แบบรายการคําขอประเมินผลงาน
ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วน
ด้วยการออกกําลังกายในโรงเรียน
ของ
ชื่อ นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์.
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ชํานาญการ .
ตําแหน่งเลขที่ ๔๔๖.
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมควบคุมป้องกัน
การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่งเลขที่ ๔35
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

ผลงานทีเ่ ป็นผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออกกําลังกายในโรงเรียน
ระยะเวลาที่ดําเนินการ 1 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ 80 % (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของงาน)
ผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี) นายวัฒนา อัมพรพันธ์สกุล สัดส่วนของผลงาน 20 %
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ โรงพยาบาล
บางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายเด็ก
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 จํานวน 117 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถติดตามและแก้ไข
นักเรียนที่มีภาวะอ้วนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ. โดยการมีส่วนร่วมของ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู
ในการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน การเก็บข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์สําหรับเด็กอายุ 10-14 ปี
เกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย ที่ได้ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเวลาที่ได้
ใช้ไปในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย โดยให้คิดถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่ได้
ทําในระหว่างอยู่ที่โรงเรียน อยู่ที่บ้าน การเดินทางไป-กลับระหว่างสถานที่ต่างๆ การออกกําลังกายเพื่อฝึกความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ หรือการเล่นกีฬา ประกอบกับการประเมินภาวะโภชนาการ
พฤติกรรมอนามัยด้านสุขาภิบาลอาหาร และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน ซึ่งเก็บข้อมูลโดยบุคลากรผู้รับผิดชอบในหมวดพละศึกษาและสุขศึกษา ของโรงเรียน 5 แห่ง ในเขต
อํ าเภอบางบั วทอง จั งหวั ดนนทบุ รี ระหว่ างวั นที่ 1 มิ ถุ น ายน 2557 - 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 รู ป แบบการ
ดํ าเนิ น งานใช้ ว งจรคุ ณ ภาพ (Quality Circle) โดยการวางแผน (PLAN) การปฏิ บั ติ ก าร (DO) การตรวจสอบ
ทบทวน และประเมิน (CHECK) การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา (ACT) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติ
พื้นฐานใช้อธิบายคุณลักษณะต่าง ๆ โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นสถิติที่บรรยายลักษณะของ
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า มีข้อมูล 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
โรงเรี ย นดรุ ณ วิ ท ย์ โรงเรีย นนั น ทวรวิท ย์ โรงเรี ยนเทศบาลวั ด ละหาร และโรงเรี ยนบางบั วทองราษฎร์ บํ ารุง
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ช่วงอายุของนักเรียนที่มีมากที่สุดคือ 1112 ปี นักเรียนหญิงมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่านักเรียนชาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มากที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พฤติกรรมอนามัยด้านสุขาภิบาลอาหาร นักเรียนส่วนใหญ่กินผัก
และผลไม้ทุกวัน ปริมาณที่น้องกินผักและผลไม้ต่อวันมากที่สุดคือ 3 ส่วน และใช้ช้อนกลางเป็นบางครั้งในการตัก
แบ่งอาหารจากสําหรับกับข้าว เมื่อกินอาหารร่วมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ล้างมือด้วยสบู่เป็นบางครั้งก่อนกินอาหาร
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย ส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ โดยสารเป็นพาหนะ ส่วนน้อยที่เดินและปั่น
จักรยานไปและกลับจากโรงเรียน นักเรียนเกือบครึ่งหนึ่งเดินออกกําลัง วิ่งเล่น ถีบจักรยาน เล่นกีฬา หรือเล่นเกมส์
ที่มีการเคลื่อนที่อย่างเต็มที่ ส่วนที่เดินไปและกลับจากโรงเรียนทุกวันน้อยมาก ระหว่างที่อยู่บ้าน นักเรียนส่วนใหญ่
ได้นั่งดูโทรทัศน์/เล่นเกมคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของเด็กวัยเรียน แต่กิจกรรมที่ต้องออกแรง/ออกกําลังในระดับหนัก ปานกลาง โดยใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีจํานวนไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงพอตามข้อแนะนําเด็กไทยแข็งแรงเพื่อสุขภาพและ
จัดการลดน้ําหนัก ตามกลุ่มวัยเด็กที่เหมาะสมสําหรับคนไทย พ.ศ.2553 จากข้อมูลด้านโภชนาการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2552 -2553 มีเด็กอ้วนร้อยละ 21.2 และ 30.7 ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้น เด็กในเขตเมืองมีปัญหารุนแรงมากกว่าในชนบท ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของกิจกรรม โดยอาศัย
การมี ส่ วนร่วมของคุ ณ ครู ผู้ ป กครอง นั ก เรีย น ร่วมคิ ด สร้างสรรค์ มี ค วามหลากหลายในการดํ าเนิ น กิ จ กรรม

-๒ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน มีการบริหารจัดการโครงการที่ดี ตลอดจนการบูรณาการสอดแทรกการ
ดําเนินกิจกรรมในทุกๆ หน่วยของโรงเรียน
การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
อ้วนด้ วยการออกกํ าลั งกายในโรงเรียน ณ โรงเรียนในเขตจั งหวัด นนทบุ รี โดยบู รณาการร่วมกับ โรงพยาบาล
บางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียน ได้กําหนดให้ความชุกของภาวะอ้วนในเด็กนักเรียนและไม่เกินร้อยละ 10
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จึงได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออก
กําลังกายในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาคลินิกไร้พุง คุณภาพ (DPAC Quality)
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้โรงเรียนสามารถติดตามและแก้ไขนักเรียนที่มีภาวะอ้วนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.
7.2 ทราบสถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกายนักเรียนมีภาวะอ้วนในโรงเรียน
7.3 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายได้
8. วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
8.1 จัดทําแผนการดําเนินงาน
8.2 ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกีย่ วข้องรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ในแนวเดียวกัน ณ โรงพยาบาลบางบัวทอง
8.3 คัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่มีน้ําหนักเกิน
8.4 จัดอบรมให้ความรู้ 3อ. แก่นักเรียนและผู้ปกครองรุ่นละ 100 คน จํานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในโรงเรียน
นันทวรวิทย์ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนวัดละหาร
8.5 สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย สําหรับนักเรียนอายุ 10-14 ปี ที่เข้าร่วม
โครงการทุกคน
8.6 ติดตามประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน โดยติดตามผลทุกโรงเรียนๆ ละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง
8.7 ปิดโครงการและมอบรางวัล ณ โรงเรียนวัดละหาร
กลุ่มเป้าหมาย
1 นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 ที่น้ําหนักเกินเกณฑ์ จํานวน 100 คน
2 ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.4 – ป.6 ที่น้ําหนักเกินเกณฑ์ จํานวน 100 คน
ประกอบด้วย - โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
- โรงเรียนดรุณวิทย์
- โรงเรียนนันทวรวิทย์
- โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
- โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บํารุง
9. ผลการดําเนินงาน / ผลการศึกษา
การสํ ารวจสถานการณ์ การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย สําหรับเด็กอายุ 10-14 ปี เป็ น หนึ่ ง
ในกิจกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังเชิงระบาดวิทยาในเด็กอ้วนอายุ 10-14 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้สถานที่ดําเนินการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
บางบัวทอง และห้องประชุมของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

