
กินอาหารมื้อเชา

กินอาหารมื้อเชาเปนการเติมพลังงาน

ใหกับรางกาย กระตุนสมองใหเกิดการเรียนรู
สิ่งที่อาจเกิดจากการไมกินอาหารเชา

หากไมกินอาหารเชา จะทำใหเกิดความหิวในมื้อตอไป และกิน
ในปริมาณมาก โดยเฉพาะมื้อเย็น ซึ่งจะทำใหรางกายไดรับ
พลังงานมากและไมไดถูกใชงานเสี่ยงตอการเกิดภาวะอวน 

- ทำใหมีสมาธิ   - ชวยเพิ่มความจำ       

- พัฒนาการดี  - ชวยควบคุมน้ำหนัก

- พรอมทำงาน  - ชวยควบคุมความหิวไดดี

- เสี่ยงโรคเบาหวาน  - เสี่ยงโรคอวน 

- เสี่ยงอัลไซเมอร  - แกเร็ว

- เสี่ยงโรคนิ่วในถุงน้ำดี  - ไมมีสมาธิ                       

- เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ   

ขาวตมเครื�อง    โจกหมู    ขาวผัด    ขาวไขเจียวใสผัก
อาหารประเภทซีเรียลหรือนมจืด    สลัดไก    สลัดทูนา  
แซนวิชเนื้อสัตวไมติดมัน    ปลา    ผักสด 

น้ำหวาน    เครื�องดื�มที่เติมน้ำตาล    น้ำผลไมสำเร็จรูป
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป    อาหารฟาสตฟูด
ขาวเหนียวไกทอดหรือหมูทอด
อาหารปงยาง หมูปง ไกยาง ตับยาง กับขาวเหนียว

อาหารเชา
ที่ควรรับประทาน

อาหารเชา
ที่ ไมควรรับประทาน

วิถีสุขภาพ
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วิถีสุขภาพ

ดื�มน้ำอยางนอยวันละ 8 แกว

สดชื�น แข็งแรง

ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
รางกายไมรอนจัด ปองกันตะคริว
ไขหวัด ตัวรอนหายเร็วขึ้น

ชวยขับสารพิษ
รางกายขับของเสียทางเหงื�อ ปสสาวะ
ปองกันนิ่วในไต ไตแข็งแรง

ลดอาการเจ็บปวย
ชวยหลอลื�นขอตอ กลามเนื้อ ลดปวดหลัง 
เอว ขอตอ ลดอาการปวดศีรษะ ไมเกรน

ชวยลดน้ำหนัก
เพิ่มการเผาผลาญไขมันในรางกาย                                             

น้ำเปลาไมมีน้ำตาล ไมมีแคลอรี ไมทำใหอวน

ผิวชุมชื้น
ไมแหงกราน ดูออนกวาวัย

บำรุงดวงตา
ดวงตาไมแหง สดใสอยูเสมอ

ขับถายสะดวก

ลดกลิ่นปาก   
ชวยลางเศษอาหาร 

เจือจางสารที่ทำใหเกิดกลิ่นปาก

ดื�มน้ำเปลาดีที่สุด

ดื�มน้ำเพื�อสุขภาพ
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วิถีสุขภาพ

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

ลางมือบอยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค

ขั้นตอนการลางมือ 7 ขั้นตอน

 มือเปนอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของตางๆ มือจึงเปนสื�อสำคัญที่จะนำเชื้อโรคเขาสูรางกาย โดยเฉพาะมือที่สัมผัสกับ
สิ่งสกปรกแลวหยิบจับอาหารเขาปาก สัมผัสบริเวณตา จมูก ใบหนา และอวัยวะอื�นๆ ตามรางกายก็จะทำใหติดเชื้อโรคได 
 การลางมือบอยๆ สามารถปองกันเชื้อโรคตางๆ ได เชน ทองรวง ทองเสีย บิด ตับอักเสบ ผิวหนังอักเสบ ไขหวัดนก 
ไขหวัดใหญ โรคมือเทาปาก เปนตน

 เพื�อการปองกันเชื้อโรค และสารปนเปอนที่ติดมากับมือเขาสูรางกาย เราจึงควร
  ลางมือใหสะอาดอยางถูกวิธี ดวยน้ำและสบู ทุกครั้ง
  ลางมือบอยๆ จนเปนสุขนิสัย
     - กอน- หลัง เตรียม/ปรุง และกินอาหาร
     - หลังใชหองน้ำ หองสวม
     - หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังจับตองสัตวทุกชนิด
     - กอน - หลัง การสัมผัสผูปวย
     - หลังกลับจากโรงเรียน ทำงาน กลับจากนอกบาน
  หามใชมือท่ีไมไดลางจับตองบริเวณใบหนา เพราะจะทำใหเช้ือโรคเขาสูรางกายทางเยื�อบุจมูกและตา รวมท้ังทำใหใบหนา
  สกปรกมีโอกาสเกิดสิว

ฝามือถูกัน ฝามือถูหลังมือ
และนิ้วถูซอกนิ้ว

ฝามือถูฝามือ
และนิ้วถูซอกนิ้ว

หลังนิ้วมือถูฝามือ

ถูนิ้วหัวแมมือโดยรอบ
ดวยฝามือ

ปลายนิ้วมือ
ถูขวางฝามือ

ถูรอบขอมือ

1 4

6 7

2 3

5

ลางมือใหสะอาด
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ไมมีสมาธิ 
เนื�องจากสมองไดรับออกซิเจน
ไมเพียงพอ

