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คูมือ 

การสงเสริมกจิกรรมทางกาย  

 
๑. นิยามศัพทกิจกรรมทางกาย 

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) เปนการเคลื่อนไหวหรือการออกแรงของรางกาย ทั้งในการทํางานการ
เดินทาง การมีกิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกายกิจกรรมทางกายจึงมีความหมายมากกวาการออกกําลังกายและ
การเลนกีฬา  
  พฤติกรรมเนือยน่ิง หมายถึง การที่รางกายมีการเคลื่อนไหวนอย ไดแก การน่ัง ๆ นอน ๆหรืออยูในอิริยาบถเดียว
นานๆ โดยไมมีการเคลื่อนไหว ทั้งน้ีไมรวมถึงการนอนหลับ 
 

๒. สถานการณและการดําเนินการที่เกี่ยวของ 
การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอของคนมีอัตราเพ่ิมขึ้นทั่วโลกโดยสวนใหญพบการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ

ในกลุมวัยรุนและวัยผูใหญ ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และจะเพ่ิมขึ้นในประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยประชากรสูง  สําหรับ
ประเทศไทยผลสํารวจกิจกรรมทางกายโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา ในป ๒๕๕๕ ถึง ป ๒๕๕๘ คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ อยูที่รอยละ 
๖๖.๓ ๖๘.๑ ๖๘.๓ และ ๗๑.๗ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในป ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ จําแนกตามกลุมวัย 
พบวา กลุมที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพ่ิมขึ้นสูงสุดไดแก กลุมวัยทํางานโดยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๗๐.๔ เปนรอยละ ๗๕.๘ 
กลุมที่เพ่ิมขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ ๐.๒ ถึง รอยละ ๐.๘ ไดแกกลุมวัยรุน และกลุมผูสูงอายุ โดยเพ่ิมจากรอยละ ๖๖.๔ และ
รอยละ ๖๗.๗ เปนรอยละ ๖๖.๖ และรอยละ ๖๘.๕ ตามลําดับขณะที่กลุมวัยเด็กกลับพบกิจกรรมทางกายพียงพอลดลง
จากรอยละ ๖๗.๖ เหลือเพียงรอยละ ๖๔.๘ 

กิจกรรมทางกาย แบงตามความหนักเบาได ๓ ระดับ ไดแก (๑) ระดับเบา เปนการเคลื่อนไหวที่ไมทําใหรูสึกเหน่ือย 
เชน การยืน การเดินระยะทางสั้นๆ การทํางานบาน (๒) ระดับปานกลางเปนการเคลื่อนไหวที่ทําใหรูสึกเหนื่อยปานกลางแต
ยังสามารถพูดเปนประโยคไดหัวใจเตนเร็วขึ้น อยูระหวาง ๑๒๐-๑๕๐ คร้ัง ตอนาที เชน การเดินเร็ว การปนจักรยาน (๓) 
ระดับหนัก เปนการเคลื่อนไหวรางกายที่ทําใหรูสึกเหนื่อยมากจนไมสามารถพูดเปนประโยคได หัวใจเตนเร็วมากขึ้น 
มากกวา ๑๕๐ คร้ังตอนาที ขึ้นไป เชนการขุดดินปลูกพืชทางการเกษตรการแบกหามของที่มีนํ้าหนักมากสําหรับการออก
กําลังกาย ๑๕ ถึง ๒๐ นาทีเปนรูปแบบหน่ึงของการมีกิจกรรมทางกายระดับหนัก ที่หัวใจทํางานเพ่ิมขึ้นและเตนเร็วขึ้น
มากกวา ๑๕๐ คร้ัง ตอนาทีการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอที่เร่ิมตั้งแตเด็กและตอเนื่องไปตลอดทุกชวงวัยของชวีติจนเขาสู
วัยชราจะชวยทําใหชีวิตในแตละชวงวัยมีสุขภาวะที่ดี 

กิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุนอายุ ๕-๑๗ ปควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงมาก อยางนอย
ที่สุด ๖๐ นาทีตอวัน โดยควรเปนกิจกรรมที่เพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูกอยางนอย ๓ คร้ังตอสัปดาห  สวน
ผูใหญอายุ ๑๘-๖๔ ป และผูสูงอายุมากกวา ๖๕ ป ขึ้นไป ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงมาก อยางนอยที่สุด 
๑๕๐ นาทีใน ๑ สัปดาห ๆ ละอยางนอย  ๓ คร้ัง โดยควรเปนกิจกรรมเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือ สําหรับผูสูงอายุที่มี
การเคลื่อนไหวไดไมดีควรเพ่ิมกิจกรรมที่ชวยกระตุนการสรางความสมดุลและการทรงตัวเพ่ือปองกันการหกลม 

การมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงของคนไทยสอดคลองกับการมีพฤติกรรมเนือยน่ิงที่เพิ่มขึ้น การสํารวจป ๒๕๕๕ 
พบวาในแตละวันคนไทยมีพฤติกรรมเนือยน่ิง ๑๓.๒๕ ชั่วโมง ป ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ พฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย
เพ่ิมขึ้นเปน ๑๓.๔๒ และ ๑๓.๕๔ ชั่วโมง ตามลําดับโดยพฤติกรรมเนือยน่ิง ๔ อันดับแรกที่ทําติดตอกันนานกวา ๑ ชั่วโมง
ตอคร้ัง คือ น่ัง/นอนดูโทรทัศน (รอยละ ๕๐.๐) นั่งคุยหรือประชุม (รอยละ ๒๘.๔) น่ังทํางานหรือน่ังเรียน (รอยละ ๒๗.๐) 
และนั่งเลนเกม โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น(รอยละ ๒๐.๑) เม่ือจําแนกตามกลุมวัยพบวากลุมเด็กและ
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กลุมวัยรุนมีพฤติกรรมน่ังอยูหนาจอ เพ่ือดูโทรทัศน ใชคอมพิวเตอร เขารานเกม รวมถึงใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพา
ประเภทตางๆโดยเฉลี่ยแลวนานกวา ๑ ชั่วโมงตอวันซึ่งมากกวากลุมวัยอื่นและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยน่ิงมีผลกระทบตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม องคการอนามัยโลกประมาณ
การวาในแตละปการเสียชีวิตของประชากรโลกเกือบ ๑.๙ ลานคนมาจากการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ และอีก
ประมาณ ๒.๖ ลานคน มาจากภาวะนํ้าหนักเกินหรือโรคอวน การมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอเชื่อมโยงอยางมีนัยสําคัญ
กับภาวะอวนลงพุง และอุบัติการณที่เพ่ิมขึ้นของการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ (NCDs) ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หวัใจ
และหลอดเลือด ไตเร้ือรัง และมะเร็ง โดยมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งลําไส รอยละ ๒๕โรคมะเร็งเตานมรอยละ ๒๑โอกาสเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจรอยละ ๖ โรคที่เกี่ยวของกับหัวใจรอยละ ๓๐ และโรคเบาหวานรอยละ ๒๗และมีโอกาสเสี่ยงตอการ
ตายสูงถึงรอยละ ๒๐ ถึง ๓๐ สวนพฤติกรรมเนือยน่ิงมีความสัมพันธกับอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
เบาหวานอยางมีนัยสําคัญ 

การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรและคุณภาพชีวิตจากโรคอวนในประเทศไทย พบวา ตนทุนทางเศรษฐกิจที่
สูญเสียจากการเปนโรคอวนในไทยมีมูลคารวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๔๒ ลานบาท คิดจากคาใชจายในการรักษาพยาบาลและตนทุน
การสูญเสียผลิตภาพ โดยคาใชจายที่เกิดจากคารักษาพยาบาลมีมูลคาสูงถึง ๕,๕๘๔ ลานบาท โรคที่มาจากความอวนทําให
สูญเสียคารักษาพยาบาลมากที่สุด ๓ลําดับแรก ไดแก โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็งลําไส มีมูลคา
ประมาณ ๓,๓๘๗  ๑,๐๗๑ และ ๓๓๗ ลานบาทตามลําดับ ขณะที่ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพมีมูลคา ๖,๕๕๘ ลานบาท 
โดยเปนตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานเน่ืองจากความเจ็บปวย ๖๙๔ลานบาท และจากการเสียชีวิตกอนวัยอัน
ควร ๕,๘๖๔ ลานบาท โรคเบาหวาน ภาวะหลอดเลือดสมองแตก และโรคหัวใจขาดเลือด เปน ๓ ลําดับแรกของโรคที่ทําให
เกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากที่สุด โดยมีมูลคาประมาณ ๒,๕๕๐ ลานบาท ๑,๘๐๐ ลานบาท 
และ ๑,๐๓๕ ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานเพื่อมาโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวาน
สูงถึงประมาณ ๔๔๘.๘ ลานบาท หรือประมาณ ๑๒ ลาน วันตามดวยโรคความดันโลหิตสูง ๑๐๒.๒ ลานบาทหรือประมาณ 
๒๗๖,๐๐๐วันและโรคหัวใจขาดเลือด ๖๒.๘ลานบาทหรือประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ วัน 

องคการอนามัยโลกเนนย้ําวาวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Active lifestyle) สําคัญยิ่งตอสุขภาพกายและใจที่ดี การมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอและการมีพฤติกรรมเนือยน่ิงใหนอยที่สุด มีความสําคัญทั้งในมิติของการสรางเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรค โดยเฉพาะการมีพัฒนาการที่ดีตลอดชวงชีวิตของมนุษย การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม 
ตั้งแตวัยเด็กตอเน่ืองจนถึงเม่ือเขาสูวัยชราจะชวยสรางความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดกลามเน้ือ กระดูกทํางานไดด ี
เคลื่อนไหว ประสานงานและทรงตัวไดอยางสมดุล ลดความเสี่ยงตอการหกลมการแตกหักของกระดูกสะโพกและสันหลัง 
รวมทั้งสรางความสมดุลของรางกายในการใชพลังงานชวยควบคุมนํ้าหนักลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคทั้งเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งลําไส และชวยลดอัตรา
การเสียชีวิตกอนวัย 

นอกจากนี้ กิจกรรมทางกายยังชวยพัฒนาสมอง ฝกการคิดวิเคราะห การวางแผน ทําใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน ชวยพัฒนาภาวะทางอารมณ สรางความเชื่อมั่นในตัวเอง เสริมทักษะการเขาสังคมสราง
ความสัมพันธของคนในครอบครัวและชุมชนจากการมีกิจกรรมรวมกัน ตัวอยางรูปแบบกิจกรรมทางกายเชน การเดิน การ
ปนจักรยานยังชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ลดมลภาวะทางอากาศไดอีกดวย 
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 ๒.๑ สถานการณกลุมวัยเดก็ 

ขอมูลสถานการณการกิจกรรมทางกายของเด็ก พบ เฉพาะการสํารวจในชวงวัยเด็กและวัยรุน ไมพบขอมูลในชวง
วัยแรกเกิด ถึง ๕ ป  ขอมูลการสํารวจระดับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทยทุก ๕ ป โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา วัยเด็ก และวัยรุน รวมถึงวัยสูงอายุ มีเพียงรอยละ ๖๐ ที่มีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอ สวนระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยน่ิงในแตละวันของคนไทย ที่ไมรวมเวลานอนหลับ นั้นสูงถึงเกือบ ๑๔ ชั่วโมง
ตอวัน และมีแนวโนมจะเพ่ิมมากขึ้น 

การมีกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยน่ิงในเด็ก 
- การมีกิจกรรมทางกาย 

ดานรางกาย การมีกิจกรรมทางกายเปนประจํามีผลตอความแข็งแรงและความทนทานของกระดูกและ
กลามเน้ือสมรรถภาพทางกายดานพลังของกลามเน้ือ ควาคลองแคลววองไว และความออนตัว สมรรถนะระบบหายใจและ
ไหลเวียน การทรงตัว ไขมันใตผิวหนังลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคและมีผลตอการทําหนาที่ของระบบไหลเวียน 

การศึกษาระยะยาวพบวา(Okely, et al. ๒๐๑๒)เด็กที่มีกิจกรรมทางกายมากกวา ๕๗๐ นาทีตอสัปดาห หรือ
ประมาณ ๘๐ นาที ตอวัน ในชวงอายุ ๑๒ ป จะมีคาความดันไดแอสโตลิค ต่ําลง เม่ือเขาสูวัย ๑๔ ป แตไมมีความสัมพันธ
กับคาความดันซิสโตลิค การสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในวัยเร่ิมแรกของชีวิตจะชวยปองกันโรคอวนเม่ือเด็กโตขึ้น 

ดานจิตอารมณ ความเครียดลดลง เกิดความภูมิใจในตนเอง 
ดานการเรียน 

-ผลสัมฤทธิ์การศึกษาดีขึ้น ทั้งในเร่ืองระดับคะแนน และผลการสอบ 
-พฤติกรรมการเรียนดีขึ้น เชน ความสนใจในการเรียน และสมาธิในการเรียนดี ผลของการมีกิจกรรม

ชวงสั้น ๆ ระหวางเรียน (recess) ไมมีผลทางลบตอพฤติกรรมการเรียน 
การสรางพฤติกรรมสุขภาพ การสงเสริมใหเด็กมีกิจกรรมทางกายในชวงวัยกอนเรียนและวัยเรียนจะชวย

สรางพฤติกรรมสุขภาพเมื่อโตขึ้น 
ผลประโยชนอื่นตอเด็ก ครอบครัว และชุมชน เชน ความสามัคคี ความรวมมือ ความผูกพันในครอบครัว 