-๓กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลบางบัวทอง ได้ดําเนินโครงการศึกษาเกี่ยวกับประเภท
ของกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย ที่ได้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเด็กนักเรียนอายุ 10-14 ปี
โดยได้ จั ด ทํ าแบบสั ม ภาษณ์ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เวลาที่ ได้ ใช้ ไปในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวออกแรง/
ออกกําลังกาย ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมอนามัยด้านสุขาภิบาลอาหาร และ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่นักเรียนทําระหว่างอยู่ที่โรงเรียน อยู่ที่บ้าน การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่
ต่ า งๆ การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ ฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ การยื ด เหยี ย ดกล้ า มเนื้ อ และการเล่ น กี ฬ า
การวิเคราะห์และนําเสนอเป็นภาพรวมของการลดน้ํ าหนักสักนิด พิชิตโรคอ้วนในโรงเรียน เพื่ อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการออกกําลังกาย ต่อไป
ผลการสํารวจสถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย เป็นดังนี้
จากการสํ า รวจสถานการณ์ ก ารเคลื่ อ นไหวออกแรง/ออกกํ า ลั ง กาย มี 5 โรงเรี ย น ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
พระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนดรุณวิทย์ โรงเรียนนันทวรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โรงเรียนบางบัวทอง
ราษฎร์บํารุง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 117 คน
9.1 ข้อมูลโรงเรียน
ผลการสํารวจสถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย พบดังนี้ คือ
ตารางที่ 1 ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จําแนกตามหน่วยงาน (โรงเรียน)
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโรงเรียน
นันทวรวิทย์
พระแม่สกลสงเคราะห์
เทศบาลวัดละหาร
ดรุณวิทย์
บางบัวทองราษฎร์บํารุง
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)
20
31
28
17
21
117

ร้อยละ
17.1
26.5
23.9
14.5
17.9
100

จากตารางที่ 1 พบว่ า ร้ อ ยละของจํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมากที่ สุ ด คื อ โรงเรี ย น
พระแม่สกลสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทอง
ราษฎร์บํารุง คิดเป็นร้อยละ 23.9 และ 17.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ร้อยละของช่วงอายุของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
อายุ (ปี)
9-10
11-12
13-14
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)
55
56
6
117

ร้อยละ
47.0
47.9
5.1
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ร้อยละช่วงอายุของนักเรียนที่มีมากที่สุดคือ 11-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9
รองลงมาคือช่วงอายุ 9-10 ปี และ 13-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.0 และ 5.1 ตามลําดับ

-๔ตารางที่ 3 ร้อยละเพศของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เพศ
จํานวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
ชาย
55
47.0
หญิง
62
53.0
รวมทั้งสิน้
117
100
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนหญิงมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการมากกว่านักเรียนชาย
ตารางที่ 4 ร้อยละของระดับชั้นเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ระดับชัน้ เรียน
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)
4
41
32
40
117

ร้อยละ
3.4
35
27.4
34.2
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ร้อ ยละของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 35
รองลงมาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ5 คิดเป็นร้อยละ 34.2 และ 27.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 ร้อยละรายได้ต่อเดือนของครอบครัวนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
รายได้/เดือน (บาท)
ต่ํากว่า 5,000
5,001-9999
10,000-14,999
15,000-19,999
20,000-24,999
25,000-29,999
30,000-34,999
35,000-39,999
40,000 ขึ้นไป
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)
12
16
18
9
19
11
7
9
16
117

ร้อยละ
10.3
13.7
15.4
7.7
16.2
9.4
7.7
6.0
13.7
100

จากตารางที่ 5 พบว่ า รายได้ ข องครอบครั ว นั ก เรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ พบมากที่ สุ ด คื อ
20,000-24,999 บาทต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.2 รองลงมาคื อ 10,000-14,999 บาทต่ อ เดื อ นและ
40,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.4 และ 13.7 ตามลําดับ

-๕ตารางที่ 6 ร้อยละของศาสนาของเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ระดับชัน้ เรียน
ศาสนาพุทธ
อิสลาม
คริสต์
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)
114
2
1
117

ร้อยละ
97.4
1.7
9
100

จากตารางที่ 6 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ นับ ถือศาสนาพุ ท ธ พบมากที่ สุ ดคิดเป็ นร้อยละ 97.4
รองลงมาคือศาสนาอิสลามและคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 1.7 และ 9 ตามลําดับ
9.2 พฤติกรรมอนามัยด้านสุขาภิบาลอาหาร
ตารางที่ 7 ร้อยละของจํานวนวันที่น้องกินผัก/สัปดาห์
จํานวนวัน
1
2
3
4
5
6
7
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)
4
9
12
13
23
7
25
24
117

ร้อยละ
3.4
7.7
10.3
11.1
19.7
6.0
21.4
20.5
100

จากตารางที่ 7 พบว่า จํานวนวันที่น้องกินผัก 7 วัน/สัปดาห์ (ทุกวัน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.4
รองลงมาคือ กินผัก 5 วัน/สัปดาห์ และ 5 วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ 10.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 ร้อยละของปริมาณที่น้องกินผัก/วัน
ปริมาณที่น้องกินผัก/วัน(ส่วน)
1
2
3
4
5 ส่วนขึ้นไป
ไม่กิน/กินน้อยกว่า 1 ส่วน
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)
22
28
34
17
5
11
117

ร้อยละ
18.8
23.9
29.1
14.5
4.3
9.4
100

จากตารางที่ 8 พบว่า ปริมาณที่น้องกินผัก/วันมากที่สุดคือ 3 ส่วนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 29.1
รองลงมาคือ 2 ส่วน/วัน และ 1 ส่วน/วัน คิดเป็นร้อยละ 23.9 และ 18.8 ตามลําดับ

-๖ตารางที่ 9 จํานวนวันที่น้องกินผลไม้/สัปดาห์
จํานวนวัน
1
2
3
4
5
6
7
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)
7
13
22
12
11
10
27
15
117

ร้อยละ
6.0
11.1
18.8
10.3
9.4
8.5
23.1
12.8
100

จากตารางที่ 9 พบว่า จํานวนวันที่น้องกินผลไม้ 7 วัน/สัปดาห์ (ทุกวัน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.1
รองลงมาคือ กินผลไม้ 3 วัน/สัปดาห์ และ 2 วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 18.8 และ 11.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 ปริมาณผลไม้ที่น้องกิน/วัน
ปริมาณผลไม้ที่น้องกิน/วัน
(ส่วน)
1
2
3
4
5 ส่วนขึ้นไป
8
9
ไม่กิน/กินน้อยกว่า 1 ส่วน
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)

ร้อยละ

23
23
26
13
23
1
1
7
117

19.7
19.7
22.2
11.1
19.7
0.9
0.9
6
100

จากตารางที่ 10 พบว่า จําปริม าณผลไม้ที่ น้ องกิ น/วัน มากที่ สุ ด คื อ 3 ส่วน คิ ดเป็ น ร้อยละ 22.2
รองลงมาคื อ กิ น ผลไม้ 2 ส่ ว นต่ อ วั น 1 ส่ ว นต่ อ วั น และ 5 ส่ ว นขึ้ น ไปต่ อ วั น ในปริ ม าณ ที่ เท่ า กั น
คิดเป็นร้อยละ 19.7
ตารางที่ 11 การใช้ช้อนกลางตักแบ่งอาหารจากสําหรับกับข้าว เมื่อกินอาหารร่วมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
การใช้ช้อนกลาง
จํานวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
ใช้ทุกครั้ง
40
34.2
ใช้เป็นบางครั้ง
70
59.8
ไม่ใช้ช้อนกลาง
6
5.1
ไม่แน่ใจ
1
0.9
รวมทั้งสิน้
117
100

-๗จากตารางที่ 11 พบว่า ส่วนใหญ่น้องใช้ช้อนกลางเป็นบางครั้งในการตักแบ่งอาหารจากสําหรับกับข้าว
เมื่อกินอาหารร่วมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ ใช้ช้อนกลางทุกครั้งและ ไม่ใช้ช้อน
กลางคิดเป็นร้อยละ 34.2 และ 5.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 12 การล้างมือด้วยสบู่ก่อนกินอาหาร
การล้างมือด้วยสบู่
ก่อนกินอาหาร
ทุกครั้ง
บางครั้ง
ไม่เคยเลย
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)

ร้อยละ

46
65
4
2
117

39.3
55.6
3.4
1.7
100

จากตารางที่ 12 พบว่า ส่วนใหญ่น้องล้างมือด้วยสบู่เป็นบางครั้งก่อนกินอาหาร คิดเป็นร้อยละ 55.6
รองลงมาคือ ล้างมือทุกครั้งและไม่เคยล้างมือเลยคิดเป็นร้อยละ 39.3 และร้อยละ 3.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 13 การล้างมือด้วยสบู่หลังใช้ส้วม
การล้างมือด้วยสบู่
หลังใช้ส้วม
ทุกครั้ง
บางครั้ง
ไม่แน่ใจ
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)

ร้อยละ

63
42
12
117

53.8
35.9
10.3
100

จากตารางที่ 13 พบว่า ส่วนใหญ่น้องล้างมือด้วยสบู่หลังใช้ส้วม คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ
ล้างมือเป็นบางครั้งคิดเป็นร้อยละ 35.9
9.3 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย
ตารางที่ 14 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาน้องได้เดินไปและกลับจากโรงเรียนเป็นเวลากี่วันต่อสัปดาห์
น้องเดินไป-กลับจาก
โรงเรียน(วัน/สัปดาห์)
0-3
4-6
7
ไม่ได้เดิน
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)

ร้อยละ

8
9
10
90
117

6.8
7.7
8.5
76.9
100

-๘จากตารางที่ 14 พบว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาส่วนใหญ่น้องไม่ได้เดินไปและกลับจากโรงเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 76.9 ส่วนน้อยที่เดินไปและกลับจากโรงเรียน
ตารางที่ 15 ในช่ วง 7 วั น ที่ ผ่ านมาระยะเวลาที่ น้ อ งได้ เดิ น ไปและกลั บ จากโรงเรีย นเป็ น เวลานาน
นาทีต่อวัน
ระยะเวลาที่นอ้ งเดิน ไป-กลับ จํานวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
จากโรงเรียน (นาที/วัน)
0-30
14
12.0
31-60
3
2.6
60 นาทีขึ้นไป
6
5.1
ไม่ทราบระยะเวลา
94
81.3
รวมทั้งสิน้
117
100
จากตารางที่ 15 พบว่ า ในช่ ว ง 7 วั น ที่ ผ่ า นน้ อ งส่ ว นใหญ่ ไม่ ได้ เดิ น ไปและกลั บ จากโรงเรี ย นคิ ด
เป็นร้อยละ 81.3 ส่วนน้อยที่เดินไปและกลับจากโรงเรียนประมาณ 30 นาทีต่อวัน
ตารางที่ 16 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาระยะเวลาที่น้องได้ปั่นจักรยานไปและกลับจากโรงเรียนเป็นเวลา
กี่วันต่อสัปดาห์
ร้อยละ
ระยะเวลาที่นอ้ งปัน่ จักรยาน จํานวนนักเรียน (คน)
ไป-กลับจากโรงเรียน
(วัน/สัปดาห์)
0-3
13
11.1
4-6
7
6.0
7 วัน
6
5.1
ไม่ได้ปั่นฯ
91
77.7
รวมทั้งสิน้
117
100
จากตารางที่ 16 พบว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาน้องส่วนใหญ่ไม่ได้ปั่นจักรยานไปและกลับจากโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 77.7 ส่วนน้อยที่ปั่นจักรยานไปและกลับจากโรงเรียน
ตารางที่ 17 ระยะเวลาที่น้องได้ปั่นจักรยานไปและกลับจากโรงเรียนต่อวัน
ระยะเวลาที่นอ้ งปัน่ จักรยาน จํานวนนักเรียน (คน)
ไป-กลับจากโรงเรียน
(นาที/วัน)
0-30
9
31-60
6
60 นาทีขึ้นไป
6
ไม่ทราบระยะเวลา
96
รวมทั้งสิน้
117

