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จัดท�ำโดย : บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด





 “กำรแก้ไขปัญหำเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียนที่มีภำวะน�้ำหนักเกิน

หรือโรคอ้วน เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องต้องให้ควำมส�ำคัญ เพรำะเป็น

ปัญหำระดับชำติ กำรจัดกำรกับปัญหำนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนทีต่้องการความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำควิชำกำร หรือภำคเอกชน รวมถึง 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบุคคลต่ำงๆ ในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรดูแล

เด็ก โดยต้องรวมพลังกันส่งเสริมการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดดี้ำนโภชนำกำร 

และกำรออกก�ำลังกำยให้เด็กตั้งแต่วัยเยำว์”

ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ



 กำรสร้ำงเด็กและเยำวชนท่ีมีคุณภำพคือ 
หัวใจส�ำคัญในกำรวำงรำกฐำนเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศชำติอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน  
แต่ปัจจุบันเด็กไทยเกิดน้อยและเสี่ยงต่อ
ภาวะโภชนาการขาดและเกิน  ซึ่งมี 
สำเหตุหลักมำจำกกำรมีพฤติกรรมกำรกินและ 
กำรออกก�ำลังกำยที่ไม่เหมำะสม เช่น ไม่กินผัก 
ผลไม้ กินหวำนมันเค็มจัด และติดหน้ำจอ ปัญหำ
เหล่ำนี้ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อน
ประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

 ทั้งนี ้ กำรส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรม
สุขภำพที่ดีขึ้นในระยะยำว คงไม่สำมำรถประสบ
ควำมส�ำเร็จได้โดยหน่วยงำนใดหน่วยงำนหน่ึง 
จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจจำกพ่อแม่ 
คุณครู ผู้ดูแลเด็ก รวมถึงองค์กรภำครัฐและเอกชน 
ที่ต้องรวมพลังกัน เพื่อสร้ำงโอกำสให้เด็กไทย
พัฒนำเป็นคนไทยคุณภำพ 4.0 ต่อไป

สุขภาพ

เป็นวาระแห่งชาติ
เด็ก

“

”

สถานการณ์
ปัจจุบัน

พฤติกรรมสุขภาพ

อายุ 0-5 ปี*

อายุ 6-14 ปี**

ภาวะทุพโภชนาการ

93.5%
35ชม./สัปดาห์****

20%เด็กอาย ุ2-5 ปี เด็กอาย ุ6-9 ปี เด็กอาย ุ8-12 ปี

กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ
ตามปริมาณที่แนะน�า/วัน***

ดื่มน�้ า อัดลมหรือน�้ าหวาน 
ทุกวัน***

โดยเฉลี่ยใช้เวลากับหน้าจอ

ข้อมูลจำก: * กำรส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559 โดยส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
 ** ภำวะโภชนำกำรในเด็กวัยเรียนปี 2560, ส�ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย 
 *** กำรส�ำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภำพเด็ก), สวรส.
 **** The 2018 DQ Impact Study, ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้ำ)



บทเรียน 

จากห้อ
งครัว

เนสท์เล่ทั่วโลก มุ่งมั่นพัฒนำผลิตภัณฑ์ ควบคู่

กับกำรให้ควำมรู้และกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม

โภชนำกำรและสุขภำพโดยมีเป้ำหมำยให้เด็ก

เนสท์เล่ ประเทศไทย ร่วมขับ

เคลื่อนสุขภำพของเด็กไทย 

ด้วยกำรปลูกฝัง 5 สุขนิสัย 

ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง

มีวิถีชีวิตเพื่อสุขภำพที่ดีขึ้น ภำยในปี

50 ล้านคน
พ.ศ. 2573

เปลี่ยนห้องเรียน
โภชนาการให้เป็น
สนามเด็กเล่น

กีฬาคือ

ครชู
ีวิต

5 สุขนสิัย
เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี

ชีวิตดีๆเริ่มง่ายๆ
ที่ 3อ.

