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 การด าเนินงานดา้นการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ถือเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความส าคญั
ในงานดา้นอาชีวเวชศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา นอกจากจะเป็นนโยบายและ
ตวัช้ีวดัท่ีเลง็เห็นความส าคญัของสุขภาพบุคลากรท่ีถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานแลว้  อีกทั้งสืบเน่ืองจากในแต่ละปีมีการตรวจสุขภาพประจ าปีของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา  ซ่ึงถือเป็นการคดักรองบุคลากรท่ีมคีวามเส่ียงทาง
สุขภาพ   โดยการน ามาเขา้กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อไม่ใหน้ าไปสู่การเกิดโรค
ทางเมตาบอลิกซินโดรม โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรท่ีมภีาวะอว้น  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะน าไปสู่การเกิด
โรค 
 ในการน้ี  ผูเ้ขียนไดจ้ดัท าคู่มือปฏิบติังานการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

บุคลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของตวัเอง
สู่ผูป้ฏิบติังาน  และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานส าหรับผูด้  าเนินการในการจดัโครงการดงักล่าว  
และยงัเป็นประโยชน์ส าหรับทุกหน่วยงานในการน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาสุขภาพของบุคลากรท่ี
ภาวะอว้นหรือน าไปปรับและประยกุตใ์ชต้ามบริบทของหน่วยงาน 
 ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าคู่มือปฏิบติังานเล่มน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังาน  อนัจะ
เป็นส่วนหน่ึงการการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรต่อไป 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ภาวะอว้นเป็นสภาวะท่ีร่างกายมีน ้ าหนกัตวัเกินกว่าปกติและมีการสะสมของไขมนัใต้
ผวิหนงัมากเกินไปเม่ือเทียบกบัมวลกลา้มเน้ือ กระดูก และของเหลวในร่างกาย ซ่ึงปัญหาความอว้น
นั้น ส่วนใหญ่มกัเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างพลงังานท่ีไดรั้บจากการรับประทานอาหารกบั

พลงังานท่ีร่างกายใชไ้ปในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั เมื่อมีพลงังานเหลือร่างกายจะ
เก็บสะสมพลงังานดงักล่าวไวต้ามอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายในรูป “ไขมนั” เพื่อน าไปใชใ้นยาม
จ าเป็น แต่ถา้ร่างกายไม่มีการน าไขมนัออกไปใชไ้ขมนัท่ีถูกสะสมไวจ้ะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ จนท าให้
เกิดภาวะน ้ าหนกัเกิน แลว้น าไปสู่ความอว้นและโรคอว้นในท่ีสุด ซ่ึงภาวะอว้นนบัวนัจะเป็นปัญหา
ทางสงัคมและเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ียิง่วนัจะทวคีวามรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากประชากรทัว่

โลกมีอตัราการเพ่ิมของจ านวนผูท่ี้เป็นภาวะอว้นอยา่งรวดเร็วในทุกกลุ่มวยั จากสถานการปัจจุบนั
ภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นมีจ านวนเพ่ิมข้ึนในทัว่โลก ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา 
พบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรวยัผูใ้หญ่ ท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกิน ร้อยละ 33 เป็นโรคอว้น 
ร้อยละ 34 และเกือบร้อยละ 6 เป็นโรคอว้นมาก หรือมีดชันีมวลกาย 40.0 กก./ ม2 (Cynthia et al., 
2006) และจากการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย พบว่า มากกว่าคร่ึงหน่ึงของผูใ้หญ่เป็นโรคอว้น 
และเพศชายเป็นโรคอว้นมากกว่าเพศหญิง (ผูช้ายร้อยละ 60 ผูห้ญิงร้อยละ 45) ส าหรับประเทศไทย

ไดม้ีการศกึษาอตัราชุกและปัจจยัเส่ียงของภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นในคนไทยท่ีมีอายตุั้งแต่ 
20-59 ปี ในปี 2557 (วิชยั เอกพลากร และคณะ, 2004) พบว่าคนไทยมีภาวะน ้ าหนกัเกิน (ดชันีมวล
กาย 25.0 กก./ ม2) ร้อยละ 28.3 และเป็นโรคอว้น (ดชันีมวลกาย 30.0 กก./ ม2) ถึง  ร้อยละ 6.8 โดย
กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีอตัราความชุกมากกว่าเพศชาย (ผูห้ญิงมีภาวะน ้ าหนกัเกินร้อยละ 33.9 เทียบ
กบัผูช้ายท่ีมีภาวะน ้ าหนกัเกิน ร้อยละ 19.2) และคนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองมีภาวะน ้ าหนกัเกินร้อยละ 

34.8 และเป็นโรคอว้น ร้อยละ 6.8 ซ่ึงสูงกว่าคนในชนบท (ร้อยละ 26.4 และ 5.9 ตามล าดบั) 
 สถานการณ์โรคอว้นท่ีก  าลงัทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนน้ี เกิดจากหลายสาเหตุดว้ยกนั ทั้ง
ปัจจยัในระดบัปัจเจกบุคคล และปัจจยัส่ิงแวดลอ้มเชิงโครงสร้างทางกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรม และดว้ยวิถีชีวิตท่ีมกีารเปล่ียนแปลงไป ลกัษณะการท างานท่ีมกีารใชแ้รงงานท่ีนอ้ยลง 
รวมถึงการเดินทางคมนาคมท่ีมีความสะดวกมากข้ึน ท าใหค้นไทยโดยเฉพาะสงัคมเมืองมีการ

เคล่ือนไหวร่างกายและกิจกรรมทางกายท่ีลดลง ใชเ้วลาในแต่ละวนักบัหนา้จอคอมพิวเตอร์ 
โทรทศัน์และโทรศพัท ์และการเดินทางบนทอ้งถนนซ่ึงมีการเคล่ือนไหวร่างกายค่อนขา้งท่ีจะนอ้ย
เป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวนั หากไมน่บัเวลาท่ีใชใ้นการนอน (ประมาณ 8.4 ชัว่โมง) โดยเฉล่ียคนไทย
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ใชเ้วลากบัการเคล่ือนไหวร่างกายนอ้ยมาก นอกจากน้ีชายไทยและหญิงไทยมีกิจกรรมท่ีเพียงพอ 
เพียงร้อยละ 71.7 และ 62.4 ตามล าดบั ในขณะท่ีการใชพ้ลงังานจากกิจกรรมทางกายท่ีมีแนวโนม้
ลดลง แต่การรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมกลบัมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนและเกินความตอ้งการ 

โดยเฉพาะจากอาหารขนมกรุบกรอบและเคร่ืองด่ืมท่ีมีน ้ าตาล ไขมนัและโซเดียมเป็นส่วนประกอบ
สูง การรับประทานอาหารนอกบา้นและการซ้ืออาหารส าเร็จรูปมารับประทานอาหารท่ีบา้น โดยท่ี
อาหารส่วนใหญ่มกัมีรสชาติหวาน มนั เค็ม และใหพ้ลงังานสูงกว่าอาหารปรุงเอง ในทางตรงขา้ม
การบริโภคผกัและผลไมก้ลบันอ้ยและไม่เพียงพอตามปริมาณท่ีแนะน า (มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย ์
และคณะ, 2554)  นอกจากน้ี การท่ีอายท่ีุเพ่ิมข้ึนทุก 10 ปี เพศหญิงและในคนท่ีแต่งงานแลว้ จะมี
อตัราเส่ียงสูงต่อการเกิดภาวะอว้นเพ่ิมข้ึน 1.3 เท่า  1.4 เท่า  และ 2.2 เท่า ตามล าดบั ส าหรับ

ผลกระทบของภาวะอว้นนั้น พบว่านอกจากภาวะอว้นจะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้ง ภาวะดา้น
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต แลว้ยงัส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  โดยผลกระทบทางดา้น
ร่างกายนั้น  พบว่า  โรคอว้นและภาวะน ้ าหนกัเกิน เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้กิดความสูญเสียปีสุข
ภาวะเพ่ิมข้ึนทุกปีทัว่โลก เห็นไดจ้ากการสูญเสียปีสุขภาวะ และจ านวนการเสียชีวิตจากการมีดชันี
มวลกายสูงท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบเท่าตวัในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2533-2553) ในประเทศไทยก็มีแนวโนม้น้ีอยา่ง

ชดัเจนเช่นเดียวกนัโดยกลุ่มท่ีน่าเป็นห่วง คือ ผูห้ญิงไทยท่ีมีการสูญเสียปีสุขภาวะจากน ้ าหนกัเกิน
และโรคอว้นมากกว่าผูช้ายเกือบเท่าตวั และท่ีส าคญัคือภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นไดก้ลายเป็น
ปัจจยัเส่ียงอนัดบัหน่ึง ท่ีส่งผลต่อสุขภาพผูห้ญิงในปัจจุบนั (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2558)  
 นอกจากน้ี ภาวะอว้นก่อใหเ้กิดผลเสียต่อภาวะสุขภาพตามมาหลายประการ การท่ีมี
ไขมนัสะสมในช่องทอ้งปริมาณมากหรือมีเซลลไ์ขมนัในร่างกายเพ่ิมข้ึนจะท่าใหมี้การหลัง่ฮอร์โมน

ต่าง ๆ จาก เซลลไ์ขมนั (Nonesterified fatty acids, cytokine, PAI-1) ออกมาสู่กระแสเลือดเพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ี ยงัมีฮอร์โมนอดิโพเนคติน (Adiponectin)ในกระแสเลือดลดลง จากการศึกษาพบว่า การ
มีระดบั อดิโพเนคตินในเลือดต ่ามีความสมัพนัธก์บัภาวะด้ือต่ออินซูลินและเป็นตวัท านายการเกิด 
โรคเบาหวานรวมทั้งโรคหวัใจและหลอดเลือด (ชยัชาญ ดีโรจนวงศ,์ 2549) นอกจากน้ี ภาวะอว้น
เพ่ิมปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรม  การศกึษาความเส่ียงโรคหลอดเลือดหวัใจใน
ผูใ้หญ่ตอนตน้ในประชากรอาย ุ18-30 ปี จ  านวน 4,192 คน โดยติดตามตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1985 ถึง 2001 

จากรัฐต่าง ๆ ในประเทศ สหรัฐอเมริกาพบว่า การท่ีมค่ีาดชันีมวลกายสูงกว่าปกติและการ
รับประทานอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตสูง ไฟเบอร์ต ่ามีความสมัพนัธก์บัการเพ่ิมความเส่ียงของภาวะ
เมตาบอลิกซินโดรม โดยค่าดชันีมวลกายและภาวะน ้ าหนกัเกินสามารถท านายภาวะเมตาบอลิกซิน
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โดรมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั และมีความสมัพนัธก์บัการเกิดโรคความดนัโลหิตสูง ภาวะน ้ าตาลในเลือด
สูงและภาวะไขมนัในเลือดสูงซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของภาวะเมตาบอลิกซินโดรม สมาคม
แพทยโ์รคหวัใจของอเมริกา สถาบนัหวัใจปอดและระบบเลือดแห่งชาติ (ชยัชาญ ดีโรจนวงศ,์ 2551) 

รายงานว่าผูท่ี้มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมจะเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดและ
เบาหวาน โดยพบว่า เมื่อมีการศกึษาไปขา้งหนา้โดยติดตามผูท่ี้มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเป็น
ระยะเวลา 8 ปี พบว่า คนเหล่าน้ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจประมาณร้อยละ 25 
และเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานถึง ร้อยละ 50 (ชยัชาญ ดีโรจนวงศ,์ 2551) นอกจากน้ีภาวะเมตา
บอลิกซินโดรมยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการเกิดโรคมะเร็ง  
 นอกจากความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพกายท่ีเพ่ิมข้ึน ภาวะอว้นยงัผลกระทบต่อสภาพจิตใจ

ของคนท่ีมีภาวะอว้นอีกดว้ย  จากผล การส ารวจความสุขของการท างานในประเทศไทยปี  2555 
พบว่า คนท างานท่ีมีค่าดชันีมวลกายท่ีเพ่ิมข้ึน มีความพึงพอใจต่อสุขภาพกายของตนเอง  นอกจากน้ี 
สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล (2557) ไดร้ายงานว่า  กลุ่มผูห้ญิง ยิง่ท าใหค้น
อว้นเส่ียงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาจากความเครียดสูงข้ึน  นอกจากผลกระทบดา้น
ร่างกายและจิตใจ  โรคอว้นยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะตอ้งใชท้รัพยากรในการ

ดูแลรักษาผูป่้วยจากโรคอว้น และยงัตอ้งสูญเสียก าลงัแรงงานจากการเจ็บป่วยหรือการตายก่อนวยั
อนัควรอีกดว้ย ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์จากโรคอว้นทั้งส้ินอยูท่ี่ 12,142 ลา้น
บาท โดยตน้ทุนน้ีสามารถแบ่งตน้ทุนทางตรงและทางออ้ม ตน้ทุนทางตรงไดแ้ก่ ค่ารักษาพยาบาล
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากโรคอว้น 5,584 ลา้นบาท ส่วนตน้ทุนทางออ้ม มาจากการเสียชีวิตก่อนวยัอนั
ควร ประกอบกบัการขาดงาน เน่ืองการการเจ็บป่วยจากโรคอว้น ท าใหป้ระเทศขาดก าลงัแรงงาน 

ตน้ทุนทางออ้มมีมูลค่าถึง 6,558 ลา้นบาทสอดคลอ้งกบัสถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพประชาชน
กลุ่มวยัท างาน อาย ุ15 ปีข้ึนไป (รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย, 2554) 
 จะเห็นไดว้่าภาวะอว้นส่งผลกระทบต่อบุคคลทั้ง สุขภาพกาย สุขภาพจิต และใหเ้กิด
ความเส่ียงต่อการเสียชีวติดว้ยโรคเร้ือรังหลายประการดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงันั้น เป้าหมายส าคญั
ในการดูแลรักษาผูท่ี้มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมท่ีก  าหนดโดยสมาคมโรคหวัใจแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา  จึงมุ่งเนน้ไปท่ีการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต (Life style modification) เป็น

อนัดบัแรกเพื่อป้องกนัการเกิดโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดและโรคเบาหวาน โดยไดก้  าหนด
แนวปฏิบติัใหล้ดน ้ าหนกัใหไ้ด ้5-10 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าหนกัตวั โดยระยะเวลาท่ี เหมาะสมคือ อยา่ง
นอ้ย 6-12 เดือนและลดน ้ าหนกัต่อไปจนกระทัง่ค่าดชันีมวลกายไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
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ควบคู่กบัการรักษาดว้ยยา ลดระดบัน ้ าตาลในเลือดเพ่ือป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานและการรักษา
ภาวะไขมนัในเลือดสูงดว้ยยาในกลุ่มสเตติน (Statin)ในการลดแอลดีแอล คอเลสเตอรอลร่วมกบั
การรักษาภาวะความดนัโลหิตสูงดว้ยยากลุ่มท่ีลดการกระตุน้ของระบบเรนินและแองจิโอเทนซิน

และลดการเกิดโรคแทรกซอ้นทางหวัใจและหลอดเลือดจากความดนัโลหิตสูง ทั้งน้ีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีจะช่วยให ้บรรลุเป้าหมายในการลดน ้ าหนกัในผูท่ี้มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมไดส้ าเร็จ 
คือการปรับวิธีการบริโภคอาหารเพ่ือลดพลงังานจากอาหารและเพ่ิมการออกก าลงักาย (Grundy et 
al., 2005) 
 จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบว่า  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพทั้งดา้นการรับประทาน
อาหร และการออกก าลงักาย ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยใหผู้ท่ี้มีภาวะอว้นลดพฤติกรรมเส่ียงต่อ

ภาวะสุขภาพและ สามารถควบคุมระดบัน ้ าหนกัไดใ้นท่ีสุด นั้น มีหลากหลายโปรแกรม อาทิเช่น 
โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตน  รวมทั้ง การจดัการตนเอง (Self-management concept) 
ซ่ึงแนวคิดการจดัการตนเอง (Self-management concept) เป็น แนวคิดท่ีเนน้กระบวนการสร้าง
ทกัษะ การคิดแกไ้ขปัญหาและวางแผนจดัการปัจจยัต่าง ๆ ท่ี เก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยใหบุ้คคลสามารถ
จดัการกบัปัญหาโดยสามารถตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติัเพื่อแกไ้ข ปัญหาท่ีเหมาะสมและประเมินผล

การปฏิบติัรวมทั้งสามารถปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบติัเพ่ือคงไวซ่ึ้ง ภาวะสุขภาพท่ีดี โดยเป็นแนวคิดท่ี
ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางว่ามีความส าคญัในการ พฒันาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ 
และเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรม โดยอาศยัความร่วมมือกบับุคลากรทีม
สุขภาพ (Conboy, 1989; Dongbo et al., 2003) เครียร์ (Creer, 2000) กล่าวว่า การจดัการตนเองเป็น
กระบวนการท่ีบุคคลมกีารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองเพื่อควบคุมโรคหรือการเจ็บป่วย ทั้งน้ี

จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการเจ็บป่วยของตนเองและมีทกัษะในการปฏิบติัพฤติกรรมเพื่อ
ควบคุมโรค โดยเป็น กระบวนการท่ีประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนคือ การตั้งเป้าหมาย การรวบรวมขอ้มูล 
การประมวลและ ประเมินผลขอ้มูล การตดัสินใจในการปฏิบติั การปฏิบติั และการสะทอ้นผลการ
ปฏิบติั (Creer, 2000) สอดคลอ้งกบัการศกึษา ของจุฑามาศ จนัทร์ฉาย และคณะ (2555) ไดศ้กึษา 
โปรแกรมการเรียนรู้เร่ืองเบาหวานและการจดัการตนเองของ ผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นผูป่้วยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 จ านวน 40 รายท่ีไม่สามารถควบคุมระดบัน ้ าตาลได ้ซ่ึง

โปรแกรมการเรียนรู้เร่ืองเบาหวานและการจดัการตนเอง ใชเ้วลาทดลอง 13 สปัดาห์ ผลการวิจยั
พบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุ่ม ทดลองมีคะแนนความรู้เร่ืองการจดัการตนเอง การรับรู้ความ 
สามารถตนเอง และความคาดหวงัในผลลพัธข์องการบริโภค อาหารและการออกก าลงักายเพ่ิมข้ึน
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มากกว่าก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p < 0.01 จากการศึกษา ของ เบญจมาศ    ถาด
แสง และคณะ (2555) ไดศ้กึษา ผลของโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเองต่อพฤติกรรมการ 
จดัการตนเองและค่าความดนัโลหิตของผูสู้งอายท่ีุมีความดนัโลหิตสูง กลุ่มตวัอยา่งคือผูสู้งอายท่ีุมี

ความดนัโลหิตสูง จ  านวน 34 ราย ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนการ
จดัการตนเองมีพฤติกรรม การจดัการตนเองดีข้ึน และดีกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการดูแล ตามปกติ 
 จากผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา ปี พ.ศ. 2557-2559 
พบว่า บุคลากรมีภาวะอว้นเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี  2557 มีบุคลากรมีภาวะอว้นถึงร้อยละ 
22.40 และเพ่ิมข้ึนเป็น  ร้อยละ 24.31 และ 24.55 ตามล าดบั และบุคลากรกลุ่มดงักล่าวมี รอบเอวเกิน
เกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 24.11, 26.64 และ26.85 ตามล าดบั มีความเส่ียงภาวะความดนัโลหิตสูงร้อย

ละ 21.4, 25.97 และ 36.83 ตามล าดบั ภาวะเส่ียงต่อโรคเบาหวานร้อยละ 22.37, 26.71 และ 12.27 
ตามล าดบั ระดบัคอเลสเตอรอลเกินเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 61.47, 57.51 และ51.6 ตามล าดบั และ
ระดบัไตรกลีเซอร์ไรดเ์กินเกณ์มาตรฐานร้อยละ 17.43, ร้อยละ 20.42 และ 17.61 (รายงานผลการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา, 2557-2559) จากปัญหาภาวะสุขภาพความท่ีมี
ภาวะเส่ียงต่อภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของบุคคลการท่ีมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนในแต่ละปี ผูว้ิจยัจึง

เลง็เห็นปัญหาดงักล่าวและหาแนวทางแกไ้ขทั้งน้ีเพ่ือใหบุ้คลากรมีภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน    
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1.2  ขอบเขตของงานตามคู่มือ 
 คู่มือในการปฏิบติังานน้ี  ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบติังานประกอบไปดว้ย  แนวคิด 
ทฤษฏีทางสุขภาพท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ บุคลาการท่ีมภีาวะ
อว้น  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา  รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจดัโครงการ 

ตั้งแต่การประชุมวางแผน การด าเนินการจดัโครงการ การติดตามผล รวมทั้งเอกสารเน้ือหาท่ีเก่ียว
ของในทุกขั้นตอนของการด าเนินการจดัโครงการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนแผนกและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตามหนา้ท่ีและบทบาทต่างๆ 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของการจดัท าคู่มือ 

 1. เพื่อใหง้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลยับูรพา มีคู่มือการปฏิบติังานท่ีชดัเจนอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีแสดงถึงรายละเอียด  
ขั้นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
และสร้างแนวทางการปฏิบติังานใหเ้ป็นระเบียบแบบแผนถูกตอ้งตามบริบทของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยับูรพา 
 2.  เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูป้ฏิบติังานใหม่  พฒันา

ใหก้ารท างานเป็นมืออาชีพ และเพื่อใชป้ระกอบการด าเนินการโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอกใหส้ามารถเขา้ใจและสามารถใชป้ระโยชน์
จากกระบวนการน้ีใหต้รงกบัความตรงการและบริบทของหน่วยงาน 
 3. เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ฏิบติังานในการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ของ
บุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการ

ปฏิบติังานของกิจกรรมกระบวนการต่างๆ สามารถลดเวลา  และสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน
ได ้
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1.4  ค าจ ากัดความ 
 โปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเอง หมายถึง กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึนใหบุ้คลากรท่ีมี

ภาวะอว้นเพื่อทกัษะในการจดัการตนเองเร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกก าลงั
กาย ฝึกทกัษะการการจดัการตนเอง เพื่อควบคุมความเส่ียงของภาวะอว้นโปรแกรมการสนบัสนุน
การจดัการตนเองใชเ้วลาในการด าเนินโปรแกรมทั้งหมด 16 สปัดาห์ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 การประเมนิปัญหา สนบัสนุนใหบุ้คลากรทบทวนความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้น

ลงพุงและการปฏิบติัตนท่ีผา่นมาของตวัเอง วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคของตนเอง
รวมถึงการสะทอ้นคิดการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีผา่นมาเพื่อเป็นแนวทางในน าไปสู่การ

สนบัสนุนการจดัการตนเองของบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น   

 ขั้นตอนที่ 2 การตั้งเป้าหมาย สนบัสนุนใหบุ้คลากรก าหนดเป้าหมายในการลดน ้ าหนกั

และการจดัการตนเองดา้นการรับประทานอาหารและการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง และ
กิจกรรมท่ีจะปฏิบติั   

 ขั้นตอนที่ 3 ระยะวางแผน สนบัสนุนใหบุ้คลากรทบทวนความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้นลงพุง

และการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งและทบทวนกิจกรรมการจดัการตวัเองดา้นการรับประทานอาหารและ
การออกก าลงัการท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว/้ ทบทวนเป้าหมาย ร่วมกนัวางแผนการเลือกรับประทาน

อาหารท่ีถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมของบุคลาการท่ีมีภาวะอว้น
ใหเ้หมาะสมตามบริบทของแต่ละบุคคล ระบุพฤติกรรมท่ีตอ้งการปรับเปล่ียน  

 ขั้นตอนที่ 4 ระยะปฏิบัตติามแผน สนบัสนุนใหบุ้คลากรฝึกทกัษะการก าหนดเมนูอาหาร

ตามรูปแบบธงโภชนาการและจ านวนแคลอร่ีท่ีเหมาะสมและการจดัการตนเอง ฝึกการจบัชีพจรและ
ค านวนชีพจรเป้าหมายในการออกก าลงักาย และฝึกทกัษะการออกก าลงักาย  

 ขั้นตอนที่ 5 ระยะตดิตามและประเมนิผล สนบัสนุนให้บุคลากร ฝึกทกัษะการก าหนด

เมนูอาหารตามรูปแบบธงโภชนาการและจ านวนแคลอร่ีท่ีเหมาะสมและการจดัการตนเองโดย
ตวัเองท่ีบา้น ฝึกทกัษะการออกก าลงักายโดยตวัเองท่ีบา้น บนัทึกกิจกรรมการปฏิบติัตวัดา้นการ

จดัการตนเอง ทบทวนการปฏิบติัตวัเอง กระตุน้เตือนและใหก้  าลงัใจทางโทรศพัทใ์นปฏิบติั
พฤติกรรมต่อไป  
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 พฤติกรรมการจดัการสุขภาพ หมายถึง การท่ีบุคลากรท่ีมภีาวะอว้นปฏิบติัตวัเพื่อลด

ระดบัความเส่ียงของภาวะสุขภาพ โดยวดัจากพฤติกรรมการจดัการตนเองดา้นรับประทานอาหาร 
และพฤติกรรมการจดัการตนเองดา้นออกก าลงักาย 

 พฤตกิรรมการจดัการตนเองด้านรับประทานอาหาร หมายถึง การปฏิบติัตวัเก่ียวกบัการ

รับประทานอาหาร การเลือกรับประทาน ปริมาณ และความถ่ีในการรับประทานอาหารเพื่อลดต่อ
ระดบัภาวะสุขภาพ โดยประเมินไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ และแบบบนัทึกการก ากบัตนเอง ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน 

 พฤตกิรรมการจดัการตนเองด้านออกก าลงักาย หมายถึง การปฏิบติัการออกก าลงักายท่ีมี

ความหนกัปานกลาง เท่ากบัร้อยละ 50-70 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด ใชเ้วลาประมาณอยา่ง
นอ้ย 30 นาทีต่อคร้ัง อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อสปัดาห์ โดยประเมินไดจ้ากแบบสมัภาษณ์ และแบบบนัทึก
การก ากบัตนเองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

 ภาวะอ้วน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีผา่นการประเมินดว้ยการชัง่

น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง มีภาวะน ้ าหนกันั้นวดัจากค่าดชันีมวลกาย (Body Mass Index-BMI) ตั้งแต่ 
25 กก./ ม2 ข้ึนไป 

 ภาวะสุขภาพประกอบด้วย  

 ระดับเส้นรอบเอว หมายถึงเป็นดชันีช้ีวดัเน้ือเยื้อไขมนัท่ีส าคญัและมีความสมัพนัธก์บั

เน้ือเยื้อท่ีปราศจากไขมนั โดยเสน้รอบเอวสามารถบ่งช้ีภาวะอว้น โดยมีวิธีการวดัเสน้รอบเอว คือ
ใหผู้ท่ี้ถูกวดัยนืตรงปล่อยแขนตามสบาย เทา้แยกจากกนั 25-30 เซนติเมตร ใชส้ายวดัรอบตวัผา่นจุด
ก่ึงกลางระหว่างขอบล่างของชายโครงกบัขอบบนของกระดูกเชิงกรานเอวในบริเวณเหนือสะดือข้ึน 

โดยวดับนเน้ือโดยตรงท่ีไม่มีเส้ือผา้หนากั้นและท าการจดบนัทึก ค่าปกติคือ เพศชายไม่เกิน 90 
เซนติเมตร และเพศหญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร 

 ระดับดัชนีมวลกาย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาท่ีผา่นการประเมิน

ดว้ยการชัง่น ้ าหนกัและวดัส่วนสูง มีภาวะน ้ าหนกันั้นวดัจากค่าดชันีมวลกาย (Body Mass Index-
BMI) ท่ีมา:จากการค านวณดว้ยสูตร น ้ าหนกัตวัใชห้น่วยเป็นกิโลกรัมหารดว้ยส่วนสูงท่ีใชห้น่วย
เป็นเมตรยกก าลงัสอง และถา้พบว่า ส าหรับประชากรในเอเชีย มีขอ้เสนอจุดตดัในการแบ่งกลุ่ม 
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โดยท่ีค่าดชันีมวลกาย ท่ี 23 กก./ ตร.เมตร หมายถึง ภาวะน ้าหนกัเกิน และค่าดชันีมวลกายท่ี 25 กก./
ตร.เมตร แสดงว่า อว้น 

 ระดับน า้ตาลในเลือด หมายถึง ค่าน ้ าตาลในเลือดหลงัการอดอาหารมาเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 

8 ชัว่โมงเจาะเลือดก่อนอาหารเชา้โดยการเจาะน ้ าตาลผา่นเสน้เลือดด า และส่งวิเคราะห์โดยนกั

เทคนิคการแพทย ์ในหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยโ์รงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา โดยค่าปกติคือ 
ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

 ระดับไขมนัในเลือด หมายถึง ระดบัค่าคอเลสเตอรอลรวม (ค่าปกติตอ้งนอ้ยกว่า 200 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดบัค่าแอชดีแอลคอลเลสเตอรอล (HDL-High Density Lipoprotein ค่าปกติ
ตอ้งมากกว่า 60 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดบัค่าแอลดีแอลคอลเลสเตอรอล (LDL-Low Density 
Lipoprotein ค่าปกติตอ้งนอ้ยกว่ากว่า 170 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ระดบัไตรกลีเซอไรด ์
(Triglycerides ค่าปกติตอ้งนอ้ยกว่ากว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ท่ีไดจ้ากการเจาะเลือดผา่นเลือด

เสน้ด า หลงัการงดน ้ างดอาหารอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง ของบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นและส่งวิเคราะห์โดย
นกัเทคนิคการแพทย ์ในหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา 

 ระดับความดนัโลหิต หมายถึง แรงดนัของเลือดท่ีปะทะกบัผนงัหลอดเลือด ซ่ึง

ประกอบดว้ยความดนัซิสโตลิคคือ แรงท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีหวัใจบีบตวัเพ่ือน าเลือดไปเล้ียงส่วน 

ต่าง ๆ ของร่างกายและความดนัไดแอสโตลิคคือ แรงท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีหวัใจคลายตวั เพ่ือรับเลือด
ไหลกลบัเขา้ไปในหวัใจอีกคร้ัง ค่าปกตินอ้ยกว่า 130/ 85 มม.ปรอท โดยใชเ้คร่ืองวดัความดนัโลหิต

มาตรฐานชนิดปรอท (Mercury sphygmomanometer) ท่ีผา่นการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงงาน
ผูผ้ลิต มีการตรวจสอบมาตรฐานของเคร่ืองใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดจ้ริงอยา่งเท่ียงตรง โดยช่าง
อิเลก็ทรอนิกส์  

 บริการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพแบบปกต ิหมายถึง บุคลากรท่ีมีภาวะอว้นไดรั้บการ

เจาะเลือดตรวจสุขภาพและรายงานผลจากแพทย ์และไดรั้บการใหค้  าปรึกษาในเร่ืองสุขภาพและการ
ออกก าลงักาย จากพยาบาล นกัสุขศกึษา และทีมสุขภาพอ่ืน ๆ  
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1.5  ผู้เกี่ยวข้อง  และอ านาจ 
 1. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา ก  ากบัดูแล เพื่อให้
กระบวนการ ปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รวมถึงการพิจารณาอนุมติัโครงการ 
   1.1 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการการพยาบาลมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา ก  ากบัดูแล 

การปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายบริการการพยาบาล หน่วยงานผูป่้วยนอก แผนกอาชีวเวชศาสตร์  
   1.2 หวัหนา้งานการพยาบาลผูป่้วยนอก มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา ก  ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานผูป่้วยนอก แผนกอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อใหก้ระบวนการท างานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
 2. แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์มีหนา้ท่ีในการป้องกนั ควบคุมโรควินิจฉยัโรค รักษาโรค 
ส่งเสริมฟ้ืนฟู ซ่ึงสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานรวมทั้งใหค้  าปรึกษาและคุม้ครองสิทธ์ิ ทางดา้น

สุขภาพตั้งแต่เร่ิมเขา้ท างานจนกระทัง่ออกจากงาน รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 
 3. พยาบาลวิชาชีพ (อาชีวอนามยั) มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพ
อนามยัของ ผูป้ฏิบติังานและครอบครัว ป้องกนัโรค รวมทั้งจดัใหมี้การปฐมพยาบาล รักษาพยาบาล 
ตลอดจนฟ้ืนฟู และสนบัสนุนการบริการทางการแพทย ์
 4. นกัสุขศกึษา  มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวางแผน  ส่งเสริม ก ากบั ดูแล การประเมินผลการ
ด าเนินการของโครงการต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงงานใหม้ปีระสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก  าหนดไว ้
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บทที่  2     

 บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 
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2.1  โครงสร้างหน่วยงานและภาระหน้าที่ของหน่วยงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิสัญญี 

แผนกหอ้งผ่าตดั 

แผนกสูติกรรม 

แผนกไตเทียมและCAPD 

หอผูป่้วยบ าบดัวิกฤต (ICU) 

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

รองผูอ้  านวยการฝ่ายการพยาบาล 

คณะกรรมการบริหารการพยาบาล 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพพยาบาลและจริยธรรม

พยาบาล 

ผูช่้วยฯ ดา้นการบริหารการพยาบาล

การแพทย ์
ผูช่้วยฯ ดา้นการบริการพยาบาล 

ผูช่้วยฯ ดา้นพฒันาคุณภาพ และวิชาการ/วิจยัการแพทย ์

ผูช่้วยฯดา้นวิเทศสัมพนัธ์และกิจกรรมพิเศษการแพทย ์

งานการพยาบาลอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน  งานการพยาบาลผูป่้วยนอกการแพทย ์ งานการพยาบาลเฉพาะทาง              งานการพยาบาลผูป่้วยในสามญั

การแพทย ์

งานการพยาบาลผูป่้วยในพิเศษ

การแพทย ์

งานพฒันาคุณภาพการพยาบาล 

ศูนยอุ์บติัเหตุ-ฉุกเฉิน 

Wound   Clinic 

ศูนยส่์องกลอ้ง 

แผนกอาชีวเวชศาสตร์ 

แผนกเวชศาสตร์ชุมชน 

แผนกผูป่้วยนอกทัว่ไป 

แผนกผูป่้วยนอกกุมารฯ 

แผนกผูป่้วยนอกอายุรกรรม 

แผนกผูป่้วยนอกสูติ-นรีเวช 

แผนกผูป่้วยนอกศลัยกรรม 

แผนกผูป่้วยนอกกระดูกและขอ้ 

แผนกผูป่้วยนอก ENT 

หอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง  

หอผูป่้วยศลัยกรรมชาย 

หอผุป่้วยอายุรกรรมหญิง 

หอผูป่้วยอายุรกรรมชาย 

หอผูป่้วยกุมารเวชกรรม 

NICU/SNB/PICU  

แผนกดูแลผูสู้งอายุ 

หอผูป่้วยพิเศษ 5 

หอผูป่้วยพิเศษ 6 

หอผูป่้วยพิเศษ 8 

หอผูป่้วยพิเศษ 9 

หอผูป่้วยพิเศษชาย รวม 7/1 

แผนกควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ 

แผนก HRD /สวสัดิการ ฯ 

แผนกธุรการฝ่ายการพยาบาล 

แผนกบริการเปล 

แผนกพฒันาคุณภาพ /สารสนเทศฯ 

ภาพท่ี 2-1  โครงสร้างภาพรวมขององคก์ร 

ท่ีมา : งานบริหารงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา (2563) 



ห น้ า  | 14 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน | เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ 

โครงสร้างของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
 งานการพยาบาลผูป่้วยนอก เป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายบริการการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยับูรพา ใหบ้ริการคดักรองผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการ โดยจ าแนกผูป่้วยใหไ้ดรั้บการตรวจ
ตามสาขาโรค ดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ปลอดภยั เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจ 

ประกอบดว้ย 10 แผนก ไดแ้ก่ แผนกผูป่้วยนอกทัว่ไป แผนกกุมารเวชกรรม แผนกสูตินรีเวชกรรม 
แผนกอายรุกรรม แผนกจิตเวช แผนกจกัษุ แผนกหู คอ จมูก แผนกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู แผนกศลัยกรรม
และศลัยกรรมกระดูก และแผนกอาชีวเวชศาสตร์ โดยศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ (Wellness center) 
รับผดิชอบงานในส่วนของแผนกอาชีวเวชศาสตร์ ดงัแสดงในภาพท่ี 2-2   
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โครงสร้างของงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

 
ภาพท่ี 2-2  โครงสร้างของงานการพยาบาลผูป่้วยนอก 

ท่ีมา : งานการพยาบาลผูป่้วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา (2563) 
 

 
 

ฝ่าย
การพยาบาล

งานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก

แผนกเวชศาสตร์ชุมชน

แผนกผูป่้วยนอกทัว่ไป

แผนกผูป่้วยนอกกุมารฯ

แผนกอายรุกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกผูป่้วยนอก
ศลัยกรรม

แผนกผูป่้วยนอกกระดูก
และขอ้

แผนกผูป่้วยนอก ENT

แผนกอาชีวเวชศาสตร์
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 
(Wellness center)
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โครงสร้างของแผนกอาชีวเวชศาสตร์ 
 ศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ (Wellness center) รับผดิชอบงานในส่วนของแผนกอาชีวเวช
ศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของงานการพยาบาลผูป่้วยนอก ฝ่ายบริการการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยับูรพา โดยใหบ้ริการทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัส าหรับบุคลากรใน

โรงพยาบาล และใหบ้ริการหน่วยงานนอกโรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษทัเอกชน 
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีบุคลากรในการใหบ้ริการท่ีศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ (Wellness 
center) ทั้งหมด 6 คน ดงัแสดงในภาพท่ี 8 และภาพท่ี 9 ประกอบดว้ย  

1. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จ  านวน 1 คน คือ นายแพทยอ์โณทยั  จตุัพร 

 บทบาทหนา้ท่ี 

1) ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยัและรักษาผูป่้วยโรคจากการท างาน รวมถึงการส่งต่อใน
การรักษาถึงแพทยเ์ฉพาะดา้นในสาขาต่างๆ 
2) วางแผนประเมินความเส่ียงและออกแบบความปลอดภยัของบุคลากรทั้งในและ
นอกสถานบริการพยาบาล 
3) บูรณาการองคค์วามรู้ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
4) ภาระดา้นการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียงขอ้งกบัอาชีวเวชศาสตร์ของนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา รวมถึงหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5) ท างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. พยาบาลวชิาชีพช านาญการ (อาชีวเวชศาสตร์) จ  านวน 2 คน คือ                                         

นางทิศมะลี  ประสบกิตติคุณ และ นางสาวนลทั  ช านาญช่าง  

บทบาทหนา้ท่ี 
1) ใหบ้ริการทางการพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาทางการแพทย ์

2) บริหารจดัการโครงการคลินิกโรคจากการท างานและโครงการทางอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 
3) จดัโครงการส่งเสริม ป้องกนั และรักษา แก่กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มพนกังานทั้งใน
โรงพยาบาลและสถานประกอบการ 
4) สนบัสนุนการบริการวิชาการทางอาชีวเวชศาสตร์ 
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3. นักสุขศึกษาปฏิบตักิาร (อาชีวเวชศาสตร์) จ  านวน 1 คน คือ นายเกรียงศกัด์ิ สมบติั  

สุรนาถวชัวงศ ์ 

บทบาทหนา้ท่ี 
1) ใหบ้ริการงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสาธารณสุข การใหสุ้ขศึกษาในการป้องกนัและ
ส่งเสริมสุขภาพ 
2) ประเมินความเส่ียงทางดา้นสุขภาพและความเส่ียงทางส่ิงแวดลอ้มในการท างาน
ของกลุ่มวยัท างานทั้งในโรงพยาบาลและสถานประกอบการ 

3) วางแผน บริหารจดัการโครงการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัใน
โรงพยาบาลและสถานประกอบการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและความปลอดภยัใน
การท างาน 
4) วิทยากรทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน และสุขภาพ
แบบองคร์วม 

5) บริการวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ  านวน 2 คน คือ นางสาวสุพรรษา เปรมเห่ียว และ  

นางสาวชญัญาภกัด์ิ  ขตัติ 

บทบาทหนา้ท่ี 
1) ใหบ้ริการสนบัสนุนงานดา้นการพยาบาล 
2) ร่วมด าเนินการและเป็นส่วนสนบัสนุนด าเนินกิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานอาชีวเวชศาสตร์ 
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โครงสร้างบุคลากรของแผนกอาชีวเวชศาสตร์ 

 
ภาพท่ี 2-3  โครงสร้างบุคลากรของแผนกอาชีวเวชศาสตร์ 

ท่ีมา : แผนกอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา, 2563 

 

 
ภาพท่ี 2-4  บุคลากรของแผนกอาชีวเวชศาสตร์ 

ท่ีมา : http://hsc.buu.ac.th/buh61/ 

งานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก

แผนก
อาชีวเวชศาสตร์

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์
นายแพทยอ์โณทยั  จตุัพร

พยาบาลวชิาชีพ (อาชีวเวชศาสตร์)
พว.ทิศมาลี ประสบกิตติคุณ

พว.นลทั ช านาญช่าง

นักสุขศึกษา (อาชีวเวชศาสตร์)
นายเกรียงศกัด์ิ สมบติั สุรนาถวชัวงศ์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นางสาวสุพรรษา เปรมเห่ียว
นางสาวชญัญาภกัด์ิ  ขตัติ
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ขอบเขตการให้บริการของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ 
 ศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ (Wellness center) รับผิดชอบงานของแผนกอาชีวเวชศาสตร์ โดย
ใหบ้ริการทางดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเพ่ือใหบุ้คลากรภายในโรงพยาบาล มีสุขภาพดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ ส่งผลใหท้ างานไดเ้ต็มท่ี ปราศจากโรคและอุบติัเหตุจากการท างาน และท างานใน

สภาพแวดล้อมการท างานท่ีปลอดภัย รวมทั้ งสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ียงัให้บริการหน่วยงานนอกโรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษทัเอกชน 
คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลยั โดยให้ค  าแนะน าปรึกษาดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 
ตรวจรักษาโรคอนัเกิดเน่ืองจากการท างาน และให้บริการดา้นใบรับรองแพทยต่์างๆ ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 10   

 

 
ภาพท่ี 2-5  ศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ (Wellness center) 

ท่ีมา : http://hsc.buu.ac.th/buh61/ 
 
 เปิดใหบ้ริการศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ (Wellness center) ตั้งแต่วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 
08.00 - 16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารศรีนครินทร์ โดยใหบ้ริการตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทยต่์างๆ
ในช่วงเชา้ เวลา 08.00 – 12.00 น. ของทุกวนั ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ใหบ้ริการ
ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกทุกวนัจนัทร์ ตรวจรักษาคลินิกโรคจากการท างานทุกวนัองัคาร 

ตรวจรักษาคลินิกสมรรถภาพชายทุกวนัพุธ ตรวจรักษาคลินิกฝังเข็ม ทุกวนัพฤหสับดี สปัดาห์ท่ี 2 ,4 
ของเดือน และใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทุกวนัศกุร์   
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ลักษณะส าคญัของงานบริการ 

1. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่บุคลากรและบุคคลภายนอกหน่วยงาน  

2. คน้หาและประเมินความเส่ียงทางสุขภาพของบุคลากรใหค้รอบคลุม ไดแ้ก่  

ทางกายภาพ ทางเคมี ทางรังสี ทางชีวภาพ ท่าทางการท างาน และทางดา้นจิตใจ 

3. ดูแลและติดตามบุคลากรท่ีไดรั้บบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน 

4. ตรวจประเมินสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีคุกคามสุขภาพบุคลากรภายใน

โรงพยาบาล พร้อมสรุปผลการประเมิน 

5. จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อใหบุ้คลากรตระหนกัถึงการมีสุขภาพกายและใจท่ี

ดี 

6. ใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างานแก่หน่วยงานของรัฐ   

รัฐวิสาหกิจ บริษทัเอกชน 

7. ใหบ้ริการดา้นใบรับรองแพทยต่์างๆ  

8. ใหบ้ริการตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างาน 

9. ใหบ้ริการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกทุกวนัจนัทร์ เวลา 13.00 – 15.30 น.  

10. ใหบ้ริการตรวจรักษาคลินิกโรคจากการท างานทุกวนัองัคาร เวลา 13.30 – 16.00 น.  

11. ใหบ้ริการตรวจรักษาคลินิกสมรรถภาพชายทุกวนัพุธ เวลา 13.30 – 16.00 น. 

12. ใหบ้ริการตรวจรักษาคลินิกฝังเข็ม ทุกวนัพฤหสับดี สปัดาห์ท่ี 2 ,4 ของเดือน  

เวลา 13.30 น – 16.00 น. 

13. ใหบ้ริการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทุกวนัศกุร์ เวลา 13.30 – 16.00 น. 

