
 
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเร่ืองผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกาย
ตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวนคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาตํารา เอกสาร ทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของครอบคลุมในหัวขอตอไปนี้ 
 1.  อาหารและโภชนาการในเด็กวยัเรียน 
 2.  โรคอวนในเดก็วยัเรียน 
 3.  หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
 4. การออกกําลังกาย   
 5.  การประเมินภาวะโภชนาการในวัยเดก็ 
 6.  การใหคําปรึกษา 
 7.  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 8.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

อาหารและโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
  อาหารและโภชนาการเปนรากฐานสําคัญของสุขภาพอนามัยในชีวิตมนษุย  การรับประทาน
อาหารเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย เพราะอาหารประกอบดวยสารอาหารหลายชนิดท่ี
จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตและมีผลโดยตรงตอตนเอง รางกายนําอาหารไปใช เพื่อการทําหนาท่ี
อยางสมํ่าเสมอของอวัยวะท่ีสําคัญ เชน หัวใจ ปอด เปนตน  นอกจากนี้ยังนําไปใช  เพื่อสราง 
การเจริญเติบโตของรางกายและซอมแซมสวนท่ีสึกหรอมีการแบงสารอาหารออกเปนประเภทโดย
อาศัยหลักทางโภชนาการไดเปน 6 ประเภท คือโปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน    เม่ือรับประทาน
เขาไปรางกายจะเผาผลาญทําใหเกิดพลังงานได  สวนพวกวิตามิน  เกลือแรและนํ้าจะเปน
องคประกอบท่ีมีความสําคัญในการทําใหวงจรการทํางานตางๆ ของรางกายดําเนินตอไปไดเปน
ปกติ ภาวะโภชนาการท่ีดีชวยใหรางกายเจริญเติบโตเต็มท่ีโครงรางไดสัดสวนแข็งแรงไมแกกอนวัย 
อายุยืน จิตใจแข็งแรง มีความม่ันคงในอารมณ ไมเหนื่อยหรือทอแทงาย ปรับตนเองเขากับสังคม
และส่ิงแวดลอมไดงาย ดังนั้นจึงตองมีการแบงอาหารและโภชนาการของแตละวัยเพื่อความเขาใจท่ี



 8 

ถูกตองในการรับประทานอาหารและคํานึงถึงประโยชนของสารอาหารท่ีจะได รับ (เสาวนีย  
จักรพิทักษ, 2541)   
 เด็กวัยเรียนซ่ึงมีอายุ 6-12 ป เปนวัยท่ีรูจักคิดอยางมีเหตุผล ในชวงแรกของวัยความคิด
ยังเปนรูปธรรมอยูมากแตในชวงหลังของวัย เร่ิมมีความคิดทางนามธรรมมากข้ึน ความคิดเร่ิม
เปล่ียนจาก “ตนเองเปนศูนยกลาง” มาเปน “สังคมเปนศูนยกลาง” อยากรูอยากเห็น ชอบทดลอง 
และสนใจการเรียน อยากทํางานใหดีท่ีสุด สามารถเปรียบเทียบและมองเห็นความสัมพันธระหวาง
ส่ิงของตางๆ ไดและเรียนรูความดี-ความไมดี ถูก-ไมถูกไดโดยไมยึดเอาแตผลของการกระทํา         
ท่ีตนเองไดรับเทานั้นเปนเคร่ืองตัดสินเพียงอยางเดียว (จิตรา วสุวานิช, 2544)  
 เด็กท่ีอยูในวัยเรียนมีความจําเปนอยากมากท่ีตองไดรับอาหารและสารอาหารใหเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย  เพื่อไปชวยในการเจริญเติบโตท้ังรางกายและสติปญญา  ซ่ึง อบเชย  
วงศทอง (2541) ไดสรุปความตองการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยเรียน (Nutrient 
requirement of school child) ไวดังนี้ 
   1. พลังงาน เด็กวัยนี้ตองการพลังงานสูง การกําหนดความตองการพลังงานของ
รางกายควรพิจารณาจากปริมาณพลังงานท้ังหมดที่รางกายตองใชแตละวัน   ซ่ึงข้ึนอยูกับ
องคประกอบท่ีสําคัญไดแก พลังงานเพ่ือการทํางานของอวัยวะตางๆ หรือเรียกวาพลังงาน 
ความตองการพื้นฐาน (Basal metabolic rate; BMR) อัตราการเจริญเติบโตและพลังงานท่ีรางกาย
ตองการเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ  พลังงานท่ีได รับจากอาหารควรจะมากพอสําหรับ 
การเจริญเติบโตและมีโปรตีนเหลือเก็บสํารองไวสําหรับการเปล่ียนเปนพลังงานในกรณีท่ีขาด
แคลน แตควรจะมีปริมาณพอดีและไมเหลือพอท่ีจะทําใหเกิดโรคอวนได เด็กหญิงอายุ 10-12 ป 
ควรไดรับพลังงานวันละ 1,700  กิโลแคลอรี 
   2. โปรตีน เปนสารอาหารท่ีรางกายจําเปนตองไดรับอยางเพียงพอท้ังคุณภาพและ
ปริมาณ  เพื่อเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโตและซอมแซมเนื้อเยื่อซ่ึงเส่ือมสลายไปใหอยูในสภาพ
ปกติ เปนสวนประกอบของฮอรโมน  เอนไซม  สารสรางภูมิคุมกันโรคติดเช้ือบางชนิด รักษาสมดุล  
กรด-ดางและสมดุลของนํ้าในรางกาย  และใหพลังงานไดถารางกายไดรับคารโบไฮเดรตและไขมัน       
ไมเพียงพอ เด็กวัยเรียนมีความตองการโปรตีนตอน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมลดนอยลงเมื่อคิดความ
ตองการโปรตีนเปนกรัมตอวัน เด็กหญิงอายุ  10-12  ป ตองการ 37 กรัม/วัน เนื่องจากสภาพการณ
ขาดโปรตีนรวมท้ังการขาดเกลือแรและวิตามินบางชนิดยังพบเสมอในประเทศไทย การรับประทาน
อาหารเพื่อใหไดปริมาณโปรตีนตามขอกําหนดขางตนจะตองคํานึงถึงคุณภาพและความสามารถ  
ในการยอยเปนหลักสําคัญโปรตีนท่ีมีคุณภาพ ไดแก โปรตีนจากไข นม ปลา ไกและเนื้อสัตว        
ซ่ึงจะใหโปรตีนสูง พืชท่ีมีโปรตีนสูง ไดแก ถ่ัวเมล็ดแหงตางๆ เชน ถ่ัวเหลือง เปนตน 
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   3. เกลือแรและวิตามิน เปนสารอาหารท่ีจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กใหเปนไปตามปกติ  การไดรับสารอาหารเหลานี้ไมเพียงพอกับความตองการของ
รางกายเปนผลใหการเจริญเติบโตหยุดชะงักและทําใหเกิดโรคหลายชนิด 
    3.1  แคลเซียมและฟอสฟอรัส เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน  หาก
มีการขาดแคลเซียมในเด็กจะทําใหรางกายเจริญเติบโตไมเต็มท่ี แตหากเด็กไดรับแคลเซียมเพิ่มข้ึน 
ก็จะเจริญเติบโตเร็วมากเด็กอายุ 1-10 ป  เปนวัยท่ีกําลังเจริญเติบโตซ่ึงเม่ือเทียบตามน้ําหนักตัวแลว 
มีความตองการแคลเซียม 2 หรือ 4 เทาของผูใหญ ฉะนั้นจึงควรไดรับแคลเซียมเทากับผูใหญ คือ  
วันละ 800  มิลลิกรัม เด็กอายุ 10-12 ป  ควรไดรับแคลเซียม  1,200  มิลลิกรัม/ วัน 
    3.2  ไอโอดีน ปริมาณความตองการไอโอดีนสําหรับเด็กวัย 10-12 ป ควร
รับไอโอดีน 150 ไมโครกรัมเพื่อปองกันการเกิดคอพอกในเด็กวัยเรียน อาหารท่ีใหไอโอดีน ไดแก 
ปลาทะเล ปู หอย สาหรายทะเล พืชท่ีอยูริมทะเลและเกลือท่ีไดจากทะเล 

    3.3  สังกะสี เปนเกลือแรท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกาย การขาด
สังกะสีจะทําใหการเจริญเติบโตหยุดชะงัก ขาดความอยากอาหาร การรับรสนอยลงและบาดแผล
หายชา ขอกําหนดท่ีรางกายตองการประมาณวันละ 10 มิลลิกรัมตอวัน เนื่องจากแหลงอาหารท่ีมี
สังกะสีอยูในอาหารประเภทเน้ือสัตวและอาหารทะเล ดังนั้นเด็กท่ีไมไดรับประทานอาหารประเภท
นี้จึงอาจขาดสังกะสีได   
    3.4 วิตามินดี มีหนาท่ีสําคัญสําหรับรางกายคือ ควบคุมเมทาบอลิซึมของ
แคลเซียมและฟอสฟอรัส  วิตามินดีชวยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสผานผนังลําไส  ซ่ึงมี
ผลโดยตรงตอการสรางกระดูกและฟน  ความตองการที่แทจริงของวิตามินดียังไมเปนท่ีทราบ
แนนอน ถึงแมจะยอมรับวาสวนหนึ่งรางกายสรางข้ึนไดจากการไดรับแสงแดด  แตสวนท่ีสรางข้ึน
ไดนั้นเกี่ยวของกับปจจัยหลายประการ เชน ความเขมของสีผิว หมอกควันและมลพิษในชั้น
บรรยากาศ  ความแตกตางของฤดูกาล เด็กท่ีอาศัยอยูในเขตรอนอาจจะตองการวิตามินดีไมมากนัก
หรือเพียง 2.5 ไมโครกรัม (100 หนวยสากล) ก็เพียงพอสําหรับการปองกันโรคกระดูกออนและชวย
ใหมีการดูดซึมของแคลเซียมในลําไสอยางเพียงพอสําหรับการสรางความเจริญของกระดูก ในขณะ
ท่ีเด็กท่ีอยูเขตแสงปานกลาง ความตองการวิตามินจากอาหารมีมากข้ึนและอาจสูงถึง 10 ไมโครกรัม  
(400 หนวยสากล) และการเสริมวิตามินดีในน้ํานมจะเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญ 
 การเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนในชวงอายุระหวาง 6-12 ป เปนไปอยางชาๆ  แตคอนขาง
สมํ่าเสมอ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการรับประทานอาหารเพิ่มข้ึนจากชวงวัยกอนเรียนอยางสม่ําเสมอ          
การที่ เด็กเขาสูสังคมโรงเรียน ซ่ึงเด็กตองใชเวลาสวนใหญอยูในโรงเรียน หากเด็กเขารวม      
กิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เชน การกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ซ่ึงทําใหเด็กมีความใกลชิดกับ    
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เพื่อนฝูงหรือผูท่ีเกี่ยวของและอิทธิพลจากกลุมจะทําใหเด็กรูสึกวาการรับประทานอาหารนั้นเปนไป
อยางมีความสุข การจัดอาหารสําหรับเด็กวัยนี้นับเปนส่ิงท่ีพอแม ผูปกครองและโรงเรียน 
ควรใหความสนใจเปนพิเศษ เด็กในวัยนี้ควรใหรับประทานอาหารเหมือนผูใหญทุกอยาง นอกจากนี ้
เด็กวัยนี้ชอบรับประทานอาหารกับเพื่อนเปนหมูหรือกลุมและชอบเลียนแบบผูใหญ จึงเปนระยะท่ี
เหมาะสมท่ีจะหัดนิสัยการรับประทานของเด็กใหรูจักเลือกอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย ผูใหญ
ควรเปนตัวอยางท่ีดีเร่ืองการรับประทานและคอยอบรมใหเด็กคํานึงถึงความสะอาดและมารยาทใน
การรับประทานอาหารใหมาก การจัดอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนจะชวยปลูกฝงการรับประทาน
อาหารท่ีดีใหเด็ก เพื่อใหเด็กไดรับอาหารเพียงพอกับความตองการของรางกาย (อบเชย วงศทอง, 
2541) 
 อาหารสําหรับเด็กวัยเรียน โดยใชอาหาร 5 หมูเปนหลักโภชนาการที่สําคัญ คือ 
   อาหารหมูท่ี 1  ประเภทเน้ือสัตว  ไข  นมและถ่ัวเมล็ดแหง  ควรรับประทานรอยละ 
10 ของพลังงานท้ังหมดท่ีรางกายตองการใน 1 วันหรือ 1 ม้ือ 
   อาหารหมูท่ี 2  ประเภทขาว แปง  น้ําตาล  เผือกและมัน  ควรรับประทานรอยละ  
65  ของพลังงานท้ังหมดใน 1 วัน หรือ 1 ม้ือ 
   อาหารหมูท่ี 3  ประเภทผัก  ควรรับประทานรอยละ 5  ของพลังงานท้ังหมดท่ี
รางกายตองการ ใน 1 วัน หรือ 1 ม้ือ 
   อาหารหมูท่ี 4  ประเภทผลไมตางๆ  ควรรับประทานรอยละ 5  ของพลังงาน
ท้ังหมดท่ีรางกายตองการใน 1 วัน หรือ 1 ม้ือ 
   อาหารหมูท่ี 5  ประเภทน้ํามันหรือไขมันจากสัตวและพืช ควรรับประทานรอยละ 
15 ของพลังงานท้ังหมดท่ีรางกายตองการใน 1 วัน หรือ 1 ม้ือ 
 เม่ือนําคาเฉล่ียความตองการพลังงานของเด็กวัยเรียน/คน/วัน เปนหลักในการคิด คํานวณ  
ความตองการอาหารแยกประเภทตามอาหารหลัก 5 หมูไดคาเฉล่ียความตองการอาหารชนิดตางๆ 
ใน 1 วัน ดังนี้  
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ตาราง 2.1 ตัวอยางอาหารใน 1 วัน ของเด็กวัยเรียน 
 

