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นิสยัทีม่สีขุภาพดแีละน�าหนักทีม่สีขุภาพดี
เคล็ดลับส�าหรบับุตรและครอบครวัของท่าน

อะไรคือ ”น�าหนักทีม่สีขุภาพด”ี?
เด็ก ๆ ต้องเจริญเติบโต  แต่พวกเขาจะมีสุขภาพ
ดีท่ีสุดถ้ามีน้�าหน้ักอยูใ่น้ระดับหน้ึ่งท่ีแน้น่้อน้ใน้
ขณะท่ีเติบโตขึ้น้  ซึ่งเรียกว่าน้�าหน้ักท่ีมีสุขภาพ
ดีตามวัยของพวกเขา

ท�าไมน�าหนักทีม่สีขุภาพดจึีง
ส�าคัญ?
เด็กผู้ท่ีเจริญเติบโตด้วยน้�าหน้ักท่ีมีสุขภาพดี
มักจะแข็งแรงกว่า  สุขภาพดีกว่า  และมักจะมี
ความสุขกว่า  พวกเขามักจะมีความภาคภูมิใน้
ตัวเองและเชื่อมั่น้ใน้ตัวเองมากกว่า  และมักมี
ปัญหาท่ีโรงเรียน้น้้อยกว่า

จะบอกได้อยา่งไรว่าบุตรของ
ข้าพเจ้ามนี�าหนักทีม่สีขุภาพด?ี
เด็กหน้ึ่งใน้สี่คน้ใน้ออสเตรเลียมีน้�าหน้ักเกิน้น้�า
หน้ักท่ีมีสุขภาพดี  จึงไมง่่ายเสมอไปท่ีจะบอกว่า
บุตรของท่าน้มีน้�าหน้ักท่ีมีสุขภาพดีส�าหรับอายุ
ของเขา

ขอให้แพทย์หรือพยาบาลวัดความสูงและชั่ง
น้�าหน้ักของบุตรของท่าน้  และใสล่งใน้กราฟ
พัฒน้าการเพื่อเช็คว่าบุตรของท่าน้มีน้�าหน้ักท่ีมี
สุขภาพดีตามความสูงและอายุหรือไม่

เป็นไปได้ไหมทีบุ่ตรจะเติบโตจาก
น�าหนักทีเ่พิ่มขึน้ของพวกเขา?
เป็น้ไปไมไ่ด้  เด็กสว่น้มากจะไมเ่ติบโตจากน้�า
หน้ักท่ีเพิ่มขึ้น้เมื่ออายุมากขึ้น้   น้อกเสียจาก
ว่าพวกเขาจะเปล่ียน้น้ิสัยใน้การกิน้และการท�า
กิจกรรม

อุปน้ิสัยท่ีบุตรของท่าน้เรียน้รู้ใน้ขณะน้ี้เป็น้น้ิสัย
ท่ีเขาจะมีตอน้เป็น้ผู้ใหญ ่ ถ้าบุตรของท่าน้มี
น้�าหน้ักเกิน้น้�าหน้ักท่ีมีสุขภาพดีแล้วใน้ตอน้น้ี้  
ท่าน้อาจจ�าเป็น้ต้องจัดการเปล่ียน้แปลงวิถีการ
ด�าเน้ิน้ชีวิตของท้ังครอบครัว

ทว่ามขี่าวด:ี ท่าน้สามารถท�าได้หลายอยา่งท่ีจะ
ชว่ยให้ท้ังครอบครัวพัฒน้าน้ิสัยการกิน้อยา่งมี
สุขภาพดีกว่า  และให้พวกเขากระฉับกระเฉง

เป็นตัวอยา่งทีด่ี
เด็ก ๆ เรียน้จากตัวอยา่ง  วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะชว่ยบุตรให้กระฉับกระเฉงและกิน้อาหารถูกต้อง  คือ
ท่าน้และครอบครัวต้องท�าด้วย

แสดงให้ครอบครัวของท่าน้เห็น้ว่า  การท�าตัวให้กระฉับกระเฉงน้ั้น้สนุ้ก  โดยการไปเดิน้หรือ
เล่น้ใน้สวน้สาธารณะ  แทน้การเล่น้ท่ีจอหรือดูโทรทัศน้์