วิถีสุขภาพ

โครงสรางรางกายสรางขึ้นมาเพื�อการเคลื�อนไหว ไมใชอยูเฉยๆ
การไหลเวียนของเลือดตองอาศัยการเคลื�อนไหวของรางกาย เพื�อใหไหลเวียนไดดี เลือดไปเลี้ยงสวนตางๆ ใหทำงานไดดี 

หากนั่งนานทำใหเกิดปญหา

ไมนั่งนาน

เคลื�อนไหวรางกาย

ไขมันสะสมมากขึ้น  
เนื�องจากเอนไซมที่ทำหนาที่สลายไขมัน
ทำงานไมดี ระบบเผาผลาญไมดี

ทองผูก
เนื�องจากการบีบหดตัวของลำไส
ลดลง

เสี่ยงตอโรคเบาหวาน โรคไต 
สมองเสื�อม โรคหัวใจ มะเร็ง

ปวดขา 
เนื�องจากการบีบรัดเนื้อเยื�อบริเวณ
ที่งอขา การไหลเวียนเลือดไมดี

หัวเขาเสื�อม

ปวดคอ ปวดหลัง 
การนั่งมีผลกับกระดูกสันหลัง ยิ่งนั่งหลัง
งอการถายน้ำหนักไมดี ทำใหหมอนรอง
กระดูกเสื�อม ทำใหปอดมีพื้นที่เล็กลงใน
การขยายตัว ปริมาณออกซิเจนที่ ไหลเวียน
ในเลือดลดลง

ไมนั่งนาน ควรลุกขึ้นยืนขยับรางกายใหมีการเคลื�อนไหว ทุกๆ 30 นาที 07



   วัยเรียน 9-11 ชั่วโมงตอคืน  วัยรุน 8-10 ชั่วโมงตอคืน
   วัยทำงาน 7-9 ชั่วโมงตอคืน  วัยผูสูงอายุ 7-8 ชั่วโมงตอคืน
 ควรนอนกอน 4 ทุม เพื�อใหฮอรโมนการเจริญเติบโต (Growth Hormone) หลั่งออกมา 
ชวยการเจริญเติบโตซอมแซมกลามเนื้อ และรางกายที่สึกหรอ

เวลานอน แตละชวงวัย

สรางสุขนิสัย (เทคนิคงายๆ ชวยใหนอนหลับ)

 1. กำหนดเวลาเขานอนและเวลาตื�น ใหเปนเวลา
 2. จัดหองนอนใหดูผอนคลาย สงบ (มืด เงียบ เย็นสบาย)
 3. ทำสมองใหโปรง ไมคิดเรื�องเครียด
 4. หลีกเลี่ยงการเลนอุปกรณสื�อสาร

ประโยชนของการนอนเพียงพอ

 - ความจำดี    - มีความคิดสรางสรรค
 - เพิ่มภูมิคุมกันรางกาย   - อายุยืน
 - สมองปลอดโปรง   - คลายความเครียด
 - ผิวเปลงปลั่งสวยงาม   - ลดเสี่ยงเบาหวาน

นอนหลับสนิท

ชีวิตยืนยาว

วิถีสุขภาพ นอนหลับ
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วิถีสุขภาพ

การตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพเบื้องตน เปนการตรวจเพื�อหาความผิดปกติของรางกาย ซึ่งหากไดรับการตรวจ และ
คนพบสิ่งผิดปกติแตเนิ่นๆ จะสามารถปองกันและรักษาโรคหรือความผิดปกติไดทันทวงที เพราะหากปลอยไวอาจกอใหเกิด
อันตรายรายแรงตอรางกายได 

กอนการวัดความดัน : นั่งพัก 5-10 นาที ไมดื�มชา กาแฟ
เครื�องดื�มแอลกอฮอลทุกชนิด ทำจิตใจใหสบาย

ปกติหายใจ 16 – 24 ครั้งตอนาที

วัดทางรักแร : บวกเพิ่ม 0.5 องศา
วัดทางทวาร : ลบออก 0.5 องศา

การวัดเสนรอบเอวตองวัดผานสะดือ

การประเมินสุขภาพเบื้องตน

การหายใจ

ปกติอยูระหวาง  60 – 100 ครั้งตอนาที

ชีพจร

ปกติไมเกิน 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท

ความดันโลหิต  

ผูชายไมควรเกิน 90 เซนติเมตร 
ผูหญิงไมควรเกิน 80 เซนติเมตร

ปกติอยูระหวาง 36.5 - 37.5 องศา (วัดทางปาก)

อุณหภูมิรางกาย

เสนรอบเอว
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สูตรการคำนวณ น้ำหนัก (กิโลกรัม)
สวนสูง2 (เมตร)

กอนเจาะน้ำตาลในเลือด : 
ควรงดน้ำ งดอาหาร 6-8 ชั่วโมง

วิถีสุขภาพ

ควรอยูระหวาง 18.5 – 25

ดัชนีมวลกาย( BMI)  

ปกติไมเกิน 126 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร

คาระดับน้ำตาลในเลือด (เจาะปลายนิ้ว)  

การประเมินสุขภาพเบื้องตน
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