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ชื่อหนังสือ   :   ขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ
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           นายแพทยชัยพร พรหมสิงห        ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

           นายแพทยกิตติ ลาภสมบัติศิริ        ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี

           นายแพทยอุดม อัศวุตมางกุร        ผูอํานวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

บรรณาธิการ  :   นายแพทยฐิติกร โตโพธิ์ไทย        กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

           นางสาวอรณา จันทรศิริ                สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

           นางสาวปฏิญญา พงษราศรี        กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

ผูนิพนธ   :   นายธีรพงษ คําพุฒ

           นายมังกร พวงครามพันธุ

           นายวัชรินทร แสงสัมฤทธิ์ผล

           นายธวัชชัย ทองบอ

          นายเศวต เซี่ยงลี่

           นายธวัชชัย แคใหญ

           กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแมและเด็ก กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

จัดพิมพโดย  :   กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

           กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

           โทรศัพท 02 590 4592  โทรสาร 02 590 4584

พิมพครั้งที่ 1  :   พฤศจิกายน 2560

จํานวน   :   300 เลม

พิมพที่   :   บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ปต จํากัด

           ที่อยู 15 ซอยจรัญสนิทวงศ 78 แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

           โทรศัพท 02 880 0191 โทรสาร 02 880 0191 



 การจัดทําขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ

เปนหน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย มุงหวังใหเกิดเอกสาร

ทางวิชาการหลักระดับชาติท่ีผานการเห็นชอบรวมกันระหวางภาคีเครือขาย เพื่อนําไปใชสื่อสาร

และเช่ือมประสานการทํางานกับภาคสวนตางๆ และยังคาดหวังการสรางเครือขายผู ปฏิบัติงาน

ผานการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

 ในกระบวนการจัดทําขอแนะนํา ใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 15 เดือน ผานกระบวนการการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งจากองคกรระดับโลกและระดับชาติที่มีการจัดทําคู มือขอแนะนําสงเสริม

กิจกรรมทางกาย โดยคณะผูจัดทําขอแสดงความขอบคุณตอการสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู

 กระบวนการอีกสวนท่ีมคีวามสําคัญทีส่ดุ คอื การประชมุรวมกบัคณะผูเช่ียวชาญ ทางกองกจิกรรมทางกาย

เพือ่สขุภาพไดรบัการสนบัสนนุทางวิชาการและไดรับความรวมมือจากองคกรและผูทรงคณุวฒุทิกุทานมากมาย

(รายนามดงัแสดงตามภาคผนวก) โดยเฉพาะจากสาํนกัสงเสรมิวถิชีวีติสขุภาวะ (สาํนกั 5) สาํนกังานกองทนุ

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ใหการสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ ความรู และประสบการณ

ตลอดการทํางานรวมกัน การไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน เปนการพัฒนาองคความรู การตอยอดความคิด

สูการพัฒนาคูมือใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

            กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

           พฤศจิกายน 2560

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
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1. º·ÊÃØ»¼ÙŒºÃÔËÒÃ

 การมกีจิกรรมทางกายไมเพียงพอเปนสาเหตุการเสียชวีติอนัดับ 4 ของประชากรโลก หรอืประมาณ 3.2 ลานคน

ตอป และความสูญเสยีปสขุภาวะ 69.3 ลานป (Disability-Adjusted Life Year: DALY) การขาดกจิกรรมทางกายรวมกับ

พฤติกรรมเนือยนิ่งที่เพิ่มขึ้นเปนปจจัยการเกิดโรคไมติดตอมากมาย 

 สถานการณกจิกรรมทางกายในระดบัโลกและในประเทศไทยเปนไปในทิศทางเดียวกนั คอื มปีระชากรประมาณ

 1 ใน 3 ที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ สถานการณรุนแรงยิ่งข้ึนในกลุมวัยเรียนและวัยรุน และพบการเพิ่มขึ้นของ

พฤตกิรรมเนอืยนิง่ในวถิชีวิีตประจาํวนั ประเทศไทยแมจะดําเนนิการสอดคลองกับทศิทางสงเสริมกจิกรรมทางกายระดบัโลก

แตยงัไมมกีารหาขอสรปุรวมกนัในขอแนะนาํสงเสรมิกจิกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนอืยนิง่ สาํหรบัประชากรไทย

สงผลใหการสื่อสารรณรงคเกี่ยวกับนิยาม และขอแนะนํา ยังมีความคลาดเคลื่อนและไมถูกตองอยูเสมอ

 ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกายฉบับน้ีมีกระบวนการศึกษาหลัก 2 สวน คือ การทบทวนวรรณกรรม

จากตางประเทศท่ีมีการจัดทําขอแนะนํามากอน และใชการหารือรวมกับคณะผูเช่ียวชาญเพื่อพิจารณาใหสอดคลอง

กบับริบทประชากรไทยมากทีส่ดุ ขอแนะนาํกิจกรรมทางกาย แบงเปน 5 กลุมประชากร ไดแก สตรตีัง้ครรภและหลังคลอด

เด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ป) วัยเรียนและวัยรุน (6-17 ป) ผูใหญ (18-59 ป) และผูสูงวัย (60 ปขึ้นไป) ในแตละกลุมวัย 

มกีารนาํเสนอสรุปสถานการณ ประโยชนจากการมกีจิกรรมทางกาย ขอแนะนาํสงเสรมิกจิกรรมทางกาย การลดพฤตกิรรม

เนือยนิ่ง การนอนหลับ และตัวอยางกิจกรรม โดยผลสรุปขอแนะนํากิจกรรมทางกายในแตละกลุมมีรายละเอียดดังนี้
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ÊµÃÕµÑé§¤ÃÃÀ�áÅÐËÅÑ§¤ÅÍ´

 1. ควรประเมินความพรอมกอนการมีกิจกรรมทางกาย ทั้งสภาพรางกาย และโรคประจําตัว

 2. ใหมกีจิกรรมทางกายแบบแอโรบิคทีพั่ฒนาระบบไหลเวียนโลหติและระบบหายใจ กจิกรรมท้ังระดับหนกัและ

ปานกลางสามารถผสมผสานกันได แบงสะสมเปนชวงอยางนอยครั้งละ 10 นาที 

 แบบที่ 1 กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 150 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 30 นาที 5 วันตอสัปดาห

 แบบที่ 2 กิจกรรมทางกายระดับหนัก 75 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 15 นาที 5 วันตอสัปดาห (สําหรับผูที่

มีสภาพรางกายแข็งแรง และมีกิจกรรมทางกายระดับหนักเปนประจําอยูแลวตั้งแตกอนตั้งครรภ)

 3. ใหมกีจิกรรมพฒันากลามเนือ้ หรอืกจิกรรมพัฒนาความแข็งแรง และความทนทานของกลามเนือ้ เพือ่เตรยีมตวั

สาํหรบักอนคลอด/หลงัคลอด ใหกลามเนือ้พรอมสาํหรบัการรบันํา้หนักบุตรในทอง การคลอด การอุมบตุร และการใหนม

หลงัคลอด โดยทํา 12-15 ครัง้ตอเซ็ต เซต็ละ 2-3 รอบ และทาํอยางนอย 2 วนัตอสปัดาห โดยระหวางทาํใหหายใจเขาออก

เปนปกติ ไมกลั้นหายใจ และไมออกแรงเบง

 4. ใหมีกิจกรรมพัฒนาความออนตัวของกลามเน้ือ โดยการยืดกลามเนื้อจนรูสึกตึง และหยุดคางไว 15 วินาที

ตอครั้ง ทําประมาณ 10 นาทีตอวัน อยางนอย 2 วันตอสัปดาห และไมกลั้นลมหายใจ
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à´ç¡»°ÁÇÑÂ (áÃ¡à¡Ô´ - 5 »‚)

ใหมีกิจกรรมเนนการเคลื่อนไหว

พืน้ฐาน หรอืการเลนทีห่ลากหลาย 

ทาํสะสมอยางนอย 180 นาท ีตอวนั

โดยสามารถแบงการมีกิจกรรม

ทางกายเปนชวงๆ สะสม อยางนอย

คร้ังละ 10 นาทไีด และมกิีจกรรม

ประเภทสรางความแข็งแรง และ

กิจกรรมสรางความออนตัวของ

กลามเนื้อ ผสมผสานไประหวาง

การเลนได 

 1. ใหมีกิจกรรมทางกาย 

แบบแอโรบคิระดบัปานกลางถึงหนกั สะสม

อยางนอย 60 นาทีตอวัน โดยสามารถ

แบงการมกิีจกรรมทางกายเปนชวงๆ สะสม 

อยางนอยครัง้ละ 10 นาทีได หากมกีจิกรรม

ทางกายมากกวา 60 นาทีตอวัน จะไดรับ

ประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น 

 2. ควรมีกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ หรือกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรง และความทนทานของกลามเนื้อ ทั้งแบบ

ที่รางกายตองแบกรับนํ้าหนักตัว หรือทําใหเกิดแรงกระทําตอรางกาย โดยทํา 12-15 คร้ังตอเซ็ต เซ็ตละ 2-3 รอบ 

และทําอยางนอย 3 วันตอสัปดาห ซึ่งการทํากิจกรรมประเภทนี้จะสงผลใหความสูงเพิ่มขึ้นดวย

3
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¼ÙŒãËÞ‹ (18-59 »‚)

 1. ใหมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิคที่พัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ กิจกรรมทั้งระดับหนัก

และปานกลางสามารถผสมผสานกันได แบงสะสมเปนชวงอยางนอยครั้งละ 10 นาที 

 แบบที่ 1 กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 150 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 30 นาที 5 วันตอสัปดาห

 แบบที่ 2 กิจกรรมทางกายระดับหนัก 75 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 15 นาที 5 วันตอสัปดาห

 2. หากปฏิบัติได เพื่อประโยชนทางสุขภาพเพิ่มเติม แนะนําใหมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 300 นาที

ตอสัปดาห หรือระดับหนัก 150 นาที ตอสัปดาห หรือผสมผสานทั้งระดับปานกลางและหนัก

 3. ใหมีกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ หรือกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรง และความทนทานของกลามเนื้อ โดยเนน

กลามเน้ือมัดใหญ เชน ขา สะโพก หลัง ทอง หนาอก ไหล ตนแขน ทําซ้ํา 12-15 ครั้งตอเซ็ต เซ็ตละ 2-3 รอบ และ

ทําอยางนอย 2 วันตอสัปดาห ในแตละกลามเนื้อ และเพิ่มนํ้าหนักหากเริ่มรูสึกเบา

 4. กิจกรรมเพิ่มความออนตัวของกลามเนื้อ โดยการยืดกลามเน้ือจนรูสึกตึง และหยุดคางไว 15 วินาทีตอคร้ัง

ทําอยางนอย 2 วันตอสัปดาห
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¼ÙŒÊÙ§ÇÑÂ (60 »‚¢Öé¹ä»)

 1. ควรมกีารประเมนิความพรอมของรางกาย กลามเน้ือ และภาวะสขุภาพกอน โดยเฉพาะในผูสงูวยัตอนปลาย

วัย 80 ป ขึ้นไป (oldest old)

 2. ใหมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิคที่พัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ กิจกรรมทั้งระดับหนัก

และปานกลางสามารถผสมผสานกันได แบงสะสมเปนชวงอยางนอยครั้งละ 10 นาที 

 แบบที่ 1 กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 150 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 30 นาที 5 วันตอสัปดาห หรือ

 แบบที่ 2 กิจกรรมทางกายระดับหนัก 75 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 15 นาที 5 วันตอสัปดาห

 3. หากปฏิบัติได เพื่อประโยชนทางสุขภาพเพิ่มเติม แนะนําใหมีกิจกรรมทางกาย ระดับปานกลาง 300 นาที

ตอสัปดาห หรือระดับหนัก 150 นาที ตอสัปดาห หรือผสมผสานทั้งระดับปานกลางและหนัก

 4. กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ หรือกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรง และความทนทานของกลามเนื้อ เนนกิจกรรม

ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือใหเกิดประโยชนตอกลามเน้ือมัดตางๆ โดยทํา 12-15 ครั้งตอเซ็ต เซ็ตละ 2-3 รอบ และ

ทําอยางนอย 2 วันตอสัปดาห

 5. กิจกรรมพัฒนาความออนตัว ความสมดุล การทรงตัว เพื่อปองกันการหกลม อยางนอย 3 วันตอสัปดาห 

 6. กิจกรรมพัฒนาสมอง ความจํา และอารมณ ควรทํารวมกับเพื่อน หรือชมรมในชุมชน
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 สาํหรบัขอแนะนาํเพือ่การลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่มแีนวทางทีค่ลายกนัในทกุกลุมวยั คอื การสงเสรมิใหลกุเปลีย่น

อิริยาบถจากทานั่ง หรือนอนราบ ทุก 1-2 ช่ัวโมง ดวยการเดินไปมา ยืดเหยียดรางกาย ในเด็กปฐมวัย และวัยเรียน

และวัยรุน ใหมีการจํากัดการใชคอมพิวเตอร นั่งดูโทรทัศน ใชโทรศัพทมือถือ และใชแท็บเล็ตใหนอยที่สุด  

 สวนแนวทางการนอนหลับ ควรนอนตามระยะเวลาที่แนะนําตามแตละวัย โดยเนนการนอนกอน 22 นาฬกา

เพือ่ใหฮอรโมนชวยใหรางกายเจรญิเตบิโต (Growth hormone) หล่ังไดเตม็ที ่เพือ่สรางการเจรญิเตบิโตและฟนฟรูางกาย

ที่สึกหรอ เขานอนเปนเวลา และจัดสภาพแวดลอมการนอนใหเหมาะสม เชน เงียบ และไมมีแสงรบกวน

 การปรบัใชขอแนะนําสงเสรมิกิจกรรมทางกายฯ สามารถประยุกตตอการจดัสิง่แวดลอมใหเหมาะกบักลุมประชากร 

ไดแก บาน ชมุชน สถานประกอบการ โรงพยาบาล และโรงเรยีน ใหเอือ้ตอการมกิีจกรรมทางกาย นอกจากนี ้ยงัใชแนะนํา

เฉพาะกลุมอาชพี ซ่ึงไดมกีารศกึษานาํรองใน 4 กลุมอาชพีหลกัของประชากรไทย คอื ชาวนา ชาวประมง ผูทาํงานขบัรถ 

และพนักงานบรษิทั สดุทายนี ้ยงัเปนประโยชนตอการใชพฒันานโยบายทกุระดบั และสามารถใชเปนกรอบประเมนิโครงการ

และกิจกรรมดานกิจกรรมทางกาย
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2.1 สถานการณโลกดานกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 การมกีจิกรรมทางกายไมเพยีงพอ เปนสาเหตกุารเสียชวีติอนัดบั 4 ของประชากรโลก หรือประมาณ 3.2 ลานคน

ตอป และการสูญเสยีปสุขภาวะ หรอืปท่ีมีชวีติอยางมคีณุภาพ 69.3 ลานปสขุภาวะ (Disability-Adjusted Life Year: DALY)

 การขาดกจิกรรมทางกายรวมกบัพฤตกิรรมเนอืยนิง่ทีเ่พิม่ขึน้ เปนปจจัยตอการเกดิโรคไมตดิตอ (Noncommunicable

diseases: NCDs) ไดแก โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหติสูง ภาวะอวนและนํา้หนกัเกนิ 

ภาวะกระดูกพรุน ภาวะซึมเศราและโรควิตกกังวล

 การสงเสรมิกจิกรรมทางกาย มหีลกัฐานทางวชิาการยนืยนัวามีความคุมคาทางการลงทนุ และสงผลกระทบเชงิบวก

ในระยะยาวตอวิถีชีวิตสุขภาพดี

 การดาํเนนิงานเพือ่สงเสรมิกจิกรรมทางกายระดบัโลก เริม่ตัง้แต ป พ.ศ. 2547 โดยทีป่ระชมุสมชัชาอนามัยโลก

ครั้งที่ 57 ไดรับรอง “ยุทธศาสตรโลกเพื่อการบริโภคอยางเหมาะสม และการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ”

(Global Strategy on Diet Physical Activity and Health) โดยทาํใหเกดิการต่ืนตัวดานการสงเสรมิกจิกรรมทางกาย 

และการรวบรวมหลกัฐานทางวชิาการเพือ่ผลติคูมอืทางวชิาการ อาท ิขอแนะนําระดับโลกดานการสงเสริมกจิกรรมทางกาย 

(Global Recommendations on Physical Activity for Health, 2010) กรอบการประเมินผลการดําเนินโครงการ

เกีย่วกบักจิกรรมทางกายและการบริโภคอาหาร (A Framework to Monitor and Evaluate Implementation, 2013) 

และการสงเสริมกิจกรรมทางกายถือเปนหนึ่งในประเด็นรณรงคเพ่ือปองกันโรคไมติดตอ โดยมีการกําหนดเปาหมาย

ในระดับประชาคมโลก ที่จะลดกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอ ใหไดรอยละ 10 ภายในป พ.ศ.2568 (ค.ศ. 2025)

อยางไรกต็าม สถานการณการมีกจิกรรมทางกายเพียงพอ ยงัคอนขางนากังวล โดยจากผลการรายงานองคการอนามัยโลก 

(World Health Organization) พ.ศ. 2553 พบวา มปีระชากรเพศชายทีข่าดกจิกรรมทางกายรอยละ 20 และเพศหญงิ

รอยละ 27 สถานการณยิ่งรุนแรงในกลุมเด็กทั้งชายและหญิง ที่พบวา มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมากถึง รอยละ 78 

และรอยละ 84 ตามลําดบั นอกจากนี ้ยงัพบพฤตกิรรมเนอืยนิง่ท่ีสูงขึน้มากในทกุกลุมประชากร โดยเฉพาะในกลุมเดก็ 
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2.2 การสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในประเทศไทย

 สถานการณดานการมกีจิกรรมทางกายไมเพียงพอในประเทศไทยคลายกบัระดับโลก การสํารวจระดับกจิกรรม

ทางกายในประชากรไทยจากหลายหนวยงาน อาท ิกรมอนามยั กรมควบคมุโรค สาํนกังานสาํรวจสขุภาพประชาชนไทย

ดวยการตรวจรางกาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานสถิติแหงชาติ รายงานผลวา 

ในชวง 10 ป ท่ีผานมา ประชาชนไทย 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ โดยเมื่อแยกตามกลุมวัย พบวา วัยเรียน

และวัยรุน รวมถึงวัยผูสูงวัย จะมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ เพียงรอยละ 60 สวนวัยผูใหญมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 

รอยละ 70 ในขณะที่ระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแตละวันของคนไทย ที่ไมรวมเวลา นอนหลับ ยังมากถึง

เกือบ 14 ชั่วโมงตอวัน และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 

 ในประเทศไทย การสรางเสรมิสขุภาพดวยกจิกรรมทางกายมรีะยะเวลานานกวา 75 ปแลว (ประมาณป พ.ศ. 2484)

จากหลักฐานที่สืบคนไดเริ่มในยุคสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เนนนโยบายเพ่ือพัฒนาประเทศใหทัดเทียมอารยะ

จึงไดมีการประกาศนโยบายรฐันยิม 12 ฉบบั ในฉบับที ่11 เร่ืองกจิประจําวันของคนไทย (ประกาศ ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2484) 

กลาวถงึการสงเสรมิใหประชาชนมสีขุภาพแข็งแรงมัน่คง ใหมีกจิประจําวนัในการบรโิภคอาหาร ไมเกนิ 4 มือ้ นอนประมาณ

6-8 ชั่วโมง และใหใชเวลาชวงวันหยุด เพื่อประโยชนแกรางกายและจิตใจ เชน การเลนกีฬา เปนตน จึงไดมีการจัด

กิจกรรมสนับสนุน ประเภทการเตนแอโรบิค การสงเสริมการเพาะกาย การแตงเพลงกราวกีฬา

 การขบัเคลือ่นดานการออกกาํลงักายเปนระบบมากขึน้ในชวง 20 ปทีผ่านมา ตัง้แตป พ.ศ. 2542 โดยเร่ิมนาํความรู

จากตางประเทศมารณรงคสือ่สารใหประชาชน “เคล่ือนไหวรางกายดวยความหนกัระดับปานกลาง สะสมใหไดอยางนอย

วันละ 30 นาที ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน” หลังจากนั้นมีการจัดต้ังองคกรที่มีพันธกิจโดยตรง คือ กองออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ในชวงแรกเนนการออกกําลังกาย

และกีฬามวลชน เชน การเตนแอโรบคิ การเดิน เปนตน จุดเปล่ียนสําคัญอยูประมาณป พ.ศ. 2550 ท่ีทิศทางนโยบายระดับโลก

นาํโดยองคการอนามยัโลก เริม่ใหความสาํคญักบัการสงเสรมิกจิกรรมทางกายในชวีติประจาํวัน ทัง้ในการทาํงาน ในบาน 

ในการเดินทาง นันทนาการ การออกกําลังกาย และการเลนกีฬา ซ่ึงเปนนิยามที่กวางขึ้นนอกจากการออกกําลังกาย

ในเวลาวางเพียงอยางเดียว โดยใชคําเรียกวา “กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)”

 ในปจจุบัน ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศแกนนํารวมขับเคลื่อนการสงเสริมกิจกรรมทางกายในระดับโลก

ผานเวทีการประชุมสมัชชาอนามัยโลก และการเปนเจาภาพการประชุมนานาชาติดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

และสุขภาพครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีการเรียกรองใหเกิดการทํางานรวมกันเปนเครือขาย

ระดับโลก ทํางานรวมกับภาคสวนอื่นๆ ในการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย และการติดตาม

และประเมินผลสถานการณการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
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2.3 ความสําคัญของการจัดทําขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรรมทางกาย 

การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ

 แมประเทศไทยจะมกีารดาํเนนิการสงเสรมิกจิกรรมทางกายมาเปนระยะเวลานาน และยดึโยงทศิทางสอดคลอง

กบัการทาํงานระดบัโลก ประเดน็ทาทายประการหน่ึงของการขับเคลือ่นงานภายในประเทศ คอื ยงัไมมกีารเหน็ชอบรวมกนั

ตอแนวทางขอแนะนาํการสงเสรมิกจิกรรมทางกายในระดบัประเทศ การดําเนนิการทีผ่านมาใชอางองิจากเอกสารอางองิ

ระดบัโลกหลกัๆ ไดแก ขอแนะนาํกจิกรรมทางกายระดับโลกเพ่ือสุขภาพ (Global Recommendations on Physical 

Activity for Health, 2010) และแนวทางของวทิยาลัยวิทยาศาสตรการกฬีาอเมริกา (American College of Sports 

Medicine) โดยยังไมมีการสรุปหรือเพิ่มเติมขอมูลใหสอดคลองกับบริบทของประชากรไทย เปนผลใหเกิดความเขาใจ

ที่คลาดเคลื่อนกัน 

 ขอแนะนาํการสงเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ และการนอนหลับสาํหรบัประชากรไทยฉบับนี้

จึงมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษในการสงเสริมกิจกรรมทางกายระดับประชากร และเนนใหมี

การแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนัจากเครอืขายนกัวชิาการและผูเชีย่วชาญ จนสรปุเปนขอแนะนาํทีเ่หมาะกบับรบิทของประชากร

และสภาพแวดลอมของประเทศไทย การพฒันาเอกสารฉบบันีเ้ปนสิง่สาํคญัทีส่นบัสนนุการดาํเนนิงานสงเสรมิกจิกรรมทางกาย

ของประเทศ ดังนี้

9

ใชอางอิงในการสื่อสาร

เชิงนโยบายการสงเสริม

กิจกรรมทางกาย

เปนประโยชน

ตอการออกแบบโครงการหรือ

กิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทางกาย

ในแตละกลุมประชากร

 เปนประโยชนตอกลไกติดตาม

และประเมินผล

การมีกิจกรรมทางกาย

ในระดับประชากร

สื่อสารหรือขยายการทํางาน

ในวงกวาง โดยเฉพาะ

การเชื่อมประสานกับภาคสวนอื่นๆ

 ซึ่งเปนหัวใจหลัก ของการสงเสริม

กิจกรรมทางกายใหประสบผลสําเร็จ 

สรางเปาหมายและ

วัตถุประสงครวมกัน

ของการทํางานเครือขาย

ภายในประเทศ
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3.1 ขอบเขต และกลุมเปาหมาย

 ขอแนะนําฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําแนวทางการมีกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ

การนอนหลับ เพ่ือประโยชนตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี โดยนําเสนอความถ่ี ระยะเวลา ความหนักเบา 

ประเภทกิจกรรม และระยะเวลารวมที่ควรปฏิบัติ ท่ีจะเกิดประโยชนดานสุขภาพและการปองกันโรคไมติดตอ แตไมได

มุงเนนเพื่อการรักษาโรค หรือประโยชนในระดับของการลดนํ้าหนัก ที่อาจตองการความระมัดระวัง หรือมีความเขมขน

ในการปฏิบัติที่สูงขึ้นอีก

 ดงัทีก่ลาวในหวัขอ 2.3 การดําเนนิงานสงเสรมิกิจกรรมทางกายทีผ่านมาใชการอางองิจากขอแนะนาํหลกัระดับโลก

ไดแก ขอแนะนาํกจิกรรมทางกายระดับโลกเพือ่สุขภาพ (Global Recommendations on Physical Activity for Health, 2010) 

และแนวทางของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬาอเมริกา (American College of Sports Medicine) คูมือฉบับนี้

ยังยึดขอแนะนําดังกลาวเปนเอกสารหลัก ดังนั้น ในสวนขอแนะนําหลักในสวนความถี่ ระยะเวลา ความหนักเบา 

และระยะเวลารวมท่ีนาํเสนอตอการสงเสรมิกิจกรรมทางกาย จงึมคีวามสอดคลองกบัเอกสารระดบัโลก ทีม่คีวามหลากหลาย

ของบริบท อยางไรก็ตาม ขอแนะนําของประชากรไทยฉบับนี้ก็มีความพิเศษเฉพาะตัว ที่เพิ่มกลุมประชากรใหมากขึ้น 

จาก 3 กลุมวัยหลัก (วัยเรียนและวัยรุน (6-17 ป) ผูใหญ (18-59 ป) และสูงวัย (60 ปขึ้นไป)) คือ กลุมสตรีตั้งครรภ

และหลังคลอด และเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ป) รวมถึงขอแนะนําสําหรับกลุมอาชีพหลักในประเทศไทย ไดแก ชาวนา

ชาวประมง ผูทํางานขบัรถ และพนกังานบรษิทั คณะผูจัดทาํมีมติรวมกนัวาสถานการณพฤติกรรมเนอืยนิง่ หรือพฤตกิรรม

ตดิจอมีความรนุแรงมากขึน้ แมยงัไมมขีอแนะนาํอยางเปนทางการในระดับโลก แตก็เปนความสาํคญัเรงดวนทีต่องกลาวถงึ 

นอกจากน้ี การนอนหลับก็เปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ชวยสงเสริมพัฒนาการ และสรางฮอรโมนการเจริญเติบโต

(Growth Hormone) โดยเฉพาะสําหรับเด็กปฐมวัย วัยเรียนและวัยรุน อันจะสงผลตอการพัฒนาการดานกลามเนื้อ

และการมีกิจกรรมทางกาย ตามแนวทางของสมาคมสงเสริมการนอนหลับระดับชาติ (National Sleep Foundation)
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 ดงันัน้ ขอแนะนําภายใตโครงการนี ้จึงประกอบไปดวย ชุดขอแนะนาํหลัก และขอแนะนาํเฉพาะกลุมประชากร

และกลุมอาชีพ เอกสารที่ทานกําลังอานอยูนี้ถือเปนขอแนะนําหลัก เนนภาพรวมของ 5 กลุมประชากร เหมาะสําหรับ

ผูตองการขอมลูในภาพกวาง เชน ผูกาํหนดนโยบาย ผูบริหาร นกัวชิาการ จากภาคสวนทีเ่ก่ียวของ เปนตน สําหรับขอเสนอแนะ

ในแตละกลุมประชากรและอาชีพ มีการนําเสนอรายละเอียดที่มากขึ้นและเฉพาะเจาะจงกับกลุมนั้นๆ จึงอาจเหมาะกับ

ผูปฏิบัติงาน หรือประชาชนผูสนใจในการดูแลตนเองตามกลุมนั้นๆ ขอสรุปชุดขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สําหรับจุดเนนในแตละเลม ดังตอไปนี้

 เลมหลัก (ฉบับนี้) ขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ

 เลมที่ 1 สตรีตั้งครรภและหลังคลอด; ความเชื่อเร่ืองสตรีตั้งครรภไมควรมีกิจกรรมทางกายจริงหรือ?

การสงเสรมิกจิกรรมทางกายในแตละไตรมาส นาฬกากจิกรรมทางกาย และการยดืเหยยีดสาํหรบัสตรตีัง้ครรภและหลังคลอด

 เลมที ่2 เดก็ปฐมวยั (แรกเกดิ - 5 ป); กิจกรรมทางกายทีแ่นะนาํเพือ่พฒันาการเดก็ปฐมวัยโดยละเอยีด รูปแบบ

กจิกรรม และการจัดพื้นที่สิ่งแวดลอม

 เลมที ่3 วยัเรยีนและวยัรุน (6-17 ป); ประโยชนของกิจกรรมทางกายตอการสรางความม่ันใจ และการสมัฤทธิผ์ล

ทางการศึกษา

 เลมที ่4 ผูใหญ (18-59 ป); กิจกรรมการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ขอแนะนํากิจกรรมทางกายในกลุมผูปวย

กลุมโรคไมติดตอ (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, และโรคอวน)

 เลมที ่5 ผูสูงวัย; (60 ปขึ้นไป): กิจกรรมทางกายเพื่อปองกันความเสื่อมทางรางกายและจิตใจ หลักการเดิน

เพื่อออกกําลังกาย และการยืดเหยียดของผูสูงวัย

 เลมที ่6 ชาวนา; รูปแบบการเคลื่อนไหวจากการทํางาน ปญหาจากรูปแบบการเคลื่อนไหว และขอเสนอแนะ

 เลมท่ี 7 ชาวประมง; รูปแบบการเคล่ือนไหวจากการทํางาน ปญหาจากรูปแบบการเคล่ือนไหว และขอเสนอแนะ

 เลมที่ 8 ผูทํางานขับรถ; รปูแบบการเคลือ่นไหวจากการทาํงาน ปญหาจากรูปแบบการเคลือ่นไหว และขอเสนอแนะ

 เลมที่ 9 พนักงานบริษัท; รปูแบบการเคล่ือนไหวจากการทํางาน ปญหาจากรูปแบบการเคล่ือนไหว และขอเสนอแนะ
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3.2 กระบวนการพัฒนาขอแนะนํา

 การจัดทําขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับเลมนี้ เกิดจาก

ความรวมมือของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ

ระหวางประเทศ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับผูเช่ียวชาญที่เปนภาคีเครือขาย 

ไดแก ศนูยวจิยักจิกรรมทางกาย สถาบันเวชศาสตรการกฬีาและออกกาํลงักายกรุงเทพ สถาบนัวจิยัประชากรสถาบนัวจิยั

ประชากรและสงัคม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีคณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล คณะสาธารณสขุศาสตร 

คณะกายภาพบาํบัด วทิยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล สถาบนัแหงชาตเิพ่ือการพฒันาเดก็

และครอบครวั สถาบันเวชศาสตรผูสงูอาย ุกรมการแพทย สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหงชาติ สํานกังานบรหิารการเปลีย่นแปลง 

ศูนยอนามัยที ่10 อบุลราชานี กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ คณะวทิยาศาตรการกฬีา คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร คณะกายภาพบําบัด มหาวทิยาลยัรงัสติ คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสิงหบุรี และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 กระบวนการจดัทาํขอแนะนาํฯ ใชระยะเวลาในการดาํเนินการทัง้สิน้ 15 เดอืน เริม่ตัง้แตเดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ข้ันตอนการจัดทําเริ่มจากการทบทวนเนื้อหาวิชาการจากทั้งในประเทศและตางประเทศ 

การทบทวนวรรณกรรมมีขอบเขตเพ่ือรวบรวมสถานการณดานการมีกิจกรรมทางกายในบริบทของประเทศไทย 

ศกึษาและทบทวนขอแนะนาํสงเสริมกจิกรรมทางกายจากนานาประเทศทีไ่ดมีการศึกษาไว 7 ประเทศ ไดแก ประเทศออสเตรเลยี

ภูฎาน แคนาดา ฟลิปปนส สิงคโปร สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยไดมีการวางโครงรางขอบเขตเน้ือหาของ

ขอแนะนําฯ โดยยึดแนวทางตาม Global Recommendations on Physical Activity for Health ท่ีจัดทําโดย

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) และวิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬาอเมริกัน (American 

College of Sports Medicine: ACSM) ซึง่นอกจากการทบทวนหลกัฐานทางวชิาการจากทัง้ในประเทศและตางประเทศ

แลวนัน้ การจดัทําขอแนะนาํเลมนี ้ยงัเกดิจากการระดมความคดิเหน็ของผูเชีย่วชาญทีเ่ปนภาคเีครอืขายจากแวดวงตางๆ

ไดแก อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นายแพทย และเจาหนาที่ดานสาธารณสุข โดยผูเชี่ยวชาญนั้นมาจากการเลือก

แบบเจาะจง จากภาคเีครือขายทีมี่ความรู มีความเช่ียวชาญ มปีระสบการณ หรือกาํลังพัฒนาผลงานดานกจิกรรมทางกาย 

การลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ และการนอนหลบั ในแตละกลุมวยัและกลุมอาชพี นอกจากนี ้ยงัใชวธิเีลือกผูเชีย่วชาญในลกัษณะ

ของการสรางเครือขายขอมูลอยางตอเนื่องหรือการแนะนําบอกตอกันเปนทอดๆ (Snow Ball) ซึ่งกระบวนการจัดทํา

สามารถลําดับ ไดดังนี้
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กระบวนการจัดทําขอแนะนํา การสงเสริมกิจกรรมทางกาย

การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ

สิงหาคม 2559

วางโครงรางจากตัวอยางตางประเทศ และ

ทบทวนจากสถานการณในบริบทประเทศไทย

กันยายน - ตุลาคม 2559

ทบทวนวรรณกรรม จากทั้งในประเทศ

และตางประเทศ

พฤศจิกายน 2559

ประชุมชี้แจงตอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อขอขอเสนอแนะ และปรับแก

ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560

ประชุมผูเชี่ยวชาญ แบงตามกลุมวัยประชากร

5 กลุม และกลุมอาชีพ 4 กลุม และปรับแก

กุมภาพันธ - มีนาคม 2560

ประชุมสรุปราง พรอมทั้งสงใหผูเชี่ยวชาญ

และผูใชงานอาน เพื่อใหขอเสนอแนะ และ

ปรับแก

เมษายน - กรกฎาคม 2560

ปรับแกรอบสุดทาย และตรวจทาน

การกําหนดขอบเขตเนื้อหา

สิ่งที่ตองการไดจากการทบทวน

 ขอเสนอแนะในแตละกลุมวัย ประกอบดวย

การทบทวนสถานการณตามกลุมวัยนั้นๆ ที่เกี่ยวของ

กบักจิกรรมทางกาย ความเชือ่ทีเ่ปนมายาคต ิประโยชน

ของกิจกรรมทางกาย ขอแนะนํากิจกรรมทางกาย

และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ขอแนะนําการนอนหลับ

และขอพึงระวัง

หลังทบทวนวรรณกรรม

สังเคราะหไดราง 1

นํามาปรับแก และไดราง 2

นํามาปรับแก และไดราง 3นํามาปรับแก และไดรางสรุป

ไดตนฉบับคูมือแนวทางฯ

1. สตรีตั้งครรภและหลังคลอด      6. ชาวนา

2. เด็กปฐมวัย            7. ชาวประมง

3. วัยเรียนและวัยรุน    8. ผูทํางานขับรถ

4. ผูใหญ     9. พนักงานบริษัท

5. ผูสูงวัย

สิงหาคม - ตุลาคม 2560

จัดพิมพ และเผยแพร
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4.1 บทนํา

 สวนนีน้าํเสนอขอแนะนาํสงเสรมิกจิกรรมทางกาย การลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ และการนอนหลบั ใน 5 กลุมประชากร

ไดแก สตรีตั้งครรภและหลังคลอด เด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ป) วัยเรียนและวัยรุน (6-17 ป) ผูใหญ (18-59 ป) และ

ผูสูงวัย (60 ปขึ้นไป) แมหลักฐานเชิงประจักษระดับโลกจะนําเสนอเฉพาะ 3 กลุมวัยหลัก ซ่ึงไมรวมสตรีตั้งครรภ

และหลังคลอด และเดก็ปฐมวยั (แรกเกดิ - 5 ป) แตจากการประชุมผูเช่ียวชาญในประเทศ เห็นชอบรวมกนัวาการสงเสรมิ

กิจกรรมทางกายใหเกิดประโยชนสูงสุด ควรสงเสริมตั้งแตอยูในครรภมารดา และตั้งแตวัยปฐมวัย เนื่องจากมีขอมูล

ทางวชิาการยนืยนัวา การพฒันาบุคลกิภาพบุคคลทีจ่ะตดิตวัเปนพืน้ฐานนสิยัไปตลอดชวีติอยูระหวางวยั แรกเกดิ - 5 ป

หากตองการจะปลูกฝงนิสัยใหมีการเคลื่อนไหวและรักในการมีกิจกรรมทางกาย ตองเริ่มตั้งแตวัยน้ี ซึ่งกิจกรรมทางกาย

หรอืการเลนของเดก็นัน้เปนประโยชนตอการพัฒนาทางสมองและการเจรญิเตบิโตของเด็ก ดังนัน้ แมยงัไมมขีอเสนอแนะ

สาํหรบักลุมวยั 2 กลุมนีใ้นระดบัโลก แตจากความสาํคญัและประโยชนทีค่ณะทาํงานเลง็เห็น จงึไดเพิม่เตมิ 2 กลุมประชากร 

ในขอแนะนาํดวย โดยใชการอางองิจากขอเสนอแนะระดบัประเทศของประเทศอืน่ๆ รวมกบัการพจิารณาผานการประชมุ

ระดมความคดิเหน็จากผูเชีย่วชาญตางๆ ทีเ่กีย่วของในแตละกลุมประชากร โดยประเด็นหลักๆ ทีนํ่าเสนอ ประกอบดวย

14

ประโยชนของการมีกิจกรรมทางกายตอกลุมประชากร

ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

ขอแนะนําการนอนหลับ

ตัวอยางกิจกรรมที่เหมาะกับกลุมประชากร

สรุปสถานการณที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมเนือยนิ่ง
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 ขอแนะนําในคูมือน้ีใชแนวคิดการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหเพียงพอโดยนําเสนอความถี่ (Frequency) 

ระยะเวลา (Duration) ความหนักเบา (Intensity) ประเภทกิจกรรม และระยะเวลารวม (Type and Total Amount)

เพื่อประโยชนตอสุขภาพดานการปองกันโรคไมติดตอ

 แมขอแนะนําจะกลาวถึงคุณภาพของการเคลื่อนไหว เชน การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก

สะสมอยางนอย 10 นาที อยางไรก็ตาม การขยับเคล่ือนไหวรางกาย (Being Active) ไมวามากนอยเทาไร ยอมดีกวา

ไมขยับ โดยสามารถมีกิจกรรมทางกายไดทั้งในการทํางาน การเดินทาง นันทนาการ และการทํางานบาน ในสวนของ

นยิามศพัทกจิกรรมทางกายทีม่กีารกลาวถงึในขอแนะนาํ คณะผูจดัทาํ ไดสรปุความรูบนพ้ืนฐานของวทิยาศาสตรการกฬีา

และเชื่อมโยงกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของบุคคล ดังนี้

3. ประเภทกิจกรรมทางกาย (Type of Physical Activity) หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมทางกายท่ีหลากหลาย

โดยแบงตามลักษณะกิจกรรมและประโยชน ไดแก แบบแอโรบิค แบบสรางความแข็งแรง แบบสรางความออนตัว

และแบบสรางความสมดุล/การทรงตัว

6. ความหนกัเบา (Intensity) หมายถงึ ระดบัความเขมขนหรือความเหนือ่ยจากการทาํกจิกรรมทางกาย

7. กิจกรรมประเภทแอโรบิค (Aerobic Activity) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวรางกายอยางตอเนื่องตั้งแต

10 นาทีขึ้นไป เนนการใชกลามเนื้อมัดใหญในการทํากิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมประเภทนี้มักเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว

พื้นฐานในชีวิตประจําวัน ไดแก การเดินเร็ว การวิ่ง การกระโดด การปนจักรยาน และการวายนํ้า เปนตน

4. ระยะเวลา (Duration) หมายถึง ระยะเวลาในการทํากิจกรรมนั้นๆ ใชหนวยเปนนาที

2. กิจกรรมเนือยนิ่ง/พฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior) หมายถึง กิจกรรมท่ีแทบไมมีการเคล่ือนไหวรางกาย

ซึง่หมายรวมถงึการนัง่ และการนอน (ไมนบัรวมการนอนหลับ) โดยกจิกรรมเนอืยน่ิงทีพ่บเหน็มาก เชน การนัง่ดูโทรทศัน 

การนั่งเลนเกม การขับรถ การอานหนังสือ การใชคอมพิวเตอร การใชโทรศัพทมือถือ และการใชแท็บเล็ต จนเกิดเปน

คําเรียกวา พฤติกรรมติดจอ (Screen time)

1. กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) คือ การเคลื่อนไหวรางกายใดๆ ที่มีการใชกลามเนื้อ แบงไดเปน 3 ระดับ

ตามการเคลื่อนไหว ไดแก ระดับเบา ระดับปานกลาง และระดับหนัก

 1.1 กิจกรรมทางกายระดบัเบา (Light Intensity) หมายถงึ การเคลือ่นไหวทีน่อยในการออกแรง เนนกิจกรรม

ที่ทําใหรูสึกเหนื่อยนอย เปนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เชน การยืน การเดินระยะทางสั้นๆ เปนตน

 1.2 กจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง (Moderate Intensity) หมายถึง กจิกรรมทีทํ่าใหรูสึกเหนือ่ยปานกลาง 

เชน การเดนิเรว็ ปนจกัรยาน การทํางานบาน เปนตน โดยระหวางทาํกจิกรรมยงัสามารถพดูเปนประโยคได มเีหงือ่ซมึๆ 

หรือหากวัดอัตราการเตนหัวใจจะมีระดับชีพจรอยูระหวาง 120-150 ครั้งตอนาที

 1.3 กจิกรรมทางกายระดบัหนกั (Vigorous Intensity) หมายถึง การเคลือ่นไหวรางกายทีท่าํใหรูสกึเหนือ่ยมาก

