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		 คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า ที่มีลูกสาว ลูกชายหรือหลานสาว
หลานชาย ก�ำลังเข้าสู่ช่วงวัยแรกรุ่น (อายุ 9-12 ปี) ซึ่งจะเป็นช่วงที่เด็กเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ทั้งเพศหญิง
และเพศชาย เป็นวัยที่เริ่มจะเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาว ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งต้องเอาใจใส่เป็น
พิเศษมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ จึงมีข้อควรใส่ใจในสุขภาพส�ำหรับเด็กวัยนี้ ดังนี้
1. รักษาความสะอาดร่างกาย

		 การที่ลูก/หลานจะมีบุคลิกภาพดีเมื่อโตขึ้นนั้น โดยเฉพาะเด็กหญิงด้วยแล้ว เรื่อง
ความสะอาดของร่างกาย ยังมีความส�ำคัญกว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ถ้าสกปรกบุคลิกภาพ
จะติดลบทันที ซึ่งเรื่องของความสะอาดนี้ รวมไปถึงเรื่องของการดูแลของใช้ให้สะอาดและ
เป็นระเบียบ เช่น ชุดชั้นใน ถุงเท้า ตามหลักการพัฒนาทางด้านวัยวุฒิแล้ว เด็กช่วงวัยนี้มี
ความเหมาะสมโตพอที่จะดูแลตนเองในขั้นพื้นฐานได้แล้ว
		 ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย จึงควรจึงควรเริ่มปลูกฝังฝึกให้
เด็กรู้จักดูแลเอาใจใส่ในด้านร่างกาย และของใช้ของตนเองให้สะอาดและน่ามอง
ข้อปฏิบัติดูแลความสะอาดของร่างกาย
		 1. อาบน�้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
		 2. สระผมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และวันที่ออกก�ำลังกาย
			 หรือเล่นกีฬา
		 3. ตัดเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ
		 4. สวมเสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้น โดยเฉพาะชุดชั้นใน
			 ไม่ใช้ชุดชั้นใน เสื้อผ้า ร่วมกับผู้อื่น
ส่งเสริมลูก/หลานให้มีอนามัยดี๊...ดี
		 1. จัดหาสบู่ ยาสระผม กรรไกรตัดเล็บ รวมทั้งน�้ำยาซักผ้า
		 2. ฝึกให้ลูกหลานท�ำความสะอาดเสื้อผ้าที่สวมใส่ รวมทั้งชุดชั้นใน
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		 3. สร้างเงื่อนไขกับลูก ให้อาบน�้ำทั้งเช้าและก่อนนอน
			 และหมั่นหวีผม สระผม ให้ผมสะอาดอยู่เสมอ
			 ไม่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดวันแน่นอน ต้องดูว่าผม
			 สกปรกหรือไม่ หากผมสกปรก ก็ต้องสระทันที
ดูแลผิวหนังให้สะอาดส�ำคัญอย่างไร
		 การท�ำความสะอาดผิวหนังเป็นประจ�ำ นอกจากจะท�ำให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
ผิวพรรณสะอาด สวยงามแล้ว ยังช่วยให้ต่อมเหงื่อและต่อมไขมันขับเหงื่อออกมาได้อย่าง
สะดวก และที่ส�ำคัญจะช่วยป้องกันการเกิดโรคผิวหนังต่างๆ เช่น กลาก เกลื้อน ซึ่งเป็น
โรคที่สังคมรังเกียจ และจะช่วยก�ำจัดเชื้อโรคต่างๆ ที่ติดมากับผิวหนังไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย
หรือเกิดการสัมผัสกับอวัยวะอื่นและน�ำเข้าร่างกายจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้
ดูแลเส้นผมให้สะอาดกันเถอะ
		 ผมที่สะอาดจะช่วยเสริมให้เด็กผู้หญิงและผู้ชายมีบุคลิกภาพที่ดูดี การดูแลท�ำความ
สะอาดเส้นผมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพราะผมมีฝุ่นละออง สิ่งสกปรกหมักหมม คราบเหงื่อไคล
มีกลิ่นอับชื้น อาจมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ ปัญหาที่พบในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเหาได้ง่าย โดย
เฉพาะในเด็กผู้หญิง บางคนไว้ผมยาว บางคนไว้ผมสั้น ถ้าเด็กผู้หญิงไว้ผมยาวก็ควรรวบ
ผมไว้ข้างหลังให้เรียบร้อย

รักษาร่างกาย และของใช้ส่วนตัวให้สะอาด
ผิวพรรณผ่องใส สุขกาย สุขใจ อนามัยสมบูรณ์
2. รักษาฟันให้แข็งแรง

		 การดูแลสุขภาพช่องปากให้อยู่ในสภาพดี เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ และควรได้รบั การเสริม
สร้างให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างสม�่ำเสมอตั้งแต่เยาว์วัยจนเกิดเป็นสุขนิสัยจะช่วย
ป้องกันโรคฟันผุได้ ซึง่ เด็กในวัยเรียนนีจ้ ะมีทงั้ ฟันน�ำ้ นมและฟันแท้ปนกันอยู่ในปาก จะมีทงั้
ฟันน�ำ้ นมและฟันแท้ปนกันอยู่ในปาก จึงควรระมัดระวังดูแลให้ดี โดยเฉพาะปัญหาโรคฟันผุ
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ทีจ่ ะพบได้บอ่ ยในวัยเด็ก เพราะเด็กยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจถึงสาเหตุและความจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องรักษาฟันให้ดี และมีบอ่ ยๆ ทีฟ่ นั แท้ของเด็กผุแล้วแต่พอ่ แม่ยงั เข้าใจว่าเป็นฟันนาํ้ นมจะ
ท�ำให้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคฟันได้ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลส�ำคัญที่ต้องหมั่นเอาใจใส่
ดูแลแนะน�ำสัง่ สอนเสียแต่แรกๆ เด็กจะเข้าใจและรูถ้ งึ วิธกี ารได้เอง ซึง่ จะท�ำให้เด็กเติบโต
ขึน้ โดยไม่มปี ญั หาเกีย่ วกับเรือ่ งฟันและเหงือก และจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ในวัยหนุม่ สาว
ข้อปฏิบัติส�ำหรับการดูแลสุขภาพฟัน
		 1. แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
		 2. แปรงฟันให้ทั่วทุกซี่ นาน 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปากทุกซี่ ทุกด้าน
		 3. เมื่อแปรงฟันหลังอาหารแล้ว งดกินอะไรอีกนาน 2 ชั่วโมง
		 4. หลีกเลี่ยงการกินลูกอม น�้ำอัดลมน�้ำหวาน
		 5. แปรงลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟัน
วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง

1
3

ท�ำความสะอาดฟันด้านนอก
ด้านติดแก้ม ทั้งฟันบน-ล่าง

ท�ำความสะอาดฟันด้านบดเคี้ยว
ทั้งฟันบน-ล่าง

2

ท�ำความสะอาดฟันด้านใน
(ด้านติดเพดานของฟันบน
ด้านติดลิ้นของฟันล่าง)
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ท�ำความสะอาด
แปรงลิ้น

ส่งเสริมลูก/หลานให้มีฟันดี๊...ดี
		 1. จัดหาแปรงสีฟันควรเลือกแปรงที่มีขนนุ่ม เพื่อให้ขนแปรงเข้าท�ำความสะอาดฟัน
			 โดยไม่ทำ� อันตรายต่อเหงือกและเคลือบฟัน และเลือกใช้แปรงทีม่ ขี นาดพอเหมาะ
			 กับปากของเด็กเพื่อให้สามารถท�ำความสะอาดถึงซี่ในสุดได้ง่าย
		 2. เลือกยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
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		 3. หลังการแปรงฟัน ควรล้างแปรงสีฟันให้สะอาด สะบัดให้แห้ง เก็บไว้ในที่อากาศ
			 ถ่ายเทได้ โดยตั้งไว้ในถ้วยน�้ำหรือแขวนไว้ และควรเปลี่ยนแปรงสีฟันอันใหม่เมื่อ
			 แปรงบาน
		 4. สร้างเงื่อนไขกับลูก ให้แปรงฟันทุกเช้า และก่อนเข้านอน และถ้าแปรงฟันก่อน
			 นอนแล้ว ห้ามกินขนมใดๆ อะไรอีกทั้งสิ้น ยกเว้นให้ดื่มน�้ำเปล่าได้เท่านั้น
		 5. การกระตุ้นให้เด็กมีการแปรงฟันอย่างถูกต้องและปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
ครอบครัวฟันดีด้วยฟลูออไรด์
		 ฟลูออไรด์คือตัวการต่อสู้ฟันผุที่ดีที่สุดเพื่อที่จะน�ำคุณและครอบครัว
ไปสู่รอยยิ้มที่สดใสไปตลอด เพราะฟลูออไรด์จะช่วยให้ฟันของทุกคนใน
ครอบครัวแข็งแรงไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม
ฟลูออไรด์ต้านฟันผุได้อย่างไร
		 ฟลูออไรด์ เป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีผลในการช่วยป้องกันฟันผุ โดยชะลอ
กระบวนการสลายแร่ธาตุออกจาเคลือบฟัน และช่วยเสริมสร้างกระบวนการคืนแร่ธาตุกลับ
สู่เคลือบฟัน จึงช่วยเสริมสร้างให้เคลือบฟันของเราแข็งแรง
อาหารว่างและฟันผุ
		 ถ้าฟลูออไรด์เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันฟันผุที่ดีที่สุด การรับประทานอาหารว่าง เช่น ขนม
กรุบกรอบ ลูกอม อาหารหวานเหนียว น�้ำอัดลม น�้ำหวาน ซึ่งมีสารอาหารที่มีคุณค่าต่อ
ร่างกายน้อยมาก ยิ่งกินบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นศัตรูที่ส�ำคัญที่สุดของฟัน เพราะขนมกรุบกรอบ
ทุกชนิดจะมีส่วนผสมหลักของแป้งและน�้ำตาล แถมด้วยผงชูรส เกลือ กลิ่นสีสังเคราะห์
สารกันบูด น�้ำอัดลม เป็นทั้งกรดผสมน�้ำตาล ลูกอมก็มีน�้ำตาลผสมอยู่มาก จึงเลือกกินผล
ไม้สดแทนดีกว่า เพราะผลไม้สดจะมีวิตามินช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และมี
เส้นใยช่วยท�ำความสะอาดฟัน ฟันจะได้ไม่ผุ แถมไม่อ้วนอีกด้วย

แปรงฟันทุกวัน เป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ ทุกเช้าและก่อนนอน
ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หลีกเลี่ยงการกินลูกอม น�้ำอัดลมหรือน�้ำหวาน
เพื่อให้ฟันแข็งแรงปราศจากโรคฟันผุและโรคเหงือก
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3. ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค

		 หยุดยั้งเชื้อโรค มือ เป็นพาหะส�ำคัญที่น�ำเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากใน
แต่ละวันทุกคนต้องใช้มือในการหยิบจับอาหารและสิ่งของต่างๆ ดังนั้นเพื่อสุขอนามัยที่ดี
ของลูกหลาน จึงควรหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นวิธีป้องกันโรคที่ง่าย สะดวก
และประหยัด เด็กๆทุกคนสามารถท�ำได้ไม่ยาก
		 ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย จึงควรปลูกฝังให้เด็กรู้จักการ
ล้างมือให้สะอาด และถูกวิธี โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
ข้อปฏิบัติส�ำหรับการดูแลสุขภาพมือ
		 1. ล้างมือด้วยน�้ำและสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว สบู่ก้อนเหมาะส�ำหรับใช้เป็นการส่วนตัว
ในบ้าน แต่ในที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย ควรจะเป็นสบู่เหลว ล้างด้วยน�้ำ
เปล่าให้น�้ำไหลผ่านมือ หากไม่มีสบู่อาจจะใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ หรือไม่แน่ใจใน
ความสะอาดของน�้ำ
		 2. ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี
1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ

2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

5. .ถูรอบข้อมือ

6. ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ

4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

7. .ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

		 3. ขั้นตอนท�ำความสะอาดมือหลังจากล้างมือเสร็จแล้ว
1. น�ำกระดาษมาเช็ดมือ

2. น�ำกระดาษรองมือส�ำหรับปิดก๊อกน�้ำ
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ส่งเสริมลูก/หลานให้มือสะอาด...ปราศจากโรค
		 1. จัดหาสบู่ หรือเจลล้างมือไว้ในบ้าน และจัดเตรียมผ้าเช็ดมือที่สะอาด
		 2. สร้างเงื่อนไขให้เด็กล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังขับถ่ายให้
			 เป็นสุขนิสัย
มือน�ำเชื้อโรคอะไรได้บ้าง
		 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โดยติดต่อ
ผ่านการหายใจเอาเชื้อโรคที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป
		 โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ
โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคพยาธิชนิดต่างๆ การติดต่อเกิดจากการที่มือปนเปื้อนเชื้อ
เหล่านั้น แล้วหยิบจับอาหารรับประทาน
		 โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรง เช่น โรคตาแดง โรคเชื้อรา แผลอักเสบที่ผิวหนัง
หิด เริม การติดต่อเกิดจากมือไปสัมผัสแผล ฝี หนอง โดยตรง แล้วมาสัมผัสกับส่วนต่างๆ
ของร่างกาย
		 โรคติดต่อที่มือไปสัมผัสกับ อินฟลูเอ็นซ่าไวรัส เอ
(เฮชไฟท์ เอ็นวัน)
เอนเทอโรไวรัส
Virus A (H5N1)
สิ่งคัดหลั่งต่างๆ (น�้ำมูก น�้ำลาย Influenza
(Enterovirus)
เชื้อโรคไข้หวัดนก
ท�ำให้เป็นโรค
เสมหะ เลือด) จากผู้ป่วย เช่น
มือ เท้า ปาก
สแตฟฟิโลคอคคัส
Staphylococcus
โรคไข้หวัดมรณะ (SARS) โรคไข้หวัดนก
ท�ำให้เกิดสิวบนใบหน้า
และอักเสบบวม
อี โคไล
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดเชื้อ
(E Coli) เชื้อจะ
กระจายได้ถ้าคุณ
ไวรัสอีโบลา แล้วเข้าสู่ร่างกายผ่าน
ไม่ล้างมือหลังใช้
ซาโมเนลล่า
ห้องส้วม
ทางปากและบาดแผล
(Salmonella)
ท�ำให้ท้องร่วงท้องเสีย

เมื่อใดต้องล้างมือ
		 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี การล้างมือ
ให้สะอาดเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และประหยัด

อินฟลูเอ็นซ่าไวรัส เอ
(เฮชวัน เอ็นวัน) Influenza
Virus A (H1N1) ท�ำให้เป็น
โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และ
แพร่สู่คนอื่นได้ง่าย
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เป็นการตัดวงจรของการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากตนเองสู่ผู้อื่น ช่วงเวลาที่ส�ำคัญที่ต้อง
ล้างมือ ดังนี้
ก่อน

• การรับประทานอาหาร
• การจัดการหรือการประกอบ
อาหาร
• การใส่คอนแทคเลนส์

ก่อนและหลัง

• การสัมผัสกับบาดแผล
• การให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่
อ่อนแอ

หลัง

• การจัดการกับอาหารดิบ เช่น
เนื้อที่ยังไม่ผ่านการปรุง สัตว์ปีก
ปลา และไข่
• การใช้ห้องน�้ำหรือการเปลี่ยน
ผ้าอ้อม
• การสัมผัสกับเลือดหรือของเหลว
ที่ออกมาจากร่างกาย (เช่น
อาเจียน น�้ำมูก หรืออุจจาระ)
• การสัมผัสกับสัตว์ต่างๆ ของเล่น
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ส�ำหรับสัตว์