ร้อยละ
7.7
5.1
5.1
82.1
100

-๙จากตารางที่ 17 พบว่า ส่วนใหญ่น้องไม่ทราบระยะเวลาในการปั่นจักรยานไปและกลับจากโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 82.1
ตารางที่ 18 ในช่วง 7 วันที่ ผ่านมาน้องได้ออกกําลัง วิ่งเล่ น ว่ายน้ํา ถีบ จักรยาน เล่ นกีฬ า หรือ
เล่นเกมที่มีการเคลื่อนที่อย่างเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแรง/ออกกําลังมากและทําให้น้องรู้สึกเหนื่อย
มาก เหงื่อออกมาก โดยหายใจแรงและเร็ว หรือหายใจไม่ทัน หรือหอบเป็นเวลากี่วันระยะเวลาเท่าไร
ระยะเวลาในการออกกําลัง
(นาที/วัน)
0-19
20-59
ไม่ได้ออกกําลัง
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)

ร้อยละ

26
52
39
117

22.2
44.4
33.3
100

จากตารางที่ 18 พบว่า ส่วนใหญ่น้องออกกําลัง วิ่งเล่น ว่ายน้ํา ถีบจักรยาน เล่นกีฬา หรือเล่นเกมที่
มีการเคลื่อนที่อย่างเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแรง/ออกกําลังมากและทําให้น้องรู้สึกเหนื่อยมาก เหงื่อ
ออกมาก โดยหายใจแรงและเร็ว หรือหายใจไม่ทัน หรือหอบเป็นเวลา คิดเป็นร้อยละ 44.4
ตารางที่ 19 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาน้องได้ออกกําลัง วิ่งเล่น ว่ายน้ํา ถีบจักรยาน เล่นกีฬา หรือเล่น
เกมที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแรง/ออกกําลังพอประมาณ ทําให้น้องรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยหรือ
เหนื่อยกว่าปกติพอควร เหงื่อซึม โดยหายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย หรือหายใจกระชั้น เป็ นระยะเวลานาน/
สัปดาห์
ระยะเวลาในการออกกําลัง จํานวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
(นาที/สัปดาห์)
0-29
39
33.3
30-59
32
18.8
60 นาทีขึ้นไป
18
15.4
ไม่ได้ออกกําลัง
38
32.5
รวมทั้งสิน้
117
100
จากตารางที่ 19 พบว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาน้องได้ออกกําลัง วิ่งเล่น ว่ายน้ํา ถีบจักรยาน เล่นกีฬา
หรือเล่นเกมที่มีการเคลื่อนที่ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแรง/ออกกําลังพอประมาณ ทําให้น้องรู้สึกค่อนข้าง
เหนื่อยหรือเหนื่อยกว่าปกติพอควร เหงื่อซึม โดยหายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย หรือหายใจกระชั้น เป็นระยะเวลา
นาน 30 นาที/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 33.3
ตารางที่ 20 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา น้องได้มีการออกกําลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเป็นเรื่อง
เป็นราว เช่น ยกน้ําหนัก วิดพื้น ดึงข้อ ซิตอัพ เล่นบาร์ ฯลฯ เป็นเวลากี่วันต่อสัปดาห์
ระยะเวลาฝึกความแข็งแรง จํานวนนักเรียน (คน)
ของกล้ามเนื้อ (วัน/สัปดาห์)
0-3
50
4-6
20

ร้อยละ
42.7
17.1

- ๑๐ 7 วัน
ไม่ได้ทํา
รวมทั้งสิน้

5
42
117

4.3
35.9
100

จากตารางที่ 20 พบว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา น้องส่วนใหญ่ได้มีการออกกําลังฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้ออย่างเป็นเรื่องเป็ นราว เช่น ยกน้ําหนัก วิดพื้น ดึงข้อ ซิตอัพ เล่นบาร์ ฯลฯ เป็นเวลา 3 วันต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.7
ตารางที่ 21 ในช่วง 7 วัน ที่ ผ่ านมาน้องได้มีการทํ ากายบริหาร ยืดเหยียดกล้ ามเนื้ ออย่างเป็ นเรื่อง
เป็นราว เช่น การก้มแตะพื้น แตะปลายเท้า การเอียงตัว เอียงศรีษะ หมุนไหล่ หมุนตัว ฯลฯ เป็นเวลากี่วัน
ต่อสัปดาห์
ระยะเวลายืดเหยียด
กล้ามเนื้อ (วัน/สัปดาห์)
0-3
4-6
7 วัน
ไม่ได้ทํา
รวมทั้งสิน้

จํานวนนักเรียน (คน)

ร้อยละ

48
32
3
34
117

41.0
27.4
2.6
29.0
100

จากตารางที่ 21 พบว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาน้องส่วนใหญ่ได้มีการทํากายบริหาร ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว เช่น การก้มแตะพื้น แตะปลายเท้า การเอียงตัว เอียงศรีษะ หมุนไหล่ หมุนตัว ฯลฯ
เป็นเวลา 3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 41.0
9.4 ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ภาวะอ้วนของเด็กวัยเรียน
ตารางที่ 22 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เฉพาะช่วงวันธรรมดา (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างอยู่ที่บ้าน
น้องได้นั่งดูโทรทัศน์/เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ติดต่อกันนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลากี่วัน/สัปดาห์
ระยะเวลาในดู TV เล่นเกมส์ จํานวนนักเรียน (คน)
(วัน/สัปดาห์)
0-3
33
4-6
42
7 วัน
7
ไม่ได้ทํา
35
รวมทั้งสิน้
117

ร้อยละ
28.2
35.9
6.0
29.9
100

จากตารางที่ 22 พบว่าช่วง 7 วันที่ผ่านมาเฉพาะช่วงวันธรรมดา (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างอยู่
ที่บ้านน้องได้นั่งดูโทรทัศน์/เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ติดต่อกันนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 4-6 วัน/สัปดาห์
คิดเป็นร้อยละ 35.9

- ๑๑ ข้อมูลโรงเรียน
จากการสํารวจสถานการณ์การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย มี 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระแม่
สกลสงเคราะห์ โรงเรียนดรุณวิทย์ โรงเรียนนันทวรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์
บํารุง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 117 คน จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากที่สดุ คือ โรงเรียนพระแม่สกล
สงเคราะห์ ช่วงอายุของนักเรียนที่มีมากทีส่ ดุ คือ 11-12 ปี และนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ
มากกว่านักเรียนชาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มากที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รายได้
ครัวเรือนส่วนใหญ่เฉลี่ย 20,00-24,999 บาทต่อครัวเรือน
พฤติกรรมอนามัยด้านสุขาภิบาลอาหาร
ข้อมูลการกินผักและผลไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปริมาณการกินผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
นิยามผัก
1. ผักสด คือ ผักที่ไม่ผ่านกรรมวิธีการปรุงสด หรือทําให้สุก เช่น ผักกินใบ
ดอก ผล ต้น ราก หรือหน่อ เช่น ตําลึง ดอกแค แตงกวา คะน้า หน่อไม้
ฯลฯ
2. ผั ก ปรุงสุก/บรรจุ ก ระป๋ อง คื อ ผักที่ ผ่านกรรมวิธีการปรุงแต่ง หรือ
ทําให้สุก เช่น ผักลวก ต้ม ผัด ใส่แกง หรือบรรจุกระป๋อง ฯลฯ
คํานิยามผลไม้
1. ผลไม้สด (ขนาดเล็ก) คือ ผลไม้ที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักประมาณ 1-2
ขีด เล่น ชมพู่ ละมุด เงาะ มังคุด ฯลฯ
2. ผลไม้สด (ขนาดกลาง) คือ ผลไม้ที่มีขนาดกลาง น้ําหนักประมาณ 3-4
ขีด เช่น กล้วยน้ําว้า แอปเปิ้ล ส้มผลใหญ่ ฯลฯ
3. ผลไม้สด (ขนาดใหญ่) คือ ผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ น้ําหนักประมาณครึ่ง
กิโลกรัม เช่น ฝรั่ง กล้วยหอม ฯลฯ
4. ผลไม้สด (ขนาดใหญ่มาก) คือ ผลไม้ที่มีขนาดใหญ่มากๆ เช่น มะละกอ
สับปะรด หรือแตงโมง ฯลฯ
5. ถั่วเมล็ดแห้งปรุงสุก คือ ถั่วที่ผ่านกรรมวิธีการทําให้สุก เช่น ถั่วลิสง
ถั่วแดง ถั่วดํา
6. ผลไม้ แ ห้ ง คื อ ผลไม้ ที่ ผ่ า นกรรมวิ ธี ก ารอบ ตาก ทํ า ให้ แ ห้ ง เช่ น
ลูกเกด พุทราแห้ง ลําไยแห้ง ฯลฯ
7. น้ําผลไม้ คือ น้ําผลไม้ 100% เช่น น้ําส้ม น้ําแครอท ฯลฯ

ปริมาณ/สัดส่วน
1 ถ้วย หรือ 2 กํามือ = 1 ส่วน
ครึ่งถ้วย หรือ 1 กํามือ = 1 ส่วน
2-4 ผล = 1 ส่วน
1 ผล = 1 ส่วน
ครึ่งผล = 1 ส่วน
เป็นชิ้นพอคํา 6-8 ชิ้น = 1 ส่วน
ครึ่งถ้วย หรือ 1 กํามือ = 1 ส่วน
หนึ่งในสี่ถ้วย =1 ส่วน

1 แก้ว (6 ออนซ์ 100 ซีซ)ี
= 1 ส่วน
น้องๆ ส่วนใหญ่กินผักและผลไม้ทุกวัน ปริมาณที่น้องกินผักและผลไม้ต่อวันมากที่สุดคือ 3 ส่วน ส่วนใหญ่
น้องใช้ช้อนกลางเป็นบางครั้งในการตักแบ่งอาหารจากสําหรับกับข้าว เมื่อกินอาหารร่วมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ส่วนใหญ่น้องล้างมือด้วยสบู่เป็นบางครั้งก่อนกินอาหาร ล้างมือทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.3 น้องๆ ใช้ช้อนกลาง
ตักแบ่งอาหารจากสํารับกับข้าวเมื่อกินอาหารร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 59.8 มีพฤติกรรมล้างมือ
ด้วยสบู่ก่อนกินอาหาร คิดเป็นร้อยละ 55.6 และล้างมือด้วยสบู่หรือใช้ห้องส้วมทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.8
ส่วนใหญ่น้องล้างมือด้วยสบู่หลังใช้ส้วม

- ๑๒ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลังกาย
น้องๆส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ โดยสารเป็นพาหนะไม่ได้เดินไปและกลับจากโรงเรียน ส่ ว น น้ อ ย ที่ เดิ น แ ล ะ
ปั่นจักรยานไปและกลับจากโรงเรียนประมาณ 30 นาทีต่อวัน ข้อมูลการออกกําลัง วิ่งเล่น ถีบจักรยาน เล่นกีฬา
หรือเล่นเกมส์ที่มีการเคลื่อนที่ระหว่างอยู่ที่โรงเรียน หรืออยู่ที่บ้าน (ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา)
 น้องๆ ส่วนใหญ่ได้เดินออกกําลัง วิ่งเล่น ถีบจักรยาน เล่นกีฬา หรือเล่นเกมส์ที่มีการเคลื่อนที่อย่าง
เต็มที่ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 44.4 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องออกแรง/ออกกําลังมาก
และทําให้น้องๆ รู้สึกเหนื่อยมาก เหงื่อออกมาก โดยหายใจแรงและเร็วหรือหายใจไม่ทัน
 น้ องๆ ส่ วนใหญ่ ได้ อ อกกําลัง วิ่งเล่น ว่ายน้ํ า ถีบ จักรยาน เล่น กี ฬ า หรือ เล่น เกมส์ ที่ ต้องออกแรง/
ออกกําลังพอประมาณ รู้สึกค่อนข้างเหนื่อย หรือเหนื่อยว่าปกติพอควร เหงื่อซึม หายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย หรือ
หายใจกระชั้นขึ้น โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 33.3
 น้องๆ ได้เดินไปและกลับจากโรงเรียนทุกวัน น้อยมากมีเพียงร้อยละ 8.5 เท่านั้น
 เฉพาะช่วงวันธรรมดา (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างที่อยู่บ้าน น้องๆ ส่วนใหญ่ได้นั่งดูโทรทัศน์/
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 4-6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 35.9
 น้ อ งๆ ส่ ว นใหญ่ ได้ มี ก ารออกกํ า ลั ง ฝึ ก ความแข็ งแรงของกล้ ามเนื้ อ อย่ า งเป็ น เรื่ อ งเป็ น ราว เช่ น
ยกน้ําหนัก วิดพื้น ดึงข้อ ซิตอัฟ เล่นบาร์ เป็นเวลา 3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 42.7 และ 4-6 วันต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 17.1
 น้องๆ ส่วนใหญ่ได้มีการทํากายบริหาร ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างเป็นเรื่องเป็นราว เช่น การก้มแตะพื้น
แตะปลายเท้า การเอียงตัว เอียงศีรษะ หมุนไหล่ หมุนตัว เป็นเวลา 3 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 41 และ 4-6
วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 27.4 ไม่ได้ทําเลยคิดเป็นร้อยละ 19.7
ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ภาวะอ้วนของเด็กวัยเรียน
จากการศึกษาพบว่า เฉพาะช่วงวันธรรมดา ระหว่างอยู่ที่บ้านน้องได้นั่งดูโทรทัศน์/เล่นเกมคอมพิวเตอร์
ติดต่อกันนานกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 4-6 วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 35.9 แต่กิจกรรมที่ต้องออกแรง/
ออกกํ า ลั ง มาก และทํ า ให้ น้ อ งๆ รู้ สึ ก เหนื่ อ ยมาก เหงื่ อ ออกมาก โดยหายใจแรงและเร็ ว หรื อ หายใจไม่ ทั น
ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ส่วนน้องๆได้ออกกําลัง วิ่งเล่น ว่ายน้ํา ถีบจักรยาน เล่นกีฬา
หรือเล่นเกมส์ที่ต้องออกแรง/ออกกําลังพอประมาณ รู้สึกค่อนข้างเหนื่อย หรือเหนื่อยว่าปกติพอควร เหงื่อซึม
หายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย หรือหายใจกระชั้นขึ้น โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที มีเพียงร้อยละ 33.3
เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอตามข้อแนะนําเด็กไทยแข็งแรงเพื่อสุขภาพและจัดการลดน้ําหนัก ตามกลุ่มวัยเด็กที่เหมาะสม
สําหรับคนไทย พ.ศ.2553 (2010 Recommendations of Physical Activity / Exercise for Health and
Weight Management to Reduce Waist in Appropriate Age for Thai People) กลุ่ ม วัย เด็ ก (อายุ 6-12
ปี) และเยาวชน (อายุ 13-17ปี) กําหนดไว้ว่า การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ(Health) ควรทํากิจกรรมเคลื่อนไหว
ออกแรง/ออกกําลังกาย ผสมผสานหลากหลายรูปแบบโดยเน้นความสนุกสนาน ต่อเนื่องด้วยความหนักระดับ
ปานกลาง เช่น การเดิน เดินเร็ว วิ่ง ว่ายน้ํา ถีบจักรยาน เล่นกีฬาและนันทนาการ และ ต้องทํากิจกรรมจนถึง
ระดับหนัก/จนรู้สึกเหนื่อย เช่น วิ่ง รวมอยู่ด้วยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน รวมกันให้ได้อย่างน้อยวันละ 60นาที
ทุ ก วัน สามารถทํ าสะสมได้ อ ย่างน้ อ ยครั้งละ 10 นาที กิ จ กรรมออกกํ าลั งสร้ างความแข็ งแรงของกล้ ามเนื้ อ
(Muscle-strengthening activities) แบบมีแรงต้านเพื่อสร้างความแข็งแรง อดทนของกล้ามเนื้อ เช่น ปีนป่าย/
ห้อยโหน/ดันพื้น เป็นต้น กิจกรรมสร้างความแข็งแรงของกระดูก (Bone-strengthening activities) เช่นกระโดด/
วิ่ง/เล่นกีฬา เป็นต้น อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน สําหรับพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ยังน้อยอยู่

- ๑๓ 10. การนําไปใช้ประโยชน์ การดําเนินกิจกรรมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมคิด
สร้างสรรค์ และทํากิจกรรมที่เหมาะสม ผู้บริหารของโรงเรียน เป็นบุคคลที่มีความสําคัญ ในการวางนโยบายที่
สอดรับและสนับสนุนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน มีการบริหารจัดการโครงการที่ดี ตลอดจนการ
บูรณาการสอดแทรกการดําเนินกิจกรรมในทุกๆ หน่วยของโรงเรียน เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพอย่างยั่งยืน โดยดําเนินการผ่านฝ่าย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ได้แก่
ฝ่ายโภชนาการ ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร โภชนาการ ดูแล ควบคุมความสะอาด
ของอาหาร
ฝ่ายพลศึกษา – สุขศึกษา สนับสนุนการแข่งกีฬาทุกประเภท ให้ความรู้ จัดนิทรรศการด้านออกกําลังกาย
สุขอนามัย ความสะอาด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และความสามัคคีภายในโรงเรียน
ชมรมผู้สูงอายุ จัดการแสดงหุ่นกระบอกร่วมกับโรงพยาบาลบางบัวทอง เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและ
ลดภาวะโรคอ้วนในเด็ก
โรงพยาบาลบางบัวทอง ได้จัดทําโครงการลดน้ําหนักสักนิดพิชิตโรคอ้วนในโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่เข้าร่วมโครงการมีน้ําหนักเกินเกณฑ์ ร้อยละ 80 มีน้ําหนักเป็นไป
ตามเกณฑ์เหมาะสมตามวัย ตลอดจนจัดกิจกรรมโครงการด้วยการประกวดเต้นสลายไขมัน (Shake your body)
มอบรางวัลโรงเรียนที่สามารถลดน้ําหนักให้มากที่สุด มอบรางวัลโรงเรียนที่สามารถลดน้ําหนักในภาพรวมได้มาก
ที่สุด
การดําเนินงานพัฒนารูปแบบการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออกกําลังกายในโรงเรียน
ณ โรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียน มีพื้นที่ดําเนินการในเขตจังหวัดนนทบุรี จาก 5 โรงเรียนตามความสมัคร
ใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ โดยมีผู้บริหารของโรงเรียนให้การสนับสนุน และมีครูพลศึกษา-สุขศึกษา เป็นแกนนํา
สําคัญในการประสานงานและสร้างเสริมกิจกรรม กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของกลุ่มนักเรียนเองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักให้มีสุขภาวะที่เหมาะสม ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางบัวทอง ได้จัดประชุม
เชิ งปฏิ บัติการเพื่ อหาแนวทางการดํ าเนินงานแก้ปั ญ หาโรคอ้ วนในเด็กนั กเรียน โดยการเล่ าประสบการณ์ การ
ดําเนินงานตรงจากครูผู้ประสานงาน การจัดการความรู้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียน สรุปได้ดังนี้
คือ
10.1 แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมการออกกําลังกายในโรงเรียน
- ผู้บริหารต้องกําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงาน
- การจัดกิจกรรมออกกําลังกายนอกเหนือจากชั่วโมงพลศึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้น
2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือบริหารร่างกายช่วงหลังเลิกเรียน หรือเปลี่ยนคาบเรียน
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ควรให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ บันทึก และประเมินผลด้วยตนเอง
4. จัดเวลาอิสระแก่นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย หรือเล่นกีฬาตามที่
ต้องการ
10.2 การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย หรือออกกําลังกาย ดังนี้
- การปรับสนาม ลานกีฬา ให้มีความปลอดภัย
- จัดให้มีน้ําสะอาดดื่มอย่างเพียงพอ