ทาํกิจกรรมซํา้อยางตอเนือ่งดวยการใชกลามเนือ้มดัใหญ เชน การวิง่ การเดนิขึน้บนัได การออกกาํลงักาย การเลนกีฬา

โดยระหวางทํากิจกรรมไมสามารถพูดเปนประโยคได รูสึกหอบเหนื่อย หรือหากวัดอัตราการเตนหัวใจจะมีระดับ

ชีพจร 150 ครั้งตอนาทีขึ้นไป

5. ความถี ่(Frequency) หมายถงึ จาํนวนครัง้ทีม่กีารทาํกจิกรรมทางกาย ใชหนวยเปนคร้ังทีป่ฏบัิตติอสปัดาห
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8. กิจกรรมประเภทสรางความแข็งแรงและความทนทาน (Muscle Strengthening and Endurance activities) 

หมายถึง การสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ เนนกิจกรรมที่กลามเนื้อตองออกแรงตานทานกับนํ้าหนักของรางกาย 

หรือนํ้าหนักอุปกรณที่ตองมีการปรับนํ้าหนักเพิ่มขึ้นตามลําดับ (Progressive Resistance) ทําซํ้า 12-15 ครั้งตอเซ็ต 

โดยการปรับตัวของกลามเนื้อจากการฝกความแข็งแรงเปนประจํานั้น จะมีผลทําใหกลามเนื้อและรางกายมีการพัฒนา 

และเปลี่ยนแปลงของขนาดและความแข็งแรงของเสนใยกลามเนื้อ ปองกันการเส่ือมสภาพและลดลงของมวลกลามเนื้อ 

ชวยสงเสริมรูปรางทรวดทรงใหกระชับไดสัดสวนสวยงาม เพิ่มความแข็งแรงและความหนาแนนของกระดูก เพ่ิมความ

แข็งแรงของเอ็นยืดขอตอ ปองกันและลดอาการปวดขอหรือขออักเสบ ปองกันและลดอาการปวดหลัง

9. กิจกรรมประเภทสรางความออนตัวของกลามเนื้อ หมายถึง การพัฒนาความออนตัว เพื่อเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว

ของขอตอ ปองกนัปญหาขอตอตดิขดั จะสงผลใหเนือ้เย่ือเกีย่วพันและกลามเน้ือท่ีอยูโดยรอบขอตอสวนนัน้มีความออนตวั

เพิ่มขึ้น กระทําโดยการยืดกลามเนื้อรอบขอตออยางชาๆ และหยุดคางไวเมื่อรูสึกตึงหรือเจ็บจนไมสามารถเคลื่อนไหว

ตอไปได ทาํคางไวประมาณ 15 วนิาท ีและไมกลัน้ลมหายใจ โดยตองระมดัระวงั และคาํนึงถงึความปลอดภยัเปนสาํคัญ

10. การทรงตวั/การสรางความสมดลุ หมายถึง การประสานงานระหวางระบบของประสาทกบักลามเนือ้ ทีท่าํใหรางกาย

สามารถทรงตัวอยูในตําแหนงตางๆอยางสมดุล กิจกรรมท่ีเปนการทรงตัว เชน การเดินตามเสนตรงดวยปลายเทา 

การยนืดวยเทาขางเดียวกางแขน การเดินตอเทาบนสะพานไมแผนเดียว เปนตน
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สรุปสถานการณ

 ประเทศไทยมีจํานวนสตรีตั้งครรภประมาณ 800,000 คนตอป การสํารวจสถานการณดานกิจกรรมทางกาย

ของประเทศไทยยังไมรวมกลุมสตรีตั้งครรภ จึงไมสามารถวิเคราะหสถานการณที่แนชัดได แตมักมีความเช่ือวา

“หญิงตั้งครรภ หรือหญิงหลังคลอดตองพักผอนใหมาก เคลื่อนไหวใหนอย อยาทํางานหนัก เพราะอาจทําใหคลอดกอน

กาํหนด หรือแมแตแทงบตุรได” ซึง่ในความเปนจรงิแลว สตรตีัง้ครรภและหลงัคลอด ยงัคงควรรกัษาความกระฉบักระเฉง

ในชวีติ โดยสามารถทาํกจิกรรมตางๆ ไดเหมอืนเดมิ และสามารถเพิม่การเคลือ่นไหวออกแรงใหมากขึน้ไดดวย โดยไมเปน

อันตรายตอการตั้งครรภ และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายและจิตใจดวย

ประโยชนจากการมีกิจกรรมทางกาย

17

เปนการเตรียมรางกายใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ

จากการตั้งครรภในแตละชวง ลดอาการไมพึงประสงคจากการตั้งครรภ 

เชน ขาบวม แพทอง หงุดหงิด เครียด ปวดคอ ปวดหลัง 

นํ้าหนักเพิ่มขึ้น อยางควบคุมไมได วิงเวียนศีรษะ กรดไหลยอน เปนตน

ชวยใหรูปรางสวยงามเขารูปเร็ว

กลับไปทํางานหลังคลอดไดเร็ว
ชวยใหคลอดงาย ชวยพัฒนาการของทารกในครรภ 

และนํ้าหนักทารกหลังคลอด

ชวยใหจิตใจแจมใส 

จากรางกายที่กระฉับกระเฉง

4.2 กลุมประชากร: สตรีตั้งครรภและหลังคลอด
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ตัวอยางกิจกรรม

 สตรตีัง้ครรภและหลงัคลอดมีการเปลีย่นแปลงทางสรรีวิทยาหลายประการ จงึควรมีกิจกรรมทางกายทีเ่หมาะสม 

กบัสภาพรางกายทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเตรยีมพรอมกบัการเลีย้งดบูตุรทีต่องมรีางกายและจติใจทีเ่ขมแขง็ ประการสาํคญั

ทีเ่นนยํา้อีกครัง้กคื็อ สตรีตัง้ครรภและหลงัคลอดสามารถทํากจิกรรมไดเหมอืนคนปกติทัว่ไป ดังนัน้ ขอแนะนํากจิกรรมทางกาย

จึงไมแตกตางจากผูใหญทั่วไป เพียงแตมีรูปแบบกิจกรรมที่เสนอแนะ และขอพึงระวังที่ละเอียดออนมากกวาเทานั้น

ขอแนะนําโดยทั่วไป มีดังนี้ 

 1. ประเมินความพรอมกอนการมีกิจกรรมทางกาย ทั้งสภาพรางกาย และโรคประจําตัว

 2. ใหมกีจิกรรมทางกายแบบแอโรบิคทีพ่ฒันาระบบไหลเวยีนโลหติและระบบหายใจ ในระดบัหนกัหรอืปานกลาง 

หรือผสมผสานกัน และสามารถแบงสะสมเปนชวง ครั้งละ 10 นาที ดังนี้

 แบบที่ 1 กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 150 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 30 นาที 5 วันตอสัปดาห หรือ

 แบบที่ 2 กิจกรรมทางกายระดับหนัก 75 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 15 นาที 5 วันตอสัปดาห (สําหรับผูที่

มีสภาพรางกายแข็งแรง และมีกิจกรรมทางกายระดับหนักเปนประจําอยูแลวตั้งแตกอนตั้งครรภ)

 3. ใหมีกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรง และความทนทานของกลามเน้ือ ดวยการยกนํ้าหนัก 12-15 ครั้งตอเซ็ต

เซต็ละ 2-3 รอบ ในแตละกลามเนือ้ เนนกลามเนือ้หนาทอง บรเิวณเชงิกราน อยางนอย 2 คร้ังตอสปัดาห เพือ่เตรยีมกลามเนือ้

ใหพรอมสาํหรบัการรบัน้ําหนักบุตรในทอง การคลอด การอุมบุตร และการใหนมหลงัคลอดดวย โดยระหวางทําใหหายใจ

เขาออกเปนปกติ ไมกลั้นหายใจ ไมออกแรงเบง

 4. ใหมีกิจกรรมสรางความออนตัวของกลามเนื้อ โดยการยืดกลามเนื้อจนรูสึกตึง และหยุดคางไวประมาณ

15 วินาที ในแตละกลามเนื้อ ทําอยางนอย 2 ครั้งตอสัปดาห และไมกลั้นลมหายใจ 

 5. ลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ ดวยการลกุเปลีย่นอริยิาบถจากทานัง่หรอืนอนราบ ทกุ 1-2 ช่ัวโมง ดวยการเดินไปมา

หรือยืดเหยียดรางกาย โดยเฉพาะตอนนั่งทํางาน นั่งประชุม ใชคอมพิวเตอร นั่งดูโทรทัศน และเลนโทรศัพทมือถือ

กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ระดับปานกลาง

เดินเร็ว ปนจักรยาน

อยูกับที่

วายนํ้าเร็ว วิ่ง

ยกนํ้าหนัก โยคะ

ออกกําลังกาย

ในนํ้า
ทํางานบาน

กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ระดับหนัก

กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ
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ขอแนะนําการนอนหลับ

 1. นอน 7-9 ชั่วโมงตอคืน กอนเวลา 22 นาฬกา นอนหลับอยางตอเนื่องตลอดคืน 

 2. ควรนอนตะแคง ไมควรนอนหงาย เพราะขณะตั้งครรภ กลามเนื้อหูรูดกระเพาะอาหารจะหยอนตัวลง

ทาํใหมีภาวะกรดไหลยอน และมดลกูจะกดเสนเลอืดดาํใหญ ทาํใหเลือดไหลกลบัหวัใจไดไมด ีทาํใหเกดิอาการขาบวมได 

และไมควรนอนควํ่า เพราะจะทับทอง 

 3. คอยๆ เอนตัวนอน และคอยๆ ลุกนั่งจากทานอน เพื่อปองกันการวิงเวียน

 4. สามารถงีบหลบัชวงกลางวนัคาบสัน้ๆ ประมาณ 10-20 นาที เพือ่ชวยผอนคลายความเหนือ่ยลา เพ่ิมการตอบสนอง

ของสมองและรางกายที่ดีขึ้น 
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สรุปสถานการณ

 การสาํรวจสถานการณการมกีจิกรรมทางกายของประชาชนไทย ยังไมครอบคลมุวยัแรกเกดิถงึ 5 ป อยางไรก็ตาม   

จากรายงานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข พบวา พัฒนาการกลามเนื้อมัดหลัก (Gross Motor) 

ซึ่งเปนผลเคลื่อนไหวของเด็กมีกิจกรรมทางกาย พบวา มีเด็กปฐมวัย รอยละ 5.8 (36,711 คน จาก 626,483 คน       

ที่ไดรับการตรวจ) มีปญหาพัฒนาการของกลามเนื้อมัดหลัก นอกจากนี้ ยังพบคานิยมของการเลี้ยงดูบุตรในปจจุบัน

ผูปกครองนิยมสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมติดจอ หรือพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น ผานการใชอุปกรณเทคโนโลยี 

เปนสือ่ในการเลีย้งดบูตุร เพราะเช่ือวาใชกระตุนพฒันาการได หรอืตองการใหเดก็อยูนิง่ ไมซน เรยีบรอย ทัง้ทีก่ารใชเทคโนโลยี

กอนวัยอันควรมีผลเสียตามมาท้ังตอสุขภาพ และพัฒนาการของลูกนอย ทั้งภาวะนํ้าหนักเกิน อวน เบาหวาน สมาธิสั้น 

การพูดชา ปญหาพัฒนาการ และสังคมอื่นๆ เปนตน

ประโยชนจากการมีกิจกรรมทางกาย

20

สรางสายสัมพันธระหวาง

เด็กกับพอแม ครอบครัว

และสิ่งแวดลอมหรือโลกภายนอก

สรางทัศนคติที่ดีตอการรักษาสุขภาพ

ในระยะยาว

สรางความภาคภูมิใจ 

และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก

ตอการพัฒนาการการเคลื่อนไหว

ที่สามารถทําได ในแตละชวงของชีวิต

สงเสริมพัฒนาการ ทั้งทางกาย ใจ 

สังคม สิ่งแวดลอม ภาษา และสุขภาพที่แข็งแรง 

4.3 กลุมประชากร: เด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 5 ป)
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ตัวอยางกิจกรรม

 ขอแนะนาํการมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอสําหรบัเด็กปฐมวัย คอื การใหเด็กไดเลน และการเคล่ือนไหวปนปาย

อยางเปนอิสระ โดยไมเลี้ยงเด็กภายในหองหรือในบานเทาน้ัน แตใหเด็กไดมีโอกาสออกไปมีกิจกรรมทางกายนอกบาน

นอกอาคาร โดยมีผูปกครองดูแล เพื่อสงเสริมใหเด็กมีโอกาสขยับเคลื่อนไหวไดมากขึ้น และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

 1. ใหมกีจิกรรมทางกายเนนการเคลือ่นไหวพ้ืนฐานหรอืการเลนทีห่ลากหลาย อยางนอย 180 นาทตีอวนั โดยสามารถ

แบงการมกีจิกรรมทางกายสะสมเปนชวงๆ อยางนอยครัง้ละ 10 นาทไีด และมกีจิกรรมประเภทสรางความแขง็แรง และออนตวั

ของกลามเนื้อ ผสมผสานไประหวางการเลน  

 2. ลดการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง เชน นั่ง หรือนอน บนรถเข็น หรือเกาอี้ 

 2.1 ใหมกีารเปลีย่นอริยิาบถจากทานัง่ หรือนอนราบ ทุกๆ 1-2 ชัว่โมง (ยกเวนชวงนอนหลบั) ดวยการลกุยืน เดิน

เลน วิ่งเลน

 2.2 ในเด็กอายตุํา่กวา 2 ป ไมควรใหเดก็ดูโทรทศัน เลนคอมพวิเตอร เลนเกม และเลนโทรศพัทมอืถอื 

เพราะการทีเ่ดก็มพีฤตกิรรมเหลานี ้นอกจากจะทาํใหเด็กขาดการเคลือ่นไหวแลว ยังสงผลเสียตอพัฒนาการดานภาษา สงัคม

และสมาธิ

 2.3 เด็กอายุตั้งแต 2-3 ป สามารถใหดูโทรทัศน เลนคอมพิวเตอร เลนเกม เลนโทรศัพทมือถือได แตไมควร

เกิน 15-30 นาทีตอวัน ถาใหดีที่สุดคือ ไมควรใหเด็กเลนเลย จนกวาเด็กจะอายุครบ 3 ป

 2.4 เด็กอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป สามารถใหเด็กดูโทรทัศน เลนคอมพิวเตอร เลนโทรศัพทมือถือได แตไมควร

เกิน 30-60 นาทีตอวัน ผูปกครองอาจจํากัดการเลนไดเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห และหากิจกรรมอื่นทดแทน

กิจกรรมทางกายเนนการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

คลาน ยืน เดิน ปนปาย วิ่ง

เลนกระโดด ขวางปา เตะ เลนนํ้า
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ขอแนะนําการนอนหลับ

 การนอนหลบัสงผลตอการหลัง่ฮอรโมนทีช่วยใหรางกายเจรญิเตบิโต (Growth Hormone) หากมกีารนอนหลบั

ทีเ่หมาะสมตัง้แตยงัเล็กจะทําใหมสีวนสงูทีเ่พิม่ขึน้อยางเต็มศกัยภาพได เด็กในแตละชวงวัยตองการการนอนหลับท่ีแตกตางกนั 

โดยสรุปดังนี้ 

 3 เดือนแรก นอน 14-17 ชั่วโมงตอวัน

 4 เดือน-1 ป นอน 12-15 ชั่วโมงตอวัน แบงเปน 4 คาบตอวัน และเริ่มฝกนอนตอนกลางคืนใหยาวนานขึ้น

โดยจัดสภาพแวดลอมการนอนใหมีความมืดและเงียบ และลดจํานวนมื้อการกินนมตอนกลางคืนลง 

 1-2 ป นอน 11-14 ชั่วโมงตอวัน

 3-5 ป นอน 10-13 ชั่วโมงตอวัน

 ควรใหเด็กนอนหงาย หรือตะแคง การนอนควํ่าอาจเกิดการกดทับปากและจมูกได
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สรุปสถานการณ

 ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยใีนปจจุบนั สงผลใหเด็กมพีฤตกิรรมเนือยนิง่ หรอืการน่ังอยูกบัทีม่ากขึน้ เชน 

การนัง่เรียนในหองเรยีน การเดนิทางดวยรถยนตสวนตัวทามกลางการจราจรทีติ่ดขดั การใชโทรศพัทมอืถอื และอนิเตอรเนต็ 

ผลจากการสาํรวจ พบวา เดก็ไทยใชเวลาอยูหนาจอเฉล่ียวันละ 3 ชัว่โมง และมพีฤติกรรมเนอืยนิง่ ทีไ่มรวมเวลานอนหลบั 

มากกวา 13 ชั่วโมงตอวัน สงผลโดยตรงตอสุขภาพทางกาย ทั้งนํ้าหนักเกิน อวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมัน

ในเลอืดสูง และขาดความสมัพนัธทีด่กีบัครอบครวั เพือ่น และสงัคม โดยพบวาระดบัการมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอ

มีเพียง 1 ใน 4 ของเด็กวัยนี้เทานั้น

ประโยชนจากการมีกิจกรรมทางกาย
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กระตุนพัฒนาการ

การเจริญเติบโตของรางกาย 

เชน สมอง กลามเนื้อ และกระดูก

เพิ่มความสามารถการทํางานของระบบประสาท ในดานรับสัมผัส 

ตอบสนอง และการสั่งการ สงเสริมพัฒนาการทางสมาธิ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จในชีวิต

ลดโอกาสการปวยดวยโรคไมติดตอ 

เชน อวน เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ

สรางเสริมความแข็งแรงและความทนทานของหัวใจ 

ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ 

ระบบกลามเนื้อ และกระดูก รวมถึงความยืดหยุนของรางกาย

สรางความกระฉับกระเฉง ชวยลดความเครียด 

และภาวะซึมเศรา สรางความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง

และเสริมบุคลิกภาพ รูปรางสวยงาม

ปรับปรุงทาทางการเคลื่อนไหว

สรางทัศนคติที่ดีและ

มีพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย

ตอเนื่อง ในระยะยาว

4.4 กลุมประชากร: วัยเรียนและวัยรุน (6-17 ป)
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ตัวอยางกิจกรรม

 ควรกระตุนใหเด็กวัยเรียนและวัยรุนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง มีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย

เนนความสนกุสนาน และทักษะการเคลือ่นไหว โดยใหมีกจิกรรมทางกายทีส่อดคลองกับสภาพรางกาย และการเจริญเตบิโต

ดังนี้

 1. ใหมกีจิกรรมทางกายระดบัปานกลางถงึหนัก อยางนอย 60 นาทีตอวนั โดยสามารถแบงสะสมกจิกรรมทางกาย

เปนชวงๆ อยางนอยครัง้ละ 10 นาท ีโดยหากมกีจิกรรมทางกายมากกวา 60 นาทตีอวนั จะมปีระโยชนตอสขุภาพมากขึน้ 

โดยพึงระลึกวาการมีกิจกรรมทางกายไมวามากนอยเทาไร ยอมดีกวาการไมมีเลย

 2. ควรมีกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ หรือกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อ

โดยทาํ 12-15 คร้ังตอเซ็ต เซต็ละ 2-3 รอบ อยางนอย 3 วนัตอสปัดาห กิจกรรมประเภทนีจ้ะสงผลใหความสูงเพิม่ขึน้ดวย

 3. ควรเปลี่ยนอิริยาบถจากทานั่ง หรือนอนราบทุก 1-2 ชั่วโมง ดวยการลุกขึ้นยืน เดิน หรือยืดเหยียดรางกาย

และจํากัดการดูโทรทัศน การใชคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ และเลนวิดีโอเกม ใหนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน

 4. ควรมีกิจกรรมทางกายสอดแทรกระหวางการนั่งเรียนในหองเรียน และนอกเวลาเรียน หรืออาจมีการเรียน

การสอนนอกหองเรียนดวย

กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ระดับปานกลาง

กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ระดับหนัก

24

ทําความสะอาด

หองเรียนหรือบาน

วิ่งไลจับ หรือการละเลนตางๆ

วิ่งผลัด ฐานวิบาก

ออกกําลังกาย

วายนํ้าเร็ว เลนกีฬาวิ่งเร็ว

ลางรถปลูกผักสวนครัวรดนํ้าตนไมชวยผูปกครอง

ทํางานบาน

เดินหรือ

ปนจักรยาน

ไปโรงเรียน

กิจกรรม

ออกกําลังกาย

หนาเสาธง

ขึ้นลงบันไดเดินเปลี่ยน

อาคารเรียน

24



กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ

กิจกรรมพัฒนากระดูก

กิจกรรมสอดแทรกระหวางชั้นเรียน 

หรือกิจกรรมนอกหองเรียน

วิ่ง กระโดด

ตะกรอ แบดมินตัน

กระโดดเชือก กระโดดยาง

เทนนิสฟุตบอลวอลเลยบอล

บาสเกตบอล

การนําเสนองาน

ผานการแสดงละคร

การเขาชมรม

ออกกําลังกาย

การทําความสะอาด

หองเรียน

การเดิน

เปลี่ยนหองเรียน
การเดินขึ้น

ลงบันได

กิจกรรม

เขาจังหวะ

การเรียน

ในสนามหญา

ดันพื้น

ยางยืดเลนบอลใหญเลนยิมนาสติกวายนํ้า

กระโดด โหนบารดึงขอยกของยกนํ้าหนัก

ปนปาย ขวางปา
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ขอแนะนําการนอนหลับ

 เด็กวัยเรียน (6-14 ป) ตองการนอนหลับประมาณ 9-11 ชั่วโมง และวัยรุน (15-17 ป) ตองการการนอนหลับ

ประมาณ 8-10 ช่ัวโมง และเพื่อคุณภาพของการนอนหลับควรนอนกอน 22 นาฬกา เพื่อใหฮอรโมนการเจริญเติบโต

(Growth Hormone) หลั่งเต็มที่ อันจะสงผลตอการเจริญเติบโตและชวยเพิ่มความสูง
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สรุปสถานการณ

 ผูใหญเปนประชากรเกนิกวาครึง่ของประเทศไทย (รอยละ 57) ประชากรกลุมนีถ้อืวามคีวามสาํคญัตอการขบัเคลือ่น

ประเทศ โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกจิจากการประกอบอาชพีตางๆ ทัง้การทาํงานแบบออกแรง หรือการทาํงานในสาํนกังาน

โดยเฉพาะประชากรในเขตเมือง ท่ีมกัมีพฤตกิรรมเนอืยนิง่ตอเนือ่งเปนระยะเวลานานในการทาํงาน ขอมลูจากการสาํรวจ

สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2553-2557) พบวา ประชากรวัยนี้ประมาณ 1 ใน 3 

มกีจิกรรมทางกายไมเพียงพอ มภีาวะนํา้หนกัเกนิและอวนรอยละ 48 เปนความดนัโลหิตสงูรอยละ 25 และเปนเบาหวาน

รอยละ 9 รวมถึงโรคอื่นๆ เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะความเครียด ซึ่งสถานการณการเจ็บปวยดวยโรค

ไมติดตอเรื้อรังเหลานี้ มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ประโยชนจากการมีกิจกรรมทางกาย

27

ลดความเสี่ยงการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 

เชน โรคอวน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

สรางเสริมความแข็งแรงและความทนทานของหัวใจ 

กลามเนื้อ รวมถึงความยืดหยุนของขอตอ

สรางความกระฉับกระเฉง ลดความเครียด และภาวะซึมเศรา

4.5 กลุมประชากร: ผูใหญ (18-59 ป)
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 วยัผูใหญ เปนวยัทีม่ขีอจาํกดันอยกวากลุมวยัอืน่ๆ ในดานการมกิีจกรรมทางกาย ความทาทายอยูในกลุมประชากร

เขตเมอืง ทีม่รีปูแบบการทาํงานทีส่นบัสนนุใหนัง่เกาอี ้หรืออยูหนาจอคอมพิวเตอรทัง้วนั ในกลุมน้ี จึงควรมกีจิกรรมทางกาย

ประเภทนันทนาการ เชน การออกกําลังกายกอนหรือหลังเลิกงานเปนประจํา และควรมีการเปลี่ยนอิริยาบทรางกาย

เปนระยะในขณะทํางาน ซึง่จากงานวิจยัระดบัโลก แสดงใหเหน็วาถงึแมจะมกิีจกรรมทางกายทกุวนั แตหากนัง่ทาํงานทัง้วนั

ไมเปลีย่นอริยิาบถจากพฤตกิรรมเนอืยนิง่ ก็ยงัมีความเส่ียงตอการเกดิโรคไมติดตอไดเชนกนั สวนกลุมทีใ่ชแรงงานระหวางวัน

อยูแลว เชน เกษตรกร พนกังานโรงงาน ควรมกีารสรางความแขง็แรง และความยดืหยุนของกลามเนือ้ทีใ่ชงานเปนประจาํ 

เพือ่ปองกันการบาดเจบ็ของกลามเนือ้นัน้ ขอแนะนาํการมีกจิกรรมทางกาย และการลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ในวยัผูใหญ มดีงันี้

 1. ใหมกีจิกรรมทางกายแบบแอโรบิคทีพ่ฒันาระบบไหลเวียนโลหติและระบบหายใจ ในระดบัหนกัหรือปานกลาง

หรือผสมผสานกัน และสามารถแบงสะสมเปนชวง ครั้งละ 10 นาที ดังนี้

 แบบที ่1 กจิกรรมทางกายระดบัปานกลางอยางนอย 150 นาทตีอสปัดาห หรอืวนัละ 30 นาท ี5 วนัตอสปัดาห หรอื

 แบบที่ 2 กิจกรรมทางกายระดับหนัก 75 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 15 นาที 5 วันตอสัปดาห

 2. เพือ่ประโยชนทางสขุภาพทีม่ากขึน้ แนะนําใหมกีจิกรรมทางกายเพิม่เตมิ คอื มกีจิกรรมทางกายระดับปานกลาง 

300 นาทีตอสัปดาห หรือระดับหนัก 150 นาทีตอสัปดาห หรือผสมผสานทั้งระดับปานกลางและหนัก

 3. ใหมกีจิกรรมพฒันากลามเนือ้ หรอืกจิกรรมพฒันาความแขง็แรงและความทนทานของกลามเนือ้ โดยเนนกลามเนือ้

มัดใหญ เชน ขา สะโพก หลัง ทอง หนาอก ไหล ตนแขน ทําซ้ํา 12-15 ครั้งตอเซ็ต เซ็ตละ 2-3 รอบ และทําอยางนอย 

2 วันตอสัปดาห ในแตละกลามเนื้อ และเพิ่มนํ้าหนักหากเริ่มรูสึกเบา

 4. ใหมีกิจกรรมพัฒนาความออนตัวของกลามเน้ือ โดยการยืดกลามเนื้อจนรูสึกตึง และหยุดคางไว 15 วินาที

ตอครั้ง ในแตละกลามเนื้อ อยางนอย 2 วันตอสัปดาห

 5. ใหลุกเปลี่ยนอิริยาบถจากทานั่งหรือนอนราบ ทุก 2 ชั่วโมง ดวยการลุกยืน เดินไปมา ยืดเหยียดรางกาย 

โดยเฉพาะตอนนั่งทํางาน นั่งประชุม ใชคอมพิวเตอร นั่งดูโทรทัศน ใชโทรศัพทมือถือ และใชแท็บเล็ต

28

กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ระดับปานกลาง

เดินเร็ว ปนจักรยาน ทําสวน ทําความสะอาดบาน

ตัวอยางกิจกรรม

28



กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ระดับหนัก

กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ

กิจกรรมเพิ่มความออนตัว

โยคะ ฤาษีดัดตน รํามวยจีน รําพัด

วิ่งเร็ว วายนํ้า ออกกําลังกาย เลนกีฬา เดินขึ้นลงบันได

ดันพื้น ยกนํ้าหนัก ยกของ

สควอท

ซิทอัพ

บริหารกลามเนื้อ โหนตัว

ขุดดิน
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ขอแนะนําการนอนหลับ

 ผูใหญควรนอนประมาณ 7-9 ชัว่โมง และควรนอนไมเกิน 22 นาฬกา เพือ่ใหฮอรโมนการเจรญิเติบโต (Growth

Hormone) หลั่งออกมาเพื่อซอมแซมกลามเนื้อ และรางกายที่สึกหรอจากการใชงานระหวางวัน

ขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกายผูปวยในกลุมโรคตางๆ

(1) ขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกายผูที่เปนโรคอวน

 ผูทีเ่ปนโรคอวน ควรทีม่กิีจกรรมทางกายระดับเบาจนถงึคอนขาง

หนักเปนประจํา เพ่ือใหรางกายมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสง

ผลดีตอการลดนํ้าหนัก โดยเริ่มจากระดับเบาในชวงแรก และคอยๆ เพ่ิม

ความหนักใหอยูในระดับปานกลางจนถึงระดับคอนขางหนักตามความ

เหมาะสม โดยควรมกีจิกรรมทางกายอยางนอย 30 นาทตีอวนั 5 วนัตอสปัดาห 

หรือมากกวา โดยจะเปนแบบตอเนื่องคร้ังละ 30 นาที หรือสะสมครั้งละ 

10 นาที ก็ได โดยสามารถเพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 60 นาทตีอวนั 

และควบคุมอาหารรวมดวย โดยหากมีปญหาการเคลือ่นไหวเชน การทรงตวั

ไมดี ปวดหลงั หรอืปวดเขา ควรมกีจิกรรมทางกายชนดิท่ีมแีรงกระแทกตํา่ 

และอยูกับท่ี เชน เดินชาๆ ปนจักรยานอยูกับท่ี หรือวายน้ํา เปนตน 

หรือมีอุปกรณในการชวยพยุงนํ้าหนักตัว เชน มีกิจกรรมทางกายบนเกาอี้ 

หรอืบนลูวิง่อากาศ และควรสวมรองเทาทีร่บันํา้หนกัตวัไดดเีพือ่ลดการบาดเจบ็

ที่ขอตอ

 สาํหรับผูทีมี่โรคประจาํตวั ควรมกีารประเมนิความพรอมของรางกาย และปรกึษาแพทยกอนมกีจิกรรมทางกาย

และเริ่มตนดวยการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันแบบงายๆ เบาๆ โดยระลึกวา การมีกิจกรรมทางกายแมจะนอย

หรือเบาเพียงไร ยอมดีกวาไมมีเลย

30

(2) ขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกายผูที่เปนโรคเบาหวาน

 ผูเปนเบาหวาน ควรเลือกชนิดและรูปแบบของกิจกรรมทางกาย

ท่ีเหมาะสมกับสภาพของรางกาย โดยคาํนึงถงึภาวะของโรค ขอจาํกัด ปญหา

ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ความปลอดภัย และความชอบ 

โดยมีการประเมินความพรอมของรางกายกอนมีกิจกรรมทางกาย 

โดยกจิกรรมทางกายควรเร่ิมจากระดับท่ีเบาไปจนถงึหนกั อยางนอย 15-60 นาที

ตอครัง้ โดยตัง้เปาหมายใหไดอยางนอย 150 นาทตีอสปัดาห หรอืมากกวา 
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โดยสามารถมีกิจกรรมทางกายแบบตอเนื่อง หรือจะแบงเปนชวงๆ ได

แตควรมกิีจกรรมทางกายสมํา่เสมอในแตละวัน เนือ่งจากกจิกรรมทางกาย

จะมผีลตอระดบันํา้ตาลในเลอืด และการทาํงานของฮอรโมนอินซลูนิทีน่าํ

นํา้ตาลไปใช ซ่ึงผลของการเปลีย่นแปลงนีจ้ะอยูไดประมาณ 12-72 ชัว่โมง

จากมกีจิกรรมทางกายครัง้สดุทาย ดงันัน้ ผูทีเ่ปนเบาหวานควรมกีจิกรรม

ทางกายอยางตอเนื่อง และไมควรหยุดพักเกิน 3 วัน สําหรับผูท่ีเปนเบาหวานและมีภาวะแทรกซอน หรือมีการควบคุม

ระดับน้ําตาลไดไมดี ความหนักของกิจกรรมควรจะอยู ในระดับเบาถึงปานกลาง โดยชนิดของกิจกรรมทางกาย 

ควรเปนแบบที่ไมตองใชทักษะมาก และใชกลามเนื้อหลายสวนในการเคลื่อนไหว เชน การเดิน การปนจักรยาน หรือ

การทํากายบริหาร ในรูปแบบที่สลับหนักกับเบาก็ได เชน เดินเร็วสลับชา เปนตน

(3) ขอแนะนําการสงเสริมกิจกรรมทางกายผูที่เปนความดันโลหิตสูง

 ผูทีเ่ปนโรคความดนัโลหติสงู ควรมกีจิกรรมทางกายทีใ่ชกลามเนือ้

มดัใหญและเล็กในการเคลือ่นไหว เนนกิจกรรมทีต่องเคลือ่นไหวอยางตอเนือ่ง 

เชน เดิน วิ่งเหยาะๆ เตนแอโรบิค วายนํ้า ปนจักรยาน รํามวยจีน เปนตน

โดยไมควรมีกิจกรรมทางกายในรูปแบบที่หนัก หรือกิจกรรมที่ความหนัก

มีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา เนื่องจากจะสงผลใหความดันโลหิตสูงขึ้น

ในระดบัทีอ่นัตรายได โดยควรมกีจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง แบบตอเนือ่ง

หรอืสะสมครัง้ละ 10 นาท ีวนัละอยางนอย 30 นาที ทกุวัน หรอือยางนอย

 150 นาทีตอสัปดาห และควรมีการลดอาหารเค็มรวมดวย โดยควรวัด

ความดันโลหิตพ้ืนฐาน และประเมินสภาพความพรอมของรางกายกอน

มีกิจกรรมทางกาย
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สรุปสถานการณ

 ในป พ.ศ. 2560 ประชากรอาย ุ60 ปขึน้ไปในประเทศไทยมรีาว 11 ลานคน คดิเปนรอยละ 17.04 จากประชากร

ทัง้หมด และมีแนวโนมจะเพิม่สงูขึน้อยางตอเนือ่ง ไดมกีารคาดการณวาในป พ.ศ. 2564 สังคมไทยจะกาวสู “สงัคมผูสงูอายุ

โดยสมบรูณ” โดยจะมสีดัสวนประชากรผูสงูวยัถึงรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2574 จะเพ่ิมขึน้สงูสดุถงึรอยละ 28 ของประชากร

ทั้งหมด

 จากสถานการณปจจบุนัจากการสาํรวจสุขภาพประชาชนไทยดวยการตรวจรางกายคร้ังท่ี 5 พบวา กลุมผูสงูวยั

มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอจํานวนมาก ถึงรอยละ 31.1 ในกลุมอายุ 70-79 ป และในกลุม 80 ปขึ้นไปเกือบครึ่ง

มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ (รอยละ 48.5) จากขอมูลสถิติอาจวิเคราะหไดวาสวนหนึ่งการมีกิจกรรมทางกายลดลง

อาจเกดิจากความเสือ่มของรางกาย แตอกีนยัหนึง่อาจเนือ่งมาจากการไมคอยทาํกิจกรรมตางๆ มากนัก จนย่ิงทําใหเกิด

ความเสื่อมทางรางกายอยางรวดเร็ว ในขอเท็จจริง การสงเสริมกิจกรรมทางกายเปนปจจัยสําคัญในการชะลอการเสื่อม

ของอวัยวะ และปองกันการหกลมไดเปนอยางดี

ประโยชนจากการมีกิจกรรมทางกาย
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ชวยเรื่องการทรงตัวของรางกาย ปองกันการหกลม

ชะลออาการขอตอติดขัด ปองกันปญหาขอเสื่อม

ชวยชะลอภาวะ/โรคที่เกิดจากความเสื่อมของรางกาย

เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

หลอดเลือดสมองตีบ/แตก หัวใจขาดเลือด และโรคสมองเสื่อม

4.6 กลุมประชากร: ผูสูงวัย (60 ปขึ้นไป)

“ÊÑ§¤Á¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØâ´ÂÊÁºÙÃ³�”
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 ผูสงูวยัเปนวยัทีม่คีณุคาตอการมสีวนรวมกจิกรรมตางๆ ในครอบครวั และชมุชน กจิกรรมทางกายเนนตามความชอบ

และการดําเนินชีวิตตามบริบทชีวิตประจําวัน หรือกิจกรรมทางกายยามวาง กิจกรรมชุมชน กิจกรรมพบปะสังสรรค 

 1. ควรมกีารประเมนิความพรอมของรางกายและสขุภาพกอน โดยเฉพาะในผูสงูอายตุอนปลาย วยั 80 ป ขึน้ไป 

(oldest old)

 2. ใหมกีจิกรรมทางกายแบบแอโรบิคทีพั่ฒนาระบบไหลเวียนโลหติและระบบหายใจ กจิกรรมท้ังระดับหนกัและ

ปานกลางสามารถผสมผสานกันได แบงสะสมเปนชวงอยางนอยครั้งละ 10 นาที 

 แบบที่ 1 กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 150 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 30 นาที 5 วันตอสัปดาห หรือ

 แบบที่ 2 กิจกรรมทางกายระดับหนัก 75 นาทีตอสัปดาห หรือวันละ 15 นาที 5 วันตอสัปดาห

 3. หากปฏิบัติได เพื่อประโยชนทางสุขภาพเพ่ิมเติม แนะนําใหมีกิจกรรมทางกาย ระดับปานกลาง 300 นาที

ตอสัปดาห หรือระดับหนัก 150 นาที ตอสัปดาห หรือผสมผสานทั้งระดับปานกลางและหนัก

 4. กจิกรรมพฒันากลามเนือ้ หรอืกจิกรรมพฒันาความแข็งแรง และความทนทานของกลามเนือ้ เนนใหมกีารบรหิาร

ดวยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดประโยชนตอกลามเนื้อมัดตางๆ โดยทํา 12-15 คร้ังตอเซ็ต เซ็ตละ 2-3 รอบ และ

ทําอยางนอย 2 วันตอสัปดาห

 5. กจิกรรมพฒันาความออนตวั เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ ขอติดขดั และขอเสือ่ม ทาํโดยการยดืกลามเนือ้จนรูสกึตงึ 

และหยุดคางไว 15 วินาทีตอครั้ง ทําประมาณ 10 นาทีตอวัน และอยางนอย 2 วันตอสัปดาห 

 6. กิจกรรมพัฒนาสมดุลการทรงตัว และปองกันการหกลม อยางนอย 3 วันตอสัปดาห 

 7. กิจกรรมพัฒนาสมอง ความจํา และอารมณ ควรทํารวมกับเพื่อน หรือชมรมในชุมชน

 8. ใหลกุเปลีย่นอิริยาบถจากการนอนราบ หรือการนัง่ในทาเดิมๆ ทกุ 1-2 ชัว่โมง ดวยการยดืเหยยีด หรอืเดนิไปมา 

โดยเฉพาะตอนนั่งอานหนังสือ นั่งดูโทรทัศน เลนโทรศัพทมือถือ โดยใหมีกิจกรรมนอกบานใหมากขึ้น หรือทํากิจกรรม

รวมกับครอบครัว ชมรม และสังคม
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กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ระดับปานกลาง

เดิน

ลีลาศวายนํ้าเดินเลน

ในสวนสาธารณะ

ปนจักรยาน

ไปตลาด

ทําสวน

ทํางานบาน ขึ้นลงบันได

เลนกับหลาน 

ตัวอยางกิจกรรม
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กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค ระดับหนัก

กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ

กิจกรรมพัฒนาสมดุลการทรงตัว

และปองกันการหกลม

กิจกรรมพัฒนาสมอง ความจํา และอารมณ

หมายเหตุ: ผูสูงวัยที่มีการบาดเจ็บของขอตางๆ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีแรงกระแทกสูง และควรสวมใสรองเทา

ที่มีพื้นหนา และยืดหยุนไดดีเพื่อรองรับเทา และลดแรงกระแทก

วิ่ง วายนํ้า ขุดดิน เลนกีฬาเดินขึ้นบันได

ยกนํ้าหนัก โยคะ รํามวยจีนยกของ ฤาษีดัดตน

ยืนขาขางเดียว เดินตอเทา

รองเพลง เกมคิดคํานวณ

รําไทย

ลีลาศ รํากลองยาว

ไมพลอง ลําตัด

เดินจงกลม

โยคะ

นั่งสมาธิ สวดมนต
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ขอแนะนําการนอนหลับ

 ผูสูงวัยควรนอนประมาณ 7-8 ช่ัวโมง และควรนอนกอน 22 นาฬกา เพ่ือใหฮอรโมนการเจริญเติบโต (growth 

hormone) หลัง่ออกมาเพือ่ซอมแซมกลามเนือ้ และไมควรนอนหลบัชวงกลางวนั เพราะอาจทาํใหกลางคนืนอนไมหลบั

หรือหลับยาก แตถาหากงวงมากๆ หรือรูสึกเพลีย สามารถนอนหลับเปนคาบสั้นๆ ประมาณ 10-20 นาที ได
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5. ¡ÒÃ»ÃÑºãªŒ¢ŒÍá¹Ð¹íÒà¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÂ 
¡ÒÃÅ´¾ÄµÔ¡ÃÃÁà¹×ÍÂ¹Ôè§ 

5.1 บทนํา

 จากบทท่ีผานมาไดกลาวถงึขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยน่ิงในแตละกลุมประชากร

แลวนัน้ ในสวนนีนํ้าเสนอการปรบัใชขอแนะนาํตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการนาํไปใชสงเสริมกจิกรรมทางกาย ทัง้ในสวน

การจดัสิง่แวดลอมใหเหมาะสม และเอือ้ตอการมชีวีติทีก่ระฉับกระเฉง เนือ่งจากกลุมประชากรตองอาศยั เดินทางไปทาํงาน/

เรยีน หรอืมกิีจกรรมนนัทนาการในสถานทีต่างๆ สิง่แวดลอมมอีทิธิพลสาํคญัตอการเอ้ือหรอืเปนอปุสรรคตอการมีกิจกรรม

ทางกาย เชน สภาพทางเดิน ทางปนจักรยาน เปนตน การปรับส่ิงแวดลอมใหสงเสริมกิจกรรมทางกายตองอาศัยการมี

สวนรวมจากภาคสวนตางๆ ที่กวางกวาภาคสุขภาพ ในบทนี้จึงขอแนะนําการจัดสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่กลุมประชากร

ใชเวลาสวนใหญในพื้นที่ตางๆ ดังสรุป

 นอกจากนี้ การสงเสริมกิจกรรมทางกายในกลุมอาชีพก็มีความสําคัญมาก เนื่องจากธรรมชาติของการทํางาน

แตละประเภทมีการเคล่ือนไหวรางกายท่ีแตกตางกัน ในการดําเนินงานที่ผานมา ผูปฏิบัติมักใชขอแนะนําเดียวกันตอ

ทกุกลุมประชากร เชน แนะนาํใหชาวนาทีท่าํนามาแลวทัง้วันไปวิง่ออกกาํลังกาย เปนตน การศกึษาคร้ังนี ้จึงดําเนินการ