และการสรางความเทาเทียม เขาถึงไดในเด็กทุกกลุมกิจกรรมทางกายยังชวยใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตองออกไปขางนอกเพ่ือเดิน ปนจักรยาน การเดินการปนจักรยานไปโรงเรียน รวมทั้งการใชขนสง
สาธารณะแทนรถยนตสวนตัว ชวยลดมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกรอนจากคารบอนไดออกไซดจากการใชรถยนต 

- การลดเวลาการมีพฤติกรรมเนือยน่ิงการทบทวนวรรณกรรมของ Tremblayet al. (๒๐๑๑)พบวา เด็กและ
เยาวชนที่ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของลดน้ําหนัก คาBMIและสถานะดานนํ้าหนัก (weigh status) แมจะ
พบวามีบางการศึกษาพบวาการลดพฤติกรรมเนือยน่ิงไมไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะดานน้ําหนักทั้งคาBMI และ
ความหนาของผิวหนัง (skinfold thickness) อยางไรก็ตามการศึกษาเหลาน้ีมีการติดตามผลการศึกษาในระยะเวลาสั้น 
ประมาณ ๑ ป และไมมีกลุมควบคุม  

ผลการศึกษาระยะยาวอีก ๑๙ ชิ้น พบวา เด็กที่ใชเวลาในการดูโทรทัศนมากกวาที่กําหนดไว (baseline) จะมีคา 
BMI นํ้าหนักตัว และมวลไขมัน (fat mass) เพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ เม่ือเวลาผานไป ๙ การศึกษา ไมพบความสัมพันธระหวางการมี
พฤติกรรมเนือยน่ิงกับสถานะดานน้ําหนักหรือมวลไขมัน  

ใน ๑๑๙ การศึกษาแบบภาคตัดขวาง มี ๙๔ การศึกษา พบวาการเพ่ิมอยางนอยหน่ึงตัวชี้วัดหรือมากกวาของการมี
พฤติกรรมเนือยน่ิงสัมพันธกับมวลไขมัน การเพิ่มขึ้นของคาBMI สถานะดานน้ําหนัก และเพิ่มความเสี่ยงตอการมนํ้ีาหนักเกนิ 
นอกจากน้ียังพบวา โอกาสเสี่ยงตอภาวะอวนจะเพ่ิมขึ้นในผูที่มีพฤติกรรมเนือยน่ิงเพ่ิมขึ้น และการศึกษาภาคตัดขวาง ๒๕ 
ชิ้นไมพบความสัมพันธของพฤติกรรมเนือยน่ิงกับ สถานะดานนํ้าหนัก 
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 ๒.๒ สถานการณกลุมวัยทํางาน 

โลกปจจุบัน มีความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) และการ

เปลี่ยนเปนสังคมยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหประชาชนมีวิถีและพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้มี

รูปแบบชีวิตที่ยุงเหยิง เรงรีบมากขึ้น การใหความสําคัญกับการแขงขัน และการทํางาน แต มีกิจกรรมทางกายใน

ชีวิตประจําวันลดลง โดยใชเวลาไปกับกิจกรรมที่เคลื่อนไหวนอย และมีพฤติกรรมเนือยน่ิงเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การดูโทรทัศน 

การใชโทรศัพทมือถือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การน่ัง การประชุม เปนตน ทั้งหมดน้ีสงผลลบตอสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ 

และสังคม ทั้งของประชาชนและประเทศ ไมเวนแมแตประเทศไทย 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมไดศึกษาสุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๙ พบวา การทํางานในระยะ ๒๐ ป ตอจากน้ี รอย

ละ ๔๔-๔๖ ของแรงงานไทยจะเปนประชากรรุนเจนวาย ซึ่งคนกลุมนี้รุนหลังมีแนวโนมเขาตลาดแรงงานชาลง เน่ืองจากใช

เวลาในการเรียนนานขึ้น แตการศึกษาที่สูงนับวาเปนผลดีตอตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทั้งน้ีวัย

เร่ิมตนทํางาน (อายุ ๒๐ – ๒๘ ป) มีสัดสวนที่เขาสูระบบการจางงาน หรือมีสถานภาพเปนลูกจางเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะใน

ภาคเอกชนเมื่อเทียบกับกลุมเบบี้บูมเมอร และมีการทํางานในลักษณะชวยกิจการในครอบครัวโดยไมไดรับคาตอบแทนและ

การเร่ิมทําธุรกิจเปนของตนเองมีสัดสวนที่ต่ําอยางเห็นไดชัด  

ประชากรวัยทํางานเปนกลุมวัยที่สําคัญตอการพัฒนาครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีบทบาทขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ เปนผูนําครอบครัว ตองทําหนาที่ดูแลวัยสูงอายุ วัยเด็ก และผูพิการ  จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ. 

๒๕๕๘ พบวาประชากรวัยทํางานอาย ุ๑๕-๕๙ ป มีจํานวน ๔๓ ลานคน เปนเพศหญิง ๒๒ ลานคนและเพศชาย ๒๑ ลาน

คนหรือประมาณ ๖๖% ของประชากรทั้งหมด  

ในป ๒๕๕๕ พบวาประชากรวัยทํางานทั้งที่อยูในภาคแรงงาน อยูในระบบ และนอกระบบ มากกวา ๑ ใน ๑๐ ของ

ประชากรกลุมน้ีเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด (รอยละ ๓๒.๔) โรคเบาหวาน (รอยละ ๒๑.๑) โรค

ระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง (รอยละ ๑๘.๗) อีกทั้งปญหาสุขภาพในภาคการเกษตร มีอัตราปวยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช 

(รหัสโรค T๖๐๐-T๖๐๙) ป ๒๕๕๕ เทากับ ๑๖.๘๘ ตอประชากรแสนคนที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC) เพ่ิมขึ้นจาก

ป ๒๕๕๔ (มีคาเทากับ ๑๕.๓๑) คิดเปนรอยละ ๑๐ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๕ อางถึงใน กระทรวงสาธารณสุข, 

๒๕๕๗) สาเหตุสวนใหญของโรคเร้ือรังเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก

กําลังกาย การสูบบุหร่ีและดื่มแอลกอฮอล เปนตน โดยพบวารอยละ ๘๒.๓ กินผักและผลไมไมเพียงพอตามขอแนะนํา และ

รอยละ ๑๘.๕ มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ (กรมอนามัย, ๒๕๕๙)  

นอกจากน้ี การสํารวจประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไปทั่วประเทศ จํานวน ๕๓.๘ ลานคน พบวาเปนผูที่เลนกีฬาหรือ

ออกกําลังกายทั้งสิ้น ๑๒.๗ ลานคน (รอยละ ๒๓.๗) ในจํานวนน้ีเปนผูที่ทํางาน ๗.๓ ลานคน (รอยละ ๕๗.๓) ไมไดทํางาน 

๕.๔ ลานคน (รอยละ ๔๒.๗) ของจํานวนผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย เม่ือพิจารณาผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกายตาม

ภาวะการทํางาน พบวา ภาพรวมอัตราการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายของกลุมผูที่ทํางานต่ํากวากลุมผูที่ไมไดทํางาน (รอย