 โดยผูรั้บบริการสามารถติดต่อขอรับบริการท่ีศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ (Wellness center)  
ตามขั้นตอนในการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ติดต่อเวชระเบียนท่ีชั้น 1 ของอาคาร 
ศรีนครินทร์ เพื่อแจง้ความประสงคใ์นการรับบริการ ยืน่เอกสารท่ีศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ (Wellness 
center) ท่ีชั้น 2 ของอาคารศรีนครินทร์ ด  าเนินการชัง่น ้ าหนกั และวดัความดนัโลหิต พยาบาลจะท า
การซกัประวติั เจาะเลือด/ตรวจปอด/ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ เขา้พบแพทยเ์พื่อท าการตรวจวนิิจฉยัและ
รักษา รวมถึงการส่งต่อถึงแพทยเ์ฉพาะดา้นในสาขาต่างๆ และติดต่อรับยา/ช าระค่าใชจ่้ายท่ีชั้น 1 
อาคารศรีนครินทร์ ดงัแสดงในภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี 2-6  ขั้นตอนในการใหบ้ริการ 

ท่ีมา : แผนกอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา, 2563 

 

การให้บริการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
 แผนกอาชีวเวชศาสตร์ รับผิดชอบการให้บริการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการระยะ 3-5 ปี เพื่อถ่ายทอดแผนงาน
ดา้นอาชีวอนามยัสู่การปฏิบติั ซ่ึงมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

1. การใหบ้ริการคลินิกโรคจากการท างานในโรงพยาบาล ตรวจวินิจฉยัและรักษาโรค 

2. การจดัการบริการอาชีวอนามยัเชิงรุกและส่งเสริมใหส้ถานประกอบการจดัท าโครงการ

เฝ้าระวงัป้องกนั ควบคุม การบาดเจ็บจากการท างานตามความเส่ียง 

3. กิจกรรมให้ค  าแนะน าปรึกษาดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัในการท างาน และการเดิน

ส ารวจเบ้ืองตน้ (Walk through survey) แก่หน่วยงานนอกโรงพยาบาล  

4. มีเคร่ืองตรวจวดัแสงและเสียง พร้อมใช ้

5. การประชาสมัพนัธก์ารใหบ้ริการคลินิกโรคจากการท างานผา่นส่ือต่างๆ 

6. การจดัประชุม /อบรม กบัแผนกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในโรงพยาบาล เพื่อทบทวนการ 

ส่งต่อผูป่้วยโรคจากการท างาน  

ติดต่อเวชระเบียน
ยื่นเอกสารที่ 

Wellness center
ช่ังน ้าหนัก และ

วัดความดันโลหิต

ซักประวัติ
เจาะเลือด/ตรวจปอด/
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

พบแพทย์

ติดต่อรับยา/
ช้าระค่าใช้จ่าย
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7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่บุคลากร ติดตามภาวะเส่ียงของโรค  

8. ตรวจประเมินทางส่ิงแวดลอ้มท่ีคุกคามสุขภาพบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยท าการ

ตรวจวดัแสง เสียง พร้อมสรุปผลการประเมิน 
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2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองนักสุขศึกษา (Job Description) 
 หนา้ท่ีความรับผดิชอบหลกั  
 ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานระดบัตน้ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบติังานเก่ียวกบังานดา้นสุขศกึษา ภายใตก้ารก ากบั แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบติังานอ่ืน
ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ดา้นการปฏิบติัการ 
  1.1  ร่วมวางแผนการศกึษา คน้ควา้ วจิยั เก่ียวกบัการใหก้ารสุขศึกษาแก่ประชาชน
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามยั ก  าหนดทอ้งท่ีหรือชุมชนต่าง ๆ ศึกษาการเกิดโรค การแพร่
ของเช้ือโรค การป้องกนัรักษาโรค สภาพความเป็นอยู ่ระดบัการศึกษา ทศันคติ ความเช่ือทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม ติดตามผลการศกึษา และช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อน ามาใช้
ในการปฏิบติังานประกอบการเรียนการสอน และการวางแผนใหก้ารสุขศึกษาท่ีเหมาะสม 
  1.2  ศึกษาส ารวจรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบังานดา้นสาธารณสุข เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวงัโรค การควบคุมป้องกนัโรคและภยัสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจดับริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การ
สุขาภิบาล อนามยัส่ิงแวดลอ้มพฒันาระบบกลไกและการบงัคบัใชก้ฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยใน
การเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขท่ีดี 
  1.3  ใหบ้ริการวิชาการดา้นต่าง ๆ เช่น ควบคุมและแนะน าการผลิตโสตทศันูปกรณ์
และเอกสารเพื่อการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ทางวิชาการสุขศึกษา ใหค้  าปรึกษา แนะน าในการ
ปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังานตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ือง
ต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และปฏิบติั
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  ดา้นการวางแผน 
 วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงกาi 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิท่ีก  าหนด 
 3.  ดา้นการประสานงาน 
  3.1  ประสานการท างานร่วมกนัระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีก  าหนดไว ้
  3.2  ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้เท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 4.  ดา้นการบริการ  
  4.1 ใหค้  าปรึกษา แนะน าเบ้ืองตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางดา้นสุข
ศึกษารวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เพื่อใหผู้รั้บบริการ
ไดรั้บทราบขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์  
  4.2  จดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ และใหบ้ริการขอ้มูลทางวิชาการเก่ียวกบัดา้น
สุขศึกษา เพ่ือใหบุ้คลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นกัศึกษา ตลอดจน
ผูรั้บบริการไดท้ราบขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคลอ้ง และ
สนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการต่าง ๆ  
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บทที่  3    

กระบวนการปฏิบัตงิาน 
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ประชุมเพื่อหาแนวทาง 

และก าหนดวนัตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 

 

สรุปผลการจดัโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ 

 

3.1 ผงักระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 

สรุปผลการตรวจสุขภาพ/คดัแยกกลุ่มท่ีมีภาวะอว้น 

ประชุมออกแบบการด าเนินงานโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพส าหรับบุคลากรท่ีมภีาวะอว้น 

เปิดรับสมคัรบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นเขา้โครงการ 

จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

ติดตามผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

เวียนเอกสารและประสานแผนกท่ี

เกีย่วขอ้งเพ่ือท าความเขา้ใจ 

 

เสนอโครงการต่อผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือขอ

อนุมติั 

 

ตอบรับ 

ไม่ตอบรับ 

ไม่ตอบรับ 

ตอบรับ 

แผนภูมิท่ี 3-1 ผงักระบวนการปฏิบติังาน (Work Flow) 
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ผูเ้ขียนออกแบบขั้นตอนกระบวนการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา  ใหม้ีความชดัเจน 
สามารถ เขา้ใจง่าย โดยมีสญัลกัษณ์ ดงัน้ี 

 
 

จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของกระบวนการ 
 
 

กิจกรรมและการปฏิบติังาน 
 

การตดัสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุญาต/ 
อนุมติั และการเห็นชอบ เป็นตน้ 

 
 

แสดงทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงาน 
 

จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการ
เขียน กระบวนการ ไม่สามารถจบไดภ้ายใน
หน่ึงหนา้ 
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3.2 ขั้นตอนการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

ข้อก าหนดส าคญัของกระบวนการ จดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา  สามารถด าเนินการ

เสร็จส้ินตามเป้าหมายท่ีก  าหนด 

ตวัช้ีวดัของกระบวนการ ร้อยละบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา ท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีดชันีมวลกายและเสน้รอบเอวลดลง (ร้อยละ 80) และเขา้

สู่ภาวะปกติ (ร้อยละ 20)   

ที่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารทีเ่กีย่วข้อง ผู้รับผดิชอบ 
1  1 วนั แผนกอาชีวเวชศาสตร์ประกอบดว้ย แพทยอ์า

ชีวเวชศาสตร์,พยาบาลวิชาชีพ,นกัสุขศกึษา
และผูช่้วยเหลือคนไข ้ประชุมเพื่อหาแนวทาง
ในการด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยั
บูรพา 

ประเด็นท่ีประชุมได้
มติสรุปจากท่ีประชุม
โดยบุคลากรในแผนก
อาชีวเวชศาสตร์ 

1. รายงานการ
ประชุมในเร่ืองท่ี
พิจารณา 
2. แผนแนวทางใน
การด าเนินการตรวจ
สุขภาพประจ าปี
บุคลากร 

นกัสุขศกึษา
แผนกอาชีวเวช
ศาสตร์ 

2   
7 วนั 

 

แผนกอาชีวเวชศาสตร์/ศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ
เวียนเอกสารรายละเอียดถึงแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกอบดว้ยงานบริหารงานบุคคล,งานเวช
ระเบียน,แผนกหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์
,ศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ,และแผนกการเงิน 

แผนกท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บ
เอกสารช้ีแจง
รายละเอียดขั้นตอน
ครบถว้น 

บนัทึกขอ้ความช้ีแจง
รายละเอียดการเขา้
รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของ
บุคลากร 

ผูช่้วยเหลือ
คนไข ้               
แผนกอาชีวเวช
ศาสตร์ 

ไม่ตอบรับ 

ตอบรับ 
กรณีไม่ตอบรับให้

กลบัไปท่ีขั้นตอนท่ี 1 
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ที่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารทีเ่กีย่วข้อง ผู้รับผดิชอบ 
3  

 

 
 

60 วนั งานบุคคลเวียนเอกสารถึงแผนกต่างๆใน
คณะแพทยศาตร์ เพื่อเขา้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีตามช่วงเวลาของแต่ละแผนก โดย
บุคลากรท่ีเขา้รับการตรวจสุขภาพเปิด Visit 
ท่ีแผนกเวชระเบียน เจาะเลือดท่ี
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์แจง้การตรวจ
และ Vital sign ท่ีศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ 
และน าใบน าทางไปปิด Visit ท่ีแผนกงาน
เงิน 

1.บุคลากรแต่ละ
แผนกเขา้รับการตรวจ
สุขภาพตามระยะเวลา
ท่ีก  าหนด 
2.การคดักรอง
ประเภทของแลปโดย
พยาบาลวิชาชีพ 
3. เจาะเลือดโดยนกั
เทคนิคการแพทย ์

1. บนัทึกขอ้ความ
ช้ีแจง้วนัเขา้รับการ
ตรวจสุขภาพของ
บุคลากร 
2. เอกสารอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

งานบริหารงาน
บุคคล, งานเวช
ระเบียน,
หอ้งปฏิบติัการ
ทางการแพทย,์
แผนกเอกซเรย์
,ศูนยส์ร้างเสริม
สุขภาพ,แผนก
งานเงิน 

4  
 
 

30 วนั พยาบาลวิชาชีพรวบรวมรายช่ือบุคลากรท่ี
เขา้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่แพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ เพื่ออ่านผลการตรวจ
สุขภาพรายบุคคล เมื่อเรียบร้อยแลว้แพทย์
ส่งผลใหแ้ก่พยาบาลวิชาชีพเพื่อจดักลุ่ม
บุคลากรท่ีมีความเส่ียง และสรุปรายงานการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรต่อไป 

แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์
เป็นผูอ่้านผลการตรวจ
สุขภาพ 

เอกสารอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

แพทยอ์าชีวเวช
ศาสตร์ ,พยาบาล
วิชาชีพ  แผนกอา
ชีวเวชศาสตร์ 
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ที่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารทีเ่กีย่วข้อง ผู้รับผดิชอบ 

5  
 
 
 

1 วนั วิเคราะห์บุคลากรกลุ่มเส่ียงท่ีไดจ้ากการ
สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี หารือ
แนวทางการจดัโครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยอาศยัความเห็นจาก
แพทย ์พยาบาลวิชาชีพ และนกัสุขศกึษา 

ประเด็นท่ีประชุมได้
มติสรุปจากท่ีประชุม
โดยบุคลากรในแผนก
อาชีวเวชศาสตร์ 

1. รายงานการ
ประชุมในเร่ืงท่ี
พิจารณา 
2. แผนแนวทางใน
การด าเนินการจดั
โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากร 

แผนกอาชีวเวช
ศาสตร์ 

6  
 
 
 

7 วนั 
 
 
 

นกัสุขศกึษา เขียนโครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา ตาม
ประเด็นท่ีไดป้ระชุมแลว้ โดยเขียนตาม
แบบฟอร์มการขออนุมติัของคณะ โดยระบุ
วตัถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วนัเวลา 
สถานท่ี งบประมาณ และรายละเอียดอ่ืนๆ
ของโครงการเพื่อเสนออนมุติโครงการต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

แบบโครงการถูกตอ้ง
ครบถว้นตาม
รายละเอียดของคณะ 

แบบโครงการเพ่ือ
เสนอพิจารณา 

นกัสุขศกึษา  
แผนกอาชีวเวช

ศาสตร์ 

ไม่ตอบรับ 

ตอบรับ 
กรณีไม่ตอบรับให้

กลบัไปท่ีขั้นตอนท่ี 5 
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ที่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารทีเ่กีย่วข้อง ผู้รับผดิชอบ 
7  

 
 

 

 เวียนเอกสารถึงบุคลากรท่ีมภีาวะอว้นตาม
รายช่ือและแผนกท่ีไดค้ดัไวแ้ลว้หลงัจากการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี พร้อมเอกสาร
ประชาสมัพนัธโ์ครงการและใบตอบรับเขา้
ร่วมโครงการ โดยความสมคัรใจและตรง
ตามคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (Inclusion 
Criteria) 

บุคลากรท่ีมีภาวะเส่ียง
ไดรั้บข่าวสารและ
รับทราบเอกสารช้ีแจง
โครงการครบ 100% 

1. เอกสารช้ีแจง
การเขา้ร่วม
โครงการ 
2. เอกสาร
ประชาสมัพนัธ์
โครงการและใบ
ตอบรับเขา้ร่วม
โครงการ 

นกัสุขศกึษา  
แผนกอาชีวเวช

ศาสตร์ 

8  

 
 

 จดักิจกรรมตามแผนโครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 

ด าเนินการตามแผน
ใหค้รอบถว้นตาม
วตัถุประสงค ์

- แผนการ
ด าเนินการ
โครงการ 
- แผนการสอน 
- เอกสาร
ประกอบการจดั
กิจกรรมโครงการ
ในระยะต่างๆ 

นกัสุขศกึษา  
แผนกอาชีวเวช

ศาสตร์ 
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ที่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารทีเ่กีย่วข้อง ผู้รับผดิชอบ 
9  

 
 

 
12 

สปัดาห์ 
 
 

หลงัจากจดักิจกรรมโครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา จดั
กิจกรรมติดตามผลการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพอีก 12 สปัดาห์ 

ด าเนินการตามแผน
ใหค้รอบถว้นตาม
วตัถุประสงค ์

แผนการด าเนิน
กิจกรรมและ
เอกสาร
สารประกอบ
กิจกรรมติดตาม
ผลการปรับ
พฤติกรรม 

นกัสุขศกึษา  
แผนกอาชีวเวช

ศาสตร์ 

10  
 

 
 

7 วนั นกัสุขศกึษาสรุปผลการจดัโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมี
ภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยั
บูรพา 

สรุปโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพบุคลากรท่ีมี
ภาวะอว้น  คณะ
แพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 
เรียบร้อยภายในก่อน
ส้ินปีงบประมาณ 

เล่มสรุปโครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรท่ีมีภาวะ
อว้น  คณะ
แพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

นกัสุขศกึษา
แผนกอาชีวเวช

ศาสตร์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของคู่มือ 

ตารางท่ี 3-1 ขั้นตอนการปฏิบติังานของคู่มือการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
ท่ีมีภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา   

รายละเอยีดงาน ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
1. แผนกอาชีวเวชศาสตร์ประกอบดว้ย 
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์,พยาบาลวิชาชีพ
,นกัสุขศกึษาและผูช่้วยเหลือคนไข ้
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการ
ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

1. บุคลากรในแผนกอาชีวเวชศาสตร์ ประกอบดว้ย 
แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์  พยาบาลวิชาชีพ นกัสุขศกึษา 
และผูช่้วยเหลือคนไข ้ประชุมหารือในประเดน็แนว
ทางการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ และสรุปแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท า
เอกสารช้ีแจงรายละเอียด 
2. ก  าหนดวนัและช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

2. แผนกอาชีวเวชศาสตร์/ศูนยส์ร้าง
เสริมสุขภาพเวียนเอกสารรายละเอียด
ถึงแผนกท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยงาน
บริหารงานบุคคล,งานเวชระเบียน,
แผนกหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์
,ศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ,และแผนก
การเงิน 

1. จดัท าเอกสารบนัทึกขอ้ความช้ีแจงรายละเอียดการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
ดงัน้ี เพื่อแจง้งานบุคคลในการเวยีนเอกสารต่อถึง
แผนกต่างๆ โดยมีล  าดบัการรับบริการดงัน้ี 
1.1 แผนกเวชระเบียน  
1.2 แผนกหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์  
1.3 แผนกอาชีวเวชศาสตร์หรือศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ
1.4 แผนกเอกซเรย ์
1.5 แผนกการเงินมีหนา้ท่ี  

3.งานบุคคลเวียนเอกสารถึงแผนกต่างๆ
ในคณะแพทยศาตร์ เพื่อเขา้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีตามช่วงเวลาของ
แต่ละแผนก โดยบุคลากรท่ีเขา้รับการ
ตรวจสุขภาพเปิด Visit ท่ีแผนกเวช
ระเบียน เจาะเลือดท่ีหอ้งปฏิบติัการ
ทางการแพทย ์แจง้การตรวจและ Vital  

1.1 แผนกเวชระเบียน มีหนา้ท่ีใหก้ารเปิดประวติั
บุคลากร (Visit) โดยใชสิ้ทธ์ิตรวจสุขภาพตั้งเบิก โดย
เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน 
1.2 แผนกหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์มีหนา้ท่ีใน
การเจาะเลือด โดยนกัวิทยาศาสตร์ทางการแพทยห์รือ
นกัเทคนิคการแพทย ์
1.3 แผนกอาชีวเวชศาสตร์หรือศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ  



ห น้ า  | 34 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน | เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ 

รายละเอยีดงาน ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
sign ท่ีศูนยส์ร้างเสริมสุขภาพ และน า
ใบน าทางไปปิด Visit ท่ีแผนกงานเงิน 

มีหนา้ท่ีในการวดั Vital sign คดักรองแลปและคียแ์ลป 
โดยพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงเขียนเอกสารส าหรับใช้
เอกซเรยใ์หบุ้คลากร 
1.4 แผนกเอกซเรย ์มีหนา้ท่ีเอกซเรย ์โดยนกัรังสีวิทยา 
1.5 แผนกการเงินมีหนา้ท่ี เปิดประวติัและเคลียร์
ค่าใชจ่้ายเขา้ระบบ โดยเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

4. พยาบาลวิชาชีพรวบรวมรายช่ือ
บุคลากรท่ีเขา้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีใหแ้ก่แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ 
เพื่ออ่านผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล 
เมื่อเรียบร้อยแลว้แพทยส่์งผลให้แก่
พยาบาลวิชาชีพเพื่อจดักลุ่มบุคลากรท่ีมี
ความเส่ียง และสรุปรายงานการตรวจ
สุขภาพประจ าปีบุคลากรต่อไป 

1. พยาบาลวิชาชีพรวบรวมรวมรายช่ือท่ีประกอบดว้ย 
ช่ือ,HN และวนัท่ีรับการตรวจ ของบุคลากรท่ีเขา้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่แพทย ์ 
2. แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์อ่านผลเลือดและผลเอกซเรย์
รายบุคคล จนครบทั้งหมด 
3. พยาบาลวิชาชีพสรุปผลการตรวจสุขภาพ โดยแยก
ตามกลุ่มเส่ียงต่างๆ พร้อมแจง้แก่บุคลากรต่  และส่ง
รายช่ือบุคลากรกลุ่มอว้นใหน้กัสุขศกึษาต่อไป 

5.วิเคราะห์บุคลากรกลุ่มเส่ียงท่ีไดจ้าก
การสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 
หารือแนวทางการจดัโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดย
อาศยัความเห็นจากแพทย ์พยาบาล
วิชาชีพ และนกัสุขศกึษา 

1. แพทย ์พยาบาลวิชาชีพ และนกัสุขศกึษา ประชุม
หารือประเด็นแนวทางการจดัโครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียง (อว้น) 
2. วิเคราะห์บุคลากรกล่มเส่ียง ออกแบบแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา 
3. มอบใหน้กัสุขศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  
คณะแพทยศาตร์  มหาวิทยาลยับูรพา ต่อไป 
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รายละเอยีดงาน ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
6. นกัสุขศกึษา เขียนโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
ท่ีมีภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา ตามประเดน็ท่ีได้
ประชุมแลว้ โดยเขียนตามแบบฟอร์ม
การขออนุมติัของคณะ โดยระบุ
วตัถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วนัเวลา 
สถานท่ี งบประมาณ และรายละเอียด
อ่ืนๆของโครงการเพ่ือเสนออนุมติั
โครงการต่อผูบ้งัคบับญัชา 

1. รายละเอียดโครงการประกอบไปดว้ย 
1.1 ช่ือโครงการ   
1.2 ลกัษณะโครงการ  
1.3 ผูรั้บผดิชอบ  
1.4 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
1.5 วนัท่ีจดัโครงการ  
1.6 สถานท่ีจดัโครงการ  
1.7 การด าเนินงานสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
1.8 การด าเนินงานสอดคลอ้งกบัค่านิยมของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
1.9 หลกัการและเหตุผล  
วตัถุประสงค ์ 
1.10 กลุ่มเป้าหมาย/ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ   
1.11 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1.12 วิธีการ/รูปแบบกิจกรรม 
1.13 ก าหนดการ  
1.14 ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา  
1.15 การประเมินผล  
1.16 งบประมาณ 
2. ยืน่โครงการต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาอนุมติั
โครงการ 
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รายละเอยีดงาน ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
7. เวียนเอกสารถึงบุคลากรท่ีมภีาวะ
อว้นตามรายช่ือและแผนกท่ีไดค้ดัไว ้
แลว้หลงัจากการตรวจสุขภาพประจ าปี 
พร้อมเอกสารประชาสมัพนัธโ์ครงการ
และใบตอบรับเขา้ร่วมโครงการ โดย
ความสมคัรใจและตรงตามคุณสมบติั
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (Inclusion Criteria) 

1. เวียนเอกสารเชิญและเอกสารช้ีแจงประชาสมัพนัธ์
แก่บุคลากรท่ีมภีาวะอว้นเพื่อเรียนเชิญเขา้ร่วม
โครงการ รวมถึงประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทาง
สาธารณะ 
2. รับสมคัรเขา้ร่วมโครงการบุคลากรท่ีมคุีณสมบติั
ตามวตุัประสงคข์องโครงการ โดยสามารถเขา้ร่วมได้
ตลอดโครงการ 

8. จดักิจกรรมตามแผนโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
ท่ีมีภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา 

ด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินการโดยเป็น
ลกัษณะเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการโดยมุ่งเนน้
เน้ือหา เร่ืองผลกระทบจากภาวะอว้น  การบริโภค
อาหาร  และการออกก าลงัการ โดยการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกเป็นผูใ้หค้วามรู้และน ากิจกรรมเชิงปฏิบติัการ 

9. หลงัจากจดักิจกรรมโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
ท่ีมีภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยับูรพา จดักิจกรรมติดตาม
ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
อีก 12 สปัดาห์ 

หลงัจากอบรมเชิงปฏิบติัการ ท าการจดักิจกรรม
ติดตามผลการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพเป็นเวลา 12 
สปัดาห์  โดยจดัสปัดาห์ละ 1 คร้ัง ทั้งเป็นรูปแบบ
กิจกรรมกลุ่มและโทรติดตามเยีย่ม โดยนกัสุขศกึษา 
โดยมีแบบบนัทึกการก ากบัตวัเอง 

10. นกัสุขศกึษาสรุปผลการจดั
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
บุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  คณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 

เม่ือส้ินสุดโครงการจดัท ารายงานสรุปผลการจดั
กิจกรรม เพื่อรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อไป 
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  3.3  หลักการ  หลักเกณฑ์และวธีิปฏิบัตงิาน 
 เอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
โดยเสนอตามล าดบั ดงัน้ี 

 1.  ภาวะอว้น 
   1.1  ความหมายของภาวะอว้น 
   1.2  เกณฑก์ารพิจารณาภาวะอว้น 

   1.3  พยาธิสรีรวิทยาของภาวะอว้น 
 2.  แนวทางจดัการพฤติกรรมสุขภาพ 
   2.1  หลกัการบริโภคเพื่อควบคุมภาวะอว้น 
   2.2  หลกัการออกก าลงักายเพื่อควบคุมภาวะอว้น 
 3.  แนวคิดการจดัการตนเอง 

ภาวะอ้วน 
 ความหมายของภาวะอ้วน 
 ภาวะอว้น เป็นภาวะท่ีอว้นโดยเฉพาะส่วนเอวและท าใหเ้กิดผลเสียต่อร่างกายหลายระบบ 
Metabolic syndrome ค าน้ีเป็นค าศพัทท์างการแพทยท่ี์ใชก้ารอยา่งแพร่หลายภาวะน้ีหมายถึงกลุ่ม
โรคท่ีเกิดจากการเผาผลาญอาหารท่ีผดิปกติท าใหเ้กิดโรคหวัใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวาน
โรคน้ีสมยัก่อนเรียกว่า Syndrome X, insulin resistance Syndrome เกณฑก์ารวินิจฉยัโรคอว้นลงพุง 
Metabolic syndrome จะตอ้งเป็นอว้นชนิดลงพุงกล่าวคือมีเสน้รอบเอวมากกว่า 90 ซม. 80 ซม.ใน
ชายและหญิงตามล าดบัและมีภาวะดงัต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ 
 1.  ความดนัโลหิตมากกว่า 130/ 85 มิลลิเมตรปรอท หรือผูท่ี้ไดรั้บยารักษาความดนั
โลหิต 
 2.  ระดบัไตรกลีเซอร์ไรดม์ากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือผูท่ี้เป็นไขมนัสูงและ
ไดรั้บยาลดไขมนั 
 3.  ระดบัคอลเลสเตอร์รอลแอชดีแอลมากกว่า 40, 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ส าหรับชาย
และหญิง หรือผูท่ี้เป็นไขมนัสูงและไดรั้บยาลดไขมนั 
  4.  ระดบัน ้ าตาลสูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือผูท่ี้ไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็น
เบาหวานชนิดท่ี 2 
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  พบว่า ผูท่ี้มีปัจจยัเส่ียง 3 ขอ้จะมีอตัราการเกิดโรคหวัใจเพ่ิมข้ึน 2 เท่าและพบว่า ผูท่ี้มี
ปัจจยัเส่ียง 4 ขอ้ จะมีอตัราเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือดสมองเพ่ิม 3 เท่าและเกิด
โรคเบาหวานเพ่ิม 24 เท่าคนกลุ่มท่ีมกัจะเป็น Metabolic syndrome 
 1.  ผูท่ี้เป็นเบาหวาน 
  2.  ผูท่ี้เป็นความดนัโลหิตสูงและมีระดบัอินซูลินในเลือดสูง 
  3.  ผูท่ี้เป็นโรคหวัใจ 
 กลุ่มอาการเมตาบอลิกเป็นภาวะผดิปกติเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและใชพ้ลงังานของร่างกาย
(Metabolism) โดยมีภาวะด้ือต่อฮอร์โมนอินซูลินแลว้ท าใหบุ้คคลนั้นมีความเส่ียงต่อการเป็น
โรคเบาหวานและโรคของหลอดเลือดและหวัใจเพ่ิมข้ึนภาวะน้ีเกิดข้ึนในประชากรจ านวนมากทั้ง
เด็กและผูใ้หญ่ซ่ึงอุบติัการณ์จะพบมากข้ึนตามอายท่ีุเพ่ิมข้ึนประมาณกนัว่าในสหรัฐอเมริกามี
อุบติัการณ์ถึงร้อยละ 25 ของประชากรกลุ่มอาการน้ีบางคร้ังรู้จกักนัในช่ืออ่ืน ๆ เช่น Syndrome X, 
Insulin resistance syndrome (กลุ่มอาการด้ือต่ออินซูลิน), Reaven’s syndrome และ CHAOS ใน
ออสเตรเลีย 
 Metabolic syndrome คือกลุ่มความผดิปกติท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือดซ่ึงพบร่วมกนัไดบ่้อยความผดิปกติดงักล่าวไดแ้ก่ความผดิปกติของไขมนัในเลือดความ
ดนัโลหิตระดบัน ้ าตาลตลอดจนปัจจยัท่ีเป็น Prothombotic และ Proinflammatory ผูท่ี้เป็นMetabolic 
Syndrome จะเพ่ิมโอกาสเส่ียงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และโรคหวัใจและหลอดเลือด 
สาเหตุของ Metabolic syndrome ในปัจจุบนัเช่ือว่าเป็นผลจากโรคอว้นและภาวะด้ือต่ออินสุลินการ
รักษา Metabolic syndrome มุ่งเนน้ไปท่ีการเปล่ียนแปลงวถีิการด าเนินชีวิตเป็นอนัดบัแรก การลด
น ้ าหนกัการออกก าลงักายและปรับเปล่ียนอาหารท่ีรับประทาน 
 1.  ความหมายและเกณฑ์การวนิิจฉัยภาวะอ้วน 
 ภาวะอว้น คือ กลุ่มความผดิปกติท่ีเกิดจากการเผาผลาญสารอาหารท่ีผดิปกติของร่างกาย 
โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีเร่ิมตน้มาจากโรคอว้นโดยเฉพาะอว้นบริเวณพุง ท าใหเ้พ่ิมโอกาสเส่ียงในการ
เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด ความดนัโลหิตสูง ความผดิปกติของระดบัน ้ าตาลในเลือดซ่ึงเป็นผล
มาจากจากภาวะด้ือต่ออินซูลินแลว้น าไปสู่การเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 รวมทั้งเกิดความผดิปกติ
ของไขมนัในเลือดโดยมรีะดบัไตรกลีเซอไรด ์(Triglyceride) แอล-ดี-แอลคอเลสเตอเรอล (LDL-
cholesterol) ในเลือดสูง และเอช-ดี-แอล คอเลสเตอรอล (HDL-cholesterol)ในเลือดต ่า ตลอดจน
ปัจจยัท่ีเป็นภาวะหลอดเลือดอุดตนัจากล่ิมเลือด (Prothrombotic) และภาวะการอกัเสบของร่างกาย 
(Proinflammatory) (Grundy & Cleeman, 2004) มีผูเ้ช่ียวชาญหลายกลุ่มไดต้ั้งหลกัเกณฑใ์นการ
วินิจฉยัภาวะอว้นลงพุงหลายเกณฑด์ว้ยกนัเช่น ค.ศ. 1998 องคก์ารอนามยัโลก (World Health 
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Organization: WHO, 1998) ไดนิ้ยามว่า ตอ้งประกอบดว้ยภาวะด้ือต่ออินซูลินหรือเป็น
โรคเบาหวาน เป็นองคป์ระกอบหลกั ร่วมกบัการมีภาวะต่อน้ีอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ คือ 
 1.  อว้น วดัจากค่าดชันีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากบั 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือวดั
จากอตัราส่วนระหว่างเสน้รอบเอวต่อเสน้รอบสะโพก (Waist hip ratio) โดยเพศชายมากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.9 เซนติเมตร หรือเพศหญิงมากกว่าหรือเท่ากบั 0.85 เซนติเมตร 
 2.  ภาวะความดนัโลหิตสูง 
 3.  ไตรกลีเซอไรดใ์นเลือดสูง และ/ หรือเอช-ดี-แอล โคเลสเตอรอลในเลือดต ่า ในปี ค.ศ. 
2001 National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel-III (NCEP ATP III) ของ
สหรัฐอเมริกา ไดใ้หเ้กณฑว์ินิจฉยัภาวะอว้นลงพุงว่าหมายถึง ภาวะท่ีมีอาการต่อไปน้ี 3 ขอ้ข้ึนไป 
คือ 
 1.  เสน้รอบเอวมากกว่าหรือเท่ากบั 102 เซนติเมตรในเพศชายหรือมากกว่าหรือเท่ากบั 
88 เซนติเมตรในเพศหญิง 
 2.  ระดบัไตรกลีเซอไรดใ์นเลือดสูง (มากกว่าหรือเท่ากบั 150 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) 
 3.  ระดบัเอช-ดี-แอลโคเลสเตอรอลในเลือดต ่า (นอ้ยกว่า 40 มิลลิกรัม/ เดซิลิตรในเพศ
ชาย และนอ้ยกว่า 50 มิลลิกรัม/ เดซิลิตรในเพศหญิง)  
 4.  ภาวะความดนัโลหิตสูง (Systolic blood Pressure มากกว่าหรือเท่ากบั 130 mmHg 
หรือ diastolic blood pressure มากกว่าหรือเท่ากบั 85 mmHg) หรือมีการใชย้าลดความดนัโลหิต 
และ 
 5.  ระดบัน ้ าตาลในเลือดเม่ืออดอาหารสูง (110 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) (ธงชยั ประฏิภาณ
วตัร, 2550) 

 อยา่งไรก็ตาม พบว่า ทั้งเกณฑก์ารวินิจฉยัภาวะอว้นลงพุงของ WHO และ NCEP ATP III

มีปัญหาเม่ือน าไปใชในประชากรต่างเช้ือชาติ โดยเฉพาะเกณฑก์ารตดัสินโรคอว้น เช่น ความเส่ียง
ของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในชาวเอเชีย เกิดไดท่ี้ระดบัไขมนัร่างกายต ่ากว่าของชาวยโุรปดงันั้น จึง
มีความจ าเป็นตอ้งมีเกณฑต์ดัสินท่ีจ  าเพาะเจาะจงกบัเช้ือชาติ โดยเฉพาะเกณฑต์ดัสินโรคอว้น 
(Balkau & Charles, 1999) ในปี ค.ศ. 2005 สมาพนัธเ์บาหวานโลก (InternationalDiabetes 
Federation: IDF) ใหเ้กณฑก์ารวินิจฉยัภาวะอว้นลงพุง โดยมุ่งท่ีการมีไขมนัในช่องทอ้งเพ่ิมข้ึน 

(Abdominal obesity) โดยการวดัเสน้รอบเอว (Waist circumference) เป็นเกณฑว์นิิจฉยัหลกัและใช้
ร่วมกบัความผดิปกติอ่ืนอีก 2 ขอ้ตาม NCEP ATP III ต่อมาไดเ้ร่ิมมีการปรับปรุงเกณฑก์ารวินิจฉยั
ของ NCEP ATP III ใหม่โดยใชเ้สน้รอบเอวท่ีเหมาะสมกบัเช้ือชาติ และระดบัน ้ าตาลในเลือดมี ค่า
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ลดลงจาก 110 มิลลิกรัม/ เดซิ ลิตรเป็น 100 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร ซ่ึงเรียกเกณฑน้ี์ว่าModified NCEP 
ATP III ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ไดรั้บความนิยมในการวินิจฉยัภาวะอว้นลงพุงเป็นอยา่งมาก (อมัพา สุทธิ
จ  ารูญ, 2554)  

 อว้น หมายถึง ภาวะท่ีมีปริมาณไขมนัสะสมในร่างกายมากเกินปกติผูมี้น ้ าหนกัปกติเมื่อมี
ปริมาณไขมนัสะสมเพ่ิมมากข้ึนและต่อเน่ืองจะผา่นจากภาวะน ้ าหนกัตวัมากเกินจนเขา้สู่ภาวะอว้น
ในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพไดห้ลายดา้นการวดัปริมาณไขมนัในร่างกายท าไดห้ลายวิธี
เช่น bioelectrical impedance analysis, dilution techniques, dual energy X-ray absorption และ 

magnetic resonance spectroscopy เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีความแม่นยาแต่ราคาแพงขนาดใหญ่จึงมี
ขอ้จ  ากดัในการใชใ้นทางปฏิบติัเกณฑก์  าหนดของภาวะอว้นอาศยัน ้ าหนกัตวักบัส่วนสูงท่ีนิยมใชคื้อ
ดชันีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) และน ้ าหนกัตวัเทียบกบัส่วนสูงตามเพศซ่ึงเดก็และ
ผูใ้หญ่มีเกณฑว์ินิจฉยัต่างกนัดชันีมวลกายเป็นดชันีท่ีใชป้ระเมินความเหมาะสมของน ้ าหนกัตวัมี
หน่วยเป็นกก./ ม.2ค านวณจากสูตร 

   ดชันีมวลกาย =               น ้ าหนกั (กิโลกรัม)  

         ส่วนสูง2 (เมตร2) 

 ดชันีมวลกายแต่ละชนชาติไม่เหมือนกนัพบว่า ในคนเอเชียและคนผวิขาวท่ีมี BMI 
เท่ากนัมีสดัส่วนของไขมนัในร่างกายต่างกนัโดยเฉล่ียคนเอเชียมีสดัส่วนของไขมนัมากกว่าและมี
ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างกลา้มเน้ือและกระดูกนอ้ยกว่ารายงานวิชาการโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีปรึกษาองคก์าร
อนามยัโลกและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด BMI สาหรับคนเอเชียโดยก าหนดใหภ้าวะน ้ าหนกัเกินใน

คนเอเชียหมายถึงผูท่ี้มี BMI > 23 กก./ ม.2และอว้นหมายถึงผูท่ี้มี BMI > 25 กก./ ม.2คนไทยท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ใชเ้กณฑน้ี์ (ตารางท่ี 3-2)  
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ตารางท่ี 3-2  แนวทางการตดัสินสภาวะร่างกายคนไทยท่ีมอีาย ุ18 ปีข้ึนไปโดยใชด้ชันีมวลกาย 

สภาวะร่างกาย ดัชนีมวลกาย (กก./ ม.2) 
ผอม 

ระดบั 3 
ระดบั 2 
ระดบั 1 

 
< 16.0 

16.0-16.9 
17.0-18.4 

ปกติ 18.5-22.9 
น ้าหนกัเกิน 23.0-24.9 

อว้น 
ระดบั 1a 
ระดบั 1b 
ระดบั 2 
ระดบั 3 

 
25.0-29.9 
30.0-34.9 
35.0-39.9 

> 40.0 
ท่ีมา: วรรณี นิธิยานนัท ์(2554) 

 อว้น (Abdominal obesity) หมายถึง ภาวะท่ีมีไขมนัสะสมในช่องทอ้ง (Intra-abdominal 
adiposity) หรืออวยัวะในช่องทอ้ง (Visceral fat) มากเกินควรโดยทัว่ไปเม่ือไขมนัสะสมมากข้ึนจะ

ถูกน าไปเก็บไวใ้นเซลลไ์ขมนัท่ีมีอยูท่ัว่ร่างกายไดแ้ก่ชั้นใตผ้วิหนงัท่ีอยูร่อยอวยัวะต่าง ๆ ของ
ร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิง่อวยัวะในช่องทอ้งเกณฑก์  าหนดอว้นลงพุงใชค้วามยาวรอบเอว (Waist 
circumference) เป็นดชันีบ่งช้ีโดยมีการศึกษายนืยนัความสมัพนัธร์ะหว่างรอบเอวและปริมาณไขมนั
ในช่องทอ้งมาตรฐานรอบเอวของแต่ละเช้ือชาติมีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 3-3) 

ตารางท่ี 3-3  เกณฑม์าตรฐานรอบเอวท่ีใชป้ระเมินความอว้น 

เช้ือชาต ิ เพศชาย เพศหญิง 
อเมริกา, ยโุรป, แคนาดา 
เอเชีย 

>102 ซม. (>40 น้ิว)  
> 90 ซม. (>36 น้ิว)  

> 88 ซม. (>35 น้ิว)  
> 80 ซม. (>32 น้ิว)  

ท่ีมา: วรรณี นิธิยานนัท ์(2554) 
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 การวดัรอบเอวควรวดัในช่วงเชา้ขณะยงัไม่ไดรั้บประทานอาหารต าแหน่งท่ีวดัไมค่วรมี
เส้ือผา้ปิดหากมีใหเ้ป็นเส้ือผา้เน้ือบางวิธีท่ีแนะน า (วรรณี นิธิยานนัท,์ 2554) คือ 
 1.  อยูใ่นท่ายนืเทา้ 2 ขา้งห่างกนัประมาณ 10 เซนติเมตร 

 2.  หาต าแหน่งขอบบนสุดของกระดูเชิงกรานและขอบล่างของชายโครง 
 3.  ใชส้ายวดัพนัรอบเอวท่ีต าแหน่งจุดก่ึงกลางระหว่างขอบบนสุดของกระดูเชิงกราน
และขอบล่างของชายโครงโดยใหส้ายวดัอยูข่นานกบัพ้ืน 
 4.  วดัในช่วงหายใจออกโดยใหส้ายวดัอยูแ่นบกบัลาตวัพอดีไม่รัดแน่น 
 องคก์ารอนามยัโลกไดแ้สดงขอ้มูลความชุกของภาวะน ้ าหนกัเกินและอว้นใน  
90 ประเทศ (Global Data on Body Mass Index) พบว่า ความชุกของภาวะน ้ าหนกัเกิน (Body Mass 

Index, BMI มากกว่าหรือเท่ากบั 25 กก./ ม.2)ในประเทศต่าง ๆ มีตั้งแต่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ในประเทศ
เวียดนามจนกระทัง่สูงกว่าร้อยละ 50 ในประเทศสหรัฐอเมริกาส าหรับสถิติในประเทศไทยมี
แนวโนม้ความชุกของภาวะอว้นเพ่ิมข้ึนตามผลการส ารวจสุขภาพของประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายคร้ังท่ี 1-4 ในประชากรอาย ุ18 ปีข้ึนไปพบว่า ความชุกของภาวะอว้นท่ี BMI มากกว่าหรือ
เท่ากบั 25 กก./ ม.2เพ่ิมจากร้อยละ 18.2 ในปีพ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 36.5 ในปีพ.ศ. 2552 และส าหรับ

ความชุกท่ี BMI มากกว่าหรือเท่ากบั 30 กก./ ม.2เพ่ิมจากร้อยละ3.5 ในปีพ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 9  
ในปี พ.ศ. 2552 (ตารางท่ี 3-4)  

ตารางท่ี 3-4  ความชุก (ร้อยละ) ของภาวะอว้นในประชากรไทยอาย ุ18 ปีข้ึนไปในช่วงเวลาต่าง ๆ  

 พ.ศ. 2534  พ.ศ. 2540  พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2552  
BMI > 25 กก./ ม.2  18.2  24.1  28.1  36.5  
BMI > 30 กก./ ม.2  3.5  5.8  6.9  9.0  
ท่ีมา: วรรณี นิธิยานนัท ์(2554) 

 จากการส ารวจสุขภาพของประชาชนไทยคร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2552 ในเร่ืองความชุกของ
โรคเบาหวานความดนัโลหิตสูงและภาวะไขมนัผดิปกติในคนอว้นและไม่อว้นพบว่า ในกลุ่มคน
อว้น (BMI > 25 กก./ ม.2) มคีวามชุกของโรคเบาหวานร้อยละ 11.1 ความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 31.6 

และภาวะไขมนัคอเลสเตอรอลสูง (Total cholesterol > 240 มก./ ดล.) ร้อยละ 27.3 ไขมนั 
triglyceride สูง (≥>150 มก./ ดล.) ร้อยละ 49.6 และภาวะ HDL-C ต่า (< 40 มก./ ดล.) ร้อยละ 36.2 
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ซ่ึงความชุกของโรคและภาวะเหล่าน้ีสูงกว่าคนท่ีมี BMI < 25 กก./ ม.2 ซ่ึงพบว่า มีโรคและภาวะ
ดงักล่าวร้อยละ 4.6, 15.9, 15.3, 29.5 และ 24.7 ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 3-5 

ตารางท่ี 3-5   เปรียบเทียบความชุก (ร้อยละ) ของโรคเบาหวานความดนัโลหิตสูงและภาวะไขมนั
 ในเลือดผดิปกติในประชากรไทยท่ีอว้นและไม่อว้น 

 โรค 
เบาหวาน 

 

โรค 
ความดัน
โลหิตสูง 

ระดับ
คอเลสเตอรอล 

ในเลือด 
>240 มก./ ดล. 

ระดับ 
ไตรกลีเซอไรด์

ในเลือด 
>150 มก./ ดล. 

ระดับ 
เอชดีแอล 

คอเลสเตอรอล 
ในเลือด 

< 40 มก./ ดล.) 
BMI > 25 กก./ ม.2 11.1 31.6 27.3 49.6 36.2 
BMI < 25 กก./ ม.2 4.6 15.9 15.3 29.5 24.7 

ท่ีมา: วิชยั เอกพลากร (2554) 

 2.  เกณฑ์การวนิิจฉัยภาวะอ้วน 

 ค าจ  ากดัความและเกณฑก์ารวนิิจฉยัของโรคอว้นลงพุงปัจจุบนัมีเกณฑใ์นการวนิิจฉยัโรค

อว้นลงพุง อยา่งหลายเกณฑด์ว้ยกนัเช่น WHO 1995, European Group for the Study of Insulin 
Resistance (EGIR) 1999, NCEP ATPIII 2001 และ American College of Endocrinology (ACE) 
2002 เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามเกณฑท่ี์ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ NCEP ATPIII เมื่อเดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2548 ไดมี้เกณฑใ์นการวินิจฉยัโรคอว้นลงพุงเพ่ิมข้ึนใหม่อีก 2 เกณฑคื์อเกณฑข์อง 
International Diabetes Federation (IDF) และ เกณฑข์องAmerican Heart Association (AHA) 
ร่วมกบั National Heart Lung and Blood Institutes (NHLBI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ศนูย ์

อนามยัท่ี 9 พิษณุโลก, 2555) 
 2.1  เกณฑข์อง NCEP ATPIII ในการวินิจฉยัโรคอว้นลงพงุ จะตอ้งมีความผดิปกติอยา่ง
นอ้ย 3 ขอ้ใน 5 ขอ้ต่อไปน้ี ไดแ้ก่ 
  2.1.1  อว้นลงพุง (เสน้รอบเอวมากกว่าหรือเท่ากบั 102 ซม. หรือ 40 น้ิว ในผูช้าย หรือ
มากกว่าหรือเทากบั 88 ซม. หรือ 35 น้ิว ในผูห้ญิง) 

   2.1.2  ระดบัไตรกลีเซอร์ไรดใ์นเลือด มากกว่า 150 มก./ ดล. 
   2.1.3  ระดบัเอชดีแอล-คอเลสเตอรอล นอ้ยกว่า 40 มก./ ดล.ในผูช้าย หรือนอ้ยกว่า 
50 มก./ ดล.ในผูห้ญิง 
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   2.1.4  ความดนัโลหิต มากกว่า 130/ 85 มม.ปรอท หรือรับประทานยาลดความดนั
โลหิตอยู ่
   2.1.5  ระดบัน ้ าตาลขณะอดอาหาร มากกว่า 110 มก./ ดล. 

 2.2  เกณฑข์อง WHO 1999 ในการวนิิจฉยัโรคอว้นลงพุงตอ้งประกอบดว้ยภาวะด้ือต่อ
ฮอร์โมนอินซูลินวินิจฉยัไดโ้ดยมีความผดิปกติของระดบัน ้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร มากกว่า 
110 มก./ ดล. หรือ ระดบัน ้ าตาลในเลือดท่ี 2 ชัว่โมง หลงัด่ืมน ้ าตาลกลูโคส มากกว่า 140 มก./ ดล. 
หรือวดัระดบัด้ือต่ออินซูลินไดม้ากกว่าร้อยละ 75 ของประชากรทัว่ไป ร่วมกบัความผดิปกติอยา่ง

นอ้ย 2 ขอ้ต่อไปน้ี 
   2.2.1  อว้น (BMI มากกว่า 30 กก/ ม2หรือ อตัราส่วนระหวา่งเสน้รอบวงเอวต่อ
สะโพก,W/ H ratio มากกว่า 0.9 ในผูช้าย หรือ มากกว่า 0.85 ในผูห้ญิง 
   2.2.2  ระดบัไตรกลีเซอร์ไรดใ์นเลือด มากกว่า 150 มก./ ดล. หรือ ระดบัเอชดีแอล-
คอเลสเตอรอล นอ้ยกว่า 35 มก./ ดล.ในผูช้าย หรือ นอ้ยกวา่ 39 มก./ ดล.ในผูห้ญิง 

   2.2.3  ความดนัโลหิต มากกว่า 140/ 90 มม.ปรอท หรือรับประทานยาลดความดนั
โลหิต 
   2.2.4  ระดบัอลับูมินในปัสสาวะ มากกว่า 20 ไมโครกรัม/ นาที หรืออตัราส่วน
ของอลับูมิน/ ครีตนิน มากกว่า 30 มก./ กรัม 
   ค าจ  ากดัความของโรคอว้นและภาวะน ้ าหนกัเกินคนเอเชีย พบว่า ต่างจากคนในซีก
โลกตะวนัตกเน่ืองจากดชันีมวลกาย (BMI) ในการเกิดโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงเร่ิมตั้งแต่ 

23 กก./ ม2 และจะเพ่ิมข้ึนอยา่งมากเมื่อค่ามากกว่า 25 กก./ ม2 ซ่ึงค  าจ  ากดัความของน ้ าหนกัเกินและ
โรคอว้นในคนเอเชียจะใชเ้กณฑ ์มากกว่า 23 และ 25 กก./ ม2 ตามล าดบั และเสน้รอบเอวท่ีเพ่ิม
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคจะถือเกณฑ ์มากกว่า 90 ซม.หรือ 36 น้ิว ในผูช้าย และ มากกว่า 80 ซม.
หรือ 32 น้ิวในผูห้ญิง ดงันั้นค่า BMI และเสน้รอบเอวในการวินิจฉยัโรคอว้นลงพุง (Metabolic 
syndrome) ในคนเอเชีย 25 กก./ ม2 และ 90 ซม.ในผูช้ายหรือ 80 ซม.ในผูห้ญิง 

   สหพนัธเ์บาหวานโลก (International Diabetes Federation: IDF) ไดใ้หเ้กณฑ ์
ในการวนิิจฉยัภาวะโรคอว้นลงพุงคือผูท่ี้จะไดรั้บการวินิจฉยัว่าเป็นกลุ่มโรคดงักล่าวจะตอ้งมีภาวะ
อว้นลงพุงทุกรายร่วมกบัความผดิปกติในการเผาผลาญสารอาหาร (Metabolism) อีกอยา่งนอ้ย 2 ขอ้
ใน 4 ขอ้ ค  าจ  ากดัความของอว้นลงพุงใหใ้ชเ้สน้รอบเอวท่ีเป็นเกณฑใ์นแต่ละเช้ือชาติและประเทศ
เป็นหลกั ในคนไทยจะใชเ้กณฑข์องประชากรท่ีศึกษาในประเทศทางเอเชียคือเสน้รอบเอวตั้งแต่ 90 
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ซม.ข้ึนไปในผูช้าย และตั้งแต่ 80 ซม.ข้ึนไปในผูห้ญิง ความผดิปกติในการเผาผลาญ สารอาหาร 
(Metabolism) 4 ประการดงักล่าวประกอบดว้ย 
 1.  ระดบัไตรกลีเซอไรดใ์นเลือด มากกว่า 150 มก./ ดล. 

 2.  ระดบัเอชดีแอล-คอเลสเตอรอล นอ้ยกว่า 40 มก./ ดล.ในผูช้าย หรือนอ้ยกว่า  
50 มก./ ดล. ในผูห้ญิง 
 3.  ความดนัโลหิต มากกว่า 130/ 85 มม.ปรอท หรือรับประทานยาลดความดนัโลหิตอยู่
ระดบัน ้ าตาลขณะอดอาหาร มากกว่าลดลง 100 มก./ ดล. มีการปรับเกณฑข์องน ้ า ตาลในเลือด 
 4.  เกณฑใ์หม่ในการวินิจฉยัระดบัน ้ าตาลขณะอดอาหาร มากกว่า 100 มก.ดล.  

ตารางท่ี 3-6  เกณฑก์ารวินิจฉยัภาวะอว้นลงพุง 

เกณฑ์ 
การวินิจฉัย 

WHO (1998) ATP-III (2001) 
 

IDF (2005) 
 

Mod ATP III 
(2004) 

เส้นรอบเอว 
 

เพศชาย 90 cm 
เพศหญิง 85 cm. 
หรือ BMI > 30 kg/ m² 

เพศชาย 102 cm 
เพศหญิง 88 cm. 
 

จ าเพาะเจาะจงกบั 
เช้ือชาติ 
 

จ าเพาะเจาะจงกบั 
เช้ือชาติ 
 

ระดบั 
ความดนัโลหิต 

(MmHg) 
 

> 140/ 90 
 

> 130/ 85 หรือ 
รับประทานยา 
ลดความดนัโลหิต 
 

SBP > 130 หรือ 
> 130/ 85 หรือ 
DBP > 85 หรือ 
รับประทานยาลด
ความดนัโลหิต 

> 130/ 85 หรือ 
รับประทานยา 
ลดความดนัโลหิต 
 

ระดบัไขมนัใน
เลือด (Mg/ dl) 

 

TG > 150 
HDL เพศชาย < 35 
HDL เพศชาย < 40 

TG > 150 
HDL เพศชาย  
< 40HDL เพศชาย 
< 50 

TG > 150 
HDL เพศชาย < 40 
HDL เพศชาย < 50 

TG > 150 
HDL เพศชา<40 
HDL เพศชาย < 50 

ระดบัน ้าตาล 
ในเลือดเม่ืออด 
อาหารขา้มคืน
อยา่งนอ้ย 8

ชัว่โมง (Mg/ dl) 

FPG > 110 
  

FPG > 110 
 

FPG > 110 
หรือไดรั้บ 
การวินิจฉัยว่า 
เป็นโรคเบาหวาน 

FPG > 100 
 

เกณฑก์าร
วินิจฉัยภาวะ
อว้นลงพุง 

มีภาวะด้ือต่ออินซูลิน
หรือเป็น 
โรคเบาหวาน 

มีอาการขา้งตน้ 
อยา่งนอ้ง 3 ขอ้ข้ึน
ไป 

อว้นลงพุง อว้นลงพุงและมี 
อาการขา้งตน้ 3 ขอ้ 
ข้ึนไป 
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 ร่วมกบัมีอาการ 
ขา้งตน้ 2 ขอ้ข้ึนไป 

 ข้ึนไปร่วมกบัมี
อาการขา้งตน้ 2 ขอ้
ข้ึนไป 

 

TG = triglycerides, HDL = high density lipoprotein, FPG = fasting plasma glucose 

ท่ีมา: อมัพา สุทธิจ  ารูญ (2554) 

ตารางท่ี 3-7 เสน้รอบเอวของแต่ละประเทศท่ีบ่งถึงภาวะไขมนัในช่องทอ้ง 

ประชากร 
 

องค์กรทีก่ าหนด 
 

เส้นรอบเอวที่บ่งถึงภาวะไขมนัในช่องท้อง 
(เซนตแิมตร) 

เพศชาย เพศหญิง 
สหรัฐอเมริกา ATP III 

 
> 102 > 88 

ฝร่ังขาวหรือ 
ชาวคอเคเซียน 

WHO 
 

> 102 
 

> 88 
 

ยโุรป IDF > 94 
 

> 80 
 

เอเชีย IDF > 90 
 

> 80 
 

ตะวนัออกกลาง IDF > 94 
 

> 80 
 

ท่ีมา: อมัพา สุทธิจ  ารูญ (2554) 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเกณฑใ์นการวินิจฉยัภาวะอว้นลงพุงของ Modified NCEP ATP III
ร่วมกบัการใชเ้สน้รอบเอวของประเทศในแถบเอเชีย เน่ืองจากเป็นเกณฑท่ี์ไดรั้บความนิยมและมี
ความแม่นย  าเป็นอยา่งมาก (อมัพา สุทธิจ  ารูญ, 2554) และสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารวินิจฉยัภาวะอว้น
ลงพุง จากการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2552 (วิชยั เอก
พลากร, 2553) 
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 การประเมินความอว้นการจะประเมินว่าอว้นหรือไม่เรามิไดป้ระเมินจากการดูดว้ยสายตา
อยา่งเดียวแต่จะประเมินจากดชันีมวลกายซ่ึงสมัพนัธก์บัปริมาณไขมนัในร่างกายมีวิธีการประเมนิ
ง่าย ๆ แต่ไดผ้ลดีไดแ้ก่ 

 1.  ดชันีมวลกาย BMI [body mass index] 
 2.  วดัเสน้รอบเอว Waist circumference 
 ดชันีมวลกาย BMI (Body mass index) การวดัปริมาณไขมนัในร่างกายเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้
เคร่ืองมือในการวดัจึงใชด้ชันีมวลกายมาวดัค่าท่ีไดม้ีความแม่นย  าพอสมควรและสมัพนัธก์บัปริมาณ
ไขมนัในร่างกายวิธีวดัก็สะดวก 

การค านวณดัชนีมวลกาย 

ดชันีมวลกาย   =       น ้ าหนกั(กก) 

                                ส่วนสูง(ม)² 

ตวัอย่างการค านวณ 

ส่วนสูง 170 ซม. น ้ าหนกั 85 กก. 

 1.  น ้ าหนกัตั้ง 85 กก. 
 2.  ส่วนสูง*ส่วนสูง = 1.70*1.70 = 2.89 

 3.  ดชันีมวลกาย = 85/ 2.89 = 29.41 กก/ ตารางเมตร 

 BMI สามารถวดัไดง่้ายโดยวดัส่วนสูงและน ้ าหนกัและค านวณตามตารางหรืออาจจะหา
ดชันีมวลกายไดจ้ากตารางโดยใชน้ ้ าหนกัและส่วนสูงค่าน้ีจะมีความสมัพนัธก์บัปริมาณไขมนัใน

ร่างกายหรือจากการค านวณขอ้ระวงั BMI ใชป้ระเมินปริมาณไขมนัในผูท่ี้มกีลา้มมาก ๆ ไม่ไดแ้ละ
ประเมินในผูท่ี้กลา้มเน้ือลีบจากสูงอายไุม่ไดจ้ากค่าดชันีมวลกายท่านสามารถใชต้ารางขา้งล่าง
ประเมินความรุนแรงหรือระดบัของความอว้น 
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ตารางท่ี 3-8  ความสมัพนัธร์ะหว่างดชันีมวลระดบัความอว้นและภาวะเส่ียงส าหรับประเทศทาง
ยโุรป (WHO, 1998; กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 

 ภาวะเส่ียงต่อโรคเส้นรอบเอว 
 BMI 

กก/ ตาราง
เมตร 

Obesity class 
ระดับ 

ความอ้วน 

ภาวะเส่ียง 
ต่อโรค 

ชาย < 40 นิว้ 
หญิง < 35 นิว้ 

ชาย > 40 นิว้ 
หญิง > 35 นิว้ 

น ้าหนกันอ้ย < 18.5  ต ่า   
น ้าหนกัปกติ 18.5-24.9  เท่าคนปกติ   
น ้าหนกัเกิน 25-29.9  เพ่ิม เพ่ิม สูง 
โรคอว้น 
 

30-34.9 
35-39.9 

1 
2 

เพ่ิมปานกลาง
เพ่ิมมาก 

สูง 
สูงมาก 

สูงมาก 
สูงมาก 

อว้นมาก > 40 3 อยูใ่นช่วง
อนัตราย 

สูงมาก ๆ  สูงมาก ๆ  

 ภาวะเส่ียงต่อโรคหมายถึงภาวะเส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ีสองความดนัโลหิต
สูงและโรคหวัใจและหลอดเลือดไขมนัในเลือดสูงผูป่้วยท่ีมีเสน้รอบเอวมากแมว้่า BMI จะปกติกม็ี
ความเส่ียงต่อการเกิดโรคเช่นกนัจะเห็นไดว้่าท่านท่ีมีดชันีมวลกายตั้ง 25 ข้ึนไปโดยเฉพาะมีเสน้
รอบเอวมากว่า 40 น้ิวในชาย 35 น้ิวในหญิงจะตอ้งเร่ิมรักษาอยา่งจริงจงัส าหรับชาวเอเชียไม่
สามารถใชต้วัเลขดงักล่าวไดเ้น่ืองจากผลของการวิจยัพบวา่ หากดชันีมวลกายมากกว่า 23 กก/ 

ตารางเมตรไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายจะเกิดอุบติัการณ์ของโรคเบาหวานความดนัโลหิตสูงไขมนัใน
เลือดสูงดงันั้นจึงก  าหนดว่าหากดชันีมวลกายมากกว่า 23 จะถือว่าอว้นนอกจากนั้นการวดัเสน้รอบ
เอวก็ไม่สามารถใชม้าตรฐานของฝร่ังเน่ืองจากโครงสร้างต่างกนัจึงมีการวิจยัพบว่า เสน้รอบเอวท่ี
เหมาะสมส าหรับคนเอเซีย คือ 90 ซม.ส าหรับผูช้าย 80 ซม.ส าหรับผูห้ญิงดงัตารางท่ี 3-9 

 

 

 

 



ห น้ า  | 49 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน | เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ 

ตารางท่ี 3-9   ความสมัพนัธร์ะหว่างดชันีมวลกายระดบัความอว้นและภาวะเส่ียงส าหรับประเทศ
ทางเอเชีย 

 ภาวะเส่ียงต่อโรคเส้นรอบเอว 
 BMI 

กก/ ตาราง
เมตร 

Obesity class 
ระดับ 

ความอ้วน 

ภาวะเส่ียง 
ต่อโรค 

ชาย < 90 ซม. 
หญิง < 80 ซม. 

ชาย > 90 ซม 
หญิง > 80 ซม. 

น ้าหนกันอ้ย < 18.5  ต ่า   
น ้าหนกัปกติ 18.5-22.9  เท่าคนปกติ   
น ้าหนกัเกิน 23-24.9  เพ่ิม เพ่ิม สูง 
โรคอว้น 25-29 1 เพ่ิมมาก สูง 

 
สูงมาก 

อว้นมาก > 30 2 อยูใ่นช่วง
อนัตราย 

สูงมาก ๆ  สูงมาก ๆ  

ท่ีมา: กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (2554) 

วดัเส้นรอบเอว Waist circumference 

 ค่ารอบเอวที่มคีวามเส่ียงต่อการเกดิโรค  ส าหรับคนเอเซีย 

 ชาย > 40 น้ิวหรือ 102 ซม.   ชาย > 90 ซม 

 หญิง > 35 น้ิวหรือ 88 ซม.   หญิง > 80 ซม. 

 การวดัเสน้รอบเอวจะมีความสมัพนัธก์บัปริมาณไขมนัในอวยัวะภายในช่องทอ้งหากมี
ไขมนัช่องทอ้งมากจะพบว่า มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมากกว่าไขมนัท่ีอยูต่ามแขนหรือขาผูท่ี้มี

ดชันีมวลกายเกินแต่เสน้รอบเอวไม่เกินกลุ่มน้ีมีความเส่ียงต่อโรคไม่มาก 

 วธิีการวดัเส้นรอบเอว 

 การวดัตอ้งวดัท่ายนืเทา้แยกจากกนั 25-30 ซม.วดัรอบเอวระดบัก่ึงกลางกระดูกสะโพก
ส่วนบนสุดและขอบล่างของกระดูกซ่ีโครงใหข้นานกบัพ้ืนผูว้ดัตอ้งนัง่ขา้ง ๆ และตอ้งวดัขณะ
หายใจออกเท่านั้นส่วนสะโพกใหว้ดับริเวณส่วนท่ีกน้ยืน่ออกมามากท่ีสุดหลงัจากท่ีผูอ่้านไดค่้าดชันี

มวลกายBMI และเสน้รอบเอว Waist circumference  
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 3.  พยาธิสรีรวทิยาของภาวะอ้วน 

 สาเหตุเบ้ืองตน้ของภาวะอว้น คือ ภาวะโภชนาการเกินและการเคล่ือนไหวกายนอ้ย ท า
ใหไ้ขมนัสะสมมากข้ึน เป็นไขมนัท่ีท าใหเ้กิดพยาธิสภาพในร่างกาย พบในผูท่ี้มีพนัธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มสนบัสนุนร่วมกบัการไดรั้บพลงังานจากอาหารมากกว่าปกติและมีพฤติกรรมชีวิตท่ี
ท างานไม่หนกั (Sedentary lifestyle) ไขมนัท่ีมีพยาธิสภาพพบเป็นเซลลไ์ขมนัท่ีมีขนาดโตข้ึนไขมนั
สะสมผดิท่ี คือไปสะสมในช่องทอ้งมากกว่าปกติ (Abdominal or central obesity) ไขมนัไปสะสมท่ี

ตบั หวัใจ และกลา้มเน้ือลาย การท่ีมีเซลลไ์ขมนัในร่างกาย (Visceral Adipose Tissue-VAT) เพ่ิมข้ึน 
จะท าใหมี้การหลัง่ฮอร์โมนต่าง ๆ จากเซลลไ์ขมนัออกมาสูงกระแสเลือด สารเหล่าน้ีมีช่ือเรียก
โดยรวมว่า อะดิโพไซโตคายน์ (Adipocytokines) ซ่ึงจะไปยบัย ั้งการท างานของอินซูลินใน
กลา้มเน้ือและตบั ก่อใหเ้กิดภาวะด้ือต่ออินซูลิน อินซูลินหลัง่มากกว่าปกติ และเมื่อเวลาผา่นไปการ
ท างานของเบตา้เซลลจ์ะลดลง ท าใหเ้กิดการทนต่อกลูโคสท่ีผดิปกติ และน าไปสู่โรคเบาหวานชนิด
ท่ี 2 ในท่ีสุด ภาวะด้ือต่ออินซูลินยงัน าไปสู่ภาวะอกัเสบของเสน้เลือด เกิดการแข็งตวัอุดตนัเม่ือเกิด

ร่วมกบัภาวะไขมนัในเลือดผดิปกติ เอนโดทีเลียลเซลล ์(Endothelial cell) ของเสน้เลือดท างาน
ผดิปกติ และในท่ีสุดการฉีกขาดของหลอดเลือดท่ีแข็งตวั จากผนงัแข็งหนาผดิปกติ ซ่ึงน าไปสู่
โรคหวัใจและหลอดเลือด  

  3.1  โรคท่ีเกิดจากภาวะอว้น (พร้อมพรรณ พฤกษากร, 2556) โรคท่ีเกิดจากภาวะอว้น 

   3.1.1  โรคเก่ียวกบัระบบหายใจโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดตามมาของผูป่้วยท่ี
เป็นโรคอว้นคือ ภาวะการหายใจลดลงในคนอว้น (Obesity hypoventilation syndrome or sleep 
apnea syndrome) นอกจากน้ีโรคอว้นยงัอาจท าใหอ้าการของโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเป็นอยูเ่ดิม

เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพองมีอาการรุนแรงข้ึนเม่ือเทียบกบัคนท่ีมีน ้ าหนกัปกติในท่ีน้ีจะ
กล่าวถึงภาวะการหายใจลดลงในคนอว้นเป็นส าคญั 
  ภาวะการหายใจลดลงในคนอว้นเป็นโรคท่ีมีการรายงานในวารสารทางการแพทยม์า
นานถึง 50 ปี ผูป่้วยภาวะน้ีมีลกัษณะท่ีส าคญัคือเป็นโรคอว้นท่ีมีน ้ าหนกัมากกว่าปกติอยา่งชดัเจนมี
ก๊าซออกซิเจนในเลือดต ่าร่วมกบัมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นเลือดสูงและง่วงนอนเกือบ

ตลอดเวลา ภาวะการหายใจลดลงในคนอว้นมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัคือมอีาการง่วงนอนมากกว่าปกติ
ในเวลากลางวนัแต่ภาวะการหายใจลดลงในคนอว้นจะพบไดใ้นคนท่ีมีน ้ าหนกัมากกว่าโดยวดัดชันี
มวลกายเฉล่ียได ้40 กิโลกรัม/ ตารางเมตร ดงันั้นจะเห็นไดว้่าผูป่้วยท่ีจะเกิดภาวะการหายใจลดลง
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ในคนอว้นนั้นตอ้งเป็นคนท่ีมีน ้ าหนกัมากหรือเป็นคนอว้นมากอยา่งชดัเจนผูป่้วยภาวะน้ีมีการ
หายใจลดลงเน่ืองมาจากการควบคุมการหายใจของสมองมีความผดิปกติร่วมกบัผูป่้วยมีน ้ าหนกัมาก
ท าใหก้ารหายใจเอาอากาศเขา้ไปในปอดไดล้ดลงจากแรงตา้นของหนา้ทอ้งท่ีมีไขมนัจบัหนาเม่ือ

หายใจไดน้อ้ยกจ็ะท าใหป้อดบางส่วนเกิดการแฟบมกีารแลกเปล่ียนก๊าซท่ีผดิปกติมีผลใหอ้อกซิเจน
ในเลือดต ่าและเกิดการคัง่ของคาร์บอนไดออกไซดแ์ละถา้ไม่ไดท้ าการรักษาโดยเฉพาะการลด
น ้ าหนกัก็จะท าใหโ้รคมีความรุนแรงมากข้ึนจนเกิดโรคแทรกซอ้นรุนแรงเช่นภาวะหวัใจลม้เหลว
และการผา่ตดัจะเกิดโรคแทรกซอ้นไดม้ากกว่าคนทัว่ไป ตามมาไดใ้นกรณีท่ีตอ้งท าการนอกจาก
อาการของผูป่้วยท่ีมีน ้ าหนกัท่ีมากเกินอยา่งชดัเจนและอาการง่วงนอนมากผดิปกติแลว้ อาการแสดง
อ่ืน ๆ ท่ีอาจพบไดคื้อปลายมือปลายเทา้ หรือล้ินเป็นสีม่วง (Cyanosis) อาการของหวัใจลม้เหลว 

ไดแ้ก่อาการหอบเหน่ือยเหน่ือยง่ายกว่าปกตินอนราบแลว้หอบมากข้ึนหรือเทา้บวม เป็นตน้ 
   ผูป่้วยภาวะน้ีเกือบทุกรายจะมีปัญหาของการนอนกรนจากการท่ีล้ินตกไปอุด
ทางเดินหายใจท่ีมีขนาดเลก็กว่าคนทัว่ไปในขณะหลบัมีผลใหอ้อกซิเจนในเลือดมีระดบัท่ีต ่ากว่าเดิม
เม่ือออกซิเจนต ่าถึงระดบัท่ีเป็นอนัตรายผูป่้วยกจ็ะเร่ิมรู้สึกตวัข้ึนเพ่ือป้องกนัไม่ใหล้ิ้นตกไปอุด
ทางเดินหายใจอีกท าใหเ้กิด (Sleep Apnea) การท่ีมีความผดิปกติของก๊าซในเลือดร่วมกบัภาวการณ์

ขาดการนอนท่ีมคุีณภาพหรือนอนหลบัลึกท่ีเพียงพอมีผลใหผู้ป่้วยมีอาการง่วงนอนเกือบตลอดวนั
บางรายไม่สามารถท างานหรือด าเนินชีวติไดต้ามปกติการใชพ้ลงังานในแต่ละวนัก็ยิง่นอ้ยลง มีผล
ใหผู้ป่้วยมีน ้ าหนกัเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ โรคท่ีเป็นอยูก่มี็อาการมากข้ึนไปดว้ยเช่นกนันอกจากน้ีการท่ี
ง่วงนอนมากก็ท าใหม้ีโอกาสเกิดอุบติัเหตุเกิดการหลบัในขณะขบัข่ียานพาหนะหรือเกิดอุบติัเหตุ
จากการท างานได ้ผูป่้วยท่ีมีอาการดงักล่าวหรือสงสยัว่าจะเป็นโรคภาวะการหายใจลดลงในคนอว้น

ควรพบแพทยเ์พ่ือท าการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพ่ิมเติมเพ่ือยนืยนัการวินิจฉยัโรคไดแ้ก่การเจาะดู
ก๊าซในหลอดเลือดแดง การตรวจสมรรถภาพปอดและการตรวจการนอนหลบั (Sleep study) ซ่ึงเป็น
การตรวจท่ีปลอดภยัและมกีารท าเป็น ประจ าหลงัจากท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัท่ีแน่นอนแลว้ การรักษาท่ี
ส าคญัคือ การแกไ้ขลดน ้ าหนกัท่ีมากเกินแต่ในผูป่้วยบางรายท าไดย้ากเน่ืองจากน ้าหนกัเกิน
เคล่ือนไหวร่างกายไม่ไดส้ะดวกร่วมกบัมีโรคแทรกซอ้น จากภาวะหวัใจลม้เหลว การรักษาก็จะเป็น
การใชเ้คร่ือง มือท่ีเรียกว่า BIPAP ซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยหายใจขนาดเลก็ ท าหนา้ท่ีดนัลมเขา้ไปในปอด

ในขณะหายใจเขา้และป้องกนัไม่ใหท้างเดินหายใจสวนตน้อุดตนัขณะท่ีหายใจเขา้ออก  
   3.1.2  โรคเก่ียวกบัภาวะไขมนัสูงในเลือดและโรคหวัใจ (พร้อมพรรณ พฤกษากร, 
2556) โรคไขมนัในเลือดสูงเป็นภาวะท่ีร่างกายมีระดบัไขมนัในเลือดสูงกว่าปกติ อาจเป็นระดบั
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โคเลสเตอรอลสูง หรือระดบัไตรกลีเซอร์ไรดสู์งอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือสูงทั้งสองชนิดก็ได ้ภาวะ
ไขมนัในเลือดสูงเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีท าใหเ้กิดโรคหวัใจและหลอดเลือด ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายถึง
แก่ชีวิตไดไ้ขมนัในเลือดมีหลายชนิดแต่ท่ีมีความส าคญัไดแ้ก่ 

    3.1.2.1  คอเลสเตอรอล แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ร่างกายสามารถสร้างข้ึน เองและ
อีกส่วนหน่ึงไดรั้บจากอาหาร 
     3.1.2.1.1  คอเลสเตอรอลชนิดอนัตราย (แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล/ LDL) 
ถา้มีในระดบัสูงเกินไปจะไปสะสมท่ีเยือ่บุดา้นในของหลอดเลือดแดง ท าใหเ้กิดภาวะหลอดเลือด
แข็ง ตีบ หรืออุดตนั 
     3.1.2.1.2  คอเลสเตอรอลชนิดดี (เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล/ HDL) เป็น

ชนิดท่ีมีประโยชน์ท าหนา้ท่ีน าคอเลสเตอรอลท่ีเหลือไปท าลายท่ีตบั ผูท่ี้มีคอเลสเตอรอลชนิดน้ีสูง
จะช่วยป้องกนัการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตวั 
     3.1.2.2  ไตรกลีเซอร์ไรด ์เป็นไขมนัอีกชนิดหน่ึงท่ีร่างกายสร้างข้ึนเองและ
ไดรั้บจากอาหารท าใหห้ลอดเลือดอุดตนัได ้
   สาเหตุของการเกิดภาวะไขมนัในเลือดสูง 

   1.  ความผดิปกติทางกรรมพนัธุ ์
   2.  กินอาหารท่ีมีไขมนั เกินความตอ้งการของร่างกายคอเลสเตอรอลสูงหรืออาหาร
ท่ีใหพ้ลงังานมากเกินความตอ้งการของร่างกาย 
   3.  โรคหรือการใชย้าบางชนิด เช่นต่อมไทรอยดท์ างานนอ้ยกว่าปกติ 
โรคเบาหวาน โรคไต ยาขบัปัสสาวะ ยาสเตียรอยด ์เป็นตน้ 

   4.  การด่ืมสุราในปริมาณมากเป็นประจ าท าใหไ้ตรกลีเซอร์ไรดสู์ง  
   5.  ขาดการออกก าลงักาย 
  อนัตรายจากภาวะไขมนัในเลือดสูง 
  ระดบัไขมนัในเลือดสูงท าใหห้ลอดเลือดแดงแข็ง ตีบ อุดตนัส่งผลใหเ้กิดโรคแทรก
ซอ้นต่าง ๆ เช่นโรคหวัใจขาดเลือด อมัพฤกษ ์อมัพาต ไตวาย หลอดเลือดท่ีไปเล้ียงขาตีบตนัตบัอ่อน 
อกัเสบ เป็นตน้ การรักษาภาวะไขมนัในเลือดสูง 

   1.  ควบคุมอาหาร อาหารท่ีควรทาน 
    1.1  นมพร่องมนเนยหรือนมขาดมนเนย 
    1.2  เน้ือ ปลา เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนัโดยแยกเอาไขมนัและหนงัออกใหห้มด ถัว่
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เมลด็แหง้ 
    1.3  ขา้วท่ีไม่ขดัสีมาก ขนมปังโฮลวีท 
    1.4  ผกัสดต่าง ๆ รวมทั้งกระเทียม ขา้วโพด  

    1.5  ผลไมไ้ม่หวานจดั 
    1.6  ใชไ้ขมนัจากพืช เช่น น ้ ามนัถัว่เหลือง น ้ ามนัดอกค าฝอย น ้ ามนัมะกอก 
น ้ ามนัขา้วโพด น ้ ามนัร าประกอบอาหาร 
    1.7  อาหารประเภทตม้ ตม้ย  า แกงสม้ ย  า น่ึงอบ ยา่ง (ไม่มีกะทิเป็น
ส่วนประกอบ) 
    1.8  ไขมนัจากปลาทะเล สามารถลดระดบัไตรกลีเซอร์ไรดไ์ด ้ท าใหเ้กลด็เลือด

จบัตวันอ้ยลง 

    1.9  อาหารท่ีมีไฟเบอร์ (เสน้ใยอาหาร) สูง จะช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล  

ท าใหก้ารดูดซึมลดลง 
    1.10  อาหารท่ีมีไฟเบอร์สูง ไดแ้ก่ แบ่งอาหารตามปริมาณไฟเบอร์ในอาหาร 

    อาหารท่ีไม่ควรรับประทาน ไดแ้ก่ 

    1.1  อาหารท่ีมีไขมนัมาก ไดแ้ก่ อาหารทอด เช่น หลนต่าง ๆ ไสก้รอก กนุเชียง
ไก่ทอด ไข่เจียว กลว้ยแขก แกงกะทิ 
    1.2  เน้ือสตัวติ์ดมนัหนงัเป็ด หนงัไก่ ไข่แดง แฮม เบคอน หมูยอ 
    1.3  อาหารทะเลบางชนิด เช่น ปลาหมึก หอยนางรม 
    1.4  ขนมหวานท่ีมีส่วนประกอบของน ้ าตาล และกะทิหรือมะพร้าว เช่น ขนม

หมอ้แกง ขา้วเหนียวหนา้ต่าง ๆ ขา้วโพดคลุกมะพร้าวน ้ าตาล กลว้ยบวชชี 
    1.5  ขนมท่ีมีไขมนัแฝงอยู ่เช่น ขนมขบเค้ียว โดนทัเคก้ คุกก้ี ไอศกรีม 
    1.6  ไขมนัท่ีไดจ้ากสตัว ์เช่น เนย มนัหมู มนัววั มนัไก่ 
  2.  ออกก าลงกายสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที เป็นการเพ่ิมการ
เผาผลาญอาหาร ช่วยลดคอเลสเตอรอลและเพ่ิมระดบัเอชดีแอลในเลือด ซ่ึงเป็นตวัป้องกนัการเกิด
หลอดเลือดแดงแข็ง 

  3.  งดสูบบุหร่ี บุหร่ีท าใหเ้อชดีแอลในเลือดต ่าลง และเป็นปัจจยัเส่ียงต่อ การเกิด
โรคหวัใจขาดเลือด  
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  4.  ปรึกษาแพทย ์ติดตามดูระดบัไขมนั บางรายอาจตอ้งใชย้าช่วยลดระดบัไขมนัซ่ึง
แพทย ์จะเป็นผูช้ี้แนะและติดตามผลการรักษาต่อไป 
  เม่ืออว้นก็จะมีไขมนัสะสมในร่างกาย รวมทั้งอวยัวะต่าง ๆ ดว้ยส่วนหน่ึงของไขมนั

จะอยูใ่นเลือด ปัญหาท่ีตามมาคือ มีภาวะไขมนัสูงในเลือดและส่วนหน่ึงเกาะตามผนงัหลอดเลือด 
ท าใหห้ลอดเลือดมีขนาดเลก็ลงหรือตีบไดก้ารไหลเวียนของเลือดไปเลียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจึง
ไม่ สะดวกหวัใจก็ตอ้งท างานหนกัในการสูบฉีดโลหิตไม่นานก็จะเกิดโรคหวัใจตามมา 
   3.1.3  โรคเก่ียวกบัโรคความดนัโลหิตสูง 
   ความดนัโลหิต หมายถึง แรงดนัท่ีผนงัเสน้เลือดขณะท่ีหวัใจบีบและคลายตวัซ่ึง
ปกติความดนัในระบบไหลเวียนเลือดของหลอดเลือดแดงจะสูงกว่าหลอดเลือดด า และระดบัความ

ดนัเลือกท่ี เราใชเ้คร่ืองมือวดันั้นเป็นการวดัระดบัแรงดนัเลือดในหลอดเลือดแดง 
   ความดนัโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะท่ีหวัใจบีบตวัเรียกวา่ “ความดนัโลหิตซีส
โตลิค” (ความดนัโลหิตตวับน) ความดนัโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะท่ีหวัใจคลายตวัเรียกว่า 
“ความดนัโลหิตไดแอสโตลิค” (ความดนัโลหิตตวัล่าง) 
  ภาวะความดนัโลหิตสูง หมายถึง ภาวะท่ีความดนัโลหิตอยูใ่นระดบัสูงกว่าปกติอยา่ง

คงท่ีคนท่ีมีปัญหาโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จะมีความเส่ียงต่อการเดินอนัตรายต่อไต
และหลอดเลือดหวั ปรอทใจไดสู้งมากข้ึน ดงันั้นตอ้งควบคุมความดนัโลหิตใหต้  ่ากว่า 130/ 85 
มิลลิเมตรปรอท 

ตารางท่ี 3-10  การจ าแนกระดบัความดนัโลหิตในผูใ้หญ่ 

ระดับความดนัโลหิต 
ความดันโลหิตตวับน 
(มลิลเิมตรปรอท) 

ความดันโลหิตตวัลาง 
(มลิลเิมตรปรอท) 

ปกติ นอ้ยกว่า 120 นอ้ยกว่า 80 
ก่อนภาวะความดนัโลหิตสูง 120-139 80-89 
ภาวะความดนัโลหิตสูง  

ระยะท่ี 1 
ระยะท่ี 2 

 
140-159 

มากกว่า 160 

 
90-99 

มากกว่า 100 
ท่ีมา: พร้อมพรรณ พฤกษากร (2556) 
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   ปัจจยัเส่ียงของการเป็นโรคความดนัโลหิตสูงแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
   1.  ปัจจยัเส่ียงท่ีควบคุมไม่ได ้ไดแ้ก่ 
    1.1  ประวติัครอบครัว ถา้ปู่ บิดามารดาเป็นความดนัโลหิตสูงโอกาสท่ีบุตร จะ

มีความดนัโลหิตสูงมีมาก ดงันั้น คนท่ีมีพ่อแม่เป็นความดนัโลหิตสูง ควรหมัน่ตรวจวดัความดนั
อยา่งสม ่าเสมอ 
    1.2  อาย ุและเพศ วยัก่อนหมดประจ าเดือนผูช้ายจะเป็นความดนัโลหิตสูง
มากกว่าผูห้ญิงเมื่อวยัหมดประจ าเดือนผูห้ญิงจะเป็นความดนัโลหิตมากกว่าผูช้าย ส่วนในคนแก่พบ
ความดนัโลหิตสูงพอ ๆ กนั โดยมากมกัพบความดนัในช่วงอาย ุ35-50 ปี 
   1.3  เช้ือชาติ พบความดนัโลหิตสูงในผวิด ามากกว่าผวิขาว 

  2.  ปัจจยัเส่ียงท่ีควบคุมไดไ้ดแ้ก่ 
    2.1  น ้ าหนกัคนอว้นพบความดนัโลหิตสูงมากกว่าคนผอม โดยเฉพาะคนท่ีมี
ดชันีมวลกายมากกว่า 30 เม่ือลดน ้ าหนกัความดนัจะลดลง 

    2.2  เกลือ ทานเค็มมีแนวโนม้ท่ีจะมคีวามดนัโลหิตสูง 
    2.3  การขาดการออกก าลงกาย 
    2.4  ความเครียด 
    2.5  ความดนัโลหิตสูง 
    2.6  การสูบบุหร่ี 
    2.7  ไขมนัในเลือดสูง 

    2.8  เบาหวาน 
  ทั้งน้ีคนอว้นลงพุงมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคความดนัโลหิตสูง 3 เท่า ของคนปกติจาก
การศึกษาพบว่า น ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน 10 เปอร์เซ็นต ์ความดนัตวับนหรือซิสโตลิกจะเพ่ิม 7 
มิลลิเมตรปรอท และถา้ลดน ้ าหนกัลง 1 กิโลกรัม ความดนัตวับนจะลดลง 0.33 มิลลิเมตรปรอท 
และตวัล่างหรือไดเอสโตลิกลดลง 0.43 มิลลิเมตรปรอท นอกจากน้ีปัญหาท่ีตามมาของความดนั

โลหิตสูงคือ โรคเบาหวาน โรคไตโรคตบั โรคเก่ียวกบัระบบหายใจ ฯลฯ 
 3.1.4  โรคเบาหวาน หมายถึง การมีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงเกินไป เบาหวานท่ีพบบ่อย
แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ เบาหวานชนิดท่ี 1 มกัจะเกิดก่อนอาย ุ20 ปีและเกิดจากการท่ีร่างกายไม่
สามารถสร้างอินซูลินได ้เน่ืองจากเซลลผ์ลิตอินซูลินท่ีตบัอ่อนถูกท าลาย ส่วนเบาหวานชนิดท่ี 2 มกั
พบเมื่ออาย ุ40 ปี ข้ึนไป แต่อาจพบในคนอายนุอ้ยไดเ้ช่นกนั เบาหวานชนิดน้ีสาเหตุส่วนใหญ่เกิด
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จากเซลลไ์ขมนัในช่องทอ้งท่ีท าใหอิ้นซูลินออกฤทธ์ิไดไ้ม่ดี (ภาวะด้ือต่ออินซูลิน) ตบัอ่อนจะตอ้ง
พยายามสร้างและหลัง่อินซูลินออกมามากข้ึน เพ่ือท าใหร้ะดบัน ้ าตาลในเลือดอยูใ่นเกณฑป์กติ ถา้
อว้นลงพุงอยูแ่ลว้นานถึงจุดหน่ึง ปริมาณการหลัง่อินซูลินท่ีเพ่ิมข้ึนก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าใหร้ะดบั

น ้ าตาลในเลือดเป็นปกติ จึงเกิดเป็นโรคเบาหวานข้ึนได ้นอกจากน้ีระดบัไตรกลีเซอไรดใ์นเลือดท่ี
สูงข้ึนจะมีผลตา้นการออกฤทธ์ิของอินซูลิน อีกทั้งน ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนทุก ๆ กิโลกรัม จะท าใหร่้างกาย
น าอินซูลินไปใชง้านไดย้ากข้ึนเร่ือย ๆ  
ตารางท่ี 3-11 การจ าแนกระดบัน ้ าตาลกลูโคสในเลือดในผูใ้หญ่ 

สภาวะ 
ระดับน า้ตาลกลูโคสก่อน

รับประทานอาหาร 
ระดับน า้ตาลกลูโคสหลงั

รับประทานอาหาร 1ช่ัวโมง 

ปกติ 
นอ้ยกว่า 100 มิลลิกรัม/ 

เดซิลิตร 
นอ้ยกว่า 140 มิลลิกรัม/ 

เดซิลิตร 
เส่ียงเป็นโรคเบาหวาน 100-126 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร 140-199 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร 

ท่ีมา: พร้อมพรรณ พฤกษากร (2556) 

   คนอว้นจะมีระดบัอินซูลินสูงกว่าธรรมดา และระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงเพ่ิมข้ึนดว้ย
ในขณะท่ีคนปกติท่ีมีระดบัอินซูลินสูงแต่น ้ าตาลในเลือดจะต ่าสภาพเช่นน้ีเรียกว่าภาวะด้ือต่อ

อินซูลินและอาจจะเป็นเบาหวานไดถ้า้ไม่ลดน ้ าหนกัเพราะฉะนั้นคนอว้นท่ีเป็นเบาหวานใน
ระยะแรก ๆ จึงแนะน าใหล้ดน ้ าหนกัซ่ึงจะท าใหอ้าการเบาหวานลดลงโดยไม่ตอ้งใชย้า ถา้ลด
น ้ าหนกัลงไม่ไดก้ารควบคุมระดบัน ้ าตาลจะท าไดย้าก มีการด้ือต่อยาเบาหวาน และเกิดโรคแทรก 
เช่น โรคไตโรคตบัภาวะไขมนัสูงในเลือดโรคเก่ียวกบัตา เป็นตน้ 
   คนอว้นมโีอกาสเป็นโรคเบาหวานไดม้ากกว่าคนท่ีไม่อว้น 2-3 เท่า โดยเฉพาะคน

อว้นท่ีมีประวติัในครอบครัวเป็นเบาหวานจะมีโอกาสเป็นเบาหวานไดม้ากกว่าร้อยละ 70 การศกึษา
ในต่างประเทศพบว่า ในคนอว้นถา้ลดน ้ าหนกัลงอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของน ้ าหนกัตวัร่วมกบัการออก
ก าลงักายท่ีสม  ่าเสมอจะป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานไดร้้อยละ 58 
   การลดน ้ าหนกัจะลดความด้ือต่ออินซูลินได ้โอกาสท่ีจะเป็นเบาหวานกน็อ้ยลง
หรือท่ีเป็นอยูแ่ลว้ การควบคุมน ้ าตาลในเลือดใหล้งสู่ปกติก็จะกระท าไดง่้ายข้ึนนอกจากน้ีการเลือก
อาหารอยา่งเหมาะสมจะช่วยควบคมระดบัน ้ าตาลในเลือดและลดน ้ าหนกัได ้ซ่ึงจะมีผลใหร่้างกาย

สามารถใชอิ้นซูลินไดดี้ข้ึน การลดน ้ าหนกัจะช่วยลดอตัราเส่ียงการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อยา่ง
เห็นไดช้ดัการลดน ้ าหนกัจะช่วยป้องกนัการก่อตวัของโรคก่อนท่ีจะเกิดเบาหวานชนิดท่ี 2 การลด
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น ้าหนกัตวัจะช่วยใหมี้การตอบสนองต่อยาท่ีรักษาไดดี้ข้ึน การลดน ้ าหนกัจะส่งผลดีต่อความดนั
โลหิต และไขมนัในเลือดลดลง 
  เลือกอาหารท่ีมีดชันีน ้ าตาลต ่า (Glycemic index) คาร์โบไฮเดรตทุกชนิดจะท าให้

น ้ าตาลในเลือดเพ่ิมสูงข้ึนไม่เท่ากนั ดงนั้น ควรเลือกอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตท่ีมีน ้ าตาลต ่า เพ่ือ
รักษาระดบัน ้ าตาลในเลือดใหต้  ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้น ้ าตาลกลูโคสก าหนดใหมี้ค่าดชันีน ้ าตาลเท่ากบั 
100 ดงันั้นอาหารท่ีเพ่ิมระดบัน ้ าตาลในเลือดมากถึงคร่ึงหน่ึงของน ้ าตาล  
  3.1.5  โรคตบัโดยทัว่ไปในตบัจะมีไขมนัสะสมเกินร้อยละ 5 ของน ้ าหนกัตบัถา้มี
ไขมนัเกาะมากกว่าปกติเรียกว่าโรคไขมนัเกาะตบั (Fatty liver disease) ท าใหเ้กิดอาการตบัอกัเสบ
และมีการตายของเน้ือเซลลอ์นัน าไปสู่การเกิดพงัผดืและตบัแข็งหากท้ิงไวน้านตบัจะเส่ือมมากข้ึน

และเกิดภาวะตบัวายหรือเป็นมะเร็งตบัได ้ซ่ึงยงัไม่มกีารรักษาโรคไขมนัเกาะตบัโดยเฉพาะแต่ท่ี
ไดผ้ลสูงสุดคือการลดน ้ าหนกัถา้ลดน ้ าหนกัตวัลงร้อยละ 10 ของน ้ าหนกัเดิมจะช่วยใหค้วามผดิปกติ
ของ ตบัลดลงโดยการลดน ้ าหนกัท่ีดีคือการควบคุมอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทแป้งและไขมนั 
และเพ่ิมการออกก าลงักายใหม้ากข้ึน 
   3.1.6  โรคไตเม่ืออว้นจะท าใหไ้ตท างานหนกัมากข้ึนเกิดความผดิปกติทางพยาธิ

สภาพของเน้ือไตมีการคัง่ของโซเดียม ร่างกายจึงเก็บน ้ าไวใ้นตวัมาก เป็นผลใหค้วามดนัโลหิตสูง 
การท่ีไตดูดซึมเอาโซเดียมเพ่ิมเป็นเพราะความผดิปกติของฮอร์โมนท่ีไตนอกจากน้ีอาจมีไข่ขาวร่ัว
ออกมาทางปัสสาวะแสดงถึงความผดิปกติของหลอดเลือดฝอยในเน้ือไตและถา้ปล่อยใหมี้การร่ัว
ของไข่ขาวอยา่งต่อเน่ือง ไตจะเส่ือมได ้ดงันั้นการลดน ้ าหนกัควบคุมความดนัโลหิตและควบคุม
ระดบัน ้ าตาลจะช่วยลดความเส่ียงของการเกิดโรคไตได ้

  3.1.7  โรคกระดูกและขอ้ประชากรควรมีส่วนสูงและน ้ าหนกัมีความสมัพนัธก์นั
เพ่ือใหเ้กิดความสมดุลในการรับน ้ าหนกัของกระดูกและขอ้ไดพ้อเหมาะการมีน ้ าหนกัตวัเพ่ิมหรือ
อว้น กระดูกและขอ้จึงตอ้งรับน ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนท าใหเ้กิดอาการเจ็บปวดท่ีขอ้เข่า ขอ้เทา้ และปวดหลงั 
เคล่ือนไหวไม่คล่องตวัถา้ลดน ้ าหนกัลง อาการต่าง ๆ จะดีข้ึน 
  นอกจากน้ียงัมีอีกหลายโรคท่ีคนอว้นลงพุงอาจเป็นได ้เช่น โรคเกาต ์โรคผวิหนงั 
หรือเมื่อมีเหตุตอ้งผา่ตดัจะเกิดปัญหา เพราะผา่ตดัยากและแผลหายชา้นอกจากปัญหาทางสุขภาพ

ดงักล่าวแลว้ ยงัมีปัญหาในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและจิตใจตามมาอีกดว้ย 
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แนวทางจดัการพฤตกิรรมสุขภาพ 
 โรคอว้นเป็นผลจากปัจจยัทางพฤติกรรมร่วมกบัพนัธุกรรมส่ิงแวดลอ้มสรีระวิทยาสงัคม
และวฒันะธรรมซ่ึงท าใหเ้กิดความไม่สมดุลของพลงังานทีละนอ้ยในเวลาผา่นมาท าใหม้ีการสะสม
พลงังานส่วนเกินในรูปของไขมนัโรคอว้นมีสาเหตุจาก 3 ปัจจยัหลกัคือการควบคุมความสมดุลของ

พลงังานพฤติกรรมการด าเนินชีวิตและพนัธุกรรม 

 1.  สมดุลของพลงังาน Neuropeptides และ Neurotransmitter จากสมองร่วมกนัสร้าง

สญัญาณจากภายนอกมีผลร่วมกนัต่อการควบคุมสมดุลของพลงังานโดยพบว่า หลายสญัญาณ

ควบคุมทั้งการบริโภคอาหาร (Energy intake) และการน าเอาพลงังานไปใช ้(Energy expenditure) 
โดย Peptide ท่ีควบคุมความอยากอาหารมีบทบาทต่อการน าเอาพลงังานไปใชใ้นทางตรงขา้มคือ 
Peptide ท่ีกระตุน้ใหกิ้นเพ่ิมข้ึนจะลดการน าเอาพลงังานไปใชท้ าใหมี้การสะสมพลงังานเพ่ิมข้ึน
ขณะท่ี Peptide ท่ียบัย ั้งการกินอาหารจะเพ่ิมการน าเอาพลงังานไปใชส้ญัญาณจากทางเดินอาหารคือ 
gut peptide หลายชนิดมีผลต่อการควบคุมน ้ าหนกัไดแ้ก่ Cholecystokinin (CCK) ท่ีสร้างจาก

ทางเดินอาหารส่วนตน้ Duodenum และ Jejunum มีบทบาทในการยบัย ั้งความอยากอาหาร Peptide 
YY (PYY) สร้างจากทางเดินอาหารส่วนปลายเพ่ือยบัย ั้งการเคล่ือนออกของอาหารจากกระเพาะ 
(Gastric emptying) และสามารถผา่น Blood brain barrier ไปมีผลต่อ Arcuate nucleus ท าใหย้บัย ั้ง
การกิน 
  1.1  Glucagon-like peptide 1 (GLP1) และ Oxynthomodulin ถูกสร้างจากล าไสแ้ละ

สมองเพ่ือไปยงัย ั้งการกิน 
  1.2  Ghrelin ท่ีสร้างจากกระเพาะอาหารไปมีผลต่อเซลลป์ระสาทใน Arcuate nucleus 
ทาใหอ้ยากอาหารมากข้ึน (ศุภวรรณ บูรณพิร, 2554)  

 2.  พฤตกิรรมการด ารงชีวติ (Life style) สาเหตุของโรคอว้นจากการกินมากเกินไป(Over 

eating) หรือการมกิีจกรรมทางกายนอ้ยลง (Under-activity) องคก์ารอนามยัโลกไดส้รุปว่าปัจจยัทาง
พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะการด าเนินชีวิตแบบขาดการออกกาลงักายร่วมกบัการ
รับประทานอาหารมากเกินไปเป็นสาเหตุหลกัของการเพ่ิมอุบติัการณ์ของโรคอว้นอยา่งมากมายใน 
2 ทศวรรษท่ีผา่นมาขณะท่ีการกินอาหารอาจไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนในแง่ของพลงังานแต่ส่วนประกอบของ
อาหารท่ีกินเปล่ียนแปลงไปมากโดยพบว่า อาหารท่ีบริโภคมีพลงังานต่อปริมาณท่ีบริโภค (Energy 

dense) เพ่ิมข้ึนมากมีความหวานมากข้ึนและผา่นกระบวนการผลิตมากข้ึนมีน ้ าตาลมากข้ึนแต่ใย
อาหารลดลงมีปริมาณไขมนัโดยรวมลดลงแต่มีไขมนัอ่ิมตวัและไขมนัทรานส์เพ่ิมข้ึน 
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 กินอาหารตามธรรมชาติเช่นผกัผลไมล้ดลงพฤติกรรมการกินอาหารมีบทบาทมากต่อการ
เกิดโรคอว้นโดยมีการกินอาหารมากเกินเน่ืองจากอาหารราคาถูกอาหารมีพลงังานสูงมีร้านอาหาร
มากมายใหเ้ลือกกินมีอาหารใหเ้ลือกมากมายในแต่ละม้ือและปริมาณอาหารต่อจานมากข้ึน (Large 

portion size) อาหารจานด่วน (Fast food) และอาหารสะดวกซ้ือซ่ึงมีพลงังานสูงแต่มีคุณค่าทาง
โภชนาการต ่ามีใหเ้ลือกซ้ือมากมายรวมถึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในวนัหยดุท าใหมี้น ้ าหนกั
ข้ึนไดม้ากโดยเฉพาะในคนอว้นมีการกินอาหารมากข้ึนท าใหไ้ดรั้บพลงังานสูงข้ึนแต่ร้อยละของ
ไขมนัท่ีบริโภคเทียบกบัพลงังานท่ีบริโภคกลบัลดลงดงันั้นไขมนัในร่างกายไม่ไดถู้กควบคุมโดย
อาหารไขมนัท าใหอ้ธิบายไดว้่าอาหารไขมนัต่างหรือไร้ไขมนัแต่มีพลงังานเท่ากบัอาหารไขมนัเต็ม
ส่วนไม่ช่วยในการลดน ้ าหนกัการออกก าลงัไม่ว่าจะเบาหรือหนกัเพียงใดมีผลต่อการน าพลงังานไป

ใชแ้ละสมดุลของพลงังานปัจจุบนัมีเทคโนโลยมีากมายช่วยในการดารงชีวิตเช่นมียานพาหนะลิฟต์
บนัไดเล่ือน Remote control การดูทีวีและใชค้อมพิวเตอร์มากข้ึนท าใหมี้กิจกรรมทางกายลดลงจึงมี
โรคอว้นมากข้ึนแมจ้ะมีคนออกก าลงักายมากข้ึนแต่ยงัไม่สมดุลกบัการมีชีวิตท่ีมกิีจกรรมทางกายใน
ช่วงเวลาอ่ืนท่ีนอ้ยลง (Sedentary life style) และการบริโภคท่ีมากข้ึน 
 ขอ้มูลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการส ารวจคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 พบว่า 

กลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคอว้นคืออายท่ีุมากข้ึนโดยเฉพาะช่วงอาย ุ45-49 ปี เพศหญิงกลุ่มท่ีอยู่
ในเขตเทศบาลโดยเฉพาะในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร Drewnowski and Specter (2004) 
พบว่า ผูห้ญิงมีโรคอว้นมากกวา่ผูช้ายโดยสมัพนัธก์บัการมรีายไดน้อ้ยและมีการศกึษาต ่าซ่ึงตรงกบั
ขอ้มูลของ National Health Interview Survey และพบว่า อาหารท่ีมีพลงังานสูงมีผลกระทบต่อ
พลงังานรวมท่ีกินเขา้ไปโดยอาหารท่ีมีพลงังานสูงท าใหพึ้งพอใจและไม่อ่ิมท าใหกิ้นเพ่ิมข้ึนขณะท่ี

อาหารท่ีมีปริมาณเป็นส่วนประกอบมากท าใหรู้้สึกอ่ิมเร็วข้ึนท าใหไ้ดพ้ลงังานรวมลดลงโดยท่ี
อาหารท่ีมีพลงังานสูงอาจมีไขมนันา้ตาลหรือแป้งเป็นองคป์ระกอบหลกัเช่นอาหารจานด่วนอาหาร
ว่างของหวานซ่ึงจะมรีาคาถูกกว่าอาหารท่ีมีพลงังานต ่า เช่น ผกัผลไมพ้ลงังานส่วนเกินจะถูกสะสม
เป็นไขมนั (Triaceylglycerols) สะสมไวใ้นเน้ือเยือ่ไขมนั (Adipose tissues) โดยเน้ือเยือ่ไขมนัมี
หนา้ท่ีหลกัเพื่อเก็บสะสมพลงังานเม่ือพลงังานท่ีกินเขา้ไปมากเกินและดึงพลงังานท่ีเก็บสะสมไวไ้ป
ใชเ้มื่อความตอ้งการพลงังานมากกว่าท่ีบริโภคเขา้ไป (ศุภวรรณ บูรณพริ, 2554) 

