่ืน
ตอไป 
 3. เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของตอไป 
 