ละ ๑๘.๒ และ ๓๖.๗ ตามลําดับ) พบผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกวาผูที่ไมเลนกีฬาหรือออก

กําลังกาย (คะแนน ๓๓.๐๐ และ ๓๑.๗๕ ตามลําดับ) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๔) 

การเพ่ิมการออกกําลังกายในพนักงานสามารถสรางพนักงานที่มีสุขภาพดีเพ่ิมผลผลิตของพนักงานและลดความ

เสี่ยงของพนักงานในการเกิดโรคเร้ือรังที่ทําใหเสียคาใชจายและสรางความเดือดรอน พนักงานที่มีกิจกรรมทางกายจะมี
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ตนทุนการดูแลรักษาที่ต่ํากวา ลาปวยไมมาก และมีประสิทธิผลมากขึ้นในที่ทํางาน (Johns Hopkins Bloomberg School 

of Public Health, n.d.) นายจางหลายคนเชื่อวาการสรางวัฒนธรรมดานสุขภาพในที่ทํางานโดยการสนับสนุนพฤติกรรม

สุขภาพ เชน การออกกําลังกาย จะสามารถชวยดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพสูงไวได  

 ปญหาดานพฤตกิรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของวัยทํางาน 

 - ภาวะอวน จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย คร้ังที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗) 

เปรียบเทียบกับคร้ังที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒) พบวา ความชุกของภาวะอวนมีแนวโนมสูงขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะผูหญงิ

ความชุกเพ่ิมจากรอยละ ๓๔.๔ เปนรอยละ ๔๐.๗ และในผูชายเพ่ิมจากรอยละ ๒๒.๕ เปนรอยละ ๒๘.๔ ซ่ึงภาวะอวนวัด

จากดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ที่มีคามากกวา ๒๕ kg/m๒ นอกจากน้ี ยังพบภาวะอวนลงพุงมีความชุก

เพ่ิมขึ้นเชนกัน ในผูหญิงรอยละ ๓๖.๑ เปนรอยละ๔๕.๐ และในผูชาย รอยละ ๑๕.๔ เปนรอยละ ๑๘.๖ ซ่ึงใหรัฐบาลตอง

รับภาระคาใชในการดูแลและรักษาพยาบาลผูปวยซ่ึงเปนโรคเร้ือรังตาง ๆ ในกลุมน้ีมากยิ่งขึ้น โดยใชจายไปกับการ

รักษาพยาบาลมากกวาการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค โรคเร้ือรังตาง ๆ ที่พบสวนใหญมีสาเหตุจากพฤติกรรม

สุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การสูบบุหร่ีและดื่มแอลกอฮอล เปนตน โดย

พบวารอยละ ๘๒.๓ กินผักและผลไมไมเพียงพอตามขอแนะนําและรอยละ ๑๘.๕ มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ (กรม

อนามัย, ๒๕๕๙) 

 - ปญหาการด่ืมแอลกอฮอลและการสูบบุหร่ี พบวาคนไทยที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไปสูบบุหร่ี รอยละ ๒๓.๗  โดยสูบ

บุหร่ีเปนประจํา รอยละ ๑๙.๙ และดื่มแอลกอฮอล รอยละ ๔๕.๓ ซ่ึงกลุมวัยทํางานจะมีอัตราการดื่มสูงกวากลุมอายุอ่ืน ๆ 

คือ รอยละ ๓๗.๓ (กรมอนามัย, ๒๕๕๙) 

 - ปญหาดานทันตสุขภาพ การติดเชื้อในชองปากจะนําไปสูการติดเชื้อที่อวัยวะสําคัญของรางกายทั้งทางตรงและ

ทางออมได และโรคปริทันตมีความสัมพันธกับโรคระบบรางกาย โดยเฉพาะโรคของระบบหัวใจหลอดเลือดและ

โรคเบาหวาน ซึ่งการมีอนามัยชองปากที่ดีจะชวยลดการอักเสบเร้ือรัง ในรางกายสงผลตอความสามารถในการควบคมุระดบั

นํ้าตาลในเลือดและลดอันตรายตอหลอดเลือดดวย จากผลสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศคร้ังที่ ๗ พ.ศ. 

๒๕๕๕ พบวาวัยทํางานอายุ ๓๕-๔๔ ป มีปญหาเหงือกอักเสบ รอยละ ๓๙.๓ และพบโรคปริทันตอักเสบรอยละ ๑๕.๖ 

แมวาเกือบทั้งหมดจะแปรงฟนแตรอยละ ๒o.๑ ยังคงไมไดแปรงฟนกอนเขานอนซึ่งเปนชวงเวลาสําคัญที่สดุ และยงัขาดการ

ใชอุปกรณเสริมที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับการสงเสริมใหมีอนามัยชองปากที่ดีและปองกันโรคในชองปาก เชน การใช

ไหมขัดฟนปองกันฟนผุบริเวณซอกฟน (กรมอนามัย, ๒๕๕๙) 

 - โรคไมติดตอเรื้อรัง มักพบในกลุมใชแรงงานนอยถึงปานกลาง เชน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ไวรัสตับ

อักเสบ ปอด หัวใจ/หลอดเลือด เบาหวาน  

 - กลามเน้ือขาดความสมดุล เน่ืองจากภาวะเสื่อมของโครงสรางกระดูกและขอ เคล็ดขัดยอกกลามเน้ือ ปวด เม่ือย 

ขอ เทา เขา หลัง เอว คอ บา  
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งานที่ใชแรงมาก เชน เกษตรกรรม/ผูใชแรงงาน การเคลื่อนไหวรางกายในผูทํางานลักษณะน้ี ประมาณ ๑ - ๒ 

ชั่วโมง ก็อาจใชพลังงานถึง ๑๕๐ แคลอร่ี ซ่ึงเพียงพอสําหรับสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด แตผูใชแรงงานจะมีภาวะ

เสื่อมของโครงสรางกระดูกและขอ เน่ืองจากการใชงานหนักเกิน หรือเกิดภาวะปวดในสวนตาง ๆ โดยเฉพาะคอ บา และ

หลัง เน่ืองจากการทํางานในทาเดียว หรือในทาใดทาหนึ่งนาน ๆ หรือรวมกับการขาดการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ทําใหเกิด

การเหยียดกลามเน้ือตาง ๆ อาจจะทําใหเกิดการตึงตัว เกิดภาวะไมสมดุลของกลามเน้ือ สงผลใหการทํางานของกลามเนื้อ

ขาดความสมดุล กลามเน้ือเกิดการตึงตัว หรือบาดเจ็บได  อาการที่แสดงออกมา คือ ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกกลามเน้ือ ปวด

ขอ ปวดเทา ปวดหลัง ปวดเอว ปวดคอ ปวดบา ปวดหลัง ปวดเขา เปนตน 

งานที่ใชแรงปานกลาง กลาวคือขณะทํางานสวนใหญตองยืนหรือเดิน มีการเคลื่อนไหวรางกายเยอะ แตไมได

ใชแรงงานมาก มักประสบปญหาปวดขา ปวดนอง ปวดหลัง เวลายืนเขาจะรับนํ้าหนักมากที่สุดในทายืน ทําใหรูสึกปวดขอ 

หมอนรองเขา เวลากดนํ้าหนักลงมาก ๆ จะสงผลใหขอเขาเสื่อมเร็ว เปนโรคกลามเน้ือกระดูกหรือขอ โรคไขมันในเลือดสูง 

ความดันโลหิตสูง ไวรัสตับอักเสบ ปอด หัวใจ/หลอดเลือด และเบาหวาน 

งานที่ใชแรงนอย เชน พนักงานออฟฟศ/คนที่น่ังทํางานเปนเวลานานติดตอกันวันละ ๔ ชั่วโมงขึ้นไป 

เน่ืองจากลักษณะงานมีโอกาสที่จะไมไดใชกลามเน้ือมาก ทําใหกลามเนื้อและเอ็นมีความแข็งแรงลดลง กอใหเกิดปญหาของ

กลามเน้ือ โดยเฉพาะภาวะปวดหลัง บา ตนคอ และมีความเครียด (วิชัย เดชะทัตตานนท อางถึงใน Matichon online, 

๒๕๖๐) เสี่ยงตอภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งน้ีการศึกษาจํานวนมากพบวา การทํางานน่ังโตะหรือผูที่มีการเคลื่อนไหว

รางกายนอยจะมีอายุสั้นและเกิดโรคตาง ๆ ไดงายกวาคนที่มีการเคลื่อนไหวมากกวา (วิศาล คันธารัตนกุล, ม.ป.ป.) 

เน่ืองจากพนักงานออฟฟศน่ังทํางานเปนเวลานาน ขาดการออกกําลังกาย สะสมความเครียด กินอาหารฟาสตฟูด ขนมอบ

กรอบ นํ้าอัดลม นํ้าหวานเปนประจํา สงผลใหมีโอกาสเปนโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคอวนลงพุงไดสูง ปญหาโรคอ่ืน ๆ 

ก็อาจจะตามมา อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือแตก และโรคเบาหวาน (ในอนาคต) (ศรัญญา โรจนพิทักษ

ชีพ, ม.ป.ป. 

 

 ๒.๓ สถานการณผูสูงอาย ุ

 ผูสูงอายุหมายถึงผูที่มีอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปจากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติคร้ังที่ ๕ (๒๕๕๗) พบวา
ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ ๑๔.๙ ของประชากรจากจํานวนผูสูงอายุทั้งสิ้น๑๐,๐๑๔,๗๐๕ คนเปนชาย 
๔,๕๑๔,๘๑๕ คน และหญิง ๕,๔๙๙,๘๙๐ คนหรือคิดเปนรอยละ ๔๕.๑ และ ๕๔.๙ ตามลําดับ หากแบงชวงอายุของ
ผูสูงอายุของผูสูงอายุเปน ๓ ชวง คือ วัยตน(อายุ ๖๐-๖๙ ป) วัยกลาง (อายุ ๗๐-๗๙ ป) และวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปขึ้นไป) 
พบวาโดยสวนใหญแลวผูสูงอายุของประเทศไทยจะมีอายุอยูในชวงวัยตนถึงรอยละ ๕๖.๕ ของผูสูงอายุทั้งหมดเม่ือพิจารณา
การกระจายตัวของผูสูงอายุตามเขตการปกครองหรือเขตที่อยูอาศัยและภาค พบวาผูสูงอายุอาศัยอยูในเขตเทศบาล รอยละ 
๔๐.๙ และนอกเขตเทศบาลรอยละ ๕๙.๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผูสูงอายุมากที่สุดประมาณรอยละ ๓๑.๙ 
รองลงมาคือภาคกลางภาคเหนือและภาคใต (รอยละ ๒๕.๖ รอยละ ๒๑.๑และรอยละ๑๒.๐ ตามลําดับ) สําหรับ
กรุงเทพมหานครมีผูสูงอายุนอยสุดคิดเปนรอยละ ๙.๔ ดัชนีการสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองคือ
อัตราสวนของผูสูงอํายุ (อายุ ๖๐ ปขึ้นไป)ตอเด็ก (อํายุต่ํากวา ๑๕ ป) ๑๐๐ คนจากรอยละ ๒๒.๖ในป ๒๕๓๗ เปนรอยละ 
๘๒.๖ ในป ๒๕๕๗ อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุคืออัตราสวนของผูสูงอายุ (อํายุ ๖๐ ปขึ้นไป) ตอผูที่อยูในวัยทํางาน(อายุ๑๕ 
- ๕๙ ป) ๑๐๐ คนก็เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองเชนเดียวกันจากรอยละ ๑๐.๗ ในป ๒๕๓๗ เปนรอยละ ๑๘.๑ ในป ๒๕๕๔และ
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เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๒๒.๓ ในป ๒๕๕๗ หมายความวาประชํากรวัยทางาน ๑๐๐ คนจะตองรับภาระเลี้ยงดูผูสูงอายุ ๒๒ คน 
อัตราสวนเกื้อหนุนคืออัตราสวนของคนวัยทํางาน(อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) ตอผูสูงอายุ (อายุ๖๐ ปขึ้นไป) ใหเห็นถึงศักยภาพของ
การเก้ือหนุนที่จํานวนคนวัยทํางานจะสามารถดูแลเกื้อหนุนผูสูงอายุหน่ึงคนพบวาอัตราสวนเกื้อหนุนมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเน่ืองจากรอยละ ๙.๓ ในป ๒๕๓๗ เปนรอยละ ๗.๐ รอยละ ๖.๓ และรอยละ ๕.๕ (ในป ๒๕๔๕ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔ 
ตามลําดับ) และในป ๒๕๕๗ ลดลงเหลือรอยละ ๔.๕ ซ่ึงหมายความวาคนวัยทํางาน ๔ คนสามารถเลี้ยงดูผูสูงอายุได ๑ คน
อันเปนผลมาจากจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและจํานวนคนวัยทํางานที่ลดลง 
 เม่ือพิจารณาภาวะสุขภาพผูสูงอายุโดยรวมพบวาผูสูงอายุประเมินภาวะสุขภาพรางกายโดยรวมของตนเองในระหวาง 
๗ วันกอนวันสัมภาษณพบวาผูสูงอายุสวนใหญประเมินวาตนเองมีสุขภาพดีรอยละ ๔๒.๔ มีสุขภาพปานกลางรอยละ ๓๘.๓ 
มีสุขภาพดีมากรอยละ ๓.๓ ผูสูงอายุที่ประเมินตนเองวามีสุขภาพไมดีและไมดีมากๆมีเพียงรอยละ ๑๓.๙ และรอยละ ๒.๑ 
ตามลําดับ(สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๗)   นอกจากน้ีโรคเร้ือรังที่พบบอยในผูสูงอายุในกลุมโรคและภาวะที่เปนปจจัย
เสี่ยงของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในผูสูงอายุไทย (≥๖๐ ป) พบความชุก ดังน้ีความดันโลหิตสูงรอยละ ๕๓.๒ 
เบาหวานรอยละ ๑๘.๑ โรคอวน (BMI≥๒๕ กก./ตร.ม.) รอยละ ๓๕.๔ ภาวะอวนลงพุงรอยละ ๔๙.๔ และภาวะเมตาบอลิก
ซินโดรมรอยละ ๔๖.๘  เมื่อพิจารณาภาวะที่ตองพ่ึงพิงในกิจวัตรพ้ืนฐานซ่ึงหมายถึงการไมสามารถทํากิจวัตรพ้ืนฐานดวน
ตนเองไดตั้งแต ๒ กิจกรรมขึ้นไปหรือไมสามารถกลั้นปสสาวะหรืออุจจาระอยางหน่ึงอยางใดไดพบความชุกของภาวะพ่ึงพิง
ในกิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน (ADL) ในผูสูงอายุเทากับรอยละ ๒๐.๗ โดยในผูสูงอายุชายรอยละ ๑๖.๖ และผูสูงอายุหญิง
รอยละ ๒๔.๑ ความชุกเพ่ิมขึ้นตามอายุจากรอยละ ๑๖.๐ ในกลุมอายุ ๖๐-๖๙ ปเพ่ิมเปนรอยละ ๒๔.๙ ในกลุมอายุ ๗๐-
๗๙ ปและเปนรอยละ ๓๑.๒ ในกลุมอายุ ๘๐ ปขึ้นไปผูสูงอายุหญิงมีความชุกสูงกวาผูชายทุกกลุมอายุความชุกของภาวะ
พ่ึงพิงของนอกเขตเทศบาลสูงกวาในเขตฯการกระจายตามภาคพบวาภาคใตมีความชุกสูงสุดคือรอยละ ๒๖.๕ รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือกรุงเทพฯและภาคกลางตามลําดับ 
 นอกจากน้ีในการสํารวจคร้ังนี้ไดสอบถามผูสูงอายุถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระหวาง ๖ เดือนกอนวันสอบถาม 

สัมภาษณวาไดมีการออกกําลังกาย (รวมการทํางานที่ใชแรงกาย) เปนประจําหรือไม  พบวารอยละ ๓๒.๔ ผูสูงอายุมีการ

ออกกําลังกายเปนประจําอยางสมํ่าเสมอโดยผูสูงอายุชายออกกําลังกายเปนประจํามากกวาผูสูงอายุหญิง (รอยละ๓๘.๔ 

และรอยละ ๒๗.๔ ตามลําดับ) ผูสูงอายุวัยตนออกกําลังกายเปนประจําสูงกวาวัยกลางและวัยปลาย(รอยละ ๓๗.๓ รอยละ 

๒๙.๙ และรอยละ ๑๗.๔ ตามลําดับ)นอกเขตเทศบาลมีสัดสวนของผูสูงอายุที่ออกกําลังกายเปนประจําสูงกวาในเขต

เทศบาล (รอยละ ๓๔.๒ และรอยละ ๒๙.๘ ตามลําดับ) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๗)  ซ่ึงสอดคลองกับการสํารวจ

สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย คร้ังที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายงานวา การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมีมากใน

กลุมผูสูงอายุพบรอยละ ๓๑.๓ ในกลุมอายุ ๗๐-๗๙ และมากที่สุดในกลุมอายุ ๘๐ ปขึ้นไปมีรอยละ ๔๘.๖ สัดสวนของคนใน

เขตเทศบาลที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมีมากกวาคนนอกเขตฯ (รอยละ ๒๑.๖ และ ๑๗.๒ ตามลําดับ)โดยมีคามัธยฐาน

ของเวลาที่มีกิจกรรมทางกายโดยรวมจากการทํางานการเดินทางและกิจกรรมยามวางของผูสูงอายุไทย มีการใชเวลาในการ

ทํากิจกรรมทางกายลดลงและต่ําสุดในกลุมอายุ ๘๐ ปขึ้นไป (วิชัยเอกพลากร, (บก.), ๒๕๕๗) 

 ดังน้ันสถานการณสังคมสูงวยักับปญหาสขุภาพที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีชีวติมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะภาวะ
อวนโรคเบาหวานโรคความดันโลหติสูง จากสถานการณและปญหาดงักลาวการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม 
จะชวยในการลดปญหาจากโรคเร้ือรังได 
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โครงการยอยกลุมวัยเด็ก 

๑. Active play / Active leaning   

๒. คลินิก ปรึกษากิจกรรมทางกายในโรงเรียนเพื่อควบคุมน้ําหนัก 

๓. อบรมครูสุขศึกษา/พละ/อนามัย/เร่ืองกิจกรรมทางกายที่ไมไดเนนการออกกําลังกาย 

๔. ปนจักรยานเก็บขอมูล/เย่ียมเพื่อน / แรลลี่เด็กปนจักรยานเพื่อสุขภาพ  

๕. โครงการบันไดสุขภาพ 

๖. การละเลนพื้นบานเพื่อสุขภาพ / ตี๋จับ / กระโดดเชือก / มวยไทย 
๗. โครงการลงแปลงเกษตรในโรงเรียน 

๘. โครงการสะสมแตมการมีกิจกรรมทางกาย 

๙. การยืดเหยียด บริหารรางกาย กอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน  

การมกีจิกรรมทางกาย 

๑) การจัดการความรู นวัตกรรม และการ

สื่อสาร  

๒) การพัฒนาความสามารถของคน องคกร 

เครือขาย 

๓) การสรางพ้ืนท่ีตนแบบสขุภาวะ  

๔) การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย

สาธารณะท้ังในระดับชาติและพ้ืนท่ี และ  

๕) การสรางกลไกความรวมมือขององคกร 

หนวยงาน เครือขายผูมีสวนไดสวนเสยีและการ

พัฒนากลไกระดับพ้ืนท่ีโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง 

โครงการยอยกลุมวัยทํางาน 

๑. การใชศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อการออกกําลังกาย 

๒. เพิ่มทักษะกลุมเฉพาะ อาชีพที่อยูกับที่ เชน ทอผา พนักงาน office  

๓. นโยบายสถานที่ทํางาน มีการเคล่ือนไหว จัดกิจกรรมทางกายชวงเวลาที่เหมาะสม 

๔. โครงการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภค 

๕. อบรมและสรางแกนนําสุขภาพ 

๖. สนับสนุนกิจกรรม/ชมรม ที่เก่ียวกับกิจกรรมทางกาย 

 

โครงการยอยกลุมวัยผูสูงอายุ  

๑. การละเลนไทยเพื่อสุขภาพ 

๒. อบรมใหความรูแกชมรมผูสูงอายุเก่ียวกับกิจกรรมทางกาย 

๓. กิจกรรมคนสามวัย เชน กิจกรรมปลูกปา Rally กิจกรรมอนุรักษ 

๔. สนับสนุนกิจกรรม/การสรางชมรมผูสูงอายุ / การประกวดผูสูงอายุแข็งแรง (ตนแบบ) 

๕. โครงการสรางการเรียนรูโดยใชผูสูงอายุเปนวิทยากรในการสอนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/

โรงเรียน  / สอนการละเลนไทย/ภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําวาว เลานิทาน  

๖. พัฒนาอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ คนหาอาสมัครโดยธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพผูดูแล 

๗. สรางนวัตกรรมสําหรับฟนฟูดูแลผูสูงอายุที่ติดเตียง  

๘. สรางอาสาสมัครผูสูงอายุที่ติดสังคมในการดูแลเพื่อน “เพื่อนดูแลเพื่อน” 

๙. สรางกระบวนการเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 

พฤตกิรรมผูบริโภค  

๑) เพิ่มการกินผัก ๔oo กรัม /วัน 

โรคเร้ือรัง  

๑. กลุมเสีย่งไมเปนโรค 

๒. กลุมเปนโรคคมุ

อาการได  

๓. โรคอวนในเด็กไม

เกิน ๑o เปอรเซ็นต  
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ตัวอยาง โครงการกจิกรรมทางกาย 

๑. ความเปนมา : 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมวยัเด็ก 

สถานการณกลุมวัยเด็ก 

๑. ชุมชนมีเด็กอวน……………………………คน 
๒. ศูนยพัฒนาเด็กมีเด็กอวน...................คน 
๓. ชุมชน/โรงเรียนมีเด็กที่ใชมือถือเลนเกมสเกิน ๒ ชั่วโมงตดิตอกัน.................คน คดิเปนรอยละ................. 
๔. กิจกรรม/โครงกาที่เก่ียวกับกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอาย.ุ........โครงการ  คิดเปนรอยละ................. 

 
สาเหตุสําคัญ    

๑. พอแมไมมีเวลาดแูล 
๒. พอแมอนุญาตใหลูกเลน/ไมควบคมุวินัย 
๓. เดก็ไมมีทางเลือกอื่นในการทํากิจกรรมทางกาย 
๔. เทคโนโลยีเปนแรงจูงใจใหมกิีจกรรมทางกายนอย 
๕. สิ่งยั่วยุทําใหเกดิกิจกรรมทางกายนอย เชน สังคมเมืองมีรานเกมสในพ้ืนที ่

 
แนวทางสําคัญ  
 ๑. Active play / Active leaning   

 ๒. คลินิก ปรึกษากิจกรรมทางกายในโรงเรียนเพ่ือควบคมุนํ้าหนัก 

 ๓. อบรมครูสขุศึกษา/พละ/อนามยั/เร่ืองกิจกรรมทางกายที่ไมไดเนนการออกกําลงักาย 

 ๔. ปนจักรยานเก็บขอมูล/เยีย่มเพ่ือน / แรลลีเ่ด็กปนจักรยานเพ่ือสขุภาพ  

 ๕. โครงการบันไดสขุภาพ 

 ๖. การละเลนพ้ืนบานเพ่ือสุขภาพ / ตี๋จับ / กระโดดเชือก / มวยไทย 
 ๗. โครงการลงแปลงเกษตรในโรงเรียน 

 ๘. โครงการสะสมแตมการมีกิจกรรมทางกาย 
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๒. กลุมวยัทํางาน 

 สถานการณ กลุมวัยทํางาน 
 - โรคหัวใจและหลอดเลอืด (รอยละ ๓๒.๔)  
 - โรคเบาหวาน (รอยละ ๒๑.๑)  
 - โรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง (รอยละ ๑๘.๗)  
 - กินผักและผลไมไมเพียงพอ รอยละ ๘๒.๓  
 - มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ รอยละ ๑๘.๕ 
 
 สาเหตุสําคัญ   

 ๑. ดานบุคคล  
  ๑.๑) พฤตกิรรมน่ังอยูหนาจอเพ่ือดูโทรทศัน ใชคอมพิวเตอร   
  ๑.๒) พฤตกิรรมของบคุคลทําใหเกิดการเจ็บปวย เชน การอดอาหารเชา รับประทานอาหารไม
ตรงเวลา น่ังทํางานนานๆ นอนดกึ ดื่มเหลา สบูบุหร่ี ขาดการออกกําลังกาย  
  ๑.๓) ความใสใจตอสุขภาพของตนเองมีนอย 
 ๒. สภาพแวดลอม 
  ๒.๑) ขอจํากัดเร่ืองการเดินทาง และความปลอดภยัของสถานที่ในการทํากิจกรรม 
  ๒.๒) การสรางบรรยากาศทีเ่อื้อตอการทํากิจกรรม  
 ๓. ระบบและกลไกในการสนับสนุน 
  ๓.๑) การสื่อสารการรณรงค ใหขอมลูขาวสาร การกระตุนเพ่ือใหกลุมวัยทํางานหันมาใสสขุภาพ
ยังมีนอย และไมตอเน่ือง 
  ๓.๒) ในปจจุบันการสงเสริมเร่ืองกิจกรรมทางกายของหนวยงานตางๆยังคงมุงเนนสงเสริมเพียง
เร่ืองการออกกําลังกายเทานั้น ซึง่การทํากิจกรรมทางกายครอบคลุมการประกอบกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันและในสายอาชีพ การทํากิจกรรมในเวลาวาง  
  ๓.๓) หลายหนวยงานมกีารดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางกายแตยงัขาดการ
ประเมิน ตดิตามผล เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมตามกลุมวยั 

 
 แนวทางสําคัญ  
 ๑. การใชศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบานเพ่ือการออกกําลงักาย 

 ๒. เพิ่มทกัษะกลุมเฉพาะ อาชีพทีอ่ยูกับที่ เชน ทอผา พนักงาน office  

 ๓. นโยบายสถานทีท่ํางาน มีการเคลือ่นไหว จัดกิจกรรมทางกายชวงเวลาที่เหมาะสม 

 ๔. โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภค 

 ๕. อบรมและสรางแกนนําสขุภาพ 

 ๖. สนับสนุนกิจกรรม/ชมรม ที่เกีย่วกับกิจกรรมทางกาย 
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๓. กลุมพระสงฆ 

สถานการณ กลุมพระสงฆ 
๑. จํานวนพระสงฆทีม่ีการเจ็บปวยดวยโรค เบาหวาน ความดัน หัวใจ ....................คน 
๒. จํานวนพระสงฆทีม่ีนํ้าหนักเกิน ........................คน 
 

สาเหตุสําคัญ    
๑. ชาวบานถวายอาหารที่สงผลตอสุขภาพ เกิดโรคอวน  
๒. มีกิจกรรมทางกายนอย ไมสามารถออกกําลงักายได ผดิพระธรรมวินัย 
๓. แมครัวที่ทําอาหารในงานบุญตางๆปรุงอาหารที่สงผลตอสุขภาพ 
๔. การเขาไมถึงระบบสุขภาพ 

 
แนวทางสําคัญ  
 ๑. การสรางความเขาใจตอการถวายอาหารทีต่องคํานึงถึงสุขภาพของพระสงฆ 
 ๒. การใชพระธรรมวินัยเพ่ือสรางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม 

 ๓. การถวายความรู  “กิจวัตร ๑๐ เพ่ือสุขภาพดานกิจกรรมทางกาย” 

 ๔. วัด มัสยดิ สรางเสริมสุขภาพ 

 ๕. อบรม มรรคนายก/ญาติโยม/คนทําอาหาร /แมครัวที่ทําอาหารถวายพระเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร

ใหพระ ไมถวายบุหร่ี 
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๔.  วัยผูสูงอายุ 

 สถานการณ กลุมวัยผูสูงอายุ 
๑. จํานวนผูสูงอายุเจ็บปวย...................คน  คดิเปนรอยละ................. 
๒. จํานวนผูสูงอายุอวน................คน  คดิเปนรอยละ................. 
๓. จํานวนผูปวยติดเตยีง..................คน  คดิเปนรอยละ................. 
๔. กิจกรรม/โครงกาที่เกีย่วกับกิจกรรมทางกายสําหรับผูสูงอาย.ุ........โครงการ คดิเปนรอยละ

................. 
๕. จํานวนผูสูงอายุทีมี่โอกาสในการเขารวมกิจกรรมทางกาย............คน คดิเปนรอยละ................. 

  
 สาเหตุสําคัญ   

๑. กิจกรรมทางกายมีนอย 
๒. การเขาไมถึงระบบสุขภาพ  

 
 แนวทางสําคัญ  

๑. การละเลนไทยเพื่อสขุภาพ 

๒. อบรมใหความรูแกชมรมผูสงูอายุเกีย่วกับกิจกรรมทางกาย 

๓. กิจกรรมคนสามวยั เชน กิจกรรมปลูกปา Rally กิจกรรมอนุรักษ 

๔. สนับสนุนกิจกรรม/การสรางชมรมผูสูงอาย ุ/ การประกวดผูสงูอายแุขง็แรง (ตนแบบ) 

๕. โครงการสรางการเรียนรูโดยใชผูสงูอายุเปนวิทยากรในการสอนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน  / 

สอนการละเลนไทย/ภมิูปญญาทองถิ่น เชน การทําวาว เลานิทาน  

๖. พัฒนาอาสาสมัครดูแลผูสงูอายุ คนหาอาสมัครโดยธรรมชาติ พฒันาศักยภาพผูดแูล 

๗. สรางนวัตกรรมสําหรับฟนฟูดแูลผูสูงอายทุีต่ดิเตยีง  

๘. สรางอาสาสมคัรผูสูงอายุทีต่ดิสังคมในการดแูลเพ่ือน “เพ่ือนดแูลเพ่ือน” 

๙. สรางกระบวนการเทคโนโลยีในการดแูลผูสงูอายุในชมุชน 
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๒. วัตถปุระสงค  เปาหมาย  ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด 

มีกิจกรรมทางกาย ๘๐ % แกนนําโรงเรียน ......... คน 

แกนนําชุมชน ......... คน 

แกนนําหนวยงาน ......... คน 

แกนนําผูสงูอายุ ......... คน 

๑) เกิดกิจกรรมทางกายในชุมชน 

๒) เกิดแกนนํา/ชมรม 

๓) เกิดกลุมแกนนําในหนวยงาน 

๔) เกิดกลุมแกนนําผูสงูอาย ุ

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการมี

กิจกรรมทางกาย 

๑) กลุมเสีย่ง ......... คน   

๒) กลุมผูปวย ......... คน   

๓) กลุมผูสงูอาย ุ......... คน  

๔) กลุมเด็กนักเรียน ......... คน   

๑) มีโครงการ แผน กิจกรรมทางกาย

โรงเรียน/ศูนยเดก็เล็ก มีชมรม 

เกีย่วกับกิจกรรมทางกาย  

๒) หนวยงาน มีแผน โครงการเกีย่วกับ

กิจกรรมทางกาย 

๓) ชุมชนทองถิ่น มีแผน โครงการ  

  

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภค ๑) กลุมเสีย่ง ......... คน   

๒) กลุมผูปวย ......... คน   

๓) กลุมผูสงูอาย ุ......... คน  

๔) กลุมเด็กนักเรียน ......... คน 

๑) การบริโภคผัก - ผลไม คร่ึงกิโลกรัม 

ตอวัน 

๒) วัยเด็ก วยัทํางาน  ผูสูงอายมีุ

กิจกรรมทางกาย ควบคูกับการบริโภค 

 

๓. วิธีการ :จําแนกตามกลุมเปาหมาย 

 ๓.๑) เด็ก/เยาวชน/โรงเรียน 

  - สรางแกนนําครู – โรงเรียน  ใหเขาใจเร่ืองการบริโภค – การมีกิจกรรมทางกาย 

  - การนําโปรแกรม ตํารับอาหารสขุภาพทัง้อาหารเชา – อาหารกลางวัน  มาใชในโรงเรียน 

  - การพัฒนาหลักสตูร  กิจกรรมเสริมหลักสตูร  เชน  เกษตรในโรงเรียน  การเรียนนอกหองเรียน 

    การละเลนไทย/กีฬาไทย  เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในศูนยเดก็เล็ก/โรงเรียน 
 

 ๓.๒) วัยทํางาน/หนวยงาน 

  - การสรางแกนนําคนทํางานโดยมีแกนนําจากหนวยงานตาง ๆ 

  - การจัดอาหารในงานประชุมทีเ่อื้อตอสขุภาพ  เพ่ิม ผัก–ผลไม  เปลีย่นอาหารวางเปนผลไม/น้ําสมุนไพร 

  - การรณรงคใหมีการเพิม่การเคลื่อนไหวทางกายในระหวางการทํางาน/การประกวดหนวยงานตนแบบ 
 

 ๓.๓) ผูสงูอายุ/ชุมชน 

  -การสรางแกนนําในชมุชน – อาสาสมัคร – อสม. 

  - มีการสงเสริม  การปลกูพืชผัก ผลไม ร้ัวกินได / สวนผักคนเมือง 

  - รณรงคการเพ่ิมการกินผัก – ผลไม  ประกวดตํารับอาหารสุขภาพ – อาหารจากผัก  นํ้าสมุนไพร 
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  - รณรงคใหมีกิจกรรมทางกายในการทํางานในชีวติประจําวัน / การเดินในการสัญจร  มีกิจกรรมเดิน วิ่ง 

  จักรยาน / การออกกําลังกาย  ในรูปแบบตาง ๆ 
 

 ๓.๔) กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู ๓ คร้ัง/ป 
 

 ๓.๕) การผลติสื่อ/คูมือ  เพ่ือการรณรงค  จูงใจใหกบัคนในชมุชน  การใชสื่อวิทยทุองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 