 3.  การควบคุมน า้หนัก 

 ผูมี้ภาวะน ้ าหนกัเกินและอว้นควรไดรั้บค าแนะน าใหมี้การควบคุมน ้ าหนกัตวัหรือลด
น ้ าหนกัเน่ืองจากภาวะน ้ าหนกัเกินและอว้นสมัพนัธก์บัการเพ่ิมความเส่ียงต่อการเกิดโรคและการ
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เสียชีวิตจากหลายการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าน ้ าหนกัตวัท่ีลดลงประมาณร้อยละ 10 นอกจากช่วยลด
อตัราการตายไดม้ากกว่าร้อยละ 20 แลว้ยงัส่งผลใหปั้จจยัเส่ียงต่อการโรคท่ีสมัพทัธก์บัโรคอว้น
ลดลงดงัตารางท่ี 3-12 

ตารางท่ี 3-12  ผลท่ีไดรั้บจาการลดน ้ าหนกัร้อยละ 10 จากน ้ าหนกัเร่ิมตน้ 

ผลทีไ่ด้รับ ร้อยละ 
อตัราตาย อตัราตายลดลงมากกว่าร้อยละ 20  

อตัราตายท่ีสมัพทัธก์บัเบาหวานลดลงมากกว่าร้อยละ 30  
อตัราตายสมัพทัธก์บัโรคอว้นลดลงมากกว่าร้อยละ 40  

ความดนัโลหิต ค่าความดนัโลหิตตวับน (Systolic pressure) และตวัล่าง 
(Diastolic pressure) ลดลง 10 มม.ปรอท 

เบาหวาน ค่าระดบัน ้ าตาลในเลือด (Fasting plasma glucose: FPG) 
ลดลงร้อยละ 50  

ท่ีมา: ศุภวรรณ บูรณพิร (2554) 

 การควบคุมน ้ าหนกั (Weight control) มี 2 ระยะ คือ ช่วงลดน ้ าหนกั (Weight reduction 
stage) ระยะน้ีใชเ้วลาประมาณ 6-12 เดือน เพ่ือลดน ้ าหนกัใหไ้ดต้ามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 5-10 ของ
น ้ าหนกัตวัเร่ิมตน้ การลดน ้ าหนกั จะช่วยใหร่้างกายสามารถควบคุมระดบัไขมนัในเลือดระดบัความ
ดนัโลหิต ระดบัน ้ าตาลในเลือดลดลง และภาวะด้ือต่ออินซูลินใหดี้ข้ึน โดยการควบคุมพลงังานจาก

อาหารใหล้ดลง วนัละ 500-1,000 กิโลแคลอรี เลือกบริโภคอาหารท่ีใหพ้ลงังานต ่าไดแ้ก่อาหารท่ีมี
ไขมนัต ่า น ้ าตาลต ่าหรือปราศจากน ้ าตาล ใยอาหารสูง และหลีกเล่ียงการบริโภคอาหารท่ี ให้
พลงังานสูง ไดแ้ก่อาหารท่ี มีไขมนัสูงน ้ าตาลสูงและใยอาหารต ่า ในแต่ละม้ือควรรับประทานอาหาร
แต่พออ่ิม และควรรับประทานอาหารม้ือเยน็ห่างจากเวลานอนไม่นอ้ยกว่า 4 ชัว่โมง เพราะช่วงเวลา
หลบั ระบบประสาทสัง่งานใหร่้างกายพกัผอ่นจึงเกิดการสะสมไขมนัในช่องทอ้งมากข้ึน (เกษิณี 

ศุขพิมาย, 2555)  

 ส่วนช่วงท่ี 2 คือ ช่วงรักษาน ้ าหนกัท่ีลดลงไม่ใหเ้พ่ิมข้ึน (Weight maintenance) ระยะน้ี
ใชเ้วลาประมาณ 2 ปี นบัจากส้ินสุดช่วงลดน ้ าหนกั มกีารศกึษาพบว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มสามารถ
ลดน ้ าหนกัลงมาไดแ้ลว้น ้ าหนกัจะกลบัเพ่ิมข้ึน จ  าเป็นตอ้งควบคุมอาหารและออกก าลงักายควบคู่

กนั แต่การออกก าลงักายเป็นส่ิงส าคญัส าหรับช่วงน้ี ถา้สามารถรักษาน ้ าหนกัท่ีลดลงไดใ้นช่วงลด
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น ้าหนกัโดยเพ่ิมไม่เกิน3 กิโลกรัมใน 2 ปีถือว่าประสบความส าเร็จ (อุไรฤกษ ์ชลทิศ, 2552) 
 การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยปี พ.ศ. 2552 พบว่า คนไทยร้อยละ 21.1 มีกลุ่มอาการเม
ตาบอลิคพบมากในกลุ่มอาย ุ60-79 ปีและพบในผูห้ญิงมากกว่าผูช้ายเป็นท่ีทราบกนัดีว่าระดบั

น ้ าตาลในเลือดสูงความดนัโลหิตสูงและระดบัไขมนัในเลือดผดิปกติเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัของการ
เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตีบและอุดตนัซ่ึงทาใหเ้กิดโรคในระบบหวัใจและหลอดเลือดตามมาผูท่ี้เป็น
กลุ่มอาการเมทาบอลิคเส่ียงต่อการเกิดโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดสูงข้ึนเน่ืองจากมีปัจจยัเส่ียง
หลายอยา่งอยูร่่วมกนัพบว่า คนไทยท่ีเป็นกลุ่มเมทาบอลิคมีอตัราการเกิดหลอดเลือดหวัใจสูงข้ึน 
(วรรณี  นิธิยานนัท,์ 2554)  
 ขอ้เสนอแนะน าในการควบคุมน ้ าหนกั 

 1.  การควบคุมระดบัไขมนัในเลือด โดยการจ ากดัปริมาณไขมนัท่ีบริโภคไม่เกินร้อยละ 
25 ของพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการใน 1 วนัโดยจ ากดัการบริโภคกรดไขมนัทรานซ(์Trans fatty acid) 
เช่น เนยเทียม มาการีน คุกก้ี ขนมปังกรอบ ขนมขบเค้ียว ครีมเทียม และอาหารท่ีใชน้ ้ ามนัทอดซ ้า
หลาย ๆ คร้ัง รวมทั้งจ  ากดัการบริโภคอาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลสูงไม่เกินวนัละ 300 มิลลิกรัม เช่น 
ไข่แดง เคร่ืองในสตัวเ์น้ือสตัวติ์ดมนั เป็นตน้ และเลือกบริโภคไขมนัท่ีมีคุณภาพ โดยการลดการ

บริโภคอาหารท่ีมีกรดไขมนัอ่ิมตวั (Saturated fatty acid) สูง ไดแ้ก่ไขมนัจากสตัว ์เช่น น ้ ามนัหมู 
น ้ ามนัไก่เนย เนยแข็ง นมและผลิตภณัฑจ์ากนมท่ีมีไขมนัเต็ม รวมทั้งมนัพืชบางชนิด เช่น น ้ ามนั
ปาลม์ น ้ ามนัมะพร้าว มาการีน เป็นตน้ ผูท่ี้มภีาวะอว้นลงพุงควรเลือกบริโภคอาหารท่ีมกีรดไขมนั
ไม่อ่ิมตวั (Unsaturated fatty acid) สูงทั้งท่ีมีโมเลกุลพนัธะคู่ 1 ต  าแหน่ง (Monounsaturated fatty 
acid: MUFA) ซ่ึงพบมากในน ้ ามนัมะกอก น ้ ามนัร าขา้ว น ้ ามนังา เป็นตน้และกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีมี

โมเลกุลพนัธะคู่มากกว่า 1 ต  าแหน่ง (Polyunsaturated fatty acid:PUFA) ซ่ึงพบมากในน ้ ามนั
ขา้วโพด น ้ ามนัถัว่เหลือง ปลาทะเลน ้ าลึก เป็นตน้ ผูท่ี้มีภาวะอว้นลงพุงควรไดรั้บกรดไขมนัไม่
อ่ิมตวัทั้งสองชนิดในปริมาณเท่า ๆ กนั คือร้อยละ 10 ของพลงังานท่ีร่างกายตอ้งการใน 1 วนั คิด
เป็นน ้ ามนัประมาณ 1-2 ชอ้นโต๊ะ กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัทั้งสองชนิดน้ีจะช่วยลดระดบัไตรกลีเซอไรด์
ระดบัแอลดีแอล คอเลสเตอรอล และเพ่ิมแอชดีแอล คอเลสเตอรอล 
 ดงันั้น ผูท่ี้มีภาวะอว้นลงพุง ควรปรุงอาหารดว้ยวิธีการตม้ ตุ๋น น่ึง ป้ิง ยา่ง อบ หรือย  า

แทนการทอดหรือผดั (พรศิริ พนัธสี, 2554) 
 2.  การควบคุมความดนัโลหิต ผูท่ี้มีภาวะอว้นลงพุงควรบริโภคอาหารตามหลกัแดชได
เอท (Dietary Approaches to Stop Hypertension: DASH)คือ ลดการบริโภคไขมนัอ่ิมตวัจ  ากดัอาหาร
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ท่ีมีโซเดียมสูง เพ่ิมการรับประทานผกัและผลไม ้จ  ากดัโซเดียมในอาหารไม่เกิน 2.4 กรัมต่อวนั หรือ
เท่ากบัเกลือประมาณ 1 ชอ้นชา ตวัอยา่งอาหารท่ีควรหลีกเล่ียงไดแ้ก่ปลาเค็ม หมูเค็ม กุง้แหง้ หมู
หยอง หมูแผน่ ไสก้รอก กนุเชียง ซุปกอ้น และผงชูรส เป็นตน้รวมทั้งจ  ากดัปริมาณเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลใ์หน้อ้ยลง เน่ืองจากพบว่า ยิง่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลม์ากยิง่ ท าใหร้ะดบัความดนั
โลหิตสูงข้ึน  
 3.1  โภชนาการ 
  3.1.1  แผนอาหารสุขภาพท่ีสมดุล (Balance healthy eating diet) และลดพลงังานท่ี
ไดรั้บลง 500 กิโลแคลอร่ีต่อวนั 
  3.1.2  ในแต่ละวนับริโภคผกัและผลไมอ้ยา่งนอ้ย 5 หน่วยบริโภคธญัพืชท่ีมีเสน้ใยไม่

นอ้ยกว่า 35 กรัมพลงังานท่ีไดรั้บจากไขมนัไม่เกินร้อยละ 30 ของพลงังานท่ีไดรั้บทั้งหมดโดยไดรั้บ
จากไขมนัชนิดอ่ิมตวัร้อยละ 7-10 และจากไขมนัทรานส์ไม่เกินร้อยละ 1  
  3.1.3  ในการลดน ้ าหนกัสนบัสนุนการลดพลงังานโดยการประเมินขนาดของหน่วย
บริโภคท่ีไดรั้บและจ านวนม้ือ 
  3.1.4  จดัหาเคลด็ลบัง่าย ๆ ในการจดัการเร่ืองการกินอาหารในแต่ละสถานการณ์เช่น 

การกินอาหารนอกบา้นการอ่านฉลากอาหารการซ้ืออาหารนอกบา้นรับประทาน 
  3.1.5  พิจารณาส่งปรึกษานกัก าหนดอาหารหรือนกัโภชนาการในกรณีท่ีด าเนินการไม่
ประสบความส าเร็จ 
 3.2  กิจกรรมทางกาย (Physical activity)  
   3.2.1  ผูท่ี้เร่ิมออกก าลงักายระยะเร่ิมตน้ใหอ้อกกาลงักายอยา่งนอ้ย 10 นาทีทุกวนั

และค่อย ๆ เพ่ิมระยะเวลาใหม้ากข้ึนต่อมาจึงเพ่ิมระดบัความหนกัของการออกกาลงักายโดยมี
เป้าหมายท่ีการออกก าลงักายระดบัความหนกัปานกลาง 30-60 นาทีเกือบทุกวนั 
   3.2.2  ผูป่้วยท่ีมีขอ้จ  ากดัในการออกกาลงักายจากโรคเร้ือรังเช่นขอ้เส่ือมมีปัญหา
ระบบทางเดินหายใจชาปลายเทา้อว้นระดบัรุนแรงควรจะไดรั้บการประเมินและช่วยวางแผน
ก าหนดจดัการเพ่ิมระดบัความสามารถในการเคล่ือนไหวของผูป่้วยใหสู้งข้ึนจดัหาเคลด็ลบัง่าย ๆ 
ในการค่อย ๆ เสริมเพ่ิมระยะเวลาของการเคล่ือนไหวใหม้ากข้ึนและปรับสู่กิจวตัรประจาวนั เช่น

การเดินข้ึน-ลงบนัไดเดินเล่นตามสวนสาธารณะหรือสวนหยอ่มออกก าลงักายขณะดูโทรทศัน์หรือ
ขณะพกั 
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 4.  แนวทางการควบคุมและลดภาวะอว้น 
 เป้าหมายของการควบคุม และลดภาวะอว้นลงพุง คือ การป้องกนั ทั้งโรคหวัใจและ
หลอดเลือด และชะลอการด าเนินไปของโรคเบาหวาน  ประกอบดว้ยการแกไ้ขปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ

ไดแ้ก่โรคอวนและภาวะด้ือ ต่ออินซูลิน ปัจจุบนัหลกั การลดภาวะอว้นลงพุงประกอบดว้ย 2 
แนวทางใหญ่คือ การท่ีไม่ใชย้าหรือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Therapeuticlifestyle change (ชลทิศ 
อุไรฤกษก์ุล, 2552) ดงันั้นการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวติจึงเป็นกระบวนการอนัดบัแรกท่ีตอ้ง
ปฏิบติั  
  4.1  การปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle modification) มีการศึกษาเพื่อหา
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและลดภาวะอว้นลงพุงโดยสมาคมแพทยโ์รคหวัใจอเมริกนั 

(AmericanHeart Association: AHA) ระบุว่า การจดัการภาวะอว้นลงพุงท่ีไดผ้ลตอ้งครอบคลุม
ปัจจยัเส่ียงทั้งหมดมากกว่าจะจดัการเพียงบางปัจจยั  ส่วนใหญ่เนน้การจดัการใหค้รอบคลุม 7 
ประการ คือ การควบคุมน ้ าหนกั การจดัการเร่ืองอาหาร การออกก าลงักาย การด่ืมแอลกอฮอลใ์น
ปริมาณท่ีเพียงพอ การงดสูบบุหร่ี การจดัการภาวะอารมณ์ความเครียด และการจดัการโดยยา (หทยั
ชนก บวัเจริญ, 2554) 

   4.1.1  การออกก าลงักาย จากผลการศกึษาพาร์ค และคณะ รวมทั้งฟลอเรซและ
คณะ  พบว่า การไม่ออกก าลงักายหรือการมีกิจกรรมทางกายนอ้ยท าใหเ้กิดภาวะอว้นลงพุงเพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีการศึกษาของสุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์และคณะ (2552) เก่ียวกบัผลของการออกก าลงั
กายต่อการเกิดภาวะอว้นลงพุง และความชุกในผูท่ี้ออกก าลงักายดว้ยความหนักท่ีต่างกนัของ
พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผูท่ี้ใชพ้ลงังานใน

การออกก าลงักายระดบัหนกัจะพบภาวะอว้นลงพุงนอ้ยกวา่ผูท่ี้ใชพ้ลงังานระดบัเบาการออกก าลงั
กายอยา่งสม ่าเสมอควบคู่กบัการควบคุม อาหารจะช่วยลดขนาดเสน้รอบเอว ลดน ้ าหนกั และ
ควบคุมน ้ าหนกัตวัใหค้งท่ีอยา่งดีท่ีสุด มากกว่าการปฏิบติัแต่เพียงอยา่งเดียว การออกก าลงักายท่ีช่วย
ลดไขมนัส่วนเกินหรือเสน้รอบเอวไดม้ากท่ีสุดคือการออกก าลงักายแบบแอโรบิก ตวัอยา่งเช่น เดิน 
เร็ว วิ่ง เหยาะ ๆ ถีบจกัรยานอยูก่บัท่ีว่ายน ้ า ท ากายบริหารท่าต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง การออกก าลงักาย
แบบแอโรบิกน้ีเป็นการกระตุน้ใหร่้างกายเผาผลาญกลูโคสดว้ยขบวนการท่ีใชอ้อกซิเจนเป็นหลกั มี

การเผาผลาญไขมนัมากข้ึน แต่สงวนการใชแ้ป้งท่ีสะสมไวใ้นกลา้มเน้ือและในตบั เป็นผลให้
น ้ าหนกัตวัลดลง เสน้รอบเอวลดลงดว้ยนอกจากการออกก าลงักายแบบแอโรบิกแลว้ ควรจะตอ้งมี
การออกก าลงักายเพ่ิมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ (Strengthening exercise) และความยดืหยุน่ของ
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ร่างกาย (Flexibility) ดว้ยการยดืกลา้มเน้ือ (Stretching exercise) ร่วมดว้ย เพ่ือใหก้ลา้มเน้ือมีความ
แข็งแรงเพียงพอท่ีจะออกก าลงักายไดน้านเท่าท่ีตอ้งการ กลา้มเน้ือไม่เกิดการบาดเจ็บไดง่้ายการออก
ก าลงักายแบบแอโรบิก (กระทรวงสาธารณสุข, 2548) ตอ้งค านึงถึง 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

  1.  ความหนกัของการออกก าลงักาย (Intensity) ควรออกก าลงักายไม่หนกัมากจนท า
ติดต่อกนัเกิน 5 นาที ไม่ไดแ้ต่ไม่เบาจนไม่รู้สึกเหน่ือยเลย อาจใชค้วามรู้สึกเหน่ือ ชยในการประเมิน
ความหนกัของการออกก าลงักาย เช่นในขณะวิ่งถา้สามารถพูดไดเ้ป็นประโยคท่ีตอ้งพูดนาน 2-3 
วินาที ยกตวัอยา่ง เช่น “วนัน้ีอยากไปดูหนงัไหม” แสดงว่าความหนกัก าลงัพอดี แต่ถา้ใชเ้วลาพูด
นานกว่า 2-3 วนิาที แสดงว่าเบาเกินไป หรืออาจใชน้าฬิกาหรือเคร่ืองวดัชีพจรอตัโนมติัไดโ้ดยแบ่
ระดบัความหนกัของการออกก าลงักายเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ยระดบัต ่า คือ เมื่อออกก าลงักาย

แลว้หวัใจเตน้ประมาณร้อยละ 50-60 ของอตัราการเตน้ ของหวัใจสูงสุดระดบัปานกลาง คือ เมื่อ
ออกก าลงักายแลว้หวัใจเตน้ประมาณร้อยละ 66-85 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด และระดบัสูง 
คือ เมื่อออกก าลงักายแลว้หวัใจเตน้มากกว่าร้อยละ 85 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด 
  2.  ความนานของการออกก าลงักาย (Duration) กลา้มเน้ือจะเขา้สู่ระบบแอโรบิกหลงั
จากออกก าลงักายได ้3 นาที จากการศึกษาพบว่า ถา้ออกก าลงักายนานตั้งแต่ 15 นาทีข้ึนไปจะได้

ประโยชน์สูงสุดต่อระบบหวัใจหลอดเลือด และปอด แต่การออกก าลงักายเพ่ือคงไวไ้ม่ใหน้ ้ า หนกั
ตวัเพ่ิมข้ึน ควรออกก าลงักายหนกัระดบัปานกลางนานประมาณ 45-60 นาที ความบ่อยของการออก
ก าลงักาย (Frequency) จากการศึกษาพบว่า การออกก าลงักายแบบแอโรบิกนาน 30 นาที 3 คร้ังต่อ
สปัดาห์ก็เพียงพอ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งออกก าลงักายแบบแอโรบิกทุกวนั 
  3.  วิธีการออกก าลงักาย (Mode of exercise) ในกรณีท่ีมีปัญหาเร่ืองขอ้เข่า ขอ้เทา้

น ้ าหนกัตวัมาก ควรเลือกการออกก าลงักายท่ีน ้ าหนกัไม่ลงกระแทก เช่น ป่ันจกัรยาน ว่ายน ้ า หรือ
เดินเร็วการออกก าลงักายเพื่อลดขนาดเสน้รอบเอว เม่ือเร่ิมออกก าลงักาย ร่างกายจะใช้
คาร์โบไฮเดรต ในสดัส่วนท่ีมากกว่าไขมนั แต่เมื่อออกก าลงักายประมาณ 20 นาทีอยา่งต่อเน่ือง
ร่างกายจะใชไ้ขมนัมาสนัดาปเป็นพลงังานพอ ๆ กบัคาร์โบไฮเดรต ถา้ออกก าลงักายนานกว่า 45 
นาที อยา่งต่อเน่ือง ร่างกายจะสลายไขมนัมาเป็นพลงังาน ในสดัส่วนท่ีมากกว่าคาร์โบไฮเดรต ซ่ึงถา้
จะออกก าลงักายไดน้าน ตอ้งลดความหนกัลงใหอ้ยูใ่นช่วงร้อยละ 60-70 ของชีพจรสูงสุด ส าหรับ

การออกก าลงักายเฉพาะสวนเพ่ือกระชบักลา้มเน้ือหนา้ทอ้งนั้น ท าไดโ้ดยการ ลุกนัง่ (Sit-up) คือ 
ใหน้อนหงาย ชนัเข่า ยกหวัไหล่ข้ึนคา้งไว1้0 วนิาที แลว้วางหวัไหล่ลง ท าวนัละไม่นอ้ยกว่า 150 
คร้ัง ท าใหก้ลา้มเน้ือหนา้ทอ้งกระชบัไดก้ารออกก าลงักายในชีวิต ประจ าวนัของกลุ่มวยัท างาน โดย
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พยายามเพ่ิมการเคล่ือนไหวในชีวิตประจ าวนัต่าง ๆ ทั้งในท่ีท างาน ในบา้น ในระหว่างเดินทาง 
แนะน าใหร่้างกายควรมกีารเคล่ือนไหวสะสมอยา่งนอ้ยใหไ้ด ้120-150 นาที เช่น การเดินในท่ี
ท างานเดินจากท่ีจอดรถ เดินข้ึนบนัไดแทนการใชลิ้ฟตท์ างานบา้นต่าง ๆ ส าหรับลกัษณะงานท่ี

สอดคลอ้งกบัการออกก าลงักายนั้นใหป้ระเมินลกัษณะงานท่ีท าว่ามีลกัษณะของการยกของหรือมี
การเคล่ือนไหวในระดบัท่ีท าใหเ้หน่ือยปานกลางเพียงพอหรือไม่หากเพียงพอก็หมายความว่าไม่
ตอ้งการการออกก าลงักายเพื่อ ความแข็ง แรงหรือเพื่อการท างานของระบบหวัใจปอดและการ
ไหลเวียน แต่อาจตอ้งการการยดืเหยยีดและเสริมความแข็งแรงของกลา้มเน้ือท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการ
ท างาน ส าหรับผูท่ี้ท างานนัง่โต๊ะเป็นส่วนใหญ่นั้น จะมีปัญหาจากการนัง่นาน ๆ จ  าเป็นตอ้งเนน้การ
ออกก าลงักายโดยการเหยยีดใหก้ลา้มเน้ือมีการผอ่นคลาย โดยเฉพาะกลา้มเน้ือคอ บ่าและไหล่ 

(วิศาล คนัธารัตนกุล, 2546) 
   4.1.2  การด่ืมแอลกอฮอลใ์นปริมาณท่ีเพียงพอ มีการศึกษาในประชากร
สหรัฐอเมริกาพบว่า การไมด่ื่มแอลกอฮอลใ์นเพศหญิงมีความสมัพนัธก์บัการเกิดภาวะอว้นลงพุง
เพ่ิมข้ึน และการด่ืมในปริมาณนอ้ยถึงปานกลาง ช่วยลดปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ของการเกิดโรคหลอด
เลือดและหวัใจเมื่อเทียบกบัการไม่ด่ืมแอลกอฮอลเ์ลย และการศึกษาในประชากรเกาหลี พบว่า การ

ด่ืมแอลกอฮอลป์ริมาณนอ้ยกวา่ 15 กรัมต่อวนัของเพศหญิงมีความสมัพนัธก์บัการเกิดภาวะอว้นลง
พุงท่ีลดลง  
   4.3  การงดสูบบุหร่ี การสูบบุหร่ีท าใหร้ะดบัแอชดีแอลคอลเลสเตอรอลลดลงและ 
แอลดีแอลคอเลสเตอรอลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อเอนโดทรีเลียลเซลลแ์ละมีผลต่อการ
เกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือดแดง (Thrombus) รวมทั้งท าใหเ้กลด็เลือดจบัตวักนั เป็นอุปสรรคต่อการ

ส่งเลือดไปเล้ียงอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เกิดภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด (ประภสัสร ควาญ
ชา้ง, 2549) มีการศกึษาของพาร์คและคณะ พบว่า การสูบบุหร่ี เป็นปัจจยัท่ีมคีวามสมัพนัธก์บั ภาวะ
อว้นลงพุงทั้งในเพศชายและเพศหญิง แต่ไม่พบความสมัพนัธด์งักล่าว ในการศึกษาในประเทศไทย
ของ (อภสันี  บุญญาวรกุล และคณะ, 2548) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (กมลวรรณ อ่อนละมยั, 
2550) ท่ีท าการศกึษาปัจจยัเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะอว้นลงพุงในผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

   4.4  การจดัการภาวะอารมณ์ความเครียด ภาวะเครียดท าใหก้ารเปล่ียนแปลงระดบั
ฮอร์โมน เช่น กลูคากอน (Glucagon) คอติซอล (Cortisol) และแคทีโคลามีน (Catecholamines) มีผล
ท าใหร้ะดบัน ้ าตาลในเลือดสูงข้ึน มีการศึกษาท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างความเครียดกบั
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ภาวะอว้นลงพุง โดยนกัวจิยัของมหาวิทยาลยัในญ่ีปุ่น ช้ีว่าความเครียดในท่ีท างานเป็นปัจจยัหลกัให้
เกิดโรคหวัใจและโรคเบาหวานไดโ้ดยศกึษากบัขา้ราชการพลเรือน 10,000 คน หาความเช่ือมโยง
ระหว่างความเครียดกบักระบวนการ เผาผลาญอาหาร ซ่ึงสัมพนัธก์บัภาวะอว้นลงพุงและความดนั

โลหิต  

 หลกัการบริโภคเพ่ือควบคุมภาวะอ้วน 

 ตามทฤษฎีถา้ร่างกายขาดดุลพลงังานหรือเกินดุลวนัละ 500 กิโลแคลอรีจะสามารถลด
หรือเพ่ิมน ้ าหนกัไดส้ปัดาห์ละคร่ึงกิโลกรัมดงันั้นการลดน ้าหนกัจึงตอ้งท าใหเ้กิดการขาดดุล
พลงังานโดยลดปริมาณอาหารในแต่ละกลุ่มเลือกกินอาหารท่ีใหพ้ลงังานต ่าเปล่ียนวิธีปรุงประกอบ
เช่นลวกตม้น่ึงอบยา่งลดความหวานมนัเค็มและเพ่ิมผกัผลไมด้งัแนวทางต่อไปน้ี 
  1.  ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตคือกลุ่มขา้วแป้งน ้ าตาลน ้ าหวานน ้ าผลไมผ้ลไมแ้ละผกั

ประเภทหวัถา้กินมากเกินความตอ้งการของร่างกายคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินจะเปล่ียนเป็นไขมนัและ
สะสมบริเวณพุงการจ ากดัปริมาณคาร์โบไฮเดรตจะช่วยใหล้ดน ้ าหนกัและเอวใหเ้ร็วข้ึน 

  2.  ระวงัน ้ าตาลซ่อนรูปซ่ึงมีอยูใ่นอาหารท่ีปรุงส าเร็จทุกประเภทรวมทั้งผลไมแ้ละ
เคร่ืองด่ืมโดยปกติแลว้พลงังานท่ีไดจ้ากน ้ าตาลในแต่ละวนัประมาณ 10% ของพลงังานทั้งหมดถา้
ร่างกายตอ้งการพลงังาน 1,600 กิโลแคลอรีไม่ควรบริโภคน ้ าตาลเกิน 160 กิโลแคลอรีจะเท่ากบั

น ้ าตาล 40 กรัม (1 กรัมให ้4 กิโลแคลอรี) หรือ 10 ชอ้นชา (1 ชอ้นชา = 4 กรัม) ถา้ร่างกายตอ้งการ
พลงังานวนัละ 2,000 กิโลแคลอรีไม่ควรบริโภคน ้ าตาลเกิน 200 แคลอรีจะเท่ากบัน ้ าตาล 12 ชอ้นชา
(48 กรัม) 
 เม่ือมีน ้ าตาลซ่อนรูปอยูใ่นอาหารต่าง ๆ มากมายอยูแ่ลว้ดงันั้นจึงควรบริโภคน ้ าตาลลดลง
คร่ึงหน่ึงเช่นผูท่ี้ตอ้งการพลงังาน 1,600 กิโลแคลอรีควรจ ากดัการกินน ้ าตาลทรายในปริมาณ 4-5 
ชอ้นชา/ วนัส าหรับ 2,000 กิโลแคลอรีควรจ ากดัอยูท่ี่ 6 ชอ้นชา/ วนัส าหรับ 2,400 กิโลแคลอรีควร

จ ากดัอยูท่ี่ 7-8 ชอ้นชา/ วนั 

 การคิดค านวณหากิโลแคลอรีนั้นส่ิงท่ีตอ้งมีอา้งอิงคือตารางเปรียบเทียบน ้ าหนกัอาหาร
ในปริมาณ 100 กรัมนั้นใหพ้ลงังานเท่าไร 

 1.  โปรตีน 1 กรัมใหพ้ลงังาน 4 กิโลแคลอรี 
 2.  คาร์โบไฮเดรต 1 กรัมใหพ้ลงังาน 4 กิโลแคลอรี 

 3.  ไขมนั 1 กรัมใหพ้ลงังาน 9 กิโลแคลอรี (ประมาณ 2 เท่าของคาร์โบไฮเดรตและ
โปรตีน) 
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 4.  กะทิ 1 กรัมใหพ้ลงังาน 6 กิโลแคลอรี 
 5.  แอลกอฮอล ์1 กรัมใหพ้ลงังาน 7 แคลอรี 
 เม่ือเรารู้ว่าอาหารท่ีเรากินนั้นมีส่วนผสมหลกัอะไรบา้งมีน ้าหนกัเท่าไรแลว้จึงน ามา

ค านวณหาพลงังานอาหารต่อจานแลว้จึงน ามารวมกนัเป็นพลงังานอาหารต่อม้ือแลว้จึงน า 3 ม้ือ
รวมเขา้ดว้ยกนัจะไดพ้ลงังานอาหารต่อวนัซ่ึงผูใ้หญ่ตอ้งการพลงังานโดยเฉล่ีย 1,600-2,000 กิโล
แคลอรีต่อวนั 

 3.  อาหารม้ือเชา้เป็นม้ือท่ีส าคญัท่ีสุดช่วยใหส้มองท างานไดเ้ฉียบไวลดอาการอ่อนเพลีย
ช่วยใหหิ้วนอ้ยตลอดวนัและช่วยควบคุมอาหารม้ือเยน็ไม่ใหกิ้นมากเกินคนท่ีงดอาหารเชา้มกักินจุบ
กินจิบและเลือกอาหารท่ีกินสะดวกซ่ึงมีแป้งน ้ าตาลและไขมนัสูงอยา่งไรก็ตามตอ้งกินเป็นคืออาหาร

ม้ือเชา้ควรจดัใหมี้ความสมดุลของสารอาหารและเพ่ือลดน ้ าหนกัไม่ตอ้งกินมากเกินไปและการงด
อาหารไม่ว่าม้ือใดท าใหร่้างกายเขา้สู่ระบบสงวนพลงังานโดยการลดระบบเผาผลาญลงถา้ระบบ  
เผาผลาญต ่าจะท าใหน้ ้ าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนเร็วหรือลดน ้ าหนกัไดย้ากข้ึน 

 4.  ปรับเปล่ียนวิธีการบริโภคและการใชพ้ลงังานเพ่ือช่วยเพ่ิมระบบเผาผลาญของร่างกาย
ใหสู้งข้ึนคือกินบ่อยแต่แบ่งเป็นม้ือเลก็ ๆ การกินอาหารวนัละ 4-5 ม้ือจะช่วยกระตุน้ระบบเผาผลาญ

ตลอดทั้งวนัและลดน ้ าหนกัไดม้ากข้ึนคนท่ีท้ิงช่วงการกินระหว่างม้ือนานเกินไประบบเผาผลาญจะ
ปรับตวัใหท้ างานชา้ลงเพ่ือชดเชยกบัการไม่ไดกิ้นแต่ถา้กินม้ือใหญ่เกินไประบบเผาผลาญจะท างาน
เสมือนว่าคุณก าลงัอดอยากจึงเก็บพลงังานทั้งหมดไวเ้พ่ือสะสมเป็นเสบียงยามขาดแคลนนอกจากน้ี
ควรด่ืมน ้ าตลอดวนัหากด่ืมน ้ านอ้ยระบบเผาผลาญจะลดลงโดยตบัจะเก็บน ้ าไวแ้ทนท่ีจะเผาผลาญ
ไขมนัและควรงดของหวาน ๆ การกินของหวานมาก ๆ ท าใหร้ะบบเผาผลาญของร่างกายเปล่ียน

พลงังานเป็นการเก็บสะสมไขมนัมากกว่าการเผาผลาญไขมนัออกไปใช ้

 5.  ระวงัน ้ ามนัตวัร้ายคือ ไขมนัอ่ิมตวัไดแ้ก่น ้ ามนัสตัวน์ ้ ามนัมะพร้าวน ้ ามนัปาลม์เนย
และไขมนัทรานส์ซ่ึงเพ่ิมคลอเลสเตอรอลในเลือดปัจจุบนัพบว่า ไขมนัทรานส์ร้ายท่ีสุดเพราะเพ่ิม
ไขมนัตวัเลวคือแอลดีแอลคลอเลสเตอรอลและลดไขมนัตวัดีคือเอชดีแอลคลอเลสเตอรอลไขมนัท
รานส์เกิดจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนลงในน ้ ามนัพืชเปล่ียนสถานะของเหลวใหเ้ป็นของแข็งใน
อุณหภูมิหอ้งมีมากท่ีสุดในมาการีนเนยขาวคุกก้ีเคก้แครกเกอร์โดนทัเฟรนซฟ์รายดอุ์ตสาหกรรม

การผลิตอาหารนิยมใชไ้ขมนัทรานส์เพราะจะท าใหอ้าหารคงความแข็งตวัท่ีอุณหภูมิหอ้งอายกุาร
เก็บไดน้านชะลอการเหมน็หืนท าใหเ้น้ือสมัผสัของอาหารไม่แหง้อาหารอบจะลอกเป็นชั้นไดแ้ละมี
รสชาติดีขอ้แนะน าการบริโภคไขมนัทรานส์ก าหนดใหน้อ้ยกว่า 1% ของพลงังานหรือ 2 กรัมต่อ
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พลงังาน 1,800 กิโลแคลอรี (หากกินเกินวนัละ 200 กิโลแคลอรี น ้ าหนกัจะข้ึนปีละ 10 กิโลกรัม) 
 6.  หลีกเล่ียงการกินอาหารเค็มจดัคนอว้นมกัมีความดนัโลหิตสูงดงันั้นวนัหน่ึง ๆ ร่างกาย
ควรไดรั้บโซเดียมไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม 

  6.1  เกลือ 1 ชอ้นชา มีโซเดียม 2000 มิลลิกรัม 
  6.2  น ้าปลา 1 ชอ้นโต๊ะ มีโซเดียม 1200-1400 มิลลิกรัม 
  6.3  ซอสปรุงรสมีโซเดียม 900-1400 มิลลิกรัม 
  6.4  ซุปกอ้น 1 กอ้น มีโซเดียม 1700 มิลลิกรัม 
  6.5  ผงชูรส 1 ชอ้นชา มีโซเดียม 800 มิลลิกรัม 

  ควรปรับนิสยัโดยการกินรสไม่จดัจ  ากดัเติมน ้ าปลาใหน้อ้ยกว่า 1 ชอ้นโต๊ะต่อวนัหรือ

เกลือนอ้ยกว่าคร่ึงชอ้นชาต่อวนัหรือซอสปรุงรสและไม่ควรกลบรสเค็มดว้ยการเติมน ้ ามาก
หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารแปรรูปเช่นผลไมแ้ช่อ่ิมอาหารกระป๋องขนมอบทุกชนิดท่ีใส่ผงฟู

 ค าแนะน าแนวทางการบริโภคทีเ่หมาะสม 

 1.  บริโภคขา้วหรือแป้งไดต้ามปกติแต่ถา้น ้ าหนกัตวัเพ่ิมข้ึนใหจ้  ากดัปริมาณ 

 2.  บริโภคน ้ าตาลรวมทั้งน ้ าผึ้งไม่เกิน 2 ชอ้นชาต่อม้ือ 

 3.  บริโภคผลไมอ้ยา่งสม ่าเสมอแต่ไม่เกิน 10-15 ค าต่อม้ือแลว้แต่หวานมากหรือหวาน
นอ้ยผลไมเ้ป็นอาหารท่ีมีเสน้ใยสูงมีวิตามินและเกลือแร่ในขณะท่ีปริมาณไขมนัต ่า 
 1.  บริโภคผกัและกา้นผกัอยา่งสม ่าเสมอวนัละไม่ต ่ากว่า 9 ชอ้นโต๊ะของผกัตม้หรือ

เทียบเท่าหลีกเล่ียงการแต่งหนา้ผกัดว้ยเนยเนยเทียมมายองเนสน ้ าสลดัท่ีมีไข่แดง หรือน ้ ากะทิเพราะ
จะเพ่ิมไขมนัอาจใชโ้ยเกิร์ตไร้ไขมนัหรือชนิดไขมนัต ่าแต่งหนา้แทน 
 2.  บริโภคเน้ือสตัวไ์ม่ติดมนัท่ีสุกแลว้วนัละประมาณ 12-16 ชอ้นโต๊ะ ควรเลือกส่วน
หนงั และไขมนัท่ีติดอยูอ่อกใหห้มดก่อนปรุงและหลีกเล่ียงเคร่ืองในสตัว ์
 3.  บริโภคปลาเตา้หูแ้ละผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลืองทุกวนั (เตา้หู ้¾ แผน่เทียบเท่ากบั

เน้ือสตัว ์2 ชอ้นโต๊ะ หรือนมพร่องมนัเนย 1 กล่อง) 
 4.  ควรด่ืมนมพร่องหรือขาดมนัเนยรสจืดวนัละ 1-2 แกว้หากด่ืมนมไม่ไดใ้หใ้ชน้มถัว่
เหลืองรสจืดแทนเลือกอาหารท่ีเตรียมโดยการตม้น่ึงยา่งและหลีกเล่ียงอาหารประเภททอดหรือผดั 
 5.  บริโภคน ้ ามนัจากร าขา้วถัว่เหลืองหรือเมลด็ทานตะวนัหลีกเล่ียงไขมนัอ่ิมตวัและ
ไขมนัแปรรูปเช่นไขมนัจากสตัวม์ะพร้าวปาลม์มาการีนครีมเทียม 
 6.  ลดการบริโภคเกลืออาหารหมกัดองอาหารเค็มและหลีกเล่ียงการเติมเคร่ืองปรุงรส 
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 7.  ไม่ควรด่ืมเหลา้เบียร์ไวน์ยาดองเหลา้หากตอ้งการด่ืมสามารถด่ืมไดไ้ม่เกิน 6 ส่วนต่อ
สปัดาห์ (แอลกอฮอล ์1 ส่วนเท่ากบัวิสก้ี 45 ml. เบียร์ 360 ml. ไวน์ 120 ml.) มีการศกึษาพบว่า การ
ด่ืมแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 2 แกว้ในชายและ 1 แกว้ในหญิงต่อวนั ปรากฏว่ามีผลดีต่อสุขภาพสามารถ

ป้องกนัการด้ืออินซูลินและการเกิดปัญหาโรคหวัใจ และหลอดเลือดได ้
 8.  ไม่ควรบริโภคชากาแฟเกิน 3 ถว้ยต่อวนั 

 ค าแนะน าในการลดน า้หนักและลดอ้วนลงพุง 

 ส่ิงส าคญัคือตั้งใจจริงมุ่งมัน่อดทนท าอยา่งต่อเน่ืองค่อย ๆ ปรับเปล่ียนฝึกฝนบ่อย ๆ และ
ตอ้งฝึกฝนใหเ้กิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ดงัน้ี 

 1.  ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอและพยายามใชแ้รงกายในกิจวตัรประจ าวนัใหม้ากข้ึน
หลีกเล่ียงส่ิงอ  านวยความสะดวกและเคร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆ  
 2.  ควบคุมอารมณ์และความรู้สึกขณะลดน ้ าหนกัตั้งจิตมุ่งมัน่ท่ีจะควบคุมอาหารและลด
น ้ าหนกั เช่น เห็นอาหารน่ากิน (สญัญาณ) หากไม่ควบคุมความรู้สึกอยากก็จะกินทั้ง ๆ ท่ีไม่หิว 

(พฤติกรรม) ก่อใหไ้ดรั้บพลงังานมากเกินจ าเป็นไปสะสมเป็นไขมนั (ผลลพัธ)์ 
 3.  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเลือกอาหารส าหรับควบคุมน ้ าหนกัตวัคืออาหารท่ี
ใหพ้ลงังานต ่าและมีกากใยมากดงัน้ี 

 4.  ลดขา้วแป้งลงจากเดิม 1 ใน 3 ส่วน 

 5.  เลือกรับประทานเมลด็ขา้วและธญัพืชท่ีขดัสีนอ้ยซ่ึงเป็นแป้งเชิงซอ้น (Complex 

carbohydrate) มีเสน้ใยสูงและมีไขมนัต ่า 
 6.  งดการบริโภคน ้ าหวานน ้ าอดัลมน ้ าผลไมเ้คร่ืองด่ืมบ ารุงก  าลงัเหลา้เบียร์ไวน ์

 7.  งดการเติมน ้ าตาลในอาหารโดยเดด็ขาดแต่สามารถใชน้ ้าตาลเทียมได ้

 8.  ลดการบริโภคผลไมล้งโดยบริโภคไม่เกิน 6-10 ค าต่อม้ือแลว้แต่หวานมากหรือนอ้ย 

 9.  ใหบ้ริโภคใบหรือกา้นผกัเพ่ิมข้ึน 

 10.  งดอาหารท่ีเตรียมโดยการทอดหรือผดั 

 11.  หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารประเภทเบเกอร่ีเน่ืองจากมไีขมนัสูง 

 12.  งดการรับประทานอาหารระหว่างม้ือ 

 13.  หากออกก าลงักายไม่ควรบริโภคอาหารเพ่ิมจากเดิม 

 14.  ติดตามน ้ าหนกัตวัเองทุกสปัดาห์หากปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสมใหค่้อยเป็นค่อยไป
น ้ าหนกัควรลดประมาณคร่ึงกิโลกรัมต่อสปัดาห์เพ่ือใหง่้ายและสะดวกต่อการเลือกรับประทาน
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อาหารใหเ้หมาะสมกบัการควบคุมน ้ าหนกักรมอนามยัจึงไดใ้ชไ้ฟจราจรแบ่งอาหารออกเป็น 3 กลุ่ม
สี คือ กลุ่มสีเขียวเป็นกลุ่มท่ีใหพ้ลงังานนอ้ยควรกินให้มากกลุ่มสีเหลืองใหพ้ลงังานปานกลางให้
เลือกกินแต่พอควรและกลุ่มสีแดงใหพ้ลงังานมากควรหลีกเล่ียง 

 

          ภาพท่ี 3-1  การเลือกอาหารเพ่ือควบคุมน ้ าหนกัโดยปรับเปล่ียนการบริโภคตามโซนสี 
           ท่ีมา: ศูนยอ์นามยัท่ี 4 ราชบุรี (2551) 
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 โภชนบญัญัต ิ9 ประการ 

 ในอดีตงานสาธารณสุขไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการแกปั้ญหาการขาดสารอาหารทั้ง
โปรตีนพลงังานวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ไอโอดีนปากนกกระจอกโลหิตจางเป็นตน้จนปรากฏ
ว่าปัญหาหลายอยา่งลดลงไปอยา่งมากในปัจจุบนัความเจริญของบา้นเมืองการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมและอ่ืน ๆ ท าใหค้นไทยกลบัมีภาวะโภชนาการเกินเพ่ิมมากข้ึนสาเหตุส าคญัคือการกินอาหาร
เกินความจ าเป็นกินไม่ถูกตอ้งขาดความรู้เจตคติท่ีดีต่อการกินท่ีถูกตอ้งไม่สนใจผลต่อสุขภาพและ

ภาวะโภชนาการท่ีดีดงันั้นกรมอนามยัจึงไดจ้ดัท าโภชนบญัญติั 9 ประการข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้
ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนทัว่ไปโดยมีสาระพอสงัเขป
ดงัน้ี 
 1.  กินอาหารครบหมู่ใหกิ้นหลากหลายและหมัน่ดูแลน ้ าหนกัตวัเองคือกินอาหารใหไ้ด ้
20-30 ชนิดต่อวนัการดูแลน ้ าหนกัตวั 
 2.  กินขา้วเป็นหลกัสลบักบัแป้งบางม้ือโดยเฉพาะขา้วซอ้มมือจะมีคุณค่ามากคือมี

โปรตีนชั้นดีประมาณ 7-12% ท่ีเรียกว่า กรดอะมิโนจ าเป็น (Essential amino acid) มีกลุ่มวติามินบี
มากตั้งแต่ B1 ป้องกนัโรคเหน็บชา B2 ป้องกนัโรคปากเป่ือยหรือปากนกกระจอก B3 ช่วยบ ารุง
ผวิหนงัและเสน้ประสาท B5 ช่วยในการรักษาแผลโรคอกัเสบต่าง ๆ B6 บ ารุงประสาทกลา้มเน้ือ
และลดการแพท้อ้งการรับประทานขา้วควรค านึงถึงปริมาณขา้วและแป้งท่ีกินในแต่ละวนัหากไดรั้บ
เกินความตอ้งการจะถูกเปล่ียนเป็นไขมนัเก็บไวต้ามส่วนต่าง ๆ ท าใหเ้กิดโรคอว้นได ้

 3.  กินผกัใหม้ากกินผลไมเ้ป็นประจ าเพราะเป็นอาหารท่ีไร้คลอเลสเตอรอลโดยกินใหไ้ด้
วนัละคร่ึงกิโลกรัมผกัและผลไมห้ลายอยา่งใหพ้ลงังานต ่ามีสารแคโรทีนวติามินเอและวิตามินซีหาก
กินไดห้ลากหลายเป็นประจ าจะไม่เกิดโรคอว้นลดความเส่ียงจากไขมนัอุดตนัในเสน้เลือดโรคหวัใจ
และมะเร็งบางชนิด 
 อาหารประเภทผกัสามารถกินไดแ้ทบทุกส่วนกล่าวคือผกักินใบยอดและกา้น เช่น 

กระถินผกับุง้ต าลึงคะนา้สายบวับอนผกักูดผกัแว่นประเภทกินดอกเช่นดอกกระเจียวดอกกะหล ่า
ดอกโสนดอกแคประเภทกินผลเช่นบวบฟักทองถัว่ฝักยาวมะเขือเทศมะเขือยาวมะเขือเปราะ
กระเจ๊ียบประเภทกินรากเช่นหวัผกักาดแครอทกระชายขม้ินขาวขิงอ่อน 
 ผลไมน้ั้นมีทั้งท่ีกินดิบและกินสุกมีรสหวานและเปร้ียวซ่ึงใหป้ระโยชน์แตกต่างกนัไป
ผลไมท่ี้กินดิบเช่นฝร่ังมะม่วงมนัชมพู่กลว้ยสบัปะรดสม้เขียวหวานสม้โอซ่ึงมีวิตามินซีสูงผลไมท่ี้
กินสุกท่ีมีสีเหลืองเช่นมะละกอมะม่วงสุกมวีิตามินเอสูงส าหรับผูม้ีภาวะโภชนาการเกินควรจ ากดั
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ปริมาณการกินผลไมท่ี้มีรสหวานจดัเช่นทุเรียนละมุดล าไยและขนุนเพราะมีน ้ าตาลสูงเพ่ือการมี
สุขภาพท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงจึงควรกินผกัและผลไมทุ้กม้ือใหห้ลากหลายชนิดสลบักนัไปตาม
ฤดูกาลผลไมค้วรกินเป็นประจ าสม  ่าเสมอหลงักินอาหารหรือกินเป็นอาหารว่าง 

 4.  กินปลาเน้ือสตัวไ์ม่ติดมนัและถัว่เมลด็แหง้เพราะเป็นแหล่งโปรตีนท่ีดีซ่ึงเป็น
สารอาหารท่ีร่างกายจ าเป็นตอ้งไดรั้บใหเ้พียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณเพ่ือน าไปเสริมสร้างร่างกาย
ใหเ้จริญเติบโตและซ่อมแซมเน้ือเยือ่ท่ีเส่ือมสลายโปรตีนเป็นส่วนประกอบของสารสร้างภูมิคุม้กนั
โรคติดเช้ือและใหพ้ลงังานแก่ร่างกายปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีดียอ่ยง่ายมีไขมนัต ่าหากกิน
ปลาแทนเน้ือสตัวเ์ป็นประจ าจะช่วยลดปริมาณไขมนัในโลหิตในเน้ือปลามีฟอสฟอรัสสูงและถา้กิน
ปลาเลก็ปลานอ้ยรวมทั้งปลากระป๋องจะไดแ้คลเซียมซ่ึงท าใหก้ระดูกและฟันแข็งแรงนอกจากน้ีใน

ปลาทะเลทุกชนิดมีสารไอโอดีนป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีนถา้เป็นปลาทูวนัละคร่ึงตวัก็เพียงพอถา้
หาปลาไม่ไดกิ้นอาหารท่ีมา:จากถัว่แทนกไ็ดผู้ใ้หญ่กินไข่ไดส้ปัดาห์ละ 2-3 ฟองเด็ก ๆ ในวยั
เจริญเติบโตกินไดทุ้กวนั 
 5.  ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยัเด็ก ๆ วนัละ 2-3 แกว้ผูสู้งอายวุนัละ 1-2 แกว้ผูม้ีปัญหาโรค
อว้นหรือมีไขมนัในเลือดสูงควรด่ืมนมพร่องมนัเนยกรณีท่ีซ้ือนมเปร้ียวชนิดด่ืมควรเลือกชนิดท่ีท า

จากนมท่ีมีเน้ือนมในปริมาณสูงโดยใหดู้ท่ีขา้งกล่องหรือขวดจะท าใหไ้ดคุ้ณค่าอาหารใกลเ้คียงนม
สดผูใ้หญ่บางคนไม่สามารถด่ืมนมสดไดเ้น่ืองจากด่ืมแลว้เกิดทอ้งเดินหรือทอ้งอืดเพราะร่างกายไม่
สามารถยอ่ยน ้ าตาลแลคโตสในนมไดจึ้งอาจปรับเปล่ียนวิธีการโดยใหด่ื้มนมคร้ังละนอ้ย ๆ เช่น¼ 
แกว้แลว้ค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนด่ืมนมหลงัอาหารหรือด่ืมนมถัว่เหลืองหรือเปล่ียนเป็นกินโยเกิร์ตชนิดครีม
ซ่ึงจดัเป็นนมเปร้ียวชนิดหน่ึงนมเปร้ียวมีจุลินทรียท่ี์ไม่เป็นอนัตรายต่อคนและสามารถยอ่ยน ้ าตาล

แลคโตสในนมช่วยลดปัญหาทอ้งเดินหรือทอ้งอืดนมถัว่เหลืองหรือน ้ าเตา้หูซ่ึ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท า
จากถัว่เหลืองใหโ้ปรตีนวิตามินแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายจึงด่ืมไดเ้ป็นประจ าเช่นกนั 
 6.  กินไขมนัแต่พอควรผูใ้หญ่ท่ีร่างกายหยดุความเจริญเติบโตแลว้ใหห้ลีกเล่ียงของทอด
ของผดัแกงใส่กะทิใหกิ้นนมพร่องมนัเนยไขมนัเป็นอาหารท่ีจ  าเป็นต่อสุขภาพใหพ้ลงังานความ
อบอุ่นและช่วยการดูดซึมวิตามินท่ีละลายในไขมนัคือวติามินเอดีอีและเคไขมนัและน ้ ามนัจากพืช
และจากสตัวเ์ป็นแหล่งพลงังานเขม้ขน้ใหก้รดไขมนัท่ีจ  าเป็นแก่ร่างกายและท าใหอ้าหารมีรสชาติดี

ข้ึนปัจจุบนัคนไทยกินไขมนัมากกว่าในอดีตและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอีกในอนาคตจึงควรจ ากดัให้
พลงังานท่ีไดจ้ากไขมนัอยา่งมากไม่เกินร้อยละ 30 ของพลงังานท่ีไดจ้ากอาหารทั้งหมดไขมนัใน
อาหารมีทั้งประเภทไขมนัอ่ิมตวัและไขมนัไม่อ่ิมตวัการไดรั้บกรดไขมนัอ่ิมตวัและ 



ห น้ า  | 73 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน | เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ 

คลอเลสเตอรอลมากเกินไปจะท าใหร้ะดบัคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงและเส่ียงต่อการเป็น
โรคหวัใจควรประกอบอาหารดว้ยวิธีตม้น่ึงป้ิงและยา่งแทนการทอดหรือผดัจะลดปริมาณไขมนัใน
อาหารการรู้ชนิดอาหารท่ีมีไขมนัสูงโดยเฉพาะปริมาณไขมนัอ่ิมตวัและคลอเลสเตอรอลรู้จกัการ

ประกอบอาหารไม่ใหม้ีไขมนัมากจะควบคุมหรือจ ากดัปริมาณไขมนัในอาหารไดแ้ละยงัเลือก
คุณภาพไขมนัจากอาหารไดเ้หมาะสมและเป็นผลดีต่อสุขภาพ 
 7.  หลีกเล่ียงอาหารรสจดัต่าง ๆ เช่นเค็มจดัหวานจดัเผด็จดัเปร้ียวจดัเป็นตน้การกิน
อาหารรสจดัจนเป็นนิสยัจะเกิดโทษแก่ร่างกายโดยเฉพาะรสหวานจดัและเค็มจดัน ้ าตาลเป็น
ส่วนประกอบในอาหารและขนมท่ีเรากินเป็นประจ าอยูแ่ลว้ยงัไดเ้พ่ิมจากน ้ าอดัลมลูกกวาดเพ่ิมใน
น ้ าชากาแฟอีกควรจ ากดัพลงังานท่ีไดจ้ากน ้ าตาลในแต่ละวนัอยา่งมากสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของ

พลงังานท่ีไดรั้บจากอาหารทั้งหมดและไม่ควรกินน ้ าตาลเกินวนัละ 40-55 กรัมหรือมากกวา่ 4 ชอ้น
โต๊ะต่อวนัเพราะพลงังานท่ีไดรั้บจากน ้ าตาลส่วนเกินจะสะสมท าใหอ้ว้นไดส่้วนเกลือโซเดียมหรือ
เกลือแกงเป็นสารท่ีใหค้วามเค็มในเคร่ืองปรุงรสเช่นน ้ าปลาซีอ้ิวขาวและเกลือท่ีใชใ้นการถนอม
อาหาร เช่น ปลาร้าปลาเค็มผกัดองและยงัแฝงมากบัขนมอบกรอบขนมอบฟูถา้ไดเ้กลือแกงเกินวนั
ละ 6 กรัมหรือมากกว่า 1 ชอ้นชา จะเส่ียงต่อภาวะความดนัโลหิตสูงจึงควรลดการเติมเคร่ืองปรุงรส

โดยไม่จ  าเป็น 
 8.  กินอาหารสะอาดปราศจากการปนเป้ือนสภาพสงัคมและการด าเนินชีวิตอยา่งเร่งรีบ
ในปัจจุบนัท าใหม้ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากการประกอบอาหารในครัวเรือนเช่นซ้ืออาหาร
ปรุงส าเร็จอาหารพร้อมบริโภคหรืออาหารพร้อมปรุงซ่ึงมกัมีการปนเป้ือนเช้ือโรคพยาธิต่าง ๆ 
สารเคมีท่ีเป็นพิษหรือโลหะหนกัท่ีเป็นอนัตรายและไม่สะอาดท าใหม้ีแนวโนม้ว่าคนไทยมกีาร

เจ็บป่วยดว้ยโรคระบบทางเดินอาหารเพ่ิมข้ึนจึงควรเลือกซ้ือและกินอาหารท่ีผลิตจากแหล่งท่ีเช่ือถือ
ไดท่ี้ถูกสุขลกัษณะปรุงสุกใหม่ ๆ มีการปกปิดป้องกนัแมลงวนับรรจุในภาชนะท่ีสะอาดมีอุปกรณ์
หยบิจบัหรือตกัแทนการใชม้ือผกัผลไมต้อ้งลา้งสะอาดตอ้งมีสุขนิสยัท่ีดีในการกินอาหารคือลา้งมือ
ก่อนกินอาหารและหลงัใชส้ว้มมีการใชช้อ้นกลางถา้ร่วมกินหลายคนและหยบิจบัอุปกรณ์ใหถู้กตอ้ง 
 9.  งดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์าจด่ืมไดบ้า้งเลก็นอ้ยวนัละ 2 จอกหรือถา้เป็นเบียร์ไม่เกิน
วนัละ 1-2 กระป๋องการด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นประจ านอกจากจะเป็นตน้เหตุของ

อุบติัเหตุแลว้ยงัมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงและตบัแข็งสูงถึง 7 เท่าของผูท่ี้ไม่ด่ืมมี
ความเส่ียงสูงต่อการเป็นโรคแผลในกระเพาะและล าไสโ้รคมะเร็งของหลอดอาหารและโรคติดเช้ือ 
เช่น ปอดบวมและวณัโรคในรายท่ีด่ืมโดยไมกิ่นขา้วและกบัขา้วจะมโีอกาสเส่ียงต่อการเป็น 
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โรคขาดสารอาหารไดใ้นทางตรงกนัขา้มหากด่ืมพร้อมกบัแกลม้ท่ีมีไขมนัและโปรตีนสูงจะมี
โอกาสเป็นโรคอว้นแอลกอฮอลมี์ฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลางกดสมองศูนยค์วบคุม
สติสมัปชญัญะและศูนยห์วัใจจึงท าใหข้าดสติเสียการทรงตวัสมรรถภาพการท างานลดนอ้ยลงและ

ท าใหเ้กิดความประมาทอนัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดอบุติัเหตุบนทอ้งถนนก่อใหเ้กิดการสูญเสีย
เงินทองและเกิดความไม่สงบสุขในครอบครัวไดต้ลอดเวลา 

 พลงังานที่เหมาะสมจากอาหารส าหรับเพศและวยั 

 พลงังานที่ควรได้รับในแต่ละวนั 

 ความตอ้งการพลงังานของร่างกายข้ึนอยูก่บัอายเุพศขนาดของรูปร่างและการการใช้
แรงงานซ่ึงสามารถจดัเป็นกลาง ๆ ได ้3 กลุ่มคือ 1,600 กิโลแคลอรี 2,000 กิโลแคลอรีและ 2,400 

กิโลแคลอรีหรือประมาณ 25-35 กิโลแคลอรีต่อน ้ าหนกัตวั1 กิโลกรัมและเพื่อความสะดวกในการ
ประมาณค่าพลงังานจากอาหารในแต่ละวนักรมอนามยัร่วมกบัสถาบนัต่าง ๆ ดา้นโภชนาการจึงได้
พฒันาเคร่ืองมือคือธงโภชนาการข้ึนซ่ึงไดแ้นะน าชนิดและปริมาณของสารอาหารท่ีคนไทยตั้งแต่
อาย ุ6 ปีข้ึนไป ควรไดรั้บในหน่ึงวนั 

 

                                             ภาพท่ี 3-2  กินถูกหลกักบัธงโภชนาการ            
          ท่ีมา: ศูนยอ์นามยัท่ี 4 ราชบุรี (2551) 
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ตารางท่ี 3-12  ปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมในระดบัพลงังานต่าง ๆ  

กลุ่มอาหารที่ควรกนิ 
ใน 1 วนั 

เด็ก 6-13 ปี  
หญิง 25-60 ปี  

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป
ควรได้รับพลงังาน 

วนัละ 1,600  
กโิลแคลอรี 

วยัรุ่นอายุ 14-25 ปี 
ชาย 25-60 ปี 

ควรได้รับพลงังาน 
วนัละ 2,000  
กโิลแคลอรี 

หญิง-ชายทีใ่ช้
พลงังานมาก ๆ เช่น 
เกษตรกรผู้ใช้แรงงาน

และ 
นักกฬีาควรได้รับ
พลงังานวนัละ  

2,400 กโิลแคลอรี 
ขา้ว-แป้ง 8 ทพัพ ี 10 ทพัพ ี 12 ทพัพ ี
ผกั 4 ทพัพ ี ทพัพ ี5 6 ทพัพ ี
ผลไม ้ 3 ส่วน 4 ส่วน 5 ส่วน 
เน้ือสตัว ์ 6 ชอ้นกินขา้ว 9 ชอ้นกินขา้ว 12 ชอ้นกินขา้ว 
นม 2 แกว้ 1 แกว้ 1 แกว้ 
น ้าตาล ไม่ควรเกิน 4 ชอ้นชา ไม่ควรเกิน 6 ชอ้นชา ไม่ควรเกิน 8 ชอ้นชา 
น ้ามนั ไม่ควรเกิน 4 ชอ้นชา ไม่ควรเกิน 7 ชอ้นชา ไม่ควรเกิน 8 ชอ้นชา 
ท่ีมา: เครือข่ายคนไทยไร้พุง  (2551) 

 พลงังานที่ควรได้รับในกรณทีี่ต้องการลดน า้หนัก 

 ในกรณีท่ีตอ้งการลดน ้ าหนกัโดยไม่ใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพคือใหล้ดพลงังานจากอาหาร
ลงวนัละ 500 กิโลแคลอรี ภายในหน่ึงสปัดาห์จะลดน ้ าหนกัไดค้ร่ึงกิโลกรัมสามารถค านวณ
พลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละวนัดงัน้ี 

พลงังานต่อวนั = [(ค่าเฉลีย่ 30 กโิลแคลอรี) X (น า้หนกั)]-500 

 จากการค านวณดงักล่าวพบว่า ผูห้ญิงไทยควรไดพ้ลงังานวนัละ 1000-1200 กิโลแคลอรี
และผูช้ายไทยควรไดรั้บพลงังานวนัละ 1400-1600 กิโลแคลอรี น าพลงังานต่อวนัท่ีไดห้ารดว้ย 3 จะ
ไดพ้ลงังานท่ีควรไดรั้บในแต่ละม้ือ 
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ตารางท่ี 3-14  ปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมในระดบัพลงังานต่าง ๆ  

อาหารกลุ่ม หน่วย 
พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
ขา้ว-แป้ง ทพัพี 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 

ผกั ทพัพี 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

เน้ือสัตว*์ 
ชอ้นกิน 
ขา้ว 

5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 

ผลไม ้ ส่วน 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
นมไขมนัต ่า แกว้ 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
พลงังานจาก 
คาร์โบไฮเดรต 

% 59.4 58.5 57.9 59.5 61.1 59.6 59 60.2 59.6 57.3 

พลงังานจาก
โปรตีน 

% 13.8 13.6 13.5 13.1 13 14.1 14 13.6 13.6 13.6 

พลงังานจาก
ไขมนั 

% 26.8 27.9 28.6 27.4 26 26.5 27 26.2 26.8 29.1 

น ้ามนัน ้าตาลและเกลือกินแต่นอ้ยเท่าท่ีจ าเป็น (น ้ามนัไม่ควรเกิน 4-6 ชอ้นชา) 

ท่ีมา: เครือข่ายคนไทยไร้พุง  (2551) 

 ตารางท่ี 3-15 ฤทธ์ิทางชีวภาพของผกัผลไม ้5 สี 

ฤทธิ์ทางชีวภาพของผกัผลไม้ 5 สี 
สี ชนิด สารเคม ี ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ขาว กระเทียมหวัไชเทา้ อะโจอีน -  ช่วยตา้นการแข็งตวัของเลือด 
ม่วงแดง 
น ้าเงิน 

หวัหอม โอ-ซลัฟิเนต
เคอร์เซติน 

-  ช่วยควบคุมน ้ าตาลในเลือด 
-  ป้องกนัโรคหวัใจ 

เขียวเขม้ กะหล ่าบร็อคโคลี 
ยอดผกั 

อินโดร์กลูโคซิ
โนเลท ์
ไบโอฟลาดินอยด ์

-  ป้องกนัมะเร็งล  าไส ้
-  เพ่ิมการขบัน ้ าดีป้องกนั 
โรคหวัใจ 

เหลืองสม้ พืชตระกูล 
สม้ถัว่เหลือง 

เบตา-คาโรทีน 
ไอโซฟลาโวนส์ 

-  ป้องกนัมะเร็งปอด 
-  ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล 

แดง มะเขือเทศ ไลโคปีน -  ช่วยป้องกนัมะเร็งต่อมลูกหมาก 
ท่ีมา: เครือข่ายคนไทยไร้พุง  (2551) 
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การบันทกึอาหารที่บริโภค 

 การบนัทึกอาหารจะช่วยใหท้ราบเก่ียวกบัปริมาณอาหารท่ีกินว่ามากนอ้ยเพียงใดในแต่ละ
วนัจึงเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมอาหารท่ีดีเยีย่มลองปฏิบติัดูโดยเขียนชนิดอาหารกลุ่มต่าง ๆ และ
บนัทึกปริมาณท่ีกิน ดงัน้ี 

 การตวงวดัปริมาณอาหาร 

 ใหต้วงนบัปริมาณอาหารท่ีกินในลกัษณะอาหารสุกไมม่ีกระดูกเปลือกหรือส่วนท่ีไมกิ่น 

ดงัน้ี 
 1.  กลุ่มขา้ว-แป้งตวงดว้ยทพัพีตกัไม่พูน 
 2.  กลุ่มเน้ือสตัวต์วงนบัปริมาณดว้ยชอ้นกินขา้วตกัไม่พูน 
 3.  กลุ่มผลไมต้วงเป็นส่วนซ่ึง 1 ส่วนเท่ากบั 6-8 ค าดงันั้นผลไมข้นาดเลก็ 1 ส่วนเท่ากบั 
6-8 ผลผลไมข้นาดกลาง 1 ส่วนเท่ากบั 1-2 ผลและผลไมข้นาดใหญ่ 1 ส่วนเท่ากบั 6-8 ค  า 

 4.  กลุ่มผกัใหต้วงวดัเป็นทพัพีของผกัสุกกรณีผกัสด 2 ทพัพีเท่ากบัผกัสุก 1 ทพัพ ี
 5.  น ้ ามนัน ้ าตาลทรายใหต้วงนบัปริมาณดว้ยชอ้นชา 
 6.  เคร่ืองด่ืมตวงดว้ยแกว้ 

 ปริมาณพลงังานจากอาหารต่อ 1 ส่วนมาตรวดั 

 1.  กลุ่มขา้วแป้ง 1 ทพัพ ี60 กรัมใหพ้ลงังาน 80 กิโลแคลอรีไดแ้ก่ขา้วสุก 1 ทพัพี (6 ชอ้น
กินขา้ว) ขา้วเหนียวคร่ึงทพัพี (3 ชอ้นกินขา้ว) ขนมจีน 1 จบัขนมปัง 1 แผน่ ก๋วยเต๋ียว 1 ทพัพีบะหมี ่

1 กอ้น วุน้เสน้สุก 10 ชอ้นกินขา้ว 

 2.  กลุ่มผกั 1 ทพัพี 40 กรัมใหพ้ลงังาน 10 กิโลแคลอรีไดแ้ก่ฟักทองสุกผกัคะนา้สุก
ผกับุง้จีนสุกแตงกวาดิบ 2 ผลกลางมะเขือเทศ 4 ผลกลาง 
 3.  กลุ่มผลไม ้1 ส่วน 70-120 กรัมใหพ้ลงังาน 70 กิโลแคลอรี แบ่งผลไมเ้ป็น 3 ประเภท
คือ 

  3.1  ผลไมข้นาดเลก็ 1 ส่วน 6-8 ผล เช่น ล  าไย ลองกอง องุ่น 

  3.2  ผลไมข้นาดกลางมีหลายขนาด เช่น 1 ส่วนเท่ากบัคร่ึงผล เช่น มะม่วงดิบ หรือสุก
กลว้ยหอม ฝร่ังผลกลาง นอ้ยหน่าคร่ึงผลใหญ่ 1 ส่วนเท่ากบั 1-2 ผล เช่น กลว้ยน ้ าวา้ สม้ ชมพู่
นอ้ยหน่าผลกลาง แอปเปิลผลเลก็ 1 ส่วนเท่ากบั 3-4 ผล เช่น เงาะ มงัคุด มะขามหวาน 3 ฝักกลาง 
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  3.3  ผลไมข้นาดใหญ่ 1 ส่วน 6-8 ช้ินพอค า เช่น มะละกอ สบัปะรด แตงโม ฝร่ังผล
ใหญ่ ทุเรียนผลเลก็ ขนุน 2 ยวง สม้โอ 2 กลีบ น ้ าผลไม ้เช่น สม้ สบัปะรด แอปเปิล คร่ึงถว้ยตวง 
(120 มิลลิลิตร) น ้ าผลไมร้วมและน ้ าองุ่น 80 มล. 

 4. กลุ่มเน้ือสตัว ์1 ส่วน (1 ชอ้นกินขา้ว) 15 กรัมใหพ้ลงังาน 30 กิโลแคลอรี ไดแ้ก่ เน้ือ
หมู ไก่ 7 ช้ินเลก็ ปลาทูขนาดกลางคร่ึงตวั ไข่ไก่คร่ึงฟอง เตา้หูแ้ข็ง 1 ส่วน 4 ช้ิน เตา้หูข้าวหลอด 6 
ชอ้นกินขา้ว ลูกช้ินปลาหรือลูกช้ินเน้ือ 2 ลูก กุง้สดขนาดกลาง 2 ตวัหรือขนาดเลก็ 5 ตวัหอย 5-7 ตวั 
แฮมคร่ึงช้ิน ตบัหมู ตบัไก่และเลือด 1 ชอ้นกินขา้ว 
 5.  กลุ่มไขมนั 1 ส่วน (1 ชอ้นชา) ใหพ้ลงังาน 45 กิโลแคลอรีไดแ้ก่ น ้ ามนัพืชน ้ ามนังา 
เนย มายองเนส หรือคอฟฟ่ีเมทอยา่งละ 1 ชอ้นชา เบคอน 1 ช้ิน ครีมนมสด 2 ชอ้นชาน ้ าสลดัขน้ 2 

ชอ้นชา น ้ าสลดัใส 3 ชอ้นชา กะทิ 1 ชอ้นกินขา้ว ครีมชีส 1 แผน่ถัว่ลิสง 10 เมด็เมลด็มะม่วงหิม
พานต ์6 เมลด็ (ศูนยอ์นามยัท่ี 4 ราชบุรี, 2551) 

 2.  หลกัการออกก าลงักายเพ่ือลดภาวะอ้วนลงพุง (Physical activity and exercise)

 ประโยชน์ของการออกก าลงักาย 

 การออกก าลงักายหรือการเคล่ือนไหวออกแรงเพื่อสุขภาพส าหรับคนส่วนใหญ่วนัละ  
30-60 นาทีสปัดาห์ละ 4-6 คร้ัง หรือเกือบทุกวนัถือว่าเพียงพอเพื่อการมีสุขภาพดีและพึงระลึกไว้
เสมอว่าการออกก าลงักายหนกัหรือเบาไม่ส าคญัเท่ากบัความสม ่าเสมอและออกก าลงักายนอ้ย ๆ 
ยอ่มดีกว่าการไม่ออกก าลงักายเลย 

 ประโยชน์ของการออกก าลงักายสม า่เสมอ 

 1.  ลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือดความดนัโลหิตสูงเบาหวานชนิด ท่ี 
2 ภาวะอว้นและโรคกระดูกพรุน 

 2.  ลดโอกาสเกิดโรคหวัใจขาดเลือดซ ้าในผูท่ี้เคยเป็นมาก่อน 

 3.  ลดความดนัโลหิตในผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูง 

 4.  ท าใหก้ลา้มเน้ือขอ้ต่อและเอน็มีความยดืหยุน่ดีท าใหเ้คล่ือนไหวไดค้ล่องแคล่ว 

 5.  ท าใหรู้้สึกสดช่ืนตลอดวนัจากการหลัง่สารฮอร์โมนแห่งความสุข (Endorphin) จิตใจ
แจ่มใสและมีผลต่อการรักษาภาวะซึมเศร้า (Depression) ช่วยลดความเครียด (Stress) และความวิตก
กงัวล (Anxiety) 

 6.  ท าใหน้อนหลบัไดดี้ 
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 7.  มีผลช่วยชะลอความแก่เสริมสร้างความแข็งแรงความทนทานการเคล่ือนไหวไดดี้โดย
ไม่หกลม้ลดความรู้สึกเหน่ือยลา้และเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
 8.  ช่วยในการควบคุมน ้ าหนกัตวัโดยเพ่ิมการเผาผลาญพลงังาน 

 9.  ลดระดบัไขมนัในเลือดคือคลอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol: TC) และไตรกลี
เซอไรด ์(Triglyceride: TG) และเพ่ิมไขมนัชนิดดีคือ เอชดีแอล (High density 
lipoproteinCholesterol: HDL-C) 
 10.  ลดความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งล  าไสใ้หญ่และมะเร็งเตา้นม 

 รูปแบบการออกก าลงักาย 

 วิธีออกก าลงักายท่ีดีท่ีสุดคือ วิธีใดกต็ามท่ีสามารถท าไดส้ม  ่าเสมอดว้ยความหนกัปาน
กลาง เป็นประโยชนต่์อสุขภาพทั้งส้ินไม่จ  าเป็นตอ้งออกก าลงักายอยา่งหนกัหรือมีการแข่งขนัโดย

ปกติโปรแกรมการออกก าลงักายส่วนใหญ่จะแนะน าใหอ้อกก าลงักายแบบแอโรบิกอยา่งไรก็ดีควร
เสริมดว้ยการสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือและการสร้างความยดืหยุน่ความอ่อนตวัควบคู่ไป
ดว้ยจึงจะเกิดความสมดุลซ่ึงจะท าใหส้มรรถภาพทางกายดีข้ึนอยา่งรวดเร็วและยงัท าใหก้ระดูก
แข็งแรงเพ่ิมการเผาผลาญพลงังานและลดโอกาสท่ีจะเกิดการบาดเจ็บอีกดว้ยคนส่วนใหญ่พบว่า การ
เดินเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายสะดวกท าไดเ้กือบทุกสถานท่ีมีความปลอดภยัสูงใช้

อุปกรณ์ง่าย ๆ คือชุดแต่งกายท่ีสบาย ๆ ไม่ตอ้งผา่นการฝึกก็สามารถท าไดแ้ละไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
มากนกันอกจากรองเทา้ดี ๆ สกัคู่หน่ึงการเดินเร็วสามารถเผาผลาญพลงังานไดม้ากเช่นเดียวกบัการ
วิ่งแต่มีการบาดเจ็บเกิดข้ึนนอ้ยกว่าการเดินเป็นทั้งการออกก าลงักายแบบแอโรบิกและการออกก าลงั
กายตา้นแรง 

 การตั้งเป้าหมายและข้อควรระวงัในการออกก าลงักาย 

 ในกรณีท่ีไม่เคยออกก าลงักายหรือใชชี้วิตแบบท่ีมีการเคล่ือนไหวออกแรงนอ้ยมาเป็น
เวลานานคนท่ีมีโรคเร้ือรังโรคหวัใจความดนัโลหิตสูงหรือเบาหวานควรไดรั้บการตรวจสุขภาพและ

รับค าแนะน าจากแพทยห์รือบุคลากรสาธารณสุขเสียก่อนเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและวิธีการออก
ก าลงักายท่ีเหมาะสมหลงัจากนั้นจึงเร่ิมตน้ออกก าลงักายโดยเร่ิมแต่นอ้ย ๆ ไม่หกัโหม เช่นกาย
บริหารเบา ๆ หรือเดินเร็ววนัละ 10 นาทีแลว้ค่อย ๆ เพ่ิมความหนกัและระยะเวลาข้ึนในวนัต่อ ๆ มา
หรืออาจเพ่ิมการเคล่ือนไหวออกแรงใหม้ากข้ึนในกิจกรรมประจ าวนัเช่นการเลือกเดินข้ึนบนัได
แทนการข้ึนลิฟตก์ารออกไปเดินเล่นในขณะท่ีพกัการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารว่างเลือกจอด
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รถในช่องท่ีไกลจากทางเขา้อาคารลงรถประจ าทางก่อนถึงจุดหมายสกั 1-2 ป้ายท างานบา้นทุกอยา่ง
ดว้ยตนเองตดัก่ิงไมต้ดัหญา้ในสนามซ่อมแซมบา้นดว้ยตวัเองขยบักายหนา้ทีวีหลีกเล่ียงการใช้
อุปกรณ์ท่ีผอ่นแรงต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ขอ้ส าคญัยิง่คือ การตรวจสอบตวัเองว่าตอ้งการออกก าลงักายเพ่ืออะไรกนัแน่ เช่น
ตอ้งการลดน ้ าหนกัตอ้งการสร้างกลา้มเน้ือใหแ้ข็งแรงสร้างกระดูกใหแ้ข็งแรงหรือสร้างความอ่อน
ตวัของขอ้ต่อหรือตอ้งการลดความเครียดหรือตอ้งการป้องกนักลุ่มอาการเมตาบอลิก ฯลฯการรู้
ความ ตอ้งการของตวัเองท่ีชดัเจนจะท าใหก้ารออกก าลงักายประสบความส าเร็จไดม้ากถา้สามารถ
ก าหนดเป้าหมายตวัช้ีวดัและระยะเวลาใหช้ดัเจนไดย้ิง่ดีเช่น 

 1.  ลดเสน้รอบเอวใหไ้ด ้5 เซนติเมตร ภายใน 2 เดือน 

 2.  ออกก าลงักายแบบแอโรบิกใหไ้ด ้30 นาที ไม่นอ้ยกว่าสปัดาห์ละ 5 วนั 
 3.  เร่ิมจากเดินไปสู่การวิ่งเหยาะวนัละ 3 กิโลเมตร ใหไ้ดภ้ายในเวลา 2 เดือน 
 4.  เวลาในวิ่งทดสอบสมรรถนะ 2.4 กิโลเมตร ดีข้ึน 3 นาที ภายใน 3 เดือน 
 5.  ออกก าลงักายสะสมใหไ้ดส้ปัดาห์ละ 150 นาที และเพ่ิมเป็น 300 นาที ภายใน 6 เดือน
 การก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัยิง่ชดัเจนก็จะท าใหส้ามารถตรวจสอบความกา้วหนา้

ของผลการออกก าลงักายไดดี้ถา้สามารถท าไดต้ามเป้าหมายท่ีก  าหนดแลว้ก็จะรู้สึกภาคภูมิใจเป็น
รางวลัใหแ้ก่ตวัเองและควรตั้งเป้าหมายใหม่ต่อไปในกรณีท่ีตั้งเป้าหมายระยะยาวเช่น 6 เดือน หรือ 
12 เดือน อาจท าใหข้าดแรงจูงใจเน่ืองจากไม่เห็นความส าเร็จจึงควรแบ่งเป้าหมายเป็นระยะสั้น ๆ 
เพ่ือใหเ้ห็นความส าเร็จบา้งจะไดมี้ก  าลงัใจเม่ือก  าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัไดแ้ลว้ควรลงมือเขียน
ตารางการออกก าลงักายและจดัหาแบบบนัทึกหรือท าเป็นสมุดไดอาร่ี (Fitness or exercise diary) 

เพื่อบนัทึกการออกก าลงักายว่าเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดหรือไม่และมีความคืบหนา้อยา่งไร (ดูแบบ
บนัทึก Exercise diary ประกอบ) 

 ข้อควรระวงั 

 การออกก าลงักายทนัทีทนัใดอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพและมีการบาดเจ็บเกิดข้ึนไดจึ้งมี
ขอ้แนะน าจากวิทยาลยัเวชศาสตร์การกีฬาอเมริกา (American College of Sports Medicine:ACAM) 
ดงัน้ีก่อนการออกก าลงักายทุกคร้ังตอ้งมีการเตรียมพร้อมและอบอุ่นร่างกาย (Warm up)ดว้ยการยดื
เหยยีด (Stretching exercise) หรือการออกก าลงักายดว้ยการดนัหรือผลกั(Calisthenics) ประมาณ 5-

10 นาทีซ่ึงจะท าใหก้ลา้มเน้ือและขอ้ต่อต่าง ๆ มีการยดืเหยยีดไดดี้ข้ึน 
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หลงัจากนั้นจึงออกก าลงักายตามแผนท่ีก  าหนดเร่ิมจากระดบัเบา ๆ และค่อย ๆ เพ่ิมความหนกัข้ึน
เช่น ก่อนท่ีจะวิ่งเหยาะใหเ้ดินเร็ว ๆ สกั 3-5 นาที แลว้จึงวิ่งเหยาะ 20-30 นาที ต่อจากนั้นใหล้ดระดบั
มาเดินเร็วอีก 3-5 นาที และมีการยดืเหยยีดเหมือนตอนเร่ิมตน้ในช่วงทา้ย 5-10 นาที รวมเวลา

ทั้งหมดใหไ้ดน้าน 30-45 นาทีทั้งน้ีใหอ้อกก าลงักายสปัดาห์ละ 3-5 วนัในกรณีท่ีมีเป้าหมายในการ
ลดน ้ าหนกัจะตอ้งออกก าลงักายสปัดาห์ละ 5 วนัข้ึนไป ระหว่างการออกก าลงักายใหส้งัเกตตวัเอง
ควบคุมก ากบัตวัเองหากรู้สึกเหน่ือยมากหวัใจเตน้ผดิปกติหายใจขดัมีอาการเตือนของภาวะหวัใจ
ขาดเลือดเช่นการเจ็บหนา้อกเจ็บร้าวมาท่ีตน้แขนเหง่ือแตกมึนงงวิงเวียนเป็นลมหรือมีอาการ
เจ็บปวดกลา้มเน้ือหรือขอ้ใหห้ยดุพกัหากไม่ดีข้ึนใหไ้ปโรงพยาบาลนอกจากนั้นการแต่งกายและ
การใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการออกก าลงักายแต่ละประเภทการด่ืมน ้ ามาก ๆ ตลอดวนัหรืออยา่ง

นอ้ย 8-10 แกว้ต่อวนัรวมทั้งด่ืมน ้ า 1 แกว้ ก่อนออกก าลงักายและคร่ึงแกว้ทุก 15 นาทีขณะออกก าลงั
กายจะช่วยป้องกนัอุบติัเหตุและการบาดเจ็บได ้
 อุปสรรคของคนส่วนใหญ่ท่ีไม่ออกก าลงักายคือ มกัจะอา้งว่าไม่มีเวลาไม่สะดวกขาดแรง
กระตุน้ภายในตวัเองรู้สึกไม่สนุกน่าเบ่ือ ขาดความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง กลวัการ
บาดเจ็บหรือมีประสบการณ์จากการบาดเจ็บขาดความสามารถในการตั้งเป้าหมายการจดัการการ

ก ากบัและประเมินความกา้วหนา้ขาดแรงสนบัสนุนจากครอบครัวหรือเพื่อนและไม่มีสถานท่ีท่ี
ถูกใจส าหรับการออกก าลงักายท่ีใกลบ้า้นหรือใกลท่ี้ท างานการเอาชนะอุปสรรคเหล่าน้ีและสร้าง
นิสยัการออกก าลงักายใหเ้กิดข้ึนสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น 
 1.  ท าสญัญากบัตวัเองว่าตอ้งออกก าลงักายทุกวนั 
 2.  ส ารวจตนเองว่าตอ้งการออกก าลงักายเพ่ือวตัถุประสงคใ์ดและตั้งเป้าหมายใหช้ดัเจน

 3.  เพื่อกนัลืมใหเ้ขียนนดัหมายการออกก าลงักายในปฏิทินการท างาน 
 4.  เขม้งวดกบัตวัเองใหอ้อกก าลงักายตามก าหนดเวลาทุกวนัคิดเสียว่าวนัหน่ึงมีตั้ง 1440 
นาที ท าไมจะออกก าลงักายเพียง 30 นาทีไมไ่ด ้
 5.  เลือกวิธีการออกก าลงักายใด ๆ ก็ไดท่ี้ชอบและเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย เช่นการ
ว่ายน ้ าเป็นวิธีท่ีเหมาะกบัผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองขอ้อกัเสบ 
 6.  ท าใหก้ารออกก าลงักายสนุกเช่นเปิดเพลงฟังดูทีวีอ่านหนงัสือในขณะออกก าลงักาย

หรือท างานบา้นเดินไปสถานท่ีใหม่ ๆ บา้งเล่นกีฬาท่ีชอบบา้ง เป็นตน้ 
 7.  เรียนรู้วิธีออกก าลงักายแบบต่าง ๆ และเปล่ียนวิธีออกก าลงักายบ่อย ๆ ไม่ซ ้าซากเพ่ือ 
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ป้องกนัการเบ่ือและการบาดเจ็บ เช่น การว่ายน ้ า สลบักบัการเดินการวิ่งเหยาะ การเตน้ร า การท างาน
บา้น การยดืเหยยีด การยกน ้ าหนกั การตดัหญา้ ตดัแต่งตน้ไม ้เป็นตน้ 
 8.  ชวนเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไปออกก าลงักายดว้ยกนัเพ่ิมความสนุกและ

ความสมัพนัธท่ี์ดีอาจมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมข้ึนหรือท ากิจกรรมพฒันาสงัคมร่วมกนั 
 9.  เลือกออกก าลงักายในเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวกไม่ออกก าลงักายทนัทีหลงัอาหาร
หรือเมื่ออากาศร้อนจดัหรือหนาวจดั 
 10.  อาจมีการเจ็บปวดกลา้มเน้ือหรือฟกช ้าบา้งเป็นเร่ืองปกติหยดุพกัไดถ้า้จ  าเป็นแต่จงจ า
ไวว้่าไม่เจ็บก็จะไมก่า้วหนา้ 
 11.  บนัทึกการออกก าลงักายลงในสมุดไดอารีหรือแบบบนัทึกทุกคร้ัง 

 12.  ตรวจสอบความกา้วหนา้ของสุขภาพเช่นอตัราการเตน้ของหวัใจระยะทางท่ีเดินกบั
เวลาท่ีใช ้ฯลฯ 
 13.  อยา่เสียก  าลงัใจกว่าจะเห็นผลต่อการลดน ้ าหนกัหรือการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ อาจตอ้ง
ใชเ้วลานานหลายเดือน 

 ประเภทของการเคล่ือนไหวออกแรงและการออกก าลงักาย 

 

  ภาพท่ี 3-3  การเคล่ือนไหวออกแรง (Physical activity) 
  ท่ีมา:สุขภาพคนไทย (2557) 
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 ความแตกต่างของการเคล่ือนไหวออกแรง (Physical activity) และออกก าลงักาย                  

การเคล่ือนไหวส่วนใด ๆ ของร่างกายก็ตามไม่ว่าจะนอ้ยหรือมากถือว่าเป็นการเคล่ือนไหวออกแรง 
(Physical activity) ทั้งส้ินสามารถแบ่งได ้4 ระดบั คือ 
 1.  ระดบัเบาถึงปานกลางเป็นการเคล่ือนไหวท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตอยา่ง
กระฉบักระเฉง อาจเคล่ือนไหวต่อเน่ืองหรือแบ่งเป็นช่วง ๆ ละ 5-10 นาทีวนัละหลาย ๆ คร้ัง 
 2.  ระดบัปานกลางเป็นการเคล่ือนไหวออกแรงเพื่อสุขภาพมกัมีการออกแรงอยา่ง

ต่อเน่ือง วนัละอยา่งนอ้ย 30 นาที เกือบจะทุกวนั 
 3.  ระดบัปานกลางถึงหนกัอยา่งนอ้ยวนัละ 20 นาที สปัดาห์ละ 3-5 วนั เป็นการออกก าลงั
กายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย 
 4.  ระดบัหนกัมากเป็นการเคล่ือนไหวออกแรงหรือออกก าลงักายเพื่อการฝึกฝนทกัษะ
การเล่นกีฬาและการแข่งขนัโดยทัว่ไปการเคล่ือนไหวออกแรงจึงมกัจะหมายถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินชีวิตในระดบัเบาถึงระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่แบ่งได ้4 กลุ่ม คือ การท างานบา้นงาน

อาชีพ การเดินทางและการท างานอดิเรกต่าง ๆ เช่น การเล่นกีฬา ร้องเพลง ท่องเท่ียว ฯลฯ ส าหรับ
การออกก าลงักายนั้นถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเคล่ือนไหวออกแรงโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีการพฒันา
สมรรถภาพทางกายมีลกัษณะกวา้ง ๆ 3 แบบ คือ 
  1.  การออกก าลงักายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) เป็นการออกก าลงักายท่ีมกีาร
เคล่ือนไหวกลุ่มของกลา้มเน้ือมดัใหญ่อยา่งต่อเน่ืองจนท าใหมี้การหายใจลึกและหวัใจท างานมาก

ข้ึนเพ่ือสูบฉีดเลือดไปสู่กลา้มเน้ือและปอดการออกก าลงักายแบบน้ีท าใหห้วัใจและปอดแข็งแรงจึง
เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าการออกก าลงักายของระบบหวัใจและหลอดเลือด (Cardiovascular exercise) 
ตวัอยา่งเช่น การเดินเร็วการวิ่งเหยาะ ๆ การวิง่ทางไกลการเตน้แอโรบิกประกอบดนตรีการเตน้ร า 
การเล่นสเก็ต การข่ีจกัรยาน ว่ายน ้ า พายเรือ การหมุนลอ้รถนัง่ของผูพิ้การ เป็นตน้ 
 2.  การออกก าลงักายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ (Weight training or strength 

training) เป็นการออกก าลงักายตา้นแรงโนม้ถ่วงอยา่งหน่ึงเนน้ท่ีการสร้างความแข็งแรงของ
กลา้มเน้ือแต่ละมดัหรือกลุ่ม เช่น การยกน ้ าหนกั การผลกัหรือดนัในแนวราบ (Calisthenics) การ
ออกก าลงักายโดยใชส้ายยางการท างานในสวนและในบา้นไดแ้ก่ การยกแบกหิน กระถาง ถุงปุ๋ยการ
ลา้งรถ การถูพ้ืน เป็นตน้ การออกก าลงักายแบบน้ีมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีอาย ุ30 ปีข้ึน
ไป ซ่ึงเซลลก์ลา้มเน้ือจะเร่ิมลดขนาดลงมีการเผาผลาญพลงังานลดลงความสามารถในการท างานก็
จะลดลงและมีโอกาสท าใหเ้กิดอุบติัเหตุหรือการบาดเจ็บไดง่้ายขอ้แนะน าในการสร้างความแข็งแรง
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ของกลา้มเน้ือคือท าสปัดาห์ละ 2-3 วนัวนัละ 6-8 วิธี ๆ ละ 8-12 คร้ัง นอกจากนั้นอาจใชก้ารออก
ก าลงักายตา้นน ้ าหนกัตวั (Weight bearing exercise) เป็นการออกก าลงักายตา้นแรงโนม้ถ่วงของ
โลกชนิดหน่ึงมีผลต่อการสร้างความแข็งแรงของกระดูกซ่ึงจะลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคกระดูก

พรุนและกระดูกหกัง่ายในวยัสูงอายตุวัอยา่งของการออกก าลงักายประเภทน้ี เช่นการเดินเร็ว การวิ่ง
เหยาะ การปีนเขา การข้ึนบนัไดลงบนัได การกระโดดเชือก และการเตน้ร า 

เป็นตน้ 
 3.  การออกก าลงักายเพื่อสร้างความยดืหยุน่หรือความอ่อนตวั (Flexibility or stretching 

training) เป็นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือเอน็และขอ้ต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะหลงัและสะโพกทั้งน้ีใหท้ าทุก
วนัโดยยดืเหยยีดกลา้มเน้ือและขอ้อยา่งชา้ ๆ หายใจออกขณะเหยยีดพยายามเหยยีดกลา้มเน้ือทีละ 
15-30 วินาที โดยไม่ขยม่ตวัและไม่เหยยีดจนตึงเกินไปการยดืเหยยีดน้ีจะท าใหเ้กิดความคล่องแคล่ว
การเคล่ือนไหวท่ีคล่องตวัสามารถป้องกนัการบาดเจ็บจากกิจวตัรประจ าวนั เช่นการเอ้ือมหรือกม้ตวั
หยบิส่ิงของการเอ้ียวหรือบิดตวั เป็นตน้ นอกจากโปรแกรมการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือพ้ืนฐานแลว้การ

ว่ายน ้ า การท าโยคะ ไทเกก็ ชีกง ก็เป็นการยดืเหยยีดและสร้างความอ่อนตวัไดดี้ 

 ความหนักเบาของการออกก าลงักาย 

 การออกก าลงักายและการเพ่ิมการเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือสุขภาพนั้นแบ่งความแรงเป็น 3 
ระดบั คือ เบา ปานกลาง และหนกั ซ่ึงจะตอ้งเลือกท าใหเ้หมาะสมกบัสภาพร่างกายอายปุระเภทของ
การออกก าลงักายและสภาพส่ิงแวดลอ้มการออกก าลงักายระดบัปานกลางข้ึนไปจะมีผลต่อความ
แข็งแรงของปอดและหวัใจอยา่งไรกต็ามการออกก าลงักายเบา ๆ ก็พบว่า มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
เช่นกนั 

 ความหนกัเบาของการออกก าลงักายสามารถรู้ไดด้ว้ยการจบัชีพจรท่ีขอ้มือหรือท่ีดา้นขา้ง
ของล าคอซ่ึงมีเสน้เลือดแดงใหญ่ในเวลา 15 วินาที แลว้คูณดว้ย 4 (หรือ 10 วนิาทีคูณดว้ย 6 หรือ 6 
วินาที คูณดว้ย 10) กจ็ะไดอ้ตัราการเตน้ของหวัใจต่อนาทีทั้งน้ีใหจ้บัชีพจรก่อนออกก าลงักายเป็น
ขอ้มูลพ้ืนฐานและในขณะออกก าลงักายถึงจุดท่ีหนกัท่ีสุดน าไปเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมายอตัรา
การเตน้ของหวัใจ (Target Heart Rate: THR) ท่ี 50-85% ของอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ

(Maximum Heart Rate: MHR) ในตารางหรือกราฟกจ็ะรู้วา่ไดอ้อกก าลงักายถึงความหนกัท่ีตอ้งการ
หรือไม่และควรจบัชีพจรอีกเป็นระยะ ๆ หลงัเสร็จส้ินการออกก าลงักายจนกระทัง่อตัราการเตน้ของ
หวัใจกลบัมาสู่อตัราพ้ืนฐานก่อนออกก าลงักาย 
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 อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ (Maximum Heart Rate: MHR) คือ จ  านวนการบีบตวัของ
หวัใจต่อนาที ท่ีสามารถท าไดสู้งสุดใชเ้ป็นตวัเลขในการค านวณค่าเป้าหมายในการออกก าลงักายท่ี
เหมาะสมค่า MHR น้ีแปรตามอายยุิง่อายนุอ้ยอตัราน้ีจะมีค่าสูงมีสูตรค านวณ ดงัน้ี 

อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ (MHR) = 220 – อาย ุ(ปี) 

 ดงันั้น อตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจ (MHR) ท่ีอาย ุ20 ปี เท่ากบั 200 และท่ีอาย ุ60 ปี

เท่ากบั 160 สมาคมโรคหวัใจอเมริกา (American Heart Association: AHA) และศูนยค์วบคุมโรค
(Communicable Disease Control: CDC) ใหข้อ้แนะน าว่าความหนกัของการออกก าลงักายท่ีจะมีผล
ต่อความแข็งแรงของหวัใจและปอดคือมีเป้าหมายการเตน้ของหวัใจ (Target Heart Rate: THR)อยูท่ี่ 
50-85% ของอตัราการเตน้สูงสุดของหวัใจแต่บางสถาบนัก าหนดไวท่ี้ 60-80% MHR 

ตารางท่ี 3-16  เป้าหมายอตัราการเตน้ของหวัใจในอายตุ่าง ๆ ท่ีมา:สุขภาพคนไทย (2557) 

อายุ (ปี) เป้าหมายอตัราการเต้น 
ของหัวใจ  

(THR = 50-85% MHR) 

อตัราการเต้นสูงสุด 
ของหัวใจ  

(MHR) = 220-อาย ุ
20 100-170 คร้ังต่อนาที 200 คร้ังต่อนาที 
25 98-166 คร้ังต่อนาที 195 คร้ังต่อนาที 
30 95-162 คร้ังต่อนาที 190 คร้ังต่อนาที 
35 93-157 คร้ังต่อนาที 185 คร้ังต่อนาที 
40 90-153 คร้ังต่อนาที 180 คร้ังต่อนาที 
45 88-149 คร้ังต่อนาที 175 คร้ังต่อนาที 
50 85-145 คร้ังต่อนาที 170 คร้ังต่อนาที 
55 83-140 คร้ังต่อนาที 165 คร้ังต่อนาที 
60 80-136 คร้ังต่อนาที 160 คร้ังต่อนาที 
65 78-132 คร้ังต่อนาที 155 คร้ังต่อนาที 
70 75-128 คร้ังต่อนาที 150 คร้ังต่อนาที 

 

 ประโยชนข์องค่าเป้าหมายการเตน้ของหวัใจหรือ THR นั้นคือ ใชใ้นการประเมิน
ความกา้วหนา้ของการออกก าลงักายจากวนัท่ีเร่ิมตน้เม่ือเวลาผา่นไปสมรรถนะทางกายดีข้ึนเพียงใด
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กล่าวคือถา้สมรรถนะของปอดและหวัใจดีข้ึนจะพบว่า ระยะเวลาจากท่ีหวัใจเตน้ไดถึ้ง THR จนถึง
กลบัมาสู่อตัราการเตน้ขณะพกัลดลงจากเม่ือเร่ิมตน้ 
 อยา่งไรก็ดี THR น้ีมีขอ้จ  ากดัอยูบ่า้งคือไม่เหมาะท่ีจะใชก้บัเด็กหรือผูท่ี้สูงอายมุาก ๆ และ

ผูท่ี้ใชย้าบางชนิดท่ีมีผลต่ออตัราการเตน้ของหวัใจ เช่น Beta-blockers, Calcium channel Blockers, 
Digoxin เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

                ภาพท่ี 3-4  ค่าเป้าหมายอตัราการเตน้ของหวัใจ (THR) ท่ีระดบั 55-85% MHR 
                ท่ีมา:สุขภาพคนไทย (2557) 

 ความหนกัของการออกก าลงักายนอกจากจะตรวจไดจ้ากการจบัชีพจรแลว้อาจสงัเกตได้
จากการหายใจและเสียงพูด (Talk test) ดงัน้ี 
 1.  การออกก าลงักายระดบัเบาจะตอ้งใชเ้วลานาน 45-60 นาที หวัใจเตน้เร็วข้ึนเลก็นอ้ย
อตัราการเตน้ไม่เกิน 50% MHR ไม่รู้สึกเหน่ือยหายใจเร็วข้ึนเลก็นอ้ยไม่หอบพูดคุยหรือร้องเพลงได้
ชดัเจน 
 2.  ระดบัปานกลางใชเ้วลาประมาณ 30 นาทีหวัใจเตน้เร็วข้ึนอตัราการเตน้ประมาณ 50-

70% MHR รู้สึกค่อนขา้งเหน่ือยหายใจเร็วกระชั้นข้ึนกว่าปกติแต่ไม่ถึงกบัหอบพูดคุยไดจ้นจบ
ประโยคไม่สะดุด 
 2.  ระดบัหนกัใชเ้วลาสั้นกว่าคือประมาณ 15-20 นาทีหวัใจเตน้เร็วและแรงอตัราการเตน้
ตั้งแต่ 70-85% MHR ข้ึนไป รู้สึกเหน่ือยถึงเหน่ือยมากหายใจเร็วและแรงพูดคุยไม่ผูท่ี้เร่ิมตน้ออก
ก าลงักายควรเร่ิมในระดบัเบาแลว้ค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนจนถึงระดบัเป้าหมาย  

จบประโยคตอ้งหยดุเพื่อสูดหายใจ ขอ้ส าคญัคือ ไม่ตอ้งเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นเน่ืองจากอตัราการเตน้
ของหวัใจแต่ละคนแต่ละวยัมีความแตกต่างกนัและความฟิตก็แตกต่างกนัเป็นเร่ืองธรรมดา 
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 การใช้พลงังานในการออกก าลงักาย 

 ในดา้นการเผาผลาญพลงังานมีหน่วยวดัเป็น Standard metabolic equivalent หรือ MET
และการใชพ้ลงังานจากอาหารคือกิโลแคลอรีต่อนาที (Kcal/ Min or Cal/ min)1 MET หมายถึง 
พลงังาน (ออกซิเจน) ท่ีร่างกายใชใ้นขณะท่ีนัง่น่ิง ๆ รวมถึงการนัง่พูดโทรศพัทห์รือนัง่อ่านหนงัสือ
ส่วน 1 กิโลแคลอรีหมายถึงพลงังานท่ีท าใหน้ ้ าหน่ึงกิโลกรัมมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียสยิง่
ร่างกายเคล่ือนไหวมากข้ึนเท่าไรการใชพ้ลงังานก็จะมากข้ึน ๆ ไปเร่ือย ๆ เม่ือการใชพ้ลงังานถึง

ระดบั 3-6 MET หรือ 3.5-7.0 กิโลแคลอรีต่อนาที เท่ากบัการออกก าลงักายระดบัปานกลางและถา้
มากกว่า 6 MET หรือ 7.0 กิโลแคลอรีต่อนาทีเท่ากบัการออกก าลงักายระดบัหนกั 

 ตวัอย่างการออกก าลงักายในระดบัต่าง ๆ  

  ระดบัเบา (นอ้ยกว่า 3 MET หรือ 3.5 กิโลแคลอรีต่อนาที) เช่น การเดินชา้ ๆ การท า
สวนตดัแต่งก่ิงไมก้ารข่ีจกัรยานดว้ยแรงเบา ๆ การดูดฝุ่ นในบา้นการอบอุ่นร่างกายการยดืเหยยีด
กลา้มเน้ือระดบัปานกลาง (3-6 MET หรือ 3.5-7.0 กิโลแคลอรีต่อนาที) เช่น การเดินเร็ว ๆ 5-7 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง (3.0-4.5 mph) การเดินลงบนัไดการเดินลงจากเนินเขาการว่ายน ้ าเล่นการตดั

หญา้ดว้ยเคร่ืองยนตก์ารเล่นเทนนิสประเภทคู่การข่ีจกัรยานทางราบหรือข้ึนเนินเลก็นอ้ยความเร็ว
8.0-14.5 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (5-9 mph) งานบา้น 
 ระดบัปานกลาง เช่น การถูพ้ืน เช็ดลา้งหนา้ต่าง การยกน ้ าหนกั การเตน้ร า การเล่นกบัลูก 
ๆ การลา้งรถ และลงยาเคลือบ การชู๊ตบาสเกตบอล การเตน้แอโรบิกในน ้ า การเตน้แอโรบิก (High 
impact) การเล่นโยคะ เป็นตน้ 

 ระดบัหนกั (มากกวา่ 6 MET หรือ 7 กิโลแคลอรีต่อนาที) เช่น การเดินแข่งมากกว่า 8 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง (5 mph) การเดินข้ึนเนินอยา่งเร็ว การวิง่เหยาะ การวิ่งแข่ง การว่ายน ้ าแข่งการ
ปีนเขา การตดัหญา้ดว้ยแรงมือ การเล่นเทนนิสประเภทเด่ียว ป่ันจกัรยานทางข้ึนเขาหรือความเร็ว
มากกว่า 16 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (10 mph) การเคล่ือนยา้ยเคร่ืองเรือนการเตน้ร าจงัหวะเร็วการเตน้
แอโรบิก (High impact และ Step aerobics) การกระโดดเชือก คาราเต ้ยโูด กีฬาแข่งขนั เช่นฟตุบอล 
บาสเกตบอล รักบ้ี ฯลฯ 
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ตวัอย่างกจิกรรมออกก าลงักายทีใ่ช้พลงังานประมาณ 150 กโิลแคลอรี  

(ศูนยอ์นามยัท่ี 4 ราชบุรี, 2551) 

 ลา้งและเคลือบเงารถยนต ์  45-60 นาที 
 เช็ดถูหนา้ต่างหรือพ้ืน   45-60 นาที 

 เล่นวอลเล่ยบ์อล   45 นาที 
 เล่นทชับอล     30-45 นาที 
 ท าสวนขุดดิน    30-45 นาที 
 หมุนลอ้รถเข็นขณะนัง่ (รถผูพิ้การ)  30-45 นาที 
 เดิน 2.8 กิโลเมตร   35 นาที 
 เดิน 3.2 กิโลเมตร   30 นาที 

 ถีบจกัรยาน 8 กิโลเมตร   30 นาที 
 ชู๊ตลูกบาสเกตบอล   30 นาที 
 เตน้ร าจงัหวะเร็ว   30 นาที 
 คราดหญา้โกยหญา้   30 นาที 
 ออกก าลงักายแบบแอโรบิกในน ้ า  30 นาที 

 ว่ายน ้ า      20 นาที 
 เล่นบาสเกตบอลรถเข็น  20 นาที 
 ถีบจกัรยาน 6.4 กิโลเมตร  15 นาที 
 กระโดดเชือก    15 นาที 
 วิ่ง 2.4 กิโลเมตร   15 นาที 
 เดินข้ึนบนัได    15 นาที 
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แนวคิดการจัดการตนเอง  

 การจดัการตนเอง (Self-management) เป็นแนวคิดการดูแลตนเองดว้ยกระบวนการสร้าง

ทกัษะการคิดแกไ้ขปัญหาและทกัษะการวางแผนจดัการปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาการการ
เจ็บป่วยการจดัการตนเองมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social learning theory) การ
คิดรู้ (Cognitive) และทฤษฎีกาย-จิต (Psycho-physiological) ซ่ึงการเรียนรู้ทางสงัคมเป็นการคงไว้
ซ่ึงพฤติกรรมการด ารงชีวติท่ีปรับเปล่ียนไดท้ั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมตนเอง (Self-regulation) 
(Kanfer & Gaelick-Buys, 1991) ส าหรับแนวคิดการจดัการตนเองเร่ิมมีการน ามาใชเ้ป็นแนวในการ

ปฏิบติัการดูแลผูป่้วยอยา่งแพร่หลายมากข้ึน โดยเฉพาะการน ามาใชใ้นการดูแลผูป่้วยท่ีเป็นโรค
เร้ือรัง เน่ืองจากการจดัการตนเองเป็นวิธีท่ีท าใหผู้ป่้วยมีชีวติอยูก่บัความเจ็บป่วยโดยท่ีผูป่้วยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (Embrey, 2008) 
 มีผูใ้หค้วามหมายการจดัการตนเองไวห้ลากหลาย เช่น การจดัการตนเอง หมายถึงส่ิงท่ี
ผูป่้วยกระท าดว้ยตนเองหรือร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อใหม้ีภาวะสุขภาพท่ีดี ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นและ
ควบคุมอาการของโรคได ้ปฏิบติัตามแผนการรักษาของแพทย ์เพื่อใหโ้รคลุกลามนอ้ยลง และ

ปรับตวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตของตนเอง (Curtin & Mapes, 2001) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมาย
ของไรแอนและซาวิน (Ryan & Sawin, 2009) ซ่ึงใหค้วามหมายว่า การจดัการตนเองเป็นการใช้
ทกัษะการควบคุมตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้หมาะสมกบัโรคท่ีเป็นอยู่ ส่วนงานวจิยัใน
ประเทศไทยท่ีศึกษาเก่ียวกบัการจดัการตนเองไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการจดัการตนเอง ไวด้งัน้ี
 การจดัการตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวกบัสุขภาพโดยบุคคลจะตอ้งร่วมมือกบับุคลากรทางสุขภาพในการจดัการเก่ียวกบัการรักษา 
ผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย รวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อใหอ้ยูก่บัการเจ็บป่วย 
ในปัจจุบนั ได ้ซ่ึงโดยอาศยัความรู้และทกัษะต่าง ๆ ซ่ึงอาจไดม้าจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากบุคคลอ่ืน (ศนัสนีย กรองสกุล, 2552) 
 โดยสรุปว่า การจดัการตนเอง หมายถึง วิธีการท่ีผูป่้วยใชใ้นการควบคุมก ากบัดูแลตนเอง
เพื่อใหส้ามารถอยูก่บัโรคท่ีเป็นอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข โดยอาศยัความรู้และทกัษะต่าง ๆ ซ่ึงอาจไดม้า

จากการเรียนรู้ของตวับุคคลเองหรือไดรั้บจากบุคคลอ่ืนในการควบคุมตนเองเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
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 กลวธีิการจดัการตนเอง 
 แนวคิดการจดัการตนเองของแคนเฟอร์ และกาลิคบายส์ (Kanfer & Gaelick-Buys,1991) 
กล่าวว่า การจดัการตนเองเป็นหนา้ท่ีของผูป่้วยท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง โดยมี
บุคลากรทางสุขภาพช่วยส่งเสริมใหผู้ป่้วย ไดแ้สดงบทบาทอิสระจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้

เป้าหมายของแนวคิดการจดัการตนเอง ประกอบดว้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  ช่วยใหผู้ป่้วยไดพ้ฒันาดา้นการคิด การจดัการกบัอารมณ์ และการมีปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     
 2.  ปรับเปล่ียนการรับรู้และทศันคติของตนเองในการประเมินสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
 3.  เปล่ียนแปลงส่ิงกระตุน้ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดหรือเรียนรู้ท่ีจะเผชิญปัญหา 

 ซ่ึงกลวิธีการจดัการตนเองเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตแบบเดิม
ของผูป่้วยทั้งระบบผูดู้แลหรือครอบครัวจึงตอ้งมีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือ กล่าวคือ ตอ้งร่วม
รับผดิชอบและสนบัสนุนผูป่้วยใหเ้กิดการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ช่วยใหก้  าลงัใจและส่งเสริมใหผู้ป่้วย
คงไวซ่ึ้งพฤติกรรมใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ และตอ้งมีส่วนร่วมในกลวิธีการจดัการตนเองทุก

ขั้นตอน กลวิธีการจดัการตนเองเป็นส่ิงส าคญัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ
โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นผลจากแหล่งควบคุม 3 แหล่งท่ีมีปฏิสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนัไดแ้ก่ 
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบชีวภาพของร่างกาย และพ้ืนฐานการรับรู้ส่วนบุคคล แหล่งควบคุมเหล่าน้ีมี
ลกัษณะเป็นพลวตัรและเปล่ียนแปลงไปตามเวลาและส่ิงแวดลอ้มจึงมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล ดงัเช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร บางคร้ังถูกควบคุมดว้ยระบบชีวภาพของร่างกายแต่

บางคร้ังถูกควบคุมจากกล่ินอาหารซ่ึงเป็นปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม การใชก้ลวิธีการจดัการตนเองจึงเป็น
การช่วยฝึกผูป่้วยใหส้ามารถจดัการหรือลดปัจจยัรบกวนจากแหล่งควบคุมท่ีมีผลต่อการปฏิบติั
พฤติกรรมของตนเอง (Kanfer & Gaelick-Buys, 1991) 
 ลกัษณะท่ีส าคญัของการจดัการตนเอง คือ ทกัษะของบุคคลในการก ากบัพฤติกรรมของ
ตนเอง ใชส้ติปัญญาในการปฏิบติัเพื่อเปล่ียนแปลง พฤติกรรมตนเอง การสร้างแรงจูงใจใหก้บั
ตนเองและการประเมินตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลกบับุคลากรทางสุขภาพ โดย

ส่งเสริมใหผู้ป่้วยเรียนรู้การดูแลตนเองจากการเจ็บป่วยของตนเองและแนวทางรักษาการฝึกทกัษะ
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็น การตั้งเป้าหมายร่วมกนัระหว่างผปู่วย ครอบครัว และบุคลากรสุขภาพ การจดัการ
ตนเองจึงเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยใชว้ิธีการก ากบัตนเอง (Self-
regulation) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีบุคคลควบคุมตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน
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ไดแ้ก่ การติดตามตนเอง (Self-monitering) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และการใหแ้รง
เสริมตนเอง (Self-reinforcement) (Kanfer & Gaelick-Buys, 1991) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  การติดตามตนเอง (Self-monitering) คือ กระบวนการสงัเกตตนเอง เก็บขอ้มูลจาก

พฤติกรรมของตนเองมีการจดบนัทึกและการแจง้เตือนตนเองอยา่ง มีระบบบนัทึกปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงการติดตามตนเองจะท าใหผู้ป่้วยคิดและวางแผนการตนเองอย่างรอบคอบ
เพื่อไปสู่ เป้าหมายเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมของตนอยูใ่นระดบัใด อยูใ่นเกณฑต์ามเป้าหมายท่ี
ก  าหนดหรือไม่ การติดตามตนเอง ประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน โดยก าหนด
พฤติกรรมยอ่ยท่ีสามารถปฏิบติัได ้การตั้งเป้าหมายจะท าใหผู้ป่้วยมีก  าลงัใจในการปฏิบติัไปสู่
เป้าหมาย (Bodenheimer, Davis, & Holman, 2007) โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายท่ีมีระยะเวลาสั้นและ

เป็นเป้าหมายท่ีปฏิบติัไดง่้ายตรงกบัความตอ้งการหรือปัญหาของผูป่้วยยิง่จะท าใหก้ารเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเกิดไดสู้งข้ึน (Dewalt et al., 2009) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการติดตามตนเอง ไดแ้ก่ความตั้งใจใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การบนัทึกผลตามความจริงและความยากง่ายของเป้าหมาย 

ท่ีวางไว ้
 2.  การประเมินตนเอง (Self-evaluation) เป็นการเปรียบเทียบเป้าหมายท่ีตั้งไวก้บั
พฤติกรรมท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงว่าเป็นไปตามเกณฑห์รือไม่หากไม่เป็นไปตามเกณฑจ์ะแกไ้ข้
อยา่งไรเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินและการสงัเกตตนเอง
 3.  การใหแ้รงเสริมตนเอง (Self-reinforcement) เป็นส่ิงตอบแทนเม่ือตนเองสามารถปรับ
ตนเองใหเ้ป็นไปตามเป้าท่ีก  าหนด ซ่ึงการเสริมแรงอาจมีทั้งการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรง

ทางลบ โดยตวัท่ีเสริมแรง อาจจะเป็นส่ิงของ ค  าชม หรือท่าทางแสดงความยนิดี ส่วนการเสริมแรง
ทางลบ เช่น การต าหนิตนเองในการเสริมแรงควรเนน้การเสริมแรงทางบวกมากกว่าทางลบ 
 การจดัการตนเองเป็นแนวคิดท่ีเนน้การดูแลควบคุมตนเอง เป็นความสามารถของผูป่้วยท่ี
กระท า หรือร่วมกระท ากบัผูอ่ื้น แนวคิดน้ีมีพ้ืนฐานเก่ียวกบักระบวนการคิด ตดัสินใจประเมินผลดี
ผลเสียของการปฏิบติัพฤติกรรมนั้น ติดตามอาการและอาการแสดงของภาวะสุขภาพของตนเอง 

ตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ีมคุีณค่า หรือส่ิงท่ีมา:ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
และสงัคม เพื่อคงไวซ่ึ้งการด ารงชีวิตท่ีเป็นสุขของผูป่้วย  
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แนวคดิการสนับสนุนการจดัการตนเอง 

 แนวคิดการสนบัสนุนการจดัการตนเองในผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
 แนวคิดการสนบัสนุนการจดัการตนเองเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการดูแลผูป่้วย 
โรคเร้ือรัง (Chronic care model) ความเป็นมาและการพฒันารูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง
รูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง (Chronic care model) พฒันามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1998-2002  
โดย Edward H Wagner การสนบัสนุนการจดัการตนเอง ไดถู้ก จดัใหเ้ป็นองคป์ระกอบส าคญัของ

รูปแบบการดูแลโรคเร้ือรัง เป็นแนวทางในการจดัระบบการใหบ้ริการเพื่อสนบัสนุนการท างาน
ร่วมกนั และการเช่ือมโยงการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง เนน้ใหผู้ป้ฏิบติัเปล่ียนการใหบ้ริการโดยสนบัสนุน
การจดัการตนเอง และการเช่ือมโยงสู่ชุมชน รูปแบบการสนบัสนุนการจดัการตนเองเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ประกอบดว้ย  
 1.  การประเมิน (Assess) เป็นการประเมินความรู้ ความเช่ือ และพฤติกรรมของผูป่้วย 
การแนะน า    

 2.  การแนะน าใหค้  าปรึกษา (Advise) เป็นการใหค้วามรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบั 
ความเส่ียงทางดา้นสุขภาพ และการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม การตกลงใจ  
 3.  กายอมรับ (Agree) เป็นการตั้งเป้าหมายท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานความสนใจและความมัน่ใจ
ในความสามารถของผูป่้วยเองในการเปล่ียนแปลง พฤติกรรม การช่วยเหลือ    
 4.  การช่วยเหลือสนบัสนุน (Assist) เป็นการช่วยเหลือในการคน้หาอุปสรรค กลวิธี 

เทคนิคการแกไ้ขปัญหา และการสนบัสนุนทางสงัคม/ ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการ 
 5.  การติดตามประเมินผล (Arrange) เป็นการวางแผนเพื่อติดตามและจดัการปัญหาของ
ผูป่้วย  
 การสนบัสนุนการจดัการตน (Self-management support) เป็นองคป์ระกอบส าคญัเพราะ
เป็นกลไกการเช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในรูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง เพื่อส่งเสริม

สนบัสนุนใหผู้ป่้วยหรือผูดู้แลมีความสามารถในการจดัการดูแลสุขภาพตนเอง เพราะท าใหผู้ป่้วย
และผูดู้แลมีขอ้มูลมัน่ใจในการดูแลสุขภาพไดด้ว้ยตนเอง  
 การสนบัสนุนการจดัการดูแลตนเอง (Self-management support) การสนบัสนุน 
การจดัการดูแลตนเองน้ีจึงหมายถึง ความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางสาธารณสุขกบัผูป่้วยและ
ครอบครัว ใหมี้ทกัษะและความมัน่ใจในการจดัการดูแลความเจ็บป่วยของตนเอง จดัหาอุปกรณ์
เคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีใชใ้นการดูแลตนเอง เช่น เคร่ืองวดัความดนัโลหิตเคร่ืองวดัระดบัน ้ าตาลใน
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เลือด การควบคุมอาหาร การส่งต่อไปยงับริการท่ีมีอยูใ่นชุมชน และการประเมินปัญหาอุปสรรค
และความส าเร็จเป็นระยะ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ การสนบัสนุนการจดัการตนเอง 
 Adams, Greiner and Corrigan (2004) ใหค้วามหมายการสนบัสนุนการจดัการตนเองไว้

ว่า หมายถึง การใหก้ารศกึษาอยา่งเป็นระบบ และสนบัสนุนการใหกิ้จกรรมการดูแล โดยเจา้หนา้ท่ีท่ี
ใหก้ารดูแลสุขภาพท าใหผู้ป่้วยสามารถมีการตั้งเป้าหมายร่วมกนัเพ่ิมทกัษะและความเช่ือมัน่ใน 
การจดัการปัญหาสุขภาพดว้ยตนเองมีการติดตามประเมินความกา้วหนา้ในการดูแลรักษา  
การสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา การสนบัสนุนการจดัการตนเองนอกจากน้ียงัหมายถึง 
การเปล่ียนแปลงองคก์รดา้นการดูแลสุขภาพหลายระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่ออ  านวยความสะดวก 
ในการจดัการตนเองของผูป่้วย 

 Jones, Macgillivray, Kroll, Zohoor and Connaghan (2011) ใหค้วามหมายว่า 
การสนบัสนุนการจดัการตนเอง ว่าตอ้งท าร่วมกนัเป็นเครือข่ายระหว่างผูป่้วย ผูป้ฏิบติังาน
(Practitioners) ท่ีใหบ้ริการดา้นสุขภาพและบุคลากรทางสุขภาพการสนบัสนุนผูป่้วยใหเ้กิด 
การแกไ้ขปัญหา (Problem solving) และการตั้งเป้าหมายร่วมกนั (Goal setting) เพื่อใหเ้กิดการสร้าง
ทกัษะใหม ่ๆ ในการจดัการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเนน้ผูป่้วยเป็นส าคญัในการจดัการสุขภาพดว้ย

ตนเองอยา่งประสบความส าเร็จ 
 จะเห็นไดว้่าการสนบัสนุนการจดัการตนเองจะตอ้งรวมระบบบริการสุขภาพ 
การสนบัสนุนการจดัการตนเองจากเจา้หนา้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธคื์อ
ผูป่้วยสามารถจดัการดูแลสุขภาพไดด้ว้ยตนเองคือการป้องกนัการคงไวข้องสุขภาพเกิดการฟ้ืนหาย
จากโรคใหก้ลบัมาสู่การมีสุขภาพดี เนน้การจดัการความเครียด หรือการควบคุมโรคและผลกระทบ

ท่ีเกิดจากโรคเร้ือรังในระยะยาว โดยรวมถึงการพฒันาระบบสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคเร้ือรังท่ีมีอยู่
ของประเทศมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและคงไวซ่ึ้ง ดงันั้นสรุปไดว้่า การจดัการตนเองของผูป่้วยดา้น
สุขภาพท่ีเหมาะสม จะเป็นผลลพัธ ์ของผูป่้วยครอบครัวและผูใ้หบ้ริการทางสุขภาพท่ีตอ้งคอยให้
การสนบัสนุนส่ิงท่ีส าคญัคือการบูรณาการการสนบัสนุนการจดัการตนเองเขา้ไปในการปฏิบติังาน 
การสนบัสนุนการจดัการตนเองเมื่อน าเขา้มาบูรณาการจะท าใหเ้กิดผลลพัธก์ารดูแลสุขภาพท่ีดีโดยมี
แนวคิดท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1.  การประเมินเป้าหมายระยะสั้น (Brief targeted assessment) เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการส่งมอบบริการเพื่อการสนบัสนุนการจดัการตนเอง โดยการประเมินความรุนแรงของโรค 
ปัญหาและเป้าหมายพฤติกรรมการจดัการตนเองและอุปสรรคของการจดัการตนเองเพื่อน าไปสู่ 
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การสนบัสนุนการจดัการตนเองโดยการใชห้ลกั 5 As ไดแ้ก่ 
  1.1  การถามเพื่อประเมินปัจจยัดงักล่าว (Ask/ assess) 
  1.2  การแนะน า (Advice) 

  1.3  การใหผู้ป่้วยตั้งเป้าหมาย และมีส่วนร่วมเลือกวิธีปฏิบติั (Agree) 
  1.4  การช่วยเหลือ (Assist) 
  1.5  การจดัการใหม้ีการสนบัสนุนใหม้ีการติดตามเยีย่ม (Arrange) ถา้ท าอยา่ง
เหมาะสมถูกตอ้งจะท าใหผู้ป่้วย สามารถจดัการปัญหาสุขภาพของตนเอง
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3.4 แนวทางการปฏิบัตงิาน 
ตารางที่ 3-17 แผนกจิกรรมโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา

 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 

รูปแบบกิจกรรม ระยะการประเมินปัญหา 
    - ทบทวนความรู้เกี่ยวกบัภาวะ
อว้นและการปฏิบติัตนที่ผ่านมา
ของตวัเอง 
   - วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และอุปสรรคของตนเอง 
   - สะทอ้นคิดการปฏิบติั
พฤติกรรมสุขภาพที่ผ่านมาเพื่อ
เป็นแนวทางในน าไปสู่การ
สนบัสนุนการจดัการตนเองของ
บุคลากรที่มีภาวะอว้น 
ระยะการต้ังเป้าหมาย 
- ก  าหนดเป้าหมายในการลด
น ้าหนกัและการจดัการตนเองดา้น
การรับประทานอาหารและการ
ออกก าลงักายที่เหมาะสมกบั
ตวัเอง และกิจกรรมที่จะปฏิบติั 

ระยะวางแผน 
   - ทบทวนความรู้เกี่ยวกบัภาวะ
อว้นและการปฏิบติัตนที่ถูกตอ้ง
และทบทวนกิจกรรมการจดัการ
ตวัเองดา้นการรับประทาน
อาหารและการออกก าลงัการที่
ไดต้ั้งเป้าหมายไว/้ทบทวน
เป้าหมาย 
- ร่วมกนัวางแผนการเลือก
รับประทานอาหารที่ถูกตอ้งตาม
หลกัโภชนาการและการออก
ก าลงักายที่เหมาะสมของบุคลา
การที่มีภาวะอว้นใหเ้หมาะสม
ตามบริบทของแต่ละบุคคล 
- ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการ
ปรับเปลี่ยน 

ระยะปฏิบัติตามแผน 
- ฝึกทกัษะการก าหนด
เมนูอาหารตามรูปแบบธง
โภชนาการและจ านวน
แคลอร่ีที่เหมาะสมและ
การจดัการตนเอง 
- ฝึกการจบัชีพจรและ
ค านวณชีพจรเป้าหมายใน
การออกก าลงักาย 
- ฝึกทกัษะการออกก าลงั
กาย 

ประเมินผลหลังเสร็จ
ส้ิน 
- ประเมินการปฏิบติั
พฤติกรรมที่ไดป้ฏิบติั
ตามแผนที่ผ่านมา  
- วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและ
อภิปรายหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั 
- กระตุน้เตือนใหป้ฏิบติั
พฤติกรรม 

ระยะติดตามผล 
- ฝึกทกัษะการก าหนด
เมนูอาหารตามรูปแบบธง
โภชนาการและจ านวนแคลอร่ี
ที่เหมาะสมและการจดัการ
ตนเองโดยตวัเองท่ีบา้น 
- ฝึกทกัษะการออกก าลงักาย
โดยตวัเองท่ีบา้น 
- บนัทึกกิจกรรมการปฏิบติัตวั
ดา้นการจดัการตนเอง 
- ทบทวนการปฏิบติัตวัเอง 
-กระตุน้เตือนและใหก้  าลงัใจ
ทางโทรศพัทใ์นปฏิบติั
พฤติกรรมต่อไป  
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แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

 เป็นจดักิจกรรมการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา   ท่ีผูเ้ขียนสร้างข้ึนโดยการศึกษาจากต ารา เอกสาร งานวิจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าแนวคิดของ) ของแคนเฟอร์ และแกลิกค-์บายส์ (Kanfer & Gaelick-Buys, 

1991)  มาเป็นแนวทางในการปฏิบติัแก่บุคลากรท่ีมภีาวะอว้นของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยั
บูรพา เพื่อสนบัสนุนการจดัการตนเองในดา้นการรับประทานอาหารและการออกก าลงักาย โดย
ประยกุตท์ฤษฎีการจดัการตนเองมาจดักิจกรรมในเร่ืองการรับประทานอาหารและการออกก าลงักาย
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีการจดักิจกรรมข้ึนทั้งหมดจ านวน 28 คร้ัง คร้ังละ 1 - 2 ชัว่โมง ห่างกนัทุก 1 
สปัดาห์ ภายในระยะเวลา 16 สปัดาห์ โดยมุง่เนน้การมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบติัจริงของบุคลากร

ท่ีมีภาวะอว้นของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา โดยใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้นของคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น ซ่ึงกนัและกนั 
พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้นของคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา ไดพ้ฒันาความรู้ ความเขา้ใจ เกิดความตระหนกัในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อการดูแลตนเองในดา้นการรับประทานอาหาร และการออกก าลงักาย 
สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

วตัถุประสงค์ทั่วไป  
 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้นของคณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองภาวะอว้น และการจดัการตนเองดา้นสุขภาพ 
 2.  มีพฤติกรรมการจดัการตนเองดา้นการรับประทานอาหารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 3.  มีพฤติกรรมการจดัการตนเองดา้นการออกก าลงักายอยา่งถูกตอ้งเหมาะส
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แผนกิจกรรมการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  
 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา  ประกอบดว้ยกิจกรรม 28 คร้ัง ดงัน้ี 

ระยะก่อนเร่ิมโครงการ 

 สัปดาห์ที่ 1 คร้ังที่ 1 

 ท าการแนะน าตวัช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขอความร่วมมือในการเขา้ร่วมโครงการ อธิบาย
ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บทราบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการ
ตนเอง เปิดโอกาสใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น ซกัถามรายละเอียดจนเขา้ใจ พร้อมทั้งเนน้ย  ้าให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการงดน ้ างดอาหารเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมงเพ่ือเจาะเลือดหาระดบัน ้ าตาลในเลือด  
ระดบัความดนัโลหิตระดบั  ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด ์ระดบัคอเลสเตอรอลรวม ระดบัคอเลสเตอรอล

แอชดีแอล  และระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล  

 สัปดาห์ที่ 1 คร้ังที่ 2  

  เก็บขอ้มูลก่อนการทดลองโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบประเมิน
พฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร  แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการ
สุขภาพดา้นการออกก าลงักาย ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง เสน้รอบเอว ระดบัน ้ าตาลในเลือด  ระดบั
ความดนัโลหิตระดบั  ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด์ ระดบัคอเลสเตอรอลรวม ระดบัคอเลสเตอรอลแอชดี
แอล  และระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล  

 ระยะด าเนินการ  

 สัปดาห์ที่ 1 คร้ังที่ 3  

 ทบทวนความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้นเน้ือหาเก่ียวกบัภาวะอว้น  สาเหตุ อาการการรักษาการ
เกิดภาวะแทรกซอ้นความรุนแรงของภาวะแทรกซอ้นการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งของ

บุคลากรท่ีมีภาวะอว้นเพื่อป้องกนัการเกิดโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาวะอว้น  ร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย 
วางแผนการปฏิบติัพฤติกรรม 
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 สัปดาห์ที่ 2 คร้ังที่ 4   

 อภิปรายกลุ่มร่วมกนัถึงการปฏิบติัการการรับประทานอาหารและการออกก าลงักาย 
ปัญหาและอุปสรรคในการรับประทานอาหารและการออกก าลงักายท่ีเกิดข้ึนใน 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา
พร้อมทั้งหาทางแกไ้ขร่วมกนั ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการจดัการตนเองโดยการออกก าลงักายในวิธี
ต่าง ประโยชนข์องการออกก าลงักายขอ้ควรระวงัในการออกก าลงักายและวิธีการออกก าลงักาย
อยา่งถูกตอ้งวางแผน สอนการจบัชีพจรและวิธีการค านวณชีพจรเป้าหมายใหไ้ด ้ 60-80 เปอร์เซ็นต์

ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด  ฝึกทกัษะการออกก าลงักายแบบสถานี สถานีท่ี 1-6 

 สัปดาห์ที่ 3 คร้ังที่ 5   

 ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองในดา้นการรับประทานอาหาร ฝึกก ากบัตนเอง
ดา้นอาหาร ฝึกทกัษะการก าหนดเมนูอาหารเพ่ือใหไ้ดแ้คลอรีท่ีสมดุลในการลดน ้ าหนกัท่ีเหมาะสม
ส าหรับตนเองด าเนินการตามแนวคิดการก ากบัตนเองโดยแทรกกิจกรรมสกดั คือ สกดัส่ิงกระตุน้ท่ี
ท าใหหิ้ว สะกด คือ สะกดใจไม่ใหกิ้นเกิน และสะกิด คือ สะกิด  ทบทวนฝึกทกัษะการออกก าลงั
กายแบบสถานี สถานีท่ี 1-6 

  สัปดาห์ที่ 4 คร้ังที่ 6  

 อภิปรายกลุ่มร่วมกนัถึงการปฏิบติัการรับประทานอาหารและการออกก าลงักายเพื่อ
ควบคุมระดบัภาวะในเลือด ปัญหาและอุปสรรคในการรับประทานอาหารท่ีเกิดข้ึนในสปัดาห์ท่ีผา่น
มาพร้อมทั้งหาทางแกไ้ขร่วมกนั ทบทวนเป้าหมายของการรับประทานอาหารและออกก าลงักาย ชม
การสาธิตการออกก าลงักายแบบสถานีจากบุคคลตน้แบบ  

 สัปดาห์ที่ 5-12 คร้ังที่ 7-22 (ด  าเนินกิจกรรมสปัดาห์ละ 2 คร้ัง ในวนัจนัทร์และวนัพุธ 

คร้ังละ 60 นาที  โดยในวนัจนัทร์ฝึกการออกก าลงักายแบบสถานีโดยมีบุคคลตน้แบบเป็นผูก้  ากบั

ควบคุม  และวนัพุธออกก าลงักายแบบแอโรบิคตามนโยบายรัฐบาล) 

ระยะหลงัโครงการเสร็จส้ินทันที 

 หลงัสัปดาห์ที่ 12 คร้ังที่ 23  

 เก็บขอ้มูลระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินโดยใชแ้บบสสัอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล                         

แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร  แบบประเมินพฤติกรรมการ
จดัการสุขภาพดา้นการออกก าลงักาย ทบทวนกิจกรรมทั้งหมด ร่วมกนัดูผลการปฏิบติัจากการ
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บนัทึกบนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการก ากบัตนเอง ใหก้  าลงัใจและกระตุน้เตือนใหบุ้คลากรท่ีมี
ภาวะอว้น มกีารปฏิบติัตวัในการก ากบัตนเองอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

ระยะตดิตามผล 

 สัปดาห์ที่ 13-16 (คร้ังที่ 24-27)  

  ปฏิบติัการจดัการตนเองโดยการรับประทานอาหารและออกก าลงักายดว้ยรูปแบบสถานี
บนัทึกลงในแบบบนัทึกการก ากบัตนเองท่ีบา้น พบผูเ้ขา้ร่วมโครงการปฏิบติัท่ีบา้นและกระตุน้เตือน
การปฏิบติั และการบนัทึกติดตามทางโทรศพัทแ์ละติดตามเยีย่มบา้นสปัดาห์ละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการ

ใหก้  าลงัใจและกระตุน้เตือนใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ  มีการปฏิบติัตวัในพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้งและ
สม ่าเสมอ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการรับประทานอาหารและออกก าลงักายท่ีเกิดข้ึนใน 1 
สปัดาห์ท่ีผา่นมา พร้อมทั้งหาทางแกไ้ขร่วมกนั 

 หลงัสัปดาห์ที่ 16 คร้ังที่ 28  

 เก็บขอ้มูลหลงัการทดลองโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล แบบประเมิน
พฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร  แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการ
สุขภาพดา้นการออกก าลงักาย ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง เสน้รอบเอว ระดบัน ้ าตาลในเลือด  ระดบั
ความดนัโลหิต ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด ์ระดบัคอเลสเตอรอลรวม ระดบัคอเลสเตอรอลแอชดีแอล  
และระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล ทบทวนกิจกรรมทั้งหมด ร่วมกนัดูผลการปฏิบติัจากการบนัทึก

บนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการก ากบัตนเอง ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ทบทวนความรู้ท่ีไดรั้บจาก
กิจกรรมทั้งหมด ใหก้  าลงัใจและกระตุน้เตือนใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการควบคุมและจดัการพฤติกรรม
ดา้นการรับประทานอาหารและออกก าลงักาย  กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีใหค้วามร่วมมือ
และยติุการจดักิจกรรม 
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แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

คร้ังที่ 1 และ 2 

เร่ือง การช้ีแจงรายละเอียดของโครงการและการสร้างสมัพนัธภาพ 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 

 เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค ์รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการโครงการบุคลากรท่ีมีภาวะ
อว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา อธิบายใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา จะไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเองต่อภาวะอว้นของบุคลากร                 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา สร้างสมัพนัธภาพกบับุคลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

วตัถุประสงค์เฉพาะ 

 1.  เพื่อสร้างสมัพนัธภาพในบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 2.  เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพามีความเขา้ใจใน
โปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเองต่อภาวะอว้นของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยั
บูรพา 
 3.  เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา  ทราบ

ก าหนดการและการเตรียมตวั เตรียมความพร้อมก่อนล่วงหนา้ ซ่ึงจะท าใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาคลายความวติกกงัวลในการเขา้ร่วมวิจยั 
 4.  เพื่อศึกษาขอ้มูลขอ้มูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการจดัการสุขภาพตนเองก่อน
ด าเนินการทดลอง 
 5.  เพื่อเก็บขอ้มูลภาวะสุขภาพบุคลากรท่ีมภีาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพาก่อนด าเนินการทดลอง 

วธิีการ 

 ระยะก่อนเร่ิมโครงการ 

 สัปดาห์ที่ 1 คร้ังที่ 1 (วนัจนัทร์ เวลา 11.30-12.30 น.ใช้เวลา  60 นาที) 

 1.  หวัหนา้โครงการพบผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ท่ีหอ้งประชุมอเนกประสงค ์ชั้น 2  อาคาร
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โภชนาการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  หวัหนา้โครงการท าการแนะน าตวัช้ีแจงวตัถุประสงค์
และขอความร่วมมือในการเขา้ร่วมโครงการ โดยทีมแพทย ์พยาบาล และนกัวิชาการสาธารณสุข 

อธิบายใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บทราบว่าจะไดรั้บโปรแกรมสนบัสนุนการจดัการตนเองต่อภาวะ
อว้นของบุคลากร  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา ในดา้นการรับประทานอาหารและการ
ออกก าลงักาย  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น ซกัถามรายละเอียดจนเขา้ใจ 
 2.  หวัหนา้โครงการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการซกัถามปัญหานดัหมายวนัเวลาและ
สถานท่ีส าหรับกิจกรรมคร้ังต่อไป พร้อมทั้งเนน้ย  ้าใหก้ลุ่มตวัอยา่งงดน ้ างดอาหารเป็นเวลาอยา่ง
นอ้ย 8 ชัว่โมงเพ่ือเจาะเลือดหาระดบัน ้ าตาลในเลือด  ระดบัความดนัโลหิตระดบั  ระดบัไตรกลีเซอร์

ไรด ์ระดบัคอเลสเตอรอลรวม ระดบัคอเลสเตอรอลแอชดีแอล  และระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล 
 3.  หวัหนา้โครงการใหก้ลุ่มตวัอยา่งรับประทานอาหารเท่ียงร่วมกนั 
 4.  หวัหนา้โครงการเปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหานดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีส าหรับ
กิจกรรมคร้ังต่อไป (สปัดาห์ท่ี 1 คร้ังท่ี 2  วนัองัคาร เวลา 8.00 น.) 

 สัปดาห์ที่ 1 คร้ังที่ 2  (วนัองัคาร เวลา 8.00 - 10.30 น.ใช้เวลา 90 นาที) 

 1. หวัหนา้โครงการพบผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีหอ้งประชุมอเนกประสงค ์ชั้น 2 อาคาร

โภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา ตามวนัเวลา ท่ีนดัหมายและสร้างสมัพนัธภาพระหว่าง
กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 2. หวัหนา้โครงการเก็บขอ้มูลก่อนการทดลองโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร  แบบประเมินพฤติกรรมการ
จดัการสุขภาพดา้นการออกก าลงักาย ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง เสน้รอบเอว ระดบัน ้ าตาลในเลือด  
ระดบัความดนัโลหิตระดบั  ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด ์ระดบัคอเลสเตอรอลรวม  ระดบัคอเลสเตอรอล

แอชดีแอล  และระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล ในเลือดอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง โดยนกัวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์
 3.  หวัหนา้โครงการใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการร่วมรับประทานอาหารว่าง 
 4.  หวัหนา้โครงการเปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหานดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีส าหรับ
กิจกรรมคร้ังต่อไป (สปัดาห์ท่ี 1 คร้ังท่ี 3 วนัศกุร์ เวลา 11.30 น.) 

ส่ือการสอน 

 สไลดน์ าเสนอวตัถุประสงค ์รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการโครงการ 
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การประเมนิผล 

 สงัเกตความสนใจ ตั้งใจฟังและการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามหรือถามค าถาม 

 

แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

คร้ังที่ 3 

เร่ือง ทบทวนความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้นและร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย วางแผนในการลดน ้ าหนกัของ

ตนเอง 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 

 เพื่อทบทวนความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้นเน้ือหาเก่ียวกบัภาวะอว้น  สาเหตุ อาการการ
รักษาการเกิดภาวะแทรกซอ้นความรุนแรงของภาวะแทรกซอ้นการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองท่ี
ถูกตอ้งของบุคลากรท่ีมภีาวะอว้นเพื่อป้องกนัการเกิดโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาวะอว้น ร่วมกนัก าหนด

เป้าหมาย วางแผน สอนการจบัชีพจรและวิธีการค านวณชีพจรเป้าหมายใหไ้ด ้ 60-80 เปอร์เซ็นต์
ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด 

วตัถุประสงค์เฉพาะ 

 1.  มีความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้น  สาเหตุ อาการการรักษาการเกิดภาวะแทรกซอ้นความ
รุนแรงของภาวะแทรกซอ้นการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง 
 2.  สามารถปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองถูกตอ้งเหมาะสม 
 3.  แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการดูแลตนเอง วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเอง และ

ร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย วางแผนในการลดน ้ าหนกัของตนเอง 

วธิีการ 

 ระยะด าเนินการโครงการ 

 สัปดาห์ที่ 1 คร้ังที่ 3 (วนัศุกร์ เวลา 16.00 น.- 17.30 น. ใช้เวลา  90 นาท)ี 

 1.  หวัหนา้โครงการพบกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีหอ้งประชุมอเนกประสงค ์ชั้น 2 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยับูรพา  ตามวนัเวลา ท่ีนดัหมาย 

 2. หวัหนา้โครงการสร้างสมัพนัธภาพและช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมกิจกรรม 



ห น้ า  | 103 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน | เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ 

 3.  หวัหนา้โครงการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการของทฤษฎีการจดัการตนเอง โดย
การทบทวนความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้นลงพุงโดยใชส้ไลดท่ี์มีเน้ือหาเก่ียวกบัภาวะอว้น  สาเหตุ อาการ

การรักษาการเกิดภาวะแทรกซอ้นความรุนแรงของภาวะแทรกซอ้นการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเอง
ท่ีถูกตอ้งของบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  เพ่ือป้องกนัการเกิดโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาวะอว้น 
 4.  ละลายพฤติกรรม ประเมินความคาดหวงั และทกัษะ เปิดใจยอมรับและก าหนด
ขอ้ตกลงในการร่วมกิจกรรม  
 5.  กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธแ์บ่งกลุ่มละ 5 คน สมาชิกกลุ่มยอ่ยคดัเลือกตวัแทนกลุ่มๆ ละ 1 
คนสมาชิกแนะน าตนเองเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มไดรู้้จกัคุน้เคยกนั สมาชิกกลุ่มเล่าประสบการณ์ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะอว้น 
 6.  สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย วางแผนในการลดน ้ าหนกัของตนเอง
ดว้ยการก าหนดเมนูอาหารเพ่ือใหไ้ดแ้คลอร่ีท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการลดน ้าหนกั และก าหนด
โปรแกรมการออกก าลงักายเพ่ือลดน ้ าหนกั 
 7.  สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกนัฝึกลงบนัทึกการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกัและพฤติกรรม

สุขภาพ 
 8. หวัหนา้โครงการสรุปสาระส าคญัเปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหานดัหมายวนัเวลาและ
สถานท่ีส าหรับกิจกรรมคร้ังต่อไป (สปัดาห์ท่ี 2 คร้ังท่ี 4 วนัศุกร์ เวลา 16.00 น.) 

ส่ือการสอน 

 1.  สไลดเ์ร่ืองความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้น  สาเหตุ อาการการรักษาการเกิดภาวะแทรกซอ้น
ความรุนแรงของภาวะแทรกซอ้นการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งของบุคลากรท่ีมีภาวะ
อว้น  เพ่ือป้องกนัการเกิดโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาวะอว้น 

 2.  วีดีทศัน์ เร่ืองความรู้เก่ียวกบัภาวะอว้น  สาเหตุ อาการการรักษาการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นความรุนแรงของภาวะแทรกซอ้นการปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้งของ
บุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  เพ่ือป้องกนัการเกิดโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาวะอว้น 

การประเมนิผล 

 สงัเกตความสนใจ ตั้งใจฟัง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พูดคุย ตอบค าถาม
หรือถามค าถาม 
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แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

คร้ังที่ 4 

เร่ือง แลกเปล่ียนเรียนรู้อภิปราย ส่งเสริมทกัษะในการออกก าลงักายแบบสถานี 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 

 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น มีความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองในดา้นการรับประทานอา
หาและการออกก าลงักาย และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมส าหรับบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น ฝึกทกัษะในการออกก าลงักายแบบสถานี อภิปรายกลุ่ม

ร่วมกนัถึงการปฏิบติัการออกก าลงักาย ปัญหาและอุปสรรคในการออกก าลงักายท่ีเกิดข้ึนใน 1 
สปัดาห์ท่ีผา่นมาพร้อมทั้งหาทางแกไ้ขร่วมกนั ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการจดัการตนเองโดยการ
ออกก าลงักายในวิธีต่างในรูปแบบสถานี ประโยชนข์องการออกก าลงักายขอ้ควรระวงัในการออก
ก าลงักายและวิธีการออกก าลงักายอยา่งถูกตอ้ง ฝึกทกัษะการออกก าลงักายแบบสถานี สถานีท่ี 1-6 

วตัถุประสงค์เฉพาะ เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 1.  สามารถเลือกรับประทานอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 2.  แลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 3.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเอง หาวิธีแกไ้ขปัญหา และตั้งเป้าหมาย 

ในการออกก าลงักายร่วมกนั  

 4.  ฝึกปฏิบติัการการออกก าลงักายแบบสถานีได ้  

วธิีการ 

 สัปดาห์ที่ 2 คร้ังที่ 4  (วนัศุกร์ เวลา 16.00 - 17.30 น. ใช้เวลา  90 นาที) 

 1.  หวัหนา้โครงการพบกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีหอ้งประชุมอเนกประสงค ์ชั้น 2  อาคาร
โภชนาการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  ตามวนัเวลา ท่ีนดัหมาย 
 2.  หวัหนา้โครงการสร้างสมัพนัธภาพและ ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมกิจกรรม 
และทบทวนกิจกรรมคร้ังท่ีผา่นมา  
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 3.  อภิปรายกลุ่มร่วมกนัถึงการการออกก าลงักาย ปัญหาและอุปสรรคในการออกก าลงั
กายท่ีเกิดข้ึนใน 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมาพร้อมทั้งหาทางแกไ้ขร่วมกนั 

 4.  ใหส้มาชิกเล่าถึงการปฏิบติัของตนในการดูแลตนเองในเร่ืองการออกก าลงักาย พร้อม
ทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 5.  หวัหนา้โครงการด าเนินกิจกรรมทบทวนความรู้เก่ียวกบัการจดัการตนเองโดยการ
ออกก าลงักายในวิธีต่างในรูปแบบสถานีโดยใชส้ไลดผ์ลของการออกก าลงักายภาวะสุขภาพ  
ประโยชนข์องการออกก าลงักายขอ้ควรระวงัในการออกก าลงักายและวิธีการออกก าลงักายอยา่ง
ถูกตอ้ง 

 6.  อภิปรายและสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งและ
เหมาะสม 
 7.  สมาชิกร่วมกนัฝึกทกัษะการออกก าลงักายแบบสถานี ฝึกสถานี  

 8.  ใหส้มาชิกอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการออกก าลงักาย ประเมินความ
คาดหวงัเก่ียวกบัการออกก าลงักาย ใหแ้ต่ละคนตั้งเป้าหมายร่วมกนัในการการออกก าลงักายโดย
ตั้งเป้าหมายใน 1 สปัดาห์ เป็นจ านวนวนัต่อสปัดาห์      9.  
ผูว้ิจยัสอนกลุ่มตวัอยา่ง ในการบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกก ากบัตนเองในดา้นการออกก าลงักาย 
 10.  หวัหนา้โครงการสรุปสาระส าคญัเปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหานดัหมายวนัเวลาและ
สถานท่ีส าหรับกิจกรรมคร้ังต่อไป  (สปัดาห์ท่ี 3 คร้ังท่ี 5  วนัศุกร์ เวลา 16.00 น.) 

ส่ือการสอน 

 1.  สไลดฝึ์กออกก าลงักายแบบสถานีส าหรับบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

การประเมนิผล 

 สงัเกตความสนใจ ตั้งใจฟัง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พูดคุย ตอบค าถาม
หรือถามค าถาม 
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แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

คร้ังที่ 5, 6 

เร่ือง แลกเปลีย่นเรียนรู้อภิปราย ส่งเสริมทักษะในการรับประทานอาหาร 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 

 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองในดา้นการ
รับประทานอาหาร ฝึกก ากบัตนเองดา้นอาหาร ฝึกทกัษะการก าหนดเมนูอาหารเพื่อใหไ้ดแ้คลอรีท่ี
สมดุลในการลดน ้ าหนกัท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง ด าเนินการตามแนวคิดการก ากบัตนเองโดย
แทรกกิจกรรมสกดั คือ สกดัส่ิงกระตุน้ท่ีท าใหหิ้ว สะกด คือ สะกดใจไม่ใหกิ้นเกิน และสะกิด คือ 
สะกิดใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มช่วยไม่ใหกิ้นเกิน ทบทวนฝึกทกัษะการออกก าลงักายแบบสถานี สถานีท่ี 

1-6 

วตัถุประสงค์เฉพาะ เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 1.  บุคลากรท่ีมีภาวะอว้น ช่วยกนัฝึกก ากบัตนเองดา้นอาหาร ฝึกทกัษะการก าหนด
เมนูอาหารเพ่ือใหไ้ดแ้คลอรีท่ีสมดุลในการลดน ้ าหนกัท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง และก าหนด
โปรแกรมการออกก าลงักายตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะภายในกลุ่ม 
 2.  อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการรับประทานอาหารสนใจและปฏิบติัอยู่

แลว้ผูว้ิจยัอภิปรายแนะน าเพ่ิมเติมและบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นตั้งเป้าหมายร่วมกนัในการปฏิบติัการ
ดูแลตนเอง  
 3.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเอง หาวิธีแกไ้ขปัญหา และตั้งเป้าหมายในการ
รับประทานอาหารและการออกก าลงักายร่วมกนั  

วธิีการ 

 สัปดาห์ที่ 3 คร้ังที่ 5  (วนัศุกร์ เวลา 16.00 - 17.30 น. ใช้เวลา  90 นาที) 

 1. หวัหนา้โครงการพบผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ท่ีหอ้งประชุมอเนกประสงค ์ ชั้น 2 อาคาร
โภชนาการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา  ตามวนัเวลา ท่ีนดัหมาย 
 2.  หวัหนา้โครงการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผูว้จิยักบับุคลากรท่ีมีภาวะอว้นลงพุงช้ีแจง
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วตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมกิจกรรม และทบทวนกิจกรรมคร้ังท่ีผา่นมา 
 3.  แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น พูดคุยถึงวิธีการจดัการตนเองในดา้น

การรับประทานอาหาร พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
 4.  หวัหนา้โครงการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการของทฤษฎีการจดัการตนเอง โดย
ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองในดา้นการรับประทานอาหารโดยใชส้ไลดค์วามส าคญัของ
การรับประทานอาหารในบุคลากรท่ีมภีาวะอว้นชนิดต่างๆของสารอาหารปริมาณอาหารและการ
แบ่งม้ืออาหารหลกัการเลือกอาหารท่ีเหมาะสมเพื่อการควบคุมระดบัภาวะสุขภาพสดัส่วนของ
อาหารท่ีตอ้งไดรั้บแต่ละม้ือต่อวนัการนบัพลงังานอาหาร และอาหารแลกเปล่ียน 

 5.  บุคลากรท่ีมีภาวะอว้น ช่วยกนัฝึกก ากบัตนเองดา้นอาหาร ฝึกทกัษะการก าหนด
เมนูอาหารเพ่ือใหไ้ดแ้คลอรีท่ีสมดุลในการลดน ้ าหนกัท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง และก าหนด
โปรแกรมการออกก าลงักายตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะภายในกลุ่มด าเนินการตาม
แนวคิดการก ากบัตนเองโดยแทรกกิจกรรมสกดั คือ สกดัส่ิงกระตุน้ท่ีท าใหหิ้ว สะกด คือ สะกดใจ
ไม่ใหกิ้นเกิน และสะกิด คือ สะกิดใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มช่วยไม่ใหกิ้นเกิน 

 6.  ใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้นอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการรับประทาน
อาหารสนใจและปฏิบติัอยูแ่ลว้ผูว้ิจยัอภิปรายแนะน าเพ่ิมเติมและบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นลงพุง
ตั้งเป้าหมายร่วมกนัในการปฏิบติัการดูแลตนเอง เพ่ือลดความอว้นและภาวะสุขภาพในเลือดโดย
การรับประทานอาหารและการออกก าลงักาย 
 7.  ผูว้ิจยัแจกคู่มือการจดัการตนเอง แบบบนัทึกการก ากบัตนเองและสอนบุคลากรท่ีมี
ภาวะอว้นในการบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกก ากบัตนเองในดา้นการรับประทานอาหารและการ

ออกก าลงักาย 
 8.  หวัหนา้โครงการสรุปสาระส าคญัเปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหานดัหมายวนัเวลาและ
สถานท่ีส าหรับกิจกรรมคร้ังต่อไป (สปัดาห์ท่ี 4 คร้ังท่ี 6 วนัศุกร์ เวลา 16.00 น) 

 สัปดาห์ที่ 4 คร้ังที่ 6 (วนัศุกร์ เวลา 16.00 - 17.30 น. ใช้เวลา  90 นาที) 

 1.  หวัหนา้โครงการพบกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีหอ้งประชุมอเนกประสงค ์ชั้น 2 อาคาร
โภชนาการ  โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพาตามวนัเวลา ท่ีนดัหมาย 
 2.  หวัหนา้โครงการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผูว้จิยักบักลุ่มตวัอยา่ง ทบทวนกิจกรรมท่ี
ผา่นมา  
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 3.  อภิปรายกลุ่มร่วมกนัถึงการปฏิบติัการรับประทานอาหารและการออกก าลงักายเพื่อ
ควบคุมระดบัภาวะในเลือด ปัญหาและอุปสรรคในการรับประทานอาหารท่ีเกิดข้ึนในสปัดาห์ท่ีผา่น

มาพร้อมทั้งหาทางแกไ้ขร่วมกนั 
 4.  ทบทวนเป้าหมายของการรับประทานอาหารและออกก าลงักาย 
 5.  แลกเปล่ียนประสบการณ์  พร้อมชมการสาธิตการออกก าลงักายแบบสถาน้ีจากบุคคล
ตน้แบบ 
 6.  หวัหนา้โครงการสรุปสาระส าคญัเปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหานดัหมายวนัเวลาและ
สถานท่ีส าหรับกิจกรรมคร้ังต่อไป  

ส่ือการสอน 

 1.  สไลดค์วามรู้เก่ียวกบัการดูแลตนเองในดา้นการรับประทานอาหารส าหรับบุคลากรท่ี
มีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 2.  บุคคลตน้แบบน าฝึกออกก าลงักายแบบสถานีส าหรับบุคลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 3.  โมเดลอาหารแลกเปล่ียน 

การประเมนิผล 

 สงัเกตความสนใจ ตั้งใจฟัง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พูดคุย ตอบค าถาม
หรือถามค าถาม 
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แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

คร้ังที่ 7-22 

เร่ือง ทบทวนเป้าหมายและฝึกออกก าลงักาย 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 

 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาทบทวนความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังท่ีผา่นมา ทบทวนเป้าหมายของการรับประทาน
อาหารและออกก าลงักาย (ด  าเนินกิจกรรมสปัดาห์ละ 2 คร้ัง ในวนัจนัทร์และวนัพุธ คร้ังละ 60 นาที  
โดยในวนัจนัทร์ฝึกการออกก าลงักายแบบสถานีโดยมีบุคคลตน้แบบเป็นผูก้  ากบัควบคุม  และวนัพุธ
ออกก าลงักายแบบแอโรบิคตามนโยบายรัฐบาล) 

วตัถุประสงค์เฉพาะ   

 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 1.  เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น ช่วยกนัทบทวนการฝึกก ากบัตนเองดา้นอาหาร ฝึก
ทกัษะการก าหนดเมนูอาหารเพ่ือใหไ้ดแ้คลอรีท่ีสมดุลในการลดน ้ าหนกัท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง 

และก าหนดโปรแกรมการออกก าลงักายตรวจสอบความถูกตอ้งและเสนอแนะภายในกลุ่ม 
 2.  ทบทวนเป้าหมายของการรับประทานอาหารและออกก าลงักายเพื่อลดระดบัความ
เส่ียงภาวะสุขภาพในกระแสเลือด 
 3.  วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเอง หาวิธีแกไ้ขปัญหา และตั้งเป้าหมายในการ
ออกก าลงักายร่วมกนั  
 4.  ไดฝึ้กปฏิบติัการออกก าลงักาย 

วธิีการ 

 สปัดาห์ท่ี 5-12 คร้ังท่ี 7-22 (ด  าเนินกิจกรรมสปัดาห์ละ 2 คร้ัง ในวนัจนัทร์และวนัพุธ 
คร้ังละ 60 นาที  โดยในวนัจนัทร์ฝึกการออกก าลงักายแบบสถานีโดยมีบุคคลตน้แบบเป็นผูก้  ากบั
ควบคุม  และวนัพุธออกก าลงักายแบบแอโรบิคตามนโยบายรัฐบาล 

 1.  หวัหนา้โครงการใชแ้นวคิดการจดัการตนเองโดยการใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น
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ปฏิบติัการดูแลตนเองโดยการรับประทานอาหารและออกก าลงักายและบนัทึกลงในแบบบนัทึกการ
ก ากบั 

 2.  หลงัออกก าลงักายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 

 3.  ในสปัดาห์ท่ีสุดทา้ยผูว้ิจยันดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีส าหรับกิจกรรมคร้ังต่อไป 
(สปัดาห์ท่ี 12 วนัศกุร์ เวลา 16.00 น.) 

การประเมนิผล   

 สงัเกตความสนใจ ตั้งใจฟัง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พูดคุย ตอบค าถาม

หรือถามค าถาม 

 

แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

คร้ังที่ 23 

เร่ือง ประเมินผลเก็บขอ้มูลระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัทีและทบทวนกิจกรรมทั้งหมด 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 

 เพื่อใหเ้พื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาทบทวน
ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังท่ีผา่นมาทั้งหมด ทบทวนเป้าหมายของ

การรับประทานอาหารและออกก าลงักาย ปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง และประเมินผล
เก็บขอ้มูลระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัที 

วตัถุประสงค์เฉพาะ   

 เพื่อใหเ้พื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 1.  สามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 2.  ทบทวนกิจกรรมทั้งหมด 
 3.  เพื่อศึกษาโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการ
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สุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร  แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการออกก าลงั
กายระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัที 

วธิีการ 

 ระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินทนัที 

 หลงัสัปดาห์ที่ 12 คร้ังที่ 23 (วนัศุกร์ เวลา 16.00-17.30 น. ใช้เวลา 90นาที) 

 1.  หวัหนา้โครงการพบบุคลากรท่ี  หอ้งประชุมอเนกประสงค ์ ชั้น 2  อาคารโภชนาการ  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา ตามวนัเวลา ท่ีนดัหมายและสร้างสมัพนัธภาพระหว่างผูว้จิยักบักลุ่ม

ตวัอยา่ง 
 2.  หวัหนา้โครงการเก็บขอ้มูลระยะหลงัการทดลองเสร็จส้ินโดยใชแ้บบสมัภาษณ์ขอ้มูล
ส่วนบุคคล แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร  แบบประเมิน
พฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการออกก าลงักาย 

 3.  ผูว้ิจยัทบทวนกิจกรรมทั้งหมด ร่วมกนัดูผลการปฏิบติัจากการบนัทึกบนัทึกขอ้มูลใน
แบบบนัทึกการก ากบัตนเอง ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นทบทวนความรู้ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมทั้งหมด
 4.  ผูว้ิจยัสรุปการจดักิจกรรม 
 5.  ผูว้ิจยัใหก้  าลงัใจและกระตุน้เตือนใหบุ้คลากรท่ีมภีาวะอว้น มีการปฏิบติัตวัในการ
ก ากบัตนเองอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

 

ส่ือการสอน 

 - 

การประเมนิผล 

 สงัเกตความสนใจ ตั้งใจฟังและการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามหรือถามค าถาม 
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แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

คร้ังที่ 24-27 

เร่ือง ปฏิบติักิจกรรมการก ากบัตนเองดา้นการรับประทานอาหารและออกก าลงักายดว้ยตนเองท่ีบา้น

วตัถุประสงค์ทั่วไป  เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมภีาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาปฏิบติัท่ี

บา้นและกระตุน้เตือนการปฏิบติั และการบนัทึกติดตามทางโทรศพัทแ์ละติดตามเยีย่มบา้นสปัดาห์
ละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการใหก้  าลงัใจและกระตุน้เตือนใหก้ลุ่มตวัอยา่ง มีการปฏิบติัตวัในพฤติกรรม
อยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการรับประทานอาหารและการออกก าลงั

กายท่ีเกิดข้ึนใน 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา พร้อมทั้งหาทางแกไ้ขร่วมกนั  

วตัถุประสงค์เฉพาะ   

 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น ฝึกก ากบัตนเองดา้นอาหาร ฝึกทกัษะการก าหนด
เมนูอาหารเพ่ือใหไ้ดแ้คลอรีท่ีสมดุลในการลดน ้ าหนกัท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง และก าหนด
โปรแกรมการออกก าลงักายตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
 2. ทบทวนเป้าหมายของการรับประทานอาหารและออกก าลงักายเพื่อความเส่ียงของ
ภาวะสุขภาพในกระแสเลือด 

 3. วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของตนเอง หาวิธีแกไ้ขปัญหา และตั้งเป้าหมายในการออก
ก าลงักายร่วมกนั  
 4. ไดป้ฏิบติัการออกก าลงักายดว้ยตนเองท่ีบา้น 

วธิีการ 

 ระยะตดิตามผล 

 สัปดาห์ที่ 13-16 (คร้ังที่ 24-27) 

 1. หวัหนา้โครงการใชแ้นวคิดการจดัการตนเองโดยการใหก้ลุ่มเป้าหมาย ปฏิบติัการ

จดัการตนเองโดยการรับประทานอาหารและออกก าลงักายดว้ยรูปแบบสถานีบนัทึกลงในแบบ
บนัทึกการก ากบัตนเองท่ีบา้น  
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 2.  หวัหนา้โครงการพบผูเ้ขา้ร่วมโครงการปฏิบติัท่ีบา้นและกระตุน้เตือนการปฏิบติั และ
การบนัทึกติดตามทางโทรศพัทแ์ละติดตามเยีย่มบา้นสปัดาห์ละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการใหก้  าลงัใจและ

กระตุน้เตือนใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ มีการปฏิบติัตวัในพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รับฟัง
ปัญหาและอุปสรรคในการรับประทานอาหารและการออกก าลงักายท่ีเกิดข้ึนใน 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา 
พร้อมทั้งหาทางแกไ้ขร่วมกนั 
 3.  ในสปัดาห์ท่ี 16  หวัหนา้โครงการนดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีส าหรับกิจกรรมคร้ัง
ต่อไป หวัหนา้โครงการเปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหานดัหมายวนัเวลาและสถานท่ีส าหรับกิจกรรม 
ต่อไป พร้อมทั้งเนน้ย  ้าใหก้ลุ่มตวัอยา่งงดน ้ างดอาหารเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมงเพ่ือเจาะเลือดหา

ระดบัน ้ าตาลในเลือด  ระดบัความดนัโลหิตระดบั  ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด ์ระดบัคอเลสเตอรอลรวม 
ระดบัคอเลสเตอรอลแอชดีแอล  และระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล   (หลงัสปัดาห์ท่ี 16 คร้ังท่ี 28 
วนัองัคาร 

เวลา 8.00 น.)  
 4.  สรุปสาระส าคญั เปิดโอกาสใหซ้กัถามปัญหา นดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีส าหรับ
กิจกรรมคร้ังต่อไป 

ส่ือการสอน - 

การประเมนิผล  สงัเกตความสนใจ ตั้งใจฟัง การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พูดคุย ตอบ

ค าถามหรือถามค าถาม 
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แผนกจิกรรมการจดัโครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

คร้ังที่ 28 

เร่ือง ประเมนิผลและยติุสมัพนัธภาพ 

วตัถุประสงค์ทั่วไป 

 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาทบทวนความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังท่ีผา่นมาทั้งหมด ทบทวนเป้าหมายของการ
รับประทานอาหารและออกก าลงักายเพ่ือลดระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือด กระตุน้ใหบุ้คลากรท่ีมี
ภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาปฏิบติัตวัในการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง และ
ประเมินผลในระยะติดตามผล 

วตัถุประสงค์เฉพาะ   

 เพื่อใหบุ้คลากรท่ีมีภาวะอว้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 1.  สามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 2.  ทบทวนกิจกรรมทั้งหมด 
 3.  เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลและแบบสมัภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล แบบประเมิน
พฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร  แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการ

สุขภาพดา้นการออกก าลงักาย ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง เสน้รอบเอว ระดบัน ้ าตาลในเลือด  ระดบั
ความดนัโลหิต ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด ์ระดบัคอเลสเตอรอลรวม ระดบัคอเลสเตอรอลแอชดีแอล  
และระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล ในเลือดอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง โดยนกัวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย ์ในระยะติดตามผล 

วธิีการ 

 หลงัสัปดาห์ที่ 16 คร้ังที่ 28 (วนัองัคาร เวลา 8.00-10.30น. ใช้เวลา 90นาที) 

 1.  หวัหนา้โครงการพบบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นท่ีหอ้งประชุมอเนกประสงค ์ชั้น 2 อาคาร
โภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา ตามวนัเวลา ท่ีนดัหมาย  และสร้างสมัพนัธภาพระหว่าง
ผูว้ิจยักบักลุ่มตวัอยา่ง 
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 2.  หวัหนา้โครงการเก็บขอ้มูลหลงัการทดลองโดยใชแ้บบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
แบบประเมินพฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร  แบบประเมินพฤติกรรมการ

จดัการสุขภาพดา้นการออกก าลงักาย ชัง่น ้ าหนกั วดัส่วนสูง เสน้รอบเอว ระดบัน ้ าตาลในเลือด  
ระดบัความดนัโลหิต ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด ์ ระดบัระดบัคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลแอชดี
แอล  และระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล ในเลือดอยา่งนอ้ย 8 ชัว่โมง โดยนกัวิชาการวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย ์ 
 3.  หวัหนา้โครงการทบทวนกิจกรรมทั้งหมด ร่วมกนัดูผลการปฏิบติัจากการบนัทึก
บนัทึกขอ้มูลในแบบบนัทึกการก ากบัตนเอง ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ทบทวนความรู้ท่ีไดรั้บจาก

กิจกรรมทั้งหมด  
 4.  หวัหนา้โครงการสรุปการจดักิจกรรม 

 5.  หวัหนา้โครงการใหก้  าลงัใจและกระตุน้เตือนใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการควบคุมและจดัการ
พฤติกรรมดา้นการรับประทานอาหารและออกก าลงักาย 

 6.  หวัหนา้โครงการกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ท่ีใหค้วามร่วมมือและยติุการจดั

กิจกรรมและมอบของท่ีระลึก 

ส่ือการสอน 

 - 

การประเมนิผล 

 สงัเกตความสนใจ ตั้งใจฟังและการมีส่วนร่วมในการตอบค าถามหรือถามค าถาม 
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3.5 มาตรฐานคุณภาพงาน 
ตารางท่ี 3-18 ตารางมาตรฐานคุณภาพงาน 

ขั้นตอน มาตรฐานคุณภาพ 

ประชุมเพื่อหาแนวทางและก าหนดวนัตรวจ
สุขภาพประจ าปีของบุคลากร 

ประเด็นท่ีประชุมไดม้ติสรุปจากท่ีประชุมโดยบุคลากรใน
แผนกอาชีวเวชศาสตร์ 

เวียนเอกสารและประสานแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ท าความเขา้ใจ 

แผนกท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บเอกสารช้ีแจงรายละเอียดขั้นตอน
ครบถว้น 

ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี 1.บุคลากรแต่ละแผนกเขา้รับการตรวจสุขภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก  าหนด 
2.การคดักรองประเภทของแลปโดยพยาบาลวิชาชีพ 
3. เจาะเลือดโดยนกัเทคนิคการแพทย ์

สรุปผลการตรวจสุขภาพ/คดัแยกกลุ่มท่ีมีภาวะ
อว้น 

แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์เป็นผูอ่้านผลการตรวจสุขภาพ 

ประชุมออกแบบการด าเนินงานโครงการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับบุคลากร
ท่ีมีภาวะอว้น 

ประเด็นท่ีประชุมไดม้ติสรุปจากท่ีประชุมโดยบุคลากรใน
แผนกอาชีวเวชศาสตร์ 

เสนอโครงการต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อขออนุมติั แบบโครงการถูกตอ้งครบถว้นตามรายละเอียดของคณะ 

เปิดรับสมคัรบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นเขา้
โครงการ 

บุคลากรท่ีมีภาวะเส่ียงไดรั้บข่าวสารและรับทราบเอกสาร
ช้ีแจงโครงการครบ 100% 

จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ด าเนินการตามแผนใหค้รอบถว้นตามวตัถุประสงค ์

ติดตามผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ด าเนินการตามแผนใหค้รอบถว้นตามวตัถุประสงค ์

สรุปผลการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 

สรุปโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรท่ีมี
ภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
เรียบร้อยภายในก่อนส้ินปีงบประมาณ 
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3.6 ระบบตดิตามประเมินผล 

 1. ฝึกทกัษะการออกก าลงักายโดยตวัเองท่ีบา้น 
 2. ฝึกทกัษะการก าหนดเมนูอาหารตามรูปแบบธงโภชนาการและจ านวนแคลอร่ีท่ีเหมาะสมและการจดัการตนเองโดยตวัเองท่ีบา้น 
 3. บนัทึกกิจกรรมการปฏิบติัตวัดา้นการจดัการตนเอง 
 4. ทบทวนการปฏิบติัตวัเอง 
 5. กระตุน้เตือนและใหก้  าลงัใจทางโทรศพัทใ์นปฏิบติัพฤติกรรมต่อไป 
 ตารางท่ี 3-19 ตารางระบบติดตามประเมินผล 

ระยะ ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ระยะที่ 5 

เคร่ืองมือที่ใช้     - แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามพฤติกรรมการจดัการ
สุขภาพดา้นการรับประทานอาหาร 
    - แบบสอบถามพฤติกรรมการ
จดัการสุขภาพดา้นการออกก าลงั
กาย 
     - เกบ็ขอ้มูลดา้นโลหิตวิทยาทาง
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ 
   - แบบประเมินและเขา้ใจปัญหา 

   - แผนการสอน
เร่ืองภาวะอว้น 
   - แบบประเมิน
ตนเองดา้น
พฤติกรรมและแบบ
แผนกิจกรรมตาม
เป้าหมาย 
   - แบบวาง
แผนการเปลี่ยน
พฤติกรรม 

   - แผนการสอนเร่ืองการเลือก
รับประทานอาหารตามหลกั
โภชนาการส าหรับผูท้ี่มีภาวะอว้น 
   - แผนการสอนเร่ืองการการ
ออกก าลงักายแบบสถานีส าหรับผู ้
ที่มีภาวะอว้น 
   - แบบตรวจสอบกิจกรรม
ประจ าวนั 
   - แบบบนัทึกพฤติกรรมการ
จดัการตวัเองดา้นการรับประทาน
อาหารและออกก าลงักาย 
 

- แบบสอบถามขอ้มูล
ส่วนบุคคล 
แบบสอบถาม
พฤติกรรมการจดัการ
สุขภาพดา้นการ
รับประทานอาหาร  
แบบสอบถาม
พฤติกรรมการจดัการ
สุขภาพดา้นการออก
ก าลงักาย 

   - แบบบนัทึกพฤติกรรมการจดัการตวัเองดา้น
การรับประทานอาหารและออกก าลงักาย 
   - แบบบนัทึกการโทรติดตามเยีย่มบา้น 
  - แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามพฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้น
การรับประทานอาหาร  แบบสอบถาม
พฤติกรรมการจดัการสุขภาพดา้นการออกก าลงั
กาย 
- เกบ็ขอ้มูลดา้นโลหิตวิทยาทางหอ้งปฏิบติัการ
ทางการแพทย ์ 
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บทที่  4  

  ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไขและการพฒันางาน 
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4.1  ปัญหา  อุปสรรค และความเส่ียง  

    ตารางท่ี 4-1  ตารางปัญหา  อุปสรรค และความเส่ียง  

ที่ ผงักระบวนการ ปัญหา/ ความเส่ียงส าคญัทีพ่บในการปฏิบัตงิาน 
1 ประชุมเพื่อหาแนวทางและก าหนดวนัตรวจสุขภาพ

ประจ าปีของบุคลากร 
วนัในการประชุมในแต่ละปีอาจไม่เป็นไปตามแผนหรืออาตคลาดเคล่ือน ข้ึนอยูก่บังบประมาณแต่
ความพร้อมของแผนกต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2 เวียนเอกสารและประสานแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท าความ
เขา้ใจ 

การประสานงานและการเวียนเอกสารกบัผูท่ี้ท าหนา้ท่ีหลกัในระยะเวลาท่ีกระชั้นชิดนั้น อาจท าให้
แผนกท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีความพร้อมในการบริหารจดัการคนและทรัพยากรอ่ืนๆ 

3 ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี การจดัการเร่ืองช่วงเวลาของการเขา้รับบริการของแต่ละแผนกอาจไม่ชดัเจนรวมถึงแนวทาง 
ขั้นตอนการเขา้รับบริการอาจท าใหบุ้คลากรเกิดความสบัสนและไม่เขา้ใจในขั้นตอนการเขา้รับ
บริการ 

4 ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากรเจาะเลือดตรวจสุขภาพกนัเองโดยพยาบาลวิชาชีพของแต่ละแผนก โดยไม่แจง้การเจาะ
เลือดและ vital sign และรายช่ือท่ีแผนกสร้างเสริมสุขภาพ ท าใหก้ารคียแ์ลปและขอ้มมูลท่ีใชใ้น
การตรวจสุขภาพไม่ครบถว้น 

5 สรุปผลการตรวจสุขภาพ/คดัแยกกลุ่มท่ีมีภาวะอว้น เน่ืองจากแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์มคีนเดียวท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการอ่านผล และพยาบาลวิชาชีพ
ไม่สามารถสรุปยอดไดเ้มื่อบุคลากรไม่มาตรวจสุขภาพประจ าปีในช่วงเวลาท่ีก  าหนด 

6 ประชุมออกแบบการด าเนินงานโครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพส าหรับบุคลากรท่ีมภีาวะอว้น 

หากการสรุปผลหรือตรวจสุขภาพมีการล่าชา้ในการสรุปผลอาจส่งผลต่อช่วงเวลาใหก้ารก าหนก
วนัในการจดัโครงการ 
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4.1  ปัญหา  อุปสรรค และความเส่ียง (ต่อ ) 

 

 

ที่ ผงักระบวนการ ปัญหา/ ความเส่ียงส าคญัทีพ่บในการปฏิบัตงิาน 
7 เสนอโครงการต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อขออนุมติั เอกสารโครงการไม่พร้อมในการอนุมติัเช่น การตรวจสอบระเบียบการเงินและพสัดุซ้ือตอ้งมีความถูกตอ้ง

ครบถว้น 
8 เปิดรับสมคัรบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นเขา้

โครงการ 
ความทัว่ถึงของการรับรู้ข่าวสารการเปิดรับสมคัรโครงการ รวมถึงการเปิดรับสมคัรไม่ไดจ้  านวนตามตอ้งการ
เน่ืองการหน่วยงานมีการท างานแบบเป็นกะ แต่โครงการเป็นลกัษณะการเขา้ค่ายเชิงปฏิบติัการ 

9 จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบกิจกรรมท่ีไม่หลากหลายหรือน่าสนใจท าใหบุ้คลากรไม่เขา้โครงการตลอดโครงการ หรือกิจกรรมราย
คร้ัง ไม่สอดคลอ้งกบัเวลาการท างานท่ีมีการข้ึนเวรของบุคลากรบางกลุ่ม 

10 ติดตามผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เน่ืองจากกิจกรรมติดตามผลมีทั้งกิจกรรมท่ีจดัข้ึนแบบเป็นกลุ่มรายคร้ัง และบางช่วงเป็นกิจกรรมท่ีบุคลากรท่ี
ตอ้งมีการปฏิบติัเองท่ีบา้น ท าใหข้าดการติดตามผลท่ีสม ่าเสมอ หรือกลุ่มเป้าหมายหายจากการเขา้ร่วมกิจกรรม
ตลอดโครงการ 

11 สรุปผลการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 

ขอ้มูลไม่ครบ เน่ืองจากบุคลากรบางท่านไม่เขา้ร่วมกิจกรรมครบ หรือขาดหายการท าแบบสองถามพฤติกรรม 
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4.2  แนวทางแก้ไขปัญหาและพฒันางาน 
ตารางท่ี 4-2  แนวทางแกไ้ขปัญหาและพฒันางาน 

ที่ ผงักระบวนการ แนวทางแก้ไขปัญหาและพฒันางาน 
1 ประชุมเพื่อหาแนวทางและก าหนดวนัตรวจสุขภาพ

ประจ าปีของบุคลากร 
ประสานกบังานการเงินและบญัชีรวมถึงงานบริหารงานบุคคลในความพร้อมในการจดัการ
ตรวจสุขภาพประปีของบุคลากร เช่น การกนังบประมาณ หรือความพร้อมของหน่วยงาน 

2 เวียนเอกสารและประสานแผนกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท า
ความเขา้ใจ 

หากทราบวนัเวลาท่ีการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรท่ีชดัเจนใหรี้บประสานงานกบั
แผนกและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยทนัที 

3 ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี ประชาสมัพนัธแ์จง้ช่วงเวลาและขั้นตอนท่ีชดัเจนผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารเวียนช้ีแจง 
การประชุมหวัหนา้แผนก และทางส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยอ่ืีนๆ 

4 ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี แจง้ไปท่ีแผนกผา่นหวัหนา้งานใหป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีไดต้ั้งไวแ้ต่หากมีความจ าเป็นท่ีไม่
สามารถเจาะเลือดท่ีหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ใหม้ีการเปิดประวติัและส่งใบน าทางท่ีแผนก
สร้างเสริมสุขภาพทุกรายหลงัจากเจาะเลือดและส่งเลือดท่ีหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ลว้ 

5 สรุปผลการตรวจสุขภาพ/คดัแยกกลุ่มท่ีมีภาวะอว้น ใหแ้พทยท์ยอยอ่านผลโดยไม่ตอ้งรอหมดก าหนดการตรวจสุขภาพ  
6 ประชุมออกแบบการด าเนินงานโครงการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพส าหรับบุคลากรท่ีมี
ภาวะอว้น 

แผนกประชุมวางแผนเป็นแผนการด าเนินท่ีเป็นปี ท าใหม้ีความพร้อมในการจดัโครงการทนัที
เมื่อพร้อม 
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4.2  แนวทางแก้ไขปัญหาและพฒันางาน (ต่อ) 
ตารางท่ี 4-2  แนวทางแกไ้ขปัญหาและพฒันางาน 

ที่ ผงักระบวนการ แนวทางแก้ไขปัญหาและพฒันางาน 
7 เสนอโครงการต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อขออนุมติั สอบถามและหารายละเอียดโดยตรงจากเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีก่อนล่วงหนา้พื่อป้องกนั

ความผดิพลาดท่ีจะน าไปสู่การล่าชา้ในการเสนอโครงการอนุมติั 
8 เปิดรับสมคัรบุคลากรท่ีมีภาวะอว้นเขา้โครงการ การประชาสมัพนัธโ์ครงการตอ้งระบุคุณสมบติัท่ีชดัเจนและประชาสมัพนัธท์ั้งรู้แบบโดยตรง

และสาธารณะ รมถึงระยะเวลาเปิดรับสมคัรควรแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือนเน่ืองจาก
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีสนใจจะไดม้กีารบริหารจดัการเวรในการท างานท่ีเหมาะสม 

9 จดักิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ วางแผน ออกแบบกลยทุธท์างสุขศึกษาท่ีมคีวามหลากหลายและน่าสนใจ เปิดโอกาสให้
บุคลากรสะทอ้นกลบัรูปแบบกิจกรรมท่ีสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย พฒันาปรับปุง
กบัการจดัโครงการของหน่วยงานอ่ืน หรือปีก่อนหนา้ท่ีไดม้ีการตจดัโครงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 

10 ติดตามผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การจดักิจกรรมติดตามผลท่ีมีการจดัรายคร้ังออกแบบกิจกรรมท่ีเป็นช่วงเวลาพกัเท่ียงหรือช่วง
เลือกงานเพื่อไม่ใหก้ระทบเวลางาน และกิจกรรมติดตามการปฏิบติัพฤติกรรมเองท่ีบา้น ตอ้งมี
การใชเ้คร่ืองมือบนัทึกพฤติกรรม และมกีารโทรเยีย่มเพื่อติดตามผล และกระตุน้เต่ือนเป็น
ระยะๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

11 สรุปผลการจดัโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพ 

ใชก้ารโทรสอบถาม  การเยีย่มหรือเขา้หาบุคลากรผูเ้ขา้ร่วมโครงการแบบเชิงรุก ใหร้างวลั
บุคลากรท่ีเขา้ครบตลอดโครงการ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามการจดัการพฤติกรรมสุขภาพโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
บุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา   
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โครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพบุคลากรที่มภีาวะอ้วน  

 คณะแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา   

ค าช้ีแจง : 

 1.  แบบสอบถามชุดน้ีส าหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังานจริงในคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยั
บูรพา ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป 
 2.  แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึน โดยมีวตัถุเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจดัการสุขภาพ ใน
บุคลากรท่ีมีภาวะอว้น  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 3.  แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน จ  านวนทั้งหมด  42  ขอ้  ดงัน้ี คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป          12   ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการจดัการตนเองดา้นการรับประทานอาหาร  20   ขอ้
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจดัการตนเองดา้นการออกก าลงักาย     10  ขอ้ 
 4.  เพื่อใหแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์ใหไ้ดผ้ลใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริงมากท่ีสุด ค  าตอบของทุกท่าน ผูว้จิยัถือว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ จะเก็บรักษาไว้

เป็นความลบั  น ามาใชเ้พ่ือการวิจยัเท่านั้น และขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งยิง่ 
และจะน าเสนอผลวิจยัในภาพรวม ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

ค าช้ีแจง โปรดเติมขอ้มูลในช่องว่างและเลือกใส่เคร่ืองหมาย ≥ ลงใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบั

ความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
1.  เพศ 

 1.   ชาย     

 2.   หญิง        [   ] SEX 
2.  อาย…ุ…………………..ปี       [   ] AGE 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด        [   ] EDU 

 1.    มธัยมศึกษา/ ปวช. 
 2.    ปวส./อนุปริญญา   
 3.    ปริญญาตรี 
 4.    สูงกว่าปริญญาตรี 
4.  สถานภาพสมรส        [   ] STA 

 1.    โสด  

 2.    สมรส  

 3.    หมา้ย / หยา่ / แยกกนัอยู ่
5.  จ  านวนเงินจากการประกอบอาชีพประจ าและงานเสริม…………………….บาท  [   ] INC 
6.  สาขาวิชาชีพ         [   ]POS 
 1.  แพทย ์  

 2.  ทนัตแพทย/์เจา้หนา้ท่ีทนัตกรรม     

 3.   เภสชักร/เจา้หนา้ท่ีเภสชักรรม   

 4.  พยาบาล  

 5.  ผูช่้วยเหลือคนไข ้             

 6.  คนงาน/พนงังานเปล/ยาม/คนขบัรถ                                  
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 7.  โภชนากร/คนครัว  

 8.  นกัเทคนิคการแพทย ์        

 9.  นกัวิชาการสาธารณสุข/นกัวิชาการศึกษา                             

 10.  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล/บญัชี/ธุรการ/ส านกังาน          

 11.  อ่ืน ๆ ระบุ……………………. 

7.  การข้ึนเวรนอกเวลา        [   ] OVE 
 1.  อยูเ่วรนอกเวลาราชการ.............ชัว่โมง/ สปัดาห์  

 2.  ไม่ไดอ้ยูเ่วรนอกเวลาราชการ 

8.  ระยะเวลาในการปฏิบติังานในหน่วยงาน.....................ปี    [   ] PER 

9.  ท่านมีบุคคลในครอบครัวท่ีมโีรคประจ าตวัหรือไม่     [   ] FAM

 1.  ไม่มี 
 2.  มี 
  2.1.  เบาหวาน  
  2.2.  ความดนัโลหิตสูง  
  2.3.  ไขมนัในเลือดสูง  

  2.4.  อ่ืน ๆ ระบุ......................  

10.  ประวติัการลดน ้ าหนกั       [   ] HIS 
 1.  ไม่เคย  

 2.  เคยควบคุมอาหาร  

 3.  เคยออกก าลงักาย  

 4.  เคยควบคุมอาหารและเคยออกก าลงักาย 

11.  ท่านมีความเส่ียงทางพฤติกรรมสุขภาพ     [   ] BEH 

 1.  สูบบุหร่ี              
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 2.  เคยสูบบุหร่ี                            

 3.  ไม่สูบบุหร่ี 
 4.  ออกก าลงักาย..........คร้ัง/ สปัดาห์  

 5.  เคยออกก าลงักายแลว้หยดุไป  

6.  ไม่ออกก าลงักาย 
7.  ด่ืมแอลกอฮอร์                         

8.  เคยด่ืมแอลกอฮอร์               

9.  ไม่ด่ืมแอลกอฮอร์ 

12.  ขอ้มูลภาวะสุขภาพ        [   ] HEA 

 1.  น ้ าหนกั................................................................กิโลกรัม 
 2.  ส่วนสูง................................................................เซนติเมตร 

 3.  ดชันีมวลกาย.......................................................กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 4.  เสน้รอบเอว.........................................................เซนติเมตร 
 5.  ระดบัน ้ าตาลในเลือด...........................................มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร                                           
 6.  ระดบัความดนัโลหิต............................................มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

 7.  ระดบัคอเลสเตอรอลรวม.....................................มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

 8.  ระดบัคอเลสเตอรอลแอชดีแอล...........................มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

 9.  ระดบัคอเลสเตอรอลแอลดีแอล...........................มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 
 10.  ระดบัไตรกลีเซอร์ไรด.์........................................มิลลิกรัมต่อเดซลิตร 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการจดัการสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร 

ค าช้ีแจง ขอใหพิ้จารณาขอ้ความต่อไปน้ีว่าตรงความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด โปรดท าเคร่ืองหมาย 

≥ ในช่อง “ปฏิบติัเป็นประจ า” “ปฏิบติับ่อยคร้ัง” “ปฏิบติับางคร้ัง” “ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง” “ไม่
ปฏิบติั” เพียงแห่งเดียวในแต่ละประโยค    กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ โดยมีรายละเอียดการปฏิบติั 

ดงัน้ี 

 ปฏิบติัเป็นประจ า หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นทุกวนั 
 ปฏิบติับ่อยคร้ัง  หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 5-6 วนัต่อสปัดาห์
 ปฏิบติับางคร้ัง   หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 3-4 วนัต่อสปัดาห์

 ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 1-2 วนัต่อสปัดาห์ 
 ไม่ปฏิบติั  หมายถึง  ท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเลย 

ข้
อ 

ข้อความ 
 ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(5) 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง

(4) 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 
(3) 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ คร้ัง 

(2) 

ไม่
ปฏิบัติ 
(1) 

รหัส 

1. 

ท่านตั้งเป้าหมายในการ
ลดน ้ าหนกัโดยการ
ควบคุมอาหารช่วยให้
ท่านบงัคบัตนเองได ้

     

[   ] N01 

2. 

ท่านงดรับประทาน
อาหารจุบจิบระหว่าง
ม้ืออาหาร ช่วยใหท่้าน
ลดน ้ าหนกัไดจ้ริง 

     

[   ] N02 

3. 

ท่านหลีกเล่ียงการด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน 
เช่น น ้ าอดัลม น ้ าหวาน 
ท าใหน้ ้ าหนกัตวัลดลง
ไดจ้ริง 
 

     

[   ] N03 
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ข้
อ 

ข้อความ 
 ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(5) 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง

(4) 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 
(3) 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ คร้ัง 

(2) 

ไม่
ปฏิบัติ 
(1) 

รหัส 

4. 

ท่านจ ากดัปริมาณ
อาหารในแต่ละม้ือ
สามารถท าใหท่้านลด
น ้ าหนกัไดจ้ริง 

     

[   ] N04 

5. 

ท่านเห็นคนท่ี
รับประทานอาหารตาม
ธงโภชนาการทุกวนั
ช่วยท าใหล้ดน ้ าหนกัได้
ท่านจึงเลือกท าตาม 

     

[   ] N05 

6. 

ท่านถูกเตือนจาก
เจา้หนา้ท่ีในโครงการ
ท าใหท่้านตอ้งควบคุม
อาหารและออกก าลงั
กายใหไ้ด ้

     

[   ] N06 

7. 

ท่านคิดและควบคุม
ตวัเองเสมอว่าจะเลิก
รับประทานอาหารท่ีไม่
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

     

[   ] N07 

8. 
ท่านรับประทานขนม
กรุบกรอบหรืออาหาร
ว่างประเภทแป้งเสมอๆ 

     
[   ] N08 
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ข้อ ข้อความ 
 ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(5) 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง

(4) 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 
(3) 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ คร้ัง 

(2) 

ไม่
ปฏิบัติ 
(1) 

รหัส 

9. 

ท่านใหร้างวลั
ตนเองเมื่อสามารถ
ควบคุมอาหารได้
ตามเป้าหมาย 

     [   ] N09 

10. 

ท่านหมัน่จดบนัทึก
อาหารท่ี
รับประทานในแต่
ละวนั 

     

[   ] N10 

….. …………………
………………… 

      
……….. 

20. ท่านหมัน่
เปรียบเทียบปริมาณ
การรับประทาน
อาหารกบัเพื่อน
ก่อนตดัสินใจท่ีจะ
ทานนอ้ยลง 

     [   ] R20 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤตกิรรมการจดัการสุขภาพด้านการออกก าลังกาย 

ค าช้ีแจง ขอใหพิ้จารณาขอ้ความต่อไปน้ีว่าตรงความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด โปรดท า 

เคร่ืองหมาย ≥ ในช่อง “ปฏิบติัมากท่ีสุด” “ปฏิบติัมาก” “ปฏิบติัค่อนขา้งมาก” “ปฏิบติัค่อนขา้ง
นอ้ย” “ปฏิบติันอ้ยเป็นประจ า” “ปฏิบติับ่อยคร้ัง” “ปฏิบติับางคร้ัง” “ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง”  “ไม่
ปฏิบติั” เพียงแห่งเดียวในแต่ละประโยค กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้โดยมีรายละเอียดการปฏิบติั 

ดงัน้ี 

 ปฏิบติัเป็นประจ า หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นทุกวนั 
 ปฏิบติับ่อยคร้ัง  หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 5-6 วนัต่อสปัดาห์
 ปฏิบติับางคร้ัง   หมายถึง   ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 3-4 วนัต่อสปัดาห์
 ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 1-2 วนัต่อสปัดาห์ 
 ไม่ปฏิบติั  หมายถึง  ท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเลย 

ข้อ ข้อความ 
 ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(5) 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง

(4) 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 
(3) 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ คร้ัง 

(2) 

ไม่
ปฏิบัติ 
(1) 

รหัส 

1. 

ในวนัท่ีท่านไม่ได้
ท างาน ท่านมกัใช้
เวลาส่วนใหญ่นัง่ ๆ 
นอน ๆ มากกว่า
การเคล่ือนไหว
ร่างกาย                      

     

[   ] E01 

2. 

ท่านออกแรงท างาน
บา้นจนรู้สึกเหน่ือย 
และเหง่ือซึม อยา่ง
นอ้ยคร้ังละ 30 นาที 

     

[   ] E02 
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ข้อ ข้อความ 
 ปฏิบัติเป็น
ประจ า 
(5) 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง

(4) 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 
(3) 

ปฏิบัติ 
นาน ๆ คร้ัง 

(2) 

ไม่
ปฏิบัติ 
(1) 

รหัส 

3. การท่ีท่านบงัคบั
ตนเองใหอ้อกก าลงั
กายอยา่งนอ้ย 3 วนั
ต่อสปัดาห์เพราะท า
ใหท่้านลดน ้ าหนกั
ไดจ้ริง 

     [   ] E03 

4. ท่านวางเป้าหมาย
ใหต้นเองมีน ้ าหนกั
ท่ีลดลงและหมัน่
ออกก าลงักายเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายนั้น
ใหไ้ด ้

     [   ] E04 

5. การเดินเร็วขณะ
ปฏิบติังานท่ีผา่นมา
ของท่าน ช่วยให้
การลดน ้ าหนกัได ้
ฉนัจึงเลือกปฏิบติั 

     [   ] E05 

….. …………………      ………. 

10. ท่านปฏิบติัตาม
เป้าหมายการออก
ก าลงักายท่ีตั้งไวไ้ด้
ทุกคร้ัง 

     [   ] E10 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินและเขา้ใจปัญหา และวางแผนการเปล่ียนพฤติกรรม 
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แบบประเมินและเข้าใจปัญหา และวางแผนการเปลี่ยนพฤติกรรม 

แบบประเมนิและเข้าใจปัญหา 

ปัญหา : 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าใจปัญหา 

 ท่านคิดว่าท่านมีปัญหาดา้นใด 

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

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

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

ปัญหาท่ีแทจ้ริงคืออะไร 

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

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

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

ขั้นตอนที่ 2 : จงท ารายการแก้ไขปัญหา 

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

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

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

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกแนวแก้ไขปัญหา  และท าตามแผนที่ก าหนด  

 แนวทางแกไ้ขปัญหาใดท่ีท่านเลือก 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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 ท่านจะเร่ิมตน้แผนอยา่งไร 

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

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

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

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบความก้าวหน้า 

 ท่านแน่ใจอยา่งไรต่อแผนท่ีจะตอ้งด าเนินการ 

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

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

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

 แผนน้ีสามารถแกปั้ญหาไดห้รือไม่ 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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แบบวางแผนการเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ในการวางแผนการเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างน้อยอย่างหนึง่ และตั้งเป้าหมายทีท่่านจ าเป็นต้อง

ท าให้ถึงเป้าหมายนั้น 

 

เป้าหมาย : ฉันต้องการเปลีย่น 

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

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

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

ส่ิงที่ยบัยั้ง : แทนที่ฉันจะท าส่ิงนั้น  ฉันจะท า 

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

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

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

รางวลั : เม่ือฉันเปลีย่นพฤตกิรรมได้ตามเป้าหมายฉันจะ 

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 

แบบบนัทึกการจดัการตนเองดา้นการรับประทานอาหาร 
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แบบบันทึกการจัดการตนเองด้านการรับประทานอาหาร 

 การบนัทึกรายการอาหารท่ีบุคลากรรับประทานในม้ือหลกั และอาหารระหว่างม้ือในแต่ละ
วนั บุคลากรท่ีมีภาวะอว้นตอ้งบนัทึกทุกวนั โดยผูว้ิจยัจะช่วยประเมินความเหมาะสมของการ
บริโภคอาหารในแต่ละม้ือร่วมกบับุคลากรในวนัท่ีเยีย่มบา้นหรือนดัติดตามผล และมีการค าแนะน า
ค  าปรึกษาในวนัท่ีมีการเยีย่มบา้น 

ตารางการบนัทึกการรับประทานอาหาร 

                การบันทกึอาหาร วนัที่........................เดือน...........................พ.ศ.......................... 

หมวด
อาหาร 

หน่วย ปริมาณอาหาร 
ม้ือเช้า ว่างเช้า กลางวนั ว่างบ่าย ม้ือเยน็ รวม 

เวลาท่ีกิน        
ขา้ว/แป้ง ทพัพ ี       

ผกั ทพัพ ี       
เน้ือสตัว ์ ชอ้นกิน

ขา้ว 
      

ไขมนั ชอ้นชา       
ผลไม ้ ส่วน       
นม แกว้       

น ้าตาล ชอ้นชา       
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เมนูอาหาร 

ม้ือเช้า ว่างเช้า กลางวนั ว่างบ่าย ม้ือเยน็ ก่อนนอน 
 
 
 
 

     

 

ตารางการบนัทึกสรุปการรับประทานอาหาร 

รวมการตวงนับปริมาณอาหารทีบ่ริโภคใน 1 วนั 
กลุ่ม ข้าว ผกั เน้ือสัตว์ ผลไม้ นม ไขมนั น า้ตาล พลงังาน 

หน่วยตวง ทัพพ ี ทัพพ ี ช้อนกนิ
ข้าว 

ส่วน แก้ว ช้อนชา ช้อนชา กโิลแคลอร่ี 

รวมทั้งวนั         

ปริมาณที่
แนะน า 

        

ปริมาณที่
แตกต่าง 

        

สรุป ได้พลงังานจากอาหารมากกว่าก าหนด.................กโิลแคลอร่ี 
 

กลุ่มขา้ว-แป้ง 1  ทพัพ ี  ใหพ้ลงังานประมาณ  83  กิโลแคลอร่ี 
กลุ่มผกั  1  ทพัพ ี  ใหพ้ลงังานประมาณ  1    กิโลแคลอร่ี 
กล่มเน้ือสตัว ์ 1  ชอ้นกินขา้ว  ใหพ้ลงังานประมาณ  54  กิโลแคลอร่ี 
และถัว่เมลด็แหง้  
กลุ่มไขมนั  1  ชอ้นชา ใหพ้ลงังานประมาณ  45  กิโลแคลอร่ี 
กลุ่มผลไม ้ 1  ส่วน  ใหพ้ลงังานประมาณ  70  กิโลแคลอร่ี 
กลุ่มนม  1  แกว้  ใหพ้ลงังานประมาณ  15  กิโลแคลอร่ี 
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ภาคผนวก ง 

แบบบนัทึกการจดัการตนเองดา้นการออกก าลงักาย 
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แบบบันทึกการจัดการตนเองด้านการออกก าลังกาย 

การบนัทึกการออกก าลงักายในแต่ละวนัของบุคลากร โดยตอ้งบนัทึกทุกวนั โดยผูว้จิยัจะช่วย

ประเมินความเหมาะสมของการออกก าลงักายในแต่ละชนะและประเภทให ้ในวนัท่ีเยีย่มบา้นหรือ

ติดตามผล และมีการค าแนะน าค  าปรึกษาในวนัท่ีมีการเยีย่มบา้น 

สัปดาห์ที่........   ระหวา่งวนัท่ี..... ถึง ..... เดือน..................... พ.ศ. .......... 

วนั ชนิดของกฬีาหรือ

กจิกรรมทางกาย 

ระยะเวลาต่อ

คร้ัง (นาท)ี 

จ านวนคร้ัง 

ต่อวนั 

สถานที ่

จนัทร์     

องัคาร     

พุธ     

พฤหัส     

ศุกร์     

เสาร์     

อาทิตย์     

รวมจ านวนต่อสัปดาห์   - 
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แบบก ากบัตนเองในการออกก าลงักาย สัปดาห์ที่ ....... 

 

เป้าหมายในการเดิน
เร็ว 

สัปดาห์ท่ี ...... สัปดาห์ท่ี ...... 
วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

วนัที่
.......... 

ชีพจรก่อน 
ออกก าลงักาย 

              

ชีพจรขณะ 
ออกก าลงักาย 

              

ชีพจรหลงั 
ออกก าลงักาย 

              

ระยะเวลาที ่
ออกก าลงักาย 

              

อาการแทรกซ้อนที่
เกิดข้ึนขณะ 
ออกก าลงักาย 

 

การแกไ้ข  
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกบัร่างกายและ
จิตใจ 
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กราฟการบันทึกน ้าหนัก (กิโลกรัม) 
ขอใหช้ัง่น ้ าหนกัทุกสปัดาห์แลว้จดบนัทึกพร้อมระบายสีลงในช่องน ้ าหนกัท่ีชัง่ไดใ้นวนัท่ีชัง่ 

วัน
/เดื

อน
/ปี

                     

89                     
88                     
87                     
86                     
85                     
84                     
83                     
82                     
81                     
80                     
79                     
78                     
77                     
76                     
75                     
74                     
73                     
72                     
71                     
70                     
69                     
68                     
67                     
66                     
65                     
64                     
63                     
62                     
61                     
60                     

กราฟแสดงน ้ าหนกัท่ีลดลงอยา่งไดผ้ลดี  ตอ้งเป็นแบบขั้นบนัไดลง 
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ภาคผนวก จ 

แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร  



ห น้ า  | 152 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน | เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ 

แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง การประเมนิสุขภาพเบ้ืองต้น (ภาวะอ้วน) 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 
1.เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย
สามารถประเมินภาวะ
สุขภาพเบ้ืองตน้ของ
ตนเองได ้

Class 
1.ตรวจและประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ 
     การวดัปริมาณไขมนัในช่องทอ้งและไขมนัใตช้ั้น
ผวิหนงับริเวณหนา้ทอ้งจะบอกไดว้่าเป็นโรคอว้นลง
พุงหรือไม่ แต่จะวินิจฉยัว่าเป็นโรคอว้นลงตวัหรือไม่
นั้น หากตอ้งการค าตอบท่ีแน่นอนตอ้งท าการวดัดู
ปริมาณไขมนัในร่างกายว่ามีมากนอ้ยขนาดไหน โดย
ใชเ้คร่ืองมือพิเศษซ่ึงส้ินเปลืองและยุง่ยาก 
    ทัว่ไปจึงใชด้ชันีความหนาของร่างกายหรือค่าดชันี
มวลกาย(BMI : Body Mass Index) เป็นหลกัในการ
วินิจฉยั ประกอบกบัวดัเสน้รอบเอว (Waist 
circumference) หรืออตัราส่วนของเสน้รอบเอวต่อเสน้
รอบสะโพก โดยมาตรฐานน้ีใชส้ าหรับการประเมิน
ภาวะการสะสมไขมนัในกลุ่มคนท่ีมีอาย2ุ0ปีข้ึนไป 

-กลุ่มสิทธิสวสัดิการ
ขา้ราชการ 
-กลุ่มผูป้ระกนัตน 

-บรรยาย และสาธิต -1 ชัว่โมง -วิทยากร 
-เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-คอมพิวเตอร์ 
-VCD ส่ือการสอน 
-โปสเตอร์ แผน่พบั 
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วตัถุประสงค์   เน้ือหา  กลุ่มเป้าหมาย  วธิีการ  เวลา  อุปกรณ์  งบประมาณ  
(บาท/คน)  

 1.ค่าดัชนีความหนาของร่างกายหรือค่าดชันีมวลกาย   
(BMI : Body Mass Index)  

สูตร            
น ้ าหนักตวั(กิโลกรัม)

ส่วนสูง(เมตร)𝟐  

-ค่าBMI นอ้ยกว่า > 18.5 = น ้ าหนกันอ้ย 
-ค่าBMI ระหว่าง 18.5 - 22.9 = น ้ าหนกัปกติ 
-ค่าBMI ระหว่าง 23 – 24.9 = น ้ าหนกัเกิน 
-ค่าBMI ระหว่าง 25 – 29.5 = โรคอว้น 
-ค่าBMI มากกว่า 30 = อว้นมาก 
2.การวดัเส้นรอบเอว (Waist circumference) 
1.ยนืเทา้แยกจากกนั 25 – 30 ซม. 
2.หายใจเบาๆ 
3.ใชส้ายวดั วดัรอบเอว โดยผา่นสะดือผูว้ดั ผูว้ดัตอ้งนัง่
ขา้งๆ และตอ้งวดัขณะหายใจออก 
4.ใหส้ายวดัแนบกบัล าตวั ไมรั่ดแน่น 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง การประเมนิสุขภาพเบ้ืองต้น (ภาวะอ้วน) 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา  อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 5.ใหร้ะดบัของสายตาท่ีวดัรอบเอววางอยูใ่นแนวขนาน
กบัพ้ืน 
6.ส่วนสะโพกใหว้ดับริเวณส่วนกน้ท่ียืน่ออกมามาก
ท่ีสุด 
     เสน้รอบเอวท่ีเหมาะส าหรับคนเอเชียคือ 90 ซม.
ส าหรับผูช้าย และ 80 ซม.ส าหรับผูห้ญิง ผูช้ายท่ีมีรอบ
เอวมากกว่า 36 น้ิว หรือ 90 ซม. และผูห้ญิงท่ีมีรอบเอว
มากกว่า 32 น้ิว “อนัตราย” 
3.อตัราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก 

สูตร       
เส้นรอบวงเอว (น้ิว)

เส้นรอบสะโพก (น้ิว)
 

     ถา้อตัราส่วนในผูช้ายมากกว่า 0.9 และในผูห้ญิง
มากกว่า 0.8 แสดงว่าเป็น 
 “โรคอว้นลงพุง” และมีความเส่ียงต่อการเป็น 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง การประเมนิสุขภาพเบ้ืองต้น (ภาวะอ้วน) 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา  กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 โรคหวัใจ และหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรค
ความดนัโลหิตสูง แต่ถา้อตัราส่วนมากกว่า 1 จะเส่ียง
อนัตรายต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ 
1.ฝึกประเมนิสุขภาพ (ภาวะอ้วน) รายบุคคล 

  
 
 

-ใหก้ลุ่มเป้าหมาย
จบัคู่ชัง่น ้ าหนกั วดั
ส่วนสูง วดัรอบ
สะโพก จากนั้นให้
ค  านวณค่า BMI เสน้
รอบเอว อตัราส่วน 
ระหว่างเสน้รอบเอว
ต่อเสน้รอบสะโพก
ของตนเองแปลผล 
แลว้จดบนัทึกใส่
สมุด 

 
 
 

-30 นาที 

 
 
 

-เคร่ืองชัง่ น.น. วดั
ส่วนสูง 
-สายวดั 
-เคร่ืองคิดเลข 
-สมุดจดบนัทึก 
-ปากกา 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง การประเมนิความรู้เร่ืองอาหาร และพฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

2.เพื่อประเมินความรู้
เร่ืองอาหาร และ
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2.ประเมินความรู้เร่ืองอาหาร และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ก่อน (Pre-test) และหลงั  
(Post-test) การเรียนรู้ 
     กจิกรรม 
1.ประเมินความรู้เร่ืองอาหาร และพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารก่อนการเรียนรู้ (Pre-test) 
2.ประเมินความรู้เร่ืองอาหาร หลงัการเรียนรู้ 
 (Post-test) 

  
 
 
-แจกแบบประเมนิให้
กลุ่มเป้าหมายตอบ 
1.ประเมินความรู้เร่ือง
อาหารและพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร
ก่อนการเรียนรู้ 
 (Pre-test) 
2.ประเมินความรู้เร่ือง
อาหาร หลงัการเรียนรู้ 
(Post-test) 

 
 
 
 
 

-30 นาที 
 
 
 
 
 
-30 นาที 

 
 
 
 
-แบบประเมินความรู้
เร่ืองอาหาร และ
พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร
ก่อน (Pre-test) และ
ปากกา 
-แบบประเมินความรู้
เร่ืองอาหาร หลงัการ
เรียนรู้ (Post-test) 
และปากกา 
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แผนการสอน โปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง อาหารเพ่ือสุขภาพ 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

3.เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้เร่ืองอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

3.ใหค้วามรู้เร่ืองอาหารเพื่อสุขภาพ 
     เหตุท่ีตอ้งจดัอาหารออกเป็น 5 หมู่ เพราะเป็นการน าเอา
สารอาหารท่ีใกลเ้คียงกนัมาไวใ้นหมู่เดียวกนั เพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจสอบว่าวนัหน่ึงๆ เราไดกิ้นอาหารท่ีครบถว้นเพียงพอ
กบัความตอ้งการของร่างกายหรือไม่ อีกประการหน่ึงเพื่อให้
คนไทยใชเ้ป็นหลกัในการกินอาหารใหถู้กหลกัโภชนาการ 
เพราะไม่มีอาหารชนิดหน่ึงชนิดใดท่ีใหส้ารอาหารได้
ครบถว้นเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย 
   อาหารหมู่ที่ 1 คือ เน้ือสตัวต่์างๆ ไข่ นม ถัว่เมลด็แหง้ และ
งา ท่ีใหส้ารประเภทโปรตีนเป็นหลกัช่วยใหร่้างกาย
เจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ                                   
   อาหารหมู่ที่ 2 คือ ขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้ว เผอืก มนั 
และน ้ าตาล ใหส้ารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตท่ีให้
พลงังานแก่ร่างกาย 

 -บรรยาย - 1 ชัว่โมง -วิทยากร 
-เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-คอมพิวเตอร์ 
-VCD ส่ือการสอน 
-โปสเตอร์ แผน่พบั 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง อาหารเพ่ือสุขภาพ 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

    อาหารหมู่ที่ 3 คือ พืชผกัต่างๆ ใหส้ารอาหารประเภท
วิตามิน เกลือแร่ และน ้ า ช่วยเสริมสร้างการท างานของ
ร่างกาย 
   อาหารหมู่ที่ 4 คือ ผลไมต่้างๆ ใหส้ารอาหารประเภท
วิตามิน เกลือแร่และน ้ า ช่วยเสริมสร้างการท างานของ
ร่างกาย 
    อาหารหมู่ที่ 5 คือ ไขมนัจากสตัวแ์ละพืชใหพ้ลงังาน
และความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
   การกนิให้หลากหลาย คือ การกินอาหารหลายๆ ชนิด 
ไม่ซ ้าซาก จ  าเจ กินอาหารหลกั 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้
หลากหลายทุกๆวนั เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ร่างกาย และกินใหถู้กหลกัโภชนาการทุกวนั 
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 แผนการสอน โปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง หลกัการกนิอาหารให้มสุีข

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

4.เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้เร่ือง
หลกัการ
รับประทาน
อาหารอยา่ง
ถูกตอ้ง และ
เหมาะสม 

4.ใหค้วามรู้เร่ืองหลกัการการกินอาหารใหม้ีสุขภาพดี 
   กระทรวงสาธารณะสุข และมหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ไดร่้วมกนัจดัท า “ขอ้ปฏิบติัการกินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของ
คนไทย”ขึน้ หรือเรียกว่า โภชนบญัญตั ิส าหรับคนไทย เป็นหลกัใน
การบริโภค ดงัน้ี 
1.กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ใหห้ลากหลายและหมัน่ดูแลน ้ าหนกั
ตวั 
2.กินขา้วเป็นอาหารหลกั สลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 
3.กินพืช ผกัใหม้าก และกินผลไมเ้ป็นประจ า 
4.กินปลา เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั ไข่ และถัว่เมลด็แหง้เป็นประจ า 
5.ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั 
6.กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร 
7.หลีกเล่ียงการกินอาหารรสจดัและเค็มจดั 

 -บรรยาย - 2 ชัว่โมง -วิทยากร 
-เอกสาร
ประกอบการ
บรรยาย 
-คอมพิวเตอร์ 
-VCD ส่ือการสอน 
-โปสเตอร์ แผน่พบั 

 



ห น้ า  | 160 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง หลกัการกนิอาหารให้มสุีขภาพด ี

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 8.กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเป้ือน 
9.งดหรือลดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
    จานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
ใน 1 ม้ือ จานอาหารของเราควรประกอบดว้ยสดัส่วน
อาหารหลกัๆ ดงัน้ี 
1.ผกั 50% เช่น มะเขือเทศ กะหล ่าปี แครอท ถัว่แขก 
แตงกวา 
2.คาร์โบไฮเดรต 25% เช่น ขา้ว ถัว่เมลด็แหง้ต่างๆ ฟักทอง 
เผอืก มนั 
3.โปรตนี 25% เช่น เน้ือลว้น เน้ือไก่ลว้น ปลา หมูไม่ติด
มนั 
นอกจากนั้นยงัสามารถเสริมผลไม้ และนมไดอี้กดว้ย 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง หลกัการกนิอาหารให้มสุีขภาพด ี

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

    หลกีเลีย่งโคเลสเตอรอลสูง 
โคเลสเตอรอล เป็นไขมนัท่ีจ  าเป็นชนิดหน่ึงท่ีพบในอาหาร
จาก “สตัว”์ เท่านั้น ในพืชไม่มี การท่ีเราบริโภคอาหารท่ีมี
โตเลสเตอรอลสูง ยอ่มส่งผลใหเ้กิดการดูดซึมโคเลสเตอรอล
มาก ท าใหต้บัมีโคเลสเตอรอลสูงและถูกขบัออกมาในเลือด 
ซ่ึงโคเลสเตอรอลส่วนเกินจะเกาะอยูต่ามผนงัเสน้เลือด ท า
ใหเ้สน้เลือดตีบ จนโลหิตไหลเวียนไม่สะดวก อนัเป็น
สาเหตุของโรคภาวะหวัใจขาดเลือด และอมัพาตได ้
   วิธีการหลีกเล่ียงการมโีคเลสเตอรอลสูงในเลือด คือ เร่ิม
เปล่ียนแปลงบริโภคนิสยั โดยการควบคุมอาหาร หรือจ ากดั
อาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลสูง โดยเฉพาะไข่แดง เคร่ืองใน
สตัว ์ตบั ไต หวัใจ สมอง อาหารทะเลประเภทหอยนางรม 
ปลาหมึก กุง้ ไข่ปลา ชีส ครีม เนย ควรเลือก บริโภคน ้ ามนั
พืช รับประทานอาหาร 
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 คู่มือปฏิบัติงาน | เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ 

แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง หลกัการกนิอาหารให้มสุีขภาพด ี

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 ท่ีมีเสน้ใยอาหารมากๆ เช่น พืชผกัผลไม ้ตลอดจนหมัน่ออก
ก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 
    กนิไขมนัแต่พอดี ไขมนัท่ีไดจ้ากพืชและสตัวจ์ะให้
พลงังานแก่ร่างกายเป็นส่วนประกอบของเซลลต่์างๆ เช่น 
เซลลส์มองและเซลลอ่ื์นในร่างกาย และท่ีส าคญัคือเป็นตวั
ละลายวิตามินเอ ดี อี และเค ใหแ้ก่ร่างกายน าไปใช้
ประโยชน์ได ้ซ่ึงตอ้งกินในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
    แต่ถา้กินไขมนัในปริมาณท่ีมากเกินความตอ้งการของ
ร่างกาย และกินเป็นประจ า ก็จะท าใหไ้ขมนัสะสมอยูใ่น
ร่างกายโดยเฉพาะในหลอดเลือด ก่อใหเ้กิดไขมนัอุดตนัใน
เสน้เลือด โรคหวัใจขาดเลือด และโรคอ่ืนๆ ตามมา 
    การกินไขมนัใหพ้อดี จึงท าไดใ้นหลายๆทาง อยา่งแรก 
กินอาหารประเภททอดหรือผดัเป็นคร้ังคราวเท่านั้น และ
ควรใชน้ ้ ามนัพืช 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง หลกัการกนิอาหารให้มสุีขภาพด ี

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา  อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 ปรุงอาหารไม่ควรเกิน 3 ชอ้นโตะ๊ต่อวนั ท่ีส าคญัควรกิน
อาหารประเภท ตม้ น่ึง อบ ยา่ง เป็นประจ า นอกจากน้ีควร
กินเน้ือสตัวท่ี์สดและอาหารท่ีปรุงกบักะทิใหน้อ้ยลง 
    แต่ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการใชพ้ลงังานของแต่ละคน หากคนท่ี
ใชแ้รงงานหนกั จะตอ้งการไขมนัมากกว่าคนท่ีนัง่ ๆ นอน ๆ 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง แคลอร่ี 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 
5.เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้เร่ืองแคลอร่ี 
สามารถค านวณ
จ านวนแคลอร่ีท่ี
เหมาะสมต่อการ
ใชพ้ลงังานของ
ตนเอง รวมทั้ง
สามารถจดั
เมนูอาหารส าหรับ
ตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

Club คร้ังที่ 1 
5.ใหค้วามรู้เร่ืองแคลอร่ี 
     ปริมาณของพลงังานมีหน่วยเรียกว่า “แคลอร่ี” ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะวดักนัท่ีหน่วย 1,000 แคลอร่ี ก็จะเท่ากบั 
 1 กิโลแคลอร่ี แต่จะเรียกกนัง่ายๆ อยา่งท่ีคุน้หูกนัอยูว่่า 
แคลอร่ี เช่น อาหารชนิดนั้นชนิดน้ีใหพ้ลงังานเท่านั้นเท่าน้ี
แคลอร่ี และหากร่างกายไดรั้บพลงังานมากเกินความจ าเป็น
ท่ีใชใ้นแต่ละวนั ร่างกายก็จะสะสมพลงังานเหล่านั้นไวเ้ป็น
พลงังานส ารอง เพื่อน ามาใชใ้นยามขาดแคลน การเก็บ
พลงังานส ารองน้ี เก็บไวใ้นรูปของไขมนั ฝากไวต้ามพุง 
ตามหนา้ทอ้ง แขน ขา กน้ ใบหนา้ ซ่ึงก็คือท่ีมาของ ความ
อว้น นัน่เอง 
    จากผลการศึกษานกัโภชนาการทัว่โลก ท าใหท้ราบว่า
ร่างกายตอ้งการพลงังานในวนัห่ึงประมาณ 1,600-2,800 
แคลอร่ี 

 - บรรยาย - 1 ชัว่โมง -วิทยากร 
-เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 
-คอมพิวเตอร์ 
-VCD ส่ือการสอน 
-โปสเตอร์ แผน่พบั 

300 
10 
 
0 
200 
100 



ห น้ า  | 165 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง แคลอร่ี 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 ซ่ึงก็จะมีความแตกต่างกนั ไปตามเพศ รูปร่าง วยั และกิจวตัรประจ าวนั 
        การค านวณความต้องการพลงังาน 
การค านวณพลงังานโดยใชน้ ้ าหนกัตวั และระดบัการใชแ้รงงานเป็น
เกณฑน์ั้น จะตอ้งทราบค่าดชันีมวลกาย (Body Mass Index or BMI) 
ก่อน ซ่ึงมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

สูตร            
น ้ าหนักตวั(กิโลกรัม)

ส่วนสูง (เมตร)𝟐  

-ค่าBMI นอ้ยกว่า > 18.5 = น ้ าหนกันอ้ย 
-ค่าBMI ระหว่าง 18.5 - 22.9 = น ้ าหนกัปกติ 
-ค่าBMI ระหว่าง 23 – 24.9 = น ้ าหนกัเกิน 
-ค่าBMI ระหว่าง 25 – 29.5 = โรคอว้น 
-ค่าBMI มากกว่า 30 = อว้นมาก 
เม่ือค านวณค่าดชันีมวลกายไดแ้ลว้ จะท าใหท้ราบว่าเรามีน ้าหนกัตวัจดั
อยูใ่นกลุ่มใด จากนั้นใหน้ าน ้ าหนกัตวัคูณกบักิจกรรมท่ีท าตามตาราง 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง แคลอร่ี 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 ก็จะไดเ้ป็นค่าความตอ้งการพลงังาน ดงัน้ี 
     น า้หนักเกนิ เป้าหมายคือ การลดน ้ าหนกั 
-มีการเคล่ือนไหวนอ้ยมาก ใชพ้ลงังาน 20 - 25 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
-มีการเคล่ือนไหวระดบัแรงงานปานกลาง ใชพ้ลงังาน 
 30 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
-มีการเคล่ือนไหวระดบัแรงงานสูง ใชพ้ลงังาน 35 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
     น า้หนักปกต ิเป้าหมายคือ การคงน ้ าหนกั 
-มีการเคล่ือนไหวนอ้ยมาก ใชพ้ลงังาน 25 – 30 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
-มีการเคล่ือนไหวระดบัแรงงานปานกลาง ใชพ้ลงังาน 
 35 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
-มีการเคล่ือนไหวระดบัแรงงานสูง ใชพ้ลงังาน 40 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง แคลอร่ี 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

      ผอม เป้าหมายคือ การเพ่ิมน ้ าหนกั 
-มีการเคล่ือนไหวนอ้ยมาก ใชพ้ลงังาน 30 – 35 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
-มีการเคล่ือนไหวระดบัแรงงานปานกลาง ใชพ้ลงังาน 
 40 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
-มีการเคล่ือนไหวระดบัแรงงานสูง ใชพ้ลงังาน  
40 - 45 กิโลแคลอร่ี/ก.ก. 
    ยกตวัอยา่งเช่น หญิงคนหน่ึงน ้ าหนกั55 กิโลกรัม สูง 165 
เซนติเมตร มีค่าดชันีมวลกายเท่ากบั 20.2 ซ่ึงอยูใ่นภาวะปกติ 
หญิงคนน้ีมีการเคล่ือนไหวนอ้ยมาก ซ่ึงใชพ้ลงังานเพียง 25 – 30  
กิโลแคลอร่ี/ก.ก. ดงันั้น หญิงคนน้ีมีความตอ้งการพลงังานต่อ 1 
วนั ดงัน้ี 
ความต้องการพลงังานต่อวนั (ขั้นต ่าสุด) 
= น า้หนักตวั X จ านวนแคลอร่ี 
= 55 X 25 
= 1,375 แคลอร่ี/ต่อวนั 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง แคลอร่ี 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 หรือความตอ้งการพลงังานต่อวนั (ขั้นสูงสุด) 
= 55 X 30 = 1,650 แคลอร่ี/ต่อวนั 
     หญิงคนน้ีมีความตอ้งการพลงังานระหว่าง 1,375 - 
1,650 แคลอร่ี/ต่อวนั เม่ือน าไปเทียบกบัตารางแสดง
สดัส่วนของอาหารต่อความตอ้งการพลงังานใน 1 วนั 
จะได ้พลงังานเท่ากบั 1,500 แคลอร่ี/วนั  
     กจิกรรม 
1.ฝึกค านวณความต้องการของพลงังาน 
 
 
 
2.ฝึกจดัเมนูอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-ใหก้ลุ่มเป้าหมายฝึกค านวณความ
ตอ้งการพลงังานของตนเอง 
 
 
-แบ่งกลุ่ม แจกเมนูอาหาร ก  าหนด
ความตอ้งการพลงังานแลว้ให้
กลุ่มเป้าหมายจดัเมนูอาหารตาม
โจทยท่ี์ไดรั้บ 

 
 
 
 
 
 
 
- 1 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 

- 1 ชัว่โมง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-วิทยากรผูใ้หค้  าปรึกษา 
-เคร่ืองคิดเลข 
-กระดาษ ปากกา 
 
-วิทยากรกลุ่ม 
-เมนูอาหาร 
-เคร่ืองคิดเลข 
-กระดาษ ปากกา 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง อาหารแลกเปลีย่น 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 6.ใหค้วามรู้เร่ืองอาหารแลกเปล่ียน และการ
ประเมินสดัส่วนอาหาร 
    อาหารหมวดคาร์โบไฮเดรต สามารถแลกเปล่ียน
กบัอาหารอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขา้ว/แป้ง ผลไม ้
ผกั นม (ไขมนัต ่าขาดไขมนั) เน้ือสตัวแ์ละอาหาร
ทดแทนเน้ือสตัว ์และไขมนั ดงัตาราง 
    การประเมนิสัดส่วนอาหาร อาจประเมินปริมาณ
อาหารไดง่้ายๆ โดยใชอุ้ง้มือผูห้ญิงเป็นหลกั ดงัภาพ 
    กจิกรรม 
1.ฝึกปฏบิัตเิร่ืองอาหารแลกเปลีย่น 

 -บรรยาย และสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แบ่งกลุ่ม แจกตวัอยา่งแบบแผน
อาหารเฉพาะบุคคลและเมนูอาหาร 
ก  าหนดความตอ้งการพลงังาน แลว้
ใหก้ลุ่มเป้าหมายแลกเปล่ียนอาหาร
ในเมนท่ีแจกให ้กบัอาหารท่ี
กลุ่มเป้าหมายคิดข้ึนเอง 

- 1 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 45 นาที 

-วิทยากร 
-เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-คอมพิวเตอร์ 
-VCD ส่ือการสอน 
-โปสเตอร์ แผน่พบั 
 
 
 
-วิทยากรกลุ่ม 
-แบบแผนอาหารเฉพาะ
บุคคล 
-เมนูอาหาร 
-เคร่ืองคิดเลข 
-กระดาษ ปากกา 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง อาหารแลกเปลีย่น 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

  
2.ฝึกประเมนิสัดส่วนอาหาร 

 ความตอ้งการพลงังานยงัเท่าเดิม 
-ใหก้ลุ่มเป้าหมายฝึกประเมิน
สดัส่วนอาหารดว้ยสายตาโดยใชอุ้ง้
มือผูห้ญิง และลูกเทนนิส 

 
- 15 นาที 

 
-วิทยากรผูใ้หค้  าปรึกษา 
-ลุกเทนนิส 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง หลกัการท าอาหาร 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 Club  คร้ังที่ 2 
7.ใหค้วามรู้เร่ืองหลกัการท าอาหาร 
       “วนันีท้ าอะไรกนิดี?” 
       อาหารเช้า ควรเป็นอาหารท่ีท าง่าย กินสะดวก หรือ
สามารถพกพาไปกินท่ีท างานได ้อาหารเชา้ท่ีเตรียมไว้
ม้ือเยน็ พอถึงม้ือก็ใชว้ิธีอุ่น เช่น ขา้วหมูอบ ขา้วไข่
พะโล ้ขา้วกินกบักบักบัขา้วเช่น ผดัพริกขิงหมู  ขา้วสตู
ไก่ ขา้วหมูทอด แซนดว์ิชไสต่้างๆ เป็นตน้ ส าหรับ
อาหารท่ีท าง่าย โดยเตรียมเคร่ืองไวต้ั้งแต่ตอนเยน็ 
ไดแ้ก่ ขา้วผดัต่างๆ เช่น ขา้วผดัไข่/ไก่/หมู ขา้วผดัแฮม 
ขา้วผดัแหนม ขา้วผดักุนเชียง 
    ส าหรับอาหารเชา้วนัหยดุ อาจจะเป็นขา้วตม้เคร่ือง 
เช่น ขา้มตม้ไก่/หมู/ปลา/กุง้ โจ๊กหมู/กุง้ ขา้มตม้กินกบั
กบัขา้ว เช่น ไข่เจียว ผดัผกับุง้ ย  ากุง้แหง้ ย  ากุนเชียง ผดั
ถัว่งอก ผดัคะนา้ปลาเค็ม ซุปขน้ ซุปขา้วโพด ซุปเห็ด 

  
-บรรยาย 

 
- 30 นาที 

 
-วิทยากร 
-เอกสารประกอบการ
บรรยาย 
-คอมพิวเตอร์ 
-VCD ส่ือการสอน 
-โปสเตอร์ แผน่พบั 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง หลกัการท าอาหาร 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 เป็นตน้ หรืออาจจะใชเ้หลือจากม้ือเยน็ เช่น แกงสม้ ก็
เพ่ิมไข่เจียว หรือประเภทผกัแบบง่ายๆ ม้ือเชา้เป็นม้ือท่ี
ควรจะไดรั้บประทานผลไมห้ลงัอาหารเชา้ดว้ย 
    ม้ือกลางวนั อาหารจานเดียวแบบง่ายๆ ครบ คุณค่า 
ตอ้งมีผกัเป็นส่วนประกอบ และตามดว้ยผลไม ้การ
ท าอาหารจานเดียว โดยดูจากอาหารท่ีมีอยูป่รับเปล่ียน
เป็นอาหารจานใหม่ เช่น ขา้วคลุกกะปิ โรยไข่เจียวกิน
กบัแกงจืดผกั ขา้วคลุกน ้ าพริกลงเรือกินกบัหมูหวาน 
ไข่เค็ม แกงจืดผกั ขา้วคลุกเตา้เจ้ียว ไข่ตม้ 
    ม้ือเยน็ เป็นม้ือท่ีทุกคนควรไดกิ้นขา้วร่วมกนั อาหาร
ง่ายๆสกั 2 – 3 อยา่งก็พอ โดยมีน ้ าพริกเป็นหลกั โดยท า
ใส่ขวดเขา้ตูเ้ยน็ไว ้เช่น น ้ าพริกกะปิ น ้ าพริกอ่อง 
น ้ าพริกหนุ่ม น ้ าพริกกุง้สด น ้ าพริกลงเรือ น ้ าพริกแกง 
น ้ าพริกมะขาม 
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แผนการสอน โปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง หลกัการท าอาหาร 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 เป็นตน้ กินกบัผกัตม้ ผกัสดตามฤดูกาล มีแกงจืด 1 
อยา่ง โดยเตรียมเคร่ืองไว ้เช่น แกงจืดฟักไก่ แกงจืด
ผกักาด ขาวปลี แกงเลียง หรือตม้ย  า หรือแกงสม้ โดย
ท าน ้ าแกงไว ้เม่ือจะกินจึงใส่ปลา ใส่ผกั ถา้กบัขา้วอีก
อยา่งเป็นแกงจืด ควรมีผดัอีก 1 อยา่ง ท่ีมีรสเผด็ เช่น 
ผดักะเพราไก่ หรือ ผดัเผด็หมูพริกสด หรือไก่ผดัพริก
แกง ถา้อีกจานเป็นตม้ย  า จานผดัควรเป็นผดัจืด เช่น ไก่
ผดัเตา้เจ้ียว ปลาเจ๋ียน เปร้ียวหวานปลา เป็นตน้ หรือ
อาจจะท าเป็นประเภทเขา้เคร่ืองแกง เช่น แกง
เขียวหวาน แกงเผด็ พะแนง ท าเป็นแกงส าเร็จ ไม่ใส่ผกั 
เมื่อจะกินถึงใส่ผกัทีหลงั ถา้แกงเขา้เคร่ืองแกง ผดัเป็น
ผดัจืด เช่น ผดัผกัต่างๆอีก 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง สาธิตและฝึกท าอาหารเพ่ือสุขภาพ 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา 
 

กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน 

8.เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย
มีทกัษะใน
การประกอบ
อาหารเพื่อ
สุขภาพ 

8.สาธิตและฝึกท าอาหารเพื่อสุขภาพ  
    กจิกรรม 
1.ข้าวผดัพระต าหนักสวนกุหลาบ 
  ต ารับอาหารน้ีมีคุณค่าทางอาหารต่อ 1 ท่ี ดงัน้ี ขา้ว 136 
แคลอร่ี เน้ือหมู 73 แคลอร่ี ไข่ไก่ 37 แคลอร่ี น ้ ามนั 270 
แคลอร่ี น ้ าตาล 20 แคลอร่ี รวมพลงังานท่ีได ้ 536 แคลอร่ี 
    เคร่ืองปรุง 
-ขา้วสวย 1 ถว้ย 
-เน้ือหมูหัน่ส่ีเหล่ียมเลก็ๆ 40 กรัม 
-ไข่ไก่ ½  ฟอง 
-หอมใหญ่หัน่ส่ีเหล่ียมเลก็ๆ 1 ชอ้นชา  
-มะเขือเทศหัน่ส่ีเหล่ียมเลก็ๆ ¼ ถว้ย 
-ถัว่ฝักยาวหัน่ส่ีเหล่ียมเลก็ๆ 1 ฝัก 
-ผกัชีเด็ดเป็นใบๆ 1 ตน้ 
-แตงกวา 1 ผล       -น ้ ามนัพืช 2 ชอ้นโต๊ะ 

  
 
-แจก และอธิบายสูตรอาหาร
แลว้ใหดู้สดัส่วนอาหาร 
จากนั้นแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้
มีผูส้งัเกตการณ์ของอีกกลุ่ม
คอยสงัเกตการท าอาหาร แลว้
ลงมือท าอาหาร หลงัท าอาหาร
เสร็จ ใหผู้ส้งัเกตการณ์น าเสนอ
ส่ิงท่ีสงัเกตได ้และใหต้วัแทน
แต่ละกลุ่มวิเคราะห์การ
ท าอาหารของกลุ่มตนเอง 

 
 
- 2 ชัว่โมง 

 
 
-วิทยากรกลุ่ม 
-คอมพิวเตอร์ 
-VCD ส่ือการสอน 
-โปสเตอร์ แผน่พบั 
-สูตรอาหาร 
-อุปกรณ์สาธิตอาหาร 
และตวัอยา่งอาหาร 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง สาธิตและฝึกท าอาหารเพ่ือสุขภาพ 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย 
 

วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาท/คน) 

 -น ้ ามนัพืช 2 ชอ้นโต๊ะ 
-ซีอ้ิวขาว 1 ชอ้นชา 
-น ้ าตาลทราย 1 ½ ชอ้นชา 
    วธิีท า 
1. เน้ือหมู ใส่ซีอ้ิวขาว คลุกใหเ้ขา้กนั หมกัไว ้15 นาที 
2 .ผดัหอมใหญ่กบัน ้ ามนัพอสุก ใส่หมูท่ีหมกัไว ้ใส่มะเขือ
เทศ ถัว่ฝักยาว น ้ าตาลทราย ซีอ้ิวขาว ผดัใหสุ้ก ใส่ขา้วลง
ผดั ตกัข้ึน  
3. ใส่น ้ ามนัในกระทะ ค่อยใส่ไข่ กลบัไปมาใหไ้ข่สุก แลว้
หัน่เป็นฝอยคลุกกบัขา้ว 
4. ตกัขา้วผดัใส่จาน โรยผกัชี ตน้หอม แตงกวา 
รับประทานกบัซุปผกั 
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แผนการสอนโปรแกรมมาตรฐานอาหาร เร่ือง การตดิตามพฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 

วตัถุประสงค์ เน้ือหา กลุ่มเป้าหมาย วธิีการ เวลา อุปกรณ์ งบประมาณ 
(บาทคน) 

 
9.เพื่อติดตาม
พฤติกรรม
การ
รับประทาน
อาหารของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 
9.ติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารหลงัการเรียนรู้
ในชุมชน 
-1 เดือน 
-3 เดือน 
-6 เดือน 
-1 ปี 

  
- สอบถาม, สงัเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
- 8 ชัว่โมง 
- 8 ชัว่โมง 
- 8 ชัว่โมง 
- 8 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 45 ช่ัวโมง 

 
-ทีมสุขภาพ และแกน
น าสุขภาพในชุมชน 

 
 
 
 



ห น้ า  | 177 

 

 คู่มือปฏิบัติงาน | เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์ 

แบบประเมนิภาวะอ้วน และพฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนตวั 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลลงในช่องว่าง 
ช่ือ.............................................................นามสกุล.....................................เพศ....................... 
อาย.ุ...................................ปี สถานภาพสมรส........................................................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั................................................................................................................................ 
การศึกษาสูงสุด........................................................................................................................... 
อาชีพ............................................................................รายได/้เดือน.....................................บาท 
ท่าน หรือ พ่อ แม่ พ่ี นอ้ง ป่วยเป็นโรคประจ าตวั......................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ขอ้มูลการตรวจและประเมินภาวะสุขภาพเบ้ืองตน้ (ภาวะอว้น) 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลลงในช่องว่าง 
น ้าหนกั................................................................กก. ส่วนสูง..................................................ซม. 
ค่าดชันีมวลกาย..........................................กก./ตร.ม. อยูใ่นเกณฑ.์.............................................. 
เสน้รอบเอว.........................................................ซม. อยูใ่นเกณฑ.์............................................... 
เสน้สะโพก..........ซม. อตัราส่วนเสน้รอบเอวต่อเสน้รอบสะโพก...........ซม. อยูใ่นเกณฑ.์............ 
 

ตอนที่3 ขอ้มูลพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัการปฏิบติัของท่าน คือ ท าเป็นประจ า 
บ่อยๆนานๆ คร้ัง หรือ ไ ม่เคย 
             

  การปฏิบติั   
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

 
ท าเป็น

ประจ า (3) 
บ่อยๆ 
(2) 

นานๆ คร้ัง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

1. ท่านรับประทานอาหาร 3 ม้ือต่อวนั     
2.ท่านรับประทานอาหารมากกว่า 3 ม้ือต่อวนั     
3. ท่านรับประทานอาหารมากกว่า 1 ม้ือต่อจาน     
4. ท่านรับประทานอาหารรสหวาน     
5. ท่านรับประทานอาหารรสมนั     
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  การปฏิบติั   
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

 
ท าเป็น

ประจ า (3) 
บ่อยๆ 
(2) 

นานๆ คร้ัง 
(1) 

ไม่เคย 
(0) 

6.ท่านรับประทานอาหารรสเค็ม     
7.ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู ่     
8. ท่านรับประทานอาหารหลายประเภท ไม่ซ ้าซากจ าเจทุกวนั     
9.ท่านรับประทานผกัและผลไมทุ้กวนั     
10. ท่านด่ืมน ้ าอดัลม     
11. ท่านรับประทานขนม หรือของจุบจิบตลอดวนั     
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แบบประเมินความรู้เร่ืองอาหาร 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีท่านคิดวา่ถกูตอ้งท่ีสุด  
 
1. ด่าดชันีมวลกายของผูท่ี้มีน ้าหนกัปกติคือขอ้ใด 
                ระหวา่ง 18.5 – 22.9                                      ระหวา่ง 23 – 24.9 
                ระหวา่ง 25 – 29.5                                         มากกวา่ 30 ข้ึนไป 
2. เส้นรอบเอวท่ีเหมาะสมส าหรับคนเอเชียคือขอ้ใด 
                ชายนอ้ยกวา่ 90 ซม. หญิงนอ้ยกวา่ 80 ซม.   ชายมากกวา่ 90 ซม. หญิงมากกวา่ 80 ซม. 
                ชายเท่ากบั 90 ซม. หญิงเท่ากบั 80 ซม.         ชายและหญิงเท่ากบั 90ซม. 
3. การกินใหห้ลากหลายคือขอ้ใด 
                การกินอาหารหลายๆ ร้านไม่ซ ้ าจ  าเจ            การกินอาหารหลายๆ เทศกาลไม่ซ ้ าจ  าเจ 
                การกินอาหารหลายๆ ภาคไม่ซ ้าจ  าเจ            การกินอาหารหลายๆชนิดไม่ซ ้าจ  าเจ 
4. ขอ้ใดไม่ใช่โภชนบญัญติัส าหรับคนไทย 
                 งดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์                             งดอาหารท่ีมีไขมนั 
                 กินอาหารครบ 5 หมู่                                    กินขา้วเป็นอาหารหลกั 
5. อาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลสูงคือขอ้ใด 
                 ไข่แดง เคร่ืองในสัตว ์อาหารทะเล              ขา้ว แป้ง น ้าตาล 
                 เน้ือสัตว ์นม ถัว่เมลด็แหง้                           พืช ผกั ผลไม ้
6. ร่างกายคนเราตอ้งการพลงังานวนัละเท่าใด 
                 1,000 – 1,500 แคลอร่ี                                 1,500 – 2,000 แคลอร่ี 
                 1,600 – 2,500 แคลอร่ี                                 1,600 – 2,800 แคลอร่ี      
7. อาหารหมวดคาร์โบไฮเดรต สามารถปลกเปลี่ยนกบัอาหารใดไดบ้า้ง 
                 ขา้ว/แป้ง ผลไม ้ผกั                                    เน้ือสัตวแ์ละอาหารทดแทนเน้ือสัตว ์และไขมนั 
                 นม (ไขมนัต ่าขาดไขมนั)                           ถูกทุกขอ้ 
8. การประเมินสัดส่วนอาหารดว้ยสายตา ควรใชส่ิ้งใดเป็นหลกั 
                 อุง้มือผูช้าย                                                  อุง้มือผูห้ญิง 
                 อุง้มือเดก็                                                     อุง้มือคนแก่ 
9. การท าอาหารม้ือกลางวนัควรเป็นอาหารประเภทใด 
                 ขา้วคลุกกะปิ                                               ขา้ว และกบัขา้วหลายอย่าง 
                 โจก๊ หรือขา้วตม้                                          แซนดว์ชิไส้ต่างๆ 
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10. ขอ้ใดต่อไปน้ีผิด 
 ควรกินอาหารประเภทตม้ น่ึง อบ ย่าง เป็นประจ า        ควรใชน้ ้ามนัพืชปรุงอาหารไม่เกิน 3 ชอ้นโตะ๊
ต่อวนั 

 ควรกินเน้ือสัตวท่ี์สด และอาหารท่ีปรุงกบักะทิใหม้ากข้ึน   ควรกินผกัสด และผลไม่ทุกวนั 
 

การแปลผล 
1. การประเมนิภาวะอ้วน 
- ค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index) 
 

             สูตร                                     
น ้ าหนักตวั(กิโลกรัม)

ส่วนสูง(เมตร)𝟐  

 

 - น า้หนกัน้อย                      ค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า                 18.5                   กก./ม.𝟐 
-น า้หนกัปกต ิ                      ค่าดัชนีมวลกายระหว่าง                 18.5 – 22.9         กก./ม.𝟐                         

-น า้หนกัเกนิ                        ค่าดัชนีมวลกายระหว่าง                  23 – 24.9           กก./ม.𝟐                                                           
-โรคอ้วน                             ค่าดัชนีมวลกายระหว่าง                  25 – 29.9           กก./ม.𝟐                                             

-อ้วนมาก                             ค่าดชันีมวลกายมากกว่า                  30                      กก./ม.𝟐 
           ส าหรับชาวเอเชียจากผลของการวิจยัพบว่า หากดชันีมวลกายมากกว่า 23 กก./ม.2 ไม่ว่าจะ
เป็นหญิงหรือชาย จะเกิดเป็นอุบติัการณ์ของโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง 
ดงันั้นจึงก  าหนดว่าหากดชันีมวลกายมากกว่า 23 จะถือว่าอว้น และหากค่าดชันีมวลกายสูงกว่า
มาตรฐาน สามารถสรุปไดว้่า เป็นโรคอว้นแบบอว้นทั้งตวั 
 
- การวดัเส้นรอบเอว (Waist circumference) 
            - ชาย    =   90  ซม. 
            - หญงิ  =   80  ซม. 
            ค่ารอบเอวท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรค ชาย  >40 น้ิว หรือ 102 ซม. หญิง > 35 น้ิว หรือ 88 
ซม. 
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-อตัราส่วนระหว่างเส้นรอบเอวต่อต่อเส้นรอบสะโพก 
 

         สูตร                         
เส้นรอบวงเอว (น้ิว)

เส้นรอบสะโพก (น้ิว)
 

        - ชาย    =     0.9 
        - หญงิ   =    0.8 
อตัราส่วนในผูช้ายมากกว่า 0.9 และในผูห้ญิงมากกว่า 0.8 แสดงว่าเป็นโรคอ้วนลงพุง และมีความ
เส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหิตสูง แต่ถา้อตัราส่วน
มากกว่า 1 จะเส่ียงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ 
2.การประเมนิพฤตกิรรมการรับประทานอาหาร 
             - คะแนน     0 – 10                         ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
            - คะแนน     11 – 22                        ควรปรับปรุง 
            - คะแนน     23 – 33                        ด ี
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เฉลยแบบประเมนิความรู้เร่ืองอาหาร 

 

1.                      ก. 

2.                      ค. 

3.                      ง. 

4.                      ข. 

5.                      ก. 

6.                      ง. 

7.                      ง. 

8.                      ข. 

9.                      ก. 

10.                    ค. 

 

                                                           - คะแนน    0 – 4          ไม่ผ่าน 

                                                           - คะแนน    5 – 10         ผ่าน
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ประวติัผูเ้ขียน 
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ประวตัผิู้เขียน 

ช่ือ-สกุล       นายเกรียงศกัด์ิ  สมบติั  สุรนาถวชัวงศ ์
วนั เดือน ปีเกิด     26 กนัยายน 2533 
สถานท่ีเกิด      จงัหวดันครราชสีมา 

สถานท่ีท างาน     โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับูรพา ฝ่ายบริการการพยาบาล                      
       แผนกอาชีวเวชศาสตร์ 169/382 ถนนลงหาดบางแสน   
       ต าบลแสนสุข  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 20131  
       โทร  038-390324 ต่อ 1311 

ต าแหน่งและประวติัการท างาน   

       พ.ศ. 2556-2557   นกัวิชาการสาธารณสุข            
       กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
       กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี  

        พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั  นกัสุขศกึษา ระดบัปฏิบติัการ 
       โรงพยาบาลมหาวิทยลยับูรพา  คณะแพทยศาสตร์ 
       จงัหวดัชลบุรี  

ประวติัการศึกษา    

        พ.ศ. 2552-2556   วิทยาศาสตรบณัฑิต  
       สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   
       มหาวิทยาลยับูรพา 

       พ.ศ. 2556-2559   วิทยาศาสตรบณัฑิต 
       สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
       มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
       พ.ศ. 2557-2562   วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต     
       สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ 

       มหาวิทยาลยับูรพา
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