คูมือ
การสงเสริมกิจกรรมทางกาย
๑. นิยามศัพทกิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) เปนการเคลื่อนไหวหรือการออกแรงของรางกาย ทั้งในการทํางานการ
เดินทาง การมีกิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกายกิจกรรมทางกายจึงมีความหมายมากกวาการออกกําลังกายและ
การเลนกีฬา
พฤติกรรมเนือยนิ่ง หมายถึง การที่รางกายมีการเคลื่อนไหวนอย ไดแก การนั่ง ๆ นอน ๆหรืออยูในอิริยาบถเดียว
นานๆ โดยไมมีการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ไมรวมถึงการนอนหลับ
๒. สถานการณและการดําเนินการที่เกี่ยวของ
การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอของคนมีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยสวนใหญพบการมีกิจกรรมทางกายไมเพีย งพอ
ในกลุมวัยรุนและวัยผูใหญ ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และจะเพิ่มขึ้นในประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยประชากรสูง สําหรั บ
ประเทศไทยผลสํารวจกิจกรรมทางกายโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา ในป ๒๕๕๕ ถึง ป ๒๕๕๘ คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ อยูที่รอยละ
๖๖.๓ ๖๘.๑ ๖๘.๓ และ ๗๑.๗ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในป ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ จําแนกตามกลุมวั ย
พบวา กลุมที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก กลุมวัยทํางานโดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๗๐.๔ เปนรอยละ ๗๕.๘
กลุมที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียงรอยละ ๐.๒ ถึง รอยละ ๐.๘ ไดแกกลุมวัยรุน และกลุมผูสูงอายุ โดยเพิ่มจากรอยละ 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 เปนการเคลื่อนไหวที่ไมทําใหรูสึกเหนื่อย
เชน การยืน การเดินระยะทางสั้นๆ การทํางานบาน (๒) ระดับปานกลางเปนการเคลื่อนไหวที่ทําใหรูสึกเหนื่อยปานกลางแต
ยังสามารถพูดเปนประโยคไดหัวใจเตนเร็วขึ้น อยูระหวาง ๑๒๐-๑๕๐ ครั้ง ตอนาที เชน การเดินเร็ว การปนจักรยาน (๓)
ระดับ หนัก เปนการเคลื่ อนไหวร างกายที่ ทํา ให รูสึกเหนื่อยมากจนไมส ามารถพู ด เป นประโยคได หัวใจเต นเร็ว มากขึ้ น
มากกวา ๑๕๐ ครั้งตอนาที ขึ้นไป เชนการขุดดินปลูกพืชทางการเกษตรการแบกหามของที่มีน้ําหนักมากสําหรับการออก
กําลังกาย ๑๕ ถึง ๒๐ นาทีเปนรูป แบบหนึ่งของการมีกิจกรรมทางกายระดับหนัก ที่หัวใจทํางานเพิ่มขึ้นและเตนเร็วขึ้น
มากกวา ๑๕๐ ครั้ง ตอนาทีการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอที่เริ่มตั้งแตเด็กและตอเนื่องไปตลอดทุกชวงวัยของชีวติ จนเขาสู
วัยชราจะชวยทําใหชีวิตในแตละชวงวัยมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุนอายุ ๕-๑๗ ปควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงมาก อยางนอย
ที่สุด ๖๐ นาทีตอวัน โดยควรเปนกิจกรรมที่เพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูกอยางนอย ๓ ครั้งตอสัปดาห สวน
ผูใหญอายุ ๑๘-๖๔ ป และผูสูงอายุมากกวา ๖๕ ป ขึ้นไป ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงมาก อยางนอยที่สุด
๑๕๐ นาทีใน ๑ สัปดาห ๆ ละอยางนอย ๓ ครั้ง โดยควรเปนกิจกรรมเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ สําหรับผูสูงอายุที่มี
การเคลื่อนไหวไดไมดีควรเพิ่มกิจกรรมที่ชวยกระตุนการสรางความสมดุลและการทรงตัวเพื่อปองกันการหกลม
การมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงของคนไทยสอดคลองกับการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่เพิ่มขึ้น การสํารวจป ๒๕๕๕
พบวาในแตล ะวันคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ๑๓.๒๕ ชั่วโมง ป ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ พฤติกรรมเนื อยนิ่งของคนไทย
เพิ่มขึ้นเปน ๑๓.๔๒ และ ๑๓.๕๔ ชั่วโมง ตามลําดับโดยพฤติกรรมเนือยนิ่ง ๔ อันดับแรกที่ทําติดตอกันนานกวา ๑ ชั่วโมง
ตอครั้ง คือ นั่ง/นอนดูโทรทัศน (รอยละ ๕๐.๐) นั่งคุยหรือประชุม (รอยละ ๒๘.๔) นั่งทํางานหรือนั่งเรียน (รอยละ ๒๗.๐)
และนั่งเลนเกม โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น(รอยละ ๒๐.๑) เมื่อจําแนกตามกลุมวัยพบวากลุมเด็กและ
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กลุมวัยรุนมีพฤติกรรมนั่งอยูหนาจอ เพื่อดูโทรทัศน ใชคอมพิวเตอร เขารานเกม รวมถึงใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพา
ประเภทตางๆโดยเฉลี่ยแลวนานกวา ๑ ชั่วโมงตอวันซึ่งมากกวากลุมวัยอื่นและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งมีผลกระทบตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม องคการอนามัยโลกประมาณ
การว า ในแตล ะปการเสี ยชี วิ ตของประชากรโลกเกือบ ๑.๙ ลา นคนมาจากการมี กิจกรรมทางกายไมเ พี ยงพอ และอี ก
ประมาณ ๒.๖ ลานคน มาจากภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอวน การมีกิจกรรมทางกายที่ไมเพียงพอเชื่อมโยงอยางมีนัย สําคัญ
กับภาวะอวนลงพุง และอุบัติการณที่เพิ่มขึ้นของการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ (NCDs) ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ
และหลอดเลือด ไตเรื้อรัง และมะเร็ง โดยมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งลําไส รอยละ ๒๕โรคมะเร็งเตานมรอยละ ๒๑โอกาสเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจรอยละ ๖ โรคที่เกี่ยวของกับหัวใจรอยละ ๓๐ และโรคเบาหวานรอยละ ๒๗และมีโอกาสเสี่ยงตอการ
ตายสูงถึงรอยละ ๒๐ ถึง ๓๐ สวนพฤติกรรมเนือยนิ่งมีความสัมพัน ธกับอัต ราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
เบาหวานอยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรและคุณภาพชีวิตจากโรคอวนในประเทศไทย พบวา ตนทุนทางเศรษฐกิจที่
สูญเสียจากการเปนโรคอวนในไทยมีมูลคารวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๔๒ ลานบาท คิดจากคาใชจายในการรักษาพยาบาลและตนทุน
การสูญเสียผลิตภาพ โดยคาใชจายที่เกิดจากคารักษาพยาบาลมีมูลคาสูงถึง ๕,๕๘๔ ลานบาท โรคที่มาจากความอวนทําให
สูญเสีย ค ารัก ษาพยาบาลมากที่สุด ๓ลําดับ แรก ไดแ ก โรคเบาหวาน โรคหั วใจขาดเลื อด และโรคมะเร็งลํ าไส มีมู ลค า
ประมาณ ๓,๓๘๗ ๑,๐๗๑ และ ๓๓๗ ลานบาทตามลําดับ ขณะที่ตนทุนการสูญเสีย ผลิต ภาพมีมูล คา ๖,๕๕๘ ลานบาท
โดยเปนตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานเนื่องจากความเจ็บปวย 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
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอและการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งใหนอยที่สุด มีความสําคัญทั้งในมิติของการสรางเสริมสุข ภาพและ
การปองกันโรค โดยเฉพาะการมีพัฒนาการที่ดีตลอดชวงชีวิตของมนุษ ย การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม
ตั้งแตวัยเด็กตอเนื่องจนถึงเมื่อเขาสูวัยชราจะชวยสรางความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดกลามเนื้อ กระดูกทํางานไดดี
เคลื่อนไหว ประสานงานและทรงตัวไดอยางสมดุล ลดความเสี่ยงตอการหกลมการแตกหักของกระดูกสะโพกและสันหลัง
รวมทั้งสรางความสมดุลของรางกายในการใชพลังงานชวยควบคุมน้ําหนักลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคทั้งเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็งเตานมและมะเร็งลําไส และชวยลดอัต รา
การเสียชีวิตกอนวัย
นอกจากนี้ กิ จกรรมทางกายยังช วยพั ฒนาสมอง ฝกการคิ ดวิเ คราะห การวางแผน ทํ าใหเด็ กมีผ ลสัมฤทธิ์ท าง
การศึกษาดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน ชวยพัฒนาภาวะทางอารมณ สรางความเชื่อมั่นในตัวเอง เสริมทักษะการเขาสังคมสราง
ความสัมพันธของคนในครอบครัวและชุมชนจากการมีกิจกรรมรวมกัน ตัวอยางรูปแบบกิจกรรมทางกายเชน การเดิน การ
ปนจักรยานยังชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ลดมลภาวะทางอากาศไดอีกดวย
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๒.๑ สถานการณกลุม วัยเด็ก
ขอมูลสถานการณการกิจกรรมทางกายของเด็ก พบ เฉพาะการสํารวจในชวงวัยเด็กและวัยรุน ไมพบขอมูลในชวง
วัยแรกเกิด ถึง ๕ ป ขอมูลการสํารวจระดับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทยทุก ๕ ป โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา วัยเด็ก และวัยรุน รวมถึงวัยสูงอายุ มีเพียงรอยละ ๖๐ ที่มีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอ สวนระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแตละวันของคนไทย ที่ไมรวมเวลานอนหลับ นั้นสูงถึงเกือบ ๑๔ ชั่วโมง
ตอวัน และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้น
การมีกิจกรรมทางกาย และการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
- การมีกิจกรรมทางกาย
ดานร างกาย การมีกิจกรรมทางกายเปนประจํามีผ ลต อความแข็ งแรงและความทนทานของกระดูกและ
กลามเนื้อสมรรถภาพทางกายดานพลังของกลามเนื้อ ควาคลองแคลววองไว และความออนตัว สมรรถนะระบบหายใจและ
ไหลเวียน การทรงตัว ไขมันใตผิวหนังลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคและมีผลตอการทําหนาที่ของระบบไหลเวียน
การศึกษาระยะยาวพบวา(Okely, et al. ๒๐๑๒)เด็กที่มีกิจกรรมทางกายมากกวา ๕๗๐ นาทีตอสัปดาห หรือ
ประมาณ ๘๐ นาที ตอวัน ในชวงอายุ ๑๒ ป จะมีคาความดันไดแอสโตลิค ต่ําลง เมื่อเขาสูวัย ๑๔ ป แตไมมีค วามสัมพันธ
กับคาความดันซิสโตลิค การสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายในวัยเริ่มแรกของชีวิตจะชวยปองกันโรคอวนเมื่อเด็กโตขึ้น
ดานจิตอารมณ ความเครียดลดลง เกิดความภูมิใจในตนเอง
ดานการเรียน
-ผลสัมฤทธิ์การศึกษาดีขึ้น ทั้งในเรื่องระดับคะแนน และผลการสอบ
-พฤติกรรมการเรียนดีขึ้น เชน ความสนใจในการเรียน และสมาธิในการเรียนดี ผลของการมีกิจกรรม
ชวงสั้น ๆ ระหวางเรียน (recess) ไมมีผลทางลบตอพฤติกรรมการเรียน
การสรางพฤติกรรมสุขภาพ การสงเสริมใหเด็กมีกิจกรรมทางกายในชวงวัยกอนเรีย นและวัยเรียนจะชวย
สรางพฤติกรรมสุขภาพเมื่อโตขึ้น
ผลประโยชนอื่นตอเด็ก ครอบครัว และชุมชน เชน ความสามัคคี ความรวมมือ ความผูกพันในครอบครัว
และการสรางความเทาเทียม เขาถึงไดในเด็กทุกกลุมกิจกรรมทางกายยังชวยใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในชวงเวลาที่ตองออกไปขางนอกเพื่อเดิน ปนจักรยาน การเดินการปนจักรยานไปโรงเรียน รวมทั้งการใชข นสง
สาธารณะแทนรถยนตสวนตัว ชวยลดมลพิษทางอากาศ และภาวะโลกรอนจากคารบอนไดออกไซดจากการใชรถยนต
- การลดเวลาการมีพฤติกรรมเนือ ยนิ่ง การทบทวนวรรณกรรมของ Tremblayet al. (๒๐๑๑)พบวา เด็กและ
เยาวชนที่ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของลดน้ําหนัก คาBMIและสถานะดานน้ําหนัก (weigh status) แมจะ
พบวามีบางการศึกษาพบวาการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งไมไดทําใหเกิดการเปลี่ย นแปลงสถานะดานน้ําหนักทั้งคา BMI และ
ความหนาของผิวหนัง (skinfold thickness) อยางไรก็ตามการศึกษาเหลานี้มีการติดตามผลการศึกษาในระยะเวลาสั้น
ประมาณ ๑ ป และไมมีกลุมควบคุม
ผลการศึกษาระยะยาวอีก ๑๙ ชิ้น พบวา เด็กที่ใชเวลาในการดูโทรทัศ นมากกวาที่กําหนดไว (baseline) จะมีคา
BMI น้ําหนักตัว และมวลไขมัน (fat mass) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผานไป ๙ การศึกษา ไมพบความสัมพันธระหวางการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งกับสถานะดานน้ําหนักหรือมวลไขมัน
ใน ๑๑๙ การศึกษาแบบภาคตัดขวาง มี ๙๔ การศึกษา พบวาการเพิ่มอยางนอยหนึ่งตัวชี้วัดหรือมากกวาของการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งสัมพันธกับมวลไขมัน การเพิ่มขึ้นของคาBMI สถานะดานน้ําหนัก และเพิ่มความเสี่ยงตอการมีนา้ํ หนักเกิน
นอกจากนี้ยังพบวา โอกาสเสี่ยงตอภาวะอวนจะเพิ่มขึ้นในผูที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น และการศึกษาภาคตัดขวาง ๒๕
ชิ้นไมพบความสัมพันธของพฤติกรรมเนือยนิ่งกับ สถานะดานน้ําหนัก
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๒.๒ สถานการณกลุม วัยทํางาน
โลกปจจุบัน มีความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) และการ
เปลี่ยนเปนสังคมยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหประชาชนมีวิถีและพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ มี
รูป แบบชี วิ ต ที่ ยุ ง เหยิ ง เร ง รี บ มากขึ้ น การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การแข ง ขั น และการทํ า งาน แต มีกิ จกรรมทางกายใน
ชีวิตประจําวันลดลง โดยใชเวลาไปกับกิจกรรมที่เคลื่อนไหวนอย และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มมากขึ้น อาทิ การดูโทรทัศ น
การใชโทรศัพทมือถือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การนั่ง การประชุม เปนตน ทั้งหมดนี้สงผลลบตอสุขภาพอนามั ย เศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งของประชาชนและประเทศ ไมเวนแมแตประเทศไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมไดศึกษาสุขภาพคนไทย ป ๒๕๕๙ พบวา การทํางานในระยะ ๒๐ ป ตอจากนี้ รอย
ละ ๔๔-๔๖ ของแรงงานไทยจะเปนประชากรรุนเจนวาย ซึ่งคนกลุมนี้รุนหลังมีแนวโนมเขาตลาดแรงงานชาลง เนื่องจากใช
เวลาในการเรียนนานขึ้น แตการศึกษาที่สูงนับวาเปนผลดีตอตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทั้งนี้วัย
เริ่มตนทํางาน (อายุ ๒๐ – ๒๘ ป) มีสัดสวนที่เขาสูระบบการจางงาน หรือมีสถานภาพเปนลูกจางเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ภาคเอกชนเมื่อเทียบกับกลุมเบบี้บูมเมอร และมีการทํางานในลักษณะชวยกิจการในครอบครัวโดยไมไดรับคาตอบแทนและ
การเริ่มทําธุรกิจเปนของตนเองมีสัดสวนที่ต่ําอยางเห็นไดชัด
ประชากรวัย ทํางานเป นกลุมวัยที่ สําคัญตอการพัฒนาครอบครัว สั งคมและประเทศชาติ มี บทบาทขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจ เปนผูนําครอบครัว ตองทําหนาที่ดูแลวัยสูงอายุ วัยเด็ก และผูพิการ จากขอมูล สํานักงานสถิติแหงชาติป พ.ศ.
๒๕๕๘ พบวาประชากรวัยทํางานอายุ ๑๕-๕๙ ป มีจํานวน ๔๓ ลานคน เปนเพศหญิง ๒๒ ลานคนและเพศชาย ๒๑ ลาน
คนหรือประมาณ ๖๖% ของประชากรทั้งหมด
ในป ๒๕๕๕ พบวาประชากรวัยทํางานทั้งที่อยูในภาคแรงงาน อยูในระบบ และนอกระบบ มากกวา ๑ ใน ๑๐ ของ
ประชากรกลุมนี้เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด (รอยละ ๓๒.๔) โรคเบาหวาน (รอยละ ๒๑.๑) โรค
ระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (รอยละ ๑๘.๗) อีกทั้งปญหาสุข ภาพในภาคการเกษตร มีอัต ราปวยโรคพิษ สารกําจัดศัต รูพืช
(รหัสโรค T๖๐๐-T๖๐๙) ป ๒๕๕๕ เทากับ ๑๖.๘๘ ตอประชากรแสนคนที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC) เพิ่มขึ้นจาก
ป ๒๕๕๔ (มีคาเทากับ ๑๕.๓๑) คิด เปนรอยละ ๑๐ (สํานักงานสถิติแ หงชาติ, ๒๕๕๕ อางถึงใน กระทรวงสาธารณสุข ,
๒๕๕๗) สาเหตุสวนใหญของโรคเรื้อรังเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออก
กําลังกาย การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล เปนตน โดยพบวารอยละ ๘๒.๓ กินผักและผลไมไมเพียงพอตามขอแนะนํา และ
รอยละ ๑๘.๕ มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ (กรมอนามัย, ๒๕๕๙)
นอกจากนี้ การสํารวจประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไปทั่วประเทศ จํานวน ๕๓.๘ ลานคน พบวาเปนผูที่เลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายทั้งสิ้น ๑๒.๗ ลานคน (รอยละ ๒๓.๗) ในจํานวนนี้เปนผูที่ทํางาน ๗.๓ ลานคน (รอยละ ๕๗.๓) ไมไดทํางาน
๕.๔ ลานคน (รอยละ ๔๒.๗) ของจํานวนผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย เมื่อพิจารณาผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกายตาม
ภาวะการทํางาน พบวา ภาพรวมอัตราการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายของกลุมผูที่ทํางานต่ํากวากลุมผูที่ไมไดทํางาน (รอย
ละ ๑๘.๒ และ ๓๖.๗ ตามลําดับ) พบผูที่เ ลนกีฬาหรือออกกําลังกาย มี คะแนนสุขภาพจิตสูงกวาผูที่ไมเลนกีฬาหรือออก
กําลังกาย (คะแนน ๓๓.๐๐ และ ๓๑.๗๕ ตามลําดับ) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๔)
การเพิ่มการออกกําลังกายในพนักงานสามารถสรางพนักงานที่มีสุขภาพดีเพิ่มผลผลิตของพนักงานและลดความ
เสี่ยงของพนักงานในการเกิดโรคเรื้อรังที่ทําใหเสีย คาใชจายและสรางความเดือดรอน พนักงานที่มีกิจกรรมทางกายจะมี
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ตนทุนการดูแลรักษาที่ต่ํากวา ลาปวยไมมาก และมีประสิทธิผลมากขึ้นในที่ทํางาน (Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health, n.d.) นายจางหลายคนเชื่อวาการสรางวัฒนธรรมดานสุขภาพในที่ทํางานโดยการสนับสนุนพฤติกรรม
สุขภาพ เชน การออกกําลังกาย จะสามารถชวยดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพสูงไวได
ปญหาดานพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของวัยทํางาน
- ภาวะอ วน จากผลการสํ ารวจสุ ข ภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรา งกาย ครั้ งที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗)
เปรียบเทียบกับครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒) พบวา ความชุกของภาวะอวนมีแนวโนมสูงขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะผูห ญิง
ความชุกเพิ่มจากรอยละ ๓๔.๔ เปนรอยละ ๔๐.๗ และในผูชายเพิ่มจากรอยละ ๒๒.๕ เปนรอยละ ๒๘.๔ ซึ่งภาวะอวนวัด
จากดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ที่มีคามากกวา ๒๕ kg/m๒ นอกจากนี้ ยังพบภาวะอวนลงพุงมีค วามชุก
เพิ่มขึ้นเชนกัน ในผูหญิงรอยละ ๓๖.๑ เปนรอยละ๔๕.๐ และในผูชาย รอยละ ๑๕.๔ เปนรอยละ ๑๘.๖ ซึ่งใหรัฐบาลตอง
รับ ภาระค าใช ในการดู แ ลและรัก ษาพยาบาลผู ป วยซึ่ ง เปนโรคเรื้ อรั งต าง ๆ ในกลุ ม นี้ มากยิ่ งขึ้ น โดยใช จา ยไปกั บ การ
รักษาพยาบาลมากกวาการสงเสริ มสุขภาพและการปองกันโรค โรคเรื้ อรังตาง ๆ ที่ พบสวนใหญมีสาเหตุจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล เปนตน โดย
พบวารอยละ ๘๒.๓ กินผักและผลไมไมเพียงพอตามขอแนะนําและร อยละ ๑๘.๕ มีกิ จกรรมทางกายไมเพียงพอ (กรม
อนามัย, ๒๕๕๙)
- ปญหาการดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ พบวาคนไทยที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไปสูบบุหรี่ รอยละ ๒๓.๗ โดยสูบ
บุหรี่เปนประจํา รอยละ ๑๙.๙ และดื่มแอลกอฮอล รอยละ ๔๕.๓ ซึ่งกลุมวัยทํางานจะมีอัตราการดื่มสูงกวากลุมอายุอื่น ๆ
คือ รอยละ ๓๗.๓ (กรมอนามัย, ๒๕๕๙)
- ปญหาดานทันตสุขภาพ การติดเชื้อในชองปากจะนําไปสูการติดเชื้อที่อวัยวะสําคัญของรางกายทั้งทางตรงและ
ทางอ อ มได และโรคปริ ทั นต มี ค วามสั มพั น ธ กับ โรคระบบร า งกาย โดยเฉพาะโรคของระบบหั ว ใจหลอดเลื อ ดและ
โรคเบาหวาน ซึ่งการมีอนามัยชองปากที่ดีจะชวยลดการอักเสบเรื้อรัง ในรางกายสงผลตอความสามารถในการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดและลดอันตรายตอหลอดเลือดดวย จากผลสํารวจสภาวะสุข ภาพชองปากระดับประเทศครั้งที่ ๗ พ.ศ.
๒๕๕๕ พบวาวัย ทํางานอายุ ๓๕-๔๔ ป มีปญหาเหงือกอักเสบ รอยละ ๓๙.๓ และพบโรคปริทันตอักเสบรอยละ ๑๕.๖
แมวาเกือบทั้งหมดจะแปรงฟนแตรอยละ ๒o.๑ ยังคงไมไดแปรงฟนกอนเขานอนซึ่งเปนชวงเวลาสําคัญที่สดุ และยังขาดการ
ใชอุปกรณเสริมที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับการสงเสริมใหมีอนามัย ชองปากที่ดีและปองกันโรคในชองปาก เชน การใช
ไหมขัดฟนปองกันฟนผุบริเวณซอกฟน (กรมอนามัย, ๒๕๕๙)
- โรคไมติดตอเรื้อรัง มักพบในกลุมใชแรงงานนอยถึงปานกลาง เชน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิต สูง ไวรัสตับ
อักเสบ ปอด หัวใจ/หลอดเลือด เบาหวาน
- กลามเนื้อขาดความสมดุล เนื่องจากภาวะเสื่อมของโครงสรางกระดูกและขอ เคล็ดขัดยอกกลามเนื้อ ปวด เมื่อย
ขอ เทา เขา หลัง เอว คอ บา
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งานที่ใชแรงมาก เชน เกษตรกรรม/ผูใชแรงงาน การเคลื่อนไหวรางกายในผูทํางานลักษณะนี้ ประมาณ ๑ - ๒
ชั่วโมง ก็อาจใชพลังงานถึง ๑๕๐ แคลอรี่ ซึ่งเพียงพอสําหรับสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด แตผูใชแ รงงานจะมีภาวะ
เสื่อมของโครงสรางกระดูกและขอ เนื่องจากการใชงานหนักเกิน หรือเกิด ภาวะปวดในสวนตาง ๆ โดยเฉพาะคอ บา และ
หลัง เนื่องจากการทํางานในทาเดียว หรือในทาใดทาหนึ่งนาน ๆ หรือรวมกับการขาดการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ทําใหเกิด
การเหยียดกลามเนื้อตาง ๆ อาจจะทําใหเกิดการตึงตัว เกิดภาวะไมสมดุลของกลามเนื้อ สงผลใหการทํางานของกลามเนื้อ
ขาดความสมดุล กลามเนื้อเกิดการตึงตัว หรือบาดเจ็บได อาการที่แสดงออกมา คือ ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกกลามเนื้อ ปวด
ขอ ปวดเทา ปวดหลัง ปวดเอว ปวดคอ ปวดบา ปวดหลัง ปวดเขา เปนตน
งานที่ใชแรงปานกลาง กลาวคือขณะทํางานสวนใหญตองยืนหรือเดิน มีการเคลื่อนไหวรางกายเยอะ แตไมได
ใชแรงงานมาก มักประสบปญหาปวดขา ปวดนอง ปวดหลัง เวลายืนเขาจะรับน้ําหนักมากที่สุดในทายืน ทําใหรูส ึกปวดขอ
หมอนรองเขา เวลากดน้ําหนักลงมาก ๆ จะสงผลใหขอเขาเสื่อมเร็ว เปนโรคกลามเนื้อกระดูกหรือขอ โรคไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง ไวรัสตับอักเสบ ปอด หัวใจ/หลอดเลือด และเบาหวาน
งานที่ ใ ช แ รงน อ ย เช น พนั กงานออฟฟ ศ /คนที่ นั่ง ทํ างานเป นเวลานานติ ด ต อ กั นวั นละ ๔ ชั่ วโมงขึ้ น ไป
เนื่องจากลักษณะงานมีโอกาสที่จะไมไดใชกลามเนื้อมาก ทําใหกลามเนื้อและเอ็นมีความแข็งแรงลดลง กอใหเกิดปญหาของ
กลามเนื้อ โดยเฉพาะภาวะปวดหลัง บา ตนคอ และมีความเครียด (วิชัย เดชะทัตตานนท อางถึงใน Matichon online,
๒๕๖๐) เสี่ยงตอภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้การศึกษาจํานวนมากพบวา การทํางานนั่งโตะหรือผูที่มีการเคลื่อนไหว
รางกายนอ ยจะมี อ ายุ สั้ นและเกิด โรคต าง ๆ ได ง ายกวาคนที่ มีก ารเคลื่อนไหวมากกว า (วิศ าล คันธารั ต นกุ ล, ม.ป.ป.)
เนื่องจากพนักงานออฟฟศนั่งทํางานเปนเวลานาน ขาดการออกกําลังกาย สะสมความเครียด กินอาหารฟาส ตฟูด ขนมอบ
กรอบ น้ําอัดลม น้ําหวานเปนประจํา สงผลใหมีโอกาสเปนโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคอวนลงพุงไดสูง ปญหาโรคอื่น ๆ
ก็อาจจะตามมา อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน หรือแตก และโรคเบาหวาน (ในอนาคต) (ศรัญญา โรจนพิทักษ
ชีพ, ม.ป.ป.
๒.๓ สถานการณผูสูงอายุ
ผูสูงอายุหมายถึงผูที่มีอายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปจากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติครั้งที่ ๕ (๒๕๕๗) พบวา
ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ ๑๔.๙ ของประชากรจากจํานวนผูสูงอายุทั้งสิ้น ๑๐,๐๑๔,๗๐๕ คนเปนชาย
๔,๕๑๔,๘๑๕ คน และหญิง ๕,๔๙๙,๘๙๐ คนหรือคิดเปนรอยละ ๔๕.๑ และ ๕๔.๙ ตามลําดับ หากแบงชวงอายุข อง
ผูสูงอายุของผูสูงอายุเปน ๓ ชวง คือ วัยตน(อายุ ๖๐-๖๙ ป) วัยกลาง (อายุ ๗๐-๗๙ ป) และวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปขึ้นไป)
พบวาโดยสวนใหญแลวผูสูงอายุของประเทศไทยจะมีอายุอยูในชวงวัยตนถึงรอยละ ๕๖.๕ ของผูสูงอายุทั้งหมดเมือ่ พิจารณา
การกระจายตัวของผูสูงอายุตามเขตการปกครองหรือเขตที่อยูอาศัยและภาค พบวาผูสูงอายุอาศัยอยูในเขตเทศบาล รอยละ
๔๐.๙ และนอกเขตเทศบาลรอยละ ๕๙.๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผูสูงอายุมากที่สุด ประมาณรอยละ ๓๑.๙
รองลงมาคื อภาคกลางภาคเหนือ และภาคใต (รอยละ ๒๕.๖ รอยละ ๒๑.๑และรอยละ๑๒.๐ ตามลําดับ ) สําหรั บ
กรุงเทพมหานครมีผูสูงอายุนอยสุดคิดเปนรอยละ ๙.๔ ดัชนีการสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ
อัตราสวนของผูสูงอํายุ (อายุ ๖๐ ปขึ้นไป)ตอเด็ก (อํายุต่ํากวา ๑๕ ป) ๑๐๐ คนจากรอยละ ๒๒.๖ในป ๒๕๓๗ เปนรอยละ
๘๒.๖ ในป ๒๕๕๗ อัตราสวนพึ่งพิงวัยสูงอายุคืออัตราสวนของผูสูงอายุ (อํายุ ๖๐ ปขึ้นไป) ตอผูที่อยูในวัยทํางาน(อายุ๑๕