ฮี โร่

สร้างฮี โร่

1

2

3

4
5



อยากให้ลูกปรับ พ่อแม่ต้องเปลี่ยนก่อน

ฮี โร่
สร้างฮี โร่
“

”
3 กลยุทธ์

สร้างฮี โร่สุขภาพดี
สร้างการ
มีส่วนร่วม
ผ่านการปลูก ปรุง
ทÓงานบ้าน1

เป็นฮี โร่
ให้ลูกเห็น
เป็นแบบอย่างที่ดี3

จิตวิทยา
เชิงบวก
ชมทันที ตÓหนิที่พฤติกรรม
และตามใจอย่างมีกฎเกณฑ์2• เข้ำถึงกว่ำ 1,000 ครอบครัว  

จำก 5 โรงเรียนต้นแบบ*

• เด็กๆ ในโครงกำรฯ กินผักผลไม้ 
มำกขึ้น ดื่มน�้ำหวำนน้อยลง และ
ช่วยพ่อแม่ท�ำงำนบ้ำนมำกขึ้น

• ให้ควำมรู้และสร้ำงประสบกำรณ์
ต่อเนื่องผ่ำนเฟสบุ๊ก ซึ่งมีผู้ติดตำม
เพจมำกกว่ำ 62,000 คน**

* โรงเรียนวัดหนัง วัดนำคปรก อนุบำลศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร 
ศรีบำงไทร และอรรถวิทย์ 
** ณ เดือนกันยำยน 2561

เริ่มปี 2559

ผู้ปกครองและเด็ก อำยุ 3-5 ปี
จุดประกำยพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กให้ 
ปลูกฝัง 3 สุขนิสัยส�ำคัญตั้งแต่วัยเยำว์

โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี

และที่ปรึกษำโครงกำรฯ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ และอำจำรย์รณสิงห์ รือเรือง

ร่วมสนับสนุนโดย



• เข้ำถึงเด็ก 1.67 ล้ำนคน และคร ู

7,578 คน ในกว่ำ 13,000 

โรงเรียนทั่วประเทศ

• นักเรียนที่ใช้สื่อในโครงกำรฯ มี
ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 30%*

• มีกำรดำวน์โหลดสื่อกำรสอนผ่ำน
เว็บไซต์ 297,984 ครั้ง**

เล่นสนกุ
และ

ทดลองจริง
“

”

ภารกิจ
พิชิตสุขภาพดี

อ่าน ปรับ ขยับ
และเปลี่ยน

ฉลากโภชนาการ อ่านเป็น กินเป็น

อ่าน

กินเกินเท่าไหร่ ต้องใช้ให้หมด

ขยับ
กินหลากหลาย เพิ่มผักผลไม้

ปรับ

กินหวาน มัน เค็ม แต่พอดี

เปลี่ยน

เรียนรู้โภชนาการในโรงเรียนผ่านการ

เริ่มปี 2547

คุณครูและเด็ก 6-12 ปี

ช่วยครูเปลี่ยนห้องเรียนโภชนำกำรให้
เป็นสนำมเด็กเล่นด้วยสื่อกำรเรียน
กำรสอนรูปแบบ Active Learning

โครงการเด็กไทยสุขภาพดี

* ข้อมูลจำกแบบประเมินควำมรู้ก่อน - หลัง ปี 2559
** ณ เดือนกันยำยน 2561

http://www.dekthaidd.com


เนสท์เล่คาราวาน ครอบครัวแข็งแรง

• เข้ำถึงประชำชนกว่ำ 2.8 ล้ำนคน 
ใน 463 อ�ำเภอ 61 จังหวัด 
ทั่วประเทศ

เริ่มปี 2551

ทุกคนในครอบครัว

เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำร และ
กำรดูแลสุขภำพตำมหลัก 3อ. ผ่ำน
กิจกรรมที่สนุกสนำนและให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วม

ชีวิตดีๆ เริ่มที่ 3อ.
เริ่มง่ายๆ

“ ” อาหาร

ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้
เลือกดื่มน�้าเปล่า และอ่านฉลากโภชนาการ

อารมณ์

พักผ่อนเพียงพอ 
ฝึกหายใจคลายเครียดออกก�าลังกาย

ขยันขยับ เล่นกีฬาที่ชอบ

https://www.facebook.com/goodfoodgoodlifebyNestleThailand


ทุกครั้งที่เข้าครัว...

มีบทเรียน
ซ่อนอยู่

“
”กิจกรรม Mom&Me Cooking Club

เริ่มปี 2561

คุณแม่และเด็ก 6-12 ปี

พัฒนำประสำทสัมผัสทั้ง 5 เสริม
สร้ำงควำมรู้รอบตัว และเพิ่มช่วง
เวลำดีๆ ผ่ำนกำรเข้ำครัวร่วมกัน

บทเรียน
จากห้องครัว

ทุกสิ่งสÓเร็จได้
หากไม่ทิ้งความพยายาม

อุปสรรคที่เกินทน
จะหลอมคนให้ทนทาน

สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ไม่หยุดจินตนาการ

เปลี่ยนความกลัว
เป็นความกล้าเรียนรู้

• 70% ของเด็ก หลังเข้ำร่วมกิจกรรม
ได้เริ่มเข้ำครัว ท�ำอำหำรมำกขึ้น

https://www.facebook.com/MaggiThailand


กิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย
และเพิ่มทักษะกีฬา

โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาในโรงเรียน 
ตั้งแต่ปี 2531

การแข่งขันไมโลฟุตซอล ตั้งแต่ปี 2553

เริ่มปี 2531

เด็ก 7-12 ปี

ส่งเสริมเด็กไทยเติบโตสู่ควำม
ส�ำเร็จด้วยกีฬำ ตำมแนวคิด 
“กีฬาคือครูชีวิต”

• เข้ำถึงเด็กกว่ำ 1.5 ล้ำนคน จำก 
1,600 โรงเรียนทั่วประเทศต่อปี

• ได้เริ่มส่งเด็กไทยอำยุ 7-12 ปี ไป
ฝึกทักษะฟุตบอลที่สโมสรฟุตบอล 
บำร์เซโลน่ำ สเปน ตั้งแต่ปี 2559

กีฬา
คือครชูีวิต“ ”

โครงการ
ส่งเสริมทักษะ

กีฬาในโรงเรียน
จัดกิจกรรมออกก�าลังกาย 30 นาที 

อาทิ แอโรบิก มวยไทย และฟุตซอลคลินิก

การแข่งขัน ไมโล ฟุตซอล
เด็กสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 7,000 คนต่อปี

https://www.facebook.com/MiloThailand


การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

เป็นรากฐานส�าคัญเพื่อสร้างคนไทย4.0 ที่แข็งแรง
หากแต่การไปสู่เป้าหมายนี ้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย

โดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว ์เป็นแบบอย่างที่ด ีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

กิจกรรมเหล่านีท้ี่เนสท์เล่ริเริ่มขึ้น 

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพยายามและความร่วมมือ 

เราเชื่อมั่นในการเรียนรูแ้ละพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายของการรวมพลังเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี

“ปกติเวลายุ่ง ก็จะยื่นมือถือให้ลูก
ตอนนี ้ชวนลูกมาทÓงานบ้านด้วยกัน

เค้าสนกุ เราก็มีความสุขค่ะ”

คุณแม่น้องอะตัน
โรงเรียนวัดนาคปรก

“การเป็นครูไม่ใช่เพียงแค่ เราเป็นผู้ให้ 
ความรู้อย่างเดียว หากแต่ยังรวมไปถึงการให้เด็กมี

สุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงด้วย”

ครเูกียรติศักดิ์ ใจปัน
โรงเรียนบ้านห้วยฟอง จ.น่าน

“การเล่นกีฬาและออกก�าลังกายจะช่วยหล่อหลอมให้เด็กๆ 
ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเอง เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นทีม 

เรียนรู้การมีน�้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน (โค้ชหรั่ง)
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทÓยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



ขอขอบคุณทุกความทุ่มเท
และความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ที่สร้างความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
ให้ทุกโครงการ เพื่อสุขภาพที่ดี

ของเด็กไทย



Enhancing uality of life 
And contributing to a healthier future

เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างสขุภาพดสีูอ่นาคต
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