มือสะอาดจะน�ำโชคชัย มือสกปรกจะน�ำโรคภัย
4. รู้จักบริโภคอาหารที่มีคุณค่า

		 เด็กวัยประถมเป็นวัยที่ร่างกายก�ำลังเจริญเติบโต และต้องการการสร้างเสริมอย่าง
เต็มที่ อาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกวัยนี้ได้ เด็กวัยนี้มักกินแต่
อาหารที่ตัวเองชอบ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขามีโอกาสเลือกอาหารกินเองได้ทั้งที่ในโรงเรียน
นอกบ้าน ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ที่เด็กๆ ชอบก็คงจะหนีไม่พ้นขนมกรุบกรอบ ของทอด
ฟาสต์ฟู้ด น�้ำอัดลมและของหวาน
		 ดังนั้น สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ควรท�ำในตอนนี้คือให้ข้อมูลด้านอาหาร
ที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี และอาหารแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจจะเกิดผลเสียต่อ
สุขภาพ และเป็นต้นแบบในการกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆ
ดิบๆ ต่อหน้าหรือพร้อมเด็ก หลีกเลี่ยงการซื้อกักตุนขนมกรุบกรอบ หรือของกินที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพ
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ข้อปฏิบัติส�ำหรับการเลือกรับประทานอาหาร
		 1. กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 กลุ่มอาหาร
			 เพียงพอ หลากหลาย
		 2. กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด
		 3. กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์ทุกวัน
		 4. กินข้าววันละ 8 ทัพพี (กินข้าวแป้งต่อมื้อๆ ละ 2-3 ทัพพี)
		 5. กินผักและผลไม้ วันละครึ่งกิโลทุกวัน (กินผักมื้อละ 4 ช้อนกินข้าว และกินผลไม้
			 มื้อละ 1 ส่วน)
		 6. ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
		 7. ดื่มนมทุกวันๆ ละ 2-3 แก้ว
		 8. อ่านฉลากก่อนซื้อและบริโภค
			 (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลาก)
ส่งเสริมลูก/หลานให้กินดีมีประโยชน์
		 1. จัดหาเมนูอาหารที่ครบ 5 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้
			 กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม และปริมาณเหมาะสมในแต่ละวัน
		 2. จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ไม่ให้เด็กรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ
		 3. สนับสนุนให้เด็กทานมื้อเช้า เพราะเป็นมื้อที่ส�ำคัญเสริมสร้างพลังสมอง
		 4. ไม่ควรมีขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน น�้ำอัดลมหรือหรือน�้ำหวานไว้ที่บ้าน
		 5. ชมเชย เมื่อลูกรับประทานผัก และผลไม้ และใช้ค�ำพูดเชิญชวน “กินแล้วน่ารัก
			 ผิวดี” “กินแล้วเก่งเรียน เก่งกีฬา” “ดื่มนมให้เหมาะสมทุกวัน โตไว” หรือ
			 “ดื่มนมให้เหมาะสมทุกวัน สูงดี”
อาหาร ปรุงสุก ปรุงร้อน ปรุงสะอาดปราศจากโรค
		 การรับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการป้องกัน
การเกิดโรคที่มากับการรับประทานอาหารได้ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ
อหิวาตกโรคและโรคบิดเป็นต้น เราควรจะรับประทานอาหารที่ ปรุงสุก ปรุงร้อน และปรุง
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สะอาด
“ปรุงสุก ปรุงร้อน” ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุก หรืออาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ อาหาร
ค้างมื้อควรอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนรับประทาน ไม่ควรรับประทานอาหาร สุกๆ ดิบๆ
“ปรุงสะอาด” ผู้ปรุงอาหารจะต้องล้างมือก่อนปรุงอาหารทุกครั้ง ไม่ใช้ภาชนะรวมกัน
ระหว่างอาหารดิบและอาหารสุก ควรล้างมือหลังเข้าห้องน�้ำ และก่อนรับประทานอาหาร
ทุกครั้งรวมทั้งใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกัน
อาหารเช้า...ส�ำคัญที่สุด
		 การงดรับประทานอาหารเช้าในเด็กนักเรียนส่งผลให้ระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำ และ
พบว่าในช่วงสายของวัน เด็กจะรู้สึกหิว กระสับกระส่าย ไม่มีสมาธิในการเรียน ขาดความ
ฉับไวในการคิดค�ำนวณหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เกิดการผิดพลาดได้มากกว่า และผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนจะด้อยกว่าเด็กที่รับประทานอาหารเช้า ทั้งนี้ เนื่องจากสมองของเด็ก
ต้องการน�้ำตาลกลูโคสเพื่อไปหล่อเลี้ยง นอกจากนี้ เด็กจะไม่มีก�ำลังในการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายอีกด้วย อาหารเช้าจึงเป็นมื้อที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับเด็กวัยเรียน
อาหารเช้าที่เหมาะสมควรประกอบด้วยอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าวแป้ง และเนื้อ
สัตว์ (เช่น ข้าวต้มหมู) หรือ กลุ่มแป้ง และนม เช่น ขนมปังกับนม แต่ควรหลีกเลี่ยงการให้
เด็กๆ กินขนมหวาน หรืออาหารหวานเป็นอาหารเช้า เพราะจะส่งผลให้เด็กติดหวาน และ
มีโอกาสเป็นเบาหวานเมื่อโตขึ้น ทั้งนี้ เพื่อคงสภาพระดับน�้ำตาลในเลือดของเด็กให้สูงเป็น
เวลาที่ยาวนาน จะท�ำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และประกอบกิจกรรมที่ต้องใช้
ก�ำลังงานได้ดีขึ้น
กินหวาน มัน เค็ม เสี่ยงโรค
		 หวาน มัน...ท�ำเด็กอ้วน อาหารจ�ำพวกแป้ง
และน�้ำตาล รวมทั้งไขมันต่างๆ เช่น ข้าว น�้ำอัดลม
อาหารฟาสต์ฟู้ด ลูกอม อาหารทอด เป็นต้น อาหารเหล่านี้
เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเผาผลาญไม่หมดจะเปลี่ยนเป็น “ไขมัน”
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มันมัน

รสไก่ย

่าง

เด็กๆ ที่กินของเหล่านี้มากเกินไปจึงกลายเป็นเด็กอ้วน ความหวานท�ำให้เด็กเบื่ออาหาร
ไม่อยากกินข้าว เพราะร่างกายมีน�้ำตาลมากพอ ร่างกายจึงรู้สึกอิ่ม ไม่หิว สังเกตได้จาก
เด็กที่ชอบกินขนม จะไม่ยอมกินข้าว บางคนดื่มน�้ำเปล่าไม่เป็นจะดื่ม
แต่น�้ำหวาน แต่การกินอาหารหวานจะท�ำให้เด็กอ้วน ฟันผุ ติดหวาน
เค็มเกินไป...ไตท�ำงานหนัก
		 ส่วนเรื่องอาหารที่เค็มไปนั้น เนื่องมาจากไตของเด็ก
ยังท�ำงานไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับไตผู้ใหญ่ เด็กจึงไม่ควรกินอาหารที่มีรสเค็มจัด ไตจะได้
ไม่ท�ำงานหนักมาก เพราะหากร่างกายสะสมเกลือไว้เป็นจ�ำนวนมากเกินไป ส่งผลให้เกิด
อาการบวมตามอวัยวะต่างๆ อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคือ อาหารจ�ำพวกมันฝรั่งทอด ขนม
กรุบกรอบที่มีรสเค็ม บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป อาหารหมักดองต่างๆ เป็นต้น
ข้อความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม (ฉลากโภชนาการแบบ จีดีเอ)
แบ่งบริโภค
ตามที่แนะน�ำไว้
อย่าบริโภคครั้งเดียว
หมดทั้งซอง

		

พลังงาน
1,120
กิโลแคลอรี

*56%

กเลี่ยงอาหารเค็ม
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง เลืหลีอกอาหารที
่มีปริมาณ
“โซเดียม” น้อยๆ
ควรแบ่งกิน 7 ครั้ง

น�้ำตาล
7
กรัม

ไขมัน
63
กรัม

*11%

*97%

โซเดียม
980
มิลลิกรัม

*41%

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
หลีกเลีย่ ง อาหาร หวาน มัน เค็ม เลือกอาหารทีม่ ปี ริมาณ “น�ำ้ ตาล” กับ “ไขมัน” น้อยๆ

เพื่อสุขภาพที่ดี กินอาหารสุก สะอาด
ครบ 5 หมู่ หลากหลาย กินอาหารเช้าทุกวัน
เน้นผักผลไม้ ลดหวาน มัน เค็ม ร่างกายแข็งแรง
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5. หยุดพฤติกรรมเสี่ยง

		 ปัญหาที่ส�ำคัญที่มักจะเกิดกับลูกหลานในสมัยนี้ คงหนีไม่พ้น เรื่องการติดเกม ดูทีวี
นาน ซึ่งเด็กในวัยนี้เริ่มเรียนรู้ ชอบความตื่นเต้น พึงพอใจในสิ่งแปลกใหม่ จึงหันเหไปสู่
การเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว สิ่งเหล่านี้ ได้แก่ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
เนื่องจากเป็นสิ่งที่ช่วยหรือก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ค้นคว้า จึงเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการของเด็ก
		 ดังนั้น พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ควรเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพราะหาก
ใช้เวลากับการดูทีวี หรือเล่นเกมเป็นเวลานาน อาจมีผลต่อเด็กหลายๆ
ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านการเรียน มีภาวะติดเกม และส่งผล
ต่อโรคอ้วนในเด็ก อย่าใช้เกมหรือทีวีเป็นตัวช่วยให้เด็กไม่ซน ไม่ดื้อ
ข้อปฏิบัติส�ำหรับการหยุดพฤติกรรมเสี่ยง
		 1. จ�ำกัดการดูทีวี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ไม่ควรเกิน
			 45 นาที-1 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน
		 2. ไม่รับประทานขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ น�้ำอัดลม ในขณะที่นั่งดูทีวี เล่นเกม
			 คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
ส่งเสริมลูก/หลานหยุดพฤติกรรมเสี่ยง
		 1. ก�ำหนดกติกาก่อนเล่นเกม ให้สามารถเล่นเกม หรือดูทีวี ได้บ้างวันใด เล่นหรือ
			 ดูได้ครั้งละไม่เกินกี่ชั่วโมง ก่อนจะเล่นเกมหรือดูทีวี ต้องท�ำการบ้าน และทาน
			 อาหารให้เสร็จก่อน
		 2. ลงโทษถ้าเด็กไม่ปฏิบัติตามกติกา เช่น ไม่ให้ดูทีวีหรือเล่นเกมตลอดสัปดาห์
		 3. ให้ค�ำชมแก่เด็ก เมื่อสามารถรักษาเวลาในการเล่น หรือดูทีวี ควบคุมตัวเองได้
			 ไม่เลยเวลาที่ก�ำหนด
		 4. ส่งเสริม จัดหากิจกรรมที่สนุกสนานอย่างอื่น ที่สนุกพอๆ หรือมากกว่าให้เด็กท�ำ
			 หรือมีกิจกรรมท�ำร่วมกันในครอบครัว
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ผลกระทบของการเล่นเกม…ต่อเด็ก
		 1. ด้านสุขภาพร่างกาย
			 1.1 ภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล่นเกม ซึ่งมีทั้งเด็กขาดสารอาหาร และภาวะ
				 โภชนาการเกิน เนื่องจากการที่เด็กเล่นเกมนั้น การใส่ใจในการรับประทาน
				 อาหารจะลดลงทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ เด็กบางคนเล่นจนไม่กิน
				 อะไรเลย หรือกินไม่ครบ 3 มื้อ และอาหารที่กินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์
				 คุณภาพต�่ำ ส่งผลให้เด็กเตี้ยหรือผอม ส่วนบางคนนั้นก็จะกินมาก กินแต่
				 ขนม ท�ำให้ได้รับพลังงานเกิน เพราะขาดการออกก�ำลังกาย จึงก่อให้เกิด
				 ภาวะโภชนาการเกิน หรือโรคอ้วนได้
			 1.2 ภาวะพร่อง Growth Hormone (GH) เนื่องจาก GH จะหลั่งในช่วงระหว่าง
				 เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้า ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กนอนหลับสนิท ถ้าเด็กเล่นเกมจน
				 อดหลับอดนอน นอนไม่พอ จะท�ำให้การหลั่งของ GH น้อย ส่งผลให้เด็ก
				 เจริญเติบโตไม่เต็มที่ เพราะ GH เป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตด้านร่างกาย
				 ของเด็ก
			 1.3. ร่างกายอ่อนเพลีย เนื่องจากขาดการพักผ่อนส่งผลให้สมองมีความเฉื่อยชา
				 ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง เนื่องจากสมองอ่อนล้า อีกทั้งยังเสี่ยงต่อ
				 ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน อาจช๊อคหรือเสียชีวิตได้
			 1.4. เสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อ เนื่องจากสถานที่เล่นเกมมีผู้ใช้บริการมากมาย
				 หากทางร้านไม่มีมาตรการด้านการรักษาความสะอาดที่ดี จะกลายเป็น
				 แหล่งรังโรค อีกทั้งเด็กที่ติดเกมยังขาดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และ
				 สุขอนามัยที่เหมาะสม ขาดการพักผ่อน มีภาวะขาดสารอาหารจึงง่ายต่อ
				 การติดโรคติดเชื้อได้ เช่น ในกรณีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นต้น
		 2. ด้านสุขภาพจิต
			 2.1 ท�ำให้โอกาสที่จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นน้อยลง กลายเป็นคนแปลก
				 แยก ไม่มีสังคมเพราะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นเกม ท�ำให้เด็กอาจมี
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			 2.2.
				
				
				
			 2.3.
				
				
				
				
				

พฤติกรรมแยกตัวจากสังคมได้ ซึ่งจะมีอาการปิดตัวไม่สุงสิงกับใครเก็บตัว
อยู่ในห้องเพียงล�ำพัง
การที่เด็กเล่นเกมที่รุนแรงมากและใช้เวลาในการเล่นติดต่อกันต่อครั้ง
นานเกินไปจนติดจะท�ำให้เกิดผลเสียทางด้านอารมณ์ เด็กจะมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง ชอบเอาชนะ โมโหร้าย นอกจากนั้นยังจะท�ำให้เด็กมี
พฤติกรรมดื้อ ต่อต้านและหดหู่ ซึมเศร้าหากไม่ได้เล่นเกม
เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ เนื่องจากเด็กในช่วงนี้ก�ำลังค้นหาตัวเอง และ
มักหาตัวแบบในการเลียนแบบในสิ่งที่ตนเองชอบ อีกทั้งเด็กวัยนี้ สมอง
ส่วนหน้ายังพัฒนาไม่สมบูรณ์ท�ำให้ความยับยั้งชั่งใจยังไม่ดีพอ มีภาวะ
ความฉลาดทางอารมณ์ต�่ำ อาจแยกไม่ออกระหว่างโลกของความเป็นจริง
กับเกม อาจน�ำวิธีที่ใช้ในเกมมาแก้ปัญหาของตนเองได้ ดังที่ได้เห็นจาก
ข่าวต่างๆ ที่ปรากฏ มีการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

ติดเกม ติดทีวี พาสมองเหนื่อยล้า
ร่างกายไม่ขยับ โรคอ้วนมาเยือน
6. ออกก�ำลังกายอย่างพอเพียง

		 การส่งเสริมสุขภาพด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายออกแรงออก
ก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา จะท�ำให้ร่างกายของเด็กแข็งแรง คล่องแคล่ว
ร่าเริงแจ่มใส และมีภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็ต้องค�ำนึงถึง
การเคลื่อนไหวออกแรงและออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาที่เหมาะสม
กับเพศและวัยอีกด้วย โดยพ่อ แม่ และผู้ปกครองควรจะปลูกฝัง
การรักการออกก�ำลังกายโดยการเล่นกีฬา เคลื่อนไหวออกแรง
ออกก�ำลังกายออกแรงโดยการเล่นกีฬาการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นส่วนส�ำคัญของ
ชีวิตเด็กวัยเรียนทั้งการเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน หรือเล่นกับอุปกรณ์กีฬา เป็นสิ่งที่ช่วยให้
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ลูกหลานได้สนุกสนาน ผ่อนคลายจากการเรียนและได้เรียนรู้จากการกระท�ำ รู้คิด รู้จักแก้
ปัญหา และมีความเพลิดเพลิน พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงควรส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีโอกาส
เล่นอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
ข้อปฏิบัติส�ำหรับการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
		 1. ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน
		 2. กิจกรรมเคลื่อนไหว ออกแรง ออกก�ำลังกาย เช่น กิจกรรมยืดเหยียดตอนเช้า
			 เดินมาโรงเรียนในตอนเช้า และกลับบ้านตอนเย็น ช่วงพักระหว่างเรียนได้มีการ
			 เล่นร่วมกับเพื่อน เช่น กระโดดยาง วิ่งไล่จับ ท�ำเวรกลุ่มสี เป็นต้น
ส่งเสริมการออกก�ำลังกายให้กับลูกหลาน
		 1. การส่งเสริมให้ลูกออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬานั้นพ่อแม่ไม่ควรเคร่งครัดเกินไป
			 แต่ควรอยู่บนพื้นฐานที่ลูกต้องเล่นอย่างสนุก อย่าให้มีการฝืนใจ หรือท�ำให้เป็น
			 เรื่องที่น่าเบื่อ
		 2. ท�ำตนเป็นตัวอย่างที่ดี เด็กจะปฏิบัติตามอย่างพ่อแม่มากกว่าค�ำเคี่ยวเข็ญหรือ
			 ร้องขอ ฉะนั้น ถ้าอยากให้ลูกออกก�ำลังกาย ท่านควรเป็นผู้ปฏิบัติให้ลูกเห็น
			 เสียก่อน
		 3. ใช้การกระตุ้น จูงใจ ด้วยรางวัลที่เหมาะสม ซึ่งควรเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา
			 เช่น ซื้อกางเกงวิ่งตัวใหม่ หรือเสื้อชุดฟุตบอลโลกให้เป็นรางวัลเมื่อลูกท�ำได้ตาม
			 เป้าหมาย
		 4. ออกก�ำลังร่วมกันทั้งครอบครัว ซึ่งมีผลพลอยได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ใน
			 ครอบครัว และช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย
		 5. อย่าไปเน้นเรือ่ งการแข่งขันเอาแพ้-ชนะ ควรเน้นเรือ่ งสุขภาพ และความสนุกสนาน
			 เด็กแต่ละคนมีความสามารถทางกีฬาแตกต่างกัน แต่ทกุ คนควรได้รบั การส่งเสริม
			 ให้ออกก�ำลัง ไม่ว่าจะวิ่งเข้ามาที่หนึ่งหรือที่โหล่สุดท้าย
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		 6. สนใจไตร่ถามลูกเกี่ยวกับชั่วโมงพละศึกษาที่โรงเรียนบ้าง โดยมากเรามักเพ่งเล็ง
			 แต่การเรียนด้านวิชาการ
ประโยชน์ของการออกก�ำลังกายในวัยเด็ก
		 คือ ช่วยให้เด็กเคลื่อนไหว สนองความต้องการซุกซนและความไม่ยอมอยู่นิ่ง เป็น
การฝึกความคล่องตัว และความอ่อนตัวของส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งยังท�ำให้เด็กรู้จัก
ควบคุมกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้ดี นอกจากนี้ การออกก�ำลังยังช่วยให้เด็กผ่อน
คลาย และมีการตัดสินใจดีขึ้น ประสาทและกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กัน และเป็นการปู
พื้นฐานทักษะการเคลื่อนไหวในขั้นยากๆ เมื่อเติบโตขึ้นต่อไป
การออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับวัย
		 การออกก�ำลังในวัยนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วปลูกฝังน�้ำใจให้มีให้มีน�้ำใจ ท�ำงาน
เป็นทีม และให้มีการแสดงออกถึงความสามารถเฉพาะตัว ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาที่หลาก
หลาย เพื่อให้มีการพัฒนาร่างกายทุกส่วนโดยใช้กิจกรรมหลายๆ อย่างสลับกัน เช่น
ฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล ปิงปอง แบดมินตัน ยิมนาสติก ว่ายน�้ำ ขี่จักรยาน แต่
ต้องหลีกเลี่ยงการปะทะในกิจกรรมที่ต้องสัมผัสกับฝ่ายตรงข้าม และที่เป็นข้อห้ามคือ การ
ชกมวยและการออกก�ำลังกายที่ต้องใช้ความอดทน เช่น วิ่งระยะไกล (ในระยะทาง 10
กิโลเมตรขึ้นไป) การออกก�ำลังกายในแต่ละวัน ควรได้จากการฝึกเล่นกีฬา วันละ 2 ชั่วโมง
สลับกับการพักเป็นระยะๆ