- ๑๔ - โรงเรียนร่วมกับชุมชนหรือท้องถิ่นในการสนับสนุนทางเดินเท้า หรือถีบจักรยาน โดยอาศัย
ความร่วมมือกับตํารวจจราจรในพื้นที่นั้น ๆ
10.3 การบูรณาการเพื่อหาการออกกําลังกายเข้ากับหมวดสาระการเรียนรู้วิชาอื่นๆ
10.4 การสร้างแรงจูงใจ เช่น การประกวด การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแจกประกาศนียบัตร
10.5 ในชั่วโมงพลศึกษาควรมุ่งเน้นให้นักเรียนมีกิจกรรมการออกกําลังกาย การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
(Basic movement) และเล่นกีฬา มากกว่าการฝึกทักษะเพียงอย่างเดียว
- การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ควรลงโทษนักเรียนด้วยการออกกําลังกาย
10.6 การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกาย ในระบบการศึกษา เพื่อให้ได้กิจกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในระบบการศึกษา เน้นทีก่ ลุ่มเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา
- พัฒนาแนวทางการมีกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกายในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ระยะเวลา
ความหนักเบา รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะกับวัย)
- ถ่ายทอด/สื่อสาร แนวทางการมีกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกาย ในช่องทางต่างๆ เช่น
สื่อสารมวลชน, คู่มือ, แผ่นพับ, Poster
- การอบรมสาธารณสุขนิเทศเขตการศึกษา
- พั ฒ นาแนวทางการส่งเสริม กิจ กรรมทางกาย/การออกกําลังกาย ในสถานศึก ษา ควรมี
ตัวอย่างกิจกรรมหลากหลายให้เลือกในบริบทต่างๆ ให้สถานศึกษานําไปออกแบบแนวทางได้
เอง เช่น การส่งเสริมกิจกรรมทางกายนอกเหนือจากชั่วโมงพลศึกษา การเรียนนอกห้องเรียน
การเปลี่ยนห้อง/ตึก ระหว่างคาบเรียน การยืนเรียน การขึ้นลงบันได การปลูกผัก ทําเกษตร
การออกกําลังกายตอนเคารพธงชาติ การจัดเวรทําความสะอาด ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/
การออกกําลังกาย นอกเวลาเรียน เช่น ชมรมออกกําลังกาย ผนวกกิจกรรมทางกาย เป็นต้น
- ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- การจั ด สรรพื้ น ที่ ใ นสถานศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย/การออกกํ า ลั ง กาย และ
ปรับสิ่ งแวดล้อมรอบรั้วสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย เช่น สนามเด็กเล่น
สนามกีฬา ลานออกกําลังกาย
- จัดระบบรถโรงเรียน หรือส่งเสริมการเดิน ปั่นจักรยานมาโรงเรียน
- ส่งเสริมแกนนํากิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกาย ในครู และนักเรียน
- พัฒนานโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกาย ในสถานศึกษา
- พัฒนาสถานศึกษานําร่อง/ต้นแบบ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
- เขตการศึกษาประสานรวบรวมข้อมูลการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกาย ของ
สถานศึกษาและนําผลการประเมินสมรรถภาพร่างกายพัฒนารูปแบบและนโยบายการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกาย
- สร้างเครือข่ายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกายกับสถานศึกษา เช่น ครอบครัว
ชุมชน (อปท) และภาคเอกชน ให้มีกจิ กรรมร่วมกัน และใช้สถานที่ออกกําลังกายร่วมกัน
- สื่อสารประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกาย/การออกกําลังกาย ในวัยนี้ เน้นด้านพัฒนาการ
ความสูง รูปร่างสวยงาม

- ๑๕ สื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้
อยู่ในรูปของเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม เป็นคู่มือการกินอาหาร และออกกําลังกาย
สําหรับเด็กและเยาวชน โมเดลอาหาร สมุดบันทึกสุขภาพ และสื่อนวัตกรรมที่เป็นกิจกรรม เช่น การจัดทําโครงการ
เพลินเพลงกับแอโรบิก จัดเชื่อมโยงเข้าหลักสูตรพื้นฐานกลุ่มสาระการงาน กลุ่มสาระสุขศึกษา การประกวดแข่งขัน
เป็นต้น
11. ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (ที่เป็นปัญหายุ่งยากของผู้ดําเนินการ)
การดําเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ต้องให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน-การสอนและการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน
ของชาติ ต่อไป
12. ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กอ้วน ณ โรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยบูรณาการร่วมกับ
โรงพยาบาลบางบั ว ทอง อํ า เภอบางบั ว ทอง จั งหวั ด นนทบุ รี ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายกระทรวง
สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียน ได้กําหนดให้ความชุกของภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน
และไม่เกินร้อยละ 10 กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จึงได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
เด็กอ้วนด้วยการออกกําลังกายในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒ นาคลินิกไร้พุง คุณ ภาพ (DPAC Quality) และ
สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทาง กายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย เฉพาะประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชน เพื่อให้ได้แนวทางและกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในเด็กและเยาวชน ได้มีแนวทางปฏิบัติ/คําแนะนํา (Guideline) และรูปแบบกิจกรรมการมีกิจกรรมทางกายที่
เพียงพอ/เหมาะสม การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในระบบการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน การสื่อสารรณรงค์การมีกิจกรรมทางกาย และ
อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุข ครู นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความตระหนัก และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดําเนินการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายตาม
แผนยุทธศาสตร์ เช่น การสร้างเครื่องมือติดตามใหม่ๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การประเมินภาวะสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังภาวะโรคอ้วนในเด็กนักเรียน
การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออกกําลังกายในโรงเรียน เป็นผลของ
การนํารูปแบบงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออก
กําลังกายในโรงเรียน เพราะพบปัญหาในการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการนําเอา (R2R) มา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางาน และนําไปแก้ไข
ปัญหาของการทํางาน และส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้และทักษะ นําไปสู่การปฏิบัติ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม การส่งเสริม สนับสนุ นให้เด็กและเยาวชนมีการออกกําลังกายที่เพี ยงพอ สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อและภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกายที่เพียงพอ สม่ําเสมอ
สู่ความยั่งยืน ต่อไป