ม้ือ รายการอาหาร ปริมาณ 
อาหารเชา ขาวสุก 1-1 1/2  ถวย 

 แกงจืดลูกช้ินปลาผักกาดขาว 1 ถวย 
 หมูทอด 2 ชอนโตะ 
 กลวยไข 2  ผล 

อาหารวาง นมสด 1  แกว 
 ทองมวน 5  ช้ิน 
   

อาหารกลางวนั ขาวผัดหมู, กุง 1  จาน 
 ไขดาว 1  ฟอง 
 ถ่ัวเขียวตมน้ําตาล 1/2  ถวยตวง 

อาหารวาง ขนมถ่ัวแปบ 3  ช้ิน 
 น้ําสมค้ัน 1  แกว 

อาหารเย็น ขาวสุก 1-11/2  ถวย 
 ไกผัดขิง 1  ถวย 
 แกงจืด 1  ถวย 
 สมเขียวหวาน 1  ผล 

ท่ีมา: อบเชย วงศทอง (2541) 
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ตาราง 2.2 ความตองการอาหารชนิดตางๆ  ใน  1  วัน ของเด็กวัยเรียน อายุ 6-12  ป  
 

หมูอาหาร ปริมาณ หนวย 

หมูท่ี 1 
นม 
ไข 
เนื้อสัตว, ปลาและไก, กุง, หอย, ปู 
ถ่ัวเมล็ดแหง (ดิบ) 
เตาหูแข็ง 
เตาหูขาวออน 
เตาหูเหลือง 
เตาเจี้ยวดํา 
เตาเจี้ยวขาว 

 
1/2 
1 
70 
10 
20 
35 
15 
35 
20 

 
แกว 
ฟอง 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 
กรัม 

หมูท่ี 2 
ขาวสุก หรือกวยเตี๋ยว  หรือขนมจีน 
เผือกหรือมัน 
น้ําตาล 

 
4-5 
100 
2 

 
ถวย 
กรัม 

ชอนโตะ 
หมูท่ี 3 
ผักใบเขียว  สุกและดิบ  ในปริมาณท่ีไมจํากัด 
ผักจําพวกหัว  ฝก  ผล 

 
1/3-1/2 

1/2 

 
ถวย 
ถวย 

หมูท่ี 4 
ผลไมจําพวกสม  อยางนอย 
ผลไมอ่ืน ๆ (ถาผลใหญใหกินเปนช้ิน หรือผลเล็ก   
ใหกิน 3-5 ผล 

หมูท่ี 5 
น้ํามันจากสัตว  หรือน้ํามันพืช  หรือกะทิ 

 
1 
1 
 
 
2 

 
ผล 
ผล 

 
 

ชอนโตะ 

ท่ีมา: อบเชย วงศทอง (2541)  
  หมายเหตุ   อาหารเนื้อสัตวมีหลายชนิดซ่ึงใหไขมันในปริมาณท่ีแตกตางกัน ฉะนั้น
ชนิดใดท่ีมีไขมันมากจะใหพลังงานมากและใหโปรตีนนอยกวาชนิดท่ีมีไขมันนอย ถาไมได
รับประทานนมหรือไข ใหรับประทานเนื้อสัตวและอาหารประเภทถ่ัวแทนนม ½ แกว ใหโปรตีน
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เทากับไข 1 ฟอง เทากับเนื้อสัตว 40 กรัม เทากับถ่ัวเหลืองดิบ 20 กรัม เทากับถ่ัวลิสงตม 50 กรัม 
(กะทิค้ันจากมะพราวไมใสน้ํา 1 ชอนโตะใหพลังงานเทากับน้ํามันพืชหรือน้ํามันจากสัตว 1/3 ชอน
โตะ)  
 

  การรับประทานอาหารครบ 5 หมูท่ีมีขอกําหนดข้ึนสําหรับคนไทยถาคนไทยรับประทาน
อาหารทั้ง 5 หมู ครบถวนเปนประจําทุกวันโดยไดสัดสวนเหมาะสมกับความตองการของรางกาย ก็
ควรจะไดสารอาหารทุกอยางเพียงพอกับท่ีรางกายตองการโดยไมตองรับประทานวิตามินเสริมโดย
ไมจําเปนอาหารหมูตางๆ นี้จะรับประทานทดแทนกันไมได นอกจากจะรับประทานอาหารหมู
เดียวกันทดแทนเทานั้น การรับประทานอาหารเพียงบางหมูหรือรับประทานเฉพาะหมูท่ีตนเองชอบ
เปนเวลานานๆ จะทําใหรางกายขาดสารอาหารอื่นๆ (สิริพันธุ  จุลกรังคะ, 2542)   
  คณะกรรมการจัดทําขอกําหนดสารอาหารประจําวันท่ีรางกายควรไดรับของประชาชน  
ชาวไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2542) ไดสรุปความตองการสารอาหารและพลังงานใน
แตละวันของเด็กวัยเรียนดังตาราง 2.3 
 
ตาราง 2.3 ความตองการพลังงานของเด็กอายุ 10 - 19 ป  
 

พลังงานท่ีกําหนด 
 

เพศ 
 

อายุ 
(ป) 

 
น้ําหนกัตัว 

(กิโลกรัม) 

พลังงานท่ี
ตองการข้ัน
พื้นฐาน 

(กิโลแคลอรี/กก.) 

คาคงท่ีตาม
ประเภทของ
กิจกรรม 

(กิโลแคลอรี) (กิโลจูล) 

ชาย 10-12 29 36.5 1.75 1,850 7,750 
 13-15 42 32.5 1.68 2,300 6,900 
 16-19 54 27.5 1.60 2,400 10,050 

หญิง 10-12 31 33.0 1.64 1,700 7,100 
 13-15 44 28.5 1.59 2,000 8,350 
 16-19 48 25.5 1.53 1,850 7,750 

ท่ีมา: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2542) 
 
 จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา เด็กวัยเรียนซ่ึงเปนวัยท่ีรางกายมีการเจริญเติบโต
อยางตอเนื่อง มีความตองการพลังงานและสารอาหารคอนขางสูงจึงควรไดรับประทานอาหาร     
ครบ 5 หมู ในแตละวันใหมีความหลากหลาย รวมท้ังปริมาณท่ีเพียงพอตอรางกาย การมีพฤติกรรม
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การรับประทานอาหารท่ีถูกตองจะชวยใหเด็กไดรับพลังงาน สารอาหารอยางเพียงพอกับ           
ความตองการของรางกายเพื่อชวยสงเสริมใหเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไดเต็มท่ีและ
เพียงพอสําหรับการประกอบกิจกรรมและการออกกําลังกายไดอยางเหมาะสม 
 
โรคอวนในเดก็วัยเรียน 
 เด็กวัยเรียนเปนวัยท่ีกําลังเจริญเติบโตเปนวัยท่ีมีการเรียนรูและเสริมสรางประสบการณ  
ตลอดจนมีกิจกรรมการเลนหรือการออกกําลังกายสูงกวาวัยอ่ืนๆ รางกายจึงมีความตองการ          
สารอาหารตางๆ ใหเพียงพอกับความตองการของรางกายในสัดสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยใหรางกาย
เจริญเติบโตแข็งแรง หากไดรับสารอาหารมากเกินความจําเปนตอรางกายและออกกําลังกายนอยจะ
ทําใหเกิดปญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียนได ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพคนท่ีเปน 
โรคอวนจะมีโอกาสสูงท่ีจะเปนโรคเร้ือรังอ่ืนๆ ไดงายกวาคนท่ีมีภาวะโภชนาการปกติ (อบเชย  
วงศทอง, 2541) สาเหตุของโรคอวน ทําใหรางกายมีน้ําหนักมากเกินขนาดน้ันเนื่องจากการ
รับประทานอาหารอาหารมากกวาท่ีรางกายจําเปนตองใชอาหารสวนเกินนี้เม่ือรางกายใชไมหมดจะ
ถูกเก็บสะสมไวในรางกายในรูปของไขมันไมวาอาหารนั้นจะเปนขาว ขนม ไขมัน หรือเนื้อสัตว 
ก็ตามถารับประทานมากเกินไปรางกายจะเปลี่ยนเปนไขมันไดหมดและเก็บเอาไวในรางกาย  
เม่ือเปนเชนนี้นานๆ น้ําหนักก็จะคอยๆ เพิ่มข้ึนโดยเหตุนี้คนท่ีเปนโรคอวนจึงเปนผูท่ีมีไขมันสะสม
ในรางกายมากกวาปกติ สงผลใหเกิดความไมสมดุลระหวางการรับพลังงานหรือการรับประทาน
อาหารกับการใชพลังงานหรือการเคล่ือนไหวรางกาย (จิตติวัฒน สุประสงคสิน, 2546)  
 สําหรับสาเหตุของโรคอวนอาจเกิดจากพันธุกรรมกําหนดน้ําหนักตัว ผานทางกลไก        
ท่ีหล่ังสารออกฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลาง ซ่ึงระบบทางเดินอาหารและตอมไรทอตางๆ      
เพื่อปรับเปล่ียนการรับประทานอาหารและการใชพลังงานใหมวลไขมันอยูในชวง ท่ีกําหนดไว           
ของคนๆ นั้น พบวาถาท้ังพอและแมมีน้ําหนักมาก รอยละ 80 ของลูกจะอวน แตถาพอหรือแมคนใด
คนหนึ่งอวนโอกาสที่ลูกจะอวนลดลงเหลือเพียงรอยละ 40 แตถาท้ังพอและแมผอมท้ังคูโอกาสที่ลูก
จะอวนเหลือเพียงรอยละ 14 เทานั้น ปจจัยแวดลอมเปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีเปนตัวกระตุนใหผลของ
พันธุกรรมแสดงออกในวัยท่ีเยาวข้ึน หรือทําใหกลไกรักษาน้ําหนักเสียสมดุลมากข้ึน ปจจยัแวดลอม
อาจจําแนกเปนประเภทไดดังนี้ อาหารและโภชนาการ อาหารท่ีมีใหเลือกอยางหลากหลาย         
และวิธีการเล้ียงดูท่ีเสริมสรางนิสัยการรับประทานอยางไมมีขอบเขต เปนท่ีสังเกตวาโรคอวน
เพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในยุคนิยมดื่มน้ําอัดลมประกอบกับการรับประทานอาหารท่ีมีระดับไขมันสูง 
(สุภาภรณ โรยมณี ลัดดา เหมาะสุวรรณ นวลตา อาภาคัพภะกุล, 2547) นอกจากนี้การเล้ียงดู เปนผล
จากปจจัยส่ิงแวดลอมของมารดาท่ีมีผลตอการเล้ียงดูและการรับประทานและการใชพลังงานในเด็ก      
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ลักษณะการรับประทานอาหารของเด็กมักมีนิสัยรับประทานอาหารเร็วและเค้ียวอาหารนอยกวาเด็ก
ท่ีมีน้ําหนักปกติและการออกกําลังกาย เด็กอวนมีการใชพลังงานนอยกวาเด็กท่ัวไป วิถีชีวิตท่ีมี     
เคร่ืองอํานวยความสะดวกและการใชชีวิตแบบสะดวกสบายตามแบบสังคมตะวันตกมีสวนทําให
เส่ียงตอการเกิดโรคอวนมากข้ึน เนื่องจากเด็กมีการใชพลังงานและออกกําลังกายลดลง ซ่ึงจาก
การศึกษาของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2550) เพื่อแกปญหาโรคอวน ใน
เด็ก พบวา การใหความรูทางดานการรับประทานอาหารอยางเดียวนั้นประสบผลสําเร็จนอย  
ควรใหความรูในดานการออกกําลังกายดวย เนื่องจากแมจะมีความรูและตระหนักถึงผลดีของ 
การรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพและการออกกําลังกาย แตหากปจจัยแวดลอมทางดาน
ครอบครัว เชน การเล้ียงดู การปลูกฝงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมดานสุขภาพ 
ปจจัยแวดลอมทางดานสังคม กระแสความนิยมในสังคม การโฆษณาผลิตภัณฑอาหารที่ใชดารา
นักรอง หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีเด็กอยากเลียนแบบ จึงไมเ อ้ือใหเด็กสามารถมีสุขภาพท่ีดี 
ไมสามารถท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคได ดังนั้น ปจจัยแวดลอมจึงมีสวนสําคัญอยางมากใน 
การควบคุมและปองกันภาวะโภชนาการเกิน  
 เด็กอวนมักมีปญหาสุขภาพ  เกี่ยวกับกระดูกและขอ ท่ีพบบอยคือความผิดปกติของขอเขา 
ทําใหขาโกงหรือขากางผิดปกติและอันตรายตอหัว กระดูกและโคนขาเนื่องจากนํ้าหนักท่ีกดลงบน
แผนเนื้อเยื่อของกระดูกท่ีเช่ือมยังไมสนิททําใหขายาวไมเทากัน ระบบหัวใจและหลอดเลือดมี
รายงานพบไขมันสะสมท่ีผนังหลอดเลือดหัวใจในเด็กต้ังแตอายุ 2 ขวบโดยสัมพันธกับดัชนี       
มวลกาย (BMI) และยังพบวาเด็กอวนมีความดันโลหิตและระดับไตรกลีเซอไรดในเลือดสูงกวา     
เด็กท่ีไมอวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังโรคอวน ภาวะไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง  
เอชดีแอลโคเลสเตอรอล (HDL-Cholesterol) ตํ่าและความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญของ
โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน นอกจากนี้ความผิดปกติของการหายใจ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไขมันท่ี
สะสมอยูในผนังชองอก ในชองทองและกระบังลม และเนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจทําใหเด็กอวน
รอยละ 30-90 มีความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับรอยละ 7 อาจมีอาการมากจนหยดุหายใจ 
เด็กท่ีอวนมากมีระดับอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดตํ่ากวารอยละ 90 ตลอดเวลาครึ่งหนึ่งของ 
การนอนหลับ เด็กท่ีมีปญหาเหลานี้จะมีอาการงวงซึมในเวลากลางวัน ปวดหัวในตอนเชา ผลการเรียน
และความจําตํ่ากวากลุมท่ีไมมีปญหา อีกท้ังเด็กท่ีอวนยังเส่ียงตอการเปนโรคนิ่วในถุงน้ําดี เนื่องจาก
คนอวนมีระดับโคเลสเตอรอล ในน้ําดีสูง กรดนํ้าดีและไขมันประเภทฟอสโฟไลปด (Phospholipids) 
ไมไดเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนกันและถุงน้ําดีมีการบีบตัวนอย เด็กอวนจะเสี่ยงตอการเกิดนิ่วในถุงน้ําดี
เปน 4.2 เทาของคนปกติ และ ยังพบวาประมาณรอยละ 40-50 ของเด็กท่ีอวนมากมีระดับเอนไซม
จากตับ (Liver Enzymes) สูงข้ึน นอกจากนี้ทําใหเกิดการตอตานอินซูลิน (Insulin Resistance) ทําให
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มีระดับอินซูลินสูงกวาเด็กปกติรอยละ 25 มีความผิดปกติของการเผาผลาญกลูโคส (Glucose 
Tolerance) ภาวะผิดปกติของอินซูลินนี้ นําไปสูการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นอกจากนี้การท่ี
เด็กเติบโตเร็วกวาอายุแผนเนื้อเยื่อเจริญ (Growth Plate) ของกระดูกจะปดเร็วกวาปกติและทําใหเด็ก
เหลานี้โตเปนผูใหญท่ีมีสวนสูงตํ่ากวาเด็กท่ัวไปหรือตํ่ากวาท่ีควรจะเปน (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 
2548) 
 ความกลัวอวนทําใหเด็กใชวิธีตางๆ ในการลดนํ้าหนัก  พบวา 1 ใน 3 ของเด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาลอํา เภอหาดใหญ เคยใชวิ ธีลดอาหารเพื่อควบคุมน้ํ าหนัก  การพยายามจํากัด 
การรับประทานอาหารดวยความกลัวอวน อาจสงผลใหเกิดภาวะทุพโภชนาการไดนอกจากนี้ พบวา 
เด็กท่ีมีน้ําหนักเกินมีผลการเรียนตํ่ากวาเด็กท่ีมีน้ําหนักปกติ คะแนนวิชาภาษาไทยและวิชา
คณิตศาสตรตํ่า เม่ือติดตามผลการเรียนไปอีก 2 ปพบวาเด็กท่ีมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนมีเกรดเฉล่ียรวมตํ่า
กวากลุมเด็กท่ีไมอวน 0.48 สอดคลองกับการศึกษาจากประเทศตะวันตกท่ีพบวาเด็กท่ีอวนมีผล 
การเรียนตํ่า เม่ือเปนผูใหญจะไดทํางานท่ีมีรายไดตํ่ากวากลุมท่ีไมเคยอวนเด็กท่ีอวนในวัยเรียนและ
หากยังอวนเม่ือเปนวัยรุนโอกาสท่ีจะเปนผูใหญอวนยิ่งสูง  มากข้ึน เด็กเหลานี้เมื่อโตเปนผูใหญจะมี
อัตราการตายและเจ็บปวยจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันหรือ
แตกมากกวาประชากรท่ัวไป (จิตติวัฒน สุประสงคสิน, 2546) 
 