ออกก�ำลังกายทุกวัน สร้างภูมิคุ้มกันโรค
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7. ท�ำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใส อยู่เสมอ

		 การที่จะส่งเสริมให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตดีนั้น เป็นเรื่อง
ที่ไม่อาจท�ำได้ในระยะเวลาอันสั้น ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก
โดยอาศัยความผูกพันของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นหลักส�ำคัญ
เด็กวัยนี้ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษ ถึงแม้เด็ก
วัยนี้จะพอพึ่งตนเองได้บ้างก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจ เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อ
การพัฒนาการด้านการเรียน และการเข้าอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
ข้อปฏิบัติเพื่อสุขภาพใจ
		 1. พักผ่อนและนอนหลับให้เพียงพอ
		 2. ฝึกสมาธิ วันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น
		 3. เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี
พ่อ แม่ ปฏิบัติอย่างไร…ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
		 1. การให้ความรัก ความอบอุน่ แสดงความห่วงใย ถามไถ่เรือ่ งการเรียน การคบเพือ่ น
		 2. การให้ความสนใจและความเข้าใจแก่เด็ก ควรฟังเด็กด้วยความตั้งใจ พูดคุยกับ
			 เด็กเรื่องที่เด็กประทับใจ
		 3. การให้ค�ำปรึกษาและก�ำลังใจ เมื่อสังเกตเห็นว่าเด็กมีความทุกข์ หรือไม่สบายใจ
			 พ่อ แม่ ต้องสอบถามเรื่องราวให้ชัดเจนและให้ความช่วยเหลือ
รู้ได้อย่างไรว่าเด็กมีปัญหาสุขภาพจิต
		 1. ด้านการเรียน เรียนอ่อน, สมาธิสั้น, ไม่ตั้งใจเรียน, หนีเรียน, กลัวโรงเรียน
		 2. ด้านพฤติกรรม ซึม, แยกตัว, ขาดความมั่นใจตนเอง, ไม่กล้าแสดงออก, ก้าวร้าว,
			 เกเร, ขโมย, พูดปด
		 3. เกิดการกระตุ้นตนเอง กัดเล็บ, ดูดนิ้ว, ถอนผม
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		 4. แสดงอาการทางกาย ปวดหัว, ปวดท้อง, คลื่นไส้, อาเจียน, ปัสสาวะบ่อย,
			 หายใจหอบแน่น,
		 5. ด้านการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อกระตุก, ยุกยิก, อยู่ไม่นิ่ง, ซน
		 6. ด้านอารมณ์ วิตกกังวล, ซึมเศร้า

ยิ้มให้กับตัวเอง ทุกวัน จิตใจเข้มแข็ง กายาแข็งแรง
8. มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น

		 การอบรมสัง่ สอนให้เด็กเป็นผูม้ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม จึงควรเริม่ ต้นทีบ่ า้ นเช่นกัน
เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมมากกว่าตนเอง นั่นหมายถึงว่า
เด็กต้องมีการให้มากกว่าการรับ รู้จักการเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจร่วมมือในการท�ำ
ประโยชน์ เพื่อสังคมและส่วนรวม เพราะการมีจิตส�ำนึกมีความส�ำคัญต่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็ก ชุมชนและสังคม
ก็ย่อมจะได้รับแต่ความสุขอย่างแน่นอน อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
สังคม การช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะเป็นหลักการในการด�ำเนินชีวิต เป็นการแก้
ปัญหาและสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับสังคมอย่างได้ผล
ข้อปฏิบัติในการมีส�ำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม
		 1. เข้าร่วมในชมรมที่บ�ำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ
		 2. ช่วยท�ำความสะอาดบริเวณที่สาธารณะ ได้แก่ โรงเรียน
			 วัด และชุมชน
		 3. ปลูกผัก ผลไม้ ท�ำแปลงเกษตร ของโรงเรียน
		 4. ทิ้งขยะในถังขยะทุกครั้ง
		 5. ก�ำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน�้ำยุงลายในบ้าน โรงเรียน และชุมชน
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สอนลูกหลานให้เป็นเด็ก…มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อโรงเรียน และชุมชน
		 1. จัดหาถังขยะให้เพียงพอทั้งในโรงเรียน และชุมชน
		 2. จัดหาฝาปิดภาชนะที่เป็นน�้ำดื่ม
		 3. ตักเตือนให้ลูกหลาน เปลี่ยนน�้ำในภาชนะทุกสัปดาห์ เช่น แจกัน น�้ำที่อยู่ในจาน
			 รองกระถางต้นไม้
		 4. ตักเตือนให้ลูกหลาน ช่วยกันดูแล คว�่ำภาชนะที่อาจมีน�้ำขังในชุมชน เช่น กะลา
			 ยางรถยนต์เก่า
		 5. แสดงความชื่นชมลูกหลาน ที่ลูกหลานอาสาช่วยเหลือชุมชน
วงจรการแพร่กระจายของไข้เลือดออก
		 ในช่วงฤดูฝนโรคที่ระบาดมากตามฤดูการคือไข้เลือดออก แม้ส่วนใหญ่จะมีอาการ
ไม่รุนแรงแต่หากมีอาการรุนแรงอาจถึงเสียชีวิตได้ ดังนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
โรคนี้มียุงลายเป็นพาหะของโรค โดยยุงลายกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกี่ในกระแสเลือด
เมื่อไปกัดอีกคนหนึ่งก็จะแพร่เชื้อท�ำให้เป็นโรคติดต่อหรือแพร่ระบาดในชุมชนได้ วิธีการ
ตัดวงจรการระบาดก็คือการก�ำจัดยุงลายโดยการไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายก็คือน�้ำใสสะอาดที่ขังตามภาชนะที่ทิ้งไว้กลางแจ้ง เช่น กระป๋อง ยาง
รถยนต์ กระเบื้อง จาน ชาม ใบไม้ขนาดใหญ่ กาบกล้วย เมื่อฝนตกน�้ำที่ขัง มีไข่ยุงลายที่
ถูกไข่ทิ้งไว ก็จะฟักเป็นตัว และแพร่พันธ์ุขยายจ�ำนวนขึ้นได้

