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อภิิธานศััพท์ี่
คำ�ศัพัท ์          ติวัย่อ                    คว�มหม�ย

ภ�วะไขีมันัสำะสำมั

ดชั่นีมัวลก�ย

องค์ป์ระกอบขีองร่�งก�ย

สุำขีภ�พ็ด��น
ค์�รดิ์โอเมัแทบอลิก
พ็ฒัน�ก�รด��นค์ว�มัคิ์ด

ค์ว�มัทุพ็พ็ลภ�พ็/ก�ร
ไม่ัสำ�มั�รถเค์ล่�อนไหวได�

ช่่วงเวล�ที� มีัค์ว�มับกพ็ร่อง ก�รจัำ�กดัก�รทำ�กิจักรรมั และขี�อจัำ�กดัในก�รเขี��ร่วมั 
กิจักรรมัต่�ง ๆ
ค์ว�มัสำ�มั�รถขีองบุค์ค์ลหน่�งในก�รจัดัก�รและตอบสำนองต่อประสำบก�รณท์�งด��น 
อ�รมัณต่์�ง ๆ เช่่น ค์ว�มัเค์รียด ค์ว�มัวิตกกงัวล ค์ว�มัร้�สำก่ ภ�วะจิัตใจั ค์ว�มักระวน- 
กระว�ย/ก�รขี�ดค์ว�มัยบัยั�งช่ั�งใจั
ก�รเล่นที� มีัก�รเค์ล่�อนไหว ซ่� งเทียบเท่�กบักิจักรรมัท�งก�ยที� มีัระดบัป�นกล�ง
ถ่งหนักมั�ก ซ่� งเด็กจัะร้�สำ่กหอบเหน่� อยและร้�สำ่กได�ถ่งค์ว�มัอบอุ่นภ�ยในร่�งก�ย 
ก�รเล่นนี�อ�จัเป็นได�หล�ยร้ปแบบ และอ�จัเป็นก�รเล่นร่วมักบัเด็กค์นอ่�น ๆ ผู้้�ด้แล 
และอ�จัมีัอุปกรณด์�วยหร่อไม่ัก็ได�

ก�รจัดัก�รด��นอ�รมัณ์

ก�รเล่นแบบใช่�พ็ลงัง�น

ก�รออกกำ�ลงัก�ย

ค์ว�มัแข็ีงแรง

ก�รเล่นบนพ่็�น

ท�รก

ก�รทำ�กิจักรรมั
แบบมีัปฏิิสำมััพ็นัธิ ์

ก�รเล่นแบบมีัปฏิิสำมััพ็นัธิ ์

กิจักรรมัท�งก�ย
ระดบัเบ�

ปริมั�ณออกซิเจันที�
ร่�งก�ยต�องใช่�ในระหว่�ง
ก�รออกก�ลงัก�ย

BMI

BMI-for-age
or BMI z-score

ไขีมันัส่ำวนเกินในร่�งก�ย (ภ�วะนำ ��หนกัเกิน โรค์อ�วน) ต�มัที�วดัได�จั�กดชั่นีมัวลก�ย 
ดชั่นีมัวลก�ยต�มัเกณฑ์อ์�ยุ ดชั่นีมัวลก�ยแบบ Z-Score ค์ว�มัหน�ขีองไขีมันัใต�ผิู้วหนงั 
มัวลไขีมันั
สำดัส่ำวนขีองไขีมันัในร่�งก�ย และมัวลร่�งก�ยที�ปร�ศจั�กไขีมันัซ่�งสำ�มั�รถวดัเป็นอตัร�
ส่ำวนไขีมันัในร่�งก�ย ดชั่นีมัวลก�ย (โปรดด้ด��นล่�ง) และเสำ�นรอบเอวเป็นสิำ�งที�ชี่ �ให�เห็น 
ถง่องค์ป์ระกอบขีองร่�งก�ย และในหล�ย ๆ  กรณี จัะถ่อเป็นตวัชี่ �วดัที�มีัประสิำทธิิภ�พ็ใน
ก�รระบุถง่ค์ว�มัเสีำ�ยงด��นสุำขีภ�พ็ที�มีัค์ว�มัเกี�ยวขี�องกบัภ�วะไขีมันัสำะสำมัที�มั�กเกินพ็อดี

ดชั่นีมัวลก�ยสำ�หรบัเด็กที�ปรบัต�มัเกณฑ์อ์�ยุ และเป็นไปต�มัมั�ตรฐ�น
ค่์�เบี� ยงเบนมั�ตรฐ�นขีองดชั่นีมัวลก�ยจัะวดัจั�กนำ ��หนักสำมััพ็ทัธิที์� ปรับไปต�มั 
อ�ยุและเพ็ศขีองเด็ก เม่ั�อพิ็จั�รณ�ถง่อ�ยุ เพ็ศ ดชั่นีมัวลก�ย และมั�ตรฐ�นก�รอ��งอิง 
ที� มีัค์ว�มัเหมั�ะสำมัขีองเด็กแล�ว เร�จัะสำ�มั�รถกำ�หนดดชั่นีมัวลก�ยแบบ Z-Score  
(หร่อเปอรเ์ซ็นไทลด์ชั่นีมัวลก�ยต�มัเกณฑ์อ์�ยุเทียบเท่�) ขี่ �นมั�ได�
ก�รส่ำงผู้ลต่อกนัระหว่�งค์ว�มัดนัโลหิต ไขีมันัในเสำ�นเล่อด น��ต�ลในเล่อด และอินซ้ลิน 
ต่อร่�งก�ย
กระบวนก�รด��นพ็ฒัน�ก�รในก�รเรียนร้� ก�รจัดจัำ� ค์ว�มัสำนใจั สำมั�ธิิ และภ�ษ�

กิจักรรมัท�งก�ยที�มีัก�รว�งแผู้น จัดัโค์รงสำร��ง ทำ�ซำ ��เป็นประจัำ� และมีัเป้�หมั�ย

ก�รวัดสำมัรรถภ�พ็ที� ร่�งก�ยจัะสำ�มั�รถทำ�ง�นได�อย่�งมีัประสิำทธิิภ�พ็และ 
ประสิำทธิิผู้ล ระหว่�งก�รทำ�ง�นและก�รทำ�กิจักรรมัย�มัว่�ง รวมัถ่งค์ว�มัแข็ีงแรง 
ขีองร่�งก�ย และค์ว�มัแข็ีงแรงขีองปอดและหวัใจั เป็นต�น
ก�รเล่นขีองท�รกภ�ยใต�ก�รด้แล ซ่�งท�รกจัะเค์ล่�อนไหวไปบนพ่็�นและพ็ฒัน�ทกัษะ 
ก�รใช่�กล��มัเน่�อ
เด็กที�มีัอ�ยุน�อยกว่�หน่�งปี ในก�รศก่ษ�ฉบบันี�ค่์อเด็กที�มีัอ�ยุ 0-11.9 เด่อน

กิจักรรมัที�ทำ�ร่วมักบัพ่็อแม่ัหร่อผู้้�ด้แล ซ่�งไม่ัมีัก�รใช่�เวล�ไปกบัหน��จัอเพ่็�อสำร��งค์ว�มั 
บนัเทิง กิจักรรมัเหล่�นี�อ�จัรวมัไปถ่งก�รอ่�นหนงัส่ำอ ก�รร�องเพ็ลง ก�รเล่�นิท�น 
ก�รระบ�ยสีำ ก�รต่อบล็อก ก�รตดัแปะ ก�รเล่นปริศน�ค์ำ�ท�ย และเกมัสำต่์�ง ๆ
โปรดด้ “ก�รเล่น”
ก�รเล่นแบบมีัปฏิิสำมััพ็นัธิค่์์อ ก�รเล่นร่วมักบัพ่็อแม่ัหร่อผู้้�ด้แล ที� เด็ก และผู้้�ใหญ่่/
เด็กโตจัะมีัปฏิิสำมััพ็นัธิก์นั และมีัส่ำวนร่วมัในก�รเล่น เพ่็�อก�รเรียนร้�ท�งค์ว�มัคิ์ดและ 
ก�รเรียนร้�ด��นกล��มัเน่�อ

สำำ�หรบัเด็กนั�น กิจักรรมัท�งก�ยที�มีัระดบัเบ�จัะมีัก�รใช่�พ็ลงัง�นเท่�กบั 1.5-4 METs 
กล่�วค่์อ กิจักรรมัที� มีัค่์�พ็ลงัง�น 1.5 ถ่ง 4.0 เท่�ขีองพ็ลงัง�นที� ใช่� ไปในขีณะพ็กั 
สำำ�หรบัเด็กค์นดงักล่�ว สำำ�หรบัเด็กเล็กแล�ว กิจักรรมันี�อ�จัค์รอบค์ลุมัไปถง่ก�รเดินช่�� 
ก�รอ�บนำ �� หร่อกิจัวตัรประจัำ�วนัต่�ง ๆ ที�ทำ�ให�เด็กร้�สำก่ร�อนหร่อมีัอ�ก�รเหน่�อยหอบ
ปริมั�ณออกซิเจันที� ร่ �งก�ยต�องใช่� ในระ หว่�งก�รออกกำ�ลังก�ย (MET ) 
ค่์อก�รวดัท�งสำรีรวิทย� ที�แสำดงถง่ค่์�พ็ลงัง�น (หร่อแค์ลอรี)
จั�กปริมั�ณออกซิเจันที� ร่�งก�ยต�องใช่�ในระหว่�งก�รออกกำ�ลงัก�ยแต่ละค์รั�ง 
แต่ละหน่วยขีอง MET ค่์อค่์�พ็ลงัง�นเทียบเท่�ที�บุค์ค์ลหน่�งใช่�ไประหว่�งก�รนั�งพ็กั

นำ ��หนกั (กิโลกรมัั)/ส่ำวนส้ำง (เมัตร)2

LPA

MET
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กิจักรรมัท�งก�ยระดบั
ป�นกล�งหร่อหนกัมั�ก

พ็ฒัน�ก�รด��นกล��มัเน่�อ

ก�รนอนกล�งวนั

ช่่วงเวล�เน่อยนิ�งที� ไม่ัได� 
อย่้หน��จัอ

กิจักรรมัท�งก�ย

ก�รเล่น

เด็กก่อนวยัเรียน

ท่�นอนค์วำ��

สุำขีภ�พ็จิัตวิทย�สำงัค์มั

ก�รถ้กจัำ�กดั
ก�รเค์ล่�อนไหว

ช่่วงเวล�เน่อยนิ�ง
ที�อย่้หน��จัอ

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง

พ็ฤติกรรมัก�รนอน

เด็กวยัหดัเดิน

ช่่วงเวล�ฝึึกค์วำ��

เด็กที�มีัอ�ยุตั�งแต่ 3 ปีขี่ �นไป แต่ไม่ัเกิน 5 ปี (36.0-59.9 เด่อน)

เด็กที�นอนค์วำ��หน��ลงกบัพ่็�น โปรดด้ “ก�รฝึึกค์วำ��”

รวมัถง่มิัติขีองสุำขีภ�พ็ด��นจิัตใจั อ�รมัณ ์และสำงัค์มั

เวล�ที�ท�รกหร่อเด็กนั�งอย่้ในรถเข็ีนหร่อเก��อี �รบัประท�นอ�ห�รที�มีัสำ�ยรดั หร่อเวล� 
ที� ผู้้�ใหญ่่อุ�มัด�วยก�รใช่�เป้อุ�มั (ไม่ัว่�จัะอย่้ด��นหน��หร่อด��นหลงัขีองผู้้�อุ�มั) ซ่�งท�รกไม่ั 
สำ�มั�รถเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยได�อย่�งอิสำระ
เวล�ที� ใช่� ไปกับก�รรับช่มัค์ว�มับันเทิงผู่้�นอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำ ์ โดยไม่ัมีัก�ร 
เค์ล่�อนไหว (โทรทศัน ์ค์อมัพิ็วเตอร ์อุปกรณม่์ัอถ่อ)
ไม่ัรวมัก�รเล่นเกมัสำบ์นอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำที์�ต�องใช่�ก�รขียบัตวั ซ่�งจัำ�เป็นต�องมีั 
กิจักรรมัท�งก�ย หร่อก�รเค์ล่�อนไหวร่วมัด�วย
พ็ฤติกรรมัใด ๆ  ที�ทำ�ในขีณะต่�น ซ่�งใช่�พ็ลงัง�น ≤ 1.5 METs เม่ั�ออย่้ในท่�นั�ง นอนเอนหลงั 
หร่อนอนร�บ
สำำ�หรบัเด็กที� มีัอ�ยุตำ� �กว่� 5 ปีแล�ว จัะรวมัถ่งเวล�ที� ถ้กจัำ�กดัอย่้ในค์�รซี์ท เก��อี �- 
รบัประท�นอ�ห�ร รถเข็ีน หร่ออย่้ในอุปกรณที์�ใช่�เพ่็�อก�รอุ�มั หร่ออย่้บนหลงัขีองผู้้�ด้แล 
ซ่�งรวมัไปถง่เวล�ที�ใช่�ไนก�รนั�งเงียบ ๆ เพ่็�อฟัิงนิท�น
ระยะเวล�และเวล�ในก�รนอนหลบั
สำำ�หรบัเด็กที�มีัอ�ยุตำ��กว่� 5 ปีแล�ว จัะรวมัถง่ก�รนอนในตอนกล�งค่์น
และก�รนอนกล�งวนั
เด็กที�มีัอ�ยุตั�งแต่ 1 ปีขี่ �นไป แต่ไม่ัเกิน 3 ปี (12.0-35.9 เด่อน)

ช่่วงเวล�ที�ท�รกใช่�ในก�รนอนร�บโดยหนัหน��เขี��กบัพ่็ �นในขีณะที�ต่�นอย่้ (ท่�ค์วำ��) โดย
ไม่ัมีัก�รจัำ�กดัก�รเค์ล่�อนไหวขีองแขีนและขี�

MVPA

PA

ในเด็กนั�น กิจักรรมัท�งก�ยที�มีัระดบัป�นกล�งจัะเทียบเท่�กบัก�รใช่�พ็ลงัง�น 4-7 METs 
กล่�วค่์อ 4-7 เท่�ขีองพ็ลงัง�นที�ใช่�ไประหว่�งก�รพ็กัขีองเด็กค์นดงักล่�ว
กิจักรรมัท�งก�ยที�มีัระดบัหนกัมั�กจัะเทียบเท่�กบั >7 METs
สำำ�หรบัเด็กเล็ก กิจักรรมัเช่่นนี�อ�จัรวมัไปถง่ก�รเดินเร็ว ก�รขีี�จักัรย�น เกมัวิ�งไล่บอล 
ว่�ยนำ �� เต�น ฯลฯ ซ่�งทำ�ให�เด็กร้�สำก่ร�อนและห�ยใจัลำ�บ�ก โปรดด้ “ก�รเล่นแบบใช่�พ็ลงัง�น”

พ็ฒัน�ก�รด��นระบบกล��มัเน่�อและกระด้กขีองเด็ก และก�รสำั�งสำมัทกัษะกล��มัเน่�อ 
มัดัใหญ่่ (บ�งค์รั�งเรียกว่� ทกัษะก�รเค์ล่�อนไหวขีั�นพ่็ �นฐ�น) และทกัษะกล��มัเน่�อมัดัเล็ก 
ซ่�งรวมัไปถง่ก�รค์วบคุ์มัวตัถุ

ช่่วงเวล�ในก�รนอนหลบั โดยปกติแล�วจัะเป็นระหว่�งวนั ซ่�งนอกเหน่อไปจั�กก�รนอน
หลบัทั�วไปในเวล�กล�งค่์น
ปกติแล�วจัะหมั�ยถง่เวล�ที�ใช่�ไปกบัก�รนั�งโดยไม่ัใช่�เวล�ไปกบัหน��จัอเพ่็�อสำร��งค์ว�มั 
บนัเทิง สำำ�หรบัเด็กเล็กแล�ว ช่่วงเวล�นี�จัะรวมัไปถง่ก�รนอนบนแผู่้นป้รอง ก�รนั�งบน 
เก��อี �รบัประท�นอ�ห�รสำำ�หรบัเด็ก รถเข็ีนเด็ก ซ่�งทำ�ให�เด็กมีัก�รเค์ล่�อนไหวเพี็ยง 
เล็กน�อย ก�รนั�งอ่�นหนงัส่ำอ หร่อก�รเล่นเกมัสำที์�อย่้กบัที�

ก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยที�ใช่�พ็ลงัง�นมั�กกว่�พ็ลงัง�นที�ใช่�ในขีณะพ็กั
สำำ�หรบัเด็กเล็กแล�ว กิจักรรมันี�อ�จัรวมัไปถง่ก�รเดิน ก�รค์ล�น ก�รวิ�ง ก�รกระโดด 
ก�รทรงตวั ก�รปีนผู่้�นหร่อขี��มัสิำ� งกีดขีว�ง ก�รเต�น ก�รนั� งบนขีองเล่นที� มีัล�อ 
ก�รปั� นจักัรย�น ก�รกระโดดเช่่อก ฯลฯ
ค์ำ�จัำ�กดัค์ว�มัขีองก�รเล่นนี�จัะเป็นไปเพ่็� อประโยช่นข์ีองก�รเล่นนั�น ๆ ( โดยไม่ัมีั 
เ ป้�ห มั�ยเฉพ็�ะ)  โดยก�รเ ล่ นจัะขี่ �นอ ย่้ กับค์ว�มัสำมััค์รใจั  ทำ �ให� ผู้้� เ ล่ นได� 
ร้�สำ่กเพ็ลิดเพ็ลิน และเป็นไปต�มัจิันตน�ก�ร ก�รเล่นนี�อ�จัเป็นก�รเล่นค์นเดียว 
หร่อเล่นเป็นกลุ่มั และจัะมีัหร่อไม่ัมีัอุปกรณก็์ได� เด็กเล็กจัะได�รบัและเสำริมัสำร��งทกัษะ
และพ็ฒัน�ก�รผู่้�นก�รมีัปฏิิสำมััพ็นัธิ ์ในก�รเล่นกบัผู้้�ค์นและวตัถุต่�ง ๆ
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ข้้อมูีลสรุปี

 ก�รไม่ัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยถ่อเป็นปัจัจัยั 
เสีำ�ยงระดบัต�น ๆ ที�ทำ�ให�เกิดก�รเสีำยชี่วิตทั�วโลก  
และเป็นอีกปัจัจััยหน่� งที� นำ�ไปส่้ำภ�วะนำ ��หนัก 
เกินและโรค์อ�วนเพิ็� มัขี่ �น ช่่วงวัยเริ� มัต�นขีอง 
ชี่วิตเป็นช่่วงแห่งพ็ฒัน�ก�รท�งด��นร่�งก�ย  
และค์ว�มัคิ์ดแบบก��วกระโดด และเป็นช่่วงแห่ง 
ก�รเสำริมัสำร��งนิสำยั โดยพ็ฤติกรรมัก�รใช่�ชี่วิต 
ขีองค์รอบค์รัวจัะสำ�มั�รถเปลี� ยนแปลงและ 
ปรบัเปลี�ยนได�เสำมัอ เพ่็�อให�เป็นไปต�มัขี�อแนะนำ� 
ในแง่ขีองเวล�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในแต่ 
ละวนั โดยเฉพ็�ะในเด็ก จัะต�องมีัก�รนำ�ร้ปแบบ 
ก�รทำ�กิจักรรมัแบบบ้รณ�ก�ร 24 ช่ั� วโมัง 
มั�พิ็จั�รณ� เน่�องจั�กในหน่�งวนัจัะประกอบไป 
ด�วยก�รนอนหลับ พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และ 
กิจักรรมัท�งก�ยที� มีัระดับเบ� ป�นกล�ง 
และหนกัมั�ก

 ผู้้�อ่�นเป้�หมั�ยขีองขี�อแนะนำ�ฉบบันี�ค่์อ 
ผู้้�กำ�หนดนโยบ�ยที�อย่้ภ�ยใต�สำงักดักระทรวง 
สำ�ธิ�รณสุำขี กระทรวงศ่กษ�ธิิก�ร และ/หร่อ 
ก ร ะ ท ร ว ง สำ วั สำ ดิ ก � ร สำั ง ค์ มั ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ที� มีัร�ยได�ส้ำง รวมัถ่งประเทศที� มีัร�ยได�ตำ� � 
และร�ยได�ป�นกล�ง ผู้้�ที�ทำ�ง�นในองค์ก์รที� ไม่ั 
ใช่่ขีองรฐั และสำถ�นบริก�รด��นพ็ฒัน�ก�รใน 
เด็กปฐมัวยั และผู้้�ให�ค์ำ�แนะน�และชี่�นำ�แนวท�ง 
แก่ผู้้�ด้แล เช่่น แพ็ทยแ์ละพ็ย�บ�ลชุ่มัช่น หร่อ 
แพ็ทย์เวช่ศ�สำตร์ค์รอบค์รัวและพ็ย�บ�ล  
กุมั�รแพ็ทย ์ หร่อนกักิจักรรมับำ�บดั ขี�อแนะนำ� 
เหล่�นี�มีัค์ว�มัมุ่ังหมั�ยที�จัะมั�ช่่วยเจั��หน��ที�  
ในก�รพ็ฒัน�แผู้นง�นระดบัประเทศ เพ่็�อเป็น 
ก�รเพิ็� มัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในเด็กเล็ก  
ลดเวล�เน่อยนิ�ง และให�พ็วกเขี�ได�ใช่�เวล�นอน 
หลบัได�อย่�งมีัคุ์ณภ�พ็โดยอ��งอิงจั�กเอกสำ�ร 
ขี�อแนะนำ� และกำ�หนดองค์ป์ระกอบที� มีัค์ว�มั 
สำำ�ค์ญั่ในด��นก�รให�บริก�รเพ่็�อก�รด้แลเด็ก 

และก�รอบรมัก่อนก�รให� บริก�รสำำ�หรับ 
ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ด��นก�รด้แลสุำขีภ�พ็ และพ็ฒัน�ก�ร 
ในเด็กปฐมัวยั

 เป้�หมั�ยโดยรวมัขีองขี�อแนะนำ�นี�ค่์อ 
เพ่็�อเป็นก�รให�ขี�อเสำนอแนะเกี�ยวกบัช่่วงเวล� 
ในหน่�งวนั ที� เด็กเล็กซ่�งมีัอ�ยุตำ��กว่� 5 ปี ค์วร 

จัะได�มีัก�รขียบัร่�งก�ยหร่อนอนหลบัอย่�ง 
เพี็ยงพ็อเพ่็�อสุำขีภ�พ็และค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี รวมัถง่ 
ร ะ ย ะ เ ว ล � ที� เ ด็ ก ก ลุ่ มั นี� ค์ ว ร ใ ช่� ไ ป กั บ
ก�รอย่้บนหน��จัอโดยไม่ั มีัก�รเค์ล่� อนไหว 
หร่อถ้กจัำ �กัดก�รเค์ล่� อนไหว ขี�อแนะ นำ � 
ฉบับนี�จัะช่่วยเติมัเต็มัขี�อแนะนำ�ที�จััดทำ�โดย 
องค์ก์�รอน�มัยัโลกในเร่�องขีองก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ย เน่�องจั�กขี�อแนะนำ�ระดบัโลกเกี�ยวกบั 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเพ่็�อสุำขีภ�พ็ในปี 2553   
ไม่ัได�ให�ขี�อม้ัลขีองเด็กที�มีัอ�ยุตำ��กว่� 5 ปีเอ�ไว�  
นอกจั�กนั�น ขี�อแนะนำ�ฉบบันี�ยงัมีัส่ำวนช่่วยในก�ร 
นำ�ค์ำ�แนะนำ�ขีองค์ณะกรรมัก�รยุติโรค์อ�วนใน 
เด็ก และแผู้นก�รดำ�เนินง�นระดบัโลกด��น 
กิจักรรมัท�งก�ยปี 2561-2573 ไปปฏิิบัติ  
อีกทั�งยงัมีัส่ำวนในก�รว�งกรอบก�รเลี �ยงด้เด็ก 
เล็กอย่�งใส่ำใจัที�มีัค์ว�มัค์รอบค์ลุมัมั�กขี่ �น ก�ร 
บ่มัเพ็�ะนิสำัยที� ค์ำ�น่งถ่งค์ว�มัต�องก�รด��น 
สุำขีภ�พ็ โภช่น�ก�ร และค์ว�มัปลอดภยั รวมัถง่ 
โอก�สำในก�รเรียนร้�ในช่่วงแรกขีองชี่วิต ทั�งนี�  
ขี�อแนะนำ�ไม่ัได�ชี่ �ให�เห็นถง่ค์ว�มัต�องก�รในก�ร 
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ย พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง และ 
ก�รนอนขีองเด็กที�มีัภ�วะทุพ็พ็ลภ�พ็ หร่อเด็กที�  
มีัอ�ก�รเจ็ับป่วยเร่ �อรงัเป็นก�รเฉพ็�ะ แมั�ว่� 
ขี�อแนะนำ�อ�จัมีัค์ว�มัเหมั�ะสำมัสำำ�หรบัเด็กที� มีั 
ภ�วะทุพ็พ็ลภ�พ็ หร่อเด็กที� มีัอ�ก�รเจ็ับป่วย 
เร่ �อรงั แต่พ่็อแม่ัและผู้้�ด้แลค์วรขีอรบัค์ำ�ปรก่ษ� 
เพิ็�มัเติมัจั�กผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ด��นสุำขีภ�พ็ หร่อผู้้�มีั 
ส่ำวนเกี� ยวขี�องในก�รให� บริก�รแก�ปัญ่ห� 
เบ่ �องต�นสำำ�หรบัเด็ก

ข้้อมููลสรุุป
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 ก�รจััดทำ�ขี�อแนะนำ�ฉบับนี�เป็นไปใน 
ทิศท�งเดียวกบัค่้์ม่ัอขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก 
เกี�ยวกบัก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� และได�เริ�มัจัดัทำ� 
ขี่ �นค์รั�งแรกในปี 2560 โดยมีัก�รจัดัตั�งกลุ่มั 
ขีับเค์ล่� อน กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ �  (GDG)  
ซ่� งประกอบด�วยผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่เฉพ็�ะท�งและ 
ผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยที� เกี� ยวขี�องจั�กภ้มิัภ�ค์ที� เป็น 
สำ มั � ชิ่ ก ขี อ ง อ ง ค์์ก � ร อ น � มััย โ ล ก ทั�ง ห ก 
ภ้มิัภ�ค์ โดยได�จััดก�รประชุ่มัขี่ �นเม่ั� อเด่อน 
พ็ฤศจิัก�ยน ปี 2560 เพ่็�อสำรุปถง่ประเด็นค์ำ�ถ�มั 
ที� มีัค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่ และผู้ลลัพ็ธิที์� จัะนำ�มั�ทำ� 
ก�รประเมิัน มีัก�รปรบัปรุงขี�อม้ัลก�รทบทวน 
อย่�งเป็นระบบที�กำ�ลงัดำ�เนินอย่้ ก�รทบทวน 
อย่�งเป็นระบบที�ทำ�ขี่ �นเม่ั�อเร็ว ๆ นี� และก�ร 

ทบทวนอย่�งเป็นระบบที�มีัคุ์ณภ�พ็ส้ำง รวมัถง่ 
ได�มีัก�รเพิ็� มัเกณฑ์ค์์�นห�เพ่็� อให�ค์รอบค์ลุมั 
ภ�ษ�ร�ช่ก�รทั�งหกภ�ษ�ในช่่วงระหว่�งปี 
2 5 6 0 - 2 5 6 1  มีั ก � ร จัั ด เ ต รี ย มั ก ร อ บ 
ประเมิันค่์�ขีอง GRADE โดยใช่�วิ ธีิ ที� ท�ง 
ค์ณะกรรมัก�รทบทวนขี�อแนะนำ�ได�ชี่ �แนะ  
และได�รับก�รช่่วยเหล่อจั�กนักวิช่�ก�รสำถิติ 
ที� มีัค์ว�มัเชี่� ยวช่�ญ่เร่� องกรอบประเมิันค่์� 
ขีอง GRADE กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ได�จัดัก�ร 
ประชุ่มัขี่ �นที� เม่ัองออตต�ว� ประเทศแค์น�ด�  

เม่ั�อเด่อนเมัษ�ยนปี 2561 โดยทำ�ก�รทบทวน 
ขี�อสำรุปขีองหลกัฐ�นเพ่็�อให�ได�มั�ซ่�งผู้ลลพั็ธิที์�มีั 
ค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่ รวมัถ่งทบทวนคุ์ณภ�พ็ขีอง 
หลกัฐ�น ค์ว�มัเสีำ�ยงและประโยช่นที์� ได�รบัจั�ก 
ก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไปปฏิิบติั ค่์�นิยมั ค์ว�มัต�องก�ร 
ค์ว�มัเป็นไปได� ก�รเป็นที� ยอมัรับได� ค์ว�มั 
เท่�เทียมั และค์ว�มัสำอดค์ล�องขีองทรพั็ย�กร  
เม่ั�อไม่ัมีัหลกัฐ�นมั�สำนบัสำนุนขี�อม้ัลในด��นต่�ง ๆ  
เหล่�นี� ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ในกลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�จัะ 
เป็นผู้้�ให�ขี�อม้ัลในก�รอภิปร�ย ขี�อแนะนำ�ได� 
จัดัทำ�ขี่ �นจั�กค์ว�มัคิ์ดเห็นส่ำวนใหญ่่ขีองกลุ่มั  
ทั�งนี� ท่�นสำ�มั�รถอ่�นสำรุปขี�อแนะนำ�ได�ในส่ำวน 
ต่อไปขีองเอกสำ�รฉบบันี�และสำ�มั�รถด้ต�ร�ง 
ประเมิันค่์�ขีอง GRADE ได�จั�กร�ยก�ร 
ภ�ค์ผู้นวกหลกัฐ�นบนเว็บไซต์

 โ ด ย จั ะ มีั ก � ร ป รับ ป รุ ง ขี� อ ม้ั ล ขี อ ง 
ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�เม่ั�อเวล�ผู่้�นไป 10 ปี นอกจั�กนี� 
ยงัมีัก�รวิจัยัเพิ็�มัเติมัในสำ�ขี� อนัเป็นก�รชี่�ให�เห็น 
ถ่งหลกัฐ�นที�รบัรองถ่งก�รปรบัปรุงขี�อม้ัลที�  
ได�มีัก�รดำ�เนินก�รไปก่อนหน��นั�น รวมัถ่งมีั 
ก�รพ็ัฒน�เค์ร่� องม่ัอที� สำ�มั�รถนำ�มั�ใช่�ง�น 
ได�จัริง เพ่็� อรองรับก�รเผู้ยแพ็ร่ ก�รปรับใช่�  
และก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไปปฏิิบติั



vii

ข้้อแนืะนืำาสำำาหรับกิิจกิรรมทางกิาย พฤติิกิรรมเนืือยนิื�ง 
และกิารนือนืหลับ สำำาหรับเด็็กิท่�ม่อายุติำ�ากิว่่า 5 ปีี 
ในืระยะเว่ลา 24 ชัั่�ว่โมง
ขี�อแนะนำ�ต่อไปนี�กำ�หนดขี่ �นมั�เพ่็� อใช่�สำำ�หรับ 
เด็กที�มีัอ�ยุตำ��กว่� 5 ปี โดยไม่ั พิ็จั�รณ�ถง่เพ็ศ 
ภ้มิัหลงัท�งวฒันธิรรมั หร่อสำถ�นภ�พ็ท�ง 
เศรษฐกิจัและสำงัค์มั ขีองค์รอบค์รวั และ 
ค์รอบค์ลุมัไปถง่เด็กที�มีัค์ว�มับกพ็ร่อง 
ในด��นต่�ง ๆ ทั�งนี� ผู้้�ด้แลเด็กที� มีั 
ภ�วะ ทุพ็พ็ลภ�พ็ หร่อเด็กที� มีั 
สำภ�วะโรค์ท�งก�ยอ�จัขีอรับ 
ค์ำ � แน ะ นำ � เพิ็� มั เ ติ มั จั � ก ผู้้� 
เชี่�ยวช่�ญ่ด��นสุำขีภ�พ็ได�

ทารกและเด็็กเล็กควร
ท่�จะปฏิิบัติัิติามข้อ้แนะนำาสำำาหรบัั

กิจกรรมทางกาย พฤติิกรรมเนือยนิ�ง 
และการนอนหลบััในระยะเวลา

 24 ชั่ั�วโมง เพื�อใหเ้กิด็ประโยชั่นต่์ิอ
สุำข้ภาพสูำงสุำด็ การทำากิจกรรมทางกาย

ระด็บััปานกลางถึงึหนกัมากเพิ�มข้ึ �น 
และนอนหลบััอย่างเพ่ยงพอ แทนการ
จำากดั็เวลาท่�อยู่กบััหนา้จอโด็ยไม่ได็้

เคลื�อนไหวร่างกายจะส่ำงผลด่็ต่ิอ
สุำข้ภาพมากยิ�งข้ึ �น

ช่่ว่งระยุะเว่ลา 24 ชั่�ว่โมีงในหน่�งวั่น
24

ทารกิ (อายุติำ�ากิว่่า 1 ปีี) คว่รท่�จะ:
เคลื� อนไหวร่�งกี่�ยหล�กี่ 
หล�ยรูปีแบบบ่อยคร ั�งใน 1 วนั
โดยเฉพ็�ะก�รเล่นบนพ่็�นแบบ 
มีัปฏิิสำมััพ็นัธิ ์ ยิ�งมีัก�รเค์ล่�อน 
ไหวมั�กเท่�ใดยิ�งเป็นผู้ลดีมั�ก 
ขี่ �นเท่�นั�น สำำ�หรบัท�รกที�ยงัไม่ั
สำ�มั�รถเค์ล่�อนที� ได�ขีณะต่� น 
นอ น  ให� อ ย่้ ในท่�นอ นค์วำ� � 
(ก�รฝึึกค์วำ� �) ระยะเวล�รวม 
ท ั�งวนัอย่�งนอ้ย 30 น�ท่

ไม่ถููกี่จำ�กี่ดั็กี่�รเคลื�อนไหว 
ม�กี่กี่ว่� 1 ชั่ ั� วโมงต่ิอคร ั�ง 
(เช่่น อย่้ในรถเข็ีนเด็ก เก��อี �รบั 
ประท�น อ�ห�รสำำ�หรับเด็ก  
หร่ออย่้ในเป้ที� สำะพ็�ยอย่้บน 
หลงัขีองผู้้�ด้แล ไม่ัแนะนำ�ให�ใช่� 
เวล�อย่้กบัหน��จัอเลย เม่ั� อมีั 
ก�รนั� งเฉย ๆ อย่้กบัที�แนะนำ� 
ให�ส่ำงเสำริมัด��นก�รอ่�นและ 
เล่�นิท�นร่วมักบัผู้้�ด้แล

นอนหลบัอย่�งม่คุณภ�พเป็ีน
ระยะเวล� 14–17 ชั่ ั�วโมง (อ�ยุ 
0–3 เด่อน) หรือ 12–16 ชั่ ั�วโมง 
(อ�ยุ 4–11 เด่อน) ซ่�งรวมัไปถง่ 
ก�รนอนกล�งวนั

กิิจกิรรมทางกิาย

อย่างน้้อย

น้าที น้าที

อย่่กัิบหน้้าจอโดยไม่เคล่ื่�อน้ไหว

น้อน้อย่างมีคุณภาพ

(อ�ยุ 0-3 เดืือน)

(อ�ยุ 4-11 เดืือน)

ชัั่�วโมง

ชัั่�วโมง
30 0

14-17
12-16



ข้อ
แน

ะน
ำ�เ

กี่�ย
วกี่

บกี่
จกี่

รร
มท

�ง
กี่�

ย 
พ

ฤติ
กี่ร

รม
เนื

อย
นิ �ง

 แ
ละ

กี่�
รน

อน
หลั

บ 
สำำ�

หรั
บเ

ด็กี่
ท่�ม่

อ�
ยุติ

ำ� �กี่
ว่�

 5
 ปี

viii

เด็็กิอายุ 1–2 ปีี คว่รท่�จะ:
ใชั่เ้วล�ในกี่�รทำ�กิี่จกี่รรมท�ง
กี่�ยท่�ม่คว�มหล�กี่หล�ยเป็ีน 
เวล�อย่�งน้อย 180 น�ท่ 
ที�ระดบัค์ว�มัหนกัต่�ง ๆ ได�แก่ 
กิจักรรมัท�งก�ยที� มีัค์ว�มั 
หนกัระดบัป�นกล�ง ไปจันถง่ 
กิจักรรมัท�งก�ยที� มีัค์ว�มั 
ห นัก มั � ก ต ล อ ด วัน  ยิ� ง ทำ � 
กิจักรรมัท�งก�ยมั�กเท่�ใด 
ยิ�งเป็นผู้ลดีมั�กยิ�งขี่ �นเท่�นั�น

ไม่ถููกี่จำ�กี่ดั็กี่�รเคลื�อนไหว 
ม�กี่กี่ว่� 1 ชั่ ั� วโมงต่ิอคร ั�ง 
(เช่่น อย่้ในรถเข็ีนเด็ก เก��อี �รบั 
ประท�นอ�ห�รสำำ�หรับเด็ก 
หร่ออย่้ในเป้ที� สำะพ็�ยอย่้บน 
หลงัขีองผู้้�ด้แล) หร่อนั� งเป็น 
ระยะเวล�น�น สำำ�หรบัเด็็กี่ท่�ม่ 
อ�ยุ 1 ปีี ไม่แนะนำ�ให้ใชั่เ้วล� 
ไปีกี่บัหน�้จอโด็ยไม่ม่กี่�ร 
เคลื�อนไหวร่�งกี่�ยเลย (เช่ั่น 
กี่ � ร ดู็ โท ร ท ัศั น์หรื อ วิ ด่็ โ อ 
กี่�รเล่นเกี่มคอมพิวเติอร)์ 
สำำ � หร ับ เ ด็็ กี่ ท่� ม่ อ � ยุ  2  ปีี  
ไม่ควรใชั่เ้วล�อยู่กี่บัหน�้จอ 
โ ด็ ย ไ ม่ ม่ กี่ � ร เ ค ลื� อ น ไ ห ว 
ร่�งกี่�ยม�กี่กี่ว่� 1 ชั่ ั� วโมง 
ยิ� งใชั่ ้เวล�อยู่หน้�จอน้อย 
เท่�ใด็ ยิ�งเป็ีนผลด่็ม�กี่ข้้ �น 
เท่�นั�น  เม่ั� อมีัก�รนั� งเฉย ๆ  
อย่้กบัที�  แนะนำ�ให�ส่ำงเสำริมัด��น 
ก�รอ่�นและเล่�นิท�นร่วมั 
กบัผู้้�ด้แล

นอนหลบัอย่�งม่คุณภ�พเป็ีน 
ระยะเวล� 11-14 ชั่ ั� วโมง 
ซ่�งรวมัไปถง่ก�รนอนกล�งวนั 
โดยให�มีัช่่วงเวล�ก�รนอนและ 
ก�รต่�นที�เป็นปกติ

กิิจกิรรมทางกิาย

อย่างน้้อย

น้าที
น้าที

น้าทีไม่
เกิิน้

อย่่กัิบหน้้าจอโดยไม่เคล่ื่�อน้ไหว น้อน้อย่างมีคุณภาพ

(อ�ยุ 1 ปี)

(อ�ยุ 2 ปี)
ชัั่�วโมง

180 0
60

11-14
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เด็็กิอายุ 3-4 ปีี คว่รท่�จะ:
ใช้เ้วลาในการทำำากิจกรรมทำาง 
กายท่ำ�ม่ความหลากหลายเป็็น 
เวลาอย่างน้อย 180 นาท่ำ 
ที�ระดบัค์ว�มัหนกัต่�ง ๆ โดย 
ให�เป็นกิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
กล�งถ่งหนักมั�กเป็นระยะ 
เ ว ล � ร ว มั กั น ต ล อ ด วั น ที�  
อย่�งน�อย 60 น�ที ยิ� งทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยมั�กเท่�ใด 
ยิ�งเป็นผู้ลดีมั�กยิ�งขี่ �นเท่�นั�น

ไม่ถููกจำากดัการเคล่� อนไหว 
มากกว่า 1 ช้ั� วโมงต่่อครั�ง  
( เ ช่่ น  อ ย่้ ใ น ร ถ เ ข็ี น เ ด็ ก ) 
หร่อนั� ง เ ป็นระยะเวล�น�น  
เวลาท่ำ�อยู่กบัหนา้จอโดยไม่ม่ 
การเคล่� อนไหวร่างกายนั�น 
ไ ม่ควรมากกว่า 1 ช้ั� ว โมง 
ยิ�งใช่�เวล�อย่้หน��จัอน�อยเท่�ใด 
ยิ� ง เ ป็นผู้ลดีมั�กขี่ �นเท่�นั�น 
เม่ั�อนั�งเฉย ๆ อย่้กบัที�  แนะนำ� 
ว่�ให� มีัก�รหนังส่ำอและเล่� 
นิท�นร่วมักบัผู้้�ด้แล 

นอนหลบัอย่างม่คุณภาพเป็็น
ระยะเวลา 10-13 ช้ั� วโมง
ซ่� ง อ�จัร วมั ไ ป ถ่ง ก�ร นอ น 
กล�งวนั โดยให�มีัช่่วงเวล�ก�ร 
นอนและก�รต่�นที�เป็นปกติ 

กิิจกิรรมทางกิาย

อย่างน้้อย

ให้เป็็น้ระดับป็าน้กิลื่าง
แลื่ะระดับหนั้กิมากิ

โดย
อย่างน้้อย

น้าที
น้าที

น้าที
ไม่เกิิน้

อย่่กัิบหน้้าจอโดยไม่เคล่ื่�อน้ไหว น้อน้อย่างมีคุณภาพ

ชัั่�วโมง
180
60

60 10-13
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1

บัที่นำา
ท่ี่�มีา
 ก�รมีัระดบักิจักรรมัท�งก�ยที� ไม่ั 
เพี็ยงพ็อถ่อเป็นปัจัจัยัเสีำ�ยงระดบัต�น ๆ 
ที�ทำ�ให�เกิดก�รเสีำยชี่วิตทั�วโลก และเป็น   
อีกปัจัจัยัหน่�งที�นำ�ไปส่้ำภ�วะนำ ��หนกัเกิน 
และ โรค์อ�วนเพิ็� มัส้ำงขี่ �น  ในปี  2553 
องค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO) ได�จัดัทำ�ขี�อ 
แนะนำ�ระดบัโลกเกี�ยวกบักิจักรรมัท�ง 
ก�ยเพ่็�อสุำขีภ�พ็ (1) ซ่�งให�ร�ยละเอียด 
เกี�ยวกบัมั�ตรก�รป้องกนัโรค์ไม่ัติดต่อ 
เร่ �อรงั (Noncommunicable Disease: 
NCDs) ในเบ่ �องต�น ผู่้�นก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยในระดบัประช่�กร ค่์�ประมั�ณ 
จั�กปี 2555 ชี่ �ให�เห็นว่� ก�รไม่ัสำ�มั�รถ 
ปฏิิบติัต�มัขี�อแนะนำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�
มีัอย่้เป็นสำ�เหตุขีองก�รเสีำยชี่วิตขีองผู้้�ค์น
มั�กกว่� 5 ล��นร�ยทั�วโลกใน แต่ละปี (2) 
อย่�งไรก็ต�มั ถง่แมั�เร�จัะมีั ขี�อม้ัลที� ว่� 
วยัผู้้�ใหญ่่มั�กกว่� 23% และ วยัรุ่น 80%  
มีัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยไม่ัเพี็ยงพ็อ (3) 
แต่ ณ ปัจัจุับนันี�ท�งหน่วยง�นยงัไม่ัมีั 
ขี�อม้ัลเปรียบเทียบที�ค์รอบค์ลุมัช่่วงอ�ยุ 
ขีองเด็กเล็ก

 ขี�อแนะนำ�แบ่งออกเป็น 3 ช่่วงอ�ยุ 
(กลุ่มัอ�ยุ 5–17 ปี กลุ่มัอ�ยุ 18–64 ปี 
และกลุ่มัอ�ยุ 65 ปีขี่ �นไป) แต่ในขีณะนี� 
ยงัไม่ัมีัขี�อม้ัลขีองเด็กที� อย่้ในกลุ่มัอ�ยุ 
ตำ� �กว่� 5 ปี กิจักรรมัท�งก�ยที�แนะนำ� 
สำำ�หรับเด็กอ�ยุ 5-17 ปี ค่์อกิจักรรมั 
ท�งก�ยในระดบัป�นกล�งถง่ระดบัหนกั
มั�ก โดยทำ�สำลบักนัไปเป็นระยะเวล�อย่�ง 

น�อย 60 น�ทีในแต่ละวนั (อ่�นค์ำ�จัำ�กดั 
ค์ว�มัได�จั�กอภิธิ�นศพั็ท)์ เน่� องจั�กจัะ  
ช่่วยเพิ็� มัค์ว�มัแข็ีงแรงขีองหัวใจัและ 
ป อ ด  ค์ว�มั แข็ีง แรง ขีอง ก ล��มั เน่�อ 
สุำขีภ�พ็กระด้ก ตวัชี่ �วดัท�งด��นสุำขีภ�พ็ 
ใ น แ ง่ ขี อ ง หั ว ใ จั แ ล ะ ห ล อ ด เ ล่ อ ด 
และอัตร�ก�รเผู้�ผู้ล�ญ่ รวมัถ่งลด 
อ�ก�รวิตกกงัวลและค์ว�มัเค์รียดผู่้�น 
ก�รเ ล่น  กีฬ�  เกมัสำ ์ ก�รเดินท�ง 
ก�รนันทน�ก�ร และวิช่�พ็ลศ่กษ�ใน 
บริ บ ท ขี อ ง ก � ร ทำ � กิ จั ก ร ร มั ภ � ย ใน 
ค์รอบค์รวั โรงเรียน และชุ่มัช่น ซ่�งก�รใช่� 
ระยะเวล�ที�มั�กกว่� 60 น�ทีนี� จัะเป็น 
ก�รช่่วยเพิ็�มัประโยช่นท์�งด��น สุำขีภ�พ็ 
ทั�งนี� ค์วรจัะมีัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ที� ระดับค์ว�มัหนักมั�ก อันรวมั ไปถ่ง 
กิจักรรมัที� ทำ�ให�กล��มัเน่�อและกระด้ก 
มีัค์ว�มัแข็ีงแรงค์วบค่้์กนัไปอย่�งน�อย  
3 ค์รั�งในหน่�งสำปัด�ห์

 ช่่วงอ�ยุก่อนวยัเรียน (อ�ยุตำ��กว่� 
5 ปี) ค่์อช่่วงที� เด็กมีัพ็ฒัน�ก�รท�งก�ย 
และค์ว�มัคิ์ดส้ำง และเป็นช่่วงขีองก�ร 
สำั�งสำมับ่มัเพ็�ะนิสำยั และกิจัวตัรประจัำ�วนั 
ที�ทำ�กนัภ�ยในค์รอบค์รอบนั�นจัะเป็นสิำ�ง
ที� เปิดโอก�สำให�เกิดก�รเปลี�ยนแปลงและ 
ก�รปรับใช่�พ็ฤติกรรมั ค์ว�มัเป็นอย่้ที�  
พ็ฒัน�ขี่ �นในช่่วงแรกขีองชี่วิตอ�จัมีัผู้ล 
ต่อระดับและร้ปแบบก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยเม่ั�อโตขี่ �น (4) ก�รเล่นที�มีัก�รขียบั 
ร่�งก�ย และโอก�สำในก�รทำ�กิจักรรมั 
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ท�งก�ยที� มีัแบบแผู้นและไม่ัมีัแบบแผู้น 
อ�จัช่่วยในเร่� องขีองพ็ัฒน�ก�รด��น 
กล��มัเน่�อ  และก�รเรียนร้� เ กี� ยวกับ 
สำภ�พ็แวดล�อมัท�งก�ยภ�พ็

 เพ่็�อให�เป็นไปต�มัขี�อแนะนำ�ในแง่ 
ขีองเวล�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยใน 
แต่ละวัน โดยเฉพ็�ะในเด็ก จัะต�องมีั 
ก�รนำ�ร้ปแบบก�รทำ�กิจักรรมัแบบ 
บ้รณ�ก�ร 24 ช่ั� ว โมังมั�พิ็จั�รณ�  
เน่� องจั�กในหน่� งวนัจัะประกอบไปด�วย 
ก�รนอนหลบั พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง และ 
กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�งถ่ง 
ระดบัหนกัมั�ก พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง ไม่ัว่� 
จัะเป็นเวล�ระหว่�งก�รโดยสำ�รด�วย 
ย�นยนตแ์ทนก�รเดินหร่อปั� นจักัรย�น 

ก�รนั�งที� โตะ๊ เรียน ก�รด้โทรทศัน ์ หร่อ 
ก�รเล่นเกมัผู่้�นอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสำ ์
โดยไม่ัมีัก�รเค์ล่�อนไหวนั�นพ็บได�มั�กขี่ �น
เร่� อย ๆ (5) และมีัค์ว�มัสำัมัพ็ันธิก์ับ 
ผู้ ล ลั พ็ ธิ ์ท � ง สุำ ขี ภ � พ็ ใ น แ บ บ ที� ไ ม่ั  
พ็ง่ประสำงค์ ์(6) นอกจั�กนี�ยงัเป็นที�ทร�บ
กนัว่� เวล�ที�ใช่�ในก�รนอนหลบัมีัอิทธิิพ็ล
ต่อผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภ�พ็ และระยะเวล�
ก�รนอนหลบัที�สำั�นจัะสำมััพ็นัธิก์บัภ�วะ
นำ ��หนักเกินและโรค์อ�วนในเด็ก (7) 
และวยัรุ่น (8) รวมัถง่ปัญ่ห�ด��นสุำขีภ�พ็
จิัตในกลุ่มัวยัรุ่น (8) ก�รนอนไม่ัเพี็ยงพ็อ 
เร่ �อรงัที�เด็กต�องเผู้ชิ่ญ่ไปจันถง่อ�ยุ 7 ปี 
มีัค์ว�มัสำัมัพ็ันธิก์ับภ�วะ ไขีมัันสำะสำมั 
ที� เพิ็� มัมั�กขี่ �นในเด็ก และวัยรุ่นในช่่วง 
อ�ยุต่อมั� (9)
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หลักการและเหตุ่ำผล

 ก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ย 
พ็ฒัน�พ็ฤติกรรมัก�รนอน และลดพ็ฤติ-
กรรมัเน่อยนิ�งในเด็กเล็กจัะมีัส่ำวนช่่วยใน
แง่ขีองสุำขีภ�พ็ท�งก�ย ลดค์ว�มัเสีำ�ยง 
ขีอง โรค์อ�วนในเด็กและโรค์ไม่ัติดต่อ 
เร่ �อรงัที�  จัะส่ำงผู้ลไปถ่งช่่วงวัยอ่� นขีอง 
ชี่วิต อีกทั�งยังมีัส่ำวนทำ�ให� สุำขีภ�พ็จิัต 
และค์ว�มัเป็นอย่้ดีขี่ �น ผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภ�พ็ 
เหล่�นี� จัะมีัส่ำวนช่่วยให�เร�สำ�มั�รถทำ� 
ต�มัเป้�หมั�ยที�  2.2 (เพ่็�อยุติภ�วะทุพ็-
โภช่น�ก�รทุกร้ปแบบ) และ 3.4 (เพ่็�อลด
อัตร�ก�รเสีำยชี่วิตจั�กโรค์ไม่ัติดต่อ 
เร่ �อรงัก่อนวยัอนัค์วรลงหน่�งในสำ�มัเท่�) 
ได�สำำ�เร็จั

 ค์ณะกรรมัก�รยุติโรค์อ�วนในเด็ก 
(Commission on Ending Childhood 
Obesity) ได�ตระหนกัถง่ก�รมีัปฏิิสำมัั-
พ็นัธิที์�สำำ�ค์ญั่ระหว่�งกิจักรรมัท�งก�ย 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง และก�รนอนหลบัที�
เพี็ยงพ็อกบัสุำขีภ�พ็ท�งก�ย ท�งใจั และ 
ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี ซ่�งได�ทำ�ก�รร�องขีอให�มีั 
ก�รจััดทำ�ขี�อแนะนำ�ที� มีัค์ว�มัช่ัดเจัน 
เกี� ยวกบักิจักรรมัท�งก�ย พ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� ง และก�รนอนหลบัในเด็กเล็ก 
ในขี�อแนะนำ�ขี�อที�  4.12 (10) เด็กจัะได� 
รับก�รปล้กฝัึงให�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ย
ที� ดีต่อสุำขีภ�พ็ พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง และ 
พ็ฤติกรรมัก�รนอนหลับในช่่วงแรก 
ขีองชี่วิต ซ่�งถ่อเป็นโอก�สำที�จัะได�สำร��ง 
เสำริมันิสำยัในช่่วงวยัเด็ก วยัรุ่น และเป็น 
ก�รเตรียมัพ็ร�อมัเพ่็�อเขี��ส่้ำวยัผู้้�ใหญ่่ (4) 

 กิจักรรมัท�งก�ยขีองเด็กอ�ยุตำ� � 
กว่� 5 ปีจัะมีัค์ว�มัสำอดค์ล�องกบัตวัชี่ �วดั 
ด��นสุำขีภ�พ็ เช่่น ภ�วะ ไขีมัันสำะสำมั 
สุำขีภ�พ็กระด้ก สุำขีภ�พ็ค์�รดิ์โอเมัแท- 
บอลิก พ็ัฒน�ก�รท�งค์ว�มัคิ์ดและ 
กล��มัเน่�อมัดัเล็ก (11) ผู้้�ค์นต่�งตระ- 
หนักเพิ็� มัมั�กขี่ �นว่� ก�รมีัพ็ฤติกรรมั 
เ น่ อ ย นิ� ง ที� มั � ก จั น เ กิ น ไ ป อ � จั เ ป็ น 
อันตร�ยต่อสุำขีภ�พ็ได� (12) และได�มีั 
ก�รจัดัทำ�ขี�อแนะนำ�เพ่็�อมั�จัำ�กดัก�รใช่� 
เวล�ที� อ ย่้กับหน��จัอขีองเด็กเล็กใน 
ประเทศต่�ง ๆ  (ประเทศออสำเตรเลีย (13) 
ประเทศแค์น�ด� (14) ประเทศสำหรฐั- 
อเมัริก� (15) ประเทศนิวซีแลนด ์ (16)
ก�รนอนมีัค์ว�มัจัำ�เป็นต่อพ็ฒัน�ก�ร
ท�งค์ว�มัคิ์ด ร่�งก�ย และจิัตวิทย� สำงัค์มั 
(17) โดยเฉพ็�ะในเด็กเล็ก อีกทั�งยงัเป็น 
สำ�เหตุหน่� งที� พ่็อแม่ัผู้้�เขี��รบัค์ำ�ปร่กษ� 
จั�กผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ด��นสุำขีภ�พ็ต่�งเป็น 
กงัวล อย่�งไรก็ต�มั ยงัไม่ัมีัขี�อแนะนำ� 
ระดบัโลกให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่โดยเฉพ็�ะใน 
เร่� องขีองค์ว�มัถี�  ระดับค์ว�มัหนัก 
แ ล ะ ร ะ ย ะ เว ล � ใ น ก � ร ทำ � กิ จั ก ร ร มั 
ท�งก�ย ก�รใช่�เวล�อย่้กับหน��จัอ 
ที� เหมั�ะสำมั และระยะเวล�ก�รนอน 
หลบัที� เกิดประโยช่นส้์ำงสุำดอย่้ ซ่�งมีัค์ว�มั 
จัำ�เป็นต่อสุำขีภ�พ็ในช่่วงวยันี�

 จั�กหลักฐ�นใหม่ัที� ชี่ �ให� เห็นถ่ง 
ผู้ลกระทบจั�กก�รมีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และระยะเวล�ในก�รนอนหลับ ขี�อ 
แนะนำ�ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกเกี�ยวกบั 
กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัเด็กที� มีัอ�ยุตำ�� 
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1 Report available online at www.wits.ac.za/media/wits-university/faculties-and-schools/
health-sciences/research-entities/documents/ EYG%20consensus%20panel%20meet-
ing%20notes.pdf (accessed 05/03/2019)

กว่� 5 ปีจั่งไม่ัได�พิ็จั�รณ�เพี็ยงแค่์ผู้ล 
กระทบที� แยกจั�กกันเท่�นั�น  แต่ยัง 
พิ็ จั � ร ณ � ถ่ ง ผู้ ล ก ร ะ ท บ โ ด ย ร ว มั 
และผู้ลกระทบที� เสำริมักันที� กิจักรรมั 
ท�งก�ย พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และก�ร 
นอนหลบัส่ำงผู้ลต่อสุำขีภ�พ็ ในปี 2560 
ป ร ะ เ ท ศ นิ ว ซี แ ล น ด์ ไ ด�  จััด ทำ � ขี� อ 
แนะนำ�สำำ�หรบัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยและ
ก�รนอนหลบัในเด็กอ�ยุตำ��กว่� 5 ปี (18) 
และประเทศอ่�น ๆ ได�จัดัทำ�ขี�อแนะนำ�ใน 
ร้ปแบบเดียวกนันี� องค์ก์รด��นสุำขีภ�พ็ 
ร ะ ดับ ป ร ะ เท ศ ใน ป ร ะ เท ศ แ ค์ น� ด� 
และประเทศออสำเตรเลียได�ประก�ศใช่� 
ขี�อแนะนำ�ที�ค์รอบค์ลุมัไปถง่ก�รเค์ล่�อน- 
ไหวในช่่วงเวล� 24 ช่ั� วโมัง (กิจักรรมั 
ท�งก�ย พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และก�ร 
นอนหลบั) สำำ�หรบัเด็กและวยัรุ่น (19) 
และเด็กเล็ก (20, 21) ต�มัก�รทบทวน 
วรรณกรรมัอย่�งเป็นระบบค์วบค่้์ไปกบั
ก�รขีอรบัค์ว�มัคิ์ดเห็นผู่้�นก�รสำำ�รวจั 
และก�รอภิปร�ยกลุ่มัเกี�ยวกบัขี�อแนะนำ� 
ฉบับร่�งจั�กผู้้�ที� มีัค์ว�มัเกี� ยวขี�องโดย 
ตรง (21, 22)  เม่ั�อเร็ว ๆ  นี� กลุ่มัผู้้�อภิปร�ย 
ที�ทำ�ก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�เกี�ยวกบัพ็ฤติ- 
ก ร ร มั ก � ร เ ค์ ล่� อ น ไห ว สำำ � ห รับ ก ลุ่ มั 

อ�ยุ  0-5 ปี ในประเทศแอฟิริก�ใต�  
ได�ปรบัใช่�ขี�อแนะนำ�ขีองประเทศแค์น�ด� 
และออสำเตรเลีย1 และทำ�ก�รพิ็จั�รณ� 
ผู้ลลพั็ธิเ์บ่ �องต�นที� ได�รบัจั�กก�รประเมิัน 
กิจักรรมัท�งก�ย พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
แ ล ะ ร้ ป แ บ บ ก�ร นอ นห ลับ ขีอง เ ด็ ก 
(ง�นวิจัยัระดบัดุษฎีบณัฑิ์ต อย่้ระหว่�ง 
ก�รตรวจัท�น)

 องค์ก์�รอน�มัยัโลกได�พ็ฒัน�ขี�อ 
แน ะ นำ � เ กี� ย ว กับ กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย  
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และก�รนอนหลบั 
ต�มัที�ท�งค์ณะกรรมัก�รยุติโรค์อ�วนใน 
เด็กได�ร�องขีอ โดยขี�อแนะนำ�นี�พ็ฒัน�ขี่ �น 
มั�จั�กก�รทบทวนวรรณกรรมัอย่�งเป็น 
ระบบคุ์ณภ�พ็ส้ำง ซ่� งจัดัทำ�ขี่ �นเพ่็�อเป็น 
แนวท�งให�กับขี�อแนะนำ�ขีองประเทศ 
แค์น�ด�และออสำเตรเลีย กระบวนก�ร 
ก � ร จััด ทำ � ขี�อ แน ะ นำ � ขี อ ง อ ง ค์์ก � ร 
อน�มัยัโลกเป็นกระบวนก�รที�มีัค์ว�มัเขี�มั
งวด มีัแบบแผู้น และโปร่งใสำ เพ่็�อพ็ฒัน� 
ขี�อแนะนำ�ที� พิ็จั�รณ�ระดบัค์ว�มัน่�เช่่�อ 
ถ่อขีองหลกัฐ�นเชิ่งประจัักษ ์ รวมัถ่ง 
ค่์�นิยมัและค์ว�มัต�องก�ร ประโยช่น ์
และโทษ ค์ว�มัเท่�เทียมั และสิำทธิิมันุษยช่น
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ข้อบัเข้ต่ำและวั่ต่ำถุุปีระสงค์์ข้องข้้อแนะนำา
 ภ�พ็รวมัเป้�หมั�ยขีองขี�อแนะนำ� 
เหล่�นี�ค่์อเพ่็�อให�ขี�อแนะนำ�เกี�ยวกบัเวล�ใน 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยหร่อก�รนอน 
หลบัขีองเด็กเล็กที� มีัอ�ยุตำ� �กว่� 5 ปีใน 
หน่�งวนั เพ่็�อสุำขีภ�พ็และค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี 
รวมัถ่งระยะเวล�แนะนำ�มั�กสุำดที� เด็ก 
กลุ่มันี�ค์วรอย่้กบัหน��จัอหร่อถ้กจัำ�กดั 
ก�รเค์ล่�อนไหว อย่�งไรก็ต�มั ขี�อแนะนำ� 
นี�ไม่ัได�ระบุถ่งวิธีิที�จัะช่่วยทำ�ให�เป็นไป 
ต � มั ร ะ ย ะ เว ล � ที� กำ � ห น ดใน ก � ร ทำ � 
กิจักรรมั ก�รมีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
หร่อก�รนอนหลบั โดยจัะมีัก�รพ็ฒัน� 
ทรพั็ย�กรและเค์ร่�องม่ัอเพิ็�มัเติมัเพ่็�อมั� 
แก� ไขีปัญ่ห� เหล่�นี� และให�ก�รช่่วย 
เหล่อแก่ผู้้�ที�มีัหน��ที�ให�ค์ว�มัร้�กบัเด็กเล็ก 
ผู้้�ด้แล และพ่็อแม่ั เพ่็� อช่่วยให�เด็ก ๆ 
สำ�มั�รถปฏิิบติัต�มัขี�อ แนะนำ�เหล่�นี�ได� 

 ขี�อแนะนำ�นี�จัะมั�ช่่วยอุดช่่องโหว่ 
ขีองขี�อแนะนำ�เกี�ยวกบักิจักรรมัท�งก�ย
ที�จัดัทำ�โดยองค์ก์�รอน�มัยัโลก เน่�องจั�ก 
ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อ 
สุำขีภ�พ็ระดับโลกประจัำ�ปี 2553 (1) 
ไม่ัได�รวมัถง่เด็กที�อ�ยุ ตำ��กว่� 5 ปี และ 
จัะยังมีัส่ำวนในก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ขีอง 
ค์ณะกรรมัก�รยุติโรค์อ�วนในเด็ก (10)
ไปปฏิิบติั นอกจั�กนี�ขี�อแนะนำ�ดงักล่�ว 
ยงัมีัส่ำวนในก�รว�งกรอบก�รเลี �ยงด้เด็ก 
เล็กอย่�งใส่ำใจัที� ค์รอบค์ลุมัมั�กยิ� งขี่ �น 
(23) ก�รบ่มัเพ็�ะนิสำัยค์รอบค์ลุมัถ่ง 
ค์ว�มัต�องก�รด��นสุำขีภ�พ็ โภช่น�ก�ร 
และค์ว�มัปลอดภยั รวมัถง่โอก�สำในก�ร 
เรียนร้�ในช่่วงแรกขีองชี่วิต ขี�อแนะนำ� 
เกี� ยวกบักิจักรรมัท�งก�ย พ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� ง และก�รนอนหลบัจัะกำ�หนด 

ระยะเวล�แนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมั 
เหล่�นี� โดยตระหนกัถง่ขี�อเท็จัจัริงต่อไปนี�
 ก. ขี�อแนะนำ�แบบบ้รณ�ก�รไม่ัได�
อธิิบ�ยถง่ระยะเวล�แต่ละช่ั�วโมังภ�ยใน 
หน่�งวนัขีองเด็ก 
 ขี. ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยส่ำวน  
ใหญ่่ขีองเด็กเล็กจัะอย่้ในร้ปแบบก�ร 
เล่นที�มีัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ย 
 ค์. ก�รเล่นเงียบ ๆ (ก�รเล่นที� ไม่ัมีั 
ค์ว�มักระฉับกระเฉง และไม่ัได�ถ่อเป็น 
กิจักรรมัท�งก�ยและเป็นก�รเล่นที�อ�จั
เกิดขี่ �นเม่ั�อมีัก�รนั�งอย่้กบัที�) มีัค์ว�มัสำำ�-
ค์ญั่อย่�งยิ�งต่อพ็ฒัน�ก�รและสำ�มั�รถ
เกิดขี่ �นได�ในหล�กหล�ยร้ปแบบ และ 
 ง. ก�รนอนหลับอย่�งเพี็ยงพ็อ 
มีัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ เพ่็�อให�เด็ก ๆ ได�รบัประ- 
โยช่นจ์ั�กโอก�สำก�รพ็ฒัน�เด็กปฐมัวยั 

 ดงันั�น ขี�อแนะนำ�นี�จั่งไม่ัได�มีัวตัถุ 
ประสำงค์เ์พ่็� อค์รอบค์ลุมัทุกแง่มุัมัขีอง 
พ็ัฒน�ก�รในเด็กปฐมัวัย แต่ในท�ง 
กลบักนั ขี�อแนะนำ�นี�เป็นส่ำวนสำำ�ค์ญั่ใน 
บริบทที� กว��งกว่� ด�วยขี�อแนะนำ�ที� มีั 
ค์ว�มัเกี� ยวขี�องกับกิจักรรมัท�งก�ย 
ก�รใช่�เวล�อย่้กบัหน��จัอและช่่วงเวล�ที�
ถ้กจัำ�กดัก�รเค์ล่�อนไหว หร่อช่่วงเวล�ที�  
ใช่�ไปกบัก�รนั�งและก�รนอนหลบั

 ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ไม่ัได�ชี่ �ให�เห็นถ่ง 
ค์ว�มัต�องก�รในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และก�รนอนหลบั 
ขีองเด็กที� มีัภ�วะทุพ็พ็ลภ�พ็ หร่อเด็กที�
มีัอ�ก�รเจ็ับป่วยเร่ �อรงัเป็นก�รเฉพ็�ะ  
ขี�อแนะนำ�อ�จัมีัค์ว�มัเหมั�ะสำมัสำำ�หรบั 
เด็กที� มีัภ�วะทุพ็พ็ลภ�พ็ หร่อเด็กที� มีั 

บทนำำ�
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อ�ก�รเจ็ับป่วยเร่ �อรงั อย่�งไรก็ต�มั  
พ่็อแม่ัและผู้้�ด้แลค์วรเขี��รบัค์ำ�ปร่กษ� 
เพิ็� มัเติมัจั�กผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ด��นสุำขีภ�พ็ 
หร่อผู้้�มีัส่ำวนเกี�ยวขี�องในก�รให�บริก�ร 
แก�ปัญ่ห�เบ่ �องต�นสำำ�หรบัเด็ก (24)  ก�รที�  
สำ �มั �ร ถร ะ บุ ไ ด�ถ่ง ค์ว�มั ล่� ช่�� ด�� น 
พ็ฒัน�ก�รหร่อค์ว�มัพิ็ก�รได�เร็วจัะช่่วย 
ให�ผู้้�ด้แลสำ�มั�รถประเมิันและว�งแผู้น 
กระตุ�นพ็ัฒน�ก�รในระยะแรกเริ� มั 
สำำ � หรับ เ ด็ ก ที� มีั ภ�ว ะ ทุ พ็ พ็ ล ภ� พ็ ไ ด�  
ซ่� งอ�จัรวมัไปถ่งก�รส่ำงเสำริมัก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ย พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
หร่อก�รใช่�เวล�อย่้กับหน��จัอ และ 
ก�รนอนหลับที� เหมั�ะสำมั โดยเป็น 
ส่ำวนหน่�งขีองโค์รงก�รและก�รให�บริก�ร
ต่�ง ๆ (25)

กลุ่่�มผู้้ �อ่�านเป้้าหมาย 
กลุ่่�มผู้้ �อ่�านหลุ่กัขอ่งข�อ่แนะนำาเหลุ่�าน้ � คืือ่
 
 ก. ผู้้�ร่�งนโยบ�ยที�อย่้ภ�ยใต�สำงักดั
กระทรวงสำ�ธิ�รณสุำขี กระทรวงศ่กษ�- 
ธิิก�ร และ/หร่อกระทรวงสำวัสำดิก�ร 
สำังค์มัในประเทศที� มีัร�ยได�ส้ำงรวมัถ่ง 
ประเทศที� มีัร�ยได�ตำ� �และร�ยได�ป�น- 
กล�งที� เป็นผู้้�กำ�หนดขี�อแนะนำ�ที� ใช่�ใน 
ประเทศขีองตนเป็นก�รเฉพ็�ะ และ 
ว � ง แ ผู้ น โ ค์ ร ง ก � ร ส่ำ ง เ สำ ริ มั ก � ร 
พ็ฒัน�โดยอิงต�มัพ่็�นฐ�นขีองค์รอบค์รวั 
ก�รด้แลเด็ก หร่อชุ่มัช่น 
 ขี. บุค์ค์ลที�ทำ�ง�นในองค์ก์รที� ไม่ั 
แสำวงผู้ลกำ�ไร และให�บริก�รด��นพ็ฒัน� 
ก�รในเด็กเล็ก สำ�มั�รถใช่�ขี�อแนะนำ�ดงั 
กล่�วในก�รกำ�หนดองค์ป์ระกอบเพ่็� อ 
ก�รให�บริก�รด้แลเด็ก 

ขอ่บเขตขอ่งข�อ่แนะนำา
แลุ่ะคืำาถามท้ี่�สนใจ 

 ก ลุ่ มั พ็ัฒ น � ขี�อ แน ะ นำ �  ( T h e 
Guideline Development Group: GDG)  
ได�ดำ�เนินก�รตดัสิำนใจัถ่งขีอบเขีตขีอง 
ขี�อแนะนำ� และกำ�หนดค์ำ�ถ�มั PICO 
(ประช่�กร ก�รแก�ปัญ่ห� ก�รเปรียบ-
เทียบผู้ลลัพ็ธิ)์ ในก�รประชุ่มัที� จััดขี่ �น 
ค์รั�งแรก โดยได�ร�องขีอให�มีัก�รปรบัปรุง 
ขี�อม้ัลขีองก�รทบทวนวรรณกรรมัอย่�ง 
เป็นระบบที� มีัอย่้ เพ่็�อสำะท�อนขี�อม้ัลที� ได� 
รบัจั�กก�รศก่ษ�ล่�สุำดและทำ�ก�รตรวจั
สำ อ บ แห ล่ ง ที� มั � ขี อ ง ขี�อ ม้ั ลใน ภ � ษ � 
ร�ช่ก�รทั�ง 6 ภ�ษ�ที� ใช่�โดยองค์ก์�ร 
อน�มัยัโลก

 ค์. ผู้้� ให�ค์ำ�ปร่กษ�และชี่�นำ�แนว
ท�งแก่ผู้้�ด้แล เช่่น แพ็ทยแ์ละพ็ย�บ�ล 
ชุ่มัช่น หร่อแพ็ทยเ์วช่ศ�สำตรค์์รอบค์รวั 
แ ล ะ พ็ ย � บ � ล  กุ มั � ร แพ็ ท ย์ ห ร่ อ 
นกักิจักรรมับำ�บดั สำ�มั�รถใช่�ขี�อแนะนำ� 
เหล่�นี�เป็นแนวท�งในก�รให�ค์ำ�ปร่กษ� 
ภ�ยใต�หวัขี�อเหล่�นี�ได� 
 ขี�อแนะนำ�ดงักล่�วมีัวตัถุประสำงค์์
ที�จัะช่่วยเหล่อเจั��หน��ที�  เม่ั�อมีัก�รพ็ฒัน� 
แ ผู้ นง � นร ะ ดับ ป ร ะ เท ศ ในก�ร เพิ็� มั 
กิจักรรมัท�งก�ย ลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และพ็ฒัน�ร้ปแบบก�รนอนหลบัในเด็ก 
เล็กโดยใช่�เอกสำ�รขี�อแนะนำ� และค์วรจัะ
มีัก�รพ้็ดถง่ขี�อแนะนำ�ภ�ยใต�ขี�อแนะนำ�
เหล่�นี�ในก�รอบรมัต่�ง ๆ ให�แก่ผู้้� 
เชี่�ยวช่�ญ่ด��นก�รด้แลสุำขีภ�พ็ก�รศก่ษ�
ระดบัปฐมัวยั และก�รด้แล รวมัถง่พ็ฒัน� 
ก�รในเด็ก ก่อนที�จัะมีัก�รให�บริก�ร 
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กี่�รทบทวนวรรณกี่รรมอย่�งเป็ีนระบบ

 ว�เลอรี ค์�รส์ำัน (26) เวโรนิก� 
พ็อยทรสัำ (27) ฌอน-ฟิิลิป ช่�พุ็ต (28) 
และนิโค์ลสัำ ค้์ซิก (29) รบัหน��ที�เป็นผู้้�นำ�
ค์ณะทำ�ง�นเพ่็� อทำ�ก�รทบทวนอย่�ง 
เป็นระบบ ซ่�งได�มีัก�รดำ�เนินง�นมั�จันถง่ 
เด่อนเมัษ�ยน พ็.ศ. 2559 เพ่็� อจััดทำ� 
ขี�อ แนะนำ�สำำ�หรบัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ย 
ภ�ยใน 24 ช่ั�วโมังขีองประเทศแค์น�ด� 
โดยมีั ดร. มั�รก์ เทรมัเบลย ์ เป็นผู้้�ด้แล 
ภ�พ็รวมั ค์ณะผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ด��นก�ร 
ทบทวนอย่�ง เป็นระบบได�พ็ฒัน�และ 
ทบทวนกลยุทธิใ์นก�รค์�นค์ว�� โดยทำ�ก�ร
ค์�นค์ว��ขี�อม้ัลจั�กฐ�นขี�อม้ัลในเด่อน 
เมัษ�ยน พ็.ศ. 2559 อนัประกอบด�วย 
ฐ�นขี�อม้ัล MEDLINE, SPORTDiscus, 
EMBASE, PsycINFO และ CENTRAL  
เพ่็�อระบุถง่ก�รศก่ษ�ที�ค์ณะผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่
ไ ด� ทำ � ก � ร ท บ ท ว น ไ ป ก่ อ น ห น� � นี� 
ซ่� งจัดัทำ�ไว�ในภ�ษ�องักฤษ หร่อภ�ษ� 
ฝึรั�งเศสำ และเป็นไปต�มัเกณฑ์ข์ีองก�ร 
ทบทวนอย่�งเป็นระบบ (ขี�อม้ัลแสำดง 
ช่ัดเจันว่�เ ป็นเด็กอ�ยุตำ� �กว่�  5  ปี 
มีัสุำขีภ�พ็ดี มีัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย/
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง/เวล�ที�อย่้กบัหน��จัอ
/ก�รนอนหลับที� ร�ยง�นถ่งผู้ลก�ร 
สำ ะ สำ มั ขี อ ง ไ ขี มััน ที� อ ย่้ ใ น ขีั�น วิ ก ฤ ต 
พ็ัฒ น� ก�ร ด�� นก ล��มั เน่�อ  สุำ ขี ภ� พ็ 
จิัตวิทย�สำงัค์มั พ็ฒัน�ก�รด��นค์ว�มัคิ์ด 
ก�รเจัริญ่เติบโต สุำขีภ�พ็และค์ว�มั 
แข็ีงแรงขีองหัวใจั และผู้ลลัพ็ธิท์�ง 
สุำขีภ�พ็ขีองกระด้กและค์ว�มัเสีำ� ยงใน 
ก�รเกิดก�รบ�ดเจ็ับ โดยจัะวดัต�มัหลกั
ค์ว�มัเป็นจัริงและต�มัหลกัจิัตวิสำยั) ก�ร 
ทบทวนอย่�งเป็นระบบเหล่�นี�ได�มีัก�ร 

ขี่ �นทะเบียนกบั International Prospec-
tive Register of Ongoing และใช่�กรอบ 
ประเมิันค่์�ขีอง GRADE ในก�รกำ�หนด 
คุ์ณภ�พ็หลักฐ�น สำำ�หรับขี�อแนะนำ� 
ขีองประเทศออสำเตรเลีย ดร. แอนโธินี 
โอค๊์ลีย ์ เป็นผู้้�ด้แลในก�รปรบัปรุงขี�อม้ัล 
ภ�ยใต�ก�รทบทวนอย่�งเป็นระบบนี� 
เพ่็� อทำ�ก�รทดลองแบบสุ่ำมั และมีักลุ่มั  
ค์วบคุ์มั และก�รศก่ษ�ต�มัแผู้นสำำ�หรบั 
แค่์ตวัชี่ �วดัที�มีัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ไปจันถง่เด่อน 
มีัน�ค์มั พ็.ศ. 2560 โดยใช่�เกณฑ์แ์ละวิธีิ 
ก�รค์�นค์ว��เดียวกนั จั่งทำ�ให�เกิดก�ร 
ศ่กษ�เพิ็� มัเติมัเกี� ยวกับกิจักรรมัท�ง 
ก�ย 1 ชิ่ �น ก�รศก่ษ�เกี�ยวกบัพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�ง 3 ชิ่ �น ก�รศ่กษ�เกี�ยวกบัก�ร 
นอนหลับ 3 ชิ่ �น แต่ ไม่ัมีัก�รศ่กษ� 
เกี�ยวกบัพ็ฤติกรรมัแบบบ้รณ�ก�ร (21) 
กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ� ตรวจัสำอบก�ร 
ทบทวนอย่�งเป็นระบบที� ใช่�อย่้ และขีอ 
ให�มีัก�รปรบัปรุงขี�อม้ัลเพ่็�อให�ค์รอบค์ลุมั
ก�รศ่กษ�คุ์ณภ�พ็ส้ำงที� ได�มีัก�รตีพิ็มัพ็ ์
ไปแล�ว นบัตั�งแต่ก�รปรบัปรุงขี�อม้ัลขีอง
ท�งฝัึ� งออสำเตรเลีย รวมัถง่ก�รศ่กษ�ที�  
ได�จัดัทำ�ไว�ในภ�ษ�ร�ช่ก�รขีององค์ก์�ร 
อน�มััยโลกทั�งหมัด เพ่็� อสำะท�อนถ่ง 
ค์ำ�ถ�มั PICO ที�ตกลงใช่�

 ค์�เซย ์เกรย ์และมั�รก์ เทรมับเ์ลย ์
ได�ทำ�ก�รค์�นค์ว��ก�รศ่กษ�ที� มีัอย่้ใน 
ภ�ษ�ฝึรั�งเศสำและสำเปนเพิ็�มัเติมั โดยใช่� 
ค์ำ�และวิธีิก�รค์�นค์ว��เดียวกันกับก�ร 
ท บ ท ว น อ ย่ � ง เ ป็ นร ะ บ บ  ใน ขี ณ ะ ที�  
ฌ�ว เปเรร� รบัผิู้ดช่อบในส่ำวนขีองภ�ษ� 
โปรตุเกสำ และจีักว�ง จั�ง รบัผิู้ดช่อบ 
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ในส่ำวนขีองภ�ษ�อ�หรบั จีัน และรสัำเซีย 
ค์�เซย ์ เกรย ์มั�รก์ เทรมับเ์ลย ์และกลุ่มั 
วิจััยก�รใช่�ชี่วิตอย่�งกระฉับกระเฉง 
แบบมีัสุำขีภ�พ็ดีและ โรค์อ�วน (Healthy 
Active Living and Obesity Research 
Group) ประจัำ�สำถ�บนัวิจัยัโรงพ็ย�บ�ล 
เด็กอีสำเทิรน์ ออนแทรีโอ เม่ัองออตต�ว� 
ประเทศแค์น�ด� (30) ได�ปรบัปรุงขี�อม้ัล
ภ�ยใต�ขี�อสำรุปขีองหลกัฐ�นและต�ร�ง 
ป ร ะ เ มิั น ค่์� ขีอง  G R A D E  ใน เ ด่อ น 
ธินัว�ค์มั พ็.ศ. 2560

 สำำ � ห รับ ใน เร่� อ ง ขี อ ง กิ จั ก ร ร มั 
ท�งก�ยนั�น มีัก�รระบุถ่งก�รศ่กษ� 
จัำ�นวน 15 ชิ่ �น โดยในทั�ง 15 ชิ่ �นนี� 
มีัก�รศ่กษ� อย่้ 6 ชิ่ �นที� เป็นก�รวิจััย 
เชิ่งทดลองหร่อ ก�รวิจัยัระยะย�วและ 
ได�มีัก�รตดัทอนมั�บ�งส่ำวน ในส่ำวนขีอง 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งมีัก�รระบุถ่งก�ร 
ศ่กษ�เพิ็� มัเติมัจัำ�นวน 15 ชิ่ �น โดย 4 
ชิ่ �นเป็นก�รวิจัยัระยะย�ว (ไม่ัมีัก�รวิจัยั 
เชิ่งทดลอง) ซ่�งมีัก�รตดัทอนมั�บ�งส่ำวน 
สำำ�หรบัก�รนอนหลบั มีัก�รระบุถ่งก�ร 
ศก่ษ�จัำ�นวน 11 ชิ่ �น โดย 5 ชิ่ �นเป็นก�ร 
ศ่กษ�ระยะย�ว และมีัก�รตัดทอนมั� 
บ�งส่ำวน สำำ �หรับกิจักรรมัท�งก�ย 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และก�รนอนหลบั 
(ก�รเค์ล่�อนไหว ร่�งก�ย) แบบบ้รณ�ก�ร 
มีัก�รระบุถง่ก�รศก่ษ�จัำ�นวน 4 ชิ่ �น โดย 
มีั 3 ชิ่ �นเป็นก�รวิจััยเชิ่งทดลองหร่อ 
ระยะย�วและมีัก�รตดัทอนมั�บ�งส่ำวน

กี่�รกี่ำ�หนด็ข้อ้แนะนำ�จ�กี่หลกัี่ฐ�น

 กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ได�ใช่�กรอบ
ก�รตดัสิำนใจัจั�กหลกัฐ�นขีอง GRADE 
(Evidence to Decisions (EtD) frame-
work) เพ่็� อกำ�หนดขี�อแนะนำ�ที� มีัค์ว�มั 
สำอดค์ล�องกับค์ำ�ถ�มัแต่ละค์ำ�ถ�มั 
กรอบก�รตดัสิำนใจั EtD เป็นวิธีิที�นำ�มั�ใช่� 
ในก�รตดัสิำนใจั ซ่�งเป็นกรอบก�รทำ�ง�น 
ที� มีัระบบ มีัโค์รงสำร��ง และโปร่งใสำ โดย 
กรอบดังกล่�วได�ใช่�เกณฑ์์ที� มีัค์ว�มั 
ช่ัดเจันในก�รกำ�หนดขี�อแนะนำ�ด�วย 
หลกัฐ�นที� ได�มั�จั�กก�รค์�นค์ว�� ค์ว�มั  
แน่นอนขีองหลกัฐ�น และอ�จัรวมัไปถง่ 
ขี�อคิ์ดเห็นขีองผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ ค์ว�มัร้�เกี�ยว- 
กับหัวขี�อนั�น ๆ จั�กมุัมัมัองขีองกลุ่มั 
เป้�หมั�ย ในกรณีที� มีัก�รกำ�หนดไว�  
เกณฑ์ด์ังกล่�วชี่�ถ่งก�รลงค์ว�มัเห็น 
เกี�ยวกบัค์ว�มัสำมัดุลระหว่�งหลกัฐ�นที�  
ได�มั�จั�กผู้ลลัพ็ธิที์� พ็่งประสำงค์์และ 
ไ ม่ั พ็่ ง ป ร ะ สำ ง ค์์ ค์ ว � มั แน่ น อ น ขี อ ง 
หลกัฐ�นโดยรวมั ก�รเห็นค์ว�มัสำำ�ค์ญั่  
เชิ่งเปรียบเทียบขีองผู้้�ป่วยในแง่ขีอง 
ผู้ลลพั็ธิที์�พ็ง่ประสำงค์ ์และไม่ัพ็ง่ประสำงค์ ์
ก�รใช่�ทรพั็ย�กร (ก�รพิ็จั�รณ�ถง่ต�นทุน) 
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ก�รกำ�หนดค์ว�มัเสีำ� ยงและผู้ลลัพ็ธิที์�  
ถ้กห�ค่์�ออกมั�รวมัถง่ก�รแปรผู้นัขีอง 
ขี�อม้ัลที�ค์�นพ็บ อย่�งไรก็ต�มั ค์ณะกรรมั-
ก�รมีัค์ว�มัรอบค์อบในก�รประเมิัน 
คุ์ณภ�พ็ขีองหลกัฐ�นเพ่็�อใช่�สำนบัสำนุนใน
ก�รกำ�หนดขี�อแนะนำ�แต่ละขี�อ
 ก ลุ่ มั พ็ัฒ น� ขี�อ แน ะ นำ � มั อ ง ว่ � 
หลกัฐ�นเหล่�นี�เป็นผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภ�พ็ 
ที�ดี หร่อเป็นที�พ็ง่ประสำงค์ ์เช่่น ภ�วะไขีมันั 
สำะสำมัลดลง (ค่์� BMI ในแต่ละช่่วงอ�ยุ  
หร่อก�รวดัภ�วะนำ ��หนกัเกินหร่อโรค์อ�วน 
ในเด็กอ่� น ๆ) ทกัษะก�รใช่�กล��มัเน่�อที�  
เพิ็�มัขี่ �น และก�รพ็ฒัน�วิธีิก�รประเมิันค่์�
ขีองพ็ฒัน�ก�รท�งค์ว�มัคิ์ด สุำขีภ�พ็จิัต 
วิทย�สำังค์มั และก�รจััดก�รอ�รมัณ ์
ในท�งกลบักนั ภ�วะไขีมันัสำะสำมั ที�เพิ็�มัขี่ �น 
(ค่์� BMI ในแต่ละช่่วงอ�ยุ หร่อก�รวดัค่์� 
อ่�น ๆ  เพ่็�อด้ภ�วะนำ ��หนกัเกินหร่อโรค์อ�วน
ในเด็ก) ทกัษะก�รใช่� กล��มัเน่�อลดลง และ
ก�รด�อยลงขีองก�รวดัระดบัพ็ฒัน�ก�ร 
ด��นค์ว�มัคิ์ด สุำขีภ�พ็จิัตวิทย�สำงัค์มั และ 
ก�รจัดัก�รอ�รมัณค่์์อผู้ลลพั็ธิที์� ไม่ัพ็่ง 
ประสำงค์ห์ร่อไม่ัเป็นที�ต�องก�ร กลุ่มัพ็ฒัน� 
ขี�อแนะนำ�ยงัพิ็จั�รณ�ถ่งค่์�นิยมัและ 
ค์ว�มัต�องก�รขีองผู้้�ที� ได�รบัผู้ลกระทบ
จั�กขี�อแนะนำ�ดงักล่�ว ( ในกรณีนี�ค่์อ 
พ่็อแม่ัและผู้้�ด้แล) ท่�นสำ�มั�รถอ่�น 
ขี�อม้ัลเพิ็�มัเติมัเกี�ยวกบัก�รนำ�ขี�อแนะนำ� 
ไปใช่� ผู้ลลัพ็ธิต่์อค์ว�มัเท่�เทียมัท�ง 
สุำขีภ�พ็ ก�รเป็นที�ยอมัรบั และค์ว�มัเป็น 
ไปได�ขีองขี�อแนะนำ�ได�ที�หน�� 15-16

และในกรณีที�สำ�มั�รถพิ็จั�รณ�ถง่เร่�อง 
เหล่�นี�ได�แล�ว อ�จัรวมัไปถง่ค์ว�มักงัวล 
ในเร่�องขีองค์ว�มัไม่ัเท่�เทียมัท�งสุำขีภ�พ็ 
ก�รเป็นที� ยอมัรับและค์ว�มัเป็นไปได� 
ขีองขี�อแนะนำ�
 กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�พิ็จั�รณ�ถง่ 
สำ�ระสำำ�ค์ญั่ขีองหลกัฐ�นที�มั�สำนบัสำนุน 
ขี�อแนะนำ�ในภ�พ็รวมัในก�รกำ�หนด 
ขี�อแนะนำ�แต่ละขี�อ เพ่็�อให�ได�ผู้ลลพั็ธิที์�มีั 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ทั�งหมัด ในก�รพิ็จั�รณ�ถง่ 
บริบทภ�ยใต�หัวขี�อนี� ก�รศ่กษ�ต่�ง ๆ  
จัะแตกต่�งกนัเป็นอย่�งยิ�งเม่ั�อด้ในเร่�อง 
ขีองก�รกำ�หนดปัจัจัยัเสีำ�ยง/ก�รกระตุ�น 
จัำ�เพ็�ะ และก�รวดัผู้ล ในก�รกำ�หนด 
ปัจัจััยเสีำ� ยง/ก�รกระตุ�นและขีอบเขีต 
ขีองขี�อม้ัลที� พ็บโดยรวมัที� เหม่ัอนกัน 
นอกจั�กนี� ขี�อม้ัลที� พ็บยงัมีัค์ว�มัแตก
ต่�งกนัเม่ั�อพิ็จั�รณ�ถ่งค์ว�มัแตกต่�ง 
เหล่�นี� โดยไม่ัมีัร้ปแบบเฉพ็�ะ เม่ั�อเป็น 
เช่่นนั�น จั่งเป็นไปไม่ัได�ที�จัะใช่�แนวท�ง 
ประเมิันค่์�ขีอง GRADE แบบเดิมั แต่จัะ 
เน�นไปที� หมัวดหม่้ัร้ปแบบก�รศ่กษ� 
เฉพ็�ะ หร่อพิ็จั�รณ�จั�กหลกัฐ�นที� มีั 
คุ์ณภ�พ็ส้ำงเท่�นั�น โดยไม่ัสำนใจัค์ว�มั 
หล�กหล�ยขีองวิธีิที� ใช่�ในก�รกระตุ�น 

บทนำำ�
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ข้้อแนะนำา

กิจกรรมีที่างกายุ

ที่ารก (อ่าย่ตำ�ากว่�า 1 ปี้)
ควรเคลื�อนไหวร่างกายบ่ัอยครั�งในหนึ�งวนั โด็ยให้เป็นไปในรูปแบับัท่� ม่ 
ความหลากหลาย โด็ยเฉพาะด็ว้ยการเล่นแบับัม่ปฏิิสำมัพนัธ์บ์ันพื �น ยิ�งม่การ 
เคลื�อนไหวมากเท่าใด็ ยิ�งเป็นประโยชั่นม์ากข้ึ �นเท่านั�น สำำาหรบััทารกท่�ยงัไม่
สำามารถึเคลื�อนท่� ได็ ้ ข้ณะตืิ�นนอน ใหน้อนควำ�า (ฝึึกควำ�า) โด็ยม่ระยะเวลา 

รวมกนัติลอด็ทั�งวนัอย่างนอ้ย 30 นาท่

เด็็กอ่าย่ 1–2 ปี้
ควรทำากิจกรรมทางกายท่�ม่ความหลากหลายในระด็บััความหนกัใด็ก็ได็ ้ 
แต่ิใหอ้ยู่ในระด็บััปานกลางถึงึระด็บััหนกัมาก โด็ยม่ระยะเวลารวมกนัติลอด็ 
ทั�งวนัอย่างนอ้ย 180 นาท่ ยิ�งม่การเคลื�อนไหวมากเท่าใด็ ยิ�งเป็นประโยชั่น ์
มากข้ึ �นเท่านั�น

เด็็กอ่าย่ 3–4 ปี้
ควรทำากิจกรรมทางกายท่�ม่ความหลากหลายในระด็บััความหนกัใด็ก็ได็ ้ 
แต่ิให้อยู่ในระด็บััปานกลางถึึงระด็บััหนกัมาก เป็นเวลาอย่างนอ้ย 180 
นาท่ ติลอด็ทั�งวนั โด็ยควรเป็นกิจกรรมทางกายท่�ม่ระด็บััปานกลางถึงึหนกั 
อย่างน้อย 60 นาท่ ยิ�งม่การเคลื�อนไหวมากเท่าใด็ ยิ�งเป็นประโยชั่น ์
มากข้ึ �นเท่านั�น

•

•

•

ขี�อแนะนำ�ที�มีัผู้ลดีมั�กกว่�ผู้ลเสีำย หลกัฐ�นคุ์ณภ�พ็ตำ��มั�ก

คำ�ถู�ม

 ในเด็กที� มีัอ�ยุตำ� �กว่� 5 ปี ระดบั 
ขีองกิจักรรมัท�งก�ยที� เท่�ใด (กล่�วค่์อ 
ระยะเวล� ค์ว�มัถี�  ร้ปแบบ ประเภท 
และระดบัค์ว�มัหนกั) ที� เม่ั�อวดัต�มัหลกั 
ค์ว�มัเป็นจัริงและต�มัหลกัจิัตวิสำยัแล�ว  
มีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิก์บัตวัชี่ �วดัท�งสุำขีภ�พ็

ข้อ้สำรุปีจ�กี่หลกัี่ฐ�น

 ก�รทบทวนวรรณกรรมัอย่�งมีั 
ระบบถง่ค์ว�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยและตวัชี่�วดัด��นกิจักรรมัท�ง
ก�ยและสุำขีภ�พ็ในช่่วงวยัแรก (0–4 ปี) 
(26) ในปี 2560 ได�มีัก�รประเมิันถ่ง 
บทค์ว�มัฉบับเต็มัจัำ�นวน 908 ชิ่�น 

ข้อ
แน

ะน
ำ�
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และระบุถง่ก�รศก่ษ� 96 ชิ่ �น ที� ได�ดง่มั� 
จั�ก 36 ประเทศ โดยมีัผู้้�เขี��ร่วมั 71,291 
ร�ยที� เ ป็นไปต�มัเกณฑ์์ก�รเขี��ร่วมั 
มีัก�รนำ �ก�รศ่กษ�เพิ็� มัเ ติมัจัำ �นวน  
1 ชิ่ �น  (31)  ( ผู้้� เขี��ร่วมั 301 ร�ย) 
มั�ใช่�จันถ่งเด่อนมีัน�ค์มัพ็.ศ. 2560 
เพ่็�อปรบัปรุงขี�อม้ัลในก�รจัดัทำ�ขี�อแนะนำ� 
ขีองประเทศออสำเตรเลีย และก�รศก่ษ� 
เพิ็�มัเติมั 6 ชิ่ �น (ผู้้�เขี��ร่วมั 2,327 ร�ย) เพ่็�อ 
ปรบัปรุงขี�อม้ัลในเด่อนธินัว�ค์มั 2560 
( 3 2 - 3 7 )  ก � ร ศ่ ก ษ � เห ล่ � นี� ไ ด� แ ก่ 
ก�รทดลองแบบสุ่ำมัและมีักลุ่มัค์วบคุ์มั 
(จัำ�นวน=8) ก�รทดลองแบบสุ่ำมัและมีั 
กลุ่มัค์วบคุ์มัที�แบ่งเป็นกลุ่มั (จัำ�นวน=5) 
ก�รกระตุ�นก�รทำ�กิจักรรมัแบบไม่ัสุ่ำมั 
(จัำ�นวน=10) ก�รทดสำอบแบบไขีว�กลุ่มั 
(จัำ�นวน=3) ก�รศ่กษ�แบบระยะย�ว 
(จัำ�นวน=12) ก�รศ่กษ�แบบระยะย�ว 
โดยมีัก�รวิเค์ร�ะห์แบบตัดขีว�งเพิ็� มั 
เติมั (จัำ�นวน=5) ก�รศ่กษ�แบบมีักลุ่มั 
ค์วบคุ์มั (จัำ�นวน=4) ก�รศ่กษ�แบบ 
ไขีว�กลุ่มั (จัำ�นวน=1) และก�รศ่กษ� 
แบบตดัขีว�ง (จัำ�นวน=55) นอกจั�กนี� 
ยงัมีัก�รทำ�ก�รวิเค์ร�ะหอ์ภิมั�น 1 ชิ่ �น 
(ก�รศก่ษ� 4 ชิ่ �น มีัผู้้�เขี��ร่วมั 1100 ร�ย) 
ซ่� งพิ็เค์ร�ะห์ถ่งภ�วะไขีมัันสำะสำมัเป็น 
ตัวชี่ �ว ัดท�งสุำขีภ�พ็ ท่�นสำ�มั�รถด้ 
ต�ร�งขีอง GRADE สำำ�หรับกิจักรรมั 
ท�งก�ยได�ที�ร�ยก�รภ�ค์ผู้นวกหลกัฐ�น
บนเว็บไซต ์ส่ำวนที�  1.1

 กิจักรรมัท�งก�ยมีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิ ์
ที� ดีขี่ �น กบัพ็ฒัน�ก�รด��นกล��มัเน่�อและ 
ค์ว�มัคิ์ดและสุำขีภ�พ็ท�งจิัตวิทย�สำงัค์มั 
และสุำขีภ�พ็หวัใจัในก�รศก่ษ�เชิ่งทดลอง 
แบบสุ่ำมัและไม่ัสุ่ำมัเขี��กลุ่มั และมีัค์ว�มั 
สำัมัพ็ันธิก์ับพ็ัฒน�ก�รด��นกล��มัเน่�อ 
ที� เพิ็� มัขี่ �น ค์ว�มัแข็ีงแรง และสุำขีภ�พ็ 
ก ร ะ ด้ ก  ใ น ก � ร ศ่ ก ษ � เ ชิ่ ง สำัง เ ก ต 
กิจักรรมัท�งก�ยระดบักล�งถ่งระดบั 
หนกั กิจักรรมัท�งก�ยระดบัหนกั และ 
กิจักรรมัท�งก�ยโดยรวมันั�นมีัค์ว�มั 
สำัมัพ็ันธิแ์ละเป็นประโยช่นก์ับตัวชี่ �ว ัด 
ท�งสุำขีภ�พ็มั�กมั�ย และแมั�ว่�จัะเป็นไป
ไม่ัได�ที�จัะกำ�หนดค์ว�มัถี�หร่อระยะเวล� 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� ดีที� สุำดก็ต�มั 
แต่ยิ� งทำ�กิจักรรมัท�งก�ยมั�กเท่�ใด  
ก็ยิ�งเกิดประโยช่นม์ั�กขี่ �นเท่�นั�น

 ใน ท � ร ก ที� มีั อ � ยุ ตำ� � ก ว่ �  1  ปี 
ก�รทำ�ท่� ค์วำ�� 30 น�ทีต่อวนัจัะมีัค์ว�มั 
สำมััพ็นัธิเ์ชิ่งบวกกบัตวัชี่ �วดัด��นสุำขีภ�พ็

 สำำ�หรบัผู้ลลพั็ธิจ์ั�กก�รวิเค์ร�ะห ์
มีัหลกัฐ�นที� มีัคุ์ณภ�พ็ระดบัป�นกล�ง 
ในเร่� องขีองพ็ัฒน�ก�รท�งด��นค์ว�มั
คิ์ด หลกัฐ�นที�มีัคุ์ณภ�พ็ตำ��ในเร่�องขีอง 
สุำขีภ�พ็จิัตวิทย�สำงัค์มั พ็ฒัน�ก�รด��น 
กล��มัเน่�อ และภ�วะไขีมัันสำะสำมั และ 
หลกัฐ�นที�มีัคุ์ณภ�พ็ตำ��มั�กในเร่�องขีอง 
ค์ว�มัแข็ีงแรง คุ์ณภ�พ็โดยรวมัขีอง 
หลักฐ�นถ้กประเมิันว่�ตำ� �มั�กโดยใช่� 
กรอบก�รทำ�ง�นขีอง GRADE

ข้้อแนำะนำำ�
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หลกัี่กี่�รและเหตุิผล

 มีัก�รเสำนอให�ใช่�ขี�อแนะนำ�ที�ระบุให� 
มีัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเป็นระยะเวล� 
180 น�ทีต่อวันเ ป็นค์รั�งแรกในขี�อ 
แ น ะ นำ � ขี อ ง ป ร ะ เ ท ศ อ อ สำ เ ต ร เ ลี ย 
เม่ั� อปี 2553 (38) ต�มัค์ว�มัคิ์ดเห็น 
ขีองผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ และ ได�มีัก�รนำ�มั� 
ร ว มั อ ย่้ ใ น ขี� อ แน ะ นำ � ขี อ ง ป ร ะ เท ศ 
สำหร�ช่อ�ณ�จักัร (39) และ ประเทศ 
แค์น�ด�ในปี 2555 (40) หลกัฐ�นที�มีัอย่้ 
ณ ตอนนี�ได�มั�จั�กก�รศ่กษ�ที�ประเมิัน 
ถ่งก�รปฏิิบัติต�มัระยะเวล�ก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ย 180 น�ทีต่อวัน  
เทียบกับก�รไม่ัปฏิิบัติต�มัขี�อแนะนำ� 
ดงักล่�ว และก�รปฏิิบติัต�มัขี�อแนะนำ� 
นั�น แ สำ ด ง ใ ห� เ ห็ น ถ่ ง ค์ ว � มั สำัมั พ็ัน ธิ ์
กับผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภ�พ็ที� ดีขี่ �น  ทั�ง นี� 
ไ ม่ั มีั ก � ร พ็ บ ห ลัก ฐ � น ที� ชี่ � ว่ � ก � ร ทำ � 
กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัน�อยกว่�เป็น 
เร่�องที�ดี สำำ�หรบัเด็กที� ไม่ัมีัก�รเค์ล่�อนไหว 
ร่�งก�ย ได�มีัก�รกระตุ�นให�เกิดก�รทำ� 
กิจักรรมัเพิ็�มัขี่ �นอย่�งต่อเน่�องเพ่็�อให�เป็น
ไปต�มัเป้�หมั�ย ผู่้�นก�รเล่นอย่�งเป็น 
อิสำระและมีัประโยช่นต่์อสุำขีภ�พ็

 ขี�อแนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยที� มีัค์ว�มัหนกัระดบักล�งถ่งระดบั 
หนักเป็นระยะเวล� 60 น�ทีต่อวัน 
สำำ�หรบัเด็กที�มีัอ�ยุ 3-4 ปี จัะเป็นไปต�มั 
ขี�อแนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ระดบักล�งถ่งระดบัหนกัเป็นระยะเวล� 
60 น�ที สำำ�หรบัเด็กที�มีัอ�ยุ 5 ปีขี่ �นไป (1) 
และจัะเป็นไปโดยสำมััพ็นัธิก์บัตวัชี่ �วดัท�ง
สุำขีภ�พ็ที�พ็ง่ประสำงค์์

 กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�อภิปร�ย 
อย่�งกว��ง ๆ ถ่งก�รใช่�ค์ำ�ว่�กิจักรรมั 
ท�งก�ย หร่อก�รเล่นแบบอิสำระ หร่อ 
ก�รเล่นโดยใช่�พ็ลงัง�น โดยตระหนกัว่� 
ในเด็กเล็กนั�น มีัค์ว�มัเป็นไปได�ส้ำงที�  
กิจักรรมัท�งก�ยจัะอย่้ในร้ปแบบก�ร 
เล่นที� ใช่�พ็ลงัง�นมั�กกว่�กิจักรรมัออก 
กำ�ลงัก�ยแบบมีัก�รจัดัก�ร  วิช่�พ็ลศก่ษ� 
หร่อก�รเล่นกีฬ� กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� 
ตดัสิำนใจัที�จัะใช่�ค์ำ�ว่�กิจักรรมัท�งก�ย  
และกิจักรรมัท�งก�ยระดบัป�นกล�ง 
และระดับหนัก  เน่� องจั�กมีัก�รนำ � 
ค์ำ�เหล่�นี�มั�ใช่�ในขี�อแนะนำ�สำำ�หรบัเด็กโต 
และเป็นค์ำ�ที�สำ�มั�รถชี่�ปริมั�ณขีองพ็ลงั
ง�นที�ใช่� (Metabolic Equivalent of Task: 
MET) ได� โดยจัะนำ�มั�ใช่�ในก�รวดัค่์� 
กิจักรรมัท�งก�ยเม่ั�อมีัก�รนำ�ขี�อแนะนำ�
ไปใช่� ค์ำ�ว่�ก�รเล่นแบบใช่�พ็ลงัง�นอ�จั 
เหมั�ะสำมักว่� ( โปรดด้อภิธิ�นศัพ็ท ์
สำำ�หรบัค์ำ�จัำ�กดัค์ว�มั)

 กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ให�ค์ำ�แนะนำ� 
ที� มีัค์ว�มัหนกัแน่น เน่�องจั�กว่�ผู้ลลพั็ธิ ์
อนัพ็่งประสำงค์ข์ีองก�รส่ำงเสำริมัก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยนั�นมีัมั�กกว่�โทษที�จัะ 
ได�รบั สำำ�หรบัท�รก ประโยช่นข์ีองก�ร 
อย่้ในท่�ค์วำ��อย่�งน�อย 30 น�ที (ฝึึกค์วำ��) 
ในขีณะต่�นนอนจัะรวมัไปถ่งพ็ฒัน�ก�ร
ด��นกล��มัเน่�อที� ดีขี่ �น และโอก�สำที�จัะมีั 
ศีรษะผิู้ดร้ปลดลง ประโยช่น์ที� ได�รับ 
จั�กก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยอย่�งไม่ัจัำ�กดั 
อย่�งน�อย 5 ช่ั�วโมังต่อวนั ได�แก่ ภ�วะ 
ไขีมันัสำะสำมัลดลง แต่หลกัฐ�นในแง่ขีอง 
สุำขีภ�พ็จิัตวิทย�สำังค์มันั�นยังมีัค์ว�มั 
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ค์ลุมัเค์ร่อ สำำ�หรับเด็กที� มีัอ�ยุตำ� �กว่� 
1-4 ปี ประโยช่น์ที� ได�รับจั�กก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยเพิ็� มัขี่ �นนั�นรวมัไปถ่ง 
พ็ัฒน�ก�รด��นกล��มัเน่�อและพ็ัฒน� 
ก�รท�งค์ว�มัคิ์ด รวมัถง่ค์ว�มัแข็ีงแรง 
ที� เพิ็� มัขี่ �น ก�รศ่กษ�ส่ำวนใหญ่่แสำดงให� 
เห็นถง่ค์ว�มัสำมััพ็นัธิที์�ดี หร่อไม่ัมีัผู้ลสำรุป 
ที�แน่ช่ดัเกี�ยวกบัภ�วะไขีมันัสำะสำมั  และก�ร 
ศก่ษ�จัำ�นวนน�อยมั�กได�แสำดงให�เห็นถง่ 
ค์ว�มัสำัมัพ็ันธิที์� ไ ม่ัพ็่งประสำงค์์ ทั�งนี� 
ไ ม่ั มีั ห ลั ก ฐ � น ที� แ สำ ด ง ใ ห� เ ห็ น ว่ �  
กิจักรรมัท�งก�ยนั�นมีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิก์บั 
ค์ว�มัเสีำ�ยงในก�รเกิดโทษหร่อก�รเกิด 
ก�รบ�ดเจ็ับร��ยแรงในกลุ่มัอ�ยุใด ๆ
 แมั�ว่�กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�จัะ 
พ็บว่� บ�งบริบทอ�จัมีัขี�อกำ�หนดด��น 
ทรพั็ย�กรเพิ็�มัเติมัเพ่็�อทำ�ให�มัั�นใจัว่�เด็ก 
เล็กจัะสำ�มั�รถปฏิิบัติต�มัขี�อแนะนำ� 
เกี� ยวกับก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยได�  
แต่ค์ณะกรรมัก�รก็ได�พิ็จั�รณ�ให�มีัก�ร
นำ�ทรพั็ย�กรไปใช่�ในระดบัที�น�อย โดยมีั 
สำ � เห ตุ มั � จั � ก ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ค์ ว � มั 
หล�กหล�ยขีองกิจักรรมัท�งก�ยที� เด็ก 
เล็กสำ�มั�รถทำ�ได� (เช่่น ก�รเล่นแบบอิสำระ 
ก�รเล่นแบบใช่�พ็ลงัง�น) เพ่็�อให�เป็นไป 
ต�มัขี�อแนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�ง
ก�ยที� บ��น หร่อในสำถ�นรับเลี �ยงเด็ก 
เม่ั� อเป็นเช่่นนั�นแล�ว  กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อ 
แนะนำ�จัง่ได�สำรุปว่� ประโยช่นที์�จัะได�รบั
จั�กก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยจัะมั�ก 
กว่�ค่์�ใช่�จ่ั�ยที�ต�องเสีำยไป ทั�งนี� ไม่ัพ็บ 
หลกัฐ�นในเร่� องขีองค่์�นิยมัและค์ว�มั 
ต�องก�ร ก�รเป็นที�ยอมัรบั หร่อค์ว�มั 
เป็นไปได�ขีองขี�อแนะนำ�ในบริบทขีอง 
ประเทศที� มีัร�ยได�ตำ� �และร�ยได�ป�น 

กล�ง กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ได�อภิปร�ย 
ร่วมักนัว่� มีัค์ว�มัแปรผู้นัในเร่�องขีองก�ร
วดัค่์�ภ�วะไขีมันัสำะสำมัในเด็ก  ในบ�งกลุ่มั 
กิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถเพิ็� มัขี่ �นได� 
ผู่้�นหล�กหล�ยวิธีิ ซ่�งค์วรจัะต�องทำ�ให� 
มัั� นใจัได�ว่� กิจักรรมัเหล่�นั�นจัะใช่�สิำ� ง 
อำ � น ว ย ค์ ว � มั สำ ะ ด ว ก ห ร่ อ อุ ป ก ร ณ ์
น�อยชิ่�น และมีัสำภ�พ็แวดล�อมัที�ปลอดภยั 
กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�พ็บว่� สำำ�หรับ 
ท�รกนั�น ก�รเล่นแบบมีัปฏิิสำัมัพ็ันธิ ์
บนพ่็�นอ�จัต�องมีัก�รด้แลอย่�งเหมั�ะ-
สำมั และอย่้ในสำภ�พ็แวดล�อมัที�ปลอดภยั 
อ�จัจัำ�เ ป็นต�องมีัก�รส่ำ� อสำ�ร และ/
หร่ อ ทรัพ็ ย � กร ที� จััดไว� ให� เห มั � ะ สำ มั 
โดยก�รเฉพ็�ะในบ�งสำถ�นที�  ( เช่่น 
สำถ�นที�ที�มีัทรพั็ย�กรน�อย) และประช่�กร 
กลุ่มัพิ็เศษ(เด็กที� มีัภ�วะทุพ็พ็ลภ�พ็) 
กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�พ็บว่� ก�รศ่กษ� 
ในประเทศแค์น�ด� (33, 34) และ 
ประเทศออสำเตรเลีย (35) ชี่ �ให� เห็น 
ว่� เด็กส่ำวนใหญ่่ที� มีัอ�ยุ 1 ถ่ง 4 ปี 
และท�รกประมั�ณ 30% ได�ปฏิิบัติ 
ต�มัขี�อแนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
และก�รอย่้ในท่�นอนค์วำ�� (ก�รฝึึกค์วำ��) 
ต�มัลำ�ดับ เป็นที� เรียบร�อยแล�ว และ 
พิ็จั�รณ�ว่�หลกัฐ�นนี�จัะเป็นก�รช่่วย
ส่ำงเสำริมัค์ว�มัเป็นไปได�ขีองขี�อแนะนำ� 
กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�สำรุปว่� ขี�อแนะนำ� 
ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยนั�นมีัค์ว�มั 
เป็นไปได� และว่�ก�รส่ำงเสำริมัให�มีัก�รทำ�
กิจักรรมัท�งก�ยมั�กขี่ �นในระยะย�วจัะ 
สำ�มั�รถช่่วยเพิ็� มัค์ว�มัเท่�เทียมัท�ง 
ด��นสุำขีภ�พ็ได�ผู่้�นก�รทำ�ให�ผู้ลลพั็ธิท์�ง 
สุำขีภ�พ็ดีขี่ �น แมั�ว่�จัะไม่ัมีัหลกัฐ�นชี่�ให� 
เห็นถง่เร่�องนี�ก็ต�มั
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พฤติ่ำกรรมีเนือยุนิ�ง

ที่ารก (อ่าย่ตำ�ากว่�า 1 ปี้)
ไม่ควรถูึกจำากดั็การเคลื�อนไหวมากกว่า 1 ชั่ั�วโมงต่ิอครั�ง (เช่ั่น อยู่ในรถึเข็้น
เด็็ก เกา้อ่ �รบััประทานอาหารสำำาหรบััเด็็ก หรืออยู่ในเป้ท่�สำะพายอยู่บันหลงั 
ข้องผู้ดู็แล) ไม่แนะนำาให้ใชั่้เวลาอยู่กบััหน้าจอเลย และเมื� อนั� งเฉย ๆ 
อยู่กบััท่�แลว้ แนะนำาใหม่้การอ่านหนงัสืำอและเล่านิทานกบััผูดู้็แล

เด็็กอ่าย่ 1–2 ปี้
ไม่ควรถูึกจำากดั็การเคลื�อนไหวมากกว่า 1 ชั่ั�วโมงต่ิอครั�ง (เช่ั่น อยู่ในรถึเข็้น 
เด็็ก เกา้อ่ �รบััประทานอาหารสำำาหรบััเด็็ก หรือเป้ท่�สำะพายอยู่บันหลงัข้องผู ้
ดู็แล) หรือนั�งเป็นระยะเวลานาน สำำาหรบััเด็็กท่�ม่อายุ 1 ปี ไม่แนะนำาให้ใชั่เ้วลา
อยู่กบััหนา้จอโด็ยท่� ไม่ม่การเคลื�อนไหวร่างกายเลย (เช่ั่น การดู็โทรทศันห์รือ 
วิด่็โอ การเล่นเกมคอมพิวเติอร)์ สำำาหรบััเด็็กท่�ม่อายุ 2 ปี เวลาท่�อยู่กบััหนา้จอ
โด็ยไม่ม่การเคลื�อนไหวร่างกายไม่ควรมากกว่า 1 ชั่ั�วโมงยิ�งใชั่เ้วลาอยู่กบัั 
หนา้จอนอ้ยเท่าใด็ ยิ�งเป็นประโยชั่นม์ากยิ�งข้ึ �นเท่านั�น และเมื�อนั�งเฉย ๆ 
อยู่กบััท่�แลว้ แนะนำาใหม่้การอ่านหนงัสืำอและเล่านิทานกบััผูดู้็แล

เด็็กอ่าย่ 3–4 ปี้
ไม่ควรถูึกจำากดั็การเคลื�อนไหวมากกว่า 1 ชั่ั�วโมงต่ิอครั�ง (เช่ั่น อยู่ในรถึเข็้นเด็็ก) 
หรือนั� งเป็นระยะเวลานาน เวลาท่�อยู่กบััหนา้จอโด็ยไม่ม่การเคลื�อนไหว 
ร่างกายไม่ควรมากกว่า 1 ชั่ั� วโมง ยิ�งใชั่้เวลาอยู่กบััหน้าจอน้อยเท่าใด็  
ยิ�งเป็นประโยชั่นม์ากยิ�งข้ึ �นเท่านั�น และเมื�อนั�งเฉย ๆ อยู่กบััท่�แลว้ แนะนำาให้
ม่การอ่านหนงัสืำอและเล่านิทานกบััผูดู้็แล

คำ�ถู�ม

 ใ น เ ด็ ก ที� มีั อ � ยุ ตำ� � ก ว่ �  5  ปี 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งปริมั�ณใด [กล่�วค่์อ 
ระยะเวล� ร้ปแบบ (ค์ว�มัถี�  ก�รกระตุ�น) 
และประเภท] ต�มัที�วดัต�มัหลกัค์ว�มั 
เป็นจัริงและต�มัหลักจิัตวิสำัย มีัค์ว�มั 
สำัมัพ็ันธิก์ับตัวชี่ �ว ัดท�งสุำขีภ�พ็ที� พ็่ง 
ประสำงค์์

ข้อ้สำรุปีจ�กี่หลกัี่ฐ�น

 ก�รทบทวนอย่�งเป็นระบบถ่ง 
ค์ว�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และตวัชี่�วดัท�งสุำขีภ�พ็ในกลุ่มัปฐมัวยั  
(อ�ยุ 0–4 ปี) (27) ในปี. 2560 ได� 
ทำ�ก�รประเมิันบทค์ว�มัฉบบัเต็มัจัำ�นวน 
334 ชิ่ �น และระบุถ่งก�รศ่กษ�จัำ�นวน 
96 ชิ่ �น จั�ก 33 ประเทศ โดยมีัผู้้�เขี��ร่วมั 
195,430 ร�ยที� เป็นไปต�มัเกณฑ์ก์�ร 
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เขี��ร่วมั มีัก�รนำ�ก�รศ่กษ�เพิ็� มัเติมั 
จัำ�นวน 3 ชิ่ �น (41-43) (ผู้้�เขี��ร่วมั 2,592 
ร�ย) มั�ใช่�จันถ่งเด่อนมีัน�ค์มั พ็.ศ. 
2560 เพ่็�อปรบัปรุงขี�อม้ัลในก�รกำ�หนด 
ขี�อแนะนำ�ขีองประเทศออสำเตรเลีย 
และก�รศก่ษ�เพิ็�มัเติมัอีก 4 ชิ่ �น (32, 34, 
37, 44) (ผู้้�เขี��ร่วมั 2,222 ร�ย) เพ่็�อปรบั
ปรุงขี�อม้ัลในเด่อนธินัว�ค์มั พ็.ศ. 2560 
ในภ�พ็รวมัแล�ว ก�รศก่ษ�เหล่�นี� ได�แก่ 
ก�รทดสำอบแบบสุ่ำมัและมีักลุ่มัค์วบคุ์มั 
(จัำ�นวน=2) ก�รศก่ษ�แบบมีักลุ่มัค์วบคุ์มั 
( จัำ � น ว น = 3 ) ก � ร ศ่ ก ษ � ร ะ ย ะ ย � ว 
(จัำ�นวน=31) ก�รศ่กษ�ระยะย�วโดยมีั 
ก�รวิเค์ร�ะห์แบบตัดขีว�งเพิ็� มัเติมั 
(จัำ�นวน=5) และก�รศก่ษ�แบบตดัขีว�ง 
(จัำ�นวน=62) ท่�นสำ�มั�รถด้ต�ร�ง 
ประเมิันค่์� GRADE สำำ�หรบัพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งได�ที�ร�ยก�รภ�ค์ผู้นวกหลกัฐ�น
บนเว็บไซตต์อนที�  1.2

 พ็ ฤ ติ ก ร ร มั เน่ อ ย นิ� ง ที� ว ัด ต � มั 
ค์ว�มัเป็นจัริงกบัภ�วะไขีมันัสำะสำมัหร่อ 
พ็ฒัน�ก�รท�งด��นกล��มัเน่�อไม่ัมีัค์ว�มั 
สำมััพ็นัธิก์นั เวล�ที�อย่้กบัหน��จัอกบัภ�วะ 
ไขีมันัสำะสำมั พ็ฒัน�ก�รด��นค์ว�มัคิ์ดและ 

ด��นกล��มัเน่�อ รวมัถง่สุำขีภ�พ็จิัตวิทย�- 
สำังค์มัมีัค์ว�มัสำัมัพ็ันธิที์� ไม่ัพ็่งประสำงค์ ์
หร่อไม่ัสำำ�ค์ญั่อย่�งโดดเด่น เวล�ที�ใช่�ไป 
กบัก�รอ่�นหนงัส่ำอกบัผู้้�ด้แลหร่อก�รเล่�
นิท�นกบัพ็ฒัน�ก�รด��นค์ว�มัคิ์ดมีัค์ว�มั
สำัมัพ็ันธิที์� พ็่งประสำงค์์หร่อไม่ัสำำ �ค์ัญ่ 
อย่�งโดดเด่น และเวล�ที�ใช่�ไปกบัก�รนั�ง 
(ในรถเข็ีน เป็นต�น) กบัภ�วะไขีมันัสำะสำมั 
หร่อพ็ฒัน�ก�รด��นกล��มัเน่�อ มีัค์ว�มั 
สำมััพ็นัธิที์� ไม่ัพ็่งประสำงค์ห์ร่อที� ไม่ัสำำ�ค์ญั่ 
อย่�งโดดเด่น

 สำำ � ห รับ ผู้ ล ลัพ็ ธิ ์เ ชิ่ง วิ เ ค์ ร � ะ ห ์
พ็บหลักฐ�นที� มีัคุ์ณภ�พ็ระดับกล�ง 
ไปจันถ่งระดบัตำ� �ในเร่� องขีองเวล�ที�อย่้ 
กั บ ห น� � จั อ แ ล ะ ภ � ว ะ ไ ขี มัั น สำ ะ สำ มั 
พ็ฒัน�ก�รด��นกล��มัเน่�อและค์ว�มัคิ์ด 
และสุำขีภ�พ็จิัตวิทย�สำังค์มั รวมัถ่ง 
หลักฐ�นคุ์ณภ�พ็ตำ� �มั�กในเร่� องขีอง 
ระยะเวล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งโดย 
รวมัและภ�วะไขีมัันสำะสำมั ก�รพ็ัฒน� 
ท�งด��นกล��มัเน่�อและสุำขีภ�พ็จิัตวิทย�- 
สำังค์มั คุ์ณภ�พ็โดยรวมัขีองหลักฐ�น 
ทั�งหมัดถ้กประเมิันให�อ ย่้ ในระดับที�  
ตำ��มั�ก
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หลกัี่กี่�รและเหตุิผล

 ขี�อแนะนำ�ขีองประเทศแค์น�ด� 
ที� มีัขี่ �นก่อนหน�� ซ่� งเน�นในเร่� องขีอง 
พ็ ฤ ติ ก ร ร มั เ น่ อ ย นิ� ง ใ น ก ลุ่ มั อ � ยุ นี� 
ที� เผู้ยแพ็ร่เม่ั� อปี 2555 ได�พ็ัฒน�ขี่ �น 
มั�จั�กค์ว�มัเห็นขีองผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ (14)   
หลักฐ�นที� มีัอย่้ในปัจัจุับันมั�จั�กก�ร 
ศ่กษ�เกี�ยวกบัเวล�ที�อย่้กบัหน��จัอโดย 
ไม่ัมีัก�รเค์ล่�อนไหว และเวล�ที� ถ้กจัำ�กดั 
ก�รเค์ล่� อนไหว (เม่ั� อเด็กไม่ัสำ�มั�รถ 
เค์ล่�อนไหวไปรอบ ๆ ได�อย่�งอิสำระและ 
เล่นเป็นระยะเวล�น�น) ซ่� งประเมิันถ่ง 
ก�รปฏิิบัติต�มัขี�อแนะนำ�ในปี 2555 
กบัก�รนำ�ไปปฏิิบติั ก�รปฏิิบติัต�มัขี�อ 
แนะนำ�แสำดงถง่ค์ว�มัสำมััพ็นัธิก์บัผู้ลลพั็ธิ ์
ท�งสุำขีภ�พ็ที�ดีขี่ �น ไม่ัมีัก�รพ็บหลกัฐ�น
ที�สำนบัสำนุนให�มีัก�รจัำ�กดัก�รเค์ล่�อนไหว
เป็นระยะเวล�ย�วน�น

 กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�พ็บว่� ช่่วง 
เวล�ที� มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งอ�จัรวมัไป 
ถ่งเวล�ที� ใช่�ในก�รเล่นเงียบ ๆ แมั�ไม่ัมีั 
ส่ำ�ออิเล็กทรอนิกสำก็์ต�มั ก�รเล่นเหล่�นี� 
เช่่น ก�รเล่นปริศน�ค์ำ�ท�ย ก�รว�ด 
ต่กบล็อก ก�รเล่นระบ�ยสีำ ก�รตดัแปะ 
ก�รร�องเพ็ลง ก�รเล่นดนตรี ฯลฯ 
มีัค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่ต่อพ็ัฒน�ก�รขีองเด็ก  
และกิจักรรมัเหล่�นี�ต่�งมีัประโยช่น ์
ในแง่ขีองค์ว�มัคิ์ด ในก�รพ็ัฒน�ขี�อ 
แน ะ นำ � นี�  ก ลุ่มั พ็ัฒ น� ขี�อ แน ะ นำ �ไ ด� 
อภิปร�ยร่วมักนัถง่ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ที�จัะต�อง
มีัก�รพิ็จั�รณ�ถง่ก�รให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ใน 
ช่่วงเวล�ที� มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งโดยมีั 
ปฏิิสำัมัพ็ันธิก์ับผู้้�ด้แลเป็นก�รเฉพ็�ะ  
ค์ว�มัพ็ย�ย�มัในก�รที�จัะแสำดงค์ว�มัคิ์ด 

เห็นต่อกิจักรรมัที� มีัค์ว�มัเน่อยนิ� งที� มีั 
ประโยช่นที์�เป็นไปได�ทั�งหมัดมีัค์ว�มัเสีำ�ยง 
ที�จัะทำ�ให�พ็ล�ดในก�รระบุถง่กิจักรรมัที�
มีัค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ในสำถ�นที�แห่งใดแห่งหน่�ง 
เป็นก�รเฉพ็�ะ

 กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ให�ค์ำ�แนะนำ� 
ที� มีัค์ว�มัหนกัแน่น เน่� องจั�กผู้ลลพั็ธิที์�  
พ็่งประสำงค์จ์ั�กก�รลดเวล�ก�รอย่้กบั 
หน��จัอโดยไม่ัมีัก�รเค์ล่� อนไหวร่�ง
ก�ย และก�รลดเวล�ที� ถ้กจัำ�กัดก�ร 
เค์ล่� อนไหวนั�นมีัมั�กกว่�โทษที� จัะเกิด
ขี่ �น ประโยช่น์ที� จัะ ได�รับจั�กก�รลด 
พ็ฤติกรรมัก�รอย่้กบัหน��จัอโดยที� ไม่ัมีั 
ก�รเค์ล่� อนไหว (ก�รด้โทรทัศน์ ก�ร 
ด้วิดีโอ ก�รเล่นเกมัค์อมัพิ็วเตอร)์ มีัดงันี� 
ภ�วะไขีมันัสำะสำมัน�อยลง รวมัถง่มีัพ็ฒัน� 
ก�รด��นกล��มัเน่�อและค์ว�มัคิ์ด และ 
สุำขีภ�พ็จิัตวิทย�สำงัค์มั ประโยช่นที์�จัะไ
ด�รบัจั�กก�รถ้กจัำ�กดัก�รเค์ล่�อนไหวให� 
น�อยลง (อย่้ในค์�รซี์ท รถเข็ีน เก��อี �รบั- 
ประท�นอ�ห�รสำำ�หรบัเด็ก หร่ออย่้ใน 
เป้ที�สำะพ็�ยอย่้บนหลงัขีองผู้้�ด้แล) มีัดงันี� 
ภ�วะ ไขีมัันสำะสำมัน�อยลง และพ็ัฒน� 
ก�รด��นกล��มัเน่�อดีขี่ �น ประโยช่นที์�จัะ 
ได�รับจั�กก�รใช่�เวล�กับผู้้�ด้แลไปกับ 
ก�รอ่�นหนงัส่ำอ หร่อเล่�นิท�น (ในขีณะ 
ที� นั� งหร่อนอนอย่้) มั�กขี่ �น ค่์อจัะช่่วย 
ทำ�ให�พ็ฒัน�ก�รด��นค์ว�มัคิ์ดดีขี่ �น ไม่ัมีั 
หลักฐ�นที� ชี่ �ถ่งค์ว�มัเสีำ� ยงในก�รเกิด 
โทษจั�กก�รลดระยะเวล�ที�อย่้กบัหน��จัอ 
และเวล�ที� ถ้กจัำ�กัดก�รเค์ล่� อนไหว 
อย่�งไรก็ต�มั หลกัฐ�นเกี�ยวกบัค่์�นิยมั
และค์ว�มัต�องก�ร ค์ว�มัเป็นไปได�และ 
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ก�รเป็นที� ยอมัรับขีองขี�อแนะนำ�ยงัค์ง 
ขี � ด ห � ย ไ ป  ก ลุ่มั พ็ัฒ น� ขี�อ แน ะ นำ � 
สำรุปได�ว่� แมั�จัะมีัค์ว�มัแปรผู้นัในเร่�อง 
ขีองก�รวดัค่์�ภ�วะไขีมันัสำะสำมัในเด็กใน 
บ�งกลุ่มัและในบ�งบริบทแล�ว อ�จัมีั 
ประเด็นเกี� ยวกับก�รลดระยะเวล�ที�  
ท�รกถ้กจัำ�กดัก�รเค์ล่�อนไหว เน่�องจั�ก 
บรรทัดฐ�นท�งวัฒนธิรรมั ค่์�นิยมั 
และค์ว�มัรบัผิู้ดช่อบที�หล�กหล�ยขีอง 
ผู้้�ด้แล ประโยช่นที์�จัะได�รบัจั�กก�รลด 
ระยะเวล�ที�อย่้กบัหน��จัอโดยไม่ัมีัก�ร 
เค์ล่�อนไหวร่�งก�ยและเวล�ที�ใช่�ไปในก�ร 
ถ้กจัำ�กดัก�รเค์ล่�อนไหวนั�นมีัมั�กกว่� 
โทษที� จัะเกิดขี่ �นหร่อค่์�ใช่�จ่ั�ยที� ต�อง 
เสีำยไป และอ�จัเพิ็�มัค์ว�มัเท่�เทียมัท�ง 
สุำขีภ�พ็ได�ด�วยก�รทำ�ให�ผู้ลลัพ็ธิท์�ง 
สุำขีภ�พ็ดีขี่ �น

ข้้อแนำะนำำ�
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การนอนหลับั

ท�รกี่ (อ�ยุติำ��กี่ว่� 1 ปีี)
ควรนอนหลบััอย่างม่คุณภาพเป็นระยะเวลา 14–17 ชั่ั�วโมง (อายุ 0–3 เดื็อน) 
หรือ 12–16 ชั่ั�วโมง (อายุ 4–11 เดื็อน)

เด็็กี่อ�ยุ 1–2 ปีี
ควรนอนหลบััพกัผ่อนอย่างม่คุณภาพเป็นระยะเวลา 11-14 ชั่ั� วโมง 
ซึึ่�งรวมถึงึการนอนกลางวนั โด็ยม่เวลาการนอนและการตืิ�นท่�เป็นปกติิ

เด็็กี่อ�ยุ 3–4 ปีี
ค ว ร น อ น ห ลับั อ ย่ า ง ม่ คุ ณ ภ า พ เ ป็ นร ะ ย ะ เว ล า  1 0 - 1 3  ชั่ั� ว โ ม ง 
ซึึ่�งอาจรวมถึงึการนอนกลางวนั โด็ยม่เวลาการนอนและการตืิ�นท่�เป็นปกติิ

คำ�ถู�ม

 ในเด็กที� มีัอ�ยุตำ� �กว่� 5 ปี ระยะ 
เวล�ก�รนอนที�วดัต�มัหลกัค์ว�มัเป็นจัริง 
และต�มัหลกัจิัตวิสำยัปริมั�ณเท่�ใดที� มีั 
ค์ว�มัสำมััพ็นัธิก์บัตวัชี่ �วดัท�งสุำขีภ�พ็ที�ดี

ข้อ้สำรุปีจ�กี่หลกัี่ฐ�น

 ในก�รทบทวนอย่�งเป็นระบบถ่ง 
ค์ว�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่�งระยะเวล�ก�รนอน 
และตัวชี่ �ว ัดท�งสุำขีภ�พ็ในช่่วงปฐมัวัย 
(0–4 ปี) (28) ในปี 2560 มีัก�รประเมิัน 
บทค์ว�มัฉบับเต็มัจัำ�นวน 133 ชิ่�น 
และระบุถ่งก�รศ่กษ� 69 ชิ่ �น จั�ก 
23 ประเทศ โดยมีัผู้้�เขี��ร่วมั 148,524 
ร�ย ที� เป็นไปต�มัเกณฑ์ก์�รเขี��ร่วมั 
ก�รศ่กษ�เพิ็� มัเติมั 3 ชิ่ �น (45-47) 
(ผู้้�เขี��ร่วมั 1,300 ร�ย) ถ้กนำ�มั�ใช่�จันถง่ 
เด่อนมีัน�ค์มั พ็.ศ. 2560 เพ่็�อปรบัปรุง 
ขี�อม้ัลในก�รจััดทำ�ต�มักระบวนก�ร 

ข้อ
แน

ะน
ำ� •

•

•

ขี�อแนะนำ�หนกัแน่น แต่หลกัฐ�นถ้กจัดัอนัดบัให�อย่้ในระดบัที�ตำ��มั�ก

ขีองขี�อแนะนำ�ในประเทศออสำเตรเลีย 
และก�รศ่กษ�เพิ็�มัเติมั 5 ชิ่ �น (48-52) 
(ผู้้�เขี��ร่วมั 9,401 ร�ย) เพ่็� อปรับปรุง 
ขี�อม้ัลสำำ�หรบัเด่อนธินัว�ค์มั พ็.ศ. 2560 
ในภ�พ็รวมัแล�ว ก�รศ่กษ�เหล่�นี�รวมั
ไปถ่งก�รทดลองแบบสุ่ำมั (จัำ�นวน=5) 
ก�รกระตุ�นแบบไม่ั สุ่ำมั (จัำ�นวน=1) 
ก�รศ่กษ�แบบระยะย�ว (จัำ�นวน=22) 
ก�รศ่กษ�ระยะย�วโดยมีัก�รวิเค์ร�ะห ์
แบบตดัขีว�ง (จัำ�นวน=7) และก�รศก่ษ� 
แบบตดัขีว�ง (จัำ�นวน=42) ท่�นสำ�มั�รถ 
ด้ต�ร�งประเมิันค่์� GRADE สำำ�หรับ 
ระยะเวล�ก�รนอนหลบัได�จั�กร�ยก�ร 
ภ�ค์ผู้นวกหลกัฐ�นบนเว็บไซตต์อนที� 1.3

 ระยะเวล�ก�รนอนหลบัที�สำั�นลงมีั 
ค์ว�มัสำัมัพ็ันธิก์ับภ�วะ ไขีมัันสำะสำมัที�  
ส้ำงขี่ �น ก�รจััดก�รกับอ�รมัณที์� แย่ลง 
ก�รเจัริญ่เติบโตบกพ็ร่อง ก�รใช่�เวล�อย่้ 
กบัหน��จัอน�นขี่ �น และมีัค์ว�มัเสีำ�ยงใน 



19

หลกัี่กี่�รและเหตุิผล

 ขี�อแนะนำ�เกี�ยวกบัระยะเวล�ก�ร 
นอนหลบัก่อนหน��นี�เกิดขี่ �นมั�จั�กค์ว�มั 
เห็นขีองผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ (28, 53, 54)  
หลกัฐ�นที�มีัในปัจัจุับนัมั�จั�กก�รศก่ษ� 
ที�ประเมิันถ่งก�รปฏิิบติัต�มัขี�อแนะนำ� 
ในเร่�องขีองเวล�ที�ใช่�ในก�รนอนหลบักบั 
ก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไปปฏิิบัติ  และก�ร 
ปฏิิบัติต�มัขี�อแนะนำ�แสำดงให�เห็นถ่ง 
ค์ว�มัสำมััพ็นัธิก์บัผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภ�พ็ที�ดี
ขี่ �น ไม่ัมีัหลกัฐ�นที�ชี่ �ให�เห็นว่� ระยะเวล�
ก�รนอนหลบัที�สำั�นลงหร่อก�รนอนหลบั
ที� ไม่ัเพี็ยงพ็อนั�นเป็นเร่�องดี กลุ่มัพ็ฒัน� 

ก�รบ�ดเจ็ับส้ำงขี่ �น โดยไม่ัมีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิ ์
ที�ช่ดัเจันระหว่�งระยะเวล�ก�รนอนหลบั 
กบัพ็ฒัน�ก�รท�งค์ว�มัคิ์ดและกล��มัเน่�อ 
หร่อกิจักรรมัท�งก�ย สำำ�หรบัผู้ลลพั็ธิ ์
เชิ่งวิเค์ร�ะหมี์ัหลกัฐ�นที� มีัคุ์ณภ�พ็ส้ำง 
ในเร่�องขีองพ็ฒัน�ก�รด��นค์ว�มัคิ์ดและ 
ก�รจัดัก�รท�งอ�รมัณ ์ (แมั�ว่�จัะมีัก�ร 
ทดสำอบแบบสุ่ำมัที� มีักลุ่มัค์วบคุ์มัจัำ�นวน 
น�อยมั�กที� จัำ �กัดก�รนอนกล�งวัน)  
มีัหลกัฐ�นที� มีัคุ์ณภ�พ็ตำ� �สำนับสำนุนใน 
เร่�องขีองภ�วะไขีมันัสำะสำมั และหลกัฐ�น 
ที�มีัคุ์ณภ�พ็ตำ��มั�กสำนบัสำนุนในเร่�องขีอง 
พ็ฒัน�ก�รด��นกล��มัเน่�อหร่อก�รเจัริญ่ 
เติบโต  คุ์ณภ�พ็โดยรวมัขีองหลกัฐ�นถ้ก
จัดัอนัดบัให�อย่้ในระดบัที�ตำ��มั�ก

ขี�อแนะนำ�ให�ค์ำ�แนะนำ�ที�มีัค์ว�มัหนกัแน่น 
เน่�องจั�กผู้ลลพั็ธิที์�พ็่งประสำงค์จ์ั�กก�ร 
นอนหลบัอย่�งเพี็ยงพ็อ และก�รป้องกนั 
ไม่ัให�มีัระยะเวล�ก�รนอนหลบัที�สำั�นลงมีั 
มั�กกว่�ผู้ลเสีำยที�จัะเกิดขี่ �น ระยะเวล�ก�ร 
นอนหลบัที�สำั�นลงมีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิที์� ไม่ัพ็่ง 
ประสำงค์ก์บัภ�วะไขีมันัสำะสำมั ก�รจัดัก�ร 
กบัอ�รมัณ ์ ก�รเจัริญ่เติบโต และวิธีิใน 
ก�รพ็ฒัน�ด��นค์ว�มัคิ์ดบ�งอย่�ง ระยะ 
เวล�ก�รนอนหลับที� สำั�นลงนั�นมีัค์ว�มั 
สำมััพ็นัธิก์บัระยะเวล�ก�รด้โทรทศันที์� ส้ำง
ขี่ �น และเวล�ที�ใช่�ไปกบัก�รเล่นเกมัที�มั�ก 
ขี่ �นกว่�เดิมั รวมัถ่งมีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิก์บั 
ค์ว�มัเสีำ� ยงที� จัะได�รับบ�ดเจ็ับเพิ็� มัขี่ �น 
กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� พ็บว่� อ�จัมีัก�ร 
นำ�ทรัพ็ย�กรบ�งประก�รไปใช่�เพ่็� อให� 
เป็นไปต�มัขี�อแนะนำ�เพ่็�อก�รนอนหลบั 
อย่�งเพี็ยงพ็อ ในค์รวัเร่อนและสำถ�นที�  
รบัเลี �ยงเด็กที� มีัพ่็ �นที�จัำ�กดั และสำถ�นที�
ที�พ็ฤติกรรมัและกิจัวตัรขีองเด็กและพ่็อ 
แม่ั รวมัถ่งผู้้�ด้แล ไม่ัได�เอ่ �อให�เกิดก�ร 
นอนหลบัอย่�งเพี็ยงพ็อและเวล�ก�รนอน 
และก�รต่� นที� เป็นปกติ อย่�งไรก็ต�มั  
ต�มัค์ว�มัเห็นขีองกลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� 
นั�น ประโยช่นที์�จัะได�รบัจั�กก�รนอนที�  
เพี็ยงพ็อมีัมั�กกว่�ค่์�ใช่�จ่ั�ยที�ต�องเสีำยไป  
และก�รทำ�ให�มัั� นใจัว่�เด็กเล็กจัะ ได� 
นอนหลบัอย่�งเพี็ยงพ็อในแต่ละวนันั�นจัะ 
ช่่วยเพิ็�มัค์ว�มัเท่�เทียมัท�งด��นสุำขีภ�พ็ 
ได�โดยทำ�ให�ผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภ�พ็ดีขี่ �น

ข้้อแนำะนำำ�
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ข้้อแนะนำาเชิ่งบูัรณาการ

ทารกและเด็็กเล็กควรทำาติามข้อ้แนะนำาทั�งหมด็เก่�ยวกบัักิจกรรมทางกาย 
พฤติิกรรมเนือยนิ�ง และการนอนหลบัั ในช่ั่วงระยะเวลาหนึ�งวนั เพื�อใหเ้กิด็
ประโยชั่นสู์ำงสุำด็ต่ิอสุำข้ภาพ

การเปล่�ยนจากการถูึกจำากดั็การเคลื�อนไหวหรือการใชั่เ้วลาอยู่กบััหนา้จอ 
โด็ยไม่เคลื�อนไหวร่างกายใหเ้ป็นการทำากิจกรรมทางกายท่�ม่ระด็บััปานกลาง
ถึงึระด็บััหนกั นอนหลบััอย่างเพ่ยงพอ จะเป็นประโยชั่นต่์ิอสุำข้ภาพยิ�งข้ึ �น

คำ�ถู�ม

 ในเด็กที� มีัอ�ยุตำ� �กว่� 5 ปีนั�น  
ค์ว�มัสำัมัพ็ันธิร์ะหว่�งก�รบ้รณ�ก�ร 
พ็ฤติกรรมัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยและ 
ตัวชี่ �ว ัดท�งสุำขีภ�พ็แต่ละขี�อต่อไปนี� 
ค่์ออะไร
• ก�รนอนหลบัและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
• ก�รนอนหลับและก�รทำ�กิจักรรมั 

ท�งก�ย 
• พ็ ฤ ติ ก ร ร มั เน่ อ ย นิ� ง แ ล ะ ก � ร ทำ � 

กิจักรรมัท�งก�ย 
• ก�รนอนหลบั และพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง

และก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย

ข้อ้สำรุปีจ�กี่หลกัี่ฐ�น

 ก�รทบทวนวรรณกรรมัอย่�งเป็น 
ระบบถง่ค์ว�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่�งก�รบ้รณ� 
ก�รพ็ฤติกรรมัก�รเค์ล่�อนไหวและตวัชี่�- 
วดัท�งสุำขีภ�พ็ในเด็กเล็ก (0–4 ปี) (29)
ในปี 2560 ได�ทำ�ก�รประเมิันบทค์ว�มั 
ฉบบัเต็มัจัำ�นวน 277 ชิ่�น และระบุถ่ง 
ก�รศก่ษ�จัำ�นวน 10 ชิ่ �น จั�ก 5 ประเทศ 
โดยมีัผู้้�เขี��ร่วมัจัำ�นวน 7,436 ร�ยที�เป็นไป 
ต�มัเกณฑ์ก์�รเขี��ร่วมั ไม่ัมีัก�รนำ�ก�ร 
ศ่กษ�เพิ็�มัเติมัมั�ใช่�จันถ่งเด่อนมีัน�ค์มั 
พ็.ศ. 2560 เพ่็�อทำ�ก�รปรบัปรุงขี�อม้ัล 
ในขีั�นตอนก�รจััดทำ�ขี�อแนะนำ�ขีอง 
ประเทศออสำเตรเลีย และก�รศ่กษ� 
เพิ็�มัเติมั 3 ชิ่ �น (32, 55, 56) (ผู้้�เขี��ร่วมั 
568 ร�ย) เพ่็�อปรบัปรุงขี�อม้ัลในเด่อน
ธินัว�ค์มั พ็.ศ. 2560 ในภ�พ็รวมัแล�ว 
ก�รศ่กษ�เหล่�นี�จัะรวมัไปถง่ก�รศ่กษ� 
แบบสุ่ำมัและแบบเป็นกลุ่มั (จัำ�นวน=5) 
ก�รกระตุ�นแบบไม่ั สุ่ำมั (จัำ�นวน=1) 

•

•

ขี�อแนะนำ�หนกัแน่น แต่หลกัฐ�นถ้กจัดัอนัดบัให�อย่้ในระดบัที�ตำ��มั�ก

กิิจกิรรม
ทางกิาย

กิารน้อน้?

?

? ?

พฤติิกิรรม
เน่้อยนิ้�ง
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ก�รศก่ษ�ระยะย�ว (จัำ�นวน=3) และก�ร 
ศ่ ก ษ � แ บ บ ตัด ขี ว � ง  ( จัำ � น ว น = 4 )  
ท่�น สำ�มั�รถด้ต�ร�งประเมิันค่์� GRADE 
เกี� ยวกับพ็ฤติกรรมัก�รเค์ล่� อนไหว 
ร่�งก�ยแบบบ้รณ�ก�รจั�กร�ยก�รภ�ค์
ผู้นวกหลกัฐ�นบนเว็บไซตส่์ำวนที�  1.4

 ก�รบ้รณ�ก�รพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� เป็นไป 
ต�มัหลกัก�รที�สุำดและน่�จัะเป็นประโยช่น ์ 
ต่อร่�งก�ย (พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง ที�  
น�อยลงกิจักรรมัท�งก�ยที� เพิ็� มัขี่ �น)  
มีัค์ว�มัสำัมัพ็ันธิที์� ดีกับพ็ัฒน�ก�รด��น 
กล��มัเน่�อ และค์ว�มัแข็ีงแรงขีองเด็ก 
ก่อนวยัเรียน อีกทั�งยงัมีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิที์�  
พ็ง่ประสำงค์แ์ละไม่ัชี่ �ถง่ ภ�วะไขีมันั อุดตนั 
และก�รเจัริญ่เติบโต ก�รบ้รณ�ก�รขีอง 
พ็ฤติกรรมัก�รนอนหลบัและพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�ง (ก�รนอนมั�กขี่ �นและเวล�ที� มีั 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งลดลง) ต�มัหลกัก�ร 
แล�ว มีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิที์�พ็ง่ประสำงค์ก์บัภ�วะ
ไขีมันัสำะสำมัในเด็กเล็ก

 หลักฐ�นแสำดงให�เห็นว่�ก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยระดับป�นกล�งถ่ง 
หนักแทนก�รมีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งนั�น 
สำ�มั�รถพ็ัฒน�ตัวชี่ �ว ัดท�งสุำขีภ�พ็ใน 
เด็กได� อย่�งไรก็ต�มั ยังไม่ัมีัขี�อม้ัล 
เกี�ยวกบัพ็ฤติกรรมัก�รเค์ล่�อนไหวทั�ง 3 
นี� (กิจักรรมัท�งก�ยพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และก�รนอนหลบั)

 ในแง่ผู้ลลัพ็ธิเ์ชิ่งวิ เค์ร�ะห์พ็บ 
หลกัฐ�นที� มีัคุ์ณภ�พ็ป�นกล�งในเร่� อง 
ขีองก�รเติบโต หลกัฐ�นที�มีัคุ์ณภ�พ็ตำ�� 
ในเร่� องขีองพ็ัฒน�ก�รด��นกล��มัเน่�อ 

และภ�วะไขีมันัสำะสำมั และหลกัฐ�นที� มีั 
คุ์ณภ�พ็ตำ��มั�กในเร่�องขีองค์ว�มัแข็ีงแรง 
ขีองร่�งก�ย ทั�งนี� คุ์ณภ�พ็โดยรวมัขีอง 
หลกัฐ�นถ้กจัดัให�อย่้ในระดบัตำ��มั�ก

หลกัี่กี่�รและเหตุิผล

 กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�พิ็จั�รณ� 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ขีองขี�อแนะนำ�เพ่็� อก�รใช่� 
ชี่วิตในเวล�หน่�งวนั โดยให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ 
กบักิจักรรมัท�งก�ย พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และก�รนอนหลบั แมั�ว่�กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อ 
แนะนำ�จัะได�ทำ�ก�รชี่�แจังแต่ละแง่มุัมัขีอง 
ขี�อแนะนำ�ทีละส่ำวน แต่ขี�อแนะนำ�แต่ละขี�อ 
ก็ได�แสำดงถง่ค์ว�มัต�องก�รที�จัะนำ�เสำนอ 
ขีอบเขีตทั�ง  3 ร่วมักันโดยแบ่งเป็น 
กลุ่มัอ�ยุ โดยอ��งอิงถง่สำดัส่ำวนขีองพ็ฤติ-
กรรมัต่�ง ๆ ในชี่วิตประจัำ�วนัขีองเด็ก 
กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�เน�นยำ ��ว่� ขี�อแนะ 
นำ�นั�นไม่ัได�พ็ย�ย�มัที�จัะอธิิบ�ยถ่งช่่วง 
เวล�แต่ละช่ั�วโมังในหน่�งวนัขีองเด็ก และ 
ว่�ในหน่�งวนันั�น มีัค์ว�มัจัำ�เป็นที�จัะต�อง 
รวมัก�รเล่นแบบไร�เสีำยง และ เวล�นั�งอย่้ 
กับที�  (ระ หว่�งม่ั�ออ�ห�ร เ ป็นต�น)
เขี��ไปด�วย

 กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�จััดทำ�ขี�อ 
แนะนำ�ที� มีัค์ว�มัหนักแน่น เน่� องจั�ก 
ประโยช่นที์�จัะได�รบัจั�กก�รบ้รณ�ก�ร 
ระหว่�งกิจักรรมัท�งก�ยที�มั�กขี่ �น ก�รใช่� 
เวล�อย่้กบัหน��จัอโดยไม่ัมีัก�รเค์ล่�อนไหว 
ร่�งก�ยที� น�อยลง และระยะเวล�ก�ร 
นอนหลบัที�ย�วน�นขี่ �นนั�นมีัมั�กกว่�โทษ  
แ ล ะ ชี่�ให� เห็ นว่� ป ร ะ โ ย ช่ น์ส้ำ ง สุำ ด นั�น 
เกิดจั�กก�รปฏิิบัติต�มัแนวท�งทั�ง  

ข้้อแนำะนำำ�
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3 ประก�รในเด็กอ�ยุ 1–4 ปี ประโยช่น ์
ที� ไ ด� รั บ จั � ก ก � ร ที� ใ ช่� เ ว ล � อ ย่้ กั บ 
หน��จัอโดยไม่ัมีัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ย 
ที�น�อยลง และก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
เ พิ็� มั ขี่ �น นั�น  มีั ค์ ว � มั สำัมั พ็ัน ธิ ์ที� พ็่ ง - 
ประสำงค์ก์ับพ็ัฒน�ก�รด��นกล��มัเน่�อ 
และค์ว�มัแข็ีงแรง แต่ไม่ัมีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิ ์
อย่�งมีันัยสำำ�ค์ัญ่กับก�รเจัริญ่เติบโต 
ก�รบ้รณ�ก�รระหว่�ง ระยะเวล�ก�ร 
นอนหลบัที�น�นขี่ �นกบัเวล�ที�อย่้กบัหน�� 
จัอโดยไม่ัมีัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยที�น�อย
ลง และระยะเวล�ก�รนอนหลบัที�น�นขี่ �น 
กับ กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย ที� เ พิ็� มั ขี่ �น นั�น  
มีัค์ว�มัสำมััพ็นัธิ ์ในท�งที� ดีกบัพ็ฒัน�ก�ร 
ด��นค์ว�มัคิ์ดและภ�วะไขีมันัสำะสำมั ก�ร 
ปฏิิบติัต�มัขี�อแนะนำ�ทั�ง 3 ขี�อขีองขี�อ 
แนะนำ�เกี�ยวกบัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ย 
ในระยะเวล� 24 ช่ั� วโมังขีองประเทศ 
ออสำเตรเลีย สำำ�หรับเด็กปฐมัวัยนั�น  
มีัค์ว�มัสำัมัพ็ันธิก์ับภ�วะ ไขีมัันสำะสำมั 
ไ ป ใน ท � ง ที� ดี  ( 5 7 )  ก � ร วิ เ ค์ ร � ะ ห ์
องค์ป์ระกอบที� ได�รับมั�จั�กประเทศ 
แค์น�ด� ซ่� งใช่�ก�รกำ�กับด้แลที� เป็น 
ร้ปธิรรมั ชี่ �ให�เห็นว่� ระดบัพ็ฤติกรรมั- 
เน่อยนิ�งที�น�อยลงและกิจักรรมัท�งก�ย 
ระดบัป�นกล�งถง่หนกัที�มั�กขี่ �น พ็ร�อมั ๆ   
ไปกบัก�รนอนหลบัที�เพี็ยงพ็อนั�นมีัค์ว�มั 
สำมััพ็นัธิก์บัผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภ�พ็ที� เป็นที�

พ็่งประสำงค์ ์ (58) ประโยช่นข์ีองก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยระดบัป�นกล�งถง่หนกั 
แทนก�รมีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง จัะทำ�ให�เด็ก
อ�ยุ 3-4 ปีมีัค์ว�มัแข็ีงแรงมั�กยิ�งขี่ �น ทั�งนี� 
ไม่ัพ็บหลกัฐ�นที� ชี่ �ให�เห็นถง่ค์ว�มัเสีำ�ยงที�  

จัะได�รบัโทษจั�กก�รบ้รณ�ก�รระหว่�ง 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเพิ็�มัขี่ �น ก�รใช่� 
เวล�อย่้กบัหน��จัอน�อยลง และก�รนอน 
หลบัที�มีัคุ์ณภ�พ็มั�กขี่ �น

 จั�กมุัมัมัองขีองกลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อ 
แนะนำ� แมั�ว่�ในบ�งบริบทจัะมีัขี�อกำ�หนด 
ด��นทรัพ็ย�กรเพิ็� มัเติมัเพ่็� อให�มัั� นใจั 
ว่�เด็กเล็กจัะสำ�มั�รถปฏิิบัติต�มัขี�อ 
แนะนำ�ได� แต่ประโยช่นที์�จัะได�รบัจั�กก�ร 
ปฏิิบติัต�มัขี�อแนะนำ�เหล่�นี�มีัมั�กกว่� 
ค่์�ใช่�จ่ั�ยที� จัะเกิดขี่ �น กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อ 
แนะนำ�ลงค์ว�มัเห็นว่�ก�รบ้รณ�ก�ร 
พ็ฤติกรรมัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยอ�จั 
เพิ็�มัค์ว�มัเป็นไปได�ในก�รนำ�ขี�อแนะนำ� 
เกี�ยวกบัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยและก�ร 
นอนหลับขีองแต่ละบุค์ค์ลไปปฏิิบัติ 
ด�วยก�รเปิดโอก�สำให�พ่็อแม่ั และผู้้�ด้แล 
ได�ค่์อย ๆ  ปรบัเปลี�ยนพ็ฤติกรรมัที� ไม่ัพ็ง่-
ประสำงค์์ให�เป็นพ็ฤติกรรมัที�พ็่งประสำงค์ ์
มั�กขี่ �น และตระหนักถ่งค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่ 
ขีองก�รมีัปฏิิสำัมัพ็ันธิอ์ย่�งมีัคุ์ณภ�พ็ 
กบัผู้้�ด้แล และนอนหลบัอย่�งเพี็ยงพ็อ
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ช่่องโหว่่ในงานวิ่จัยุ

กี่�รศั้กี่ษ�ท่�ม่คุณภ�พสูำงยงัคงเป็ีนท่� 
ติอ้งกี่�รอย่�งต่ิอเนื� อง โด็ยเฉพ�ะ 
กี่�รศัก้ี่ษ�ท่�

1. สำำ �รวจัช่่วงเวล�ในหน่� งวันตลอด 
24 ช่ั� วโมัง และกิจักรรมัท�งก�ย  
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และระยะเวล� 
ก�รนอนหลบัในเด็กเล็ก

2. กำ �หนดขีั�นตอนที� เ ป็นมั�ตรฐ�น 
แ ล ะ วั ด ค่์ � อ ย่ � ง เ ป็ น ร้ ป ธิ ร ร มั  
เพ่็� อ ทำ � ใ ห� สำ � มั � ร ถ เ ป รี ย บ เที ย บ 
ระหว่�งก�รศก่ษ�ได�

3. ศ่กษ�ถ่งตัวชี่ �ว ัดท�งสุำขีภ�พ็อย่�ง
กว��งขีว�งขี่ �น ซ่� งรวมัไปถ่งตวัชี่ �วดั     
ขี อ ง พ็ัฒ น � ก � ร ด� � น ก ล� � มั เ น่� อ 
ค์ว�มัคิ์ด และจิัตวิทย�สำงัค์มัเพิ็�มัเติมั 
รวมัถ่งผู้ลในระยะย�วที�จัะได�รบัจั�ก
ก�รกระตุ�นพ็ฒัน�ก�รตั�งแต่แรกเริ�มั

4. จััด ทำ � ก� ร วิ เ ค์ ร � ะ ห์ก� ร ก ร ะ ตุ�น 
พ็ัฒน�ก�รที� มีัค์ว�มัคุ์�มัค่์� เพ่็� อทำ�
ให�ระดับก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และระยะเวล� 
ก�รนอนหลบัในเด็กเล็กนั�นดีขี่ �น

5. ตรวจัสำอบผู้ลกระทบที� ได�รบัจั�กก�ร 
ใช่�เวล�อย่้กบัหน��จัอต่อตวัชี่�วดัท�ง 
สุำขีภ�พ็ โดยเทียบกับกิจักรรมัที�  
เน่อยนิ� งที� มีัปฏิิสำัมัพ็ันธิต่์อกัน เช่่น 
ก�รเล่�นิท�น

6. สำำ�รวจัปริมั�ณและระดบัค์ว�มัหนกั 
ขีองกิจักรรมัท�งก�ยในเด็กเล็กต�มั 
ค์ว�มัเหมั�ะสำมั ในแง่ขีองพ็ฒัน�ก�ร

7. ตรวจัสำอบค์ว�มัสำัมัพ็ันธิร์ะ หว่�ง 
ระยะเวล�ก�รนอนกับพ็ัฒน�ก�ร 
ท�งกล��มัเน่�อ  ก�รเจัริญ่เติบโต  
และโทษหร่อก�รบ�ดเจ็ับ

8. พิ็จั�รณ�ถ่งตัววัดค่์�ต่�ง ๆ เช่่น  
อ�ห�ร

9. พิ็จั�รณ�ถง่ค์ว�มัต�องก�รเฉพ็�ะขีอง 
เด็กที� มีัภ�วะทุพ็พ็ลภ�พ็ และด้ว่� 
ขี�อแนะนำ�นั�นจัะสำ�มั�รถนำ�มั�ปรบัใช่� 
เพ่็�อให�เป็นไปต�มัค์ว�มัต�องก�รขีอง 
พ็วกเขี�ได�อย่�งไร

10. ตรวจัสำอบปัจัจััยสำำ�ค์ัญ่ในก�ร 
เผู้ยแพ็ร่ ก�รปรับใช่� ก�รส่ำงเสำริมั  
ก�รนำ�ไปปฏิิบัติ  และค์ว�มัเขี��ใจั 
ขี�อแนะนำ�

ข้้อแนำะนำำ�
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การเผยุแพร่ การนำาไปีปีฏิิบััติ่ำ 
และการปีระเมิีนผล
 เป้�หมั�ยขีองขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ค่์อ 
เพ่็�อจัดัทำ�ขี�อแนะนำ�เกี�ยวกบัระยะเวล� 
ที� ท � ร ก แ ล ะ เ ด็ ก เ ล็ ก ค์ ว ร ใ ช่� ไ ป กับ 
กิจักรรมัท�งก�ยและก�รนอนหลบัใน 
แต่ละวัน รวมัถ่งขี�อแนะนำ�เกี� ยวกับ 
ระยะเวล�ส้ำงสุำดที� เด็กเหล่�นี�ค์วรอย่้กบั 
หน��จัอโดยไม่ัมีัก�รเค์ล่�อนไหวหร่อถ้ก 
จัำ �กัดก�รเค์ล่� อนไหวให� แก่ ผู้้�จััดทำ� 
นโยบ�ย และผู้้�ที�พ็ฒัน�โค์รงก�รกระตุ�น 
พ็ฒัน�ก�รสำำ�หรบัค์รอบค์รวั ก�รด้แล 
เด็กและชุ่มัช่น หร่อผู้้�จัดัก�รด��นก�ร 
ศ่กษ� สำำ�หรบัเด็กปฐมัวยั พ่็อแม่ัและผู้้� 
ด้แลมีัก�รเขี��ขีอรบัค์ำ�ปร่กษ�เกี�ยวกบั 
ก�รด้แลเด็กจั�กผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ในสำ�ขี�วิช่� 
ต่�ง ๆ จัำ�นวนมั�ก และมีัค์ว�มัจัำ�เป็นใน 
ก�รเผู้ยแพ็ร่ขี�อแนะนำ�นี�ให�แก่ทุกค์นที�มีั 
ค์ว�มัเกี�ยวขี�องกบัพ่็อแม่ัและผู้้�ด้แลเด็ก 
เหล่�นั�น ทั�งนี� เป็นเร่�องสำำ�ค์ญั่อย่�งยิ�งที�
จัะต�องใช่�สิำ�งที�มีัอย่้เดิมั ซ่�งช่่วยทำ�ให�เกิด 
ค์ว�มัเขี��ใจัถง่ขี�อแนะนำ�ในร้ปแบบที�เขี�� 
ถ่งได� เขี��ใจัได�ง่�ย ส่ำงเสำริมัก�รเปลี�ยน 
แปลงท�งพ็ฤติกรรมั โดยไม่ัทำ�ให�พ่็อแม่ั 
หร่อผู้้�ด้แลร้�สำ่กผิู้ด และไม่ัส่ำ�อไปในท�ง
ที� ว่�ก�รใช่�อุปกรณห์ร่อสิำ�งอำ�นวยค์ว�มั 
สำะดวกเพิ็�มัเติมันั�นมีัค์ว�มัจัำ�เป็น
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กี่�รเผยแพร่และกี่�รปีรบัใชั่ ้
ในปีระเทศั 

 ขี�อแนะนำ�จัะมีัก�รเผู้ยแพ็ร่ทั�งใน 
ช่่องท�งออนไลนแ์ละในร้ปแบบร้ปเล่มั 
ในภ�ษ�ร�ช่ก�รทั�ง 6 ภ�ษ� โดยจัะทำ� 
ก�รเผู้ยแพ็ร่ขี�อแนะนำ�นี�ผู่้�นสำำ�นกัง�น 
ในระดับประเทศและระดับภ้มิัภ�ค์  
เว็บไซตข์ีององค์ก์�รอน�มัยัโลกในระดบั 
ภ้มิัภ�ค์และระดับโลก และผู่้�นก�ร 
ติดต่อไปท�งหน่วยง�นและพ็�รท์เนอร ์
ขีององค์ก์�รสำหประช่�ช่�ติโดยตรง  
โดยจัะมีัก�รเปิดตวัขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ใน 
ง�นประชุ่มัระดับน�น�ช่�ติที� มีัค์ว�มั 
เหมั�ะสำมั เพ่็�อทำ�ให�ผู้้�ค์นมีัค์ว�มัตระหนกั
ร้�ถง่ขี�อแนะนำ�เพิ็�มัมั�กขี่ �น อีกทั�งยงัมีัก�ร
เผู้ยแพ็ร่ผู่้�นเค์ร่อข่ี�ยด��นสุำขีภ�พ็ และ 
เค์ร่อข่ี�ยผู้้�สำอนเด็กปฐมัวยัด�วยเช่่นกนั

 องค์ก์�รอน�มัยัโลกอ�จัส่ำงเสำริมั 
ก�ร นำ � ขี�อ แน ะ นำ �มั � ป รับ ใช่�ภ� ย ใน 
ประเทศผู่้�นสำำ�นักง�นองค์ก์�รสำห-
ประช่�ช่�ติในประเทศ โดยมีัก�รช่่วย 
เหล่อจั�กสำำ�นักง�นระดบัภ้มิัภ�ค์และ 
สำำ�นกัง�นใหญ่่

 นอกจั�กนี� ยังมีัก�รจััดเตรียมั 
แผู่้นพ็ับ ชี่ �แจังร�ยละเอียดโดยย่อไว� 
เพ่็�อช่่วยในก�รเผู้ยแพ็ร่ขี�อม้ัล และสำร��ง 
ค์ว�มัตระหนักร้�เกี� ยวกับค์ว�มัสำำ�ค์ัญ่ 
ขีองพ็ฤติกรรมัก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ย 
ในเด็กเล็ก และก�รมีัอย่้ขีองขี�อแนะนำ� 
ระดบัโลก นอกจั�กนั�นยงัมีัก�รพ็ฒัน� 
ขี�อแนะนำ�ที� สำ�มั�รถนำ�มั�ใช่� ได�จัริง 
ด�ว ย ก � ร เช่่� อ มั โ ยง ไ ป ยัง ท รัพ็ ย � ก ร 
ต่�ง ๆ เช่่น มั�ตรฐ�นสำำ�หรับก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยในก�รศ่กษ�ระดับ 
ปฐมัวัย และสำถ�นที� ด้แลเด็กปฐมัวัย 
และจัะพ็ฒัน�กรณีศ่กษ�ต่�ง ๆ นี�ขี่ �น 
เพ่็�อเป็นเค์ร่�องม่ัอช่่วยเหล่อบนช่่องท�ง 
ออนไลน ์เพ่็�อที�จัะสำ�มั�รถทำ�ก�รปรบัปรุง 
ขี�อม้ัลได�ตลอดเวล� โดยมีัเป้�หมั�ย 
เพ่็� อเป็นก�รให�ก�รสำนับสำนุนประเทศ 
สำมั�ชิ่กและองค์ก์รไม่ัแสำวงห�ผู้ลกำ�ไร 
ในก�รพ็ฒัน�ก�รกระตุ�นและวิธีิก�รใน 
ก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ย พ็ฤติกรรมั- 
เน่อยนิ�ง และก�รนอนหลบัในเด็กเล็กที�ดี
ต่อสุำขีภ�พ็

ข้้อแนำะนำำ�
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การจัดการกระบัว่นการ
การพัฒนาข้้อแนะนำา
ผู้ม่ีส่ว่นร่ว่มีในการพัฒนาข้้อแนะนำา
กี่ลุ่มข้บัเคลื�อนข้ององคก์ี่�รอน�มยัโลกี่

 กลุ่มัขีบัเค์ล่�อน (The Steering Group: SG) ได�แก่ ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ในสำ�ขี�กิจักรรมั 
ท�งก�ย ภ�วะอ�วนในเด็ก ก�รพ็ฒัน�เด็กปฐมัวยั โภช่น�ก�รและสำภ�พ็แวดล�อมั 
ขีองเด็กปฐมัวยั จั�กทั�งสำำ�นกัง�นใหญ่่และสำำ�นกัง�นในระดบัภ้มิัภ�ค์
• ดร. ฟีิโอน� บ้ล (ก�รป้องกนัโรค์ไม่ัติดต่อเร่ �อรงั) - ประธิ�น 
• ดร. ทีโมั ว�ค์�นีว�ล้ (ก�รป้องกนัโรค์ไม่ัติดต่อเร่ �อรงั) 
• ดร. จัวัน� วิลลมััเซน (ก�รป้องกนัโรค์ไม่ัติดต่อเร่ �อรงั) 
• ดร. ล�รรี์ กรมััเมัอร-์สำตรอว ์(โภช่น�ก�รเพ่็�อสุำขีภ�พ็และพ็ฒัน�ก�ร)
• ดร. เบอรน์�เดตต ์ด�เอลมันัสำ ์และ ดร. นิเกล โรลลินสำ ์(สุำขีภ�พ็มั�รด� เด็ก 

แรกเกิด เด็ก และวยัรุ่น)
• ดร. ฌ�ว เบรด� (สำำ�นกัง�นประจัำ�ภ้มิัภ�ค์ยุโรป)
• นพ็. ทกัษพ็ล ธิรรมัรงัสีำ (สำำ�นกัง�นประจัำ�ภ้มิัภ�ค์เอเชี่ยตะวนัออกเฉียงใต�)
 กลุ่มัขีบัเค์ล่�อนเป็นผู้้�ร่�งขีอบเขีตขีองขี�อแนะนำ� PICO โดยมีัก�รทบทวน  
ก�รแจั�งบญั่ชี่ผู้ลประโยช่นข์ีองเจั��หน��ที�  ร่�ง ทบทวน และตรวจัสำอบขี�อแนะนำ� 
ค์รั�งสุำดท��ยก่อนก�รเผู้ยแพ็ร่

กี่ลุ่มพฒัน�ข้อ้แนะนำ� (Guideline 
Development Group: GDG)

 กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�ประกอบ 
ด�วยกลุ่มัค์ณะกรรมัก�รผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ที�  
เกี� ยวขี�องในสำ�ขี� และผู้้�นำ�ขี�อแนะนำ� 
ไปใช่� รวมัถ่งผู้้�ที� ได�รับผู้ลกระทบจั�ก 
ขี�อแนะ นำ �  สำมั�ชิ่กขีองกลุ่มัพ็ัฒน� 
ขี�อแนะนำ� (GDG) ได�แก่ โมฮัมัเหม็ด็ 
อนัซ�ร่ (นกัวิจัยั GRADE ประเทศแค์น�ด�) 
ค์ริสำตีน เฉิน (ประธิ�นร่วมั ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ 
ด��นพ็ัฒน�ก�รเด็กปฐมัวัยประเทศ 
สิำงค์โปร)์  หลุยสำ ์ โชั่เกี่ (ผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ 

ส่ำงเสำริมัสุำขีภ�พ็เด็กปฐมัวยั) นย�ร�ไซ 
 แด็นกี่�เรมบิจ่-มูนมับ�ห ์ (นกักิจักรรมั 
บำ�บัด ประเทศซิมับับเว) แคเธอร่น 
เด็รเปีอร ์ (วิช่�ก�ร - กิจักรรมัท�งก�ย 
และพ็ฒัน�ก�รท�ง ค์ว�มัคิ์ด ประเทศ 
แ อ ฟิ ริ ก � ใ ต� )  น � ติ � ล่  ฟ � ร ์พ ัว -
แลมเบิรต์ิ  ( ผู้้� เ ชี่� ยวช่�ญ่ท�งค์ลินิก 
ด��นโรค์อ�วนในเด็กและเวช่ศ�สำตรก์�ร 
กีฬ� ประเทศสำวิตเซอรแ์ลนด)์ ค�เมชั่ 
ฟลินน ์ (ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ด��นพ็ฒัน�ก�รเด็ก



27

ปฐมัวยั ประเทศแอฟิริก�ใต�) โนชิั่น ค�น 
(ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ด��นพ็ฒัน�ก�รเด็กปฐมัวยั 
ประเทศป�กีสำถ�น) อลิสำซ� โคอูจ� 
(กระทรวงสำตรี ค์รอบค์รัว และเด็ก 
ป ร ะ เ ท ศ ต้ นิ เ ซี ย )  อั ล เ บิ ร ์ติ  ล่ 
(วิช่�ก�ร - ก�รนอนหลบั ประเทศจีัน 
เขีตบริห�รพิ็เศษฮ่่องกง) แอนโธน่ 
โอค๊ล่ย  ์ (วิช่�ก�ร – กิจักรรมัท�งก�ย 
ประเทศออสำเตรเลีย) ม�ทิแอสำ พอรเ์ทล� 
(กระทรวงสำ�ธิ�รณสุำขี (ก�รส่ำงเสำริมั 
สุำขีภ�พ็และก�รมีัส่ำวนร่วมัในชุ่มัช่น) 
ประเทศชิ่ลี) จอหน์ เรลล่ย ์ (วิช่�ก�ร – 
กิจักรรมัท�งก�ย และโรค์อ�วนในเด็ก 
ประเทศสำหร�ช่อ�ณ�จักัร) ร�เชั่ล โรดิ็น 
(ประธิ�นร่วมั ก�รพ็ฒัน�นโยบ�ยอ�ห�ร 
และกิจักรรมัท�งก�ย ประเทศแค์น�ด�) 
ม�รค์ เทรมเบลย ์ (วิช่�ก�ร - กิจักรรมั 
ท�งก�ย ประเทศแค์น�ด�) พูจิติ� 
วิกี่คร�ม�ซิงห ์(สำมั�ค์มักุมั�รเวช่ศ�สำตร ์
ประเทศศรีลงัก�) 

ท่ � น สำ � มั � ร ถ อ่ � น ร � ย ล ะ เ อี ย ด 
เพิ็�มัเติมัเกี�ยวกบักลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� 
ได�จั�กภ�ค์ผู้นวก ก�รประชุ่มักลุ่มัพ็ฒัน�
ขี�อแนะนำ�ค์รั�งแรกจัดัขี่ �นเม่ั�อวนัที�  27–28 
พ็ฤศจิัก�ยน พ็.ศ. 2560 ซ่�งกลุ่มัพ็ฒัน� 
ขี�อแนะนำ�ได�กำ�หนดค์ำ�ถ�มัที�ใช่�ใน PICO 
ตรวจัท�นก�รทบทวนอย่�งเป็นระบบที�  
ใช่�อย่้ และปรบัปรุงขี�อม้ัลในส่ำวนที�จัำ�เป็น 
ท�งกลุ่มัเห็นพ็�องต�องกนัถง่กระบวนก�ร 
ในก�รกำ�หนดขี�อแนะนำ� และระดบัค์ว�มั
น่�เช่่�อถ่อขีองหลกัฐ�นเชิ่งประจักัษที์�จัะ 
ใช่�ในก�รประชุ่มักลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� 
ค์รั�ง ที�  2  โ ด ย ก�ร ป ร ะ ชุ่มั ค์รั�ง ที�  2 
จััด ขี่ �น เ ม่ั� อ วัน ที�  1 8 – 2 0  เ มั ษ � ย น 
พ็.ศ. 2561 โดยได�มีัก�รตรวจัท�น 
หลกัฐ�นที� มีัก�รปรบัปรุงเพิ็�มัเติมั และ 
ขี�อแนะนำ�ท��ยสุำดที� เห็นพ็�องต�องกนัโดย 
กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�ผู่้�นก�รแสำดง 
ค์ว�มัคิ์ดค์ว�มัเห็น

กี่�รจัดืกี่�รกี่ระบวนกี่�ร กี่�รพััฒน�ข้้อแนะนำ�
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คณะผูท้บทวนภ�ยนอกี่องคก์ี่ร

 มีัก�รเล่อกผู้้�ทบทวนที�เป็นผู้้�เชี่�ยว- 
ช่� ญ่จัำ � นว น  5  ท่ � นจั � ก ร � ย ช่่� อ ที�  
เสำนอโดยกลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�และกลุ่มั 
ขีบัเค์ล่�อน โดยเจั��หน��ที� เหล่�นี�ได�แสำดง 
ถ่งค์ว�มัเชี่� ยวช่�ญ่ในสำ�ขี�ที� เกี� ยวขี�อง  
อนัรวมัไปถ่งก�รนำ�โค์รงก�รไปปฏิิบติั  
และได�รับเล่อกมั�จั�กภ้มิัภ�ค์ที� องค์-์ 
ก�รอน�มัยัโลกตั�งอย่้ทั�งห��ภ้มิัภ�ค์ ค์ณะ
ผู้้�ทบทวนภ�ยนอกองค์ก์รทำ�ก�รทบทวน
ขี�อแนะนำ�ฉบบัร่�ง และให�ขี�อเสำนอแนะ 
แก่กลุ่มัขีบัเค์ล่�อนถง่ประเด็นด��นค์ว�มั 
โปร่งใสำ และก�รนำ�ไปปฏิิบัติ ซ่� งได�มีั 
ก�รนำ�ขี�อเสำนอแนะดงักล่�วมั�ปรบัใช่� 
ต�มัที� เห็นว่�เหมั�ะสำมั ทั�งนี� ผู้้�ทบทวนที�  
เป็นผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ภ�ยนอกไม่ัได�ทำ�ก�ร 
แก�ไขีขี�อแนะนำ�ในส่ำวนใด ๆ

กี่�รแจง้บญัช่ั่ผลปีระโยชั่น์
ข้องเจ�้หน�้ท่�

 สำ มั � ชิ่ก ก ลุ่มั พ็ัฒ น� ขี�อ แน ะ นำ � 
ทั�งหมัดได�จัดัทำ�และนำ�ส่ำงแบบก�รแจั�ง 
บัญ่ ชี่ ผู้ ล ป ร ะ โ ย ช่ น์ขี อ ง เจั� � ห น� � ที�  
องค์ก์�รอน�มัยัโลก (WHO Declaration 
of Interests) กลุ่มัขีบัเค์ล่�อนทบทวน 
และประเมิันประวติัก�รทำ�ง�นและก�ร 
แจั�งบญั่ชี่ผู้ลประโยช่นข์ีองเจั��หน��ที� ที�  
นำ�ส่ำงโดยสำมั�ชิ่กแต่ละร�ย และทำ�ก�รค์�น 
ขี�อม้ัลบนอินเตอรเ์น็ตและส่ำ� อสิำ� งพิ็มัพ็ ์
ต่�ง ๆ เพ่็�อด้ว่�บุค์ค์ลที�กำ�ลงัพิ็จั�รณ� 
อย่้นั�นมีัส่ำวนเกี�ยวขี�องกบัค์ว�มัขีดัแย�ง 
ใดที� เป็นที�ทร�บกนัทั� วไป หร่อผู้ลประ- 
โยช่น์ใดที�อ�จันำ�ไปส่้ำสำถ�นก�รณส้์ำญ่เสีำย
ต่อองค์ก์�รอน�มัยัโลก และมีัค์ว�มัเกี�ยว-

 ต�มักระบวนก�รประเมิันค่์�ขีอง 
GRADE แล�ว กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�จัะ 
พิ็จั�รณ�ถ่งก�รใช่�ค์ำ�ที� เสำนอไว�ภ�ยใต� 
ขี�อแนะนำ�และก�รประเมิันถ่งระดับ 
ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่ (ระดบัส้ำงหร่อเป็นไปต�มั 
เง่� อนไขี) โดยจัะไม่ัใช่่แค่์ก�รพิ็จั�รณ� 
ถง่ธิรรมัช่�ติและคุ์ณสำมับติัขีองหลกัฐ�น
เท่ � นั�น  แ ต่ ยัง เ ป็ นก � ร ป ร ะ เ มิั นถ่ง 
ค่์�นิยมัและค์ว�มัต�องก�รขีองผู้้�ด้แลและ 
เด็ก ค์ว�มัสำมัดุลระหว่�งประโยช่น ์
และโทษ และผู้ลกระทบขีองขี�อแนะนำ� 
ต่ อ ค์ ว � มั เท่ � เที ย มั ท � ง เพ็ ศ  สำัง ค์ มั 
และสุำขีภ�พ็ รวมัถ่งก�รเป็นที� ยอมัรับ 
ค์ว�มัเป็นไปได� และก�รนำ�ทรพั็ย�กรไปใช่� 
มีัก�รตัดสิำนใจัโดยย่ดค์ว�มัคิ์ดเห็น 
ผู่้�นก�รอภิปร�ย ทั�งนี� กลุ่มัพ็ัฒน� 
ขี�อแนะนำ�ไม่ัจัำ�เป็นต�องลงค์ะแนนเสีำยง 
เพ่็� อตกลงกันในเร่� องขีองก�รใช่�ค์ำ� 
หร่อนำ ��หนกัขีองขี�อแนะนำ�

ขี�องกบัประเด็นที� ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่เป็นกงัวล 
อย่้หร่อไม่ั ช่่� อและประวัติโดยย่อขีอง 
สำมั�ชิ่กกลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�ที� มีัก�ร 
เสำนอเขี��มั�ทั�งหมัดได�เผู้ยแพ็ร่ ไว�บน 
หน��เว็บไซต ์ “โภช่น�ก�ร กิจักรรมัท�ง- 
ก�ยและค์ณะกรรมัก�รยุติโรค์อ�วนในเด็ก 
แห่งองค์ก์�รอน�มัยัโลก” เพ่็�อเปิดรบัฟัิง 
ค์ว�มัคิ์ดเห็นขีองสำ�ธิ�รณะเป็นระยะเวล� 
14 วนั ทั�งนี� ไม่ัมีัก�รนำ�ส่ำงขี�อคิ์ดเห็นใด ๆ 
เขี��มั� จัง่ได�ทำ�ก�รสำรุปและทบทวนก�ร 
แจั�งบัญ่ชี่ผู้ลประโยช่นข์ีองเจั��หน��ที�  
และไม่ัพ็บก�รทบัซ�อนขีองผู้ลประโยช่น์

การพัฒนาหลักฐาน
เป็ีนข้้อแนะนำา
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กี่�รปีระเมินคุณภ�พข้องหลกัี่ฐ�น

 ด�วยก�รใช่�กรอบก�รทำ�ง�นขีอง 
G R A D E  ก ลุ่ มั พ็ัฒ น � ขี�อ แน ะ นำ � ไ ด� 
พิ็ จั � ร ณ� ถ่ง คุ์ ณ ภ � พ็ ขี อ ง ง � นวิ จััย 
เบ่ �องต�นที�ทำ�ให�เกิดเป็นผู้ลลพั็ธิแ์ต่ละขี�อ 
ที� ระบุอย่้ ใน PICO และประเมิันถ่ง 
คุ์ ณ ภ � พ็ โ ด ย ร ว มั ขี อ ง ห ลั ก ฐ � น ที�  
พิ็จั�รณ�ถ่งค์ว�มัเสีำ�ยงในก�รเกิดอค์ติ 
ค์ว�มัไม่ัสำอดค์ล�อง ค์ว�มัไม่ัแม่ันยำ�  
ค์ว�มัไม่ัเที�ยงตรงในเร่�องขีองหลกัฐ�น 
แ ล ะ เ อ ก สำ � ร ใ น ผู้ ล ลั พ็ ธิ ์แ ต่ ล ะ ขี� อ 
ท่ � น สำ � มั � ร ถ ด้ ต � ร � ง  G R A D E 
ที� ให�ร�ยละเอียดขี�อม้ัลเกี� ยวกบั PICO 
แต่ละหัวขี�อได�ที� ร�ยก�รภ�ค์ผู้นวก 
หลกัฐ�นบนเว็บไซต์

ค่�นิยมและคว�มติอ้งกี่�ร

 กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ยงัพิ็จั�รณ�
ถง่ค่์�นิยมัและค์ว�มัต�องก�รขีองผู้้�ที� ได�
รบัผู้ลกระทบจั�กขี�อแนะนำ� (ในกรณีนี� 
ค่์อพ่็อแม่ัและผู้้�ด้แล) แบบสำำ�รวจัผู้้�มีั 
ส่ำ ว นไ ด� เ สีำ ย  แ ล ะ ก�ร อ ภิ ป ร � ย ก ลุ่มั 
เกี�ยวกบัก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�เกี�ยวกบั 
ก�รเค์ล่�อนไหวร่�งก�ยภ�ยใน 24 ช่ั�วโมัง 
แบบบ้รณ�ก�รสำำ�หรับเด็กปฐมัวัยใน 
ประเทศแค์น�ด� และประเทศออสำเตรเลีย 
(21, 22) ระบุให�เห็นว่� มีัระดับก�ร 
ผู้นัแปรในค์ว�มัต�องก�รขีองพ่็อแม่ัและ 
ผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยต่อขี�อแนะนำ�ที� มีัค์ว�มั 
ค์ล��ยค์ลง่กนัในระดบัที�ตำ�� ผู้้�ให�ขี�อม้ัลใน 
ก�รอภิปร�ยกลุ่มัรวมัถง่บุค์ค์ลที�มั�จั�ก 

ชุ่มัช่นเปร�ะบ�ง (21, 22) ไม่ัมีัหลกัฐ�น 
อ่� นที� มีัค์ว�มัเกี� ยวขี�องกับค่์�นิยมัและ 
ค์ ว � มั ต� อ ง ก � ร ขี อ ง ผู้้� มีั ส่ำ ว น ไ ด� เ สีำ ย
ในเร่� องขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง และก�รนอนหลบัใน 
ก ลุ่ มั อ � ยุ นี� อ ย่้ เ ล ย  น อ ก จั � ก นั� น  
กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ได�อภิปร�ยเกี�ยวกบั 
ค์ว�มัผู้นัแปรในค่์�นิยมัและค์ว�มัต�อง- 
ก�รจั�กประสำบก�รณ์ขีองพ็วกเขี� 
ซ่� งตระหนักได�ว่�  แมั�ว่�กลุ่มัพ็ัฒน� 
ขี�อแนะนำ�จัะใช่�ชี่วิตและทำ�ง�นในสำถ�นที�  
ต่�ง ๆ แต่ก็ไม่ัสำ�มั�รถหยิบยกประสำบ- 
ก�รณชี์่วิตขีองเด็กและผู้้�ด้แลทั�งหมัดขี่ �น 
มั�ได� ค์ณะทำ�ง�นซ่� งกำ�ลงัพ็ัฒน�ขี�อ 
แนะนำ�เกี�ยวกบัพ็ฤติกรรมัก�รเค์ล่�อนไหว 
ร่�งก�ยสำำ�หรบักลุ่มัอ�ยุ 0-5 ปี ในประเทศ 
แอฟิริก�ใต�เพิ็� งค์�นพ็บและได�อภิปร�ย
ถ่งผู้ลเบ่ �องต�นที� ได�รบัจั�กก�รประเมิัน
กิจักรรมัท�งก�ย พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
แ ล ะ ร้ ป แ บ บ ก�ร นอ นห ลับ ขีอง เ ด็ ก  
ขี�อม้ัลเหล่�นี�เป็นส่ำวนหน่�งขีองง�นวิจัยัใน
ระดบัดุษฎีบณัฑิ์ต และอย่้ในขีั�นตอนก�ร 
จัดัเตรียมัเพ่็� อก�รตีพิ็มัพ็ ์ แต่ได�มีัก�ร 
แบ่งปันขี�อม้ัลกบักลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� 
ในระหว่�งก�รประชุ่มักลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อ 
แนะนำ�ค์รั�งที�สำอง มีัก�รนำ�แหล่งขี�อม้ัล 
เหล่�นี�มั�ใช่�เพ่็� อเป็นแนวท�งในก�ร 
อภิปร�ยขีองกลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ � 
เ กี� ยวกับค่์�นิยมัและค์ว�มัต�องก�ร  
โดยเพิ็�มัเติมัจั�กค์ว�มัร้�ขีองผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ที� 
ได�รบัมั�จั�กกลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ในแง่ 
ขีองสำถ�นก�รณ์ในสำถ�นที�ต่�ง ๆ

กี่�รจัดืกี่�รกี่ระบวนกี่�ร กี่�รพััฒน�ข้้อแนะนำ�
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กี่�รนำ�ทรพัย�กี่รไปีใชั่ ้

 ก�รทบทวนวรรณกรรมัอย่�งเป็น 
ระบบถ่งก�รนำ�ทรพั็ย�กรไปใช่�ภ�ยใต� 
ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ได�จััดเตรียมัขี่ �นโดย 
โอลก� มิัลลิเกน จั�กศ้นยป์ระสำ�นง�น 
อ ง ค์์ก � ร อ น � มััย โ ล ก ด�� น น โ ย บ � ย 
โรค์ไม่ัติดต่อเร่ �อรัง เม่ัองออตต�ว� 
ประเทศแค์น�ด� ก�รทบทวนนี�พิ็จั�รณ� 
ถ่ง ห ลัก ฐ � น ใ น ก � ร ก ร ะ ตุ�น ก � ร ทำ � 
กิจักรรมัท�งก�ย และสำรุปได�ว่�หลกัฐ�น 
ที� เกี� ยวกับค์ว�มัคุ์�มัค่์�ในก�รกระตุ�น 
พ็ัฒน�ก�รขีองเด็กนั�นยังมีัอย่้จัำ�กัด  
และ ไม่ัมีัหลักฐ�นสำำ�หรับเด็กที� มีัอ�ยุ
ตำ� �กว่� 5 ปีและพ่็อแม่ัขีองพ็วกเขี�เลย 
โดยสำรุปแล�ว ก�รค์�นค์ว��ในค์รั�งนี�ไม่ัพ็บ 
บทค์ว�มัตีพิ็มัพ็ที์� สำ�มั�รถนำ�มั�ใช่� ได�  
จั่งไม่ัได�มีัก�รนำ�ก�รศ่กษ�ดงักล่�วมั� 
รวมัเขี��ไว� เน่� องจั�กเกณฑ์ส์ำองเกณฑ์ ์
ต่อไปนี� 1) ร้ปแบบก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมั
ท�งก�ยที�ประกอบรวมัด�วยปัจัจัยัเสีำ�ยง
ที� เกี�ยวขี�องกบัก�รไม่ัเค์ล่�อนไหวร่�งก�ย 
อนัรวมัไปถง่ อ�ห�ร และ 2) ประช่�กรที�  
ใช่�ศ่กษ�ส่ำวนใหญ่่แล�วจัะประกอบด�วย 
เด็กโต (อ�ยุมั�กกว่� 5 ปี) ซ่� งอย่้ใน 
สำถ�นที� ที� เ ป็นโรงเรียน กลุ่มัพ็ัฒน� 
ขี�อแนะนำ�ยงัย่ดต�มัแนวท�งผู้ลลพั็ธิที์�  
ได�รบัจั�กก�รที�ผู้้�มีัส่ำวนได�เสีำยในประเทศ 
แค์น�ด�และประเทศออสำเตรเลียร่วมั 

ทำ�แบบสำำ�รวจัเกี�ยวกบัขี�อแนะนำ�ด��นก�ร
เค์ล่� อนไหวร่�งก�ยแบบบ้รณ�ก�ร 
ในร ะ ย ะ เว ล �  2 4  ช่ั� ว โ มั ง  สำำ � ห รับ 
เด็กปฐมัวยั ผู้้�ตอบแบบสำอบถ�มั 81%  
เช่่�อว่�ประโยช่นที์� ได�รบัมีัมั�กกว่�ค่์�ใช่� 
จ่ั�ยที�เสีำยไป และ 60% ร้�สำก่ว่�ค่์�ใช่�จ่ั�ย 
ในก�รใช่� หร่อก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไปใช่�นั�น 
มีัอย่้เพี็ยงเล็กน�อยเท่�นั�น (21, 22)

 มีัก�รนำ�ค์ว�มัคิ์ดเห็นขีองผู้้�เชี่�ยว-
ช่�ญ่จั�กกลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�มั�ใช่�เป็น
แนวท�งในก�รอภิปร�ยเกี�ยวกบัก�รนำ� 
ขี�อแนะนำ�ไปใช่�ในบริบทต่�ง ๆ

 องค์ก์รขีองรัฐ และองค์ก์รที� ไม่ั 
แสำวงผู้ลกำ�ไรอ�จัมีัค่์�ใช่�จ่ั�ยในก�รนำ� 
ขี�อแนะนำ�ไปใช่�เพี็ยงเล็กน�อย ถ��แต่ละค์น 
(พ่็อแม่ั และล้ก) สำ�มั�รถนำ�กิจักรรมั 
ท � ง ก � ย ที� แ น ะ นำ � ไ ป ป ฏิิ บั ติ ใ น 
ชี่วิตประจัำ�วนัได�อย่�งง่�ยด�ย หร่อใน 
กรณีที�ทรพั็ย�กรที� มีัอย่้ในระบบบริก�ร 
ปฐมัภ้มิั สำถ�นที� รับเลี �ยงเด็กร�ยวัน/
โรงเรียน สำ�มั�รถมีัก�รเปลี� ยนแปลง  
เพ่็�อทำ�ให�เกิดกิจักรรมัท�งก�ยที� เพิ็�มัขี่ �น 
ได� และไม่ัพ็บหลกัฐ�นเกี�ยวกบัค่์�ใช่�จ่ั�ย 
ที� พ่็อแม่ัหร่อผู้้�ด้แลต�องรับผิู้ดช่อบใน 
ก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไปปฏิิบติั
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คว�มเท่�เท่ยม กี่�รเป็ีนท่� ยอมร ับ 
และคว�มเป็ีนไปีได็ ้

 กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ได�อภิปร�ย 
ถ่งขี�อแนะนำ�แต่ละขี�ออย่�งละเอียดว่� 
ก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไปปฏิิบัติจัะช่่วยลด 
ค์ว�มัเท่�เทียมัท�งสุำขีภ�พ็ต�มัประ-
สำบก�รณข์ีองแต่ละค์น นอกจั�กนี� ท�ง 
กลุ่มัยงัได�พิ็จั�รณ�ว่�แบบสำำ�รวจัผู้้�มีัส่ำวน 
ได�เสีำยช่�วแค์น�ด�และออสำเตรเลียเป็น 
สิำ�งที� ช่่วยทำ�ให�ขี�อม้ัลจั�กกลุ่มัเปร�ะบ�ง  
และกลุ่มัเศรษฐกิจัสำงัค์มัทั�งหมัดเป็นที�  
ประจัักษ์อย่�งสำมัำ� �เสำมัอ ซ่� งสำรุปว่�  
ก�รย่ดถ่อขี�อแนะนำ�เพ่็�อก�รเค์ล่�อนไหว
ตลอด 24 ช่ั�วโมังเชิ่งบ้รณ�ก�รสำำ�หรบั 
เด็กปฐมัวยันั�น มีัค์ว�มัเป็นไปได�ที�จัะก่อ 
ให�เกิดประโยช่นต่์อทุกกลุ่มัอย่�งเสำมัอ 
ภ�ค์กัน และทุกค์นจัะสำ�มั�รถปฏิิบัติ 
ต�มัขี�อแนะนำ�ต่�ง ๆ ได�อย่�งเท่�เทียมั 
(21, 22)

 ทั� ง นี�  เ น่� อ ง จั � ก ไ ม่ั มีั ขี� อ ม้ั ล 
เ กี� ย ว กับ ป ร ะ เท ศ ที� มีั ร � ย ไ ด� ร ะ ดับ 
ตำ� �และร�ยได�ระดบัป�นกล�ง จั่งได�ใช่� 
ขี�อม้ัลจั�กก�รศ่กษ�กิจักรรมัท�งก�ย 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และก�รนอนหลบั
ในเด็กเล็กในปัจัจุับนัมั�เป็นแนวท�งใน
ก�รอภิปร�ยขีองกลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� 
เกี�ยวกบัค์ว�มัเป็นไปได�ในก�รบรรลุระยะ 
เวล�ขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยและก�ร 
นอนหลับต�มัที� แนะนำ� โดยเทียบกับ 
ขี�อแนะนำ�ในประเทศแค์น�ด� (59, 60) 
และออสำเตรเลีย (61)

การที่บัที่ว่นโดยุผู้เช่่�ยุว่ช่าญ
 ขี�อแนะนำ�ฉบับร่�งได�ผู่้�นก�ร 
ท บ ท ว น โ ด ย ผู้้� เ ชี่� ย ว ช่ � ญ่ ภ � ย น อ ก  
ซ่� ง เ ล่ อ ก โ ด ย ก ลุ่ มั พ็ัฒ น � แ ล ะ ก ลุ่ มั 
ขีบัเค์ล่�อนขี�อแนะนำ� โดยได�มีัก�รขีอให� 
ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ภ�ยนอกแสำดงค์ว�มัคิ์ดเห็น 
ในประเด็นขีองค์ว�มัช่ดัเจัน ก�รนำ�เสำนอ 
หลกัฐ�น และก�รนำ�ไปปฏิิบติั และมีัก�ร 
นำ � ค์ ว � มั คิ์ ด เห็ น ไ ป ใ ช่�ต � มั ที� เห็ นว่ � 
เหมั�ะสำมั ทั�งนี� ผู้้�เชี่�ยวช่�ญ่ภ�ยนอกจัะ 
ไม่ัสำ�มั�รถปรบัเปลี�ยนขี�อแนะนำ�ที�ท�ง 
กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ได�กำ�หนดไว� มีัก�ร 
ระบุร�ยน�มัผู้้�เชี่� ยวช่�ญ่ภ�ยนอกไว�ใน 
ส่ำวนขีองภ�ค์ผู้นวก และมีัก�รตรวจัสำอบ 
บญั่ชี่ผู้ลประโยช่นข์ีองเจั��หน��ที�  โดยไม่ั 
พ็ บ ค์ ว � มั ขีัด แ ย�ง ท � ง ผู้ ล ป ร ะ โ ย ช่ น ์ 
นอกจั�กนี�ยงัมีัก�รมัองห�ค์ว�มัช่่วยเหล่อ 
ด��นขี�อม้ัลอย่�งสำมัำ��เสำมัอจั�กสำำ�นกัง�น 
ระดบัภ้มิัภ�ค์ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก

กี่�รจัดืกี่�รกี่ระบวนกี่�ร กี่�รพััฒน�ข้้อแนะนำ�
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การปีระเมิีน
 ในก�รประเมิันก�รใช่�ขี�อแนะนำ�นี� 
ในประเทศ จัะมีัก�รทำ�แบบสำำ�รวจั 
ออนไลน์ในปีที�  2 และปีที�  4 หลงัจั�กก�ร 
เผู้ยแพ็ร่ ก�รทำ�แบบสำำ�รวจัค์รั�งแรกจัะ 
เป็นก�รประเมิันถ่งก�รอภิปร�ยด��น 
นโยบ�ยเกี� ยวกบัขี�อแนะนำ� และค์ว�มั 
ต�องก�รในก�รปรบัใช่�ในประเทศ ส่ำวน 
แบบสำำ�รวจัที�  2 จัะให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบั 
ก�รรบัขี�อแนะนำ�มั�ปรบัใช่�กบัขี�อแนะนำ� 
ขีองประเทศสำำ�หรบัผู้้�ด้แลเด็กเล็กและ 
ผู้้�ให�บริก�รรบัด้แลเด็ก และด้ว่�ขี�อแนะนำ� 
เหล่�นี�ได�มีัก�รนำ�ไปใช่�ในภ�ค์ส่ำวนที�  
เกี�ยวกบัก�รด้แลเด็กแล�วหร่อไม่ั โดยจัะมีั 
ก�รจัดัก�รแบบสำำ�รวจันี�ผู่้�นสำำ�นกัง�น 
องค์ก์�รอน�มัยัโลกระดบัประเทศและ 
ระดบัภ้มิัภ�ค์ รวมัถง่ผู้้�ตอบแบบสำอบถ�มั 
ที� เล่อกมั�จั�กผู้้�ใช่�ขี�อแนะนำ�กลุ่มัอ่�น ๆ 
(เช่่น สำมั�ค์มัวิช่�ชี่พ็องค์์กรพ็ัฒน� 
เอกช่น)

การปีรับัปีรุงข้้อมูีล
 จัะมีัก�รปรับปรุงขี�อม้ัลขีองขี�อ 
แนะนำ�เหล่�นี�เม่ั� อเวล�ผู่้�นไป 10 ปี  
นอกจั�กจัะมีัก�รวิจัยัเพิ็� มัเติมัในสำ�ขี�  
อนัเป็นก�รชี่�ให�เห็นถง่หลกัฐ�นที�รบัรอง 
ถ่งก�รปรบัปรุงขี�อม้ัลที� ได�มีัก�รดำ�เนิน 
ก�รไปก่อนหน��นั�น
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