สํารวจในกลุม 4 อาชีพหลักของประชากรไทย และมีรูปแบบการเคล่ือนไหวในบริบทงานแตกตางกัน ไดแก ชาวนา

ชาวประมง ผูทํางานขับรถ และพนักงานบริษัท

สตรตีัง้ครรภและหลงัคลอด

ผูใหญ

ผูสงูวยั

วยัเรยีนและวยัรุน

เดก็ปฐมวัย

36

บาน ชมุชน

บาน ชมุชน

บาน ชมุชน

บาน ชมุชน

บาน ชมุชน

สถานประกอบการ

สถานประกอบการ

ศูนยพฒันาเดก็เล็ก

โรงเรยีนประถมศกึษา มธัยมศกึษา

โรงเรยีนอนบุาล

โรงพยาบาล
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 บาน เปนพืน้ท่ีสาํคญัสําหรับการสงเสรมิกจิกรรมทางกายในทุกกลุมประชากร สามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย

ประเภท อาจเนนกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน หลักในการจัดสิ่งแวดลอมในบาน ประกอบดวย

 - ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะกบัการเดนิ การเลนอยางปลอดภัย โดยเฉพาะสาํหรบัเดก็ และผูสงูวัย ปองกนัอบัุตเิหตุ

จากการหกลม ของมีคม หรืออันตรายจากสัตวราย 

 - ชักชวนคนในครอบครวัใหมกีจิกรรมทางกายเปนประจํา หรือไปออกกาํลังกายรวมกนั ในทางตรงขามไมใชเวลา

รวมกนัหรอืปลอยใหสมาชกิในครอบครวัมพีฤตกิรรมเนอืยนิง่ตอเนือ่งมากเกนิไป เชน นัง่ดูโทรทัศน เลนเกมคอมพวิเตอร

เลนโทรศัพทมือถือ เปนตน

 - เพื่อการนอนหลับอยางมีคุณภาพ ใหจัดสภาพแวดลอมการนอนใหเหมาะสม ทั้งความมืด และความเงียบ

ไมควรมีโทรทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือแสงไฟจากการชารตแบตเตอร่ีใดๆ ในหองนอน ซึ่งมีแสงรบกวน

การนอน

ตัวอยางกิจกรรมทางกายในบาน 

ยืดเหยียดรางกาย งานบานทุกประเภท แกวงแขน 

ทําสวน เลี้ยงหลาน เดินรอบบาน
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5.2 การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกายในภาคสวนตางๆ
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 ชุมชน มีความสําคัญอยางมากตอการสนับสนุนกิจกรรมทางกายในทุกกลุมประชากร รูปแบบกิจกรรมในพื้นที่

ชมุชนสามารถเอือ้ไดตอทกุประเภทกจิกรรมทางกาย คอื กจิกรรมทางกายในการทาํงาน การคมนาคม และนนัทนาการ

หวัใจสาํคัญ คือ การจดัสรรพืน้ทีใ่หมีกจิกรรมสนบัสนนุทุกกลุมวยั และสรางการมสีวนรวมกบัประชาชนในการรวมออกแบบ

ดูแล และบริหารจัดการพื้นที่อยางยั่งยืน

 - จดัสถานทีห่รือพ้ืนทีช่มุชนทีต่ัง้อยูในทาํเลท่ีสะดวกตอการเดินทางของประชากร เชน ลานประชาคม สวนสาธารณะ

ชุมชน ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพียงพอ ไดแก มีหองนํ้า สาธารณูปโภค นํ้าประปา ไฟฟาที่เพียงพอ

 - จดัอปุกรณหรอืกจิกรรมอยางเพยีงพอ กจิกรรมควรพจิารณาวาครอบคลมุการใชงานสาํหรบัประชากรทกุกลุมวยั

ในหลากหลายรูปแบบ อาจเปนเกม การละเลนทั่วไป การเตนรํา การออกกําลังกาย หรือกีฬา 

 - สงเสรมิใหมกีารจดักลุมหรอืชมรมออกกําลังกายในชมุชนตามความสนใจของประชาชน เพือ่ใหเกดิการใชงาน

และการรวมดูแลพื้นที่อยางยั่งยืน

 - พฒันาสิง่แวดลอมใหมคีวามปลอดภยั สวยงาม และมกีารดแูลรกัษาอยางตอเนือ่ง  เชน ระบบรกัษาความปลอดภยั 

กลองวงจรปด มีการปลูกไมดอกไมประดับ มีการตั้งงบประมาณในการดูแล

 - จัดสิง่แวดลอมใหเอือ้ตอการคมนาคมในระยะสัน้ (ประมาณ 1-3 กโิลเมตร) โดยใชการเดนิ หรือการปนจกัรยาน 

เชน ทางเทาที่เรียบเสมอกัน การจัดตนไมใหรมเงาในเสนทางไปยังสถานท่ีสําคัญของชุมชน การแบงเลนเพื่อการเดิน

หรือการปนจักรยาน เปนตน

 - รณรงคสือ่สารใหตระหนกัถงึความสําคญัของกจิกรรมทางกายผานการสรางบคุคลตนแบบ และขยายตนแบบ

ไวครบทุกกลุมวัย

ตัวอยางกิจกรรมทางกายในชุมชน

เดิน บาสเกตบอลรองเพลง ตะกรอ เปตอง ทําความสะอาดชุมชน

วอลเลยบอล แบตมินตัน การออกกําลังโดยใชอุปกรณ การละเลนตามพื้นถิ่น

รํามวยจีน วารีบําบัดโยคะ รําพัด รํากระบอง ปนจักรยาน 

3838



 สถานประกอบการ สามารถสนับสนุนการเพ่ิมระดับกิจกรรมทางกายในระหวางการทํางานและลดพฤติกรรม

เนือยนิ่งได การดําเนินการที่สําคัญตองอาศัยนโยบายผูบริหารในการเปนตนแบบ การจัดส่ิงแวดลอมและกิจกรรมจูงใจ

พนักงาน 

 - สรางนโยบายจงูใจหรอืสวสัดกิารเพ่ือสงเสรมิกจิกรรมทางกาย โดยใหผูบรหิารระดับสูงเปนตนแบบผูนาํกจิกรรม

ทางกายและเชิญชวนพนักงานในสังกัดอยางตอเนื่อง

 - จัดกิจกรรมขยับรางกายกอนหรือหลังชวงเวลาทํางาน และระหวางทุกๆ 2 ช่ัวโมง ใหมีนํายืดเหยียดสั้นๆ

หรือพักเดินประมาณ 3-5 นาที

 - สงเสริมใหมีการจัดกลุม หรือชมรมออกกําลังกายตามความสนใจของพนักงาน ควรใหพนักงานมีสวนรวม

ในการรวมกลุม และบริหารจัดการเอง แตใหมีการสนับสนุนดานงบประมาณ สถานที่และอุปกรณ

 - จัดส่ิงอาํนวยความสะดวกตอการสงเสรมิกจิกรรมทางกาย เชน หองอาบนํา้ ลูวิง่ โตะปงปอง จดุจอดจกัรยาน

ที่ปลอดภัย โตะทํางานแบบยืน เกาอี้ลูกบอล 

 - รณรงคการมวิีถีชีวิตท่ีกระฉบักระเฉง เชน เดนิทางมาดวยการเดิน ปนจกัรยาน หรอืใชรถสาธารณะ การใชบนัได

เดินหรือวิ่งสงเอกสาร

ตัวอยางกิจกรรมในสถานประกอบการ

การเดินขึ้นลงบันไดการยืดเหยียดการเดินรับสงเอกสาร การปนจักรยาน
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 โรงเรียน มคีวามสําคญัตอการสงเสรมิวถีิชวีติท่ีกระฉบักระเฉงของวยัเรียนและวยัรุน การสงเสริมกิจกรรมทางกาย

ในโรงเรียนควรสนับสนุนกิจกรรมทั้งแบบท่ีมีการจัดการและไมมีการจัดการ คือ ใหเด็กสามารถเลนไดเสรีตามความคิด

สรางสรรค การจัดพื้นที่อาจไมจําเปนตองมีอุปกรณมากมาย เพียงเนนใหเด็กมีเวลาไดเลนอยางเต็มที่ เชื่อมสัมพันธ

และสรางเสริมนิสัยที่ดีรวมกับครอบครัว ครู และเพื่อน

 - การจัดตารางเรียนใหเอื้อตอการเคลื่อนไหวของเด็ก โดยไมกระทบกับเวลาเรียน เชน ใหเด็กมีการเคลื่อนไหว

ในชวงพัก เรยีนนอกหองเรยีน เดนิเปลีย่นอาคารเรยีน เวรทาํความสะอาด ชัว่โมงอสิระ หรอืประยุกตการเรยีนการสอน

ใหเด็กไดเคลื่อนไหวเปนระยะๆ

 - จดัอปุกรณและพ้ืนท่ีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอและปลอดภยั และเปดกวางสําหรบัเด็กนักเรียนทุกคน ท้ังเดก็หญงิ

และเด็กชาย  ไดแก ลานโลง สนามหญา สนามเดก็เลน โรงยมิ สระวายนํา้ ชดุอปุกรณเครือ่งเลน อาจกาํหนดเวลาท่ีชัดเจน

ใหคนในชุมชนสามารถรวมใชพื้นที่ดวยได

 - ใหครแูละผูปกครองไดทํากจิกรรมทางกาย/เลนรวมกับเดก็ โดยครแูละผูปกครองเปนตนแบบการมกิีจกรรมทางกาย

และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 - พัฒนาแกนนํานักเรียน และสงเสริมการจัดตั้งกลุม หรือชมรมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

ตัวอยางกิจกรรมในโรงเรียน

การเดินขึ้นลงบันได การยืดเหยียดการปนจักรยานไปโรงเรียน การวิ่งเลนกับเพื่อน

การเดินเรียน วิชาเรียนที่ไดทํากิจกรรม เชน เกษตรกรรม พลศึกษา 
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 นอกจากการนําเสนอขอแนะนําในแตละกลุมประชากรแลว คณะทํางานเล็งเห็นความสําคัญของการประยุกต

สูขอแนะนําใน 4 กลุมอาชีพหลักของประชากรไทย ไดแก การทํานา การทําประมง การทํางานบริษัท และการขับรถ

ซึ่งกลุมอาชีพเหลานี้มีรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีซํ้าๆ หรืออาจมีทาทางที่เส่ียงตอการบาดเจ็บจากการใชกลามเนื้อที่หนัก

เกินไป ดงันัน้ การศกึษาแนวทางกิจกรรมทางกายในกลุมอาชพีจึงมวัีตถปุระสงคเพ่ือแนะนาํการเคล่ือนไหวทีช่วยปองกัน/

บรรเทาการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต ทั้งการลดรายจายทางสุขภาพจากการ

เจ็บปวยหรือการหยุดงาน ภาวะสุขภาพในอนาคต ลดความเครียดจากการทํางาน

 ผลการศกึษามาจากการสาํรวจทาทางการเคลือ่นไหวในกลุมตวัอยาง ทัง้ 4 อาชพี อาชพีละ 10 คน โดยคดัเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใชประกอบดวย 2 สวน คือ 1. แบบสัมภาษณการมีกิจวัตรประจําวัน 24 ช่ัวโมง

2. การบันทึกทาทาง และวิเคราะหการเคลื่อนไหวดวยกลองถายภาพและกลองวิดีโอ
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5.3 การปรับใชคูมือเพื่อการสงเสริมกิจกรรมทางกายในกลุมอาชีพหลัก

5.3.1 ชาวนา

 ประเทศไทยมีประชากรที่ประกอบอาชีพทํานามากถึงประมาณรอยละ

42.5 การทํานาเปนกจิกรรมทางกายหนึง่ทีม่กีารใชพลงังานจากกลามเนือ้หลายสวน 

แตละชวงของฤดูการทํานามีกิจกรรมที่แตกตางกัน ประกอบดวย 4 ชวง คือ 

ชวงที่ 1 การเตรียมดิน (ไถนา เตรียมดิน ทํามุมนา ถางหญา ตรวจสภาพรถ) 

ชวงที่ 2 การปลูกขาว (ดํานา หวานขาว ตีดินกลบ ยกกระสอบ ขับรถ เดิน) 

ชวงท่ี 3 การบาํรุงขาว (หวานปุย ฉดียา ยกถงุปุย ถางหญา แหวกนํา้ ขับรถ เดนิ) 

และชวงที่ 4 การเกี่ยวขาว (เกี่ยวขาว ยกกระสอบขาว ตากขาว เดิน) 

 ซ่ึงในแตละชวงจะมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางตอวันเฉพาะจาก

การทํางานนาน 306 359 301 353 นาทตีอวนั ตามลําดับแตละชวง ซ่ึงเมือ่เทยีบ

กับคาการใหมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิคที่ชวยพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต

และระบบหายใจแบบกจิกรรมระดับปานกลาง ทีแ่นะนําใหทํากจิกรรมอยางนอย 

150 นาทีตอสัปดาห นับวามีการใชพลังงานที่สูงมาก และมากกวาขอแนะนํา

สงเสริมกิจกรรมทางกายที่แนะนําไวสําหรับใหประโยชนตอสุขภาพเพิ่มเติม

โดยการใหมีกิจกรรมระดับปานกลางอยางนอย 300 นาทีตอสัปดาห

 กิจกรรมหลักของชาวนาในฤดูกาลทํานา จะมีลักษณะงานในแตละชวงการทํางานแตกตางกัน ทุกกิจกรรม

มีการเคลื่อนไหวสัมพันธกับกลามเนื้ออยางหนัก โดยกลามเนื้อที่ไดรับผลกระทบจากการทํางาน ดังนี้

กลามเนื้อที่ไดรับผลกระทบจากการทํางาน
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 กิจกรรมและการเคลื่อนไหวของชาวนาสวนใหญเปนกิจกรรมประเภทแอโรบิค ผสมผสานทั้งระดับปานกลาง

และระดับหนักในทุกชวงของการทํานา ชาวนาจึงมีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและแทบไมมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ในฤดกูาลทาํนา แตพบวารปูแบบการใชกลามเนือ้มคีวามหนกัและเปนทวงทาทีท่าํซ้ําๆ ซ่ึงเปนความเสีย่งตอการบาดเจบ็

ในระยะยาว 

 - ใหมีกจิกรรมสรางความออนตวัของกลามเนือ้และขอตอบอยๆ เนือ่งจากตองทาํกจิกรรมการเคลือ่นไหวนานๆ 

เพื่อปองกันและฟนฟูใหสามารถมาทํางานสําหรับทํากิจกรรมในการทํานาไดเปนปกติ เชน การยืดเหยียดรางกายกอน

การทํางาน ระหวางการทํางานทุกๆ 2 ชั่วโมง ระหวางชวงพักจากการทํางาน และหลังเสร็จจากการทํางาน

  - ใหเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการ ตามความชอบ และความสนุกสนาน เพื่อประโยชนตอการลด

ความเครียด เชน เปตอง ฟุตบอล ตระกรอ รําวง แอโรบิค เปนตน

 - ควรปรับทาการยกของที่มีนํ้าหนักมากใหถูกทาทาง หลีกเลี่ยงการยกของหนักจากพื้น และควรแบงน้ําหนัก

ที่ยกในแตละครั้งไมใหหนักเกิน 25 กิโลกรัม หรือหากไมสามารถลดนํ้าหนักของส่ิงของที่ยกได ควรชวยกันยกต้ังแต

2 คน ขึ้นไป
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กลามเนื้อลําตัว-ทรงตัวระหวางไถนา

คราด ขุดดิน ถางหญา ดํานา หวานขาว

ยกกระสอบ เกี่ยวขาว

กลามเนื้อไหล สะบัก แขน-บังคับทิศทางระหวางไถนา

ยกจอบขุดดิน คราด ถางหญา ดํานา หวานขาว ยกกระสอบ

เกี่ยวขาวดวยเคียว

กลามเนื้อขา-ทรงตัวยืนเปนเวลานาน

เดินไถนา คราด ขุดดิน ถางหญา

หวานขาว เกี่ยวขาว รับนํ้าหนักกระสอบ

หนาทอง-เกร็งตัวจากการหวานปุย

หลัง-มีการยืดเปนเวลานาน

จากการดํานา

และยกกระสอบจากพื้น
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 ลักษณะการเคลื่อนไหวในการทํางานมีความสัมพันธกับกลามเน้ือ แบงเปน กลามเนื้อที่ใชทานั่ง (การนั่งเรือ

การปลอยอวน การปลดปลา ตกหมกึ เยบ็อวน ขบัรถ) กลามเนือ้ทีใ่ชในการยกของ (การยกถงัปลาข้ึนรถ) และกลามเนือ้

ทีใ่ชในการยนื (ขบัเรอื สาวอวน สาวแห สะบัดปลา ตวงปลา เอาปลาใสถงั เกบ็อวน) ซ่ึงทกุกจิกรรมลวนมผีลตอกลามเนือ้ 

โดยกลามเนื้อที่ไดรับผลกระทบจากการทํางาน ดังนี้
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5.3.2 ชาวประมง

กลามเนื้อที่ไดรับผลกระทบจากการทํางาน

 ประเทศไทยมกีารสงออกสนิคาประมงรายใหญของโลก สรางรายไดและการจางงาน

แกชาวประมงประมาณ 172,430 คน จากขอมูลกรมประมง (สิงหาคม พ.ศ. 2558)

ระบวุาจาํนวนเรือประมงไทยท่ียงัทําประมงมท้ัีงสิน้ 42,512 ลาํ ในจํานวนนีเ้พียงรอยละ

22 (9,370 ลาํ) เปนเรอืประมงพาณชิยทีม่เีครือ่งมอืทุนแรง ในกลุมท่ีเหลอื 33,205 ลาํ

หรอืรอยละ 78 เปนเรอืประมงพ้ืนบาน ยงัใชเครือ่งมอืพืน้บานทีต่องออกแรงในการทาํงาน  

กจิกรรมของชาวประมงแบงเปน 2 ชวง ในแตละชวงจะมกีจิกกรรมทางกายจากการทาํงาน

ระดบัปานกลางตอวนัแตกตางกนัมาก คอื ชวงทาํประมงประมาณ 9 เดือน มกีจิกรรม

ระดบัปานกลาง 383 นาทตีอวนั ซึง่เมือ่เทียบกบัขอแนะนาํการสงเสริมการมกีจิกรรม

ทางกายแบบแอโรบิคที่ชวยพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหัวใจแบบกิจกรรม

ระดับปานกลาง ที่แนะนําใหทํากิจกรรมอยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห นับวามีการ

ใชพลงังานทีส่งูมาก และมากกวาขอแนะนําสงเสริมกจิกรรมทางกายทีแ่นะนาํไวสาํหรบั

ใหประโยชนตอสขุภาพเพิม่เตมิ โดยการใหมกีจิกรรมระดบัปานกลางอยางนอย 300 นาที

ตอสปัดาห และในชวงหยดุพัก (ฤดูมรสุม) มกิีจกรรมทางกายจากการทาํงานในระดับเบา

กลาวคอื เปนกจิกรรมทีม่กีารเคลือ่นไหวนอยในการออกแรง มกัเปนกจิกรรมทีเ่กิดขึน้

ในชีวิตประจําวันทั่วไป

กลามเนื้อลําตัว-ใชทรงตัว

ทั้งนั่งและยืน

กลามเนื้อไหล สะบัก แขน-การยกถังปลาขึ้นจากรถ 

การสะบัด กระชาก ลาก ตักปลา

กลามเนื้อขา-จากการขับเรือ

การทรงตัว และการพยุงตัว

จากการยกของหนัก

หลัง-ถูกยึดจากนั่งกม/ยืนกม

ใชมอืสาวอวน สาวแห ซึง่ถามปีลา

จาํนวนมาก กลามเน้ือหลงักจ็ะยดึ

คอ-เกร็งคอในการทํางานนานๆ

จากการขับเรือ เย็บอวน
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 การประกอบอาชีพประมงมีวิถีชิวิต 2 ชวงท่ีแตกตางกันมาก ในชวงหยุดพักมีการใชพลังงานจากการทํางาน

ที่นอยเกินไป จําเปนตองมีการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และสําหรับในชวงทําประมง มีการใชกลามเนื้อที่หนักมากในขณะ

ทํากิจกรรมที่มีทาทางซํ้ากันนานๆ ทําใหเสี่ยงตอการบาดเจ็บสูง ดังนี้

ชวงพักหรือชวงฤดูมรสุม 

 - ใหยดึตามขอแนะนาํสงเสรมิกจิกรรมทางกายวัยผูใหญ เพิม่การมกิีจกรรมทางกายในชวีติประจาํวัน ท้ังกิจกรรม

แบบแอโรบิค กิจกรรมพัฒนากลามเนื้อ หรือกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรง และความทนทานของกลามเนื้อ 

กิจกรรมพัฒนาความออนตัวของกลามเนื้อ และใหมีการลุกเปลี่ยนอิริยาบถจากทาเดิมๆ ทุก 2 ชั่วโมง รวมไปถึง

กิจกรรมนันทนาการตางๆ เปนตน

ชวงการทําประมง 

 - ใหเสริมกิจกรรมยืดเหยียดกลามเนื้อหลังเสร็จจากการทํางานทันที เพื่อใหกลามเนื้อไดคลายตัว โดยเฉพาะ

ในทาทางการทํางานซํ้ากันนานๆ เชน การกมปลดปลา สาวอวน สาวแห เปนตน เพื่อคลายกลามเนื้อใหเปนปกติ

 - ใหเสริมกิจกรรมที่ชวยสรางความแข็งแรง และความทนทานของกลามเนื้อ เพ่ือใหกลามเนื้อแข็งแรงและ

มีความทนทานในการทํางานอยางเปนปกติ

 - ควรปรับทาการยกของที่มีนํ้าหนักมาก เชน การสาวอวน สาวแห การสะบัดปลา ใหถูกทาทาง ลําตัวตรง

พอยกไดแลวไมตองออกแรงมากเกินไป

 - ควรปรับทาทางการสาวอวน สาวแห การสะบดัปลา ใหถูกทาทาง อยากระตกุนํา้หนักในขณะยกหรือกระชาก

เร็วเกินไป เนื่องจากจะทําใหเอวเอี้ยวตัวไปอยางเร็ว กลามเนื้ออาจเกิดการฉีกขาด

 - ควรปรับที่จับใหจับงาย ถนัดมือ ลดการทํางานซ้ําๆ สลับมือในการทํางาน ลดแรงกระทําจากที่จับที่แข็งๆ

ดวยการใชแผนรอง เพื่อปองกันการปวดขอมือ 

 - ใหเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการ ตามความชอบ และความสนุกสนาน เพ่ือประโยชนตอการลด

ความเครียด เชน การเตนรํา เปตอง ฟุตบอล ตระกรอ แอโรบิค หรือกิจกรรมเขาจังหวะ เปนตน
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 รปูแบบการเคลือ่นไหวรางกายของผูทาํงานขบัรถมีทาทางทีซ่ํา้ๆ และยงัมพีืน้ทีจ่าํกดัทีต่องนัง่บงัคับรถตลอดเวลา

ทําใหตองเกร็งกลามเนื้อหลายสวน และมีอาการเมื่อยลา โดยกลามเนื้อที่ไดรับผลกระทบจากการทํางาน ดังนี้
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5.3.3 ผูทํางานขับรถ

กลามเนื้อที่ไดรับผลกระทบจากการทํางาน

 ประเทศไทยมจีาํนวนรถจดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต

และตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกทัว่ประเทศ ป พ.ศ. 2559 ประมาณ 

2.8 ลานคน ในจํานวนดังกลาวเปนรถโดยสาร รถบรรทุก และรถขนาดเล็กที่

จดทะเบียนใหม 77,538 คันตอป จากตัวเลขดังกลาวสามารถประมาณการ

ไดวามจีาํนวนผูประกอบอาชพีทาํงานขบัรถจาํนวนมาก วถิชีวีติของผูประกอบ

อาชีพขับรถตองใชเวลาเกือบทั้งวันในการนั่งบังคับรถ สวนใหญใชเวลาขับรถ

ประมาณ 7 ชั่วโมงตอวัน โดยเฉพาะรถโดยสารประจําทาง สําหรับการขับรถ

สงของไปจงัหวดัตางๆ อาจใชเวลามากนอยตามระยะทาง ทาํใหไมมโีอกาสได

เปลี่ยนอิริยาบถ และมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ ในการขับรถนั้น

มีกิจกรรมทางกายอยูในระดับเบา เมื่อเทียบกับขอแนะนําการสงเสริมการมี

กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิคที่ชวยพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ

หวัใจแบบกจิกรรมระดบัปานกลาง ทีแ่นะนาํใหทาํกจิกรรมอยางนอย 150 นาที

ตอสปัดาห นบัวามกีารใชเวลาในการมีกจิกรรมทางกายไมเพยีงพอ โดยการศกึษา

การเคลื่อนไหว และขอเสนอแนะตอผูทํางานขับรถนี้ นอกจากเปนประโยชน

ตอผูประกอบอาชพีแลว ยงัสามารถปรบัใชสาํหรบัผูใชรถยนตสวนตวัจาํนวนมาก

ที่ใชเวลานั่งนานๆ ในชวงการจราจรติดขัด

กลามเนื้อลําตัว-ใชทรงตัวนั่งขับรถ

กลามเนื้อไหล สะบัก แขน-ยืดและเกร็งจากการ

จับ/หมุนพวงมาลัยบังคับทิศทางรถ

คอ-เกร็งคางเพื่อมองดานหนา/ขาง

กลามเนื้อขา-จากการเหยียบครัช/

เบรค อาจชาบริเวณบั้นทายขา

และบริเวณกดทับกับเบาะนั่งได

หลัง-ถูกยืดมากขึ้นจากการนั่งขับรถ

ทําใหลา หรือมีอาการบาดเจ็บ
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 ผูประกอบอาชีพขับรถมรีะดบัการใชพลงังานจากการทํางานทีไ่มสงูมากนกั และยงัมคีวามเสีย่งในกลุมทีม่กีจิกรรม

ทางกายไมเพยีงพอ จงึควรปฏบิติัตามขอแนะนํากจิกรรมทางกายวยัผูใหญ แตมจีดุเนนใหมีชวงเวลาทีส่ามารถเพิม่กิจกรรม

ทางกาย และลดพฤติกรรมเนือยนิ่งระหวางการทํางาน โดยมีขอแนะนําดังตอไปนี้

 - ควรจอดรถหยดุพกัทุก 2 ชัว่โมง ไปเปลีย่นอริยิาบถเปนการยนื ยืดเหยียด หรือเดนิ เพือ่ใหระบบไหลเวยีนเลอืด

ไหลเวียนไมติดขัด มีผลปองกันการเกิดโรคเรื้อรัง และเพิ่มการเผาพลาญพลังงานของรางกาย

 - ใหเสรมิกจิกรรมสรางความออนตวัของกลามเน้ือและขอตอ สรางความแขง็แรง และความทนทานของกลามเนือ้ 

ทุก 2 ชั่วโมง หรือหลังจากเสร็จจากการทํางานทันที เพื่อใหกลามเนื้อไดคลายตัว

 - ควรเสรมิกจิกรรมประเภทแอโรบคิ ชวยพฒันาระบบไหลเวยีนโลหติ และระบบหายใจ กิจกรรมทัง้ระดบัหนกั

และปานกลางสามารถผสมผสานกันได แบงสะสมเปนชวงอยางนอยครั้งละ 10 นาที

 - ควรปรับที่นั่งใหเขากับตัวผูขับ คํานึงถึงทัศนวิสัยที่ดี และทวงทาที่ถูกตอง อยูในทาที่สบายที่สุด หลังไมโคง

หรือบดิตวั เพราะในทาเหลานัน้กลามเนือ้และเอน็ดานหลงัจะถกูยดึนานๆ หมอนรองกระดกูสนัหลงัจะมแีรงกดมากกวา

ในทานัง่หลงัตรงหรอืทายนืตรง สําหรบับาและไหลไมควรใหศรีษะอยูในทากมหรอืเงยมากไป เพราะบาและไหลจะทาํงาน

หนักขึ้น เชนเดียวกับการยกแขนสูงๆ เปนเวลานานก็จะทําใหกลามเนื้อบาและไหลตองเกร็งตัวขึ้นดวย 

 - ควรหลกีเลีย่งเสนทางทีถ่นนขรขุระ เปนหลุมเปนบอ เนือ่งจากการสัน่สะเทอืน เพ่ือปองกนัหมอนรองกระดูกปลิน้

และควรมหีมอนหนนุหลงัสวนลาง เพือ่ปองกนัการสัน่สะเทอืนใหมากทีสุ่ด แตหากหลีกเล่ียงไมไดทีต่องขบัรถขามสิง่กีดขวาง 

หลุม บนถนน ใหยกบั้นทายขึ้นจากที่นั่งเล็กนอย เพื่อลดแรงกระแทกกระดูกสันหลัง
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 ในป พ.ศ. 2556 มจีาํนวนคนทาํงานในสถานประกอบการธรุกจิทางการคา

และธรุกจิทางการบริการทัว่ประเทศทัง้สิน้จาํนวน 5.8 ลานคน และมสีถานประกอบ

การธรุกจิฯท่ัวประเทศมกีารจางงานหรอืลูกจางจํานวน 571,369 แหง เมือ่พจิารณา

จาํนวนวนัทํางานตอสัปดาห พบวา สวนใหญลูกจางในสถานประกอบการปฏบิตังิาน 

5-6 วันตอสัปดาหมากที่สุด (รอยละ 59.1) โดยมีจํานวนชั่วโมงทํางานเฉลี่ย 8-10

ช่ัวโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 83.2 จากจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด แมไมมี

รายละเอียดยอยถึงลักษณะของการปฏิบัติงาน แตสามารถคาดเดาไดจากลักษณะ

การทาํงานปจจุบนัวามกัเกีย่วของกบัการใชเวลานัง่ทํางานตลอดท้ังวนั และอาจตอง

ใชคอมพิวเตอร รับโทรศัพท ประชุม การดําเนินชีวิตแทบไมมีชวงที่ไดเคลื่อนไหว

ออกแรง ในกิจกรรมในการทํางานเปนกิจกรรมทางกายระดับเบา ซ่ึงเมื่อเทียบกับ

ขอแนะนําการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิคท่ีชวยพัฒนาระบบไหล

เวียนโลหิตและระบบหัวใจแบบกิจกรรมระดับปานกลาง ท่ีแนะนําใหทํากิจกรรม

อยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห นับวามีการใชเวลาในการทํากิจกรรมทางกาย

ไมเพียงพอ เปนกลุมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอ

 ลักษณะการทํางานของพนักงานบริษัทมักอยูในทานั่งใชคอมพิวเตอร และรับโทรศัพทเปนระยะเวลานาน

ทําใหเกิดอาการเมื่อยลา และกลามเน้ือสวนตางๆ เส่ียงตอการบาดเจ็บ โดยกลามเนื้อท่ีไดรับผลกระทบจากการทํางาน 

ดังนี้
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5.3.4 พนักงานบริษัท

กลามเนื้อที่ไดรับผลกระทบจากการทํางาน

กลามเนื้อไหล สะบัก แขน และมือ-พิมพงาน

เขียนหนังสือ รับโทรศัพท และอยูในทาเดิมนานๆ 

ทําใหปวดเมื่อย ไหลแขน อาจมีอาการนิ้วล็อคได

กลามเนื้อลําตัว หลังสวนลาง-เมื่อยลา 

หรือบาดเจ็บจากการทรงตัวนั่งกมเล็กนอย

เปนเวลานาน ทําใหบาดเจ็บบริเวณ

หลังสวนลางและลําตัวได

คอ-ลาจากการกมเงย และหันซาย/

ขวาบอยครั้ง

กลามเนื้อขา-การนั่งทําใหขาดานหลัง

เกร็งเพิ่มขึ้นทําใหเมื่อยลาและบาดเจ็บ

บริเวณบั้นทายและขาตามบริเวณ

ที่กดทับกับเกาอี้นั่งได
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ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

 พนกังานบรษิทัมรีะดบัการใชพลงังานจากการทาํงานนอยมาก เนือ่งจากรปูแบบการทาํงานมกีารเคลือ่นไหวนอย

ถอืเปนกลุมเสีย่งตอการมกีจิกรรมทางกายไมเพยีงพอ ควรปฏบัิตติามขอแนะนาํกจิกรรมทางกายสาํหรบัผูใหญ โดยมจีดุเนน

ใหมีชวงเวลาที่สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกาย และลดพฤติกรรมเนือยนิ่งระหวางการทํางาน โดยมีขอแนะนําดังตอไปนี้

 - ควรลกุขึน้ยนื ยดืเหยยีดสัน้ๆ หรอืเดนิทกุ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหระบบไหลเวยีนเลอืดไหลเวยีนไมตดิขดั มผีลปองกนั

การเกิดโรคเรื้อรัง และเพิ่มการเผาพลาญพลังงานของรางกาย 

 - ใหเสริมกิจกรรมสรางความออนตัวของกลามเนื้อและขอตอระหวางการทํางาน หรือหลังเสร็จจากการทํางาน

ทันที เชน ชวงพักกลางวันหรือชวงเลิกงาน อาจหากิจกรรมตามความสนใจ หรือยืดเหยียดกลามเนื้อสวนที่เกี่ยวของ

กับการทํางาน

 - ใหเสริมกิจกรรมที่ชวยสรางความแข็งแรง และความทนทานของกลามเนื้อ เพื่อใหกลามเนื้อแข็งแรง

และมีความทนทานในการทํางานอยางเปนปกติ

 - ควรเสรมิกจิกรรมประเภทแอโรบคิ ชวยพฒันาระบบไหลเวยีนโลหติ และระบบหายใจ กิจกรรมทัง้ระดบัหนกั

และปานกลางสามารถผสมผสานกันได แบงสะสมเปนชวงอยางนอยคร้ังละ 10 นาที เชน เดินเร็ว วิ่ง ทํางานบาน

เลนกีฬา เปนตน 

 - ควรจัดที่นั่งใหเหมาะสม มีความกวาง และความลึกที่เหมาะสม (ไมแคบหรือกวางเกินไป) เวนระยะชองวาง

ระหวางขอพบัเขากบัเกาอีป้ระมาณ 5-7 เซนตเิมตร มทีีพ่กัแขน และพนกัพงิหลงั ชวยทาํใหกลามเนือ้ผอนคลายมากขึน้

ลดการเกร็งของกลามเนื้อ โดยพนักพิงหลังใหรองรับบริเวณสวนเอว 

 - ควรปรับทานัง่ทาํงานใหเหมาะสม ไมกมไปทางดานหนาหรือเอนตัวไปทางดานหลงั หรอืเอยีงตัวไปทางดานขาง

หรือมีการบิดตัวมากเกินไป ลักษณะดังกลาวอาจทําใหมีโอกาสเกิดการปวดเมื่อยกลามเนื้อบริเวณลําตัวได การวางจอ

คอมพวิเตอรควรอยูในระดบัสายตา หรอืตํา่กวาเลก็นอย (หนาจอหางจากผูใช 40-75 เซนตเิมตร และหนาจอจะอยูไมตํา่กวา

30 องศาของแนวระดับสายตา) หลีกเลี่ยงการกมหรือเงยศีรษะมากเกินไป สวนของขอมือจะตองอยูในแนวเดียวกัน

กับแนวแขนสวนลาง ไมเบีย่งไปทางซายหรือขวา ถามกีารงอหรือการหมนุขอมอือาจทาํใหมีความเส่ียงตอการปวดเม่ือยได
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 ขอแนะนําสงเสริมกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ จัดทําข้ึนมีวัตถุประสงค

เพือ่ใชเปนเอกสารสาํคญัตอการสนับสนุนการขบัเคล่ือนสูการดําเนนิการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตอไป โดยเฉพาะ

การเชื่อมประสานการทํางานรวมกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมประชากร 

 ผูกําหนดนโยบาย ผูบริหารในทุกระดับ นักวิชาการ ผูปฎิบัติงานดานสาธารณสุข การศึกษา และการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย องคกรเอกชน องคกรพฒันาชมุชน และบุคคลทัว่ไปผูสนใจสงเสรมิกจิกรรมทางกาย สามารถนาํแนวทางนี้

ไปปรับใชเพื่อการกําหนดนโยบายหรือรวมแสดงบทบาทได ดังตอไปนี้

 1. สือ่สาร เผยแพร แนวทางการสงเสรมิกจิกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนอืยนิง่ สงเสริมการนอนหลับในกลุมวัย

และอาชีพ สูบุคลากร และประชาชนตามกลุมที่เกี่ยวของ

 2. กําหนดนโยบายการสงเสรมิกจิกรรมทางกาย และลดพฤติกรรมเนอืยน่ิง ในทกุประเภทองคกร ทัง้สถานศึกษา

สถานที่ทํางาน สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน ดังนี้

 สถานศึกษา สงเสริมการเดินหรือปนจักรยานมาโรงเรียน การออกกําลังกายหนาเสาธงหลังเคารพธงชาติ

วิชาพลศึกษา การเรียนนอกหองเรยีน การยนืเรยีน การเปลีย่นอาคารเรยีน/หองเรยีน ระหวางคาบเรยีน การเดนิขึน้ลงบันได 

การออกกําลังกาย การทํากิจกรรมชมรมนอกเวลาเรียน เชน การเกษตร หรือเวรทําความสะอาด 

 สถานท่ีทํางาน สงเสริมการเดินหรือปนจักรยานมาทํางาน การใชระบบขนสงสาธารณะเพื่อเพ่ิมการกาวเดิน

การจัดทีจ่อดรถใหไกลจากอาคาร การเดนิระหวางอาคาร การเดนิข้ึนลงบนัได โตะทํางานแบบยนื การลุกขึน้ยดืเหยยีดหลงั

จากทํางาน หรือประชุม 2 ชั่วโมง ยืนพักเบรกแทนการนั่ง กิจกรรมออกกําลังกายหลังเลิกงาน มีการปรับทาทางใน

การทํางานใหเหมาะสมเพื่อลดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ สําหรับผูที่มีกิจกรรมทางกายในการทํางานประเภทแอโรบิค

อยูแลว เชน ชาวนา หรือชาวประมง ใหเนนท่ีการเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ใชประจํา รวมกับการยืดเหยียด

เพื่อใหคงสภาพกลามเนื้อไดนานขึ้น

 สถานบริการสาธารณสุข ใหคําแนะนําการมีกิจกรรมทางกายกับผูมารับบริการ เนนการมีกิจกรรมทางกาย

กอนการใชยา รวมถึงการสาธิตและใหผูมารับบริการไดทดลองออกกําลังกายจริง โดยเฉพาะผูที่มีปญหาโรคไมติดตอ

เชน อวน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน รวมถึงสตรีตั้งครรภ และเด็กทารกดวย 

 ชุมชน สงเสริมชมรมออกกําลังกาย จัดหาสถานที่ และอุปกรณออกกําลังกายใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก 

เชน สวนสาธารณะ ฟตเนส ลานกีฬา โรงยิม สระวายน้ํา ใหมีความปลอดภัย และดึงดูดใจ ปรับทางเดินเทาหรือ

ทางเดนิลอยฟา ใหเหมาะกบัการเดนิ หรอืทางจกัรยาน ใหมพ้ืีนเรยีบ มหีลงัคา หรอืทศันยีภาพรมรืน่ จดัระบบขนสงสาธารณะ

ใหมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดการใชยานพาหนะสวนตัว การจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ หรือกิจกรรม

สําคัญทางศาสนา 

 3. เปนกรอบการติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรมดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย

ที่มีตอกลุมประชากรเปาหมาย
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5.4 การใชคูมือเพื่อการสงเสริมนโยบายกิจกรรมทางกาย
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6. ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

 ดงัทีไ่ดกลาวถงึในสวนกระบวนการจัดทาํขอแนะนาํคร้ังนีว้าไดมกีารทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ โดยการคัดเลอืก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) สวนนี้สรุปการแนวทางการมีกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

จากขอแนะนําระดบัโลก และขอแนะนาํทีม่กีารตพีมิพเปนภาษาอังกฤษในระดบัประเทศ การทบทวนวรรณกรรมในสวนนี้

ใชเพ่ือเปนเอกสารอางอิงสําหรับขอแนะนําฯ ซ่ึงเปนหัวใจหลักของเอกสารฉบับน้ี คณะผูจัดทําขอรวบรวมการอางอิง

ขอแนะนําสวนที่ 4 มาอางอิงรวมทายการนําเสนอสวนนี้

 1. การสบืคนเอกสารยดึแนวทางตาม 2 องคกรระดับโลกดานกจิกรรมทางกาย ไดแก องคการอนามยัโลก (2010), 

ACSM (2015) และ 1 องคกร ดานขอแนะนําการนอน คือ สมาคมสงเสริมการนอนหลับแหงชาติ (National Sleep

Foundation) นอกจากนี้ ยังสืบคนเพิ่มเติมจากคูมือแนะนํากิจกรรมทางกายจาก 7 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ภูฎาน 

แคนาดา ฟลิปปนส สิงคโปร สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เปนตัวแทนจาก 4 ภูมิภาคทั่วโลก (อเมริกา ยุโรป

ออสเตรเลีย และเอเชีย) และแสดงบริบทจากทั้งประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนา เพื่อใหเห็นตัวอยางท่ีหลากหลาย 

เพื่อนํามาปรับใชกับบริบทประเทศไทยไดจริง 

 2. แนวทางการมีกิจกรรมทางกาย แบงเปน 2 แนวทางหลักขององคการอนามัยโลก และ ACSM  สอดคลอง

กันเนนที่ความหนักเบา (Intensity) และระยะเวลา (Duration) คือ 

 - วัยเรียนและวัยรุน มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางจนถึงหนัก ทุกวัน สะสมอยางนอย 60 นาที และควรมี

กิจกรรมทางกายระดับหนัก รวมถึงการสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห

 - ผูใหญ และผูสูงวัย มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อยางนอย 150 นาที ตลอดสัปดาห หรือ มีกิจกรรม

ทางกายระดับหนัก อยางนอย 75 นาที ตลอดสัปดาห หรือผสมผสานระดับปานกลางและหนัก ใหไดผลรวมดังขางตน

โดยควรมกีจิกรรมทางกายแบบแอโรบคิ ตดิตอกนัอยางนอยครัง้ละ 10 นาท ีสะสมได ควรสรางความแข็งแรงของกลามเนือ้

มัดใหญ 2 วัน หรือมากกวา ตอสัปดาห โดยผูสูงอายุควรมีการฝกการทรงตัวเพื่อปองกันการลมดวย 

 3. ACSM จะมรีายละเอยีดของความถีใ่นการมกีจิกรรมทางกายดวย คอื แบงกจิกรรมทางกายเปน กจิกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง อยางนอย  30 นาที จํานวน 5 วันตอสัปดาห หรือ กิจกรรมทางกายระดับหนัก อยางนอย 20 นาที