หลักโภชนบัญญัติ  9  ประการ  
 หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เปนแนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารที่นําไปสูการ
ปองกันไมใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกินและมีความปลอดภัยจากพิษภัยของ
อาหารตามหลักโภชนาการมีดังตอไปนี้ (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณ, 2542) 
 ประการท่ี 1 กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย และหม่ันดแูลน้ําหนกัตัว 
   1.1  กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย  คือ การกินอาหารหลายๆ 
ชนิด เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ครบในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการถากินอาหาร 
ไมครบท้ัง 5 หมู หรือกินอาหารซํ้าๆ เพียงบางชนิดทุกวันอาจทําใหไดรับสารอาหารบางประเภทไม
เพียงพอหรือมากเกินไป อาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหารหลายประเภท ไดแก โปรตีน 
คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ วิตามินและน้ํา รวมท้ังยังมีสารอื่นๆ เชน ใยอาหารซ่ึงมีประโยชนตอ
รางกาย ทําใหอวัยวะตางๆ ของรางกายทํางานไดตามปกติ ในอาหารแตละชนิดจะประกอบดวย
สารอาหารตางๆ ในปริมาณท่ีมากนอยตางกัน โดยไมมีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีจะมีสารอาหาร
ตางๆ ครบในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของรางกาย ดังนั้นในวันหนึ่งๆ จึงตองกินอาหาร
หลายๆ ชนิดเพื่อใหไดสารอาหารครบตามที่รางกายตองการ ในประเทศไทยแบงอาหารออกเปน  
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5 หมู โดยจัดอาหารท่ีใหสารอาหารคลายกันเขาไวในหมูเดียวกัน เพื่อใหสามารถพิจารณาไดวาได
กินอาหารครบถวนเพียงพอกับความตองการของรางกายหรือไม 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  
 ในหน่ึงวันจึงตองเลือกรับประทานอาหารใหครบท้ัง 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 การที่จะประเมินวา น้ําหนักตัว อยูในเกณฑ ปกติหรือไมนั้นทําไดหลายวิธี แตวิธีท่ีงายและ
ดีท่ีสุด คือ วัยเด็กใชคาน้ําหนักตามเกณฑอายุหรือคาน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเปรียบเทียบกับ
เกณฑอางอิง  
 ประการท่ี 2 กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ 
   ขาวเปนอาหารหลักของคนไทย เปนแหลงอาหารที่ใหพลังงานสารอาหารท่ีมี
มากในขาว ไดแก คารโบไฮเดรตและโปรตีน โดยเฉพาะขาวกลองหรือขาวซอมมือซ่ึงเปนขาวท่ี 
ขัดสีแตนอยนั้น ถือวาเปนขาวท่ีมีประโยชนมากกวา ขาวท่ีขัดสีจนขาว เนื่องจากมีสารอาหาร
โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร แรธาตุและวิตามินปริมาณท่ีสูงกวาการกินขาวควบคูไปกับอาหารอ่ืนๆ  
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ซ่ึงประกอบดวยเนื้อสัตว ไข ถ่ัวเมล็ดแหง ผัก ผลไมและไขมันจากสัตวจึงทําใหรางกายมีโอกาส
ไดรับสารอาหารอ่ืนๆ เพิ่มเติม และหลากหลายในแตละม้ือ 
   ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอ่ืนๆ มีมากมาย เชน กวยเตี๋ยว ขนมจีนหรือ 
เสนหม่ี เปนแหลงอาหารท่ีใหพลังงานเชนเดียวกัน ดังนั้นการรับประทานขาวเปนอาหารหลักสลับ
กับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ พรอมดวยอาหารอื่นท่ีหลากหลายครบ 5 หมู ในสัดสวน
เหมาะสมและปริมาณท่ีเพียงพอจึงเปนส่ิงท่ีพึงปฏิบัติเพื่อนําไปสูการมีภาวะโภชนาการท่ีดีและ
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ  
 ประการท่ี 3 กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา 
   พืช ผัก และผลไม เปนแหลงสําคัญของวิตามินและแรธาตุ รวมท้ังสารอ่ืนๆ  
ซ่ึงลวนความจําเปนตอรางกายท่ีนําไปสูสุขภาพท่ีดี เชน  ใยอาหารชวยในการขับถายและ 
นําโคเลสเตอรอลสารพิษท่ีกอโรคมะเร็งบางชนิดออกจากรางกาย ทําใหลดการสะสมสารพิษ
เหลานั้น นอกจากนั้น พืชผัก ผลไมหลายอยางใหพลังงานตํ่า ดังนั้นหากรับประทานใหหลากหลาย
เปนประจําจะไมกอใหเกิดโรคอวนและไขมันอุดตันในเสนเลือด ในทางตรงขาม กลับชวยลดความ
เส่ียงตอการเกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจ เพราะสารแคโรทีนและวิตามินซีในพืชผัก ผลไมมีผล
ปองกัน ไมใหไขมันไปเกาะท่ีผนังหลอดเลือดและปองกันมะเร็งบางประเภท ประเทศไทยมีผักและ
ผลไมตลอดท้ังปจึงควรสงเสริมใหรับประทานเปนประจําทุกๆ วัน โดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยเรียน 
และวัยรุนท่ีรางกายตองการวิตามิน และแรธาตุ เพื่อใชในการเจริญเติบโตและเสริมสรางใหรางกาย
ทุกระบบทํางานไดเปนปกติ  
   พืชผักมีหลายประเภทและกินไดแทบทุกสวน ประเภทผักรับประทานใบ  
กินยอดและกาน เชน กระถิน ผักบุง ตําลึง คะนา สายบัว บอน ผักกูดและผักแวน ประเภทกินดอก 
เชน ดอกกระเจียว ดอกกะหลํ่า ดอกโสนและดอกแค ประเภทกินผล เชน บวบ ฟกทอง ถ่ัวฝกยาว 
มะเขือเทศ มะเขือยาว มะเขือเปราะและกระเจี๊ยบ ประเภทกินราก เชน หัวผักกาด แครอท กระชาย 
ขม้ินขาวและขิงออน พืชผักตางๆ โดยเฉพาะผักสีเขียว เปนแหลงวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะกลุม
วิตามินซี วิตามินเอ แรธาตุและใยอาหาร  
    ผลไมนั้น มีท้ังท่ีกินดิบและกินสุก มีรสหวานและเปร้ียว ซ่ึงใหประโยชน
แตกตางกันไป ผลไมท่ี กินดิบ เชน ฝร่ัง มะมวงมัน ชมพู กลวย สับปะรด สมเขียวหวานและสมโอ 
ซ่ึงมีวิตามินโดยเฉพาะวิตามินซีสูง ผลไมท่ี กินสุกท่ีมีสีเหลือง เชน มะละกอและมะมวงสุก  
มีวิตามินเอสูง สําหรับผูมีภาวะโภชนาการเกินควรจํากัดปริมาณการกินผลไมท่ีมีรสหวานจัด เชน
ทุเรียน ละมุด ลําไยและขนุน เพราะมีน้ําตาลสูง เพื่อการมีสุขภาพท่ีสมบูรณและแข็งแรงจึงควรกิน
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พืชผักทุกม้ือใหหลากหลายชนิดสลับกันไป สวนผลไมควรกินเปนประจําสมํ่าเสมอโดยเฉพาะหลัง
อาหารแตละม้ือ กินเปนอาหารวางและควรกินพืช ผัก ผลไมตามฤดูกาล 
 ประการท่ี 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  
    -  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 รวมไปถึงผลิตภัณฑทําจากถ่ัวเมล็ด
แหง ไดแกเตาหู เตาเจี้ยว น้ํานมถ่ัวเหลือง หรือน้ําเตาหูและอาหารท่ีทําจากถ่ัว เชนถ่ัวกวน ขนม 
ไสถ่ัวตางๆ ควรกินถ่ัวเมล็ดแหงสลับกับเนื้อสัตวเปนประจําจะทําใหรางกายไดสารอาหารครบถวน
ยิ่งข้ึน นอกจากนี้ถ่ัวยังใหพลังงานแกรางกายไดดีอีกดวย 
    -  งา เปนอาหารท่ีมีคุณประโยชนทางโภชนาการที่ใหท้ังโปรตีน ไขมัน วิตามิน 
โดยเฉพาะวิตามินอีและแคลเซียม จึงควรกินงาเปนประจํา  
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 ประการท่ี 5 ดืม่นมใหเหมาะสมตามวัย 
   นมเปนอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย ท้ังนมจืดและนมปรุงแตง
ชนิดตางๆ แรธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในนมชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง นมมีโปรตีน 
น้ําตาลแลคโตสและวิตามินตางๆ โดยเฉพาะวิตามินเอซ่ึงชวยในการมองเห็นและบํารุงเนื้อเยื่อและ
วิตามินบีสองซ่ึงชวยใหรางกายเจริญเติบโตและเน้ือเยื่อตางๆ ทําหนาท่ีเปนปกติ เลือกดื่มนมท่ีบรรจุ
ในภาชนะปดสนิทดูฉลากวันท่ีหมดอายุดวย ไมควรดื่มนมท่ีหมดอายุ นมท่ีไมไดผานการฆาเช้ือโรค
ดวยความรอน นมท่ีกลองชํารุดหรือนมพลาสเจอรไรสท่ีไมไดเก็บในตูเย็น นมบางชนิด เชน        
นมพาสเจอรไรสหรือโยเกิรตตองเก็บไวในตูเย็นท่ีมีอุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส หญิงต้ังครรภ        
เด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุนควรดื่มนมวันละ 2-3 แกว ผูใหญและผูสูงอายุวันละ 1-2 แกว ผูมีปญหา
โรคอวนหรือมีไขมันในเลือดสูงควรดื่มนมพรองมันเนย กรณีท่ีซ้ือนมเปร้ียวชนิดดื่มควรเลือกชนิด
ท่ีทําจากนมท่ีมีเนื้อนมในปริมาณสูงโดยใหดูท่ีขางกลองหรือขวดจะทําใหไดคุณคาอาหารใกลเคียง
นมสด ผูใหญบางคนไมสามารถดื่มนมสดไดเนื่องจากด่ืมแลวเกิดปญหาทองเดินหรือทองอืด   
เพราะรางกายไมสามารถยอยน้ําตาลแลคโตสในนมได จึงอาจปรับเปล่ียนวิธีการโดยใหดื่มนม     
คร้ังละนอยๆ เชน 1/4 แกวแลวคอยๆ เพิ่มข้ึน ดื่มนมหลังอาหารหรือดื่มนมถ่ัวเหลือง หรือ
เปล่ียนเปนกินโยเกิรตชนิดครีมซ่ึงจัดเปนนมเปร้ียวชนิดหนึ่ง นมเปร้ียวมีจุลินทรียท่ีไมเปนอันตราย
ตอคนและสามารถยอยน้ําตาลแลคโตสในนมชวยลดปญหาทองเดินหรือทองอืดดังกลาว             
นมถ่ัวเหลืองหรือน้ําเตาหูเปนผลิตภัณฑท่ีทําจากถ่ัวเหลือง ใหโปรตีน วิตามิน แรธาตุ ท่ีมีประโยชน
ตอรางกายจึงดื่มไดเปนประจําเชนกัน 
 ประการท่ี 6 กินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร 
   ไขมันเปนอาหารท่ีจําเปนตอสุขภาพ ใหพลังงาน ความอบอุนและชวยการดูดซึม
วิตามินท่ีละลายในไขมันคือวิตามิน เอ ดี อีและเค ไขมันและน้ํามันจากพืชและจากสัตวเปนแหลง
พลังงานเขมขนใหกรดไขมันท่ีจําเปนแกรางกายและทําใหอาหารมีรสชาติดีข้ึน ปจจุบันคนไทยกิน
ไขมันมากกวาในอดีตและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต จึงควรจํากัดใหพลังงานท่ีไดจากไขมัน
อยางมากไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานท่ีไดจากอาหารท้ังหมด ไขมันในอาหารมีท้ังประเภทไขมัน
อ่ิมตัวและไขมันไมอ่ิมตัว การไดรับกรดไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอลมากเกินไปจะทําใหระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดสูงและเส่ียงตอการเปนโรคหัวใจ ควรประกอบอาหารดวยวิธี ตม นึ่ง ปง 
และยางแทนการทอดหรือผัดจะลดปริมาณไขมันในอาหาร การรูชนิดอาหารท่ีมีไขมันสูง 
โดยเฉพาะปริมาณไขมันอ่ิมตัวและโคเลสเตอรอล รูจักการประกอบอาหารไมใหมีไขมันมาก       
จะควบคุมหรือจํากัดปริมาณไขมันในอาหารไดและยังเลือกคุณภาพไขมันจากอาหารไดเหมาะสม 
และเปนผลดีตอสุขภาพ 
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 ประการท่ี 7 หลีกเล่ียงการกนิอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด  
   การกินอาหารรสจัดจนเปนนิสัยจะเกิดโทษแกรางกาย โดยเฉพาะรสหวานจัดและ
เค็มจัด น้ําตาลเปนสวนประกอบในอาหารและขนมท่ีคนไทยกินเปนประจําอยูแลวและยังไดเพิ่ม
จากน้ําอัดลม ลูกกวาด น้ําชา และกาแฟ ควรจํากัดพลังงานท่ีไดจากน้ําตาลในแตละวันอยางมาก
ที่สุดตองไมเกินรอยละ 10 ของพลังงานท่ีไดรับจากอาหารทั้งหมดและไมควรกินน้ําตาลเกินวันละ     
40-55 กรัม หรือมากกวา 4 ชอนโตะตอวัน เพราะพลังงานท่ีไดรับจากน้ําตาลสวนเกินจะสะสม     
ทําใหอวนได เกลือโซเดียมหรือเกลือแกง เปนสารท่ีใหความเค็มในเครื่องปรุงรส เชน น้ําปลา ซีอ้ิว
ขาวและเกลือท่ีใชในการถนอมอาหาร เชน ปลารา ปลาเค็ม ผักดองและยังแฝงมากับขนมอบกรอบ 
ขนมอบฟู ถาไดเกลือแกงเกินวันละ 6 กรัม หรือมากกวา 1 ชอนชา จะเส่ียงตอภาวะความดัน     
โลหิตสูงจึงควรลดการเติมเคร่ืองปรุงรสโดยไมจําเปน 
 ประการท่ี 8 กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเปอน 
   สภาพสังคมและการดําเนินชีวิตอยางเรงรีบในปจจุบันทําใหมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมจากการประกอบอาหารในครัวเรือน เชนซ้ืออาหารปรุงสําเร็จ อาหารพรอมรับประทาน 
หรืออาหารพรอมปรุงซ่ึงมักมีการปนเปอนและไมสะอาด ทําใหมีแนวโนมวา คนไทยมีการเจ็บปวย
ดวยโรคระบบทางเดินอาหารเพ่ิมข้ึน อาหารมีการปนเปอนจากกระบวนการผลิต ปรุง ประกอบ        
และจําหนายโดยไมถูกสุขลักษณะหรือจากส่ิงแวดลอมท่ีไมเหมาะสมทําใหมีการปนเปอนจาก 
เช้ือโรคพยาธิตางๆ สารเคมีท่ีเปนพิษหรือโลหะหนักท่ีเปนอันตราย จึงควรกินอาหารท่ีผลิตจาก
แหลงท่ีเช่ือถือได พืชผัก ผลไมตองลางสะอาด เลือกซ้ืออาหารปรุงสําเร็จจากรานจําหนายท่ีถูก
สุขลักษณะปรุงสุกใหมๆ มีการปกปดปองกันแมลงวัน บรรจุในภาชนะท่ีสะอาดมีอุปกรณหยิบจับ
หรือตักแทนการใชมือและตองมีสุขนิสัยท่ีดีในการกินอาหารคือลางมือกอนกินอาหารและหลังใช
สวมมีชอนกลางถารวมกินหลายคนและหยิบจับอุปกรณใหถูกตอง  
 ประการท่ี 9 งดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  
   ปจจุบันคนไทยมีแนวโนมดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเพิ่มสูงข้ึน พรอมกับ         
อุบัติการณของโรคไมติดตออันเนื่องมาจากเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีนาตกใจ คืออัตราการตาย   
อันเกิดจากอุบัติเหตุบนทองถนนสูงข้ึนดวยสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความมึนเมา
จากการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลขณะขับข่ียานพาหนะ เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหมายรวมถึงสุรา 
เบียร ไวน บร่ันดี  ตลอดจนเคร่ืองดื่มทุกชนิดท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู การด่ืมสุรา หรือเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลเปนประจําจะมีโทษและเปนอันตรายตอสุขภาพและสุญเสียชีวิตและทรัพยสินอยาง
มากมาย มีความเส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็งเพราะพิษแอลกอฮอลมีฤทธ์ิ
ทําลายเน้ือตับ ผูท่ีดื่มเปนประจําจะมีโอกาสเปนโรคตับแข็งสูงถึง 7 เทาของผูท่ีไมดื่ม เส่ียงตอ      
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การเปนโรคแผลในกระเพาะ ลําไสและโรคมะเร็งของหลอดอาหารในรายท่ีเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง
สวนมากจะลงทายดวยโรคตับแข็งและโรคติดเช้ือ เชน ปอดบวม วัณโรค เปนตน ผูท่ีดื่ม
แอลกอฮอลโดยไมกินขาวและกับขาวจะมีโอกาสเส่ียงตอการเปนโรคขาดสารอาหารได ในทาง
ตรงกันขามในรายท่ีดื่มพรอมกับแกลมท่ีมีไขมันและโปรตีนสูงจะมีโอกาสเปนโรคอวนซ่ึงจะ        
มีโรคอ่ืนๆ ตามมามาก แอลกอฮอลมีฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลางฤทธ์ิจะไปกดสมอง          
ศูนยควบคุมสติสัมปชัญญะและศูนยหัวใจ จึงทําใหขาดสติเสียการทรงตัว สมรรถภาพการทํางาน        
ลดนอยลงและทําใหเกิดความประมาทอันเปนสาเหตุสําคัญท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนซ่ึง  
เปนสาเหตุแหงการตายของคนไทยในลําดับตนๆ ในปจจุบัน อีกท้ังการดื่มยังกอใหเกิดการสูญเสีย     
เงินทอง และเกิดความไมสงบสุขในครอบครัวได  
   โดยสรุปการท่ีจะมีภาวะโภชนาการดี สุขภาพดีและคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยนั้น 
ตองคํานึงถึงหลักใหญ คือ กินอาหารและปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ ออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ ผอนคลายจิตใจและหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เชน บุหร่ี เหลารวมท้ัง
มลพิษตางๆ เปนตน 
 
การออกกําลังกาย 
  สําหรับการออกกําลังกาย  มนัส ยอดคํา (2548) ไดใหความหมายไววา หมายถึง 
การประกอบกิจกรรมใดๆ ท่ีทําใหรางกายหรือสวนตางๆ ของรางกายเกิดการเคล่ือนไหวและ 
มีผลใหระบบตางๆ ของรางกายเกิดความสมบูรณ แข็งแรงและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
การออกกําลังกายเปนความจําเปนพื้นฐานสําหรับมนุษย มนุษยจะดํารงชีวิตอยูไดอยางสมบูรณ 
จะตองมีการเคลื่อนไหวเปนประจําและพอเพียง ดังคํากลาวท่ีวา “นิ่งจะดับ เคล่ือนไหวจะเกิด” 
สภาพสังคมปจจุบันทําใหมนุษยไมมีโอกาสที่จะไดเคล่ือนไหวรางกายอยางพอเพียง ทําใหเกิด
โรคภัยไขเจ็บตางๆ ท่ีเกิดจากสาเหตุของการเคล่ือนไหวรางกายไมพอเพียง หรือมีกิจกรรมทางกาย
ไมเพียงพอเกิดข้ึนกับมนุษยมากมาย เชน โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคอวนและโรคอ่ืนๆ อีกมากมาย โรคเหลานี้เปนสาเหตุการตายลําดับตนๆ ของคนในวันนี้และ
นับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ถาคนยังไมเปล่ียนวิถีชีวิตหรือปรับปรุงพฤติกรรมการออก 
กําลังกาย ซ่ึงการออกกําลังกายมีคุณคาและประโยชนมากมาย เชน ดานรางกาย  การออกกําลังกาย
จะทําใหอวัยวะและระบบตางๆ ของรางกายมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน  
กลามเนื้อจะมีการเจริญเติบโตขึ้น โดยเสนใยของกลามเน้ือจะมีขนาดโตข้ึน ทําใหมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลามเน้ือเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีกลามเนื้อไดรับการกระตุนจากการออกกําลังกายนั้น 
เซลลกลามเนื้อจะมีการสลายสารบางชนิดและมีการสะสมสารสําหรับการทํางานของกลามเนื้อ    
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เชน มีการสลายไขมัน มีการสะสมไกลโคเจน เปนตน และในขณะออกกําลังกายกระดูกจะถูกดึง 
ถูกบีบจากแรงกลามเนื้อ ซ่ึงจะกระตุนใหกระดูกมีการเจริญข้ึน ท้ังความกวาง ความใหญ ความหนา 
และขอตอก็มีการเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับการทํางาน การออกกําลังกายเปนประจําจะทําใหเม็ด
เลือดแดงเพ่ิมข้ึน ปริมาณโลหิตมีจํานวนเม็ดเลือดแดงเพ่ิมข้ึน ทําใหหลอดเลือดมีความยืดหยุนดีข้ึน
ไมเปราะและขนสงเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผูท่ีออกกําลังกายเปนประจํา ปอดจะ
ขยายใหญข้ึน ความจุปอดจะเพิ่มข้ึน มีการแลกเปล่ียนออกซิเจนใหดีข้ึน ผลการออกกําลังกายตอ
จิตใจและอารมณ ทําใหเปนคนท่ีมีบุคลิกภาพท่ีม่ันคง สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมและเปน
บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เม่ือเกิดความเครียดจะปรับตัวไดดีกวาและเร็วกวาคนไมออกกําลังกาย 
อีกท้ังดานสติปญญา ผูท่ีออกกําลังกายเปนประจําจะมีความสามารถในการแกปญหา การสรางสรรค 
การเรียนรู ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเขากับเหตุการณใหมๆ เนื่องจากกิจกรรมการออก
กําลังกายมีหลากหลาย ทําใหคนไดเรียนรูและพัฒนาความสามารถดานตางๆ ของตัวเองข้ึนเร่ือยๆ 
นอกจากนี้กิจกรรมการออกกําลังกายจะชวยใหคนมีวุฒิภาวะทางสังคม มีความฉลาดทางสังคมไดดี 
เพราะกิจกรรมการออกกําลังกายนอกจากจะเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมทางสังคมลักษณะของ
กิจกรรมจะเปดโอกาสใหผูท่ีมีสุขภาพดีมีปฏิสัมพันธตอกัน ซ่ึงจะเปนการสงเสริมพัฒนาทักษะทาง
สังคมใหกับผูออกกําลังกายอีกดวย 
 การออกกําลังกายยังมีความสําคัญอยางมากกับวัยเรียน เนื่องจากเปนวัยท่ีอยูในชวงของ
การพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา  การออกกําลังกายจะชวยสงเสริมใหระบบ
ตางๆ ของรางกาย  เชน ระบบกระดูก  ระบบกลามเนื้อและระบบขอตางๆ ทําใหรางกายมี 
การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน อีกท้ังทําใหการทํางานของระบบตางๆ ในรางกายเปนไปอยางปกติ (สํานัก
วิทยาศาสตรการกีฬา-สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, 2549) จากการศึกษาของ พรเพ็ญ 
อรัณยะนาค (2548) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการออกกําลังกายในเด็กอายุเฉล่ีย 10.4 ป จํานวน 20 คน พบวา 
กลุมท่ีออกกําลังกายวันละ 30 นาที สัปดาหละ 3 คร้ังติดตอกัน 32 สัปดาหมีมวลกระดูกหนาแนน
กวากลุมท่ีไมออกกําลังกายถึง 2 เทา และกลุมท่ีออกกําลังกายสมํ่าเสมอจะมีสุขภาพจิตดีข้ึน ราเริง 
กลาแสดงออกอีกท้ังมีความเช่ือม่ันในตัวเองสูงข้ึน สวนการออกกําลังกายท่ีไดประโยชนสูงสุด
ประกอบดวย 1) ระยะเวลาการออกกําลังกายแตละครั้งควรติดตอกันนานมากกวา 20 นาที เพื่อให
ระบบการเผาผลาญของรางกายทํางานตอเนื่อง เปนผลดีตอระบบการไหลเวียนเลือดและ  2) ความถ่ี
ในการออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายใหไดอยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห เชนการเดิน วิ่ง กระโดด
เชือก ข่ีจักรยานหรือแอโรบิก เปนตน ซ่ึงจะดีตอหัวใจ แตถาทําไดทุกวันจะยิ่งสงผลดีตอสุขภาพ
และการควบคุมน้ําหนักดวย การออกกําลังกายทําใหระบบตางๆ ของรางกายไดรับการกระตุนให
ทํางาน เชนระบบประสาทจะต่ืนตัว ควบคุมและประสานงานการเคล่ือนไหว ระบบกลามเนื้อ 
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ทําหนาท่ีหดตัวไดดีข้ึน การออกกําลังกายนอกจากจะมีประโยชนมากมายแลว  ผลเสียในการออก
กําลังกายก็มีไดเชนกัน ซ่ึงผลเสียจากการออกกําลังกายจะเกิดข้ึนเนื่องจากการออกกําลังกายไม
ถูกตอง ไมเหมาะสมคือ ออกกําลังกายผิดวิธี เชน ทาทาง การเคล่ือนไหวท่ีผิด ทําใหเกิดการบาดเจ็บ
กับระบบกลามเนื้อและขอตอ ออกกําลังกายไมถูกเวลา เชน ออกกําลังกายกลางแจงหรือกลางแดด
ชวงเวลา 10.00–14.00 น. หรือออกกําลังกายไมเหมาะสมกับสภาพรางกาย ไมเหมาะสมกับอายุ  
เชน คนท่ีเปนโรคหัวใจจะตองออกกําลังกายใหพอดี พอเหมาะจึงจะไมเกิดอันตราย เปนตน  (มนัส 
ยอดคํา, 2548) 
 นอกจากนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2546)  ไดแบงการออกกําลังกายออกเปน 
7 ประเภทดวยกัน คือ 
  1. การบริหารดวยมือเปลา (Calisthenics Exercise) ใชกระตุนรางกายกอน
ประกอบกิจกรรมออกกําลังกาย 
    2.  การบริหารแบบยืด-เหยียด (Stretching Exercise) เพื่อใหขอตอมีความตึงอยู
ระยะหนึ่งควรทํากอนออกกําลังกายท่ีหนัก 
    3.  การออกกําลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric Exercise) เปนการออกกําลังกาย       
โดยไมมีการเคล่ือนไหวสวนใดๆ ของรางกาย ไดแก การเกร็งกลามเน้ือมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุมใด    
กลุมหนึ่งสักครูแลวคลายแลวเกร็งใหมทําสลับกันหรือออกแรงดึงดันวัตถุท่ีไมเคล่ือนไหว เชน    
การดันพื้น เปนตน นอกจากนี้การเกร็งกลามเนื้อกําลัง 2 ใน 3 ของกําลังสูงสุดเปนเวลา 6 นาที     
โดยทําเพียงวันละคร้ังจะชวยใหกลามเนื้อแข็งแรงได 
    4. การออกกําลังกายแบบไอโซโทนิก (Isotonic Exercise) เปนการออกกําลังกาย
ตอสูกับแรงตานทานโดยกลามเน้ือมีการหดตัวดวย ซ่ึงหมายถึง มีการเคล่ือนไหวขอตอหรือแขนขา
ดวยไดแก การยกส่ิงของข้ึนแลววางลง การออกกําลังกายแบบนี้เปนการบริหารกลามเนื้อมัดตางๆ 
โดยตรงทําใหกลามเนื้อโตข้ึนแข็งแรงข้ึน 
    5. การออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก (Isokinetic Exercise) เปนการออกกําลังกาย      
โดยใหรางกายตอสูกับแรงตานทานดวยความเร็วคงท่ี ไดแก ลูกล ผูเดินหรือวิ่งสวนทางกับสายพาน
ท่ีเคล่ือนเขามาดวยความเร็วสมํ่าเสมอ มีกลไกปรับระดับความเร็วได มีการติดต้ังอุปกรณการวัด   
การเตนของหัวใจดวย 
    6. การออกกําลังกายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Exercise) เปนการใช
พลังงานจากสารพลังงานหรือ ATP ท่ีสะสมอยูในเซลลกลามเน้ือ ไดแกการทํางานเบาๆ การวิ่งเปน
ระยะส้ัน 50 เมตร 100 เมตร หรือการยกน้ําหนัก เปนตน 
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    7. การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน (Aerobic Exercise) มักเรียกทับศัพทวา  
การออกกําลังกายแบบแอโรบิก เปนการออกกําลังกายท่ีทําใหรางกายเพ่ิมพูนความสามารถใน 
การรับออกซิเจน ทําใหบริหารหัวใจและปอดเปนเวลานานพอท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปน
ประโยชนข้ึนภายในรางกายดวยความเร็วปานกลางในระยะเวลาอยางนอย 10 นาที รางกาย            
จะหายใจเอาออกซิเจนไปใชในการสรางพลังงานเพ่ิมข้ึนกวาระดับปกติมาก ทําใหระบบหายใจและ
ระบบไหลเวียนเลือดทํางานมากช่ัวระยะเวลาหนึ่ง กอใหเกิดความทนทานของระบบไหลเวียน
โลหิต การออกกําลังกายแบบแอโรบิก ไดแก วายน้ํา วิ่ง ถีบจักรยาน เดินเร็ว เตนแอโรบิก     
กระโดดเชือกและวิ่งอยูกับท่ีเปนตน ซ่ึงถือวาการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเปนประโยชนตอ
สุขภาพมากท่ีสุด 
   สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิก 
เนื่องจากเปนวิธีท่ีเหมาะสมและเปนการสรางบรรยากาศในการออกกําลังกายท่ีสนุกสนานร่ืนเริง
ท้ังนี้อาจทําใหเด็กมีแรงจูงใจและกระตุนใหออกกําลังกายไดมากข้ึน ซ่ึงการออกกําลังกายแบบ 
การเตนแอโรบิกเปนกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีไดรับความนิยมมากในกลุมผูหญิง  
การเตนแอโรบิกเปนกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีผสมผสานกันระหวางทาบริหารกายดวยมือเปลา 
(Calisthenic Exercise) ทาการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน (Basic Movement) และทาการเตนรําแบบตางๆ 
มาประกอบเขากับจังหวะดนตรี ทําใหเกิดความสนุกสนานเราใจ สามารถควบคุมความหนักของ
การออกกําลังกายดวยทาทางการเตนและจังหวะดนตรี ท้ังนี้จากโครงการ “เด็กไทยสดใส รวมใจ
ออกกําลังกาย” ของ ดวงกมล อิศรพันธุ (2548) ท่ีเนนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5-6 เปนหลัก 
จํานวน 20 คน โดยกิจกรรมหลักของโครงการคือ “กาว ขยับกระฉับกระเฉง”  รวมท้ังการเตน       
แอโรบิก  “เตนทุกที  ดีทุกวัน” พบวา  นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีกลามเน้ือและขอตอมี 
ความยืดหยุนดี สรางความแข็งแรงใหกลามเน้ือ  ชวยใหมวลกระดูกแข็งแรงและหนาแนนข้ึน   
อีกท้ังยังทําใหเด็กมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึนกวาปกติ  
 สําหรับการเตนแอโรบิกนั้นมีหลักการและข้ันตอนของในการปฏิบัติ  ซ่ึงสามารถแบง
ออกไดดังนี้ (มนัส ยอดคํา, 2548 และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข, 
2550)  
    1. การเตนแอโรบิกจะตองประกอบไปดวยข้ันตอนบริหาร 3 ชวง คือ ระยะอบอุน
รางกายเปนการยืดเหยียดกลามเน้ือและบริหารขอตอตางๆ ควรใชเวลาประมาณ 5-10 นาที  
ระยะแอโรบิก เปนชวงของการออกกําลังกาย เพื่อกระตุนใหระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด
ไดทํางานหนักข้ึน โดยใหชีพจรเตนประมาณ 60-70 เปอรเซ็นตของชีพจรสูงสุดควรใชเวลา  
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15-20 นาที ระยะผอนคลาย เปนการปรับสภาพการทํางานของระบบตางๆ ในรางกายใหคืนสูภาวะ
ปกติโดยคอยๆ ลดความเร็ว ความแรงของทาเตนลง ควรใชเวลาประมาณ 5-10 นาที 
    2. ความหนัก (Intensity) ปจจัยท่ีใชกําหนดความหนักในการฝก คือ ความเร็วของ
จังหวะเพลงและความแรงของลีลาการเคล่ือนไหว โดยใชเวลาในการเตนประมาณ 15-20 นาที โดย
ชวงนี้จะเปนการฝกในจังหวะเร็วปานกลางสลับกับจังหวะชา ในขณะฝกผูฝกตองทําดวยความหนัก
แนนจริงจัง เพื่อกระตุนใหหัวใจทํางานหนักเปน 70 เปอรเซ็นตของความสามารถสูงสุดท่ีหัวใจ
ทํางานไดเพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพ 
    3. ระยะเวลา (Duration) สวนมากจะใชเวลาประมาณ 15-30 นาทีในทางปฏิบัติ
กําหนดงายๆ โดยการใชเพลงท่ีมีความเร็ว 120-150 จังหวะตอนาทีหรือประมาณ 5-6 เพลง 
    4. ความบอย (Frequency) ความบอยของการฝกท่ีใหผลดีท่ีสุดควรฝก 3 คร้ังตอ
สัปดาห เพราะรางกายจะไดมีความตื่นตัวอยูเสมอตลอดสัปดาห นอกจากน้ีการฝกเกิน 3 คร้ังตอ
สัปดาหไมใหผลดีกวา 3 คร้ังตอสัปดาหมากนักและถาฝกถึง 5 คร้ังตอสัปดาหก็จะเส่ียงตอ 
การบาดเจ็บมากข้ึน 
    5. ความยาวนานของการฝก (Length) ความสามารถทางแอโรบิกจะเพิ่มข้ึนมาก
ในชวง 4-8 สัปดาหแรกของการฝก หลังจากนั้นจะเพิ่มข้ึนนอยมากหรือไมเพิ่มข้ึนเลย นอกจากจะ
ฝกใหหนักข้ึนหลังจากนั้น 6-8 สัปดาหก็ยังคงที่ ดังนั้นการฝกเพื่อใหไดผลดีจริง ๆ นั้นจะตองใช
เวลาประมาณ 8 สัปดาห แตถายังตองการใหรางกายคงสภาพความสมบูรณอยูเชนนั้นก็ควรฝก
ตอไปอยางสมํ่าเสมอ  
 นอกจากนี้การออกกําลังกายแบบแอโรบิกยังใหท้ังคุณคาและประโยชนตอรางกาย ซ่ึง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข (2550) ไดสรุปไวดังนี้ 
    1. เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
    2. เพิ่มความทนทานของรางกายการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอยางสมํ่าเสมอ  
จะมีผลดีใหหัวใจสูบฉีดโลหิตไดดี มีความจุปอดเพิ่มมากข้ึนและสงผลใหระบบไหลเวียนโลหิต
เปนไปดวยดี 
    3. เพิ่มความออนตัวของรางกาย การบริหารรางกายในทาท่ีชาๆ โดยเนนเกี่ยวกับ         
แรงตานทานความตึงของกลามเนื้อ ขอตอและเสนเอ็นใหมีความยืดหยุนคลองตัว 
    4. ชวยใหระบบตางๆ ของรางกายทํางานประสานกันดวยดี เชน ระบบประสาท 
ระบบการทํางานของกลามเน้ือ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบยอยอาหารและระบบขับถาย มีผล 
ทําใหรางกายสามารถปรับตัวเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรางกาย 
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    5. เสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี การเตนแอโรบิกคือองคประกอบสําคัญท่ีมีผลตอ   
การชวยเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดีซ่ึงสามารถแกไขความบกพรองของรางกายท่ีทําใหบุคลิกภาพ 
เสียไป เชน ทาทางการยืน การเดิน ความอวนจนเกินไปทําใหแลดูไมมีสงาราศีการเตนแอโรบิก 
ดวยทาท่ีเหมาะสมจะชวยแกไขขอบกพรองเหลานี้ได 
    6. ชวยผอนคลายความตึงเครียดของรางกาย เปนการออกกําลังกายท่ีเคล่ือนไหวไป
ตามจังหวะของเสียงเพลง นอกจากจะทําใหผูเตนเกิดความแข็งแรงยังสามารถชวยผอนคลาย 
ความตึงเครียดขณะออกกําลังกายซ่ึงสงผลใหจิตใจไรความกังวล 
    7. ประโยชนดานอ่ืนๆ ไดแก ชวยเสริมสรางภูมิตานทานที่จะเกิดข้ึนกับรางกาย
ชวยชะลอความแก ลดน้ําหนักตัวสวนเกินและเพ่ิมน้ําหนักตัวสวนท่ียังขาด ชวยเสริมสราง 
ความกลาหาญและความเชื่อม่ันในตัวเอง มองโลกในแงดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีระเบียบวินัย  
ใชเวลาใหเปนประโยชน ชวยใหสมองเร่ิมงานไดอยางฉับไว เปนตน 
 โดยสรุป  กิจกรรมการออกกําลังกายควรเนนความสนุกสนานรูปแบบท่ีงายๆ  
ควรคํานึงถึงความปลอดภัยไมหนักเกินไป  ควรจัดกิจกรรมในลักษณะคอยๆ เพิ่มระดับความหนัก
ของการออกกําลังกายจนถึงระดับหนักปานกลาง ควรอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย  
และผอนรางกายหลังการออกกําลังกายทุกคร้ัง การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ ควรใชกิจกรรมการซิตอัพดันพื้น โหนบารและยกลูกน้ําหนักท่ีไมหนักมาก  
 
การประเมินภาวะโภชนาการในวัยเด็ก 

การประเมินภาวะโภชนาการโดยท่ัวไปสามารถทําไดหลายวิธี ซ่ึง ปราณีต ผองแผว (2539) 
ไดสรุปวิธีการประเมินภาวะโภชนาการดังนี้ 
   1.  การประเมินอาหารท่ีรับประทาน(Dietary Assessment) โดยการบันทึกปริมาณ
และวิเคราะหคุณภาพของอาหารแตละม้ือ เพื่อนํามาประเมินวาไดรับสารอาหารครบถวนหรือไม 
สามารถทําได 2 วิธี ไดแก 

   1.1   การซักประวัติการรับประทานอาหาร 24 ช่ัวโมงท่ีผานมา (24-Hour 
Dietary Recall) เปนการซักถามถึงชนิดและปริมาณของอาหาร น้ํา เคร่ืองทุกชนิดท่ีไดดื่มในเวลาท่ี
ตองการมาอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย สามารถทราบถึงพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและความชอบในอาหารไดถูกตอง จึงควรมีตัวอยางอาหารหรือเคร่ืองช่ัง ตวง  วัด  
ใหผูซักถามดูประกอบเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนปริมาณอาหารใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 
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   1.2   การซักประวัติอาหาร  (Dietary History) เปนการซักประวัติเกี่ยวกับ
ความถี่ของการไดรับอาหารชนิดนั้นท่ีคิดวาเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะโภชนาเกินหรือขาดได หรือ 
ศึกษาถึงคุณคาทางโภชนาการของอาหารที่รับประทานอยูเปนประจํา เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับการ
รับประทานอาหาร นิสัยและความชอบเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาหารชนิดตางๆ วิธีนี้ถือวาเปนวิธีวาเปน
วิธีการที่ดีอีกวิธีการหนึ่ง 
   2.  การช่ังน้ําหนักและวัดสวนตางๆ ของรางกาย (Anthropometric Assessment)  
หมายถึง  การวัดสวน  ช่ังน้ําหนักของรางกาย  การวัดปริมาณไขมันใตผิวหนังและการวัดเสน    
รอบวงของศีรษะและตนแขน เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ 
   3.  การประเมินทางชีวเคมี (Chemical examination)  หมายถึง การตรวจหา 
ความผิดปกติของปริมาณสารอาหารในกระแสเลือด เชน โปรตีน เหล็ก ไอโอดีนและวิตามินตางๆ 
การตรวจหนาท่ีการทํางานของอวัยวะตางๆ และการตรวจรังสีวิทยา เพื่อบงช้ีภาวะโภชนาการ 

  4.  การตรวจทางคลินิก (Clinical examination) หมายถึง การสังเกตอาการที่
แสดงออกของภาวะทุพโภชนาการ เชน ทางผิวหนัง ตา ผม เล็บ โดยการตรวจรางกาย ซักประวัติ
การเจ็บปวยโดยแพทยหรือผูตรวจท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะโรค 
 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีการช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูง  
(Anthropometric Assessment) เนื่องจากทําไดงายไมยุงยากซับซอนและใหผลในการประเมิน 
การเจริญเติบโตท่ีสัมพันธกับภาวะโภชนาการของเด็ก (ศักดา พรึงลําภู, 2548) โดยใชกราฟแสดง
น้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเปนตัวช้ีวัดการประเมินภาวะโภชนาการ ซ่ึงเปนดัชนีท่ีสะทอนใหเห็น
ภาวะโภชนาการในปจจุบัน เหมาะสําหรับการประเมินภาวะขาดอาหารอยางฉับพลันท่ีมีน้ําหนัก
ลดลงและมีภาวะผอมของเด็กและเปนการดูลักษณะของการเจริญเติบโตไดวาเด็กมีน้ําหนัก
เหมาะสมกับสวนสูงหรือไม เพื่อบอกวาเด็กนั้นมีรูปรางสมสวน อวนหรือผอม ตามเกณฑอางอิง
น้ําหนักสวนสูงและเคร่ืองช้ีวัดภาวะโภชนาการของเด็กไทยท่ีมีอายุ 2 วัน-19 ป (กองโภชนาการ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542) ดังนี้ 
 น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง 
  อวน > + 3 SD 
  เร่ิมอวน > + 2 SD ถึง + 3 SD 
  ทวม > + 1.5 SD ถึง + 2 SD 
  สมสวน - 1.5 SD ถึง + 1.5 SD 
  คอนขางผอม <-1.5 SD ถึง - 2 SD 
  ผอม < - 2 SD  
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 เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน แบงเปน 2 ระดับ ดังนี ้
   1. อยูเหนือเสน +2 S.D หรือ +3 S.D แสดงวามีน้ําหนักมากกวาเด็กท่ีมีสวนสูง
เทากันเปนเด็กอวนระดับ 1 เด็กมีโอกาสเส่ียงตอการเปนผูใหญอวนในอนาคต 
    2. อยูเหนือเสน +3 S.D มีภาวะโภชนาการเกินมากเปนโรคอวนระดับ 2 เด็กมี
โอกาสเส่ียงตอการเปนผูใหญอวนมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
 
การใหคําปรึกษา   
  ความหมายของการใหคําปรึกษามีการนิยามไวหลากหลาย เชน เปนการเลาเร่ือง (Story 
Telling) หรือบอกกลาวเร่ืองราว (Narrative) ของผูรับคําปรึกษาโดยมีผูใหคําปรึกษาทําหนาท่ีชวย
ซอมแซมเร่ืองราว (Story Repair) และรวมกันแตงเร่ืองราวชีวิตใหมโดยเร่ิมตนดวยการแยกแยะ 
เนื้อเร่ืองท่ีเปนการปรับตัวไดดีและไมดี ท้ังคูรวมกันสรางภูมิคุมกันความเครียดเพ่ือใชเปนรากฐาน
การดําเนินชีวิตใหมท่ีดีข้ึน หรือหมายถึงกระบวนการพลวัตรระหวางผูใหคําปรึกษาท่ีไดรับ 
การฝกฝนเพื่อชวยเหลือผูรับคําปรึกษาท่ีมีเร่ืองกังวลใจ ในกระบวนการนี้ผูใหคําปรึกษาจะใชกลวิธี
ตางๆ ซ่ึงอาจทําเปนรายบุคคล เปนกลุม หรือเปนครอบครัว เพื่อเอ้ือใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม สงเสริมทักษะการเผชิญปญหา การตัดสินใจและการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการปรับปรุงการมีสัมพันธภาพ (ดวงมณี จงรักษ, 2549)  
 นอกจากนี้มีผูใหความหมายของการใหคําปรึกษาวา เปนสัมพันธภาพของมนุษย 
ชนิดหนึ่งและในสัมพันธภาพน้ีผูใหคําปรึกษาจะจัดบรรยากาศทางจิตวิทยาหรือเง่ือนไขซ่ึงจะชวย
ใหผูมาขอรับคําปรึกษามีความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือเปนผูท่ีมีความสามารถในการเลือกใน
การแกไขปญหาและพัฒนาความเปนอิสระอยางมีความรับผิดชอบของตน ซ่ึงทําใหผูมาขอรับ
คําปรึกษาเปนบุคคลดีข้ึนและเปนสมาชิกของสังคมท่ีดีเพิ่มข้ึนอีกดวย (วัชรี ทรัพยมี, 2547) 
 สรุปไดวาการใหคําปรึกษา หมายถึงกระบวนการใหความชวยเหลือแกผูท่ีมีปญหาซ่ึง  
มาขอรับการชวยเหลือ เพื่อชวยใหผูมาขอรับคําปรึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  สงเสริม
ทักษะการเผชิญปญหาและการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาตนเองใหดีข้ึนและสามารถตัดสินใจดําเนิน
บทบาทในชีวิตไดอยางเหมาะสม  
 การใหคําปรึกษานั้นมีแนวคิดท่ีสําคัญ 3 ประการ ซ่ึง นงลักษณ เขียนงาม (2548) ไดสรุป
ไวดังนี้  
   1. การใหคําปรึกษาแบบไมนําทาง (Non directive counseling approach) หรือ
เรียกวาการใหคําปรึกษาแบบผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Client centered counseling approach) วิธีนี้
เปนแนวคิดของ Carl R. Rogers ซ่ึงมีกระบวนการที่สําคัญในการใหคําปรึกษา ดังนี้ 
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    1.1 การใหผูรับคําปรึกษาระบายความในใจ เพื่อใหจิตใจอยูในสภาพปกติ 
ผูรับคําปรึกษาจะไดรับการสนับสนุนใหพูดออกมาอยางเสรี  ผูใหคําปรึกษาจะไมออกความเห็น
หรือเสนอแนะแตจะเปนผูฟงอยางต้ังใจ 
    1.2  ผูใหคําปรึกษาใชเทคนิคและวิธีการใหคําปรึกษา  เพื่อชวยใหผูรับ
คําปรึกษาเขาใจตนเองมองเห็นแนวทางแกปญหาหาของตนเองได 
    1.3  ผูใหคําปรึกษาชวยใหผูรับคําปรึกษาต้ังจุดมุงหมายและไดปฏิบัติ 
ทุกข้ันตอน ผูรับคําปรึกษามีบทบาทตอการตัดสินใจและผลท่ีเกิดข้ึน 
    2. การใหคําปรึกษาแบบนําทาง (Directive counseling) หรือเรียกวาการให
คําปรึกษาเปนสําคัญ เกิดจากแนวคิดของ E. G. Williamson การใหคําปรึกษาวิธีนี้พิจารณาวิเคราะห
บุคลิกลักษณะและองคประกอบตางๆ ของผูรับคําปรึกษา โดยผูใหคําปรึกษาพยายามศึกษาขอมูล
ตางๆ ของผูรับคําปรึกษา ซ่ึงมีกระบวนการใหคําปรึกษาแบบนําทาง มีดังนี้ 
    2.1 ผูใหคําปรึกษาจะตองสรางสัมพันธกับผูรับคําปรึกษา เพื่อใหเกิดความ
เปนกันเอง เกิดความสบายใจ ม่ันใจในการระบายความคับของใจ 
    2.2  ผูใหคําปรึกษาอาจจะเสนอขอเท็จจริงหรือเสนอขอมูลเกี่ยวกับปญหา
ตางๆ และใชเทคนิควิธีการเพื่อใหผูรับคําปรึกษาเกิดความเขาใจปญหา 
    2.3  การวางแผนแกปญหา  หากผูรับคําปรึกษาไมสามารถวางแผน
แกปญหาตนเองได  ผูใหคําปรึกษาจะตองเปนฝายริเร่ิมวางแผนให  หรือชวยใหรูจักเลือกตัดสินใจ
แกปญหาของตน 
    2 .4   ปฏิบั ติการตามแผน   ผู ให คําปรึกษาจะกระตุนและชวยให 
ผูรับคําปรึกษาใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีและคอยใหความชวยเหลือและขอเสนอแนะ 
    2.5  กรณีท่ีปญหาของผูรับคําปรึกษาเกินความสามารถของผูใหคําปรึกษา
ท่ีจะให คําปรึกษาได  หรือพิจารณาวาบุคคลอ่ืนจะชวยแกปญหาและชวยเหลือไดดีกว า 
ผูใหคําปรึกษาควรสงตอ  ซ่ึงไมไดหมายความวาเปนการส้ินสุดการใหคําปรึกษา  แตผูใหคําปรึกษา
ยังคงตองติดตามผลการใหคําปรึกษาอยูตอไป 
  นอกจากนี้การใหคําปรึกษาแบบนําทางนั้น  ผูใหคําปรึกษาจะนําทางใหผูรับคําปรึกษา
ตระหนักถึงขอบกพรองและความสามารถของเขา พรอมท้ังวิธีท่ีจะเลือกตัดสินใจ แกปญหาเพื่อให 
เกิดความสุขมากท่ีสุดโดยมีวิธีการตามลําดับ (สุบิน  สมีนอย, 2549)  ดังนี้  
     1)  วิเคราะหปญหา (Analysis) โดยการรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณ
ใชแบบทดสอบ ตาง ๆ  
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     2)  การสังเคราะห (Synthesis) โดยการจัดขอมูลเปนหมวดหมู แยกสวน
ดี สวนบกพรองปรับตัวไดหรือไมไดเปนขอความส้ันๆ  
     3)  วินิจฉัย (Diagnosis) การแปรความหมาย ขอมูลท่ีไดจัดไวเปน
หมวดหมูวาปญหาคืออะไร คนหา สาเหตุ และศึกษาภายในตัวของผูใหคําปรึกษา  
     4)  การทํานาย (Prognosis) เปนการคาดคะเนหรือมองเหตุการณลวงหนา
ใหใกลกับความเปนจริงมากท่ีสุด  
     5)  การใหคําปรึกษา (Counseling) โดยผูใหคําปรึกษา หาทางชวยเหลือ
เพื่อใหเขาปรับตัวไดเหมาะสมอาจวางแผนระยะส้ันหรือยาว  
    6)  ข้ันติดตามประเมินผล (Follow up) ติดตามผลการใหคําปรึกษาวา
ประสบผลสําเร็จ หรือไม บางรายตองการความชวยเหลือใหม ซ่ึง วิเล่ียมสัน กลาววา การให 
คําปรึกษาไมจําเปนตองทําตามข้ันตอนทุกรายข้ึนอยูกับปญหาของแตละบุคคล เพราะอาจเร่ิมตนไม
เหมือนกัน  
   3.  การใหคําปรึกษาแบบผสมหรือแบบสายกลาง (Eclectic Counseling) วิธีนี้เปน      
การเลือกเอากลวิธีแบบนําทางและแบบไมนําทางมาผสมผสานกันและเลือกใชใหเหมาะสมกับ     
แตละคน แตละปญหา หรือแตละสถานการณ แตไมใชเปนการเลือกแบบลองผิดลองถูก แตเปน  
การเลือกโดยอาศัยประสบการณท่ีผานมาเปนสําคัญ การใหคําปรึกษาแบบนี้ผูใหคําปรึกษาจะตอง
เขาในความคิดและความรูสึกของผูรับคําปรึกษาเปนอยางดี ดังนั้นผูใหคําปรึกษาควรสราง
ความสัมพันธอันดีกับผูรับคําปรึกษาเพื่อใหผูขอรับการปรึกษามีความรูสึกไววางใจวาผูให
คําปรึกษามีความสามารถเช่ือถือไดและยินดีชวยเหลือตน 
 การใหคําปรึกษานั้นถาพิจารณาตามขนาดของกลุมผูรับคําปรึกษาเปนหลัก อาจแบงได 
เปน 2 รูปแบบ คือ การใหคําปรึกษารายบุคคลและการใหคําปรึกษาแบบกลุม แนวคิดของการให
คําปรึกษาแตละประเภท พอสรุปไดดังนี้ (ดวงมณี จงรักษ, 2549) 
 1.  การใหคําปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) เปนกระบวนการชวยเหลือ 
บุคคลโดยมีการใหคําปรึกษาเปนการสวนตัวระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา เพื่อชวยให
ผูรับคําปรึกษาไดเขาใจตนเองและส่ิงแวดลอมไดดีข้ึน   
 2.  การใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling) เปนกระบวนการท่ีบุคคลซ่ึงมี 
ความตองการตรงกันท่ีจะปรับปรุงตนเอง หรือแกไขปญหาหนึ่งรวมกันมาปรึกษาหารือ เปนกลุม 
โดยมีผูใหคําปรึกษารวมอยูดวย สมาชิกกลุมจะมีโอกาสไดแสดงออก เกี่ยวกับความรูสึกและ 
ความคิดเห็นของแตละคน เปนการไดระบายความรูสึกขัดแยง ในจิตใจไดสํารวจตนเอง  นอกจากนี้
กาญจนา ไชยพันธุ (2549) ไดสรุปไววา การใหคําปรึกษาแบบกลุมคือการท่ีคนมารวมกันต้ังแต  
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3 คนข้ึนไปและยอมรับวากลุมชวยใหเขาเขาใจตนเอง สงผลใหสมาชิกเปล่ียนแปลงท้ังความคิด 
ความรูสึกและพฤติกรรม ท้ังนี้ไดอธิบายวา เปนการท่ีสมาชิกมารวมกันมีประสบการณปญหาท่ี 
คลายๆ กันรวมกลุมกันเพื่อชวยกันหาวิธีการชวยเหลือแกไขปญหาและสถานการณนั้นๆ และได
อธิบายการใหคําปรึกษาแกบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป โดยไมเกิน 12 คน ผูรับคําปรึกษาจะมีลักษณะ
ของปญหาคลายคลึงกันและตองการปรับปรุงตนเอง การใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อมุงใหผูรับ
คําปรึกษาไดปรับปรุงตนเองโดยผูใหคําปรึกษาจะคอยเอ้ืออํานวยใหผูรับคําปรึกษาไดมีโอกาส
สํารวจตนเองแสดงความรูสึกและความคิดเห็น กลาเผชิญความจริง ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน
ภายใตบรรยากาศท่ีอบอุน จริงใจ การยอมรับ ความไววางใจและความเขาใจซ่ึงกันและกันและ  
วัชรี ทรัพยมี (2547) อธิบายวาเปนกระบวนการที่บุคคลซ่ึงมีความตองการตรงกันท่ีจะปรับปรุง
ตนเองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือตองการจะแกปญหาหนึ่งรวมกัน มาปรึกษาหารือซ่ึงกันและกันเปน
กลุมโดยมีผูใหคําปรึกษารวมอยูดวย สมาชิกในกลุมจะมีโอกาสไดแสดงออกเก่ียวกับความรูสึกและ
ความคิดเห็นของแตละคนเปนการไดระบายความรูสึกขัดแยงในจิตใจ ไดสํารวจตนเอง ไดฝก 
การยอมรับตนเอง กลาท่ีจะเผชิญปญหาและไดใชความคิดในการแกปญหาหรือปรับปรุงตนเอง  
กับท้ังไดรับฟงความรูสึก ความคิดเห็นของผูอ่ืนและไดตระหนักวาผูอ่ืนก็มีความรูสึกขัดแยงหรือ
ความคิดเห็นเชนเดียวกับตน        
 ท้ังนี้การใหคําปรึกษาท่ีดีนั้นตองอาศัยกระบวนการและข้ันตอนท่ีจะชวยใหผู รับ 
คําปรึกษาเกิดการรับรูเกี่ยวกับตนเอง พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบตอการกระทําและความรูสึกของตน  
โดยผูใหคําปรึกษาตองเลือกใชเทคนิคตางๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ อยางไรก็ตามผูให
คําปรึกษาตองตระหนักวาเทคนิคตางๆ จะใชไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายของการให
คําปรึกษาไดนั้น  จะตองข้ึนอยูกับสัมพันธภาพท่ีดีของการใหคําปรึกษา  ซ่ึงกระบวนการท่ีสําคัญ
นั้น นงลักษณ เขียนงาม (2548) ไดสรุปไวดังนี้ 
   1.  การสรางสัมพันธภาพ  ผูใหคําปรึกษาจะสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผู รับ 
การปรึกษาโดยอาศัยเทคนิคและทักษะตางๆ  เพื่อชวยใหผู รับคําปรึกษาไดมีสวนรวมใน
กระบวนการใหคําปรึกษาในขณะเดียวกันก็ใหผูรับคําปรึกษาทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอตกลงในการบริการเกี่ยวกับการปรึกษาจะตองช้ีแจงหากผูรับคําปรึกษาไมใหความรวมมือใน
กระบวนการใหคําปรึกษา  
   2.  การสํารวจปญหา ผูใหคําปรึกษาจะตองใชทักษะตางๆ เพื่อเอ้ืออํานวยและ  
กระตุนใหผูรับคําปรึกษาใชศักยภาพของตนท่ีมีอยูเพื่อสํารวจปญหาและความตองการของตนเอง 
ซ่ึงข้ันตอนนี้จะใชระยะเวลามากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับพื้นฐานสติ ปญญา ความสามารถและ 
ลักษณะนิสัยของผูรับคําปรึกษาและความชํานาญในการใชทักษะของผูใหคําปรึกษา  
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    3.  การเขาใจปญหา สาเหตุของปญหาและความตองการข้ันตอนนี้เปนหัวใจของ
กระบวนการใหคําปรึกษา ซ่ึงผูใหคําปรึกษาใชทักษะเพ่ือใหผูรับคําปรึกษาเกิดความกระจางใน
ปญหาของตนเองอยางแทจริงและมองเห็นแนวทางท่ีจะแกไขปญหานั้น  
    4.  การวางแผนการแกปญหา ผูใหคําปรึกษาไมควรเรงรีบและดวนตัดสินใจ
แกไข ปญหาของผูรับคําปรึกษา แตจะคอยใหกําลังใจผูรับคําปรึกษาในการวางแผนปฏิบัติ เพื่อ
แกไขปญหาดวยตนเองกอน หากผูรับคําปรึกษาหมดหนทางผูใหคําปรึกษาจึงจะเสนอแนะแลวเปด
โอกาสใหผูรับคําปรึกษาไดแสดงความคิดเห็นในขอเสนอแนะนั้นๆ เพื่อใหพิจารณาวาเหมาะสม
และเลือกแนวทางแกไขปญหาท่ีดีท่ีสุดดวยตนเอง ท่ีผูรับคําปรึกษาเห็นวาสามารถทําไดจริงมี
โอกาสประสบความสําเร็จและมีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติดวยตนเองมิใชเปนเร่ืองตองบังคับใหปฏิบัติ  
    5.  การยุติกระบวนการ ควรใหสัญญาณแกผูรับคําปรึกษาไดรูตัวกอนหมดเวลา
ของการปรึกษาและเปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษาไดสรุปในส่ิงตางๆ ท่ีไดจากการสนทนา โดยผูให
คําปรึกษาเพิ่มเติมในประเด็นท่ีขาดหายไป ในกรณีจําเปนตองสงตอใหพบกับผูเช่ียวชาญอื่นๆ
จะตองใหขอมูลและทําความเขาใจกับผูรับคําปรึกษาอยางชัดเจน แตถาไมมีการสงตอผูให 
การปรึกษาควรเปดโอกาสใหผูรับคําปรึกษาทราบวาสามารถพบไดในคร้ังตอไป ถาตองการ 
และนัดหมายวันเวลาท่ีเหมาะสม พรอมท้ังใหกําลังใจแกผูรับคําปรึกษาในการปฏิบัติตามท่ีได
ตัดสินใจระหวางการใหคําปรึกษา กอนยุติการใหคําปรึกษาควรสนทนาเล็กนอยในเรื่องท่ัวๆ ไป
และกลาวอําลา  
 ท้ังนี้ในการใหคําปรึกษานั้นจะไมสนใจการเรียนรูทางสังคมเกี่ยวกับแรงขับโดย
สัญชาตญาณ  แตเนนถึงความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธระหวางพฤติกรรมและส่ิงแวดลอม ซ่ึง
ตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ (Interaction between Behavior and 
Environment) ของ Albert Bandura นั้นเช่ือวาพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลเปนของกระบวน 
การเรียนรูแบบตางๆ ในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม ตามแนวคิดทฤษฎีนี้ พฤติกรรมของ
บุคคลมิไดถูกผลักดันจากพลังท่ีซอนเรนอยูภายใน (Internal Forces) และคนไมใชเคร่ืองรับส่ิงเรา
ภายนอกท่ีอยูนิ่งๆ แตพฤติกรรมของบุคคลสวนใหญ เปนผลรวมกัน (Combined Effects) ของ
องคประกอบตอไปนี้ (พิสมัย   วิบูลยสวัสดิ์, 2543) 
 1. เปนผลของการไดรับรางวัล (Reward) เม่ือทําการตอบสนองท่ีตองการ 
 2. เปนผลของการลงโทษ (Punishment) และการไมไดรับรางวัล (Non Reward) เม่ือทํา
การตอบสนองท่ีไมตรงตามความตองการ 
 3. เปนผลของการเรียนรูในอดีต 
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 4. เปนผลของการเรียนรูแบบสรุปรวมและแบบจําแนกความแตกตาง (Generalization 
and Discrimination Learning) 
 5. เปนผลของการสังเกตและการเลียนแบบพฤติกรรมของผูอ่ืน 
 องคประกอบเหลานี้ตางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรม
แตกตางกันเนื่องจากบุคคลพบกับสภาพการเรียนรูไมเหมือนกัน พฤติกรรมบางอยางเปนผลของ 
การเรียนรูจากประสบการณโดยตรง และจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืน จะมีการตอบสนองบาง
ชนิดท่ีทําแลวทําใหเกิดผลดีแกผูกระทํา แตบางชนิดทําแลวผลที่ไดรับอาจไมเปนท่ีพึงพอใจนัก เชน  
ทําแลวไมไดรับการยอมรับ หรือถูกลงโทษ จากขบวนการเรียนรูดวยการเสริมแรงวิธีตางๆ ในท่ีสุด
บุคคลจึงมีแนวโนมท่ีจะเลือกกระทําแตพฤติกรรมท่ีทําแลวเปนผลดีแกตัวเองและพยายามหลีกเล่ียง
ไมทําพฤติกรรมท่ีเคยทําแลวถูกลงโทษหรือไมไดรับรางวัล  
 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ตามแนวคิดทฤษฎี Albert Bandura  (พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์, 
2543) คือ 
 1. เนนถึงความสําคัญของกระบวนการเรียนรูการคิด (Cognitive Processes) โดยถือวา
เปนตัวแปรท่ีเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรา (S) กับการตอบสนอง (R) เนื่องจากเห็นวามนุษยเรามี 
ความสามารถในการคิดและบางคร้ังยังสามารถคาดการณลวงหนาถึงผลลัพธจากการกระทําของตน
ดวย 
 2. การเรียนรูทางสังคม เนนถึงความสําคัญของการเรียนรูดวยการสังเกตพฤติกรรม  
ของผูอ่ืน (Vicarious Learning) พฤติกรรมหลายอยางเราเรียนรูจากประสบการณโดยตรง บุคคล    
ทําพฤติกรรมแบบนั้นแลวเคยไดรับรางวัลหรือถูกลงโทษ ขณะท่ีพฤติกรรมบางอยางเราอาจจะ
เรียนรูโดยตรง บุคคลทําพฤติกรรมแบบนั้นแลวเคยไดรับรางวัลหรือถูกลงโทษ ขณะท่ีพฤติกรรม
บางอยางเราอาจจะเรียนรูไดโดยท่ีไมไดรับการเสริมแรงโดยตรงแตเรียนรูดวยการสังเกตจากกระทํา
ของบุคคลบางคนวาเขาทําพฤติกรรมนั้นแลวไดรับรางวัลหรือถูกลงโทษ 
 3. ระบบการบังคับและควบคุมตนเอง (Self-Regulatory System) บุคคลมีความสามารถ
ในการควบคุมความรูสึก ความคิดและการกระทําของตนเอง ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลมิไดเปน
ผลของอิทธิพลของอินทรียจากภายนอกเทานั้น แตเปนผลจากตัวบุคคลเองดวยกิจกรรมบางอยาง
อาจดําเนินไปเนื่องจากคาดการณลวงหนาถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนขางนอก แตสวนมากอยูภายใต       
การควบคุมของการเสริมแรงใหตนเอง (Self-Reinforcement Control) ในกระบวนการดังกลาว
บุคคลจะต้ังมาตรฐานพฤติกรรมของตนไวและตอบสนองตอพฤติกรรมท่ีตนทําไปโดยวิธีใหรางวัล
แตตัวเอง หรือลงโทษตัวเอง ความรูสึกภาคภูมิใจหรือละอายใจข้ึนอยูกับพฤติกรรมท่ีทําไปนั้น
เปนไปตามมาตรฐานท่ีตนต้ังไวหรือไม การเสริมแรงเพ่ือใหทําพฤติกรรมมาจากเกณฑ 2 อยางคือ 
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การประเมินคาจากภายนอกและการประเมินคาตนเอง บางคร้ังเกณฑสองอยางนี้จะสอดคลองกัน 
บางคร้ังอาจจะขัดแยงกัน นั่นคือบุคคลอาจไดรับรางวัลทางสังคมหรือทางวัตถุ ถึงแมจะทํา
พฤติกรรมท่ีไมสอดคลองกับมาตรฐานของเขา แตความรูสึกละอายใจ ความรูสึกตําหนิตัวเอง (Self-
Reproach) จะจูงใจใหบุคคลทําตามมาตรฐานท่ีต้ังไวโดยไมตกอยูใตอิทธิพลภายนอก  
 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมพยายามคิดคนวิธีการที่จะพัฒนาบุคคลใหมีความสามารถใน
การบังคับและควบคุมตัวเองโดยใชวิธีการเสริมแรงและลงโทษตัวเอง พยายามคิดหากลวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมพฤติกรรมตางๆ เชน รูจักควบคุมน้ําหนักโดยไมรับประทานอาหาร
มากเกินไป  
 ดังนั้นในการศึกษาผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและการออก
กําลังกายของนักเรียนท่ีเปนโรคอวนครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group 
Counseling) โดยใชแนวคิดการใหคําปรึกษาแบบนําทาง (Directive counseling) ตามแนวคิดของ E. 
G. Williamson (นงลักษณ เขียนงาม, 2548) รวมกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ของ Albert Bandura (พิสมัย วิบูลยสวัสดิ์, 2543) ท่ีเปนไปตามกระบวนการในการใหคําปรึกษาท้ัง  
5 ประการ คือ 
   1. การสรางสัมพันธภาพ    
   2. การสํารวจปญหา     
   3. การเขาใจปญหา  
    4. การวางแผนการแกปญหา 
    5. การยุติกระบวนการ  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
   1.  ดานการใหคําปรึกษาและการใหความรูตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
          พิสมัย  นนประสาท (2547) ศึกษา ผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 
ประการตอการลดน้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อสราง
รูปแบบการใหคําปรึกษาและศึกษาผลการใหคําปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการตอการลด
น้ําหนักของนักเรียนท่ีเปนโรคอวน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี 
1-3 มีชวงอายุ 16-18 ป ในแผนกอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2546 ท่ีวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย จํานวน 7 คน ผลการศึกษาพบวาหลังการใหคําปรึกษานักเรียนทุกคนมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายดีข้ึนและมีน้ําหนักตัวลดลงอยางตอเนื่อง 
ในเวลา 8 สัปดาหนักเรียนมีน้ําหนักตัวลดลงโดยเฉล่ีย 2.53 กิโลกรัม 