- ๑๖ 17. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมงาน
ที่ให้การสนับสนุนที่ดียิ่งด้านวิสัยทัศน์และการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย
ในโรงเรียน ขอขอบคุณโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนดรุณวิทย์ โรงเรียน
นันทวรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร และโรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บํารุง ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนิน
กิจกรรมและตอบแบบสอบถาม รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์และอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลระดับพื้นที่
เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ขอขอบคุณนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อํานายการกองออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ ที่ ได้ให้ความสําคัญ ต่อนโยบายและขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานส่งเสริม
สุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออกกําลังกายในโรงเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานประจําด้วยการทําวิจัย
ขอบคุณ เจ้าหน้าที่กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ความรู้และฝึก
ทักษะเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย และให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านที่ช่วยให้
การศึกษาในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้ก้าวหน้า ตอบสนองความต้องการของ
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ต่อไป
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กองอนามัยโรงเรียน กรมอนามัย. [ม.ป.ป.]. คู่มือวิทยากรอบรมผูน้ ํานักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
กรมสุขภาพจิต. (2545). ความรุนแรงในวัยรุ่นไทย: รายงานการทบทวนองค์ความรูแ้ ละข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย. นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต.
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สํานักส่งเสริมสุขภาพ . [ม.ป.ป.]. การสํารวจสถานะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2550. นนทบุร:ี สํานักส่งเสริมสุขภาพ. (เอกสารอัดสําเนา).
ฉวีวรรณ บุญสุยา. (2554). ประชากร การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างในการวิจัย. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (เอกสารการประชุมปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย และการ
ทดลองใช้เครื่องมือ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1-12
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)
นพรัตน์ ผลิตากุล, & ไฉไล เลิศวนางกูร. (2547). การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของนักเรียน
ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ. นนทบุรี: กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย.
บังอร กล่ําสุวรรณ์. (2554). การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนในพืน้ ที่รบั ผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 6. ขอนแก่น: กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.
บังอร กล่ําสุวรรณ์, & ปิยะนุช เอกก้านตรง. (2552). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทีก่ ้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เขตตรวจราชการ
สาธารณสุขที่ 10 และ 12. วารสารศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น, 3 (1), 99-113
รัชนี ณ ระนอง และคณะ. (2538). การสํารวจภาวะสุขภาพนักเรียนประเทศไทย นนทบุรี: สํานักงานส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย.

- @>ITT! -

~\il\il1 b'Vlm~?11':i'H1J bb'1~Aru~ . (bctcs.'.ti). nT~~m~1.n11~6'1"ll.n1wu~~wn~n':i':i:1J6'1"ll.n1w"llB-:l'l!m~eiu.
[:w.tl.vi.:
'I
01
q
'I

:JJ. U .'Vt].

?itnD'tPi~tJU':i~'tl1mbb'1~~\IA:JJ :WVl11vim~tJ:W~lil'1. (bctctct). 6'1"ll.f11'Wfm1vm k:ict'ct'ct'. fl':i\lbVl'V'J'1 : ?itntJ'Ul~tJ

'

tl':i~'tl1mbb'1~~\IA:JJ :wV111vim~mJ~~~.

'

?i\ll'U~\IPl~fm (bctcs.'.b). oUBbb'W~'l11n1':iBBnn1i;r.:immhV!~'lH~n (meJ kl-<P>kl U). 'U'WVl'U~ : fl':i1JeJ'U1iJCJ.
'
'
'
?f1'LI'n6'i\lb?i~:w?i"lJJl1'W m&Jrn.ni!tJ m~'Vl':il-:i?11n1':iru?i'U . bnru~:U1\9l':i~1'Wn1':i'll':i~bil'W1':i.:i b~eJ'W~.:i b6'1~:1J6'1"ll.n1w
?11J'W'1

'I

'I

""

~1'Vl~'Ub':i.:Jb~eJ'Wtl':i~Cl:IJbb~~:ij'5eJ:IJ~n'l.~1 Q1J'UU~'U'l.J':i.:J . ~&J~A~\l~
q

'I

m

fl':i\lbVl
'W i : b\l~&J~'tl&J'U&J
'\
'I
'I

?1Vlmrum':ibfl'l.'}\9l':ibbvi\lu':i~bvif11vitJ '<il'1n~ , ®crcr@l .
?11'Ufl?i\lb?l~&J?i'Um'W
'I

~&J~A~\l~

m~Vl':i1\l?i151':iti.J?i'U. fiijeiti11~1
':i.:i b~eJ'W~.:i b6'1~:U6'1"ll.fl1'W':i~l9iu b'W"ll':i.
'\J
cu

m&Jei'U1i!tJ

'I

'I.

® m\lbVl'Wi : b\l~:w~'tl&J'U&J?ivtmrum':ibfl'l.'}(9l':ibbvi\lu':i~bvif11vitJ

' '

'

~"(

&1-.'.lzjB

'<il'1n~,

®crcr®.

dZ

'Ll1-.:it1-.:i'W~-.:i1 f111t11\9lltl

'

~b?i'Uf)t:.rn\l1'U
'U
.. .. ..~} .... /. ...~:.~ : .... /. ......~.... .

CE~ .

&l\lzjfl

( 'Ll1ti1\9llm 5:w'W':i'W''U5?tn~ )

~~1:wv11b'Llt1rn':i

'

'U

..... ~...... !. .. § -..~·..... 1. .. Xt .....

.

ff:~ ~
(meint?1~

mflt=t:wllilM-:S)

tJ1EJbLWVltlb'llEn'1l1'!J

(v'i'1'LJ£'11li1"at\J~'1J)

~ni:r1'j1·urfl,~if.ffil~~'Ej6n~1iili1~b¥ieia'1lm'W

unu~·1-1u1¥11ii~1\,l,. ~
, ~()'~ i.n£".J VHe>.:i.Av11i'jJ.J.'Vl)l]h1aiL~fila'lJnTw
:;.J

'U

(9).

•

vnmm\11t1lJ~n'l.'}ru~bu'W1~ b'li'Ll bbt-J'Ll'W 'U viu-.:i~fl bW'\JU'LlVim~tJ\l

'
m~?!\ltJfl'lltF\J'B'lh~nBurn':i
~

®. "il1mt1hJ bi'i'U C9Jct vit'.f1

~1,,

'U fl\lAru~m':iiirn':in \il

"1&1"1

~b?!'Llfl\11'Ll