จํานวน 3 วันตอสปัดาห และรายละเอยีดการสรางความแขง็แรงของกลามเนือ้ โดยใหบรหิาร 8-10 รปูแบบ (กลามเนือ้)

รูปแบบละ 8-12 ครั้ง

 4. ดานโครงรางการนาํเสนอมกีารกลาวถงึคาํนยิามกจิกรรมทางกาย นยิามศัพทอืน่ๆ และประโยชนจากการบรรลุ

ตามขอแนะนําเพือ่สรางความแขง็แรงใหระบบหวัใจและหายใจ รวมถงึกลามเนือ้และกระดกู และลดอาการตืน่เตนกังวล

และซึมเศรา และลดความเสี่ยงตอการเปนโรคไมติดตอ
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 5. การยกตัวอยางกิจกรรมทางกาย เชน กิจกรรมทางกาย รวมถึงนันทนาการ หรือกิจกรรมทางกายยามวาง

การเดนิทาง (เดนิ ปนจกัรยาน) การทาํงาน การทาํงานบาน การเลน เกม เกมกฬีา การออกกําลังกาย เชน ปนจกัรยาน

เดนิ ว่ิง เลนเกม เตน เลนฟตุบอล วายนํา้ การปน การกระโดด โหนบาร การวดิพ้ืน ดึงขอโหนบาร ยกดัมเบล เลนบอลใหญ

ยางยดื การละเลนพืน้บาน การกระโดดเชอืก วิง่ผลดั ฐานวบิาก ไลจบั แปะแขง็ ในบรบิทชวีติประจาํวนั ครอบครวั และ

ชุมชน 

 6. ACSM ยังแนะนําการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก โดยใหจํากัดการดูโทรทัศน การใชคอมพิวเตอร 

และโทรศัพทมือถือ การเลนวิดีโอเกม ใหนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน

 7. จากการทบทวนววรณกรรมจากขอแนะนําท้ังหมด 7 ประเทศ พบวา 5 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ภูฏาน

แคนาดา สิงคโปร สหราชอาณาจกัร ยดึแนวทางขอแนะนาํจากทัง้องคการอนามยัโลกและ ACSM สําหรบัสหรฐัอเมรกิา

เนื้อหาขอแนะนําเหมือนกับขอแนะนําขององคการอนามัยโลก และฟลิปปนสใชแนวทางเหมือนขอแนะนําของ ACSM

 8. แตละประเทศมขีอเดนในรูปแบบการจัดทาํคูมอืทีไ่มเหมือนกนั ซ่ึงเปนประโยชนตอการปรับใชของประเทศไทย

ตอไป

 - ออสเตรเลีย ภูฏาน แคนาดา ฟลิปปนส และสหราชอาณาจักร มีขอแนะนํากิจกรรมทางกาย และการลด

พฤติกรรมเนือยนิ่ง ในเด็กปฐมวัย โดยสหราชอาณาจักร มีตัวอยางกิจกรรมทางกายในน้ํา (water-based activities)

สําหรับเด็กปฐมวัย

 - ภูฎาน และสหรฐัอเมรกิา มขีอแนะนาํกิจกรรมทางกาย (และการลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ – ภฎูาน) ในสตรตีัง้ครรภ 

ผูมีโรคประจําตัว ผูพิการ อาชีพ

 - ฟลปิปนส มตีวัอยางการใหคําแนะนาํดานกจิกรรมทางกายในสถานพยาบาล (PA Prescription) และขอแนะนาํ

กิจกรรมทางกายสําหรับผูมีโรคประจําตัว

 - สิงคโปร ไมรวมขอแนะนํากิจกรรมทางกายสําหรับสตรีต้ังครรภ เด็กปฐมวัย และเด็ก แตมีตัวอยางการสราง

ความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก

 9. ขอแนะนําการนอนของ National Sleep Foundation แบงเปนระยะเวลาที่เหมาะสม ตามกลุมวัย
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามความเชี่ยวชาญในแตละกลุมวัยและอาชีพ

กลุมสตรตีัง้ครรภและหลงัคลอด

สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แหงชาติ

   1. นายแพทยธรีชยั บญุยะลพีรรณ    2. คณุกติมิา พวัพฒันกลุ

   3. คุณพรทพิย วรวชิญ    4. คณุภคัพริาพร สขุแกวชยัวภัิค

สถาบนัเวชศาสตรการกฬีาและออกกําลงักายกรงุเทพ

   1. นายแพทยอีด๊ ลอประยรู 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ

   1. ดร.นายแพทยไพโรจน เสานวม    2. คณุนริมล ราศร ี   

   3. คุณจริาภรณ กมลรงัสรรค

สาํนกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวางประเทศ

   1. คุณอรณา จันทรศริ ิ

วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมตตา ปนทอง 

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา

   1. คุณพิมพร สรุกติตดิาํรง 

โรงพยาบาลกลาง

   1. แพทยหญงิมารสิา ทศมาศวรกลุ 

ศนูยอนามยัที ่10 อบุลราชธานี

   1. แพทยหญงิบงกช ชาครบณัฑติ    2. แพทยหญงิฐติภิรณ ตวงรตันานนท

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิล

   1. แพทยหญงิณชิา ทศันชาญชยั 

กองกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

   1. นายแพทยฐิตกิร โตโพธิไ์ทย    2. คณุธรีพงษ คาํพฒุ 

   3. คุณวัชรนิทร แสงสัมฤทธิผ์ล    4. คณุธวชัชยั แคใหญ 
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กลุมวยัเดก็ปฐมวยั

สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แหงชาติ

   1. นายแพทยธรีชยั บญุยะลพีรรณ    2. คณุกติมิา พวัพฒันกลุ

   3. คุณพรทพิย วรวชิญ    4. คณุภคัพริาพร สขุแกวชยัวภัิค

สถาบนัเวชศาสตรการกฬีาและออกกาํลงักายกรงุเทพ

   1. นพ.อีด๊ ลอประยรู 
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กลุมวยัเดก็ปฐมวยั

(ตอ)

กลุมวยัเรยีนและวยัรุน

ศนูยวจิยักจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม นครเขตต 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล

   1. ดร.ปยวฒัน เกตุวงศา   2. คณุชตุมิา อยูสมบรูณ

   3. คุณปญญา ชเูลศิ

สถาบนัเวชศาสตรการกฬีาและออกกาํลงักายกรงุเทพ

   1. นายแพทยอีด๊ ลอประยรู 

สถาบนัแหงชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว

   1. นายแพทยสมบรูณ หทยัอยูสขุ

คณะศกึษาศาสตรและพฒันศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อจัฉรา ปรุาคม 

สาํนกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวางประเทศ

   1. คุณอรณา จันทรศริ ิ

วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล

   1. คุณจริาวัฒน ปรตัถกรกลุ 

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

   1. คุณพชร ชนิสหี 

คณะวทิยาศาสตรการกีฬา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริพิร ศศมิณฑลกลุ 
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สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ

   1. ดร.นายแพทยไพโรจน เสานวม   2. คณุนริมล ราศรี

วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมตตา ปนทอง 2. คณุจริาวฒัน ปรตัถกรกลุ

สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา

   1. คุณพิมพร สรุกติตดิาํรง 

โรงพยาบาลกลาง

   1. แพทยหญงิมารสิา ทศมาศวรกลุ 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิล

   1. แพทยหญงิณชิา ทศันชาญชยั

สถาบนัแหงชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว

   1. นายแพทยสมบรูณ หทยัอยูสขุ

สาํนกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวางประเทศ

   1. คุรอรณา จันทรศริ ิ

คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม

   1. คุณพชร ชนิสหี 

กองกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

   1. นายแพทยฐิตกิร โตโพธิไ์ทย    2. คณุวชัรนิทร แสงสมัฤทธิผ์ล 
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กลุมวยัผูใหญ

54

กลุมวยัเรยีนและวยัรุน

(ตอ)

คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล

   1. ดร.ทพิยวด ี บรรพระจนัทร     

สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ

   1. ดร. นายแพทยไพโรจน เสานวม    2. คณุนริมล ราศรี

   3. คุณจริาภรณ กมลรงัสรรค 

กองกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

   1. นายแพทยฐิตกิร โตโพธิไ์ทย    2. ดร.นภสับงกช ศภุะพชิน

   3. คุณวัชรนิทร แสงสัมฤทธิผ์ล    4. คณุขนษิฐา รโหฐาน 

สถาบนัเวชศาสตรการกฬีาและออกกําลงักายกรงุเทพ

   1. นายแพทยอีด๊ ลอประยรู 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิล

   1. ดร.นายแพทยวชิช เกษมทรพัย 

คณะวทิยาศาสตรการกฬีา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริพิร ศศมิณฑลกลุ    2. ดร.อรอมุา บญุยารมย

   3. คุณนนัทวนั เทยีนแกว    4. ดร.อาํพร ศรยีาภยั

   5. คุณสมภิยา สมถวลิ 6. คณุอารสิร กาญจนศลิานนท

   7. คุณไพลนิ เผอืกประคอง 

สาํนกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวางประเทศ

   1. คุณอรณา จันทรศริ ิ

คณะศกึษาศาสตรและพฒันศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อจัฉรา ปรุาคม 

คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตุมิา ชลายนเดชะ    2. คุณธนัยาภรณ อรญัวาลยั

คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มธรุส ทพิยมงคลกลุ    2. คณุนฤมล กิง่แกว

วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล

   1. คุณจริาวัฒน ปรตัถกรกลุ 

สาํนกังานบรหิารการเปล่ียนแปลง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ

   1. คุณสายชล คลอยเอ่ียม

สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ

   1. ดร. นายแพทยไพโรจน เสานวม    2. คณุนริมล ราศรี

กองกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

   1. นายแพทยฐิตกิร โตโพธิไ์ทย    2. ดร.ศรสีดุา สรุเกยีรติ

   3. คุณอาํนวย ภภูทัรพงศ    4. คณุธรีพงษ คาํพฒุ

   5. คุณชยัรชัต จันทรตร ี  6. คณุธวชัชยั ทองบอ

   7. คุณวัฒนา อัมพรพนัธสกลุ 
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กลุมวยัผูสงูอายุ

สถาบนัเวชศาสตรผูสงูอายุ
   1. นายแพทยธงธน เพิม่บถศรี
สถาบนัเวชศาสตรการกฬีาและออกกําลงักายกรงุเทพ
   1. นายแพทยอีด๊ ลอประยรู
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลยัมหดิล
   1. ดร.นายแพทยวชิช เกษมทรพัย
คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
   1. แพทยหญงิวไิล คปุตนริติัศยักลุ
โรงพยาบาลสงิหบรุี
   1. นายแพทยสทุธโิชค พฤติวงวงศ
คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัมหดิล 
   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชตุมิา ชลายนเดชะ    2. ดร.ทิพยวด ีบรรพระจนัทร
   3. คุณธันยาภรณ อรญัวาลยั 
คณะศกึษาศาสตรและพฒันศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อจัฉรา ปรุาคม 
คณะกายภาพบําบดั มหาวทิยาลยัรงัสติ
   1. ดร.บุศรา ชนิสงคราม 
วทิยาลยัวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกฬีา มหาวทิยาลยัมหดิล
   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมตตา ปนทอง 
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม
   1. คุณพชร ชนิสหี 
คณะวทิยาศาสตรการกฬีา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
   1. คุณนนัทวัน เทยีนแกว
สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ
   1. ดร. นายแพทยไพโรจน เสานวม    2. คณุนริมล ราศรี
สาํนกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวางประเทศ
   1. คุณอรณา จันทรศริ ิ
กองกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
   1. นายแพทยฐิตกิร โตโพธิไ์ทย    2. ดร.สพุชิชา วงคจนัทร   
   3. คุณวสันต อนุานนัท  4. คณุบษุยา ภฆูงั    5. คณุณฐันนัท แซมเพชร    

กลุมอาชพี

คณะวทิยาศาสตรการกีฬา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริพิร ศศมิณฑลกลุ   2. ดร.อรอมุา บญุยารมย
   3. คุณนนัทวัน เทยีนแกว   4. ดร.อาํพร ศรยีาภยั    5. คุณสมภยิา สมถวลิ    
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1. WHO 

2010
- - - 5-17 ป

- กิจกรรมทางกาย รวมถึง

การเลน เกมกีฬา 

การเดินทาง 

นันทนาการ พลศึกษา 

การออกกําลังกาย 

ในบรบิทกิจกรรมในครอบครวั 

โรงเรียน และชุมชน

- เพื่อสรางความแข็งแรง

ใหระบบหัวใจและหายใจ 

รวมถงึกลามเนือ้และกระดกู

- มีกิจกรรมทางกายระดับ

ปานกลางจนถงึหนกั ทุกวัน 

สะสมอยางนอย 60 นาที 

- หากมีกิจกรรมทางกาย

มากกวา 60 นาที ตอวัน 

จะชวยใหไดประโยชน

ตอสุขภาพมากขึ้น

กิจกรรมทางกาย สวนใหญ 

ควรเปนประเภทแอโรบิค 

และควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดบัหนกั รวมถงึการสราง

ความแขง็แรงของกลามเนือ้

และกระดกู อยางนอย 3 คร้ัง 

ตอสัปดาห

- 18-64 ป

- กิจกรรมทางกาย 

รวมถึงนันทนาการ 

ในบริบทชีวิตประจําวัน

- เพื่อสรางความแข็งแรง

ใหระบบหัวใจและหายใจ 

รวมถงึกลามเนือ้

และกระดูก 

และลดความเสีย่ง

ตอการเปนโรค NCDs

- มีกจิกรรมระดบัปานกลาง 

อยางนอย 150 นาที 

หรือมกีจิกรรมระดบัหนัก 

อยางนอย 75 นาที 

ตลอดสัปดาห

หรือผสมผสานได 

- ตั้งแต 65 ป ขึ้นไป

- กิจกรรมทางกาย 

รวมถึงนันทนาการ 

ในบริบทชีวิตประจําวัน

- เพือ่สรางความแขง็แรง

ใหระบบหวัใจและหายใจ 

รวมถงึกลามเนือ้และกระดกู 

และระบบสุขภาพในภาพรวม 

และลดความเสี่ยงตอ

การเปนโรค NCDs 

- มีกิจกรรมระดับปานกลาง 

อยางนอย 150 นาที หรือ 

ระดับหนัก 

อยางนอย 75 นาที 

ตลอดสัปดาห 

หรือผสมผสานได

- ควรมกีจิกรรมแบบแอโรบคิ

- สาํหรบัผูท่ีมกีารเคลือ่นไหว

ไมดี ควารมกีจิกรรมทางกาย

เพื่อสรางสมดุล

การทรงตัว และปองกัน

การลม 3 วัน 

หรือมากกวาตอสัปดาห

โดยภาพรวม 

ทุกกลุมวัย 

ประโยชน

จากคาํแนะนาํ

การมกีจิกรรม

ทางกาย มมีาก

กวาอันตราย

ที่จะเกิดขึ้น 

เชน โอกาส

ที่กลามเนื้อ

บาดเจบ็จะนอย 

และเพื่อลด

ความเสี่ยง

ตอการบาดเจบ็

ของกลามเนื้อ

และกระดูก 

ควรเริ่มจาก

การมีกิจกรรม

ทางกายระดับ

ปานกลาง 

และคอยๆ

เพิม่เปนระดบั

หนัก

- เพื่อใหไดประโยชนตอ

สุขภาพมากขึ้น 

ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลางใหถงึ 

300 นาทตีอสัปดาห 

หรือกิจกรรมทางกาย

ระดับหนัก 

150 นาทีตอสปัดาห 

หรอืผสมผสานได

- ควรสรางความแข็งแรง

ของกลามเนื้อมัดใหญ
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2. ACSM - - - ACSM 2015

- วัยเรยีนและวัยรุน ควรมีกิจกรรมสะสมอยางนอย 

60 นาทีทุกวัน

- กิจกรรมทางกายควรผสมผสานระหวางระดับ

ปานกลางและหนัก

- กิจกรรมควรมีหลากหลายและสนุกสนาน 

โดยแบงเปน 

     - กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิค เชน ปนจักรยาน 

เดิน วิ่ง

    - กิจกรรมการสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

2-3 วัน ตอสัปดาห เชน การปน การกระโดด โหนบาร 

- นอกจากนี้การละเลนพื้นบาน ที่เนนการวิ่งเร็ว 

กระโดดสูง เปลี่ยนทิศทาง หรือฝกการทรงตัว 

ชวยในการเพิม่ทกัษะการเคลือ่นไหว 

- พฤติกรรมเนอืยนิง่ เชน การดโูทรทศัน การใชคอมพิวเตอร 

และโทรศัพทมือถือ ใหนอยกวา 2 ชั่วโมง ตอวัน

- กิจกรรมทางกายสําหรับผูใหญ ไมเหมาะสาํหรบั

วยัเรยีนและวยัรุน เนือ่งจากแรงกระแทก และรูปแบบ

การเคลื่อนไหวซํ้าๆ จะทําใหมีโอกาสบาดเจ็บได

- เด็กควรไดรบัการเรียนรูทักษะ และวธิกีารออกกาํลงักาย

ทีถ่กูตองจากผูฝกสอนเพือ่ปองกนัการบาดเจบ็

- ควรดูแลใหมีการดื่มนํ้า และมีกจิกรรมทางกาย

ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

- ACSM and

AHA

- 18-64 ป

- ควรมกิีจกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง สะสม

อยางนอย 30 นาที 

จํานวน 5 วันตอสัปดาห 

หรอืกจิกรรมทางกายระดบั

หนัก สะสมอยางนอย 

20 นาที จํานวน 3 

วันตอสัปดาห 

โดยสะสมกิจกรรมทางกาย 

อยางนอยครัง้ละ 10 นาที 

และผสมผสานผลรวม

ของกจิกรรมทางกาย

ระดบัปานกลางและหนกัได

- การสรางความแข็งแรง

ของกลามเนื้อควรมี

อยางนอย 2 คร้ังตอสปัดาห 

โดยบริหาร 8-10 รูปแบบ 

(กลามเนื้อ) รูปแบบละ 

8-12 ครั้ง

- ACSM and AHA

- ตั้งแต 65 ป ขึ้นไป 

หรือผูมีอายุ 50 ป ขึ้นไป 

ที่มีโรคประจําตัว 

หรือมีขอจํากัด

ทางการเคลื่อนไหว

- ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลางสะสม 

อยางนอย 30 นาที 

จํานวน 5 วัน ตอสัปดาห 

หรือกิจกรรมทางกาย

ระดับหนักสะสม 

อยางนอย 20 นาที 

จํานวน 3 วัน ตอสัปดาห

โดยสะสมกจิกรรมทางกาย 

อยางนอยครั้งละ 10 นาที
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- ขอแนะนําดังกลาว 

เปนขอแนะนําขั้นตํ่า 

เพื่อประโยชน

ในการปองกันโรค 

โดยแนะนําใหมี

กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 

เพื่อใหไดประโยชน

ในการปองกันโรคไมติดตอ

เรื้อรังมากขึ้น

3.Australia - - ควรมีกิจกรรม

ทางกาย ผานการเลน

บนพื้น (floor-based 

play) ในสภาพแวดลอม

ที่ปลอดภัยและการดูแล 

ควรมีกจิกรรมทางกาย

ตั้งแตเกิด

- เด็กกอนเขาโรงเรียน 

ที่สามารถเดินได 

ควรมีกิจกรรมทางกาย 

อยางนอย 3 ชั่วโมง 

ตลอดทั้งวัน 

- ไมควรมีพฤติกรรม

เนือยนิ่ง หรือใหอยูนิ่งๆ 

มากกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง

- 5-17 ป

- มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางจนถึงหนัก 

อยางนอย 60 นาทีทุกวัน

- ควรมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิคที่หลากหลาย 

รวมถึงกิจกรรมทางกายระดับหนัก 

- สามารถมีกิจกรรมมากกวานี้ได ในระยะเวลาหลาย

ชั่วโมงตอวัน เพื่อประโยชนตอสุขภาพที่มากขึ้น

- มีกจิกรรมการสรางความแขง็แรงของกลามเน้ือ

และกระดูก อยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห

- ควรลดพฤติกรรมเนือยนิ่งตลอดทั้งวัน

- ลดการนั่งเปนระยะเวลานานๆ ใหบอยที่สุด

เทาที่ทําได

กิจกรรมหนาจอ

- ควรมีกิจกรรมหนาจอ นอยกวา 2 ชั่วโมง ตอวัน 

ยิ่งมีนอยยิ่งดีตอสุขภาพ

- 18-64 ป

- มีกิจกรรมทางกายบาง 

ดีกวา ไมมีเลยหากไมเคย

มีกิจกรรมทางกายมากอน 

ใหคอยๆ เริ่มมีจนได

ตามคําแนะนํา

- ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง 

150-300 นาทีหรือ 

มีกิจกรรมทางกายระดับ

หนัก 75-150 นาที 

หรือผสมผสานระดับ

ปานกลางและหนกั 

ใหไดผลรวมดังขางตน

ตอสัปดาห 

- 65 ป ขึ้นไป

- การมกีจิกรรมทางกาย 

ไมวาเทาใด ลวนสงผลดี

ในการรกัษาสขุภาพ

ทัง้รางกายและสมอง 

มกีจิกรรมทางกายดกีวาไมม ี

และยิง่มมีากยิง่ใหประโยชน

ตอสุขภาพมาก

- มีความกระฉับกระเฉง

ตลอดทั้งวัน ตลอดสัปดาห 

ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง อยางนอย 

150 นาที ตดิตอกนัอยางนอย

ครั้งละ 10 นาที หรือ 

30 นาที 5 วัน ตอสัปดาห

- แบงระดับ

กจิกรรมทางกาย

ตามการระดับ

ความเหนื่อย

จากการหายใจ

- มีตัวอยาง

กจิกรรมทางกาย 

การลด

พฤติกรรม

เนือยนิ่ง และ

กจิกรรมหนาจอ 

อยางละเอียด
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องคกร/

ประเทศ

สตรีตั้งครรภ

และหลังคลอด
เด็กปฐมวัย เด็ก วัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ หมายเหตุ

 ยกเวนตอนนอนหลับ

กิจกรรมหนาจอ

- เด็กอายุนอยกวา 2 ป 

ไมควรดูโทรทัศน หรือ

ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

- เด็ก 2-5 ป ควรนั่ง

และมีกิจกรรมหนาจอ

นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน

- มีกิจกรรมการสรางความ

แข็งแรงของกลามเนื้อ 

อยางนอย 2 วัน ตอสัปดาห

- ควรลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ตลอดทั้งวัน

- ลดการนั่งเปนระยะเวลา

นานๆ ใหบอยที่สุดเทา

ที่ทําได

- หรือ มีกิจกรรมทางกาย

ระดับหนัก อยางนอย

75 นาที ตลอดสัปดาห 

หรือผสมผสานระดับ

ปานกลางและหนัก 

ใหไดผลรวมดังขางตน

- ควรสรางความแข็งแรง

ของกลามเนื้อ อยางนอย 

2 วัน ตอสัปดาห

- ผูมีความเสี่ยงตอการลม 

ควรมีการฝกสมดุล 

และการทรงตัวอยางนอย 

2 วัน ตอสัปดาห

- ควรลดพฤตกิรรมเนือยนิง่ 

ตลอดทั้งวัน

- ลดการนั่งเปนระยะเวลา

นานๆ ใหบอยทีส่ดุเทาทีท่าํได

- แบงระดับ

กจิกรรมทางกาย

ตามการระดับ

ความเหนื่อย

จากการหายใจ

- มีตัวอยาง

กจิกรรมทางกาย 

การลด

พฤติกรรม

เนือยนิ่ง และ

กจิกรรมหนาจอ 

อยางละเอียด

4. Bhutan 

2011 (WHO+

ACSM+Local 

context)

- หญิงตั้งครรภ ที่สุขภาพ

แขง็แรง แตไมกระฉบักระเฉง 

(not active) ควรมกิีจกรรม

ทางกายระดับปานกลาง 

อยางนอย 30 นาที

- ตํ่ากวา 5 ป

- ควรมโีอกาสเคลือ่นไหวไป

รอบๆ ตลอดทั้งวัน ไมควร

หยุดนิ่งเฉยๆ นอกจาก

ตอนนอนหลับ เพื่อพัฒนา

ระบบการรับสัมผัสและ

การสั่งการ

- 5-18 ป

- มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางจนถึงหนัก 

ทุกวัน สะสมอยางนอย 60 นาที 

- กิจกรรมทางกาย 60 นาที ควรแบงเปนประเภท

แอโรบิค และการสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ

และกระดูก โดยการสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ

และกระดกูควรม ีอยางนอย 3 ครัง้ ตอสัปดาห

- 19-64 ป

- มีกจิกรรมทางกายแคไหน

ก็ดีกวาไมมีเลย ผูใหญ

ควรหลีกเลี่ยงการไมมี

กจิกรรมทางกาย โดยกิจกรรม

ทางกายเทาไร กใ็หประโยชน

ตอสุขภาพเชนกัน

- ตั้งแต 65 ป ขึ้นไป

- ขอแนะนํากจิกรรม

ทางกายสาํหรบัผูใหญ 

สามารถใชสาํหรบัผูสงูอายุ

ไดเชนกนั

- ผูใหญ ที่มี

ความพิการและ

โรคประจําตัว

- มีกิจกรรม

ทางกาย

เพื่อประโยชน

ตอสุขภาพ
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60

องคกร/

ประเทศ

สตรีตั้งครรภ

และหลังคลอด
เด็กปฐมวัย เด็ก วัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ หมายเหตุ

- หญิงตั้งครรภที่สุขภาพ

แข็งแรง และมีกิจกรรม

ทางกายระดับหนัก

สมํ่าเสมอ ควรมีกิจกรรม

ทางกายเชนนั้นตอไป 

จนกระทั่งหลังคลอด 

- หากมีภาวะแทรกซอน 

ควรปรับกิจกรรมตามคํา 

แนะนําของแพทย

- ทารก ควรมีการใช

รางกายทั้งดานหนา ขาง 

และหลัง หรือคืบคลาน 

ในบริเวณที่ปลอดภัย 

- เด็กกอนเขาโรงเรียน 

ควรใชเวลาสวนมาก

ในแตละวันเคลื่อนไหว

ไปมา

- กิจกรรมทางกาย ควรเลือกใหเหมาะสมกับวัย 

ความสนุกสนาน และความหลากหลาย 

- กิจกรรมใดๆ ที่ทําใหใชพลังงานถือวาดีทั้งสิ้น

- เด็กไมควรใชเวลากับการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เกิน 1 ชั่วโมงตอวัน เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร 

เกม หรืออินเตอรเน็ต เนื่องจากจะมีการนั่งเปนเวลานาน

- ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง อยางนอย 

30 นาที 5 วันตอสัปดาห 

หรือมีกิจกรรมทางกาย

ระดับหนัก อยางนอย 15 

นาที 5 วันตอสัปดาห 

- โดยสามารถมีกิจกรรม

ทางกาย ระดับปานกลาง

เพิ่มเติม เชน แอโรบิค วิ่ง 

หรือปนเขา ไดจนถึง 1 

ชั่วโมงตอวัน

- และสรางความแข็งแรง

ของกลามเนื้อมัดใหญ 

ในการมีกิจกรรมทางกาย 

อยางนอย 2 วนัตอสปัดาห 

- ผูสูงอายุตอนปลาย 

ควรประเมินระดับ

การมีกิจกรรมทางกาย 

ดวยระดับการ

เคลือ่นไหวรางกายของ

ตนเองกอน เชนเดยีวกบั

ผูมโีรคประจาํตวั 

หากไมสามารถ

ทําตามขอแนะนําได 

ใหมีกิจกรรมทางกาย

เทาท่ีรางกายจะเอ้ืออํานวย

- ควรมกีจิกรรม

ระดบัปานกลาง 

อยางนอย 30 

นาท ี5 วนั

หรือระดับหนกั 

อยางนอย 15 

นาท ี5 วนัตอ

สัปดาห

- และสราง

ความแข็งแรง

ของกลามเนื้อ

มดัใหญ อยางนอย 

2 วนัตอสปัดาห

- กจิกรรมทางกาย

ในสถานทีท่าํงาน

- เกษตรกร ผูใช

แรงงานสามารถมี

กจิกรรมทางกาย

ระหวางการทํา

งานไปในตัวได 

โดยควรไดรับ

ขอมลูประเภท

การมกีจิกรรม

ทางกายเพื่อ

สุขภาพดวย 
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องคกร/

ประเทศ
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และหลังคลอด
เด็กปฐมวัย เด็ก วัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ หมายเหตุ

5. Canada - - 0-4 ป

- ทารก ควรมีกจิกรรมทางกาย 

ผานการเลนบนพืน้ 

(floor-based play) 

- เด็กกอนเขาโรงเรียน 

ควรมีกจิกรรมทางกาย 

สะสม อยางนอย 180 นาท ี

ทัง้วนั

- กิจกรรมหนาจอ

- เด็กอายุนอยกวา 2 ป 

ไมควรดูโทรทัศน หรือ

ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

- เด็ก 2-4 ป ควรนั่งและมี

กจิกรรมหนาจอนอยกวา 

1 ชั่วโมงตอวัน

- 5-17 ป

- มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางจนถึงหนัก 

อยางนอย 60 นาที ทุกวัน

- ควรมีกิจกรรมทางกายระดับหนัก 

อยางนอย 3 วันตอสัปดาห

- มกีจิกรรมการสรางความแขง็แรงของกลามเนื้อ

และกระดูก อยางนอย 3 วันตอสัปดาห

- ยิ่งมีกิจกรรมมาก ยิ่งมีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น

- ลดกิจกรรมหนาจอ ใหนอยกวา 2 ชั่วโมงตอวัน 

ยิ่งมีนอยยิ่งดีตอสุขภาพ

- ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งตลอดทั้งวัน

- 18-64 ป

- ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลางถงึหนกั 

สะสมอยางนอย 150 นาท ี

ตอสัปดาห โดยมีครั้งละ

อยางนอย 10 นาที

- มีกิจกรรมการสราง

ความแข็งแรงของ

กลามเนื้อมัดใหญ 

อยางนอย 2 วันตอสัปดาห

- ยิ่งมีกิจกรรมทางกายมาก

ยิ่งมีประโยชนมาก

- 65 ป ขึ้นไป

- ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลางถึงหนัก 

สะสมอยางนอย 150 นาที 

ตอสัปดาห โดยมีครั้งละ

อยางนอย 10 นาที

- มีกิจกรรมการสราง

ความแขง็แรงของกลามเนือ้

มัดใหญ อยางนอย 2 วัน 

ตอสัปดาห

- ผูมีการเคลื่อนไหวไมดี 

ควรมีการฝกสมดุลรางกาย 

เพื่อปองกันการลม

- ยิ่งมีกิจกรรมทางกายมาก

ยิง่มปีระโยชนตอสขุภาพมาก

- มีตัวอยาง

กจิกรรมทางกาย 

การลดพฤตกิรรม

เนือยนิ่ง และ

กจิกรรมหนาจอ 

อยางละเอียด 

รวมถงึประโยชน 

และความ

ปลอดภัย

- มีตัวอยาง

ตารางกิจกรรม

ประจาํสปัดาห 

และ log book

6. Philippines 

(คลาย ACSM)

- - ตั้งแต 2 ป 

ขึ้นไปมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลางจนถึงหนัก 

อยางนอย 30 นาทีทุกวัน

- มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางจนถึงหนัก 

อยางนอย 30 นาทีทุกวัน หรือ 15 นาที 2 ครั้ง 

หรือ 10 นาที 3 ครั้ง

- 18-65 ป

- ควรมีกิจกรรมทางกาย

ระดับปานกลาง แบบ

แอโรบคิ อยางนอย 30 นาท ี

5 วนัตอสปัดาห หรือ

กจิกรรมทางกายระดบัหนกั 

แบบแอโรบิคอยางนอย 

20 นาที 3 วันตอสัปดาห 

- ขอแนะนําเชนเดียวกับ

ผูใหญ

- ควรมีการสรางความ

ออนตัว ดวยการยืดเหยียด

ฝกการทรงตวัปองกนัการลม

- มีนิยามศัพท 

- มตีวัอยาง PA

Prescription

- มรีายละเอียด

กจิกรรมทางกาย

ประเภท

แอโรบคิ สราง

ความแข็งแรง

ของกลามเนื้อ
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- โดยสะสมกจิกรรมทางกาย 

อยางนอยครัง้ละ 10 นาที 

และผสมผสานได

- สรางความแข็งแรงของ

กลามเนื้ออยางนอย 2 วัน

- แนะนําใหมีกิจกรรม

ทางกายเพิ่มขึ้น เพื่อให

ไดประโยชนในการปองกัน

โรคไมติดตอเรื้อรัง และ

ควบคุมนํ้าหนักไดดียิ่งขึ้น

ของกลามเนื้อ

และกระดูก 

การทรงตัว 

และระดบัหนกั

เบาของกิจกรรม

ทางกาย

- มีตัวอยาง

กิจกรรมใน

สถานที่ตางๆ 

เชน โรงเรียน 

ทีท่าํงาน ชุมชน

- มีตัวอยาง

กจิกรรมทางกาย

สําหรับผูมีโรค

ประจําตวัตางๆ

7. Singapore - - - - 19-49 ป

- กิจกรรมทางกาย

ในชีวิตประจําวัน

- มีประโยชนในการสะสม

การใชพลังงานเพื่อจัดการ

ปญหาโรคอวน

- แนะนํา ใหมีการใชบนัได

เดนิหรอืวิง่แทนการใชรถ 

ลงรถโดยสารกอน 1 ปาย

- ตั้งแต 50 ป ขึ้นไป

- กิจกรรมทางกาย

ในชีวิตประจําวัน

- มีประโยชนในการสะสม

การใชพลังงาน เพื่อจัดการ

ปญหาโรคอวน

- แนะนํา ใหมีการใชบันได 

เดินหรือวิ่งแทนการใชรถ  

ลงรถโดยสารกอน 1 ปาย

- มีบท 

สถานการณ, 

Reviewer, 

Grading of 

Evidence, 

คําศัพท 

(มีตารางระดับ

กจิกรรมทางกาย 

แบบการพูด, 
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8. UK

2011 

- - ควรมีกิจกรรมทางกาย 

ตัง้แตเกิด ผานการเลนบนพืน้ 

(floor-based play) 

และกิจกรรมในนํ้า (water-

based activities) 

ในสภาพแวดลอมทีป่ลอดภัย

- เด็กกอนเขาโรงเรียน

ควรมีกิจกรรม อยางนอย 

180 นาทีตลอดทั้งวัน

- 5-18 ป

- มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางจนถึงหนัก 

อยางนอย 60 นาที จนถึงหลายชั่วโมงทุกวัน

- ควรมีกิจกรรมทางกายระดับหนัก รวมถึงการสราง

ความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก อยางนอย 

3 ครั้งตอสัปดาห

- ควรลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (นั่ง) ระยะเวลานานๆ 

- 19-64 ป

- มีความกระฉับกระเฉง

ตลอดทั้งวัน ตลอดสัปดาห

ควรมีกจิกรรมทางกาย

ระดับปานกลางอยางนอย 

150 นาที ติดตอกัน

อยางนอยครัง้ละ 10 นาที 

หรือ 30 นาที 

5 วันตอสัปดาห

- 65 ป ขึ้นไป

- การมีกิจกรรมทางกาย 

สงผลดีในการรักษาสุขภาพ

ทั้งรางกายและสมอง

- ควรมีกิจกรรมระดับ

ปานกลาง อยางนอย 150 

นาทีติดตอกัน อยางนอย

ครั้งละ 10 นาที หรือ 

30 นาที 5 วันตอสัปดาห

- มีตัวอยาง

กจิกรรมทางกาย 

การลด

พฤติกรรม

เนือยนิ่ง และ

กจิกรรมหนาจอ 

อยางละเอียด

รวมถงึประโยชน 

และความ

ปลอดภัย 

หรือจอดรถใหไกลกวาเดิม 

เพื่อเพิ่มการเดิน

- กิจกรรมแอโรบิค

 หรือจอดรถใหไกลกวาเดิม 

เพื่อเพิ่มการเดิน

- กิจกรรมแอโรบิค

- เพื่อใหไดประโยชนตอ

สุขภาพ ควรมีกิจกรรม

ทางกายระดับปานกลาง

สะสม 

อยางนอย 150 นาที หรือ

มีกิจกรรมทางกายระดับ

หนัก อยางนอย 75 นาที 

ตอสัปดาห 

- การสรางความแข็งแรง

ของกลามเนื้อและกระดูก

- เนนกลามเนื้อมัดใหญ

HR และ RPE 

0-10 scale 

ดวย)

- กิจกรรม

ทางกายสาํหรบั

ผูมีนํ้าหนักเกิน

และอวน 

หนา 12
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- ควรลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ 

(อยูบนรถเข็นหรือนั่ง) 

เปนระยะเวลานานๆ 

(ยกเวนตอนนอนหลับ)

- หรอื มีกจิกรรมทางกาย

ระดับหนัก อยางนอย

75 นาทีตลอดสัปดาห 

หรือผสมผสานระดับ

ปานกลางและหนัก ใหได

ผลรวมดงัขางตน

- ควรสรางความแข็งแรง

ของกลามเนื้ออยางนอย 

2 วันตอสัปดาห

- ควรลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่

(นั่ง) ระยะเวลานานๆ

- หรือมีกิจกรรมระดับหนัก 

อยางนอย 75 นาทีตลอด

สัปดาห หรือผสมผสาน

ระดับปานกลางและหนัก 

- ควรสรางความแข็งแรง

ของกลามเนื้อ

- ผูมีความเสี่ยงตอการลม 

ควรมีการฝกสมดุล 

และการทรงตัว 

อยางนอย 2 วัน 

9. US 2008 

(ในสวน 

guideline 

เหมือน WHO 

แตมีราย

ละเอียด

กิจกรรม

ในแตละวัย

คอนขางมาก)

- หญิงตั้งครรภที่สุขภาพ

แขง็แรงแตไมกระฉบักระเฉง 

(not active) ควรมีกจิกรรม

ระดับปานกลางอยางนอย

30 นาที

- หญิงตั้งครรภทีส่ขุภาพ

แขง็แรง และมีกิจกรรม

ระดับหนักสมํ่าเสมอ 

ควรทําเชนนั้นตอไป

- หากมีภาวะแทรกซอน 

ควรปรบักจิกรรมตาม

คําแนะนําของแพทย

- - 6-17 ป

- วยัเรยีนและวัยรุน ควรมีกิจกรรมทางกาย อยางนอย 

60 นาททีกุวนั

- กจิกรรมทางกายแบบแอโรบคิระดบัปานกลางหรอืหนกั 

ควรมีเปนสวนใหญใน 60 นาที และมีกิจกรรมทางกาย

ระดับหนักอยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห

- กิจกรรมการสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ 

และกระดูก ควรเปนสวนหนึ่งใน 60 นาทีขางตน 

อยางนอย 3 วันตอสัปดาห 

- ควรมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางกายที่เหมาะกับวัย 

สนุกสนานและหลากหลาย 

- ตั้งแต 65 ป ขึ้นไป

- ขอแนะนาํกจิกรรมทางกาย

สําหรับผูใหญ สามารถใช

สําหรับผูสูงอายุไดเชนกัน

- ผูสูงอายุตอนปลาย 

ควรประเมินระดับ การมี

กจิกรรมทางกาย ดวยระดบั

การเคลื่อนไหวรางกาย

ของตนเองกอน เชนเดยีวกับ

ผูมีโรคประจําตัว หากไม

สามารถทาํตามขอแนะนาํได 

ใหมีกิจกรรมทางกายเทาที่

รางกายจะเอื้ออํานวย

- มีหัวขอ 

Safety 

(หนา viii)

- มีกิจกรรม

ทางกาย

สําหรับผูพิการ 

และโรคประจาํ

ตัวเรื้อรัง

- 18-64 ป

- ควรหลีกเลี่ยงการไมมี

กจิกรรมทางกาย 

เพื่อประโยชนตอสุขภาพ

- มีกิจกรรมระดับปานกลาง

อยางนอย 150 นาที 

หรือกิจกรรมระดบัหนกั 

อยางนอย 75 นาทีตอ

สัปดาห หรือผสมผสานได 

- ควรมีกิจกรรมทางกาย

แบบแอโรบิค ติดตอกัน

อยางนอยครั้งละ 10 นาที
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ขอแนะนํา

การนอน

- นอนตะแคง ไมควรนอน

หงาย

- คอยๆ เอนตัวนอน 

และคอยๆ ลกุนัง่จากทานอน

- สามารถงีบหลับสั้นๆ

ชวงกลางวนันอน 7-9 ชัว่โมง

นอนกอน 4 ทุม เพื่อให 

growth hormone 

หลั่งเต็มที่ ชวยซอมแซม

รางกายที่สึกหรอ

- เตรียมรางกาย และ

จัดสภาพแวดลอม

นอนใหเหมาะสม

- 3 เดือนแรกนอน 

14-17 ชัว่โมง แบงเปนคาบ 

และเริ่มฝกนอน

- 4 เดือน - 1 ป นอน 

12-15 ชั่วโมง 

- 1-2 ป ควรนอน 

11-14 ชั่วโมง

- 3-5 ป ควรนอน 

10-13 ชั่วโมง 

- นอน 9-11 ชั่วโมง นอน

กอน 4 ทุม เพื่อให 

growth hormone 

หลั่งเต็มที่ ชวยการเติบโต 

และความสูง

- เตรียมรางกาย

และจัดสภาพแวดลอม

การนอนใหเหมาะสม

- นอน 8-10 ชั่วโมง 

นอนกอน 4 ทุม เพื่อให 

growth hormone 

หลั่งเต็มที่ ชวยการเติบโต 

และความสูง

- เตรียมรางกาย 

และจัดสภาพแวดลอม

การนอนใหเหมาะสม

- นอน 7-9 ชั่วโมง 

นอนกอน 4 ทุม เพื่อให 

growth hormone 

หลั่งเต็มที่ ชวยซอมแซม

รางกายทีส่กึหรอ

- เตรียมรางกาย 

และจัดสภาพแวดลอม

การนอนใหเหมาะสม

- นอน 7-8 ชั่วโมง 

นอนกอน 4 ทุม เพื่อให 

growth hormone 

หลั่งเต็มที่ ชวยซอมแซม

รางกายที่สึกหรอ

- เตรียมรางกาย 

และจัดสภาพแวดลอม

การนอนใหเหมาะสม

- เพื่อใหไดประโยชนตอ

สขุภาพมากขึน้ ควรมกีจิกรรม

ระดับปานกลางใหถึง 

300 นาที ตอสัปดาห หรือ

ระดบัหนัก 75 นาทตีอสปัดาห

- ควรสรางความแข็งแรง

ของกลามเนือ้มดัใหญ
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