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  ธนพร จั่นเพชร (2546) ศึกษา ความรูเกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการและการปฏิบัติ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 
9 ประการ ประชากรคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนบาน
เปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 60 คน ผลการศึกษาพบวาประชากรมีความรู
เร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการอยูในระดับดี รอยละ 65 และความรูเร่ืองโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
ระหวางประชากรเพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางกันทางสถิติและมีการปฏิบัติตามหลัก
โภชนบัญญัติ 9 ประการ อยูในระดับปานกลางรอยละ 93.3 การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ
ดานบวกและดานลบ มีคะแนนเฉล่ีย 2.0 และ 1.8  ตามลําดับ 
  นันทกา ปนมณี (2549) ศึกษา ความรู การปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการและ
ภาวะโภชนาการของเด็กชวงช้ันท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู การปฏิบัติตามโภชน
บัญญัติ 9 ประการและภาวะโภชนาการและศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการกับ 
การปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการของเด็กชวงช้ันท่ี 2 กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-5 โรงเรียนบานสันคะยอม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 67 คน ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ อยูในระดับดี รอยละ 97.01 
มีการปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการ อยูในระดับดีโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.40 กลุมตัวอยางมี
ภาวะโภชนาการตามเกณฑรอยละ 67.2 และความสัมพันธระหวางภาวะโภชนาการกับการปฏิบัติ
ตามโภชนบัญญัติ 9 ประการโดยรวมไมมีความสัมพันธกัน 
  C Ginioux, J Grousset. S Mestari and F Ruiz. (2006) ศึกษา อัตราของผูท่ีเปน 
โรคอวนในเด็กและวัยรุน ประเทศฝร่ังเศส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราของผูท่ีเปนโรคอวน
ในเด็กและหาแนวทางใหความรูแกเด็กและผูปกครอง กลุมตัวอยาง จํานวน 1,455 คน ผลการศึกษา
พบวา  เด็กในเมืองเปนโรคอวน รอยละ 14.3 ทางโรงเรียนจึงไดใหความรวมมือกับโครงการสงเสริม
สุขภาพแนะนําใหขอมูลขาวสารความรูทางดานโภชนาการและการออกกําลังกายแกผูปกครองและ
เด็กพบวาผูปกครองและเด็กไดนําความรูไปปฏิบัติในดานการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาและ
มีการออกกําลังกายเพิ่มข้ึน 
  Ute Alexy and others. (2006) ศึกษา การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารภายหลังการเข าอบรมสําหรับเด็ก ท่ีมีน้ํ าหนักเกินมาตรฐานในแผนกผูปวยนอก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคําปรึกษาดานโภชนาการและรักษาโรคอวนใน
กลุมเด็กท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 33 คน และกลุมควบคุม จํานวน 43 
คน อายุระหวาง 5-14 ป ผลการศึกษาพบวาภายหลังการใหคําปรึกษากลุมทดลองมีน้ําหนักตัวลดลง
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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 2. ดานการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย 
  เบญจภา สนามทอง (2548) ศึกษา พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกายของเด็กโรคอวนท่ีอยูในโปรแกรมการควบคุมน้ําหนัก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การรับประทานอาหารและการออกกําลังกายของเด็กโรคอวน และศึกษาบทบาทของบิดามารดาใน
การดูแลพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายของเด็ก กลุมตัวอยางอายุต้ังแต 9–
18 ป จํานวน 29 คน และบิดาหรือมารดาจํานวน 29 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 
72.4 ไดรับพลังงานจากการรับประทานอาหารมากกวาพลังงานท่ีรางกายควรไดรับ และครอบครัว
ของเด็กรับประทานอาหารที่ใหพลังงานสูงเปนประจํารอยละ 27.6 ออกกําลังกายนอยกวา 3 
สัปดาห/คร้ัง รอยละ 37.9 สวนใหญเด็กออกกําลังกายคนเดียวเนื่องจากบิดามารดาไมมีเวลา  
   ลดา เนียมสุวรรณ (2542) ศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมการเฝาระวังและ 
การติดตามทางโภชนาการ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมการเฝาระวังและการติดตามทางโภชนาการ  กลุมตัวอยางเปนเด็กท่ีมีภาวะอวน จํานวน 
50 คน แบงเปนกลุมทดลอง 25 คน กลุมควบคุม 25 คน ผลการศึกษาพบวา ภายหลัง 
การทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียน้ําหนัก และความหนาของไขมันใตผิวหนังบริเวณ triceps ลดลง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และมีการเปล่ียนแปลงภาวะโภชนาการดี
ข้ึนกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุม ภายหลังการทดลองกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมี
คะแนนเฉล่ียความรูเกี่ยวกับโรคอวนเพิ่มข้ึนมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมการปองกันโรคอวน  
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนื้อสัตวติดมัน การรับประทานอาหาร
ท่ีมีไขมันสูง การรับประทานขนมหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .001 
  สิทธิพร ออนคลัง (2546) ศึกษา ผลของการออกกําลังกายท่ีมีตอสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกาย
ดวยการเตนแอโรบิค 30 นาที และทักษะฟุตบอลในระยะเวลา 8 สัปดาห กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
อายุ 9-12 ป ท่ีมีน้ําหนักเกินมาตรฐาน นักเรียนชาย 31 คนและนักเรียนหญิง 8 คน ผลการศึกษา
พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต  
การหายใจและความแข็งแรงของกลามเน้ือหนาทองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.000 และ .008 ตามลําดับและคาดัชนีมวลกาย  ความออนตัวและความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  
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  Gable Sara, Chang Yiting, and L Jennifer, Krull. (2007) ศึกษา การดูโทรทัศนและ
ความถี่ของการรับประทานอาหารของครอบครัว   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยใน 
การรับประทานอาหารและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการมีน้ําหนักเกินในระยะเร่ิมตนและการเปนโรค
อวนในเด็กวัยเรียน กลุมตัวอยางอายุ 5-12 ป จํานวน 8,459 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กท่ีมีน้ําหนัก
ปกติ แตรับประทานอาหารวางระหวางม้ือและดูโทรทัศนมีโอกาสที่จะมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนและมี
โอกาสเส่ียงตอการเปนโรคอวนเพิ่มข้ึนซ่ึงเปรียบเทียบกับเด็กกลุมท่ีมีน้ําหนักเกินท่ีมีการดูโทรทัศน 
รับประทานอาหารพรอมกับครอบครัว 3 ม้ือ มีกิจกรรมทางกายและออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิก
สัปดาหละ 3 คร้ังและมีการควบคุมอาหาร พบวาเด็กกลุมนี้มีน้ําหนักลดลงอยางตอเนื่อง  
  PJ Veugelers and AL Fitzgerald. (2005) ศึกษา อัตราของเด็กท่ีเปนโรคอวนและ
ปจจัยเส่ียงท่ีทําใหเกิดโรคอวนในวัยเด็ก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการเพ่ิมของโรคอวน
และนํ้าหนักเกินมาตรฐานของเด็กในครอบครัวท่ีมีรายไดตํ่าและรายไดสูง จากการสํารวจเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 4,298 คน โดยใชเกณฑสวนสูงและน้ําหนักและประเมิน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย ผลการศึกษาพบวา เด็กมีน้ําหนักเกิน
มาตรฐานรอยละ 32.9 เปนโรคอวนรอยละ 9.9 ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหเด็กเปนโรคอวนเนื่องมาจากเด็กนํา
อาหารจากบานมารับประทานเอง ทําใหมีความเส่ียงตอการเปนโรคอวนถึง รอยละ 95 นอกจากนี้
พบวา เด็กท่ีพอแมมีรายไดสูงและอาศัยอยูในเมืองมีความเส่ียงท่ีจะเปนโรคอวนมากกวาเด็กท่ีพอแม
ยากจนและอาศัยอยูในชนบท  
  L. Zahner and others. (2006) ศึกษา การออกกําลังกายในเด็กอวนเพื่อชวยควบคุม
น้ําหนักและการมีรางกายท่ีแข็งแรงของเด็กอายุ 6-13 ป กลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนท่ีเปนโรคอวน 
จํานวน 15 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 9 คน โดยมีการจัดใหเรียนวิชาพลศึกษา 5 คร้ังตอ
สัปดาห กลุมควบคุม จํานวน 6 คน เรียนวิชาพลศึกษา 1 คร้ังตอสัปดาห ผลการศึกษาพบวา  กลุม
ทดลองมีน้ําหนักตัวลดลง ไขมันในรางกายและไขมันใตผิวหนังลดลงและมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
นักเรียนกลุมนี้มีความพอใจในการเรียนวิชาพลศึกษา  แตกลุมควบคุมมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนและสุขภาพ
รางกายไมแข็งแรง มีไขมันในรางกายเพิ่มข้ึน  
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
 การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการหนึ่งท่ีมีความชัดเจน  ตรงประเด็นและเขาใจงาย โดยมี
กระบวนการสรางสัมพันธภาพ สํารวจปญหา เขาใจปญหา วางแผนการแกปญหา  และยุติกระบวนการ
ใหคําปรึกษา ซ่ึงกระบวนการเหลานี้สามารถชวยเหลือใหผูรับคําปรึกษาเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค มีเปาหมายท่ีจะปฏิบัติตนใหถูกตองตาม
หลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ และการออกกําลังกายอยางเหมาะสม อีกท้ังปฏิบัติอยางตอเนื่องยอม
ทําใหสามารถลดน้ําหนักตัวเองได 
 