ตอบแทนสังคม พัฒนาชุมชน ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกับปัญหาสุขภาพและประโยชน์รายข้อ
ปัญหาสุขภาพ/โรคที่เกี่ยวข้อง

วิถีสุขภาพที่ช่วยลดปัญหา

ประโยชน์

1. โรคผิวหนัง
2. เป็นเหา
3. โรคภูมิแพ้

รักษาร่างกายสะอาด

1. ป้องกันการติดเชื้อโรค
2. เสริมบุคลิกภาพ
3. เป็นทีย่ อมรับในสังคม

1.
2.
3.
4.
5.

รักษาฟันให้แข็งแรง

1. ป้องกันโรคฟันผุ เหงือก
อักเสบ ปากเหม็น
2. ป้องกันโรคทางเดินอาหาร
3. มีฟันใช้งานได้ตลอดชีวิต
4. ขบเคี้ยวอาหารได้สมบูรณ์
5. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

ฟันผุ เหงือกอักเสบ
โรคกระเพาะอักเสบ
โรคล�ำไส้อักเสบ
หัวใจวาย
โรคหัวใจ

1. โรคระบบทางเดินอาหาร
2. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
3. ไข้หวัดนก
4. หูอักเสบ
5. โรคปอดบวม
6. โรคตับอักเสบ
7. โรคมือเท้าปาก
8. ไข้หวัด
9. สิวบนใบหน้า
10. ตาแดง
11. โรคพยาธิต่างๆ

ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค 1. ป้องกันโรคติดต่อระบบ
ทางเดินอาหาร
2. ป้องกันโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจ
3. ป้องกันโรคติดต่อจากการ
สัมผัสโดยตรง
4. ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
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ปัญหาสุขภาพ/โรคที่เกี่ยวข้อง

วิถีสุขภาพที่ช่วยลดปัญหา

ประโยชน์

1. เตี้ย
2. ผอม
3. โรคอ้วน
4. โรคเบาหวาน
5. โรคเบาหวาน
6. โรคความดันโลหิตสูง
7. โรคพยาธิต่างๆ

รู้จักบริโภคอาหารที่มีคุณค่า

1. ร่ายกายแข็งแรงสมบูรณ์
2. มีส่วนสูงระดับดีและน�้ำหนัก
อยู่ในระดับสมส่วน
3. สร้างภูมิต้านทานโรค ลดการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการ
ติดเชื้อโรค
4. สติปัญญาดี
5. ลดความเสี่ยงการเกิดโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
6. เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ

1.
2.
3.
4.

เตี้ย หรือ ผอม
โรคอ้วน
ร่างกายอ่อนเพลีย
มีพฤติกรรมก้าวร้าว

1. กระดูกมีการเจริญเติบโตช้า
2. ไขมันสะสมใต้ผิวหนัง ก่อให้
เกิดโรคอ้วน
3. มีความต้านทานโรคต�่ำ

หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เล่นเกม 1. ป้องกันโรคร้ายแรงต่างๆ
คอมพิวเตอร์ ดูทีวีเป็นเวลานาน
ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2. เป็นที่ยอมรับของครอบครัว
และสังคม

ออกก�ำลังกายอย่างพอเพียง
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1. ป้องกันการเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน หัวใจ และ
หลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง
2. สุขภาพจิตดี
3. ร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน

ปัญหาสุขภาพ/โรคที่เกี่ยวข้อง
1.โรคเครียด
2. โรคซึมเศร้า
3. โรคกระเพาะอักเสบ
4. การฆ่าตัวตาย

1. โลกร้อน
2. โรคระบบทางเดินอาหาร
3. ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่
4. ไข้เลือดออก
5. โรคระบาด

วิถีสุขภาพที่ช่วยลดปัญหา

ประโยชน์

ท�ำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 1. ใครเห็น ใครอยากคบ
อยากเข้าใกล้
2. สุขสดชื่น ลดความทุกข์
3. สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
4. ไม่แก่เร็ว

มีส�ำนึกต่อส่วนรวม
ร่วมสร้างสรรค์สังคม
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1. ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม
2. บ้านและชุมชนน่าอยู่
3. เป็นที่ยอมรับของครอบครัว
และสังคม

รายนามผู้ร่วมจัดท�ำส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพของลูกหลาน

ที่ปรึกษา

1. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐ์สิริพงศ์
2. รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรก�ำแหง
		
3. นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
4. นางสาวทิวาพร กลมกล่อม

คณะผู้จัดท�ำ
1.
2.
3.
4.
5.

นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น
นางสาวธัญชนก ขุมทอง
ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ
นายพรชัย จุลพันธ์
นางสาวกิรณา สมวาทสรรค์

คณะผู้ร่วมจัดท�ำ

1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
2. ดร.ศรีสุดา สุรเกียรติ
3. นางผุสดี จันทร์บาง
4. นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
5. นายอานุภาพ พงษ์พานิช
6. นางสาวนุชรี อาบสุวรรณ
7. แพทย์หญิงโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
		
8. นางสาวเสาวณีย์ เกตุบ�ำรุง
		
9. นางสาวปภัสสร ผลโพธิ์
		
10. แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้อ�ำนวยการกองสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ส�ำนักสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
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กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