- ๕๙ ป) ๑๐๐ คนก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกันจากรอยละ ๑๐.๗ ในป ๒๕๓๗ เปนรอยละ ๑๘.๑ ในป ๒๕๕๔และ
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เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒๒.๓ ในป ๒๕๕๗ หมายความวาประชํากรวัยทางาน ๑๐๐ คนจะตองรับภาระเลี้ยงดูผูสูงอายุ ๒๒ คน
อัตราสวนเกื้อหนุนคืออัตราสวนของคนวัยทํางาน(อายุ ๑๕ – ๕๙ ป) ตอผูสูงอายุ (อายุ๖๐ ปขึ้นไป) ใหเห็นถึงศักยภาพของ
การเกื้อหนุนที่จํานวนคนวัยทํางานจะสามารถดูแลเกื้อหนุนผูสูงอายุหนึ่งคนพบวาอัตราสวนเกื้อหนุนมีแ นวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่องจากรอยละ ๙.๓ ในป ๒๕๓๗ เปนรอยละ ๗.๐ รอยละ ๖.๓ และรอยละ ๕.๕ (ในป ๒๕๔๕ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔
ตามลําดับ) และในป ๒๕๕๗ ลดลงเหลือรอยละ ๔.๕ ซึ่งหมายความวาคนวัยทํางาน ๔ คนสามารถเลี้ยงดูผูสูงอายุได ๑ คน
อันเปนผลมาจากจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นและจํานวนคนวัยทํางานที่ลดลง
เมื่อพิจารณาภาวะสุขภาพผูสูงอายุโดยรวมพบวาผูสูงอายุประเมินภาวะสุขภาพรางกายโดยรวมของตนเองในระหวาง
๗ วันกอนวันสัมภาษณพบวาผูสูงอายุสวนใหญประเมินวาตนเองมีสุขภาพดีรอยละ ๔๒.๔ มีสุขภาพปานกลางรอยละ ๓๘.๓
มีสุขภาพดีมากรอยละ ๓.๓ ผูสูงอายุที่ประเมินตนเองวามีสุขภาพไมดีและไมดีมากๆมีเพียงรอยละ ๑๓.๙ และรอยละ ๒.๑
ตามลําดับ(สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๗) นอกจากนี้โรคเรื้อรังที่พบบอยในผูสูงอายุในกลุมโรคและภาวะที่เปนปจจัย
เสี่ย งของโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในผูสูงอายุไทย (≥๖๐ ป) พบความชุก ดังนี้ความดันโลหิตสูงรอยละ ๕๓.๒
เบาหวานรอยละ ๑๘.๑ โรคอวน (BMI≥๒๕ กก./ตร.ม.) รอยละ ๓๕.๔ ภาวะอวนลงพุงรอยละ ๔๙.๔ และภาวะเมตาบอลิก
ซินโดรมรอยละ ๔๖.๘ เมื่อพิจารณาภาวะที่ตองพึ่งพิงในกิจวัตรพื้นฐานซึ่งหมายถึงการไมส ามารถทํากิจวัตรพื้นฐานดวน
ตนเองไดตั้งแต ๒ กิจกรรมขึ้นไปหรือไมสามารถกลั้นปสสาวะหรืออุจจาระอยางหนึ่งอยางใดไดพบความชุกของภาวะพึ่งพิง
ในกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน (ADL) ในผูสูงอายุเ ทากับรอยละ ๒๐.๗ โดยในผูสูงอายุช ายรอยละ ๑๖.๖ และผูสูงอายุหญิง
รอยละ ๒๔.๑ ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุจากรอยละ ๑๖.๐ ในกลุมอายุ ๖๐-๖๙ ปเ พิ่มเปนรอยละ ๒๔.๙ ในกลุมอายุ ๗๐๗๙ ปและเปนรอยละ ๓๑.๒ ในกลุมอายุ ๘๐ ปขึ้นไปผูสูงอายุหญิงมีค วามชุกสูงกวาผูช ายทุกกลุมอายุความชุกของภาวะ
พึ่งพิงของนอกเขตเทศบาลสูงกวาในเขตฯการกระจายตามภาคพบวาภาคใตมีความชุกสูงสุดคือรอยละ ๒๖.๕ รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือกรุงเทพฯและภาคกลางตามลําดับ
นอกจากนี้ในการสํารวจครั้งนี้ไดสอบถามผูสูงอายุถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระหวาง ๖ เดือนกอนวันสอบถาม
สัมภาษณวาไดมีการออกกําลังกาย (รวมการทํางานที่ใชแรงกาย) เปนประจําหรือไม พบวารอยละ ๓๒.๔ ผูสูงอายุมีการ
ออกกําลังกายเปนประจําอยางสม่ําเสมอโดยผูสูงอายุช ายออกกําลังกายเปนประจํามากกวาผูสูงอายุหญิง (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) ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายงานวา การมีกิจกรรมทางกายไมเพีย งพอมีมากใน
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)
ดังนั้นสถานการณสังคมสูงวัยกับปญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมและวิถีชีวติ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาวะ
อวนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง จากสถานการณและปญหาดังกลาวการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม
จะชวยในการลดปญหาจากโรคเรื้อรังได
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โครงการยอยกลุมวัยเด็ก
๑. Active play / Active leaning
๒. คลินิก ปรึกษากิจกรรมทางกายในโรงเรียนเพื่อควบคุมน้ําหนัก
๓. อบรมครูสุขศึกษา/พละ/อนามัย/เรื่องกิจกรรมทางกายที่ไมไดเนนการออกกําลังกาย
๔. ปนจักรยานเก็บขอมูล/เยี่ยมเพื่อน / แรลลี่เด็กปนจักรยานเพื่อสุขภาพ
๕. โครงการบันไดสุขภาพ
๖. การละเลนพื้นบานเพื่อสุขภาพ / ตี๋จบั / กระโดดเชือก / มวยไทย
๗. โครงการลงแปลงเกษตรในโรงเรียน
๘. โครงการสะสมแตมการมีกิจกรรมทางกาย
๙. การยืดเหยียด บริหารรางกาย กอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียน
โครงการยอยกลุมวัยทํางาน
๑. การใชศิลปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อการออกกําลังกาย
๒. เพิ่มทักษะกลุมเฉพาะ อาชีพที่อยูกบั ที่ เชน ทอผา พนักงาน office
๓. นโยบายสถานที่ทํางาน มีการเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมทางกายชวงเวลาที่เหมาะสม
๔. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
๕. อบรมและสรางแกนนําสุขภาพ
๖.
สนับสนุอนยกลุ
กิจกรรม/ชมรม
โครงการย
มวัยผูสูงอายุที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
๑. การละเลนไทยเพื่อสุขภาพ
๒. อบรมใหความรูแกชมรมผูสูงอายุเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
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

การมีกจิ กรรมทางกาย
๑) การจัดการความรู นวัตกรรม และการ
สื่อสาร
๒) การพัฒนาความสามารถของคน องคกร
เครือขาย
๓) การสรางพื้นทีต่ นแบบสุขภาวะ
๔) การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะทั้งในระดับชาติและพื้นที่ และ
๕) การสรางกลไกความรวมมือขององคกร
หนวยงาน เครือขายผูมีสวนไดสวนเสียและการ
พัฒนากลไกระดับพื้นที่โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง

โรคเรื้อรัง
๑. กลุมเสีย่ งไมเปนโรค
๒. กลุมเปนโรคคุม
อาการได
๓. โรคอวนในเด็กไม
เกิน ๑o เปอรเซ็นต

พฤติกรรมผูบริโภค
๑) เพิ่มการกินผัก ๔oo กรัม /วัน
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ตัวอยาง โครงการกิจกรรมทางกาย
๑. ความเปนมา :
กลุม วัยเด็ก
สถานการณกลุมวัยเด็ก
๑.
๒.
๓.
๔.

ชุมชนมีเด็กอวน……………………………คน
ศูนยพฒ
ั นาเด็กมีเด็กอวน...................คน
ชุมชน/โรงเรียนมีเด็กที่ใชมือถือเลนเกมสเกิน ๒ ชั่วโมงติดตอกัน.................คน คิดเปนรอยละ.................
กิจกรรม/โครงกาที่เกีย่ วกับกิจกรรมทางกายสําหรับผูส ูงอายุ.........โครงการ คิดเปนรอยละ.................

สาเหตุสําคัญ
๑. พอแมไมมเี วลาดูแล
๒. พอแมอนุญาตใหลูกเลน/ไมควบคุมวินัย
๓. เด็กไมมีทางเลือกอื่นในการทํากิจกรรมทางกาย
๔. เทคโนโลยีเปนแรงจูงใจใหมกี ิจกรรมทางกายนอย
๕. สิ่งยั่วยุทําใหเกิดกิจกรรมทางกายนอย เชน สังคมเมืองมีรานเกมสในพื้นที่
แนวทางสําคัญ
๑. Active play / Active leaning
๒. คลินกิ ปรึกษากิจกรรมทางกายในโรงเรียนเพื่อควบคุมน้าํ หนัก
๓. อบรมครูสขุ ศึกษา/พละ/อนามัย/เรื่องกิจกรรมทางกายที่ไมไดเนนการออกกําลังกาย
๔. ปนจักรยานเก็บขอมูล/เยีย่ มเพือ่ น / แรลลีเ่ ด็กปนจักรยานเพื่อสุขภาพ
๕. โครงการบันไดสุขภาพ
๖. การละเลนพื้นบานเพื่อสุขภาพ / ตี๋จับ / กระโดดเชือก / มวยไทย
๗. โครงการลงแปลงเกษตรในโรงเรียน
๘. โครงการสะสมแตมการมีกิจกรรมทางกาย
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๒. กลุม วัยทํางาน
สถานการณ กลุมวัยทํางาน
- โรคหัวใจและหลอดเลือด (รอยละ ๓๒.๔)
- โรคเบาหวาน (รอยละ ๒๑.๑)
- โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (รอยละ ๑๘.๗)
- กินผักและผลไมไมเพียงพอ รอยละ ๘๒.๓
- มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ รอยละ ๑๘.๕
สาเหตุสําคัญ
๑. ดานบุคคล
๑.๑) พฤติกรรมนั่งอยูหนาจอเพือ่ ดูโทรทัศน ใชคอมพิวเตอร
๑.๒) พฤติกรรมของบุคคลทําใหเกิดการเจ็บปวย เชน การอดอาหารเชา รับประทานอาหารไม
ตรงเวลา นัง่ ทํางานนานๆ นอนดึก ดื่มเหลา สูบบุหรี่ ขาดการออกกําลังกาย
๑.๓) ความใสใจตอสุขภาพของตนเองมีนอย
๒. สภาพแวดลอม
๒.๑) ขอจํากัดเรื่องการเดินทาง และความปลอดภัยของสถานที่ในการทํากิจกรรม
๒.๒) การสรางบรรยากาศทีเ่ อื้อตอการทํากิจกรรม
๓. ระบบและกลไกในการสนับสนุน
๓.๑) การสื่อสารการรณรงค ใหขอมูลขาวสาร การกระตุนเพื่อใหกลุมวัยทํางานหันมาใสสขุ ภาพ
ยังมีนอย และไมตอเนื่อง
๓.๒) ในปจจุบันการสงเสริมเรื่องกิจกรรมทางกายของหนวยงานตางๆยังคงมุงเนนสงเสริมเพียง
เรื่องการออกกําลังกายเทานั้น ซึง่ การทํากิจกรรมทางกายครอบคลุมการประกอบกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันและในสายอาชีพ การทํากิจกรรมในเวลาวาง
๓.๓) หลายหนวยงานมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกายแตยงั ขาดการ
ประเมิน ติดตามผล เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมตามกลุมวัย
แนวทางสําคัญ
๑. การใชศลิ ปวัฒนธรรมพื้นบานเพื่อการออกกําลังกาย
๒. เพิ่มทักษะกลุม เฉพาะ อาชีพทีอ่ ยูกับที่ เชน ทอผา พนักงาน office
๓. นโยบายสถานทีท่ ํางาน มีการเคลือ่ นไหว จัดกิจกรรมทางกายชวงเวลาที่เหมาะสม
๔. โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค
๕. อบรมและสรางแกนนําสุขภาพ
๖. สนับสนุนกิจกรรม/ชมรม ที่เกีย่ วกับกิจกรรมทางกาย

10

๓. กลุม พระสงฆ
สถานการณ กลุมพระสงฆ
๑. จํานวนพระสงฆทมี่ ีการเจ็บปวยดวยโรค เบาหวาน ความดัน หัวใจ ....................คน
๒. จํานวนพระสงฆทมี่ ีน้ําหนักเกิน ........................คน
สาเหตุสําคัญ
๑. ชาวบานถวายอาหารที่สง ผลตอสุขภาพ เกิดโรคอวน
๒. มีกิจกรรมทางกายนอย ไมสามารถออกกําลังกายได ผิดพระธรรมวินัย
๓. แมครัวที่ทําอาหารในงานบุญตางๆปรุงอาหารที่สงผลตอสุขภาพ
๔. การเขาไมถึงระบบสุขภาพ
แนวทางสําคัญ
๑. การสรางความเขาใจตอการถวายอาหารทีต่ องคํานึงถึงสุขภาพของพระสงฆ
๒. การใชพระธรรมวินัยเพื่อสรางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
๓. การถวายความรู “กิจวัตร ๑๐ เพื่อสุขภาพดานกิจกรรมทางกาย”
๔. วัด มัสยิด สรางเสริมสุขภาพ
๕. อบรม มรรคนายก/ญาติโยม/คนทําอาหาร /แมครัวที่ทําอาหารถวายพระเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
ใหพระ ไมถวายบุหรี่
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๔. วัยผูส ูงอายุ
สถานการณ กลุมวัยผูสูงอายุ
๑. จํานวนผูสูงอายุเจ็บปวย...................คน คิดเปนรอยละ.................
