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อักิษรัย่อและคำำ�ย่อ

ADHD attention deficit hyperactive disorder โรค์สำมั�ธิิสำั�น
AOR adjusted odds ratio อตัร�ส่ำวันปัจัจัยัในก�รเกิดเหตุที�ถ้กปรบัแต่ง
BMI body mass index ดชันีมัวัลก�ย
CI confidence interval ช่วังค์วั�มัเช่�อมัั�น
CVD cardiovascular disease โรค์หวััใจัและหลอดเล่อด
DBP diastolic blood pressure ค์วั�มัดนัโลหิตตำ��
EtD Evidence to Decisions หลกัฐ�นประกอบก�รตดัสิำนใจั
GDG Guideline Development Group กลุ่มัพ็ฒัน�แนวัปฏิิบติั

GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
ก�รจัดัลำ�ดบัก�รประเมิันขี�อแนะนำ�, ก�รพ็ฒัน� และก�รประเมิันค่์�

HR hazards ratio อตัร�ส่ำวันอนัตร�ย

MET Metabolic Equivalent of Task 
หน่วัยวัดัค์วั�มัต�องก�รออกซิเจันขีณิะออกกำ�ลงัก�ย

MD mean difference ผู้ลต่�งขีองค่์�เฉลี�ย

MICT moderate intensity continuous training 
ก�รฝึึกฝึนร่�งก�ยอย่�งต่อเน่�องในระดบักล�ง

NCD noncommunicable disease โรค์ไม่ัติดต่อเร่ �อรงั
OR odds ratio อตัร�ส่ำวันค์วั�มัสำมััพ็นัธิข์ีองค่์�สำองค่์�
PA physical activity ก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ย ก�รออกกำ�ลงัก�ย

PAGAC United States Physical Activity Guidelines Advisory Committee 
ค์ณิะกรรมัก�รที�ปรก่ษ�แนวัปฏิิบติัก�รออกกำ�ลงัก�ยแห่งสำหรฐัอเมัริก�

PI/ECO Population, Intervention/Exposure, Comparison, Outcome 
ประช�กร, ก�รแทรกแซง, ก�รเปิดเผู้ย, ก�รเปรียบเทียบ, ผู้ลลพั็ธิ ์

RaR Relative attributable risk อตัร�ค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รเกิดโรค์
ขีองกลุ่มัที�มีัปัจัจัยัเสีำ�ยงเทียบกบักลุ่มัที� ไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ�ยง

RCT randomized control trial ก�รทดลองแบบสุ่ำมัและมีักลุ่มัค์วับคุ์มั
RR relative risk อตัร�ส่ำวันที�บ่งบอกค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รเกิดโรค์
SBP systolic blood pressure ค่์�ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำงสุำดเม่ั�อหวััใจับีบตวัั
SMD standardized mean difference ผู้ลต่�งค่์�เฉลี�ยมั�ตรฐ�น

SPPB short physical performance battery 
แบบประเมิันสำมัรรถภั�พ็ท�งร่�งก�ยในระยะสำั�น

TV television โทรทศัน,์ วิัทยุโทรภั�พ็
WHA World Health Assembly สำมัชัช�อน�มัยัโลก
WHO World Health Organization องค์ก์�รอน�มัยัโลก

อัักษรย่่อัและคำำาย่่อั
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อภิิธ�นืศััพท์

ค์ำ�ศัพัท ์ ค์ว�มัหมั�ย
Aerobic physical activity 
กิิจกิรรมทางกิายแบบแอโรบิกิ

กิจักรรมัที� กล��มัเน่�อมััดใหญ่่ขีองร่�งก�ยเค์ล่� อนไหวัอย่�งเป็นจัังหวัะต่อเน่� อง 
เรียกอีกอย่�งหน่�งว่ั� กิจักรรมัฝึึกค์วั�มัอดทน เพ่็�อพ็ฒัน�สำมัรรถภั�พ็ในก�รหมุันเวีัยน 
โลหิต ตวััอย่�งเช่น ก�รเดิน วิั�ง ว่ั�ยนำ �� และปั� นจักัรย�น

Anaerobic physical activity
กิิจกิรรมทางกิายแบบแอนแอโรบิกิ

ประกอบไปด�วัยกิจักรรมัเขี�มัขี�นใช�แรงหนกั เช่น ก�รยกนำ ��หนกั ก�รวิั�งด�วัยค์วั�มัเร็วัส้ำง  
ซ่�งค์วั�มัต�องก�รออกซิเจันจัะส้ำงกว่ั�ปริมั�ณิก�๊ซออกซิเจันที�มีัอย่้

Balance training
กิารฝึึกิเพ่ื่�อสรา้งสมดุุล

ก�รออกกำ�ลงัแบบอย่้กบัที�และเค์ล่�อนไหวัที�ถ้กออกแบบมั�เพ่็�อพ็ฒัน�ค์วั�มัสำ�มั�รถขีอง 
แต่ละบุค์ค์ลที�จัะอดทนต่อค์วั�มัท��ท�ยจั�กท่�ออกกำ�ลงัก�ยที�มีัก�รโค์�งแอ่นหร่อก�ร 
กระตุ�นที� ไม่ัค์งที�อนัเกิดจั�กก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ย, สำภั�พ็แวัดล�อมั หร่อวัตัถุอ่�น ๆ

Body mass index (BMI)
ดุชันีมวลกิาย

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

BMI-for-age or BMI z-score 
ดุชันีมวลกิายแยกิช่วงอายุ

ดชันีมัวัลก�ยที�ปรบัต�มัระดบัอ�ยุ เป็นมั�ตรฐ�นสำำ�หรบัวัยัเด็ก ค่์�มั�ตรฐ�นก�รเบี�ยงเบน 
ดชันีมัวัลก�ยเป็นก�รวัดันำ ��หนกัสำมััพ็ทัธิที์�ปรบัต�มัอ�ยุและเพ็ศขีองเด็ก ก�รระบุอ�ยุ เพ็ศ  
ดชันีมัวัลก�ย และค่์�มั�ตรฐ�นในก�รอ��งอิงที�เหมั�ะสำมัด�วัยดชันีมัวัลก�ยแยกช่วังอ�ยุ  
(หร่อค่์�เปอรเ์ซ็นต์ไทลข์ีองดชันีมัวัลก�ยต่ออ�ยุ) จัะเป็นตวัักำ�หนด

Bone-strengthening activity
กิิจกิรรมเสริมสรา้งความแข็็งแรง 
กิระดูุกิ

กิจักรรมัที� มุ่ังออกแบบมั�เพ่็�อเพิ็�มัค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบักระด้กเฉพ็�ะจุัดที�จัะซ่อมัแซมั 
ระบบกระด้ก กิจักรรมัเสำริมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงกระด้กจัะสำร��งผู้ลกระทบหร่อแรงตง่ที�  
ทำ�ให�กระด้กเจัริญ่เติบโตและแข็ีงแรง ก�รวิั�ง กระโดดเช่อก และยกนำ ��หนกัเป็นตวััอย่�ง 
ขีองกิจักรรมัเสำริมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงกระด้ก

Cardiometabolic health  
ภาวะเสี�ยงต่่อโรคหลอดุเล่อดุ 
และหวัใจ

ผู้ลกระทบระหว่ั�งค์วั�มัดนัโลหิต ไขีมันัในเล่อด นำ ��ต�ลในเล่อด และอินซ้ลินที�มีัต่อสุำขีภั�พ็

Cardiorespiratory fitness  
(endurance)
ความแข็็งแรงข็องระบบหมุนเวียน 
โลหิต่ (ความทนทาน)

องค์ป์ระกอบท�งสุำขีภั�พ็ที�เกี�ยวัเน่�องกบัค์วั�มัแข็ีงแรงท�งก�ย สำมัรรถนะขีองระบบหมุัน 
เวีัยนโลหิตและระบบห�ยใจัที�สำร��งก�๊ซออกซิเจันขีณิะออกกำ�ลงัก�ย ปรกติแล�วัจัะแสำดง 
ค่์�ในร้ปแบบขีองก�รด้ดซม่ัออกซิเจันส้ำงสุำดที�วัดัหร่อประเมิันได� (VO2 max)

Cognitive function 
สมรรถนะดุา้นกิารรูคิ้ดุ

กิจักรรมัด��นสำมัอง เช่น ก�รใช�เหตุผู้ล ค์วั�มัจัำ� ค์วั�มัสำนใจั และภั�ษ�ซ่�งนำ�ไปส่้ำก�รบรรลุ 
ถง่ชุดขี�อม้ัลและค์วั�มัร้� ยงัรวัมัไปถง่ก�รเรียนร้�ด�วัย

Disability
ทุพื่พื่ลภาพื่

จั�กก�รให�ค์ำ�นิย�มัระดบัสำ�กลเกี�ยวักบั ก�รทำ�ง�น ภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ และสุำขีภั�พ็  
ภั�วั ะ ทุ พ็ พ็ ล ภั� พ็ อ ย่้ ในก ลุ่มั ค์วั�มั ห มั � ย เ ดี ย วั กับ ค์วั�มั บ ก พ็ ร่ อง  ขี�อจัำ � กัด 
ในก�รทำ�กิจักรรมัต่�ง ๆ  และก�รจัำ�กดัก�รมีัส่ำวันร่วัมั แสำดงถง่เกณิฑ์์ในแง่ลบต่อสำมััพ็นัธิ ์
ระหว่ั�งบุค์ค์ล (ที�มีัเง่�อนไขีท�งสุำขีภั�พ็) และปัจัจัยัแวัดล�อมัขีองบุค์ค์ลนั�น (ปัจัจัยัจั�กภั�วัะ 
แวัดล�อมัและปัจัจัยัเฉพ็�ะบุค์ค์ล)

Domains of physical activity 
ข็อบเข็ต่กิิจกิรรมทางกิาย

ระดบัขีองกิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถประเมิันได�ด�วัยขีอบเขีตหล�ยร้ปแบบ อ�ทิเช่น  
เวัล�พ็กัผู่้อน, อ�ชีพ็, ระดบัก�รศก่ษ�, ค์รอบค์รวัั และ/หร่อ ก�รเดินท�งขีนส่ำง

Exercise
กิารออกิกิำาลงักิาย

เป็นประเภัทย่อยขีองกิจักรรมัท�งก�ยซ่�งผู่้�นก�รวั�งแผู้น จัดัโค์รงสำร��ง ทำ�ซำ �� และมีั 
วัตัถุประสำงค์์ในด��นที�จัะปรบัปรุงหร่อรกัษ�ค์วั�มัแข็ีงแรงท�งก�ยด��นใดด��นหน่�ง ก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยและก�รฝึึกออกกำ�ลงัก�ยอ�จัใช�สำลบัสำบัเปลี�ยนกนั และโดยทั�วัไปมักั 
หมั�ยถง่กิจักรรมัท�งก�ยที�ทำ�ระหว่ั�งเวัล�พ็กัผู่้อนด�วัยวัตัถุประสำงค์ห์ลกัเพ่็�อพ็ฒัน� 
หร่อรกัษ�ค์วั�มัแข็ีงแรง สำมัรรถภั�พ็ท�งก�ย หร่อสุำขีภั�พ็ไวั�

Executive function 
ทกัิษะสมอง

หมั�ยรวัมัถง่โค์รงสำร��งอ่�น ๆ เช่น ค์วั�มัจัำ�เพ่็�อก�รใช�ง�น, ค์วั�มัย่ดหยุ่นในก�รรบัร้� 
(หร่อเรียกอีกอย่�งหน่�งว่ั�ก�รคิ์ดแบบย่ดหยุ่น) และก�รค์วับคุ์มัยบัยั�ง (ซ่� งรวัมัถ่ง 
ก�รค์วับคุ์มัตนเองด�วัย)

Fitness
ความแข็็งแรง

ก�รวัดัค์วั�มัสำ�มั�รถขีองร่�งก�ยในก�รทำ�ง�นอย่�งมีัประสิำทธิิภั�พ็และประสิำทธิิผู้ลทั�ง 
ด��นกิจักรร�ก�รทำ�ง�นและก�รพ็กัผู่้อน ตวััอย่�งเช่น ค์วั�มัแข็ีงแรงท�งก�ย และค์วั�มั 
แข็ีงแรงขีองระบบหมุันเวีัยนโลหิต

Flexibility
ความย่ดุหยุ่น

องค์ป์ระกอบขีองค์วั�มัแข็ีงแรงท�งก�ยที� เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็และสำมัรรถนะซ่�งเป็น 
ค่์�ผู้นัแปรขีองก�รเค์ล่�อนไหวัขีองขี�อต่อ ค์วั�มัย่ดหยุ่นนั�นต่�งกนัไปต�มัขี�อต่อแต่ละส่ำวัน 
และขี่ �นอย่้กบัตวััแปรหล�ย ๆ อย่�ง และอ�จัมีัตวััแปรอ่�นใดอีก ตวััอย่�งเช่น ค์วั�มัแน่น 
ขีองเอ็นและเสำ�นเอ็นเฉพ็�ะส่ำวัน ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบเน�นค์วั�มัย่ดหยุ่นจัะทำ�ให�ขี�อต่อ 
สำ�มั�รถเค์ล่�อนไหวัได�อย่�งค์ล่องตวัั
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Functional exercises
กิารออกิกิำาลงักิายจากิกิารทำางาน

ก�รออกกำ�ลงัก�ยที�แฝึงอย่้ในกิจัวัตัรประจัำ�วันัที�จัะพ็ฒัน�ค์วั�มัแข็ีงแรงขีองร่�งก�ย 
ส่ำวันล่�ง ค์วั�มัสำมัดุล และสำมัรรถนะก�รเค์ล่�อนไหวั ตวััอย่�งเช่น ก�รย่นขี�เดียวั  
ก�รย่อย่ด ก�รย่นเก�ะเก��อี � ย่นปล�ยเท�� หร่อก�รก��วัขี��มัสิำ�งกีดขีวั�ง

Household domain physical activity 
กิิจกิรรมทางกิายในครวัเร่อน

กิจักรรมัท�งก�ยในบ��นเร่อน (เช่น ก�รทำ�ค์วั�มัสำะอ�ด ก�รด้แลเด็ก ก�รทำ�สำวัน เป็นต�น)

Leisure-domain physical activity
กิิจกิรรมทางกิายจากิกิารพื่กัิผ่่อน

กิจักรรมัท�งก�ยขีองแต่ละบุค์ค์ลที� ไม่ัใช่สิำ� งจัำ�เป็นในชีวิัตประจัำ�วัันและเป็นไป 
ต�มัค์วั�มัชอบขีองแต่ละบุค์ค์ล ตัวัอย่�งกิจักรรมัเหล่�นี�ได�แก่ ก�รเล่นกีฬ�  
ก�รออกกำ�ลงัก�ยหร่อฝึึกก�ยบริห�ร กิจักรรมัสำนัทน�ก�รเล่นก�รเดินเล่น เต�นรำ�  
หร่อทำ�สำวัน

Light-intensity physical activity 
กิิจกิรรมทางกิายระดุบัเบา

กิจักรรมัท�งก�ยแบบเบ�ค่์�ออกซิเจันจัะอย่้ระหว่ั�ง 1.5 และ 3 METs ตวััอย่�งเช่น  
ก�รส้ำญ่เสีำยพ็ลงัง�นน�อยกว่ั�ค่์�พ็ลงัง�นปรกติขีณิะพ็กัผู่้อนน�อยกว่ั� 3 เท่�ขีอง 
บุค์ค์ลนั�น ซ่�งรวัมัถง่ก�รเดินช�� ๆ ก�รอ�บนำ �� หร่อกิจักรรมัเล็ก ๆ น�อย ๆ ที� ไม่ัทำ�ให� 
อตัร�ก�รเต�นขีองหวััใจั หร่ออตัร�ก�รห�ยใจัเพิ็�มัส้ำงขี่ �นอย่�งมีันยัสำำ�ค์ญั่

Major muscle groups
กิลุ่มกิลา้มเน่ �อหลกัิ

กลุ่มักล��มัเน่�อหลกัรวัมัถง่ ขี� หลงั ช่องท�อง หน��อก ไหล่ และแขีน

Metabolic equivalent of task (MET) 
หน่วยวดัุความต่อ้งกิารออกิซิิเจน 
ข็ณะออกิกิำาลงักิาย

ห น่วั ย วััด ค์ วั � มั ต�อ ง ก � ร อ อ ก ซิ เจั น ขี ณิ ะ อ อ ก กำ � ลัง ก � ย  ห ร่ อ เรี ย ก ง่ � ย  ๆ  
ว่ั�ค่์�เทียบก�รสำนัด�ป เป็นก�รวัดัท�งสำรีรวิัทย�ซ่� ง่แสำดงให�เห็นถง่ค์วั�มัเขี�มัขี�นขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ย ค่์� 1 MET เป็นค่์�พ็ลงัง�นเทียบกบัที�ค์น ๆ หน่�งจัะใช�ขีณิะที�อย่้นิ�ง ๆ

Moderate-intensity physical activity
กิิจกิรรมทางกิายระดุบัปานกิลาง

ในระดบัค่์�สำมัับ้รณิ ์ค์วั�มัหนกัหน่วังพ็อค์วัรหมั�ยถง่กิจักรรมัท�งก�ยที�เกิดขี่ �นระหว่ั�ง 3  
ค์รั�งและไม่ัเกิน 6 ค์รั�ง เม่ั�อเทียบกบัค์วั�มัเขี�มัขี�นขีองช่วังพ็กัผู่้อน ในระดบัที�สำมััพ็นัธิก์บั 
ระดบัค์วั�มัสำ�มั�รถส่ำวันบุค์ค์ล กิจักรรมัท�งก�ยที�มีัค์วั�มัหนกัหน่วังพ็อค์วัรนั�นปรกติจัะ 
อย่้ที�ระดบั 5 หร่อ 6 จั�กระดบัวัดั 0 ถง่ 10

Muscle-strengthening activity 
กิิจกิรรมย่ดุหยุ่นกิลา้มเน่ �อ

กิจักรรมัท�งก�ยและก�ยบริห�รที�เพิ็�มัค์วั�มัแข็ีงแรงขีองกล��มัเน่�อยด่กระด้ก พ็ละกำ�ลงั  
ค์วั�มัทนท�น และมัวัล (ตวััอย่�งเช่น ก�รฝึึกค์วั�มัแข็ีงแรง ก�รฝึึกค์วั�มัทนท�น หร่อ 
ค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มัเน่�อและก�ยบริห�รเพ่็�อฝึึกค์วั�มัอดทน)

Multicomponent physical activity
กิิจกิรรมทางกิายแบบผ่สมผ่สาน

กิจักรรมัท�งก�ยแบบผู้สำมัผู้สำ�นนั�นมีัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ต่อผู้้�ส้ำงอ�ยุที�จัะช่วัยพ็ฒัน�ก�รทำ�ง�น 
ขีองร่�งก�ยและลดค์วั�มัเสีำ�ยงจั�กก�รหกล�มัหร่อบ�ดเจ็ับจั�กก�รหกล�มั กิจักรรมัเหล่�นี� 
สำ�มั�รถทำ�ได�ที�บ��นหร่อก�รจัดัตั�งกลุ่มั มีัก�รผู้สำมัก�ยบริห�รทุกแขีนงเขี��ด�วัยกนั 
เป็นช่วัง (ก�รฝึึกแบบแอโรบิก ก�รสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มัเน่�อ และก�รฝึึกสำมัดุล)  
และได�ผู้ลเป็นอย่�งดี ตวััอย่�งขีองร�ยก�รออกกำ�ลงัแบบผู้สำมัผู้สำ�นนั�นอ�จัรวัมัถง่ 
ก�รเดิน (กิจักรรมัแบบแอโรบิก), ก�รยกนำ ��หนัก (ก�รเสำริมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรง 
กล��มัเน่�อ) รวัมัเขี��กบัก�รฝึึกสำมัดุล ตวััอย่�งขีองก�รฝึึกสำมัดุลก็เช่นก�รเดินถอยหลงั  
หร่อเดินไปท�งขี��ง หร่อก�รย่นขี�เดียวัขีณิะฝึึกค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มัเน่�อร่�งก�ยช่วังบน  
เช่น ก�รบริห�รกล��มัเน่�อแขีนไปด�วัย ก�รเต�นก็ถ่อเป็นก�รผู้สำมัผู้สำ�นองค์ป์ระกอบแบบ 
แอโรบิกกบัก�รสำร��งสำมัดุล

Occupation domain physical activity 
กิิจกิรรมทางกิายในกิลุ่มอาชีพื่

ด้หวััขี�อกิจักรรมัท�งก�ยในกลุ่มัก�รทำ�ง�น

Physical activity 
กิิจกิรรมทางกิาย

ก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยในร้ปแบบใด ๆ ที� ก่อให�เกิดกล��มัเน่�อย่ดกระด้กซ่�งต�องก�ร 
ก�รใช�พ็ลงัง�น

Physical inactivity
กิิจกิรรมทางกิายที�ไม่เพีื่ยงพื่อ

ระดบัก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยที� ไม่ัเพี็ยงพ็อต่อระดบัก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยที�แนะนำ�  
Psychosocial health สุำขีภั�พ็จิัตสำงัค์มั หมั�ยรวั

Recreational screen time
เวลาจอ้งจอในเชิงสนัทนากิาร

เวัล�ที�ใช�ในก�รรบัชมัหน��จัอต่�ง ๆ (โทรทศันห์ร่อทีวีั, ค์อมัพิ็วัเตอร,์ อุปกรณิม่์ัอถ่อ)  
ด�วัยวัตัถุประสำงค์อ่์�นที�นอกเหน่อไปจั�กก�รเรียนก�รศก่ษ�หร่อก�รทำ�ง�น

Sedentary screen time 
เวลาที�อยู่กิบัหนา้จอโดุย
ไม่มีกิารเคล่�อนไหว

ระยะเวัล�ที� ใช�ในก�รรบัชมัค์วั�มับนัเทิงผู่้�นจัอ (ทีวีั, ค์อมัพิ็วัเตอร,์ อุปกรณิม่์ัอถ่อ)  
ไม่ัรวัมัถ่งก�รเล่นเกมัสำผ่์ู้�นหน��จัอที�ต�องใช�ก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยหร่อมีักิจักรรมั 
ท�งก�ย
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Sedentary behaviour
พื่ฤติ่กิรรมเน่อยนิ�ง

พ็ฤติกรรมัขีณิะต่�นที�ใช�พ็ลงัง�นไม่ัเกิน 1.5 METS ขีณิะนั�ง นอนเอกขีเนก หร่อนอนเหยียด  
ก�รทำ�ง�นติดโตะ๊ ก�รขีบัรถ หร่อก�รด้โทรทศันเ์ป็นตวััอย่�งขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยยิ�ง  
อนัอ�จัหมั�ยรวัมัถง่ผู้้�ที� ย่นเองไม่ัได� เช่นผู้้�ต�องนั�งรถเข็ีน
แนวัปฏิิบติันี�ได�จัดัค์ำ�นิย�มัขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งให�รวัมัถง่ก�รนั�งติดที�แบบเค์ล่�อนไห
วัน�อย (เวัล�ในก�รพ็กัผู่้อน, สิำ�งที�เกี�ยวักบัอ�ชีพ็ และภั�พ็รวัมัอ่�น), โทรทศัน ์(ก�รชมัร�ย 
ก�รโทรทศันห์ร่อเวัล�จั�องจัอ และก�รเค์ล่�อนไหวัในระดบัตำ��ที�วัดัได�จั�กค์วั�มัเค์ล่�อนไหวั 
จับัโดยอุปกรณิที์�ประเมิันค์วั�มัเค์ล่�อนไหวัหร่อก�รออกท่�ท�ง)

Sport 
กีิฬา

กีฬ�ค์รอบค์ลุมักิจักรรมัอนัหล�กหล�ยที�กระทำ�ภั�ยใต�กฎต่�ง ๆ และเป็นส่ำวันหน่�งขีอง 
ก�รพ็กัผู่้อนหร่อก�รแข่ีงขีนั กิจักรรมักีฬ�นั�นค์รอบค์ลุมักิจักรรมัท�งก�ยที�ทำ�เป็นทีมั 
หร่อเป็นร�ยบุค์ค์ลและอ�จัจัะได�รบัก�รสำนบัสำนุนจั�กสำถ�บนัต่�ง ๆ เช่น สำำ�นกักีฬ�

Transport domain physical activity
กิิจกิรรมทางกิายในกิลุ่มกิารเดิุนทาง

กิจักรรมัท�งก�ยที�เกิดขี่ �นโดยวัตัถุประสำงค์เ์พ่็�อก�รไปจั�กสำถ�นที�หน่�งส่้ำสำถ�นที�อ่�น ๆ  

ซ่�งหมั�ยถง่ก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�น และก�รขีบัเค์ล่�อนด�วัยล�อ (ก�รใช�วิัถีท�งแบบ 
ไม่ัมีัเค์ร่� องยนตแ์ต่เค์ล่� อนไหวัด�วัยล�อ ตัวัอย่�งเช่น สำก้ตเตอร,์ โรลเลอรเ์บลด,  
เก��อี �ล�อเล่�อนด�วัยตนเอง เป็นต�น)

Vigorous-intensity physical activity 
กิิจกิรรมทางกิายระดุบัหนกัิ

กิจักรรมัท�งก�ยในระดับแข็ีงแรง ในระดับที� ไ ม่ั มีัก�รผู้ันแปรนั�น  หมั�ยถ่ง 
กิจักรรมัท�งก�ยที�ส้ำงกว่ั� 6 METS หร่อมั�กกว่ั� ในระดบัที�เกี�ยวัขี�องกบัค์วั�มัสำ�มั�รถส่ำวัน 
บุค์ค์ลนั�น กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัแข็ีงแรงนั�นจัะอย่้ที�ระดบั 7 หร่อ 8 ในก�รวัดัระดบัจั�ก  
0 ถง่ 10

Work domain physical activity
กิิจกิรรมทางกิายในกิลุ่มกิารทำางาน

กิจักรรมัท�งก�ยที�เกิดขี่ �นจั�กก�รทำ�ง�นที� ได�รบัค่์�จั��งหร่อง�นอ�สำ�
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ข้้อมูลสำรุัป  

 ขี�อแนะนำ �ขีององค์์ก�รอน�มััยโลก 
เกี�ยวักบักิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อย- 
นิ�งนี�ได�สำร��งเน่�อห�ค์ำ�แนะนำ�ด��นสำ�ธิ�รณิสุำขี 
ที� มีัหลกัฐ�นรองรบั สำำ�หรบัเด็ก วัยัรุ่น ผู้้�ใหญ่่  
แ ล ะ ผู้้� ส้ำ ง อ � ยุ เ กี� ย วั กับ ป ริ มั � ณิ กิ จั ก ร ร มั 
ท�งก�ย ที�ต�องก�ร (ค์วั�มัถี� , ค์วั�มัหนกัหน่วัง 
และระยะเวัล�)  เพ่็� อ เ ป็นผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็ 
อ ย่ � ง มีั นัย ย ะ สำำ � ค์ัญ่  แ ล ะ ล ด ค์ วั � มั เ สีำ� ย ง 
ด��นสุำขีภั�พ็ และถ่อเป็นค์รั�งแรกที�มีัก�รแนะนำ� 
ที� เช่� อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งกับ 
ผู้ลลพั็ธิด์��นสุำขีภั�พ็ รวัมัถ่งสำำ�หรบัประช�กร 
กลุ่มัย่อย สำตรีมีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด  
และผู้้�มีัภั�วัะเจ็ับป่วัยเร่ �อรงัหร่อพิ็ก�ร 

 ขี�อ แน ะ นำ � นี�จััด ทำ � ขี่ �น สำำ � หรับ ผู้้�วั�ง 
นโยบ�ยในประเทศที�มีัร�ยได�ส้ำง กล�ง และตำ�� 
ผู้้�อ ย่้ ในกระทรวังสำ�ธิ�รณิสุำขี ก�รศ่กษ� 
ก�รเย�วัชน ก�รกีฬ� และ/หร่อสำวัสัำดิก�รสำงัค์มั 
และค์รอบค์รัวั  เจั��หน��ที� รัฐที� รับผิู้ดชอบ 
แผู้นพ็ฒัน�ระดบัช�ติ ระดบัท�องถิ�น หร่อระดบั 
เทศบ�ลที�ต�องก�รเพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ยและ 
ลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งในกลุ่มัประช�กรผู่้�น 
เอกสำ�รแนะแนวั  ผู้้�ทำ�ง�นในองค์ก์รที� ไม่ัใช่ 
หน่วัยง�นขีองรฐั ภั�ค์ก�รศ่กษ� ภั�ค์เอกชน 
หน่วัยวิัจัยั และผู้้�ให�บริก�รด้แลสุำขีภั�พ็

 ขี�อแนะนำ�นี�จัดัเตรียมัขี่ �นต�มัค่้์ม่ัอก�ร 
พ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�ขีององค์ก์�รอน�มััยโลก  
มีัก�รทบทวันวัรรณิกรรมัอย่�งเป็นระบบเพ่็�อ 
ผู้ลลพั็ธิที์�สำำ�ค์ญั่ และค์ำ�แนะนำ�นี�ได�พ็ฒัน�ขี่ �น 
หลังจั�กมีัก�รพิ็จั�รณิ�ประโยชน์และโทษ 
คุ์ณิค่์� ก�รเล่อกสำรร ค์วั�มัเป็นไปได�และ 
ก�รยอมัรับ และนัยขีองค์วั�มัเท่�เทียมัและ 
แหล่งทรพั็ย�กร

 ขี�อแนะนำ�ด��นสำ�ธิ�รณิสุำขีฉบบัสำมับ้รณิ ์
ที� นำ�เสำนอขี่ �นสำำ�หรับประช�กรทุกกลุ่มัและ 
ทุกช่วังวัยั ตั�งแต่อ�ยุ 5 ปีถง่ 65 ปีหร่อมั�กกว่ั� 
โดยไม่ัค์ำ�น่งถง่เพ็ศ ป้มัหลงัด��นวัฒันธิรรมัหร่อ 
สำถ�นะท�งเศรษฐกิจัสำงัค์มั สำำ�หรบับุค์ค์ลที�อย่้ 
ในกลุ่มัผู้้�ป่วัยเร่ �อรงั และ/หร่อค์นพิ็ก�ร และสำตรี 
มีัค์รรภัห์ร่อมั�รด�หลงัค์ลอดนั�น ค์วัรทำ�ต�มั 
ขี�อแนะนำ�ห�กเป็นไปได�และสำ�มั�รถทำ�ได�

 ก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ทำ�ให�เกิด 
ชุดขี�อแนะนำ�ที� มีัหลกัฐ�นรองรับ ซ่� งรัฐบ�ล 
สำ�มั�รถนำ�ไปใช�ในกรอบนโยบ�ยแห่งช�ติในก�ร 
สำร��งขี�อแนะนำ�ที� เขี��ใจัง่�ยเพ่็� อเพิ็� มักิจักรรมั 
ท�งก�ยในระดับประช�กร ในขีั�นตอนก�ร 
นำ�ไปปรบัใช� ค์วัรมีัก�รพิ็จั�รณิ�ถง่ค์วั�มัจัำ�เป็น 
ในก�รปรับขี�อแนะนำ�ต�มัปริบทขีองพ่็�นที�  
เค์ร่� องม่ัอที� ใช� ได�จัริงที� รองรับก�รปรับใช� 
ก�รเผู้ยแพ็ร่ ก�รรณิรงค์ด์��นก�รส่ำ�อสำ�ร และ 
ก�รดำ�เนินก�รขีองขี�อแนะนำ� จัะช่วัยสำนบัสำนุน 
ให�รฐับ�ลและผู้้�มีัส่ำวันเกี�ยวัขี�องทำ�ง�นร่วัมักนั 
เพ่็� อเพิ็� มักิจักรรมัท�งก�ยและลดพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งในทุก ๆ ช่วังอ�ยุ แหล่งขี�อม้ัลสำนบัสำนุน 
เหล่�นี�สำ�มั�รถอ่�นได�ที� เว็ับไซตข์ีององค์ก์�ร 
อน�มััย-โลกหลังจั�กก�รตีพิ็มัพ็์เอกสำ�ร 
ขี�อแนะนำ�ต่�ง ๆ 

 แมั�จัะมีัขี�อม้ัลสำนบัสำนุนมั�กมั�ยเกี�ยวักบั 
กิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที�  
เพิ็�มัขี่ �น ซ่�งส่ำงผู้ลต่อสุำขีภั�พ็ในทุกช่วังอ�ยุ แต่ช่อง 
ว่ั�งท�งหลกัฐ�นที�สำำ�ค์ญั่ยงัค์งมีัอย่้ โดยเฉพ็�ะ 
ก�รขี�ดหลกัฐ�นจั�กประเทศที�มีัร�ยได�ตำ��และ 
ร�ยได�ป�นกล�ง ชุมัชนที�ด�อยโอก�สำและด�อย- 
สิำทธิิ �ท�งเศรษฐกิจั และก�รขี�ดหลกัฐ�นจั�ก 
ประช�กรกลุ่มัย่อยที�รวัมัถง่กลุ่มัค์นพิ็ก�ร จัง่ค์วัร 
มีัก�รลงทุนในก�รวิัจััยเพิ็� มัเติมัเพ่็� อสำร��ง 

ข้้อัมููลสรุป
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หลกัฐ�นขี�อม้ัลในด��นนี�โดยเฉพ็�ะ นอกจั�กนี�  
ก�รเปลี�ยนแปลงที�เกิดกบัขี�อแนะนำ�เหล่�นี�จัะมีั 
ค์วั�มัเกี� ยวัขี�องกับระบบก�รตรวัจัสำอบและ 
เค์ร่� องม่ัอก�รประเมิันผู้ลที� ใช�ตรวัจัสำอบ 
กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัประเทศ เค์ร่�องม่ัอที�มีั
อย่้ในระดบัโลกและระดบัประเทศค์วัรได�รบัก�ร 
ทบทวัน และก�รร�ยง�นก�รปรบัปรุงชุดขี�อม้ัล  
เพ่็�อจัดัทำ�ร�ยง�นในอน�ค์ตและนำ�มั�เทียบกบั 
ขี�อแนะนำ� ใหม่ั

 ขี�อ แน ะ นำ �ร ะ ดับ โ ล ก ด�� นกิจั กร ร มั 
ท�งก�ยในปี 2561-2573 ตั�งเป้�หมั�ยใน 
ก�รลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที� ไม่ัเพี็ยงพ็อลง 
ร�อยละ 15 ภั�ยในปี 2573 และวั�งโค์รงร่�ง 
ที� จัะร่�งมั�ตรก�รท�งนโยบ�ยและก�รมีั 
ส่ำวันร่วัมัอีก 20 ร�ยก�ร ขี�อแนะนำ�เหล่�นี� 
สำ นับ สำ นุ นให� ทุ ก ป ร ะ เท ศ ดำ � เนิ น ก � ร ต � มั 
ขี�อแนะนำ�ในแผู้นปฏิิบัติก�ร GAPPA และ  
ACTIVE ซ่�งเป็นชุดแผู้นดำ�เนินก�รเฉพ็�ะท�ง 
ที� ให� ขี�อแนะ นำ �ด��นก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมั 
ท�งก�ยในแต่ละช่วังอ�ยุและสำภั�พ็แวัดล�อมั 
ที�หล�กหล�ย
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เด็็กิและวััยรุ่ันื
(อ�ยุ 5-17 ปี)
 

กิจักรรมัท�งก�ยสำร��งคุ์ณิประโยชนด์��นสุำขีภั�พ็มั�กมั�ยต่อเด็กและวัยัรุ่น 
ทั�งก�รเสำริมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงท�งร่�งก�ร (ค์วั�มัแข็ีงแรงขีองระบบหมุันเวีัยน 
โลหิตและกล��มัเน่�อ) สุำขีภั�พ็ที� เกี�ยวักบัหลอดเล่อด (ค์วั�มัดนัโลหิต ไขีมันัในเล่อด  
นำ ��ต�ลในเล่อด และก�รต่อต��นอินซ้ลิน)  สุำขีภั�พ็กระด้ก  ผู้ลต่อประสำ�ทก�รรบัร้� (ก�รเรียนร้� 
ก�รคิ์ดวิัเค์ร�ะห)์ สุำขีภั�พ็จิัต (ลดอ�ก�รเค์รียด) และลดภั�วัะโรค์อ�วัน

• ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำกันิดย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
• ห�กเด็กหร่อวัยัรุ่นไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัขี�อแนะนำ�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็นประโยชน์

ต่อสุำขีภั�พ็ขีองพ็วักเขี�แล�วั
• เด็กและวัยัรุ่นค์วัรเริ�มัจั�กกิจักรรมัท�งก�ยเบ� ๆ แล�วัค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกัหน่วัง 

และระยะเวัล�ขี่ �นได�
• ก�รสำร��งโอก�สำให�กบัเด็กและวัยัรุ่นในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยอย่�งปลอดภัยัและมีัโอก�สำ 

เท่�เทียมักนั และส่ำงเสำริมัให�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยอย่�งสำนุกสำน�น หล�กหล�ย และเหมั�ะสำมักบั 
อ�ยุกบัค์วั�มัสำ�มั�รถนั�น มีัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่อย่�งยิ�ง

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งในเด็กและวััยรุ่นที� เพิ็� มัขี่ �นจัะต�มัมั�ด�วัยผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที� ไ ม่ั ดี 
ทั�งโรค์อ�วันที� เพิ็�มัขี่ �น สุำขีภั�พ็หลอดเล่อด ค์วั�มัแข็ีงแรง ค์วั�มัประพ็ฤติ/พ็ฤติกรรมัเอ่ �อสำงัค์มั  

และระยะเวัล�นอนหลบัที�ลดลง 

แนะนำ�ให:้

ค์วร ทำ� กิจ กร ร มั ท�ง ก� ย แ บ บ แอ โร บิ ก 
ใ นร ะ ด ับ ห นัก  เ ช่้ น เ ดี ย ว ก ับ ก � ร สำ ร ้� ง 
ค์ว�มัแข็้งแรงให้กล�้มัเนื �อและกระด้ก 
อย่�งนอ้ยสำปัด�หล์ะ 3 วนั

ข้อ
แนื

ะนื
ำ�สำ

ำ�ห
รับ

กิ�
รัป

ฏิบั
ติติ

�ม
ท่�ด็

เด็กและวยัรุ่นค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยระดบั 
ป�นกล�ง-หนกั เฉลี�ยอย่�งนอ้ยวนัละ 60 น�ที 
ติลอดทั�งสำปัด�ห ์โดยเนน้ไปที�ก�รทำ�กิจกรรมั 
ท�งก�ยแบบแอโรบิก

อย่�งน้ือย

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิ
รัะดัับป�นกิล�ง-หนักิ ตลอดสััปด�ห์์

ควรัทำ�กิิจกิรัรัมท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิ 
ในระดับห์นักและสำร้ั�งคว�มแข็็งแรัง 
ให้กัิบกิล้�มเน้�อและกิรัะดูักิ ไปด้วยกัน

นื�ท่ต่ิอวัันื

วัันืต่ิอสัำปด็�ห์

>

>

แนะนำ�ให:้
เด็กและวยัรุ่นค์วรจำ�กดัเวล�ที� ใช้ ้ ไปกบั 
พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง โดยเฉพ�ะเวล�ที�อย่้กบั 
หน�้จอเพื�อก�รสำนัทน�ก�ร

>

ข้้อัมููลสรุป

อย่�งน้ือย

จำ�กัิด็
รัะยะเวัล�ท่� ใช้้ ไปกัิบ
พฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง 
โดยเฉพ�ะเวล�ท่ี่�อย่� กับห์น้�จอ
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วััยผูู้้ใหญ่ 
(อ�ยุ 18-64 ปี) 

ในวััยผู้้�ใหญ่่ กิจักรรมัท�งก�ยจัะเอ่ �อประโยชน์ต่อผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ 
ทั�งสุำขีภั�พ็ร่�งก�ยโดยรวัมั โรค์หลอดเล่อดหัวัใจั ภั�วัะค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง  
มัะเร็งเฉพ็�ะจุัด1 เบ�หวั�นชนิดที�สำอง สุำขีภั�พ็จิัต (ลดอ�ก�รกงัวัลและเค์รียด)  
สุำขีภั�พ็ขีองสำมัอง ก�รนอนหลบั มั�ตรวัดัภั�วัะโรค์อ�วันอ�จัจัะดีขี่ �นได�ด�วัย

แนะนำ�ให:้

ผ้ ใ้หญ่่ทุกค์นค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยท ั�วไปในทุกวนั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง ค์วั�มัแน่นอนขีองหลกัฐ�น
ประกอบเช่�อถ่อได�

แนะนำ�อย่�งยิ�ง ค์วั�มัแน่นอนขีองหลกัฐ�น
ประกอบเช่�อถ่อได�

แนะนำ�อย่�งยิ�ง ค์วั�มัแน่นอนขีองหลกัฐ�น
ประกอบเช่�อถ่อได�

ผ้ ใ้หญ่่ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิก 
ระดบัป�นกล�ง อย่�งนอ้ย 150-300 น�ที หรือ 
ทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกระดบัหนกั 
อย่�งนอ้ย 75-150 น�ที หรือทำ�ผสำมัผสำ�นกนั  
โดยทำ�ติลอดทั�งสำปัด�ห ์เพื�อผลดีต่ิอสุำข้ภ�พ 

อย่�งต่ิอเนื�อง 

วยัผ้ ้ใหญ่่ค์วรทำ�กิจกรรมัสำร�้งค์ว�มั 
แข็้ง แรงให้ก ับ ก ล�้มั เนื �อ ที� ติ ้องใ ช้ ้
กล�้มัเนื �อส่ำวนหลกัทุกส่ำวนที� ระดบั 
ป�นกล�งข้้ �นไป อย่�งนอ้ย 2 วนัต่ิอ 
สำปัด�หเ์พื�อเสำริมัสำร�้งสุำข้ภ�พที�ดี

>

>

>

อย่�งน้ือย

ถึึง ถึึง
หรืัอ150 75

300 150
นาทีี

วััน

นาทีี

อย่�งน้ือย

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย 
แบบแอโรับิกิรัะดัับ
ป�นกิล�ง

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ย แบบแอโรับิกิ 
รัะดัับหนักิ

หร้ัอทั�งสำองแบบผสำมผสำ�นกัินตลอดัสัำปดั�ห์

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมสำร้ั�งคว�ม
แข็็งแรังให้กัิบกิล้�มเน้� อท่�  
ต้องใช้้กิล้�มเน้� อส่ำวนหลักิ 
ทุกิส่ำวนท่� รัะดัับป�นกิล�ง 
ข้็�นไป

เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่�งน้ือย

สัำปด็�ห์ 
ต่ิอ

1 มัะเร็งเฉพ�ะจุดได้แก�  กระเพ�ะปัสัสั�วะ, ที่รวงอก, ลำ�ไส้ัให์ญ่�, เย่�อบุมัดล่ก, ห์ลอดอ�ห์�ร, กระเพ�ะอ�ห์�ร และไต
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เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:

หร้ัอออกิกิำ�ลังแบบผสำมผสำ�นกัินตลอดัสัำปดั�ห์

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที� เพิ็� มัส้ำงขี่ �นในวััยผู้้� ใหญ่่จัะต�มัมั�ด�วัยผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที� ไม่ัดี ได�แก่  

ก�รเสีำยชีวิัตจั�กทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีวิัตที�เกี�ยวัเน่�องกบัหลอดเล่อดหวััใจั และก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์มัะเร็ง 
และโอก�สำในก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหวััใจั โรค์มัะเร็ง และโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

ค์ำ�แนะนำ�แบบมีัเง่�อนไขี หลกัฐ�นประกอบเช่�อถ่อได�

แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบเช่�อถ่อได�

แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบเช่�อถ่อได�

วััยผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18-64 ปี) 

วยัผ้ ้ใหญ่่สำ�มั�รถเพิ�มัระยะเวล�ในก�รทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกในระดบั 
ป�นกล�งใหม้ั�กกว่� 300 น�ที หรือทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกในระดบัหนกั 
ใหม้ั�กกว่� 150 น�ที หรือทำ�ผสำมัผสำ�นกนั 
ระหว่�งกิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกใน 
ระดบัป�นกล�งและระดบัหนกัไปติลอดทั�ง 
สำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�ดียิ�งข้้ �น

>

ข้อ
แนื

ะนื
ำ�สำ

ำ�ห
รับ

กิ�
รัป

ฏิบั
ติติ

�ม
ท่�ด็ • ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำกันิดย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย

• ห�กวัยัผู้้�ใหญ่่ไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็น 
ประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็ขีองพ็วักเขี�แล�วั

• วัยัผู้้�ใหญ่่ค์วัรเริ� มัจั�กกิจักรรมัท�งก�ยเบ� ๆ แล�วัค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนักหน่วัง 
และระยะเวัล�ขี่ �นได�

แนะนำ�ให:้
ในวยัผ้ ้ใหญ่่ ค์วรจะจำ�กดัเวล�ที�ใช้ ้ไปกบั 
พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง และทดแทนเวล�เหล่� 
นั�นดว้ยก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยในทุกระดบั  
(รวมัถง้ระดบัเบ�) เพื�อสำร�้งเสำริมัสุำข้ภ�พที�ดี

ในวยัผ้ ้ ใหญ่่ ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ย 
ในระดบัป�นกล�ง-หนักให้มั�กกว่�ที� 
แนะนำ�ไว ้ เพื�อลดผลกระทบที�เป็นอนัติร�ย
ต่ิอสุำข้ภ�พจ�กพฤติิกรรมัเนือยนิ�ง

>

>

ข้้อัมููลสรุป

มากกว่ัา มากกว่ัา
หรืัอ

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ย แบบแอโรับิกิ 
รัะดัับป�นกิล�ง

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�ง 
กิ�ยแบบแอโรับิกิ

รัะดัับป�นกิล�ง

นาทีี นาทีี

จำ�กัิด็

แทนืท่�

เวัล�ท่� ใช้้ ไปกัิบ
พฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง 

ด้็วัยกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย
ในืทุกิ ๆ รัะดั็บ
(รวมัถึึงระดับเบ�)
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ผูู้้สูำงอ�ยุ
(อ�ยุ 65 ปีขึ้�นืไป) 

กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย จั ะ เ อ่ �อ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สุำ ขี ภั � พ็ ขี อ ง ผู้้� ส้ำ ง อ � ยุ 
ทั�งสุำขีภั�พ็ร่�งก�ยโดยรวัมั โรค์หลอดเล่อดหัวัใจั ภั�วัะค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง  
โ ร ค์ มั ะ เ ร็ ง เ ฉ พ็ � ะ จุั ด  โ ร ค์ เ บ � ห วั � น ช นิ ด ที� สำ อ ง  โ ร ค์ สุำ ขี ภั � พ็ จิั ต 
(ลดอ�ก�รกงัวัลและเค์รียด) ก�รรบัร้�ขีองสำมัอง ก�รนอนหลบัมั�ตรวัดัภั�วัะ- 
โรค์อ�วันอ�จัจัะดีขี่ �นด�วัย ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในผู้้�ส้ำงอ�ยุจัะช่วัยป้องกนัก�รหกล�มั 
และอุบติัเหตุจั�กก�รหกล�มั รวัมัถง่ก�รผุู้กร่อนและค์วั�มัสำ�มั�รถในก�รทำ�ง�นขีองกระด้ก 

แนะนำ�ให:้

ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยท ั�วไปในทุกวนั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

ผ้ ส้้ำงอ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบ 
แอโรบิกที� ระด ับป�นกล�ง อย่�งน้อย  
150-300 น�ที หรือทำ�กิจกรรมัท�งก�ย 
แบบแอโรบิกที�ระดบัหนกั หรือทำ�ผสำมัผสำ�น 
ก ันท ั�งระด ับป�นกล�งและระด ับหนัก 
อย่�งเท่�เทียมักนั อย่�งนอ้ย 75-150 น�ที  
ติลอดทั�งสำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�ดี
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

>

>

ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัสำร�้งค์ว�มั 
แข็้งแรงใหก้บักล�้มัเนื �อที�ใช้ก้ล�้มัเนื �อ 

หลกัทุกส่ำวนที�ระดบัป�นกล�งข้้ �นไป 
อย่�งนอ้ย 2 วนัต่ิอสำปัด�หเ์พื�อสุำข้ภ�พ
ที�ดีข้้ �น
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

ในก�รทำ� กิจกรรมัท�งก�ยแต่ิละ 
สำปัด�ห ์ ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัท�ง- 
ก�ยหล�ยร้ปแบบเพื�อเนน้ไปที�ก�รสำร�้ง 
ค์ว�มัสำมัดุลและค์ว�มัแข็้งแรงใหร่้�ง 
ก�ย ที�ระดบัป�นกล�งข้้ �นไป อย่�งนอ้ย 
3 วนัต่ิอสำปัด�ห ์ เพื�อสำร�้งเสำริมัค์ว�มั 
สำ�มั�รถในก�รทำ�ง�นและป้องกนัก�ร
หกลม้ั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

>

>

อย่�งน้ือย

ถึึง ถึึง

หรืัอ150 75
300 150

นาทีี นาทีี

อย่�งน้ือย

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ย แบบแอโรับิกิ 
รัะดัับป�นกิล�ง

หร้ัอผสำมผสำ�นทั�ง 2 รัะดัับอย่�งเท่�เท่ยมกัินตลอดัทั�งสัำปดั�ห์

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ย แบบแอโรับิกิ 
รัะดัับป�นกิล�ง

วััน

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม 
สำร้ั�งคว�มแข็็งแรัง
ให้กัิบกิล้�มเน้�อท่� ใช้้
กิล้�มเน้�อหลักิ 
ทุกิส่ำวนในรัะดัับ 
ป�นกิล�งข้็�นไป

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย
ท่�หล�กิหล�ยเพ้ื่�อเน้น
ไปท่�กิ�รัสำร้ั�งสำมดุัล
กิ�รัทำ�ง�นข็องร่ั�งกิ�ย
และกิ�รัฝึึกิคว�มแข็็งแรัง 
ท่�รัะดัับป�นกิล�งข้็�นไป

เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่�งน้ือย

อย่�งน้ือย

สัำปด็�ห์ 
ต่ิอ

วััน
สัำปด็�ห์ 

ต่ิอ
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ผูู้้สูำงอ�ยุ (65 ปีขึ้�นืไป)

ผ้ส้้ำงอ�ยุสำ�มั�รถเพิ�มัระยะเวล�ในก�รทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกในระดบั 
ป�นกล�งใหม้ั�กกว่� 300 น�ที หรือเพิ�มัระยะ 
เวล�ข้องกิจกรรมัท�งก�ยระดบัหนกัใหม้ั�ก 
กว่� 150 น�ที หรือท ั�ง 2 ระดบัผสำมักนัติลอด 
ท ั�งสำปัด�หเ์พื�อสุำข้ภ�พที�ดีข้้ �น
ขี�อแนะนำ�ภั�ยใต�เง่�อนไขี มีัหลกัฐ�นย่นยนั

>

ข้้อัมููลสรุป

สำำ �หรับผู้้� ส้ำงอ�ยุ  พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง ส่ำวันใหญ่่จัะก่อให� เ กิดผู้ลร��ยต่อสุำขี ภั�พ็ ดัง ต่อไปนี� 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์เกี�ยวักบัหลอดเล่อดและหวััใจั และโรค์มัะเร็ง โอก�สำในก�ร 
เกิดโรค์มัะเร็งและโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

ข้อ
แนื

ะนื
ำ�สำ

ำ�ห
รับ

กิ�
รัป

ฏิบั
ติติ

�ม
ท่�ด็ • ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำกันิดย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย

• ห�กผู้้�ส้ำงอ�ยุไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�เหล่�นี�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็นประโย
ชนต่์อสุำขีภั�พ็ขีองพ็วักเขี�แล�วั

• ผู้้�ส้ำงอ�ยุค์วัรเริ�มัจั�กก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเบ� ๆ แล�วัค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกัหน่วัง 
และระยะเวัล�ขี่ �น

• ผู้้�ส้ำงอ�ยุค์วัรทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเท่�ที�ค์วั�มัสำ�มั�รถจัะเอ่ �ออำ�นวัย และปรบัระดบัขีองกิจักรรมั 
ท�งก�รให�สำมััพ็นัธิก์บัระดบัค์วั�มัแข็ีงแรงได�

แนะนำ�ให:้

ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรจำ�กดัเวล�ที�ใช้ ้ไปกบัพฤติิกรรมั 
เนือยนิ� ง  และทดแทนเวล�เหล่�นั�นดว้ย 
กิจ กร ร มั ท � ง ก� ย ในทุ กร ะ ด ับ  (ร วมั ถ้ง 
ระดบัเบ�) ซ้�งจะเอื �อประโยช้นต่์ิอร่�งก�ย 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยในระดบั 
ป�นกล�ง-หนกัใหม้ั�กกว่�ข้อ้แนะนำ�ที�ให้ ไว ้
เพื� อลดผลกระทบร�้ยแรงต่ิอสุำข้ภ�พจ�ก 
พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

>

>

เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:

หร้ัอผสำมผสำ�นทั�ง 2 รัะดัับอย่�งเท่�เท่ยมกัินตลอดัทั�งสัำปดั�ห์

มากกว่ัา มากกว่ัา
หรืัอ

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ย แบบแอโรับิกิ 
รัะดัับหนักิ

นาทีี นาทีี
สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�ง 

กิ�ยแบบแอโรับิกิ
รัะดัับป�นกิล�ง

จำ�กัิด็

แทนืท่�

รัะยะเวัล�ท่�อยู่เฉยๆ

ด้็วัยกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย
ในืทุกิ ๆ รัะดั็บคำวั�มหนัืกิ
(รวมัถึึงก�รออกกำ�ลังเบ�ๆ)
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สำติร่ัม่คำรัรัภ์ิและม�รัด็�หลังคำลอด็

กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�งก�รตั�งค์รรภัแ์ละหลงัค์ลอดจัะส่ำงผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็ขีอง 
มั�รด�และท�รกในค์รรภั์ได�ดงันี� ลดค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รค์ลอดก่อนกำ�หนด ภั�วัะ 
ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำงจั�กก�รตั�งค์รรภั ์โรค์เบ�หวั�นขีณิะตั�งค์รรภั ์นำ ��หนกัเพิ็�มัเกินเกณิฑ์ ์
ขีณิะตั�งค์รรภั ์ก�รค์ลอดย�ก ภั�วัะซม่ัเศร��หลงัหลอด และค์วั�มัซบัซ�อนท�งก�รค์ลอดที�พ็บ 
ได�น�อย ไม่ัมีัผู้ลลบต่อนำ ��หนกัแรกค์ลอด และไม่ัมีัก�รเพิ็�มัค์วั�มัเสีำ�ยงให�กบัท�รกเสีำยชีวิัตในค์รรภั์

แนะนำ�ใหส้ำติรีมีัค์รรภแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดที�ไม่ัมีัข้อ้จำ�กดัใด ๆ ค์วร:

ข้อ้ม้ัลเพิ�มัเติิมั

ทำ�กิจกรรมัท�งก�ยท ั�วไปในทุกวนั ติลอดระยะเวล�ที�ติ ั�งค์รรภแ์ละหลงัค์ลอด
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

ผ้ห้ญิ่งที�ทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบัหนกัเป็นประจำ� หรือมีัก�ร
เค์ลื�อนไหวร่�งก�ยเป็นประจำ�ก่อนติ ั�งค์รรภ ์สำ�มั�รถดำ�เนินกิจกรรมัเหล่�นั�น
ต่ิอไปไดต้ิลอดก�รติ ั�งค์รรภจ์นหลงัค์ลอด
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบั 
ป�นกล�งอย่�งนอ้ย 150 น�ที ติลอดทั�งสำปัด�ห ์
เพื�อสุำข้ภ�พดีอย่�งย ั�งยืน
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

ค์วรทำ�กิจกรรมัประเภทแอโรบิกที�หล�ยหล�ย 
และกิจกรรมัสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรงใหก้บักล�้มัเนื �อ 
ก�รยืดเหยียดเบ� ๆ ก็เป็นประโยช้นต่์ิอสุำข้ภ�พ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

>

>

>

>

อย่�งน้ือย

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย
แบบแอโรับิกิท่�รัะดัับป�นกิล�ง

นื�ท่
ต่ิอสัำปด็�ห์

150
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ข้้อัมููลสรุป

ข้อ้ค์วรค์ำ�น้งเพิ�มัเติิมัด�้นค์ว�มัปลอดภยัในก�รทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ย สำำ�หรบัสำติรีมีัค์รรภคื์์อ:

ข้อ
แนื

ะนื
ำ�สำ

ำ�ห
รับ

กิ�
รัป

ฏิบั
ติติ

�ม
ท่�ด็ ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำักนิด 

ย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
ห�กสำตรีมีัค์รรภัห์ร่อมั�รด� 
หลงัค์ลอดไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ� 
แนะนำ�เหล่�นี�ได� ก�รทำ�กิจั- 
ก ร ร มั ท � ง ก � ย บ� � ง ก็ เ ป็ น 
ป ร ะ โ ย ช น์ต่ อ สุำ ขี ภั � พ็ ขี อ ง 
พ็วักเขี�แล�วั
สำ ต รี มีั ค์ ร ร ภั์ห ร่ อ มั � ร ด � 
หลังค์ลอดค์วัรเริ� มัจั�กก�ร 
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเบ� ๆ  
แล�วัค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มั 
หนกัหน่วังและระยะเวัล�ขี่ �น
ก � ร บ ริ ห � ร ก ล� � มั เ น่� อ อุ� ง 
เชิงกร�นเป็นประจัำ�ทุกวััน 
สำ�มั�รถลดค์วั�มัเสีำ� ยงจั�ก 
อ�ก�รกลั�นปัสำสำ�วัะไม่ัอย่้

หลีกเลี�ยงก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในขีณิะที�อ�ก�ศร�อนเกินไป 
โดยเฉพ็�ะเม่ั�อมีัค์วั�มัช่�นส้ำง
รกัษ�ระดบันำ ��ในร่�งก�ยด�วัยก�รด่�มันำ �� ก่อน ระหว่ั�ง และหลงั 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย
หลีกเลี�ยงก�รเขี��ร่วัมักิจักรรมัที�ต�องมีัก�รสำมััผู้สัำกนั ท่�ที�เสีำ�ยงต่อ 

ก�รหกล�มั หร่ออ�จัต�องจัำ�กดัปริมั�ณิออกซิเจัน (เช่น กิจักรรมั 
ในที�ส้ำง ห�กไม่ัได�พ็กัอ�ศยัในที�ค์วั�มักดอ�ก�ศส้ำงอย่้แล�วั) 
เลี� ยงกิจักรรมัในท่�นอนหง�ยหลังจั�กช่วัง 3 เด่อนขีอง 
ก�รตั�งค์รรภั์
ห�กต�องมีัก�รแข่ีงขีนัด��นกีฬ�หร่อก�รบริห�รร่�งก�ยที�เกินกว่ั� 
ขี�อแนะนำ� สำตรีมีัค์รรภัค์์วัรปรก่ษ�ผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ท�งด��นก�รด้แล 
สุำขีภั�พ็โดยเฉพ็�ะ
สำตรีมีัค์รรภัค์์วัรได�รบัขี�อม้ัลจั�กผู้้�ให�บริก�รด��นก�รด้แลสุำขีภั�พ็ 
ถง่สำญั่ญ่�ณิที� เต่อนให�หยุดหร่อจัำ�กดัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย  
และปรก่ษ�ผู้้�ให�บริก�รสุำขีภั�พ็ทนัทีที�เกิดเหตุนั�น ๆ 
ค่์อย ๆ กลบัมั�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยช�� ๆ หลงัจั�กค์ลอดบุตร 
และปรก่ษ�ผู้้�ประกอบวิัช�ชีพ็ด��นสุำขีภั�พ็ในกรณีิผู่้�ค์ลอด

เช่นเดียวักบัวัยัผู้้�ใหญ่่ทั�วั ๆ ไป พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในสำตรีมีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดนั�นจัะก่อให�เกิด 
ผู้ลเ สีำยต่อสุำขีภั�พ็ ทั�งก�รเ สีำยชีวิัตจั�กทุกสำ�เหตุ  ก�รเ สีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์มัะเร็ง โอก�สำในก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหวััใจั โรค์มัะเร็ง และโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

แนะนำ�ให:้

สำติรีมีัค์รรภแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดค์วรจำ�กดั 
เวล�ข้องพฤติิกรรมัเนือยนิ�ง และทดแทนเวล� 
เหล่�นั�นดว้ยก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยในทุก 
ระดบั (รวมัถง้ระดบัเบ�) เพื�อผลดีต่ิอสุำข้ภ�พ  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นสำนบัสำนุนน�อย

>

ทำ�กิจกรรมั 
ท�งก�ยบ�้ง 
ย่อมัดีกว่� 
ก�รไม่ัข้ยบัเลย 

จำ�กัิด็

แทนืท่�

เวัล�ท่� ใช้้ ไปกัิบ
พฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง

ด้็วัยกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย
ในืทุกิ ๆ รัะดั็บคำวั�มหนัืกิ
(รวมัถึึงก�รออกกำ�ลังเบ�ๆ)



กิจักรรมัท�งก�ยส่ำงผู้ลดีต่อผู้้�ใหญ่่และผู้้�ส้ำงอ�ยุที�มีัภั�วัะเร่ �อรงัต่�ง ๆ ได�ดงันี� 
สำำ�หรบัผ้ร้อดชี้วิติจ�กมัะเร็ง  กิจักรรมัท�งก�ยจัะทำ�ให�อ�ก�รต่�ง ๆ 
ดีขี่ �น ทั�งอ�ก�รที� เกิดจั�กโรค์มัะเร็งโดยตรง และค์วั�มัเสีำ�ยงที�มัะเร็งจัะกลบัมั� 
หร่อมัะเร็งค์รั�งใหญ่่รอบสำอง สำำ�หรบัผ้ที้� มีัอ�ก�รค์ว�มัดนัโลหิติส้ำง กิจักรรมัท�งก�ย 
ช่วัยให�อ�ก�รที�เกี�ยวัเน่�องกบัหลอดเล่อดหวััใจั ก�รดำ�เนินขีองโรค์อย่�งต่อเน่�อง ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย  

คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ ดีขี่ �น สำำ�หรบัผ้ที้�ป่วยเป็นโรค์เบ�หว�นช้นิดที�สำอง กิจักรรมัท�งก�ยจัะลดอตัร� 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจัและสำญั่ญ่�ณิบ่งชี�ก�รดำ�เนินขีองโรค์อย่�งต่อเน่�อง สำำ�หรบัผ้ป่้วยที�มีัเชื้ �อ HIV  
กิจักรรมัท�งก�ยจัะทำ�ให�ร่�งก�ยแข็ีงแรงและสุำขีภั�พ็จิัตดีขี่ �น (ลดอ�ก�รกงัวัลและซม่ัเศร��) และไม่ัมีัผู้ลกระทบ 
ในด��นลบต่อก�รดำ�เนินขีองโรค์อย่�งต่อเน่�อง (จัำ�นวัน CD4 และเช่�อในเล่อด) หร่อองค์ป์ระกอบขีองร่�งก�ย
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แนะนำ�ให:้

ผ้ ใ้หญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะเจ็บป่วยเรื �อรงัค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยอย่�งสำมัำ��เสำมัอ 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

>

ผูู้้ใหญ่และผูู้้สูำงอ�ยุท่�ม่ภิ�วัะเรืั�อรััง
(อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป) 

ผ้ ้ใหญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที� มีัภ�วะเจ็บป่วยเรื �อรงั 
ค์ ว ร ทำ � กิจ ก ร ร มั ท � ง ก � ย แ บ บ แ อ โร บิ ก ที� 
ระดบัป�นกล�งอย่�งนอ้ย 150-300 น�ที 
หรือที�ระดบัหนกัอย่�งนอ้ย 75-150 น�ที หรือ 
ผสำมัผสำ�นทั�งสำองระดบัอย่�งเท่�เทียมักนัติลอด 
สำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�ดีอย่�งย ั�งยืน
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

ผ้ ใ้หญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะเจ็บป่วยเรื �อรงัเหล่� 

นี �ค์วรทำ�กิจกรรมัเสำริมัสำร�้งกล�้มัเนื �อในระดบั 

ป�นกล�งข้้ �นไป  โดยใช้ก้ล�้มัเนื �อกลุ่มัหลกัอย่�ง 

นอ้ย 2 วนัต่ิอสำปัด�หเ์พื�อประโยช้นที์�มั�กข้้ �น 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

ก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยในแต่ิละสำปัด�ห ์ ผ้ส้้ำง-
อ�ยุที�มีัโรค์เรื �อรงัค์วรจะทำ�กิจกรรมัท�งก�ยให้
หล�กหล�ย  โดยเนน้ไปที�ก�รสำร�้งสำมัดุลและฝึึก 
ค์ว�มัแข็้งแรงที�ระดบัป�นกล�งข้้ �นไป อย่�งนอ้ย  
3 วนัต่ิอสำปัด�ห ์เพื�อเสำริมัสำร�้งค์ว�มัสำ�มั�รถใน 
ก�รทำ�ง�นข้องร่�งก�ยและป้องกนัก�รหกลม้ั 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

>

>

>

อย่�งน้ือย

ถึึง ถึึง

หรืัอ150 75
300 150

นาทีี นาทีี

อย่�งน้ือย

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิ 
ท่�รัะดัับหนักิ

หร้ัอผสำมผสำ�นทั�งสำองรัะดัับอย่�งเท่�เท่ยมกัิน ตลอดัทั�งสัำปดั�ห์

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิ 
ท่�รัะดัับป�นกิล�ง

วััน
2 สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม

สำร้ั�งคว�มแข็็งแรัง
ให้กัิบกิล้�มเน้�อ
ท่� ใช้้กิล้�มเน้�อหลักิ
ทุกิส่ำวนในรัะดัับ
ป�นกิล�งข้็�นไป

เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่�งน้ือย

สัำปด็�ห์ 
ต่ิอ

วััน
3 สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย 

หล�กิหล�ยรูัปแบบท่�เน้น 
ไปท่�กิ�รัสำร้ั�งสำมดุัล 
ร่ั�งกิ�ยและฝึึกิคว�ม 
แข็็งแรังท่�รัะดัับ 
ป�นกิล�งข้็�นไป

อย่�งน้ือย

ต่ิอ
สัำปด็�ห์ 
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ผูู้้ใหญ่และผูู้้สูำงอ�ยุท่�ม่ภิ�วัะเรืั�อรััง (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป)

สำำ�หรบัผ้ร้อดชี้วิติจ�กมัะเร็งและผ้ ใ้หญ่่ที�มีัค์ว�มัดนัโลหิติส้ำง เบ�หว�นช้นิดที�สำองและ HIV 
ข้อ้แนะนำ�คื์อ:

ห�กไม่ัมีัข้อ้ห�้มัใด ๆ ผ้ ้ใหญ่่หรือผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีั 
โรค์เรื �อรงัอ�จเพิ�มัก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบ 
แอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งใหม้ั�กกว่� 300 น�ทีได ้ 
หรืออ�จเพิ�มัใหม้ั�กกว่� 150 น�ทีไดเ้ช่้นกนั  
หรือผสำมัผสำ�นทั�งสำองระดบัใหเ้ท่�เทียมักนั 
ติลอดทั�งสำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�ดีข้้ �น
ค์ำ�แนะนำ�แบบมีัเง่�อนไขี หลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

>

• ห�กไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�ขี��งต�นได�  
ผู้้�ใหญ่่ที�มีัโรค์เร่�อรงัค์วัรทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
เท่�ที�ร่�งก�ยเอ่ �ออำ�นวัย

• ผู้้�ใหญ่่ที� มีัโรค์เร่�อรงัค์วัรเริ� มัจั�กกิจักรรมั 
ท�งก�ยเบ� ๆ แล�วัค่์อย ๆ เพิ็� มัค์วั�มัถี�   
ค์วั�มัหนกัหน่วัง และระยะเวัล�ขี่ �น

• ผู้้�ใหญ่่ที� มีัโรค์เร่�อรงัค์วัรปร่กษ�ผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ 
ด��นก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย หร่อบุค์ล�กร 
ท�งก�รแพ็ทยเ์พ่็� อขีอค์ำ�แนะนำ�เกี� ยวักับ 

ประเภัทและระยะเวัล�ขีองกิจักรรมัที�เหมั�ะสำมั 
ต่อค์วั�มัต�องก�ร ค์วั�มัสำ�มั�รถ ขี�อจัำ�กดัและ 
ค์วั�มัซบัซ�อนด��นร่�งก�ย ก�รใช�ย� และแผู้น 
ก�รรกัษ�โดยรวัมัขีองแต่ละบุค์ค์ล 

• สำำ�หรบับุค์ค์ลที� ไม่ัมีัขี�อห��มัใด ๆ  ไม่ัจัำ�เป็นต�อง 
มีัใบรบัรองท�งก�รแพ็ทยก่์อนก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ย ทั�งก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
เบ�และระดบัป�นกล�งที� ไม่ัมั�กไปกว่ั�ก�ร 
เดินเร็วัหร่อก�รใช�ชีวิัตประจัำ�วันั

ในวััยผู้้�ใหญ่่ รวัมัถ่งผู้้�ที� ห�ยจั�กมัะเร็งและผู้้�มีัค์วั�มัดันโลหิตส้ำง เบ�หวั�นชนิดที� สำอง และ HIV  
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�เพิ็�มัส้ำงขี่ �นจัะต�มัมั�ด�วัยสุำขีภั�พ็ที�แย่ลง ดงันี� ก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีวิัตจั�ก 

โรค์หลอดเล่อดหวััใจัและมัะเร็ง และโอก�สำก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหวััใจั มัะเร็ง และโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

ข้อ
แนื

ะนื
ำ�สำ

ำ�ห
รับ

กิ�
รัป

ฏิบั
ติติ

�ม
ท่�ด็

ผ้ ้ใหญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที� มีัโรค์เรื �อรงันั�นค์วร 
จำ�กดัระยะเวล�ที� ใช้ ้ไปกบัพฤติิกรรมัเนือย
นิ�ง และแทนที�เวล�เหล่�นั�นดว้ยก�รทำ�กิจ- 
กรรมัท�งก�ยในทุกระดบั (รวมัถง้ระดบัเบ�) 
เพื�อประโยช้นต่์ิอสุำข้ภ�พ 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบน�อย

ผ้ ้ใหญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที� มีัโรค์เรื �อรงัค์วรจะทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ยให้ไดม้ั�กกว่�ระดบัที�แนะนำ� 
ท ั�งระดบัป�นกล�งและหนกั เพื�อช่้วยลดผล 
เสีำยต่ิอสุำข้ภ�พจ�กก�รมีัพฤติิกรรมัเนือยนิ�ง 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบน�อย

>

>

เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:

หร้ัอผสำมผสำ�นทั�ง 2 รัะดัับอย่�งเท่�เท่ยมกัินตลอดัทั�งสัำปดั�ห์

มากกว่ัา มากกว่ัา
หรืัอ

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ย แบบแอโรับิกิ 
รัะดัับหนักิ

นาทีี นาทีี
สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�ง 

กิ�ยแบบแอโรับิกิ
รัะดัับป�นกิล�ง

จำ�กัิด็

แทนืท่�

เวัล�ท่� ใช้้ ไปกัิบ
พฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง

ด้็วัยกิ�รัทำ�กิิจกิรัรัมท�งกิ�ย
เพิ�มขึ้�นืในืทุกิรัะดั็บ
(รวมัถึึงระดับเบ�)



ทำ�กิจกรรมั 
ท�งก�ยบ�้ง 
ย่อมัดีกว่� 
ก�รไม่ัทำ�อะไรเลย 
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5 
ปี

12

กิจักรรมัท�งก�ยมีัประโยชนต่์อเด็กและวัยัรุ่นมั�กมั�ย ต�มัที� ได�กล่�วัไวั�แล�วัใน
บทก่อนหน�� และยงัเกี�ยวัเน่�องกบัเด็กและวัยัรุ่นที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ด�วัย ประโยชนข์ีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยต่อสุำขีภั�พ็สำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่นที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ยงัรวัมัถง่ ก�ร 
พ็ฒัน�ค์วั�มัจัำ�ในบุค์ค์ลที�มีัโรค์หร่อค์วั�มัผิู้ดปรกติที�ทำ�ล�ยสำมัองส่ำวันก�รรบัร้� โรค์สำมั�ธิิสำั�น  
(ADHD) ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยอ�จัดีขี่ �นสำำ�หรบัเด็กที�มีัค์วั�มับกพ็ร่องท�งสำติปัญ่ญ่�

เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปี) 
ท่� ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ

แนะนำ�ให:้

เด็กหรือวยัรุ่นที� มีัภ�วะทุพพลภ�พ ค์วรทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที� ระด ับ 
ป�นกล�ง-หนกั อย่�งนอ้ยเฉลี�ย 60 น�ทีต่ิอวนั 
ติลอดทั�งสำปัด�ห ์
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นย่นยนัได�

ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที� 
ระดบัหนกัร่วมักบัก�รสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรง 
ให้ก ับ ก ล ้�มั เนื �อ แ ล ะ กร ะ ด้ กอ ย่ �ง น้อ ย 
สำปัด�หล์ะ 3 วนั 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�

>

>

อย่�งน้ือย

อย่�งน้ือย

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�งกิ�ยในรัะดัับ
ป�นกิล�งหร้ัอหนักิ ตลอดทัี่�งสััปด�ห์์
โดยให้์ที่ำ�กิจกรรมัที่�งก�ยแบบ
แอโรบิกเป็นสั�วนให์ญ่�

สำำ �หรัับกิิจกิรัรัมท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิท่�  
รัะดัับหนักิ ร�วมักับกิ�รัสำร้ั�งคว�มแข็็งแรัง 
ให้กัิบกิล้�มเน้�อและกิรัะดูักิ

นาทีี ต่่อวััน

นาทีี ต่่อสััปดาห์์



เริ�มัติน้ดว้ย 
กิจกรรมัท�งก�ย 
ในระดบัเบ�

13ข้้อัมููลสรุป

เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปี) 
ท่�ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ

• ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
• ห�กเด็กหร่อวัยัรุ่นผู้้�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�เหล่�นี�ได� ก�รได�ทำ� 

กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็นผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็แล�วั
• เด็กหร่อหร่อวัยัรุ่นที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ค์วัรเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยอย่�งเบ� ๆ ก่อนแล�วั 

ค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกั และระยะเวัล�ขี่ �น
• กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่นที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็นั�นไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ�ยงห�กอย่้ในระดบั 

ที�เหมั�ะสำมักบัระดบักิจักรรมั สำถ�นะด��นสุำขีภั�พ็ และสำภั�พ็ร่�งก�ยขีองบุค์ค์ลนั�น และผู้ลดี 
ต่อสุำขีภั�พ็มีัมั�กกว่ั�ค์วั�มัเสีำ�ยง

• เด็กและวัยัรุ่นที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็อ�จัจัะต�องปร่กษ�บุค์ล�กรท�งแพ็ทยห์ร่อผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ 
ด��นกิจักรรมัท�งก�ยและภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็เพ่็�อกำ�หนดประเภัทและระยะเวัล�ที� เหมั�ะสำมั 
ในก�รทำ�กิจักรรมั

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�เพิ็�มัส้ำงขี่ �นในวัยัเด็กและวัยัรุ่นต�มัมั�ด�วัยผู้ลที� ไม่ัดีต่อสุำขีภั�พ็ เช่น โรค์อ�วันที�เพิ็�มัส้ำงขี่ �น 
โรค์เกี�ยวักบัหลอดเล่อด สำมัรรถภั�พ็ร่�งก�ย และก�รประพ็ฤติตนและพ็ฤติกรรมัเอ่ �อสำงัค์มัที�แย่งลง  
และระยะเวัล�ในก�รนอนหลบัที�น�อยลง

แนะนำ�ให:้ 

เด็กหรือวยัรุ่นที� ทุพพลภ�พค์วรจะลดระยะ 
เวล�ที�ใช้ ้ไปกบัพฤติิกรรมัเนือยนิ�ง โดยเฉพ�ะ 
เวล�ที�อย่้กบัหน�้จอ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบน�อย

> จำ�กัิด็
เวัล�ท่� ใช้้ ไปกัิบ
พฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง
โดยเฉพ�ะเวล�ท่ี่�อย่� กับห์น้�จอ
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ประโยชนข์ีองกิจักรรมัท�งก�ยต่อวัยัผู้้�ใหญ่่หล�ยประก�รได�กล่�วัไวั�แล�วั 
ขี��งต�น และยงัหมั�ยรวัมัถง่ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ด�วัย ประโยชนข์ีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยต่อผู้้�ที�มีัทุพ็พ็ลภั�พ็ มีัดงันี� สำาหรบัผู่ใ้หญ่่ที�มีภาวะกิลา้มเน่ �อ
อ่อนแรง กิจักรรมัท�งก�ยจัะช่วัยพ็ัฒน�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยและคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที�  
เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ทั�งท�งร่�ยก�ย จิัตใจั และสำงัค์มั สำาหรบัผู่ที้�บาดุเจ็บที�เสน้ประสาทไข็สนั- 
หลงั จัะทำ�ให�ก�รเดิน ค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มัเน่�อ ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยช่วังบนดีขี่ �น และเสำริมัสำร��ง 
คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตด��นสุำขีภั�พ็ สำาหรบัผู่ที้� มีโรคหร่อความปรกิติ่ในกิารรบัรูบ้กิพื่ร่อง จัะช่วัย 
ทำ�ให�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยและก�รรบัร้�ดีขี่ �น (สำำ�หรบัผู้้�ที� เป็นโรค์พ็�รกิ์นสำนัหร่อเค์ยมีัประวัติั 
หัวัใจัวั�ย) มีัผู้ลดีต่อร่�งก�ยด��นประสำ�ทก�รรับร้� และอ�จัพ็ฒัน�คุ์ณิภั�พ็ค์วั�มัเป็นอย่้ 
(สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�เป็นโรค์จิัตเภัท) พ็ฒัน�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย (สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�มีัค์วั�มับกพ็ร่อง 
ท�งสำติปัญ่ญ่�) และพ็ฒัน�คุ์ณิภั�พ็ชีวิัต (สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�อย่้ระหว่ั�งก�รรกัษ�โรค์ซม่ัเศร��)
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ผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป) 

ท่� ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ

แนะนำ�ให:้

ผ้ ใ้หญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยเป็นประจำ�ในทุกวนั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�

>

ผ้ ใ้หญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรจะทำ�กิจกรรมั
ท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งอย่�ง
นอ้ย 150-300 น�ที หรือที�ระดบัหนกัอย่�งนอ้ย 
75-150 น�ที หรือผสำมักนัท ั�ง 2 ระดบั 
ติลอดสำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�ดีอย่�งย ั�งยืน  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นย่นยนัเช่�อถ่อได�

>

ผ้ ใ้หญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ�กิจกรรมั 
สำ ร ้� ง ค์ ว � มั แ ก ข็้ ง แรง ให้ก ับ ล ้� มั เนื �อ  
โดยใช้ก้ล�้มัเนื �อหล ักทุกส่ำวนที� ระด ับ 
ป�นกล�งข้้ �นไป อย่�งนอ้ย 2 วนัต่ิอสำปัด�ห ์ 
เพื�อสุำข้ภ�พที�ดี  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นประกอบเช่�อถ่อได�

>

อย่�งน้ือย

ถึึง ถึึง

หรืัอ150 75
300 150

นาทีี นาทีี

อย่�งน้ือย

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิ 
ท่�รัะดัับหนักิ

หร้ัอผสำมผสำ�นทั�งสำองรัะดัับอย่�งเท่�เท่ยมกัิน ตลอดัทั�งสัำปดั�ห์

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิ 
ท่�รัะดัับป�นกิล�ง

วััน
2 สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม

สำร้ั�งคว�มแข็็งแรัง
ให้กัิบกิล้�มเน้�อ
โดัยใช้้กิล้�มเน้�อหลักิ
ทุกิส่ำวนในรัะดัับ
ป�นกิล�งข้็�นไป

เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่�งน้ือย

สัำปด็�ห์ 
ต่ิอ
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ผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป) 
ท่�ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ

ข้้อัมููลสรุป

ผ้ ้ใหญ่่ที� มีัภ�วะทุพพลภ�พสำ�มั�รถเพิ�มักิจ- 
กรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบัป�นกล�ง 
ใหม้ั�กกว่� 300 น�ทีได ้หรือทำ�กิจกรรมัท�งก�ย 
แบบแอโรบิกที�ระดบัหนกัให้มั�กกว่� 150  
น�ทีไดเ้ช่้นกนั หรือก�รผสำมัผสำ�นที�เท่�เทียมั 
กนัระหว่�งกิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกท ั�ง 2  
ระดบั ติลอดทั�งสำปัด�หเ์พื�อสุำข้ภ�พที�ดีข้้ �น  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นย่นยนัเช่�อถ่อได�

>

ก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยในแต่ิละสำปัด�ห ์ผ้ ใ้หญ่่ที�มีั 
ภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยใหห้ล�ก- 
หล�ย ซ้�งจะช่้วยสำร�้งสำมัดุลร่�งก�ยและฝึึกค์ว�มั 
แข็้งแรง ดว้ยกิจกรรมัท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�ง 
ข้้ �นไป อย่�งนอ้ยสำปัด�หล์ะ 3 วนั เพื�อเพิ�มัค์ว�มั 
สำ�มั�รถในก�รทำ�ง�นข้องร่�งก�ยและป้องกนั 
ก�รหกลม้ั 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�

>

ข้อ
แนื

ะนื
ำ�สำ

ำ�ห
รับ

กิ�
รัป

ฏิบั
ติติ

�ม
ท่�ด็ ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย

ห�กผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�นี�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็น 
ผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็แล�วั
ผู้้�ใหญ่่ที�มีัค์วั�มัทุพ็พ็ลภั�พ็ค์วัรเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเบ� ๆ แล�วัค่์อยเพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกัหน่วัง 
และระยะเวัล�ขี่ �น
กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็นั�นไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ�ยงห�กอย่้ในระดบัที� เหมั�ะสำมักบั 
ระดบักิจักรรมั สำถ�นะด��นสุำขีภั�พ็ และสำภั�พ็ร่�งก�ยขีองบุค์ค์ลนั�น ผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็มีัมั�กกว่ั�ค์วั�มัเสีำ�ยง
ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็อ�จัจัะต�องปรก่ษ�บุค์ล�กรท�งแพ็ทยห์ร่อผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
และภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็เพ่็�อกำ�หนดประเภัทและระยะเวัล�ที�เหมั�ะสำมัในก�รทำ�กิจักรรมั

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที� เพิ็�มัส้ำงขี่ �นในวัยัผู้้�ใหญ่่ต�มัมั�ด�วัยผู้ลที� ไม่ัดีต่อสุำขีภั�พ็ เช่น โรค์อ�วันที� เพิ็�มัส้ำงขี่ �น 
โรค์เกี�ยวักบัหลอดเล่อด สำมัรรถภั�พ็ร่�งก�ย และก�รประพ็ฤติตนและพ็ฤติกรรมัเอ่ �อสำงัค์มัที�แย่ลง และ 
ระยะเวัล�ในก�รนอนหลบัที�น�อยลง

แนะนำ�ให:้ 

ผ้ ้ใหญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรจำ�กดัเวล�ที�ใช้ ้ไป 
กบัพฤติิกรรมัเนือยนิ�ง และแทนที�เวล�เหล่�นั�นดว้ย 
กิจกรรมัท�งก�ยในทุกระดบั (รวมัถง้กิจกรรมัท�ง 
ก�ยที�ระดบัเบ�) เพื�อผลดีต่ิอสุำข้ภ�พ  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นอ��งอิงน�อย

ผ้ ้ใหญ่่ที� มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ�กิจกรรมัท�ง 
ก�ยใหม้ั�กกว่�ที�แนะนำ�ไว ้ท ั�งระดบัป�นกล�งและ 
ระดบัหนกั เพื�อช่้วยลดผลกระทบที�เป็นอนัติร�ยต่ิอ
สุำข้ภ�พจ�กพฤติิกรรมัเนือยนิ�งเป็นเวล�น�น  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นอ��งอิงน�อย

>

>

จำ�กัิด็

แทนืท่�

เวัล�ท่� ใช้้ ไปกัิบ
พฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง

ด้็วัยกิ�รัทำ�กิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ยในืทุกิรัะดั็บ
(รวมัถึึงระดับเบ�)

วััน
2 สำำ�หรัับกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย 

อย่�งหล�กิหล�ยท่�เน้ืนื 
สำร้ั�งสำมดุ็ลร่ั�งกิ�ยและ 
ฝึึกิคำวั�มแข็้งแรังท่�รัะดั็บ 
ป�นืกิล�งถึึงหนัืกิ

เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่�งน้ือย

สัำปด็�ห์ 
ต่ิอ

เพ้ื่�อสุำข็ภ�พื่ท่�ด่ัข้็�น:

หรืือผสมผสานท้ั้�ง 2 รืะด้ับอย่่างเท่ั้าเทีั้ย่มก้ันตลอดัท้ั้�งส้ปดัาห์

มากกว่ัา มากกว่ัา
หรืัอ

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิ
ท่�รัะดัับหนักิ

สำำ�หรัับกิิจกิรัรัม
ท�งกิ�ยแบบแอโรับิกิ
ท่�รัะดัับป�นกิล�ง

นาทีี นาทีี
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คำวั�มเป็นืม� 

 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเป็นประจัำ� 
เป็นปัจัจัยัที� ร้�กนัดีกว่ั�เป็นก�รป้องกนั 
และก�รจัดัก�รโรค์ไม่ัติดต่อต่�ง ๆ เช่น  
โรค์หลอดเล่อดหวััใจั เบ�หวั�นชนิดที�สำอง 
มัะเร็งทรวังอก และมัะเร็งลำ�ไสำ� (1-3)  
กิจักรรมัท�งก�ยยงัมีัผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็จิัต  
(4) ช่วัยให�เกิดภั�วัะค์วั�มัจัำ�เส่ำ�อมัช��ลง (5)  
และเอ่ �อต่อก�รรักษ�นำ ��หนักที� ดีต่อ 
สุำขีภั�พ็ (1) และสุำขีภั�พ็ที�ดีด�วัย (6)

 กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย  ห มั � ย ถ่ ง  
ก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยทุกร้ปแบบขีอง 
กล��มัเน่�อย่ดกระด้กที� ต�องก�รก�รใช� 
พ็ลังง�น (1) และสำ�มั�รถทำ�ได�ด�วัย 
ค์วั�มัเขี�มัขี�นหล�ยร้ปแบบ โดยกิจักรรมั 
ท�งก�ยเป็นส่ำวันหน่� งขีองก�รทำ�ง�น  
ก�รทำ�ง�นบ��น ระหว่ั�งก�รเดินท�ง  
หร่อระหว่ั�งเวัล�พ็กัผู่้อน หร่อเม่ั�อเล่น 
ก�ยบริห�รหร่อกีฬ�ต่�ง ๆ ส่ำวันในระดบั 
ที�ตำ� �สุำดขีองช่วังระดบัค์วั�มัเขี�มัขี�น ค่์อ  
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง ซ่� งหมั�ยถ่งพ็ฤติ- 
กรรมัเม่ั�อมีัสำติสำมััปชญั่ญ่ะ  ในท่�นั�ง เอน  
หร่อท่�นอนขีณิะใช�พ็ลงัง�นน�อย หลกั- 
ฐ�นชิ�นใหม่ัที� พ็บบ่งชี�ว่ั� พ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� งในระดบัส้ำงนั�นสำมััพ็นัธิก์บัโรค์ 
หลอดเล่อดหวััใจัและเบ�หวั�นชนิดที�สำอง 
เ ช่ น เ ดี ย วั กับ ก � ร เ สีำ ย ชี วิั ต จั � ก โร ค์ 
หลอดเล่อดหัวัใจั โรค์มัะเร็ง และก�ร 
เสีำยชีวิัตจั�กทุกสำ�เหตุ (8-10)

คำวามูเป็นมูา 

 ก � ร มีั กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย ที� ไ ม่ั 
เพี็ยงพ็อนั�น ไม่ัเป็นไปต�มัค์ำ�แนะนำ� 
สำำ�หรับกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อสุำขีภั�พ็ 
ระดบัโลกประจัำ�ปี 2553 (1) และเป็น 
สำ�เหตุลำ�ดับต�น ๆ ขีองภั�วัะค์วั�มั 
เจ็ับป่วัยทั�วัโลก มีัก�รประเมิันว่ั�อตัร�ก�ร 
เสีำยชีวิัตต่อปีอ�จัลดลงถง่ 4-5 ล��นร�ย 
ห�กประช�กรโลกขียับตัวักันมั�กขี่ �น  
(2, 11) ก�รประเมิันกิจักรรมัท�งก�ยที� ไม่ั 
เพี็ยงพ็อทั�วัโลกชี�ให�เห็นว่ั�ในปีพ็.ศ. 2559  
ผู้้�ใหญ่่ร�อยละ 27.5 และวัยัรุ่นร�อยละ 81  
นั�นไม่ัเป็นไปต�มัค์ำ�แนะนำ�ขีององค์ก์�ร 
อ น � มััย โ ล ก ปี  2 5 5 3  แ ล ะ ขี� อ ม้ั ล 
แนวัโน�มัชี�ให�เห็นว่ั�ตวััเลขีทั� วัโลกกระ- 
เต่ �องขี่ �นเพี็ยงเล็กน�อยในช่วังทศวัรรษที�  
ผู่้�นมั� ขี�อม้ัลเหล่�นี�ยงับ่งชี�ให�เห็นว่ั� 
ผู้้�หญิ่งมีัก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยน�อยกว่ั� 
ผู้้�ช�ยในเก่อบทุกประเทศ และมีัค์วั�มั 
แตกต่�งอย่�งมั�กสำำ�หรบัระดบักิจักรรมั 
ท�งก�ยภั�ยในประเทศและระหว่ั�ง 
ประเทศและภ้ัมิัภั�ค์ต่�ง ๆ  ค์วั�มัแตกต่�ง 
เหล่�นี�อธิิบ�ยได�ด�วัยค์วั�มัไม่ัเท่�เทียมัใน 
ก�รเขี��ถง่โอก�สำในก�รทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ย ซ่�งทำ�ให�เห็นถง่ค์วั�มัไม่ัเท่�เทียมักนั 
ด��นสุำขีภั�พ็  

 ในปัจัจุับนั ยงัไม่ัมีัตวััเลขีประมั�ณิ 
ก�รด��นพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในระดบัโลก  
แต่นวััตกรรมัด��นเทค์โนโลยีและก�ร 
เปลี�ยนผู่้�นส่้ำอ�ชีพ็และก�รสำนัทน�ก�ร 
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ที� มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและก�รใช�ย�น- 
พ็�หนะที� มีัเค์ร่�องยนตเ์พิ็�มัมั�กขี่ �น เป็น 
ส่ำวันที� ทำ�ให�ร้ปแบบกิจักรรมัท�งก�ย 
เปลี� ยนแปลงไปและทำ�ให�พ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งเพิ็�มัขี่ �นทั�วัโลก แผู้นปฏิิบติัก�ร 
โลกสำำ�หรบักิจักรรมัท�งก�ย พ็.ศ. 2561-
2573 (14) ได�ประก�ศวัตัถุประสำงค์เ์ชิง 
กลยุทธิ ์4 ขี�อ และแผู้นนโยบ�ยปฎิบติัก�ร  
20 ประก�ร เพ่็� อลดค์วั�มัชุกตัวัขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยที� ไม่ัเพี็ยงพ็อทั� วัโลก 
ทั�งในผู้้� ใหญ่่และวััยรุ่นลงร�อยละ 15  
ให�ได�ภั�ยในปี 2573 ในปี 2553 องค์ก์�ร 
อน�มััยโลกได�ตีพิ็มัพ็ข์ี�อแนะนำ�เร่� อง 
กิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อสุำขีภั�พ็ระดับ 
โลก (1) ซ่�งเป็นขี�อแนะนำ�ด��นสำ�ธิ�รณิสุำขี 
ฉบับแรกสำำ�หรับเด็ก วััยรุ่น ผู้้� ใหญ่่ 
และผู้้�ส้ำงอ�ยุ ที� อิงจั�กประช�กร และ 
ในปี 2561 สำมัชัช�อน�มัยัโลกเรียกร�อง 
ในมัติฉบบั  WHA71.6  ให�องค์ก์�รอน�-
มัยัโลกปรบัปรุงแนวัปฏิิบติัฉบบัปี 2553
 
 ในปี 2562 องค์ก์�รอน�มัยัโลก 
ได�ตีพิ็มัพ็ข์ี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย  
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และก�รนอนหลบั 
สำำ�หรบัเด็กอ�ยุตำ��กว่ั� 5 ปี (15) ขี�อแนะนำ� 
นี�เรียกร�องโดยค์ณิะกรรมัก�รหยุดยั�ง 
ภั�วัะนำ ��หนกัเกินในเด็ก (ขี�อแนะนำ� 4.12) 
(16) และชี�ให�เห็นถง่ก�รละเลยกลุ่มัที� มีั 
อ�ยุน�อยนี�ในขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมั 
ท�งก�ยเพ่็�อสุำขีภั�พ็ ระดบัโลก ฉบบัปี 
2553
 
 ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
และพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งจั�กองค์ก์�ร 
อ น�มััย โ ล ก  ฉ บับ ปี  2 5 6 3  ตี พิ็ มั พ็ ์
ขี่ �นแทนฉบับปี  2553 ซ่� ง เขีียนจั�ก 

 ค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ขีองกิจักรรมัท�งก�ย 
ต่อสุำขีภั�พ็ได�มีัก�รระบุไวั�ในขี�อแนะนำ� 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกฉบบัอ่�น ๆ  ขี�อม้ัล 
รวัมัขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกเร่� องก�ร 
ป้องกันโรค์ไม่ัติดต่อที� สำำ�ค์ัญ่เพ่็� อก�ร 
ด้แลสุำขีภั�พ็เบ่ �องต�นในภั�วัะทรพั็ย�ก�ร 
ก�รด้แลตำ�� (17) ได�สำร��งเกณิฑ์วิ์ัธีิก�ร 
จัดัก�รท�งก�รแพ็ทยส์ำำ�หรบัโรค์ค์วั�มั 
ดนัโลหิตส้ำง โรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง ค์วั�มั 
เสีำ�ยงขีองโรค์หลอดเล่อดหัวัใจัที� เพิ็�มัส้ำง 
ขี่ �น โรค์ห่ด และโรค์หลอดลมัอุดกั�นเร่ �อรงั  
และรวัมัถ่งก�รให�ค์ำ�ปร่กษ�เร่� องก�ร 
เพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ยส่้ำระดบัป�นกล�ง  
(เช่น ก�รเดินเร็วั) และทำ�อย่�งน�อย 150  
น�ทีต่อสำัปด�ห์ ซ่� งสำอดค์ล�องกับขี�อ 
แนะนำ�ระดบัโลกฉบบัปี 2553 ขี�อแนะนำ� 
ฉบับล่�สุำดขีององค์์ก�รอน�มััยโลก 
ว่ั�ด�วัยเร่� องก�รลดค์วั�มัเสีำ� ยงขีอง 
ภั�วัะค์วั�มัจัำ�ถดถอยและสำมัองเส่ำ� อมั  
(18)  โดยระบุไวั�ว่ั� ค์วัรแนะนำ�ให�ผู้้�ใหญ่่ที�  
มีั ภั � วั ะ ก � ร รับ ร้�ป ร ก ติ ทำ � กิจั ก ร ร มั 
ท�งก�ย (แนะนำ�อย่�งยิ�ง) และแนะนำ� 
ให� ผู้้�ที� บกพ็ร่องท�งก�รรับร้�แต่น�อย  
(แนะนำ�ภั�ยใต�เง่�อนไขี) ทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยเพ่็�อลดค์วั�มัเสีำ�ยงต่อก�รถดถอยขีอง 
กระบวันก�รรบัร้� องค์ก์�รอน�มัยัโลก 
รวัมัเอ�ก�รด้แลผู้้�ส้ำงอ�ยุ ค์ำ�แนะนำ�ในก�ร 

คำำ�แนืะนืำ�หลักิข้้ออื�นื ๆ 
ข้ององค์ำกิ�รัอนื�มัยโลกิ

หลกัฐ�นด��นพ็ฤติกรรมัที�เล่อกสำรรและ 
ผู้ลต่อเน่�องท�งสุำขีภั�พ็ที�ทนัสำมัยัขี่ �น และ 
เป็นส่ำวันหน่�งขีองค์ำ�แนะนำ�องค์ร์วัมัด��น 
กิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
ทั�วัโลก
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เขี��จัดัก�รระดบัชุมัชนที�จัะจัดัก�รก�ร 
ถดถอยขีองค์วั�มัสำ�มั�รถภั�ยใน (19)  
ทั�งยงัแนะนำ�ให�มีัก�รบริห�รร่�งก�ย 
หล�ยร้ปแบบเพ่็�อป้องกนัก�รหกล�มั และ 
ก�รออกกำ�ลังก�ยสำำ�หรับผู้้�ส้ำงอ�ยุที�  
เค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยได�น�อยลง ค์ำ�แนะนำ� 
ขีององค์ก์�รอน�มััยโลกเพ่็� อก�รด้แล 
ก่อนค์ลอดสำำ�หรับประสำบก�รณิ์ก�ร 
ตั�งค์รรภัที์�ดี (20) แนะนำ�ให�มีัก�รปรก่ษ� 
เร่�องอ�ห�รที�ดีต่อสุำขีภั�พ็และมีักิจักรรมั 
ท�งก�ยระหว่ั�งตั�งค์รรภัเ์พ่็�อสุำขีภั�พ็ที�
ดีและป้องกนันำ ��หนกัเพิ็�มัเกินเกณิฑ์ ์ แต่ 
มิั ได�กล่�วัถ่งผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็ระหว่ั�ง 
ตั�งค์รรภัแ์ละหลงัค์ลอดในภั�พ็กวั��ง

 ขี�อแนะนำ�ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก 
ฉบบัที�มีัอย่้ผู้นวักรวัมักบัขี�อแนะนำ�ที�ปรบั 
ปรุงเพิ็�มัเติมัเหล่�นี� เป็นค์ำ�แนะนำ�ระดบั 
สำ�กลในร้ปแบบที� เขี��ใจัง่�ยขี่ �นเกี�ยวักบั 
เร่� องขีองกิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ�ง เพ่็�อก�รป้องกนัและก�ร 
จัดัก�รโรค์ภัยัหลกั ก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ็ 
และค์วั�มัเป็นอย่้ที�ดีในทุกช่วังอ�ยุ

 ช่วัง 10 ปีที� ผู่้�นมั�นั�นมีัหลกัฐ�น 
เร่� องผู้ลกระทบต่อสุำขีภั�พ็จั�กค์วั�มั 
หล�กหล�ยในร้ปแบบ ปริมั�ณิ และระยะ 
เวัล�ขีองกิจักรรมัท�งก�ยเพิ็�มัขี่ �นอย่�ง 
เห็นได�ชดั รวัมัถ่งผู้ลกระทบจั�กพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ� ง และค์วั�มัสำมััพ็นัธิเ์กี�ยวั 
เน่� องระหว่ั�งระดับกิจักรรมัท�งก�ย 
กบัสุำขีภั�พ็ นอกเหน่อจั�กนั�น หลกัฐ�น 

เหตุิผู้ลและคำวั�มมุ่งหม�ย

ประกอบด��นกิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบั 
ประช�กรกลุ่มัย่อย เช่น มีัก�รเปิดโอก�สำ 
ให�มีัก�รตรวัจัสำอบค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�ง 
กิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิด์��นสุำขีภั�พ็ 
ในกลุ่มัสำตรีมีัค์รรภัแ์ละผู้้�มีัโรค์เร่�อรงั 
และ/หร่อภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็

 ใ น ขี� อ แ น ะ นำ � ร ะ ดับ โ ล ก ด� � น 
กิจักรรมัท�งก�ย ปี 2561-2573 (14) 
ขี�อที�  4.1 เรียกร�องให�องค์ก์�รอน�มัยัโลก 
พ็ัฒน�และเผู้ยแพ็ร่ขี�อแนะนำ�ระดับ 
โ ล ก  ว่ั� ด�วั ย กิจั ก ร ร มั ท�ง ก� ย แ ล ะ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในเด็กอ�ยุตำ��กว่ั� 5 ปี  
เย�วัชน ผู้้�ใหญ่่ ผู้้�ส้ำงอ�ยุ และประช�กร 
กลุ่มัย่อยที�เฉพ็�ะเจั�ะจัง เช่น สำตรีมีัค์รรภั ์ 
ผู้้�เป็นโรค์เร่�อรงัและทุพ็พ็ลภั�พ็ ก�รปรบั- 
ปรุงและขีย�ยขีอบข่ี�ยขีองขี�อแนะนำ�ให� 
กวั��งขี่ �นดงัที�สำมัชัช�อน�มัยัโลกร�องขีอ  
ทำ�ให�แน่ใจัได�ว่ั�ประช�กรกลุ่มัที� ไม่ัได� 
กล่�วัถ่งไวั�ในค์ำ�แนะนำ�ฉบับปี 2553  
จัะได�รบัขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
โดยเฉพ็�ะ ซ่� งพ็�องกับหลักก�รและ 
เ ป้ � ห มั � ย ห ลัก  ๆ  ขี อ ง ขี�อ แน ะ นำ � 
ระดบัโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ย ค่์อเพ่็�อ 
ลดค์วั�มัไม่ัเท่�เทียมัและสำนบัสำนุนให�ผู้้�ค์น 
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเพิ็�มัขี่ �นในทุกวันั

 เป้�หมั�ยโดยรวัมัขีองขี�อแนะนำ� 
เหล่�นี�ค่์อก�รจััดทำ�ขี�อแนะนำ �ด��น 
สำ�ธิ�รณิสุำขีที� มีัหลกัฐ�นรองรบั ว่ั�ด�วัย 
กิจักรรมัท�งก�ยชนิดใดและในปริมั�ณิ 
เท่�ใด ที� เด็ก วััยรุ่น ผู้้�ใหญ่่ ผู้้�ส้ำงอ�ยุ  
และประช�กรกลุ่มัย่อย เช่น สำตรีมีัค์รรภั ์
และผู้้�มีัภั�วัะเร่ �อรังหร่อทุพ็พ็ลภั�พ็ 
ค์วัรทำ�เพ่็�อประโยชนแ์ละลดค์วั�มัเสีำ�ยง 
ต่อสุำขีภั�พ็ ขี�อแนะนำ�นี�ยังก่อให�เกิด 

คำวามูเป็นมูา 
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ขี�อแนะนำ�ที� มีัหลกัฐ�นรองรบัเกี�ยวักบั 
ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อย- 
นิ�งและผู้ลต่อสุำขีภั�พ็อีกด�วัย

 ขี�อแนะนำ�นี�ได�พ็ฒัน�ขี่ �นสำำ�หรับ 
เด็กและวัยัรุ่น (อ�ยุ 5-17 ปี) ผู้้�ใหญ่่ (อ�ยุ  
18-64 ปี) ผู้้�ส้ำงอ�ยุ (อ�ยุ 65 ปีขี่ �นไป) และ 
เป็นค์รั�งแรกที�รวัมัเอ�ค์ำ�แนะนำ�ในด��น 
กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัประช�กรกลุ่มั 
ย่อย เช่น สำตรีมีัค์รรภัแ์ละผู้้�มีัภั�วัะเร่ �อรงั 
และทุพ็พ็ลภั�พ็เอ�ไวั�ด�วัย ขี�อแนะนำ�นี�จัดั 
ทำ�ขี่ �นสำำ�หรับแต่ละกลุ่มัอ�ยุและกลุ่มั 
ประช�กรย่อย เพ่็�อให�ผู้้�ที�ทำ�ง�นกบัชุมัชน 
เหล่�นี�เขี��ถง่ขี�อม้ัลที�เกี�ยวัขี�องได�โดยง่�ย  
ก�รให�ค์ำ�แนะนำ�เฉพ็�ะเจั�ะจังกบักลุ่มั 
ประช�กรกลุ่มัย่อย โดยเฉพ็�ะกลุ่มัที� มีั 
โรค์เร่�อรงัหร่อทุพ็พ็ลภั�พ็ แสำดงให�เห็นถง่ 
ค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ขีองก�รรวัมัประช�กรกลุ่มั 
ย่อยไวั�ในนโยบ�ยและก�รวั�งแผู้นสำำ�หรบั 
กิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง
 
 ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ไม่ัได�กล่�วัถง่ก�ร 
นอนหลบัว่ั�เป็นหน่�งในพ็ฤติกรรมั ก�ร 
นอนเป็นประเด็นสำำ�ค์ญั่ที� เกี�ยวัเน่�องกบั 
สุำขีภั�พ็และเป็นหวััขี�อเกิดใหม่ัในศ�สำตร ์
ด��นสุำขีภั�พ็ขีองประช�กร อย่�งไรก็ดี  
ก�รที�จัะรวัมัก�รนอนหลบัไวั�ในค์ำ�แนะนำ� 
ที�ปรบัปรุงแล�วัอ�จัถ่อว่ั�อย่้เหน่อขีอบ- 
ข่ี�ย ถ่งกระนั�นก็ต�มั ค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ขีอง 
ก�รนอนหลบันั�นก็เป็นที�ตระหนกัร้�และ 
รวัมัไวั�ว่ั�เป็นผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่ 
เม่ั�อพิ็จั�รณิ�ถง่ผู้ลจั�กกิจักรรมัท�งก�ย 
และพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง
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 เอกสำ�รนี�ร�ยง�นกระบวันก�รและ 
สำรุปให�เห็นก�รทบทวันขี�อม้ัลที�มีัหลกัฐ�น 
เพ่็�อพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� ผู้้�รบัสำ�รหลกั ได�แก่ 
• ผู้้�ร่�งนโยบ�ยในกระทรวังสำ�ธิ�รณิสุำขี 

ศ่กษ�ธิิก�ร เย�วัชน กีฬ� และ/หร่อ 
สำวััสำดิก�รค์รอบค์รัวัและสำงัค์มั ซ่� ง
ทำ�ง�นอย่้ในประเทศที� มีัร�ยได�ส้ำง 
ป�นกล�ง และตำ�� และมีัหน��ที�กำ�หนด 
ขี�อแนะนำ�ขีองแต่ละประเทศ และ 
วั�งแผู้นก�รจััดก�รด��นสุำขีภั�พ็ 
ก�รศ่กษ� สำถ�นที� ประกอบอ�ชีพ็  
แหล่งที� พ็ักอ�ศัยหร่อชุมัชนให�กับ 
ทุกช่วังวัยั

• เจั��หน��ที�ขีองรฐัซ่�งพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� 
ในระดบัช�ติ ระดบัภ้ัมิัภั�ค์ หร่อระดบั 
ท�องถิ�นเพ่็�อที�จัะเพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ย 
แ ล ะ ล ด พ็ ฤ ติ ก ร ร มั เ น่ อ ย นิ� ง ใ น 
กลุ่มัประช�กรต่�ง ๆ ผู่้�นเอกสำ�ร  
ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�

• บุค์ค์ลที� ทำ �ง�นในองค์์กรที� ไ ม่ั ใ ช่ 
องค์ก์รขีองรฐั องค์ก์รด��นก�รศก่ษ�  
สำถ�นที�ทำ�ง�น หร่อองค์ก์รก�รวิัจัยั

• บุค์ค์ลที�ทำ�ง�นในก�รให�บริก�รด��น 
สุำขีภั�พ็ ให�ค์ำ�ปร่กษ�และค์ำ�แนะนำ�  
เช่น ชุมัชน ค์รอบค์รวัั พ็ย�บ�ลหร่อ 
แพ็ทย์ในระดบัหลกัหร่อระดบัตติยภ้ัมิั 
ห ร่ อ ผู้้� ป ร ะ ก อ บ อ � ชี พ็ ด� � น ก � ร 
ออกกำ�ลงัและสำหเวัชที�ทำ�ง�นอย่้ใน 
ภั�ค์สุำขีภั�พ็ ขี�อแนะนำ�นี�สำ�มั�รถใช� 
เป็นค์ำ�แนะนำ�ในหวััขี�อเหล่�นี�ได� ห�ก 
มิัได�มีัขี�อแนะนำ�ขีองประเทศอย่้แล�วั 

กิลุ่มเป้�หม�ย 

 ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
และพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งในเอกสำ�รนี� 
ค์วัรใช�เพ่็� อแจั�งให�ทร�บถ่งก�รปฏิิบัติ 
ก่ อ น ก � ร ป ฏิิ บัติ จั ริง แ ล ะ ห ลัก ส้ำ ต ร 
ก�รพ็ฒัน�อ�ชีพ็สำำ�หรบัพ็นักง�นด��น 
สำ�ธิ�รณิสุำขี ผู้้�เชี� ยวัช�ญ่ด��นกิจักรรมั 
ท�งก�ย และผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ด��นก�รศก่ษ�

 ผู้ลิตผู้ลที� ได�มั�เป็นสิำ�งจัำ�เป็นที�จัะ 
นำ�ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ไปส่้ำประช�กรเฉพ็�ะ 
กลุ่มั ผู้้�มีัส่ำวันเกี�ยวัขี�องในภั�ค์ส่ำวันที�นอก 
เหน่อจั�กสุำขีภั�พ็ และชุมัชนที�กวั��งขี่ �น  
ซ่�งใช�ก�รส่ำ�อสำ�รที�ต�องปรบัให�เหมั�ะกบั 
ค์วั�มัต�องก�รที� เฉพ็�ะเจั�ะจังขีอง 
ผู้้�รบัสำ�ร

คำวามูเป็นมูา 
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รัะเบ่ยบวิัธ่

 ขี�อ แน ะ นำ � เห ล่ � นี�พ็ัฒ น � ต � มั  
ค่้์ม่ัอสำำ�หรับก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ขีอง 
องค์ก์�รอน�มัยัโลก (ฉบบัตีพิ็มัพ็ค์์รั�งที� 2) 
(21) กลุ่มัผู้้�วั�งระเบียบวิัธีิดำ�เนินก�ร 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกซ่�งดำ�เนินก�ร 
โดยแผู้นกส่ำงเสำริมัสุำขีภั�พ็ได�จัดัตั�งขี่ �น 
ด�วัยผู้้�แทนจั�กสำำ�นักง�นส่ำวันภ้ัมิัภั�ค์ 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกและแผู้นกอ่�น ๆ 
ที� เกี� ยวัขี�องขีององค์ก์�รอน�มััยโลก  
ก ลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะ นำ �  (Guidel ine  
Development Group: GDG) จัดัตั�งขี่ �นจั�ก 
ผู้้�เชี�ยวัช�ญ่และผู้้�เกี�ยวัขี�องรวัมั 27 ท่�น  
โดยค์ำ�น่งถ่งสำมัดุลท�งเพ็ศและค์วั�มั 

หล�กหล�ยท�งภ้ัมิัศ�สำตร ์ขี�อแนะนำ�ฉบบั 
ร่�งนั�นตรวัจัโดยผู้้�ตรวัจัสำอบอิสำระจั�ก 
ภั�ยนอกรวัมั 7 ท่�น ซ่� งเป็นผู้้�ให�ผู้ล 
ตอบรบัด��นหลกัฐ�นท�งวิัทย�ศ�สำตร ์ 
ก�รตีค์วั�มั และเน่�อห� นอกจั�กนี�  
มีัก�รทำ�ประช�พิ็จั�รณิแ์บบออนไลน ์
สำำ�หรบัฉบบัร่�ง และได�รบัขี�อคิ์ดเห็นจั�ก 
ผู้้�เขี��ร่วัมั 400 ร�ย GDG นำ�ขี�อคิ์ดเห็น 
จั�กนกัวิัทย�ศ�สำตร ์ ผู้้�ปฏิิบติัง�น และ 
บุค์ค์ลทั�วัไปมั�สำอบท�นและใช�เพ่็�อทำ�ให� 
ค์ำ�แนะนำ�นี�สำำ�เร็จัลุล่วัง ร�ยละเอียดก�ร 
จััดก�รกระบวันก�รพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ� 
อย่�งค์รบถ�วันอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวัก 1
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 GDG ได�พิ็จั�รณิ�ขีอบเขีตขีอง 
ขี�อแนะนำ�ในก�รประชุมัค์รั�งแรก และเห็น 
พ็�องกนัในค์ำ�ถ�มัที�เกี�ยวัเน่�องกบั PI/ECO  
(ประช�กร (Population), ก�รแทรกแซง  
( I n t e r v e n t i o n )  / ก � ร แ สำ ด ง อ อ ก  
(Exposure), ก�รเปรียบเทียบ (Compar-
ison), ผู้ลลพั็ธิ ์(Outcome)) ประเด็นหลกั 
ที�กล่�วัถง่สำำ�หรบักลุ่มัประช�กรย่อยสำรุป 
ได�ดงัต่อไปนี�

สำำ�หรบักิจกรรมัท�งก�ย:
ก. ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและผู้ลลพั็ธิที์� เกี�ยวัขี�องกบัสุำขีภั�พ็ 
ค่์ออะไร
ขี. มีัค์วั�มัเช่�อมัโยงด��นปริมั�ณิที�ทำ�และ 
ก�รตอบสำนอง (จัำ�นวัน ระยะเวัล� ค์วั�มัถี�  
ค์วั�มัหนกัหน่วัง) หร่อไม่ั
ค์. ค์วั�มัเช่�อมัโยงนี�ผู้นัแปรต�มัชนิดหร่อ 
ขีอบเขีตขีองกิจักรรมัท�งก�ยหร่อไม่ั

สำำ�หรบักิจกรรมัท�งก�ย:
ก. ค์วั�มัเช่� อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� งและผู้ลลัพ็ธิที์� เ กี� ยวัขี�องกับ 
สุำขีภั�พ็ค่์ออะไร
ขี. มีัค์วั�มัเช่�อมัโยงด��นปริมั�ณิที�ทำ�และ 
ก�รตอบสำนอง(จัำ�นวันทั�งหมัด ค์วั�มัถี�  
ระยะเวัล� ค์วั�มัหนกัหน่วังขีองก�รหยุด 
ชะงกั) หร่อไม่ั

ข้อบเข้ติข้องข้้อแนืะนืำ �และ 
คำำ�ถึ�มท่�น่ื�สำนืใจ  

ระเบีัย่บัวิธี

ค์. ค์วั�มัเช่�อมัโยงนี�ผู้นัแปรต�มัชนิดหร่อ 
ขีอบเขีตขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งหร่อไม่ั
ง. สำำ�หรับผู้้�ใหญ่่ : กิจักรรมัท�งก�ย 
เปลี�ยนผู้ลกระทบจั�กพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
ที�มีัต่อโรค์ภัยัหร่อไม่ั
 สำำ�หรบัประช�กร (P) แต่ละกลุ่มั  
ก�รแสำดงผู้ล (E) ค่์อจัำ�นวันระยะเวัล� 
ค์วั�มัถี�  หร่อค์วั�มัหนักหน่วังขีองกิจั- 
กรรมัท�งก�ย ที� เพิ็�มัส้ำงขี่ �น ขีณิะที�ก�ร 
เปรียบเทียบ (C) ค่์อก�รไม่ัทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยหร่อ มีัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนัก-
หน่วัง หร่อระยะเวัล�ในก�รทำ�กิจักรรมั 
ท � ง ก � ย ที� น� อ ย  ผู้ ล ลัพ็ ธิ ์ที� เ ด่ น ชัด 
แ ล ะ สำำ � ค์ัญ่ สำำ � หรับ ป ร ะ ช� กร แ ต่ ล ะ 
กลุ่มัได�สำรุป ไวั�ในต�ร�งหมั�ยเลขี 1  
และร�ยละเอียดขีองค์ำ�ถ�มัเกี� ยวักับ  
PI/ECO สำรุปอย่้ในส่ำวันที� เกี�ยวัขี�องกนันี� 
ในเว็ับไซตภ์ั�ค์ผู้นวัก : หลกัฐ�นประกอบ2

2 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf
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ผู้ลลพั็ธิ ์
(ต�มัลำ�ดบัอกัษร 

ภัษ�องักฤษ)

เด็กและวัยัรุ่น
อ�ยุ 5-17 ปี: 

กิจักรรมั
ท�งก�ยและ
พ็ฤติกรรมั

เน่อยนิ�ง

ผู้้� ใ ห ญ่่ อ � ยุ 
18-64 ปี :
กิจักรรมั
ท�งก�ย

ผู้้�ใหญ่่อ�ยุ
18 ปีขี่ �นไป :
พ็ฤติกรรมั

เน่อยนิ�ง

ผู้้�ส้ำงอ�ยุ
อ�ยุ 65 ปี

ขี่ �นไป :
กิจักรรมั
ท�งก�ยa

สำตรีมีัค์รรภั์
และมั�รด�
หลงัค์ลอด

ภั�วัะโรค์
เร่�อรงัb

เด็กและ
ผู้้�ใหญ่่ที�มีั

ภั�วัะ
ทุพ็พ็ลภั�พ็c

ความอ้ว้น (นำ �าหนกัขึ้้ �น
นำ �าหนกัเปล่ี่�ยน 
การควบคุมนำ �าหนกั 
ความเสถ่ียรขึ้อ้งนำ �าหนกั 
สถีานะขึ้อ้งนำ �าหนกั 
แลี่ะการรกัษานำ �าหนกั)

สำาคญัมาก สำาคญัมาก สำาคญัมาก สำาคญัมากa สำาคญัมาก สำาคญัมาก -
HIV -

เหตุุการณ์์ไม่พึง้ประสงค ์ สำาคญัมาก สำาคญัมาก - สำาคญัมากa

สำาคญัมาก
(ม่ผลี่ตุ่อ้

ทารก
ในครรภ์)์

- -

การเส่ยช่ีวิตุทุกสาเหตุุหรือ้ม่
สาเหตุุเฉพึาะ -

สำาคญัมาก
(มะเร็งแลี่ะ

โรคหวัใจแลี่ะ
หลี่อ้ดเลืี่อ้ด)

สำาคญัมาก สำาคญัมากa - สำาคญัมาก -

สุขึ้ภ์าพึกระดูก สำาคญัมาก - สำาคญั - - - -

สุขึ้ภ์าพึหลี่อ้ดเลืี่อ้ดหวัใจ สำาคญัมาก - - - - - -

ผลี่ดา้นการรบัรู้ สำาคญัมาก สำาคญัมาก สำาคญั สำาคญัมากa - -
สำาคญัมาก - 
MS, PD, Stk, 
Sch, ADHD

ภ์าระแทรกซ้อ้้นในการคลี่อ้ด - - - - สำาคญั - -

การดำาเนินขึ้อ้งโรคอ้ย่าง
ตุ่อ้เนื�อ้ง - - - - -

สำาคญัมาก - 
HT, T2D, HIV, 
สำาคญัมาก - 
การกลี่บัมา

เป็นมะเร็งอ่้ก

-

การหกลี่ม้แลี่ะการบาดเจ็บเ
ก่�ยวเนื�อ้งจากการหกลี่ม้ - - - สำาคญัมาก - - -

ผลี่ท่�ม่ตุ่อ้ทารก (นำ �าหนกัแรก
เกิด,การคลี่อ้ดก่อ้นกำาหนด) - - - - สำาคญัมาก - -

ความสามารถีในการทำางาน - - - สำาคญัมาก - - -

เบาหวานระหว่างตุั�งครรภ์ ์ - - - - สำาคญัมาก - -

ความดนัโลี่หิตุสูงระหว่างตุั�ง
ครรภ์/์ครรภ์เ์ป็นพิึษ - - - - สำาคญัมาก - -

คุณ์ภ์าพึช่ีวิตุท่�เก่�ยวเนื�อ้งกบั
สุขึ้ภ์าพึ - สำาคญั สำาคญั สำาคญัa - สำาคญัมาก - 

HT, T2D, HIV

สำาคัญมาก- 
MS, SCI, ID, 

MCD, Sch

การเกิดโรคมะเร็ง - สำาคญัมาก สำาคญัมาก สำาคญัมากa - - -

การเกิดโรคหลี่อ้ดเลืี่อ้ดหวัใจ - สำาคญัมาก สำาคญัมาก สำาคญัมากa - - -

การเกิดความดนัโลี่หิดสูง - สำาคญั - สำาคญัa - - -

การเกิดโรคเบาหวาน
ชีนิดท่�สอ้ง - สำาคญัมาก สำาคญัมาก สำาคญัมากa - - -

ต�ร�งที�  1 :  สำรุปผลลพัธิ์ด์�้นสุำข้ภ�พที�เด่นช้ดัและสำำ�ค์ญั่ โดยแยกติ�มักลุ่มัประช้�กร 
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ผู้ลลพั็ธิ ์
(ต�มัลำ�ดบัอกัษร 

ภัษ�องักฤษ)

เด็กและวัยัรุ่น
อ�ยุ 5-17 ปี: 

กิจักรรมั
ท�งก�ยและ
พ็ฤติกรรมั

เน่อยนิ�ง

ผู้้� ใ ห ญ่่ อ � ยุ 
18-64 ปี :
กิจักรรมั
ท�งก�ย

ผู้้�ใหญ่่อ�ยุ
18 ปีขี่ �นไป :
พ็ฤติกรรมั

เน่อยนิ�ง

ผู้้�ส้ำงอ�ยุ
อ�ยุ 65 ปี

ขี่ �นไป :
กิจักรรมั
ท�งก�ยa

สำตรีมีัค์รรภั์
และมั�รด�
หลงัค์ลอด

ภั�วัะโรค์
เร่�อรงัb

เด็กและ
ผู้้�ใหญ่่ที�มีั

ภั�วัะ
ทุพ็พ็ลภั�พ็c

สุขึ้ภ์าพึจิตุ (อ้าการกงัวลี่แลี่ะ
ซ้้มเศรา้) สำาคญัมาก สำาคญัมาก สำาคญั สำาคญัมาก สำาคญัมาก - -

โรคกระดูกพึรุน - - - สำาคญัมากa - - -

ความแข็ึ้งแรงทางกายภ์าพึ สำาคญัมาก - สำาคญั - - - -

การทำางานขึ้อ้งร่างกาย - - สำาคญั - - สำาคญัมาก - 
HT, T2D, HIV

สำาคญัมาก - 
MS, SCI, ID, 

Stk

พึฤติุกรรมเอื้ �อ้สงัคม สำาคญั - - - - - -

ผลี่ทางจิตุวิทยาสงัคม - - - สำาคญั - - -

ความเส่�ยงขึ้อ้งโรคเกิดร่วม - - - - - สำาคญัมาก - 
HT, T2D, HIV

สำาคญัมาก - 
MS, SCI, ID

การนอ้นหลี่บั สำาคญั สำาคญั สำาคญั สำาคญัa - - -

* ผู้ลกระทบสำำ�ค์ญั่มั�ก ค่์อ ผู้ลที� มีัอิทธิิพ็ลอย่�งยิ�งต่อก�รตดัสิำนใจั ส่ำวันผู้ลกระทบสำำ�ค์ญั่ ค่์อ 

ผู้ลกระทบที�มีัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่แต่ไม่ัมีัอิทธิิพ็ลต่อก�รตดัสิำนใจั
a   ผู้ลลพั็ธิที์�สำำ�ค์ญั่และสำำ�ค์ญั่มั�กนั�นถ้กนำ�มั�พิ็จั�รณิ�สำำ�หรบัประช�กรผู้้�ใหญ่่และผู้้�ส้ำงอ�ยุ
b ผู้ลลัพ็ธิส์ำำ�หรับสำภั�วัะขีองประช�กรกลุ่มัย่อยอันได�แก่: มัะเร็ง-ผู้้�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็ง,  
HT - ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง, T2D-เบ�หวั�นชนิดที�สำอง และ HIV 
c  ผู้ลลพั็ธิส์ำำ�หรบัสำภั�วัะขีองประช�กรกลุ่มัย่อยอนัได�แก่ MS – กล��มัเน่�ออ่อนแรง SCI - อ�ก�ร 

บ�ดเจ็ับขีองไขีสำนัหลงั ID - ค์วั�มับกพ็ร่องท�งสำติปัญ่ญ่� PD-โรค์พ็�รกิ์นสำนั Stk – ผู้้�รอดชีวิัตจั�ก 
เสำ�นเล่อดในสำมัองแตก Sch – โรค์จิัตเภัท ADHD – โรค์สำมั�ธิิสำั�น โดยนำ�ผู้ลลพั็ธิที์�สำำ�ค์ญั่และสำำ�ค์ญั่มั�ก 

ต่อประช�กรที�มีัช่วังอ�ยุเฉพ็�ะนั�นมั�พิ็จั�รณิ�และค์�ดก�รณิ์

ระเบีัย่บัวิธี
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 ก�รทบทวันขี�อแนะนำ�สำำ�หรบักิจักรรมั 
ท�งก�ยฉบบัปีพ็.ศ. 2553 ขีององค์ก์�รอน�มัยั 
โลกนั�น กระทำ�โดยก�รวิัเค์ร�ะหแ์จักแจังและ 
ปรบัปรุงขี�อทบทวันที�เกี�ยวัเน่�องและเป็นปัจัจุับนั 

ที� สุำดที� เกี� ยวัขี�องกับขีอบเขีตขีองขี�อแนะนำ� 

เหล่�นี� 

 ขี�อแนะนำ�นี�ถ้กนำ�มั�ใช�เน่� องจั�กองค์ ์

ค์วั�มัร้�ที� ค์รอบค์ลุมัถ่งก�รทบทวันอย่�งเป็น 

ระบบและมีัค์วั�มัทนัสำมัยั ซ่�งจัดัทำ�ขี่ �นเพ่็�อแสำดง 

ให�เห็นถ่งก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ระดบัช�ติด��น 
กิจักรรมัท�งก�ยที� มีัอย่�งหล�กหล�ยมีัก�ร 

ปรบัปรุงเพิ็�มัเติมัเพ่็�อให�มัั�นใจัว่ั�ขี�อแนะนำ�ขีอง 

องค์ก์�รอน�มัยัโลกฉบบัใหม่ัจัะสำะท�อนขี�อม้ัลที�  

ทนัเหตุก�รณิที์�สุำดเท่�ที�ห�ได�ในสำ�ขี�สำ�ธิ�รณิ- 

สุำขีที�พ็ฒัน�อย่�งรวัดเร็วั

 มีัก�รเล่อกใช�บทปริทศันข์ีองบทปริทศัน ์
อีกชิ�น ห�กบทปริทัศน์นั�นตรงต�มัเกณิฑ์ ์

พิ็จั�รณิ� 3 ประก�ร ได�แก่ 1) มีัก�รทำ�บท- 
ปริทศันห์ลกัฐ�นต�มักระบวันก�รที� เป็นระบบ 

มั�ตรฐ�น ซ่�งมีัก�รจัดัเก็บเอกสำ�รเป็นอย่�งดี 2)  

ก�รประเมิันค์วั�มัน่�เช่�อถ่อขีองหลกัฐ�นนั�นใช� 

วิัธีิต�มัก�รจัดัเกณิฑ์ต์�มัขี�อแนะนำ�ก�รประมัวัล 
ผู้ล ก�รพ็ฒัน� และก�รประเมิันค่์� (GRADE) หร่อ 
กระบวันวิัธีิอ่�นที� เทียบเท่� ซ่�งมีัก�รพ็รรณิ�และ 

บันท่กไวั�อย่�งแจ่ัมัแจั�ง และ 3) บทปริทัศน ์
หลกัฐ�นนั�นกล่�วัถ่งประช�กรกลุ่มัเป้�หมั�ย 
โดยไม่ัจัำ�กัดประเทศหร่อระดับร�ยได�ขีอง 
ประเทศ

 ค์ำ�ถ�มั PI/ECO และผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ 
ที�สำำ�ค์ญั่และสำำ�ค์ญั่มั�กถ้กนำ�มั�จับัค่้์กบับท- 

ปริทศันห์ลกัฐ�นที� มีัอย่้ และห�กจัำ�เป็น จัะมีั 

ก�รใช�บทปริทศัน์ใหม่ัเพิ็�มัเติมัเพ่็�อจัดัก�รช่อง- 

หลักิฐ�นื
ว่ั�ง กลุ่มัพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�เรียกร�องให�ปรับ 
ปรุงบทปริทศันห์ลกัฐ�นให�ทนัสำมัยั ใช�ค์ำ�ค์�นห�  
ภั�ษ�ในก�รค์�นห� และฐ�นขี�อม้ัลเดียวักนักบั 
บทปริทศันฉ์บบัดั�งเดิมั 

บทปริทศันห์ลกัิฐานดุา้นล่างนี �เข็า้เกิณฑ์ท์ ั�ง 
3 ข็อ้และถูกิเล่อกิมาจากิความทนัสมยัและ 
ความเข็า้ใจง่าย
• ก�รทบทวันวัรรณิกรรมัอย่�งเป็นระบบที�  

จัดัทำ�โดยโพ็อิทร�สำและค์ณิะ (2559) เกี�ยวั 

เน่�องกบัค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 

ก�ยและตวัับ่งชี�สุำขีภั�พ็ในเด็กวัยัเรียนและ 

เย�วัชน (22) ในฐ�นะที� เป็นส่ำวันขีองกระ 

บวันก�รสำำ�หรบัก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ด��น 
ก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยตลอด 24 ชั� วัโมัง 

สำำ�หรบัเด็กและเย�วัชนขีองประเทศแค์น�ด� 
(23) บททบทวันนี�ให�ค์วั�มัสำนใจักบัง�นวิัจัยั 

ที� ใช�ก�รวัดัผู้ลเชิงวัตัถุประสำงค์์ในก�รทำ� 

กิจักรรมัท�งก�ย ง�นวิัจััยทั�งหมัด 162  
ชิ �นถ้กนำ�มั�ใช�ในก�รณินี์� โดยมีัผู้้�เขี��ร่วัมัวิัจัยั  

204, 171 ร�ยจั�ก 31 ประเทศ
• ก�รทบทวันวัรรณิกรรมัอย่�งเป็นระบบที�  

เช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและตวัั 

ชี �วั ัดสุำขีภั�พ็ในเด็กวััยเรียนที� จััดทำ�โดย 

ค์�รส์ำนัและค์ณิะ (2561) (24) ซ่�งเป็นส่ำวันหน่�ง 

ขีองกระบวันก�รสำำ�หรับก�รพ็ัฒน�ขี�อ 
แนะนำ�ก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยตลอด 24 

ชั�วัโมังสำำ�หรบัเด็กและเย�วัชนขีองประเทศ 
แค์น�ด� (23) มีัก�รวิัจัยัจัำ�นวัน 235 ชิ �น 
( ตัวั อ ย่ � ง ไ ม่ั ซำ �� กัน  1 9 4  ตัวั อ ย่ � ง )  
ซ่�งมีัผู้้�เขี��ร่วัมัร�ยบุค์ค์ล 1,657,064 ร�ย  

จั�ก 71 ประเทศทั�วัโลก  
• ก�รทบทวันวัรรณิกรรมัอย่�งเป็นระบบที�จัดั 

ทำ�โดยโอค์ลีและค์ณิะ (2562) (25) ซ่�งจัดัทำ� 

ขี่ �นเพ่็� อปรับปรุงขี�อม้ัลจั�กโพ็อิทร�สำและ 

ค์ณิะ (2559) (22) และค์�รส์ำนัและค์ณิะ 
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(2561) (24) ในฐ�นะส่ำวันหน่�งขีองก�รพ็ฒัน� 

ขี�อแนะนำ�ในก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยตลอด 24  

ชั�วัโมังสำำ�หรบัเด็กและเย�วัชน (อ�ยุ 5-17 ปี)  
(26) ขีองประเทศออสำเตรเลียประจัำ�ปี 
2562 ร�ยง�นฉบับนี�จัำ �แนกร�ยง�น 

ก�รวิัจััยเร่� องกิจักรรมัท�งก�ย 42 ชิ �น 

และพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 32 ชิ �น ซ่�งเผู้ยแพ็ร่ 

ในเด่อนกรกฎ�ค์มั พ็.ศ. 2561 (25) ต�ร�ง  
GRADE (ก�รจัดัลำ�ดบัก�รประเมิันขี�อแนะนำ� 
ก�รพ็ฒัน� และก�รประเมิันค่์�) ที�จัดัทำ�โดย 

โอค์ลีและค์ณิะได�ถ้กนำ�มั�ใช�เป็นแนวัปฏิิบติั 
ในก�รปรับปรุงขี�อม้ัลต�มัที� ได�รับมัอบ 

หมั�ยซ่� งจััดทำ�โดยองค์ก์�รอน�มััยโลก  

ต�ร�ง GRADE พ็ร�อมัทั�งขี�อม้ัลหลกัฐ�นต่�ง ๆ  
ได�แสำดงไวั�ในภั�ค์ผู้นวักท�งเว็ับไซต์ :  
ขี�อม้ัลหลกัฐ�น3

• มีัก�รจัดัทำ�และสำงัเค์ร�ะหบ์ทปริทศันอ์ย่�ง 
เป็นระบบจัำ�นวัน 12 ชิ �น ซ่�งเป็นส่ำวันหน่�ง 

ขีองก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�สำำ�หรบักิจักรรมั 
ท�งก�ยขีณิะตั�งค์รรภัข์ีองประเทศแค์น�ด� 
ประจัำ�ปี 2562 บทปริทัศนท์ั�ง 12 ชิ �นนี� 

เขี��ถง่ง�นวิัจัยัที� เกี�ยวัขี�องมั�กกว่ั� 25,000  

ชิ �น ทั�งภั�ษ�องักฤษ สำเปน ฝึรั�งเศสำ ว่ั�ด�วัย 

เร่�องกิจักรรมัท�งก�ยขีองมั�รด�ระหว่ั�ง 

ตั�งค์รรภั ์ ซ่�งร�ยง�นถง่ค์วั�มัเจ็ับป่วัยขีอง 

มั�รด� ท�รกในค์รรภั ์หร่อท�รกแรกค์ลอด  
ห ร่ อ ก � ร เ สีำ ย ชี วิั ต ขี อ ง ท � ร กใ น ค์ ร ร ภั ์ 
บทปริทศันจ์ัำ�นวัน 7 ชิ �นกล่�วัถง่ผู้ลที�ถ่อว่ั� 

สำำ�ค์ญั่และสำำ�ค์ญั่มั�กโดย GDG (28-34)  
ต�ร�ง GRADE จั�กก�รทบทวันหลกัฐ�น 
เหล่�นี�ใช�เป็นแนวัปฏิิบัติขีองก�รห�ง�น 

ตีพิ็มัพ็ที์�จัดัทำ�ขี่ �น เพ่็�อปรบัปรุงและชี�ให�เห็น 

ถ่งก�รพ็ัฒน�ขี�อแนะ นำ �ขีององค์์ก�ร 
อน�มัยัโลก ขี�อม้ัลหลกัฐ�นที�ปรบัปรุงแล�วัมีั 

อ ย่้ ในภั�ค์ผู้นวักท�งเว็ับไซต์ :  ขี�อม้ัล 
หลกัฐ�น3

• ร�ยก�รท�งวิัทย�ศ�สำตรข์ีองกลุ่มัที�ปรก่ษ� 

ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย (PAGAC)  
(35) ซ่�งจัดัทำ�ก�รปรบัปรุงหลกัฐ�นอย่�ง 

เป็นระบบเกี� ยวักับกิจักรรมัท�งก�ยและ 

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งและผู้ลขีองสุำขีภั�พ็ที� 

ตีพิ็มัพ็ร์ะหว่ั�งพ็.ศ. 2551-2559 โดยเป็น 
ส่ำวันหน่� งขีองก�รพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ�ด��น 

กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัช�วัอเมัริกนัฉบบั 
พ็.ศ. 2561 ฉบบัพิ็มัพ็ค์์รั�งที�  2 (36) หลกัฐ�น 
ที� สำรุปมั�นั�นได�กล่�วัถ่งค์ำ�ถ�มัง�นวิัจััย 

จัำ�นวัน 38 ค์ำ�ถ�มัหลกัและ 104 ค์ำ�ถ�มัย่อย 
ที� เล่อกสำรรมั�จั�กค์วั�มัเกี� ยวัเน่� องเร่� อง 

สำ�ธิ�รณิสุำขี  หลกัฐ�นนี�ประกอบไปด�วัยผู้ล 

จั�กก�รปริทศัน ์ ซ่� งทