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Troubleshooting causes obesity by participating of school and family 
students of primary school at Banphet school Ang Thong Province : 

case study

Abstract Wanphen meesanga B.N.S*

 Obesity in students is a problem that is increasing rapidly, and the serious impact on public  
health. This research is a study of obese tackle problems of late primary students to promote  
student health behaviors that are appropriate in the food consumption habits, and exercise. Surveillance  
report from the nutrition of students of grade school education in 2013 road, Sawaengha maximum 
fat with students: The school Banphet Temple, which has a number of obese students, has 15 obese 
students from a number of students all 82 people accounted for 18.3 percent of the research the 
research workshop on cooperative by means of a qualitative study. Collect data with unstructured  
interviews, and observe the participation. Researcher concludes and analyzes research from collected  
data from November 2013 to March 2014 by induction. This research provides knowledge and  
evaluation. To school families and students are involved in resolving the factors and obesity, and know 
how to fix the problem, leading to behavior modification, dietary and exercise behaviors of students. 
The content analysis is divided into three levels: school. Family level The results showed that the 
level of the individual and school level. School was operational integration activities for teaching about 
dietary habits. Exercise behavior with certain courses. The family found that parents or guardians to 
cooperate in the control subjects. Dietary habits exercise behavior of individuals found that dietary 
fat has increased from 9 to 13 people to control carbohydrate increased from 7 to 10 person limit 
between meals increased from 10 people to 14 people. exercise behavior found The number of  
students who do not exercise a total of 10 people are turning to exercise the 10 people to exercise 
3 times per week increased from 3 to 4, and exercise every day from 2 to 11 people show that the 
solution conditions. loss of students by school and family involvement can help encourage students 
with obesity modifying dietary habits and exercise allowed students to appropriate health behavior.
Keywords: Participation, Obesity
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*กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าประมาณร้อยละ 55 
ของประชากรผู ้ใหญ่มีภาวะโภชนาการเกินและในเด็ก 
ร้อยละ 15 World Health Organization (WHO);2004(1) 
และจากการส�ารวจของ National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) ในปี ค.ศ. 1976-1980  
พบเด็กอายุ 10-12 ปี มีภาวะอ้วน ร้อยละ 5 พบมาก

บทน�ำ
 ภาวะอ้วนเป็นปัญหาสขุภาพท่ีส�าคญัมากประการ
หนึ่ง จากรายงานขององค์การอนามัยโลกใน ปี พ.ศ. 
2547 ประมาณการว่า ประชากรอย่างน้อย 300 ล้านคน 
ท่ัวโลกก�าลังเผชิญปัญหาโรคอ้วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชากรโลกกว่า1พันล้านคนท่ีมีภาวะน�้าหนักเกิน เช่น 

การแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัว 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดบ้านเพชร จังหวัดอ่างทอง : 

กรณีศึกษา

บทคัดย่อ วันเพ็ญ มีสง่า, พย.บ.*

 โรคอ้วนในนกัเรียนเป็นปัญหาท่ีเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสขุเป็นอย่างมาก  งาน
วิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกก�าลังกาย จากรายงานการเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีการศึกษา 2556 พบว่า โรงเรียนในเขตต�าบลแสวงหาท่ีนักเรียน 
มีภาวะอ้วนสูงสุดคือ โรงเรียนวัดบ้านเพชรซึ่งมีนักเรียนท่ีมีภาวะอ้วนจ�านวน 15 คน จากจ�านวนนักเรียนท้ังหมด  
82 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยน�าข้อมูลมาวิเคราะห ์
และสรุปผลการวิจัยแบบอุปนัยระยะเวลาที่ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 
ซึ่งผู้วิจัยให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและติดตามประเมินผล เพื่อให้โรงเรียน ครอบครัวและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขภาวะอ้วนและทราบถึงปัจจัยและวิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหาอันน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
และพฤติกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียน โดยวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับโรงเรียน ระดับ
ครอบครัว และระดับบุคคล ผลการศึกษา พบว่า ระดับโรงเรียน โรงเรียนได้ด�าเนินกิจกรรมบูรณาการ การเรียน 
การสอน เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก�าลังกายร่วมกับบางรายวิชา ระดับครอบครัว พบว่า  
บิดา มารดาหรือผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการควบคุมเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ 
ออกก�าลังกาย ระดับบุคคล พบว่า การควบคุมอาหารประเภทไขมันมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 9 คน เป็น 13 คน การ
ควบคุมอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นจาก 7 คน เป็น 10 คน การจ�ากัดอาหารระหว่างมื้อเพิ่มขึ้นจาก  
10 คน เป็น 14 คน และพฤติกรรมการออกก�าลังกายพบว่า จากจ�านวนเด็กนักเรียนท่ีไม่ออกก�าลังกายท้ังหมด  
10 คน เปลี่ยนเป็นออกก�าลังกายท้ัง 10 คน ออกก�าลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นจาก 3 คนเป็น 4 คน และ
ออกก�าลังกายทุกวันเพิ่มจาก 2 คน เป็น 11 คน แสดงว่าการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและครอบครัวสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีภาวะอ้วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกก�าลังกายได้ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วม ภาวะอ้วน
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ขึ้นใน ปี ค.ศ. 2003-2006 และการเพิ่มขึ้นของภาวะ
อ้วนได้ขยายมาในกลุ่มประเทศตะวันออก จากการส�ารวจ
ในระยะเวลา 25 ปี ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ค.ศ.1976-
2000 พบว่า แนวโน้มของความชุกเด็กอ้วนในวัยเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากโรคอ้วนท�าให้เกิดปัญหากับ 
นักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เด็กอ้วนจะถูก
เพื่อนล้อเลียนและแกล้งท�าให้เกิดความอับอายทางด้าน 
รูปร่างท�าให้ขาดความมั่นใจในตนเองและท�าให้มีปัญหา
ในการเข้าสังคมกับเพื่อนและเด็กอ้วนมักเข้าสู ่วัยหนุ่ม 
วัยสาวเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกันซึ่งมีการศึกษา พบว่า 
เด็กท่ีเป็นหนุ ่มเป็นสาวเร็วมักมีความรู้สึกด้านลบและ 
ไม่ภาคภมูิในตนเอง สูญเสียภาพลักษณ์ มีความกลัวว่าจะ
ไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อนและไม่เป็นท่ีสนใจของเพศ
ตรงข้าม เป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมแยกตัววิตกกังวลและ
ซึมเศร้าได้ ทางด้านร่างกายนักเรียนท่ีมีภาวะอ้วนท�าให้
เกิดผลเสียต่อระบบต่างๆ ในร่างกายท้ังระบบทางเดิน
หายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกระดูกและข้อ นอกจาก
นั้นยัง พบว่า นักเรียนท่ีมีภาวะอ้วนมักเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ท่ีอ้วน ซึง่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการเกิดปัญหาสขุภาพตามมา 
ในอนาคต และมีผลท�าให้เกิดโรคเรื้อรังตามมา จนถึงวัย
ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด ซึ่งเป็น
ปัญหาทางด้านสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตใน
ผู้ใหญ่(2)

 ข ้อมูลจากส�านักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถิติสถานะสุขภาพคนไทย 
จากการส�ารวจ The Nation Household Education 
Surveys Program (NHES) ครั้งที่ 3 ปี 2546-2547 
เปรียบเทียบกับการส�ารวจ ครั้งที่ 4 ปี 2551-2552 พบ
ภาวะไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง มีอัตราความชุก 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.5 เป็น 19.4 ในขณะที่กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า พบคนไทยมีปัญหาภาวะ
โภชนาการเกิน และกลายเป็นโรคอ้วนเพิ่มสูงมากท่ีสุด 
ในรอบ 10 ปีโดยเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ปี มีความ
อ้วนสูงถึงร้อยละ 40 รองลงมาคืออายุระหว่าง 40-50 ปี 
อ้วนสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า และช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี  
มีความอ้วนอยู่ท่ี ร้อยละ 21.7(3) ปัจจัยส�าคัญดังกล่าว
ของปัญหาภาวะอ้วนคือการบริโภคอาหารท่ีไม่ได้สัดส่วน
และปริมาณท่ีเหมาะสมตามวัย รวมไปถึงขาดการ 

ออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่องและมีพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง 
ปัญหาเหล่านี้เป็นผลท�าให้แนวโน้มพบเด็กมีภาวะอ้วน 
เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงนับเป็นปัญหาท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีควร 
เฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมภาวะอ้วน 
ให้ลดลง ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 
 จากสถิติการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง(4) ซึ่งพิจารณาจาก
ส่วนสูงและน�้าหนักของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ตอนปลาย ในปีการศึกษา 2556 พบว่า มีนักเรียนที่อยู่ 
ในภาวะอ้วนจ�านวน 892 คน จากจ�านวนนกัเรียน 10,029 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.86 ส�าหรับในเขตต�าบลแสวงหา 
ซึ่งมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ�านวน 4 โรงเรียน 
มีจ�านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ท้ังหมด  
267 คน โรงเรียนวัดบ้านเพชรมีจ�านวนเด็กอ้วนสูงสุด 
คดิเป็นร้อยละ 18.3 ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึได้คดัเลอืกโรงเรียนวัด
บ้านเพชรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนโดยการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัวของนกัเรียนชัน้ประถม
ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบ้านเพชร

วัสดุและวิธีการ
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
ของโรงเรียนและครอบครัว เพือ่แก้ไขปัญหาภาวะอ้วนของ
นักเรียน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Non-Structure Interview) และการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม 
(Participant Observation) ในช่วงเวลา 5 เดือน โดย
การบรรยายข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เป็นหลัก ดังรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียนและครอบครัว
 โรงเรียน ครอบครัวและนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาตอนปลายท่ีมีภาวะอ้วน ร่วมวิเคราะห์และก�าหนด
ความส�าคัญของปัญหาศึกษาการด�าเนินงานเฝ้าระวัง
ภาวะโภชนาการ และร่วมกันด�าเนินการแก้ไขปัญหา โดย 
นักวิจัยเป็นผู้ประสานงาน



วารสารวิชาการ รพศ/รพท เขต 4210ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

 2. แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ นกัเรียนท่ีมภีาวะ
อ้วนในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ
ออกก�าลังกาย การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการด้วยตนเอง
 3. แบบส�ารวจข้อมลูท่ัวไปของนกัเรยีนท่ีมภีาวะ
อ้วนและครอบครัว
 4. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย 
ครูพละศึกษา ครูประจ�าชั้น บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
นักเรียน และนักเรียนที่มีภาวะอ้วน
 5. เคร่ืองชัง่น�า้หนกั เคร่ืองวดัส่วนสงู และกราฟ
แปลผลภาวะโภชนาการ

กำรเก็บรวมรวมข้อมูล  
 1. ก่อนด�าเนินกิจกรรม
 1.1 ระดับโรงเรียน ศึกษาการรับรู้ทัศนคติต่อ 
ภาวะอ้วนของนักเรียนในโรงเรียนและข้อมูลพื้นฐาน 
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พื้นที่การออกก�าลังกาย  
สถานท่ีประกอบอาหารและการรับประทานอาหาร 
นโยบายการจัดกิจกรรมส ่งเสริมสุขภาพด้านภาวะ
โภชนาการ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต การเก็บข้อมูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่โครงสร้างและการสังเกตแบบ 
มีส่วนร่วม จากผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย ครูพละ
ศึกษา ครูประจ�าชั้น
 1.2 ระดับครอบครัว ศึกษาการรับรู ้ทัศนคติ
เก่ียวกับภาวะอ้วนในครอบครัวและข้อมูลพื้นฐานด้านการ
บริโภคอาหาร การออกก�าลังกาย กิจกรรมประจ�าวัน 
แบบแผนการดูแลบุตรและภาวะสุขภาพการเก็บข้อมูล 
โดยวิธีสัมภาษณ์แบบไม ่โครงสร ้างและสังเกตแบบ 
มีส่วนร่วม
 1.3 ระดับบุคคล ศึกษาการรับรู ้ทัศนคติของ
นักเรียนท่ีมีภาวะอ้วนต่อการรู้จักตัวเองวิเคราะห์ภาวะ
สุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการ
ออกก�าลังกาย การตั้งเป้าหมายเพื่อลดน�้าหนัก ติดตาม
ประเมินผลทุกสัปดาห์ เก็บรวมรวมข้อมูลโดยวิธีสนทนา
สัมภาษณ์ สังเกตแบบมีส ่วนร่วมและไม่มีส ่วนร่วม 
อภิปรายกลุ่ม  
 2. ระหว่างด�าเนินกิจกรรม
 เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลระหว่าง
การด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย พฤติกรรมการ

ส่วนท่ี 2 การด�าเนินกิจกรรม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการศึกษา
 ระยะก่อนด�าเนินการ ประชุมชี้แจงให้ ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูอนามัย ครูพละศึกษา ครูประจ�าชั้น และ
เด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทราบถึงการท�าวิจัยคร้ังนี้  
และด�าเนินกิจกรรมเพือ่แก้ปัญหาเดก็อ้วน จ�านวน 5 คร้ัง
พร้อมท้ังสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง และการสงัเกตแบบ
มส่ีวนร่วมน�าข้อมลูมาวิเคราะห์เนือ้หาและสรุปผลการวจิยั
แบบอุปนัย 

ประชากร
 1. ระดับโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู
อนามัย ครูพละศึกษา ครูประจ�าชั้น จ�านวน 6 คน 
 2. ระดับครอบครัว ได้แก่ บิดามารดาหรือ 
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีภาวะอ้วน จ�านวน 15 คน
 3. ระดับบุคคล ได้แก่ นักเรียนท่ีมีภาวะอ้วน 
และเข้าร่วมการศึกษา จ�านวน 15 คน

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาคร้ังนี ้เป็นนกัเรียน
ท่ีมนี�า้หนกัต่อส่วนสงูเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ�าแนกตามเพศ
ท่ีมีค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน(5) และเป็นนักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วมในการ
ศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นเอง ประยุกต์แบบฟอร์มให้ครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา
ในคร้ังนี้โดยเน้นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วย
 1. กรอบประเด็นการระดมความคิดเ ห็น  
ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย ครูพละศึกษา ครูประจ�าชั้น 
บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การแก้ไขภาวะอ้วนนักเรียน การมีส่วนร่วมของโรงเรียน
และครอบครัว การสนับสนุนในการด�าเนินงาน การรับรู้  
ทัศนคติความต้องการและปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนและ
ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพและการบูรณาการในการ
เรียนการสอน
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บริโภคอาหาร การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการด้วยตนเอง 
พฤติกรรมการออกก�าลังกายท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านโดยการ
สมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้างและการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม 
 3. หลังด�าเนินกิจกรรม
 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา การแก้ไขปัญหา
ภาวะอ้วนของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูอนามัย ครูพละศึกษา ครูประจ�าชั้น บิดา 
มารดาหรือผู้ปกครอง ประกอบด้วย การด�าเนินงาน การ
แก้ไขปัญหา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ตาม
แบบการวิจัยแบบมีส่วนร่วมลักษณะการมีส่วนร่วมและ
ปัญหาอุปสรรคโดยวิธีการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม อภิปรายกลุ่ม สรุปผลการวิจัย

การตรวจสอบข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบ 
วธิวิีจยัเชงิคณุภาพโดยใช้เทคนคิการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) คือ วิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
triangulation) โดยการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกัน 
เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาในแหล่งเวลาสถานท่ีบุคคล 
ท่ีต่างกันและนอกจากนั้นตรวจสอบด้านวิธีการรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลเรื่องเดียวกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา แบ่งเป็น 
3 ระดับ คือ
 1. ระดับโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพด้านระบบ
สนับสนุนบริการแนวทางการปฏิบัติต่อการจัด บูรณาการ 
เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแนวทาง 
การติดตามเฝ้าระวังและการส่งต่อการประสานงานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีและให้  
ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย ครูพละศึกษา ครูประจ�าชั้น 
และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
 2. ระดับครอบครัว ประเด็นเก่ียวกับความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรม

การออกก�าลังกาย แนวทางการเฝ้าระวังติดตามภาวะ
โภชนาการในครอบครัวและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
 3. ร ะ ดั บ บุ ค ค ล ป ร ะ เ ด็ น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรม 
การออกก�าลงักาย แนวทางการเฝ้าระวงัตดิตามทุกสปัดาห์
และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษา
 จากการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ
 1. ระดับโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครู
อนามัย ครูพละศึกษา ครูประจ�าชั้น ได้ด�าเนินกิจกรรม
บูรณาการ การเรียนการสอนเรื่อง พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร พฤตกิรรมการออกก�าลงักาย ร่วมกับบางรายวชิา 
เช่น วิชาพละศึกษา วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
จากการสังเกต พบว่าโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนของนักเรียน 
 2. ระดับครอบครัว พบว่า บิดา มารดาหรือ 
ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในการควบคุมเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกก�าลังกายของ
นักเรียนที่มีภาวะอ้วนในขณะอยู่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง จาก
การสังเกต พบว่า ครอบครัวมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
กิจกรรมของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน
 3. ระดับบุคคล พบว่า นักเรียนท่ีมีภาวะอ้วน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้
 3.1 พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร พบว่า นกัเรียน
ควบคุมการรับประทานอาหารประเภทไขมันเพิ่มมากขึ้น 
จาก 9 คน เป็น 13 คน ควบคุมการรับประทานอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรตเพิ่มมากขึ้น จาก 7 คน เป็น 10 
คน และมีการจ�ากัดอาหารระหว่างมื้อเพิ่มมากขึ้นจาก 
10 คน เป็น 14 คน ซึ่งมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ดีขึ้น ดังตาราง 1
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 3.2 พฤตกิรรมการออกก�าลังกาย พบว่า นกัเรียน
ที่ไม่ออกก�าลังกายทั้งหมด 10 คน เปลี่ยนเป็นออกก�าลัง
กายทั้ง 10 คน ออกก�าลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น
จาก 3 คน เป็น 4 คน และออกก�าลังกายทุกวันเพิ่มจาก 

2 คนเป็น 11 คน ประเภทการออกก�าลังกายที่นักเรียน
ใช้ด�าเนินกิจกรรม ได้แก่ วิ่ง ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล  
ดังตาราง 2

วิจารณ์
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหา
ภาวะอ้วนของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
และครอบครัวสามารถช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนมพีฤตกิรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม โรงเรียนและครอบครัวมีส่วนส�าคัญ 
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ 
พฤติกรรมการออกก�าลังกายของนักเรียน ท�าให้เกิด 
ผลส�าเร็จได้ดยีิง่ขึน้ ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ กนษิฐา  
อรรควาไสย์(6) ท่ีได้ศึกษารูปแบบการจัดการเพื่อป้องกัน 
ภาวะน�า้หนักเกนิ ภาวะอ้วนในเด็ก 3-5 ป ีของครอบครวั 
และชุมชน ท่ีศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการป้องกัน 

ภาวะน�้าหนักเกินและภาวะอ้วนในเด็ก ต้องจัดการตั้งแต่ 
ระยะตั้งครรภ์จนถึงเด็ก 3-5 ปี จัดการกับปัจจัยที่ก�าหนด 
ภาวะสุขภาพ ใช้ข้อมูลพื้นท่ีผสานความรู้วิชาการและ 
ทุนทางสงัคมโดยโรงเรียน เทศบาลและโรงพยาบาลท�างาน 
เชื่อมต่อกันหาข้อตกลงร่วมกัน ก�าหนดบทบาทตาม 
ภารกิจของตนเองใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะเป็น 
กลไกส�าคัญของการจัดการ ออกแบบบริการท่ีเชื่อมโยง 
ทั้งระบบการเฝ้าระวังทางโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพ 
และการลดอ ้วน บทบาทโรงเ รียนเป ็นผู ้ประสาน 
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโรงพยาบาลและครอบครัว 
เทศบาลสนับสนุนงบประมาณแก่ทุกองค์กรในชุมชน 

ตาราง 1  จ�านวนนักเรียนที่มีภาวะอ้วนจ�าแนกตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ก่อนและหลังด�าเนินกิจกรรม (n=15)

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

1. การควบคุมอาหารประเภทไขมัน
2. การควบคุมอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต
3. การจ�ากัดอาหารระหว่างมื้อ

หลังด�าเนินกิจกรรม
จ�านวน (คน)

13
10
14

ก่อนด�าเนินกิจกรรม
จ�านวน (คน)

9
7
10

ตาราง 2  จ�านวนนักเรียนที่มีภาวะอ้วนจ�าแนกตามพฤติกรรมการออกก�าลังกายก่อนและหลัง ด�าเนินกิจกรรม (n=15)

พฤติกรรมการออกก�าลังกาย

1. ความถี่การออกก�าลังกาย
 - ไม่ออกก�าลังกาย
 - ออกก�าลังกาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 - ออกก�าลังกายทุกวัน
2. ประเภทการออกก�าลังกาย
 - วิ่ง 
 - เล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล
 - ไม่วิ่งและไม่เล่นกีฬา

หลังด�าเนินกิจกรรม
จ�านวน (คน)

0
4
11

6
9
0

ก่อนด�าเนินกิจกรรม
จ�านวน (คน)

10
3
2

2
3
10
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โรงพยาบาลเป็นหน่วยประสานและจัดพื้นท่ีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเสริมวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณผู ้อ�านวยการโรงเรียนและคณะครู

โรงเรียนวัดบ้านเพชร ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่เข้า
ร่วมโครงการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้รวมท้ังขอขอบคุณผู้ร่วม
ด�าเนนิการศกึษาวิจยัในคร้ังนีทุ้กท่านท่ีปฏิบตังิานและร่วม
บันทึกข้อมูลจนท�าให้การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ส�าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
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