บุตรของท่าน้จะท�าไมไ่ด้เองถ้าท่าน้ไมร่ว่มด้วย    ถ้าท้ังครอบครัวรว่มใน้การเลือกอาหารท่ีมี
สุขภาพและท�าตัวคล่องแคล่ว  มัน้จะง่ายกว่าส�าหรับบุตรของท่าน้ท่ีจะมีสุขภาพดีต่อไปใน้
อน้าคต

มเีด็กจ�ำนวนมำกขึ้นกว่ำทีเ่คยเห็นทีม่นี�ำหนักมำกเกินน�ำหนักทีม่สีุขภำพด ี แต่ท่ำนสำมำรถท�ำได้หลำย
อยำ่งทีจ่ะชว่ยบุตรและครอบครวัให้กินอำหำรถูกต้อง  กระฉับกระเฉงกว่ำและมสีุขภำพดี

ท�าไมบุตรของข้าพเจ้าจึงมนี�าหนัก
เกินน�าหนักทีม่สีขุภาพด?ี
เด็กมักจะแตกต่างกัน้  บางคน้อาจน้�าหน้ักเพิ่ม
ได้มากกว่าคน้อ่ืน้  ถ้าบุตรของท่าน้น้�าหน้ักเพิ่ม
ได้ง่าย  ยิ่งส�าคัญมากกว่าท่ีต้องให้กิน้อาหารถูก
ต้องและกระฉับกระเฉงมากกว่า

คอยสังเกตดูว่าบุตรของท่าน้กิน้มากเท่าไหร ่ 
เน้ื่องจากเด็กเล็กไมต้่องการอาหารมากเท่าเด็กท่ี
โตกว่าและผู้ใหญ่

มคีวามหมายอยา่งไรแก่บุตรของ
ข้าพเจ้าถ้าเขามนี�าหนักเกินน�า
หนักทีม่สีขุภาพด?ี
เด็กท่ีมีน้�าหน้ักเกิน้น้�าหน้ักท่ีมีสุขภาพดีอาจมี
ปัญหาทางสุขภาพใน้วัยเด็ก เชน่้ อาการหอบหืด  
ปัญหาใน้การน้อน้หลับ  ปัญหาข้อต่อ  ความดัน้
โลหิตสูงและโรคตับ

เด็กท่ีมีน้�าหน้ักเกิน้น้�าหน้ักท่ีมีสุขภาพดีอาจ
กลายเป็น้ผู้ใหญท่ี่มีน้�าหน้ักมากเกิน้ได้มากกว่า  
มีการเสี่ยงเพิ่มขึ้น้ต่อการเป็น้โรคหัวใจ  เบา
หวาน้และมะเร็ง

Thai

รายละเอียดเคล็ดลับน้ิสัยสุขภาพดี ดูได้ท่ี:
makehealthynormal.nsw.gov.au

ส�าหรับแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้าน้สุขภาพ ดูได้ท่ี:   
pro.healthykids.nsw.gov.au

http://makehealthynormal.nsw.gov.au
http://pro.healthykids.nsw.gov.au
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นิสยัทีม่สีขุภาพดแีละน�าหนักทีม่สีขุภาพดี

ขอความช่วยเหลือ
ได้ทีไ่หน?
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นิสยัทีม่สีขุภาพด ี8 อยา่ง
นอนหลับใหเ้พยีงพอ   

แนะน�ำในชว่ง 24 ชั่วโมง: 
10-13 ชั่วโมงส�ำหรับ 3-5 ปี

แนะน�ำต่อหนึ่งคืน:
9-11 ชั่วโมง ส�ำหรับ 5-13 ปี

8-10 ชั่วโมง ส�ำหรับ 14-17 ปี

ด่ืมน�าแทนน�าอัดลม  น�าผลไม้หรอืน�าหวาน

เลือกอาหารว่างทีม่สีขุภาพดกีว่า 
และอาหารทีป่รุงแต่งน้อยลง

มุ่งกินอยา่งน้อยผกั 5 เสริฟ์ 
และผลไม้ 2 เสริฟ์ทกุวัน

ส�ำหรับเด็กอำยุ  2-3  ปี  กินผัก 2 1/2   เสิร์ฟ 
และผลไม้ 1 เสิร์ฟ

เริม่วันทกุวัน
ด้วยอาหาร

เช้าทีม่สีขุภาพ

ก�าหนดเวลาความบนัเทิงทีจ่อ   
ไมเ่กินวันละ 1 ชั่วโมงส�ำหรับเด็กอำยุ  

2-5 ปี   และอยำ่งมำกวันละ  
2 ชั่วโมงส�ำหรับเด็กอำยุ 6 ปีหรือมำกกว่ำ

รูข้นาดสว่น/เสริฟ์ของท่าน

ท�าตัว
กระฉับกระเฉง
อยา่งน้อย 1 
ชั่วโมงทกุวัน
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มสีขุภาพทีด่ด้ีวยกัน

2 ชั่วโมง

Thai

รำยละเอียดเคล็ดลับนิสัยสุขภำพดี ดูได้ท่ี:
makehealthynormal.nsw.gov.au

ส�ำหรับแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพ ดูได้ท่ี:   
pro.healthykids.nsw.gov.au

1 ชั่วโมง

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกับเด็กอายุ

2-17 ปี

ประเด็นทีส่�าคัญบางประเด็น
• ให้บุตรรู้ว่าท่าน้รักเขาไมว่่าเขาจะมีน้�าหน้ักเท่าไหร ่และท่าน้ต้องการให้เขามีสุขภาพดีและมี

ความสุข   อยา่ปล่อยให้ใครใน้ครอบครัวล้อหรือแหยเ่ขาเรื่องน้�าหน้ัก

• รับฟังความเป็น้หว่งใยใด ๆ ท่ีบุตรของท่าน้อาจมีเก่ียวกับน้�าหน้ักของเขา   เด็กจ�าเป็น้ต้องรู้สึก
ว่ามีท่ีพึ่งและรู้ว่าสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดคือกิน้อาหารท่ีถูกต้องและท�าตัวกระฉับกระเฉง

• มุง่เน้้น้น้ิสัยท่ีมีสุขภาพดีส�าหรับท้ังครอบครัว   ถ้าทุกคน้ใน้ครอบครัวรว่มกัน้ฝึกน้ิสัยท่ีมีสุขภาพ
ดีกว่า  ทุกคน้ก็จะมีสุขภาพดีกว่า  

การเปลีย่นนิสยัน้ันยาก  ดังน้ันท่านไม่จ�าเป็นต้องท�าทเีดยีวท้ังหมด  เลือกเพยีงหน่ึงอยา่งก่อน
และรว่มปฏิบติัท้ังครอบครวั  แล้วจึงเพิ่มอกีหน่ึงอยา่ง   การฝึกใหม้นิีสยัทีม่สีขุภาพดเีป็นสิง่ที่

ดสี�าหรบัทกุคนในครอบครวั

Thai

ข้าพเจ้าควรท�าอะไร ถ้าบุตรมนี�าหนักเกินน�าหนักทีม่สีขุภาพด?ี
มีหลายอยา่งท่ีท่าน้ท�าได้เพื่อชว่ยให้บุตรด�าเน้ิน้ชีวิตอยา่งมีสุขภาพดี   น้ี่คือเคล็ดลับง่าย ๆ  8 อยา่ง
ท่ีจะชว่ยท่าน้

makehealthynormal.nsw.gov.au 

healthykids.nsw.gov.au 

โปรดหารือกับแพทย์ครอบครัว  ถ้าท่าน้มี
ความหว่งใยเก่ียวกับสุขภาพของบุตรหรือ
ของครอบครัว

แหล่งเหล่าน้ี้มีข้อมูลมากเพื่อชว่ยเหลือ
ท่าน้:

เพื่อสน้ับสนุ้น้ครอบครัวของท่าน้ ยังมี
โปรแกรมฟรสี�าหรับเด็กและบิดามารดา

โปรแกรมฟรสี�าหรบัเด็ก
Go4Fun คือ โปรแกรมการด�าเน้ิน้ชีวิต
เพื่อสุขภาพ 10 สัปดาห์ ฟร ีส�าหรับเด็ก
อายุ  7-13 ปี  ท่ีมีน้�าหน้ักเกิน้น้�าหน้ักท่ี
มีสุขภาพดี

หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียน้  
โทร 1800 780 900.

โปรแกรมฟรสี�าหรบับดิา
มารดาและผูดู้แล 
Get Healthy Service (บริการมีสุขภาพ
ดี) คือบริการให้ค�าแน้ะน้�าสุขภาพทาง
โทรศัพท์เป็น้สว่น้ตัว ฟร ีแก่ทุกคน้ท่ีอายุ
เกิน้ 16 ปี

โทร 1300 806 258   เพื่อเริ่มต้น้

http://makehealthynormal.nsw.gov.au
http://healthykids.nsw.gov.au