๒. จํานวนผูสูงอายุอวน................คน คิดเปนรอยละ.................
๓. จํานวนผูปวยติดเตียง..................คน คิดเปนรอยละ.................
๔. กิจกรรม/โครงกาที่เกีย่ วกับกิจกรรมทางกายสําหรับผูส ูงอายุ.........โครงการ คิดเปนรอยละ
.................
๕. จํานวนผูสูงอายุทมี่ ีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมทางกาย............คน คิดเปนรอยละ.................
สาเหตุสําคัญ
๑. กิจกรรมทางกายมีนอย
๒. การเขาไมถึงระบบสุขภาพ
แนวทางสําคัญ
๑. การละเลนไทยเพื่อสุขภาพ
๒. อบรมใหความรูแกชมรมผูสงู อายุเกีย่ วกับกิจกรรมทางกาย
๓. กิจกรรมคนสามวัย เชน กิจกรรมปลูกปา Rally กิจกรรมอนุรักษ
๔. สนับสนุนกิจกรรม/การสรางชมรมผูสูงอายุ / การประกวดผูสงู อายุแข็งแรง (ตนแบบ)
๕. โครงการสรางการเรียนรูโดยใชผูสงู อายุเปนวิทยากรในการสอนเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน /
สอนการละเลนไทย/ภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําวาว เลานิทาน
๖. พัฒนาอาสาสมัครดูแลผูสงู อายุ คนหาอาสมัครโดยธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพผูด แู ล
๗. สรางนวัตกรรมสําหรับฟนฟูดแู ลผูส ูงอายุทตี่ ดิ เตียง
๘. สรางอาสาสมัครผูส ูงอายุทตี่ ดิ สังคมในการดูแลเพื่อน “เพื่อนดูแลเพื่อน”
๙. สรางกระบวนการเทคโนโลยีในการดูแลผูสงู อายุในชุมชน
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๒. วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค
มีกิจกรรมทางกาย ๘๐ %

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการมี
กิจกรรมทางกาย

การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค

เปาหมาย
แกนนําโรงเรียน ......... คน
แกนนําชุมชน ......... คน
แกนนําหนวยงาน ......... คน
แกนนําผูสงู อายุ ......... คน
๑) กลุมเสีย่ ง ......... คน
๒) กลุมผูปวย ......... คน
๓) กลุมผูสงู อายุ ......... คน
๔) กลุมเด็กนักเรียน ......... คน

ตัวชีว้ ัด
๑) เกิดกิจกรรมทางกายในชุมชน
๒) เกิดแกนนํา/ชมรม
๓) เกิดกลุมแกนนําในหนวยงาน
๔) เกิดกลุมแกนนําผูสงู อายุ
๑) มีโครงการ แผน กิจกรรมทางกาย
โรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก มีชมรม
เกีย่ วกับกิจกรรมทางกาย
๒) หนวยงาน มีแผน โครงการเกีย่ วกับ
กิจกรรมทางกาย
๓) ชุมชนทองถิ่น มีแผน โครงการ

๑) กลุมเสีย่ ง ......... คน
๒) กลุมผูปวย ......... คน
๓) กลุมผูสงู อายุ ......... คน
๔) กลุมเด็กนักเรียน ......... คน

๑) การบริโภคผัก - ผลไม ครึ่งกิโลกรัม
ตอวัน
๒) วัยเด็ก วัยทํางาน ผูส ูงอายุมี
กิจกรรมทางกาย ควบคูกับการบริโภค

๓. วิธีการ :จําแนกตามกลุม เปาหมาย
๓.๑) เด็ก/เยาวชน/โรงเรียน
- สรางแกนนําครู – โรงเรียน ใหเขาใจเรื่องการบริโภค – การมีกิจกรรมทางกาย
- การนําโปรแกรม ตํารับอาหารสุขภาพทัง้ อาหารเชา – อาหารกลางวัน มาใชในโรงเรียน
- การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน เกษตรในโรงเรียน การเรียนนอกหองเรียน
การละเลนไทย/กีฬาไทย เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียน
๓.๒) วัยทํางาน/หนวยงาน
- การสรางแกนนําคนทํางานโดยมีแกนนําจากหนวยงานตาง ๆ
- การจัดอาหารในงานประชุมทีเ่ อื้อตอสุขภาพ เพิม่ ผัก–ผลไม เปลีย่ นอาหารวางเปนผลไม/น้ําสมุนไพร
- การรณรงคใหมีการเพิม่ การเคลื่อนไหวทางกายในระหวางการทํางาน/การประกวดหนวยงานตนแบบ
๓.๓) ผูสงู อายุ/ชุมชน
-การสรางแกนนําในชุมชน – อาสาสมัคร – อสม.
- มีการสงเสริม การปลูกพืชผัก ผลไม รั้วกินได / สวนผักคนเมือง
- รณรงคการเพิ่มการกินผัก – ผลไม ประกวดตํารับอาหารสุขภาพ – อาหารจากผัก น้ําสมุนไพร
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- รณรงคใหมีกิจกรรมทางกายในการทํางานในชีวติ ประจําวัน / การเดินในการสัญจร มีกิจกรรมเดิน วิ่ง
จักรยาน / การออกกําลังกาย ในรูปแบบตาง ๆ
๓.๔) กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู ๓ ครั้ง/ป
๓.๕) การผลิตสื่อ/คูมือ เพื่อการรณรงค จูงใจใหกบั คนในชุมชน การใชสื่อวิทยุทองถิ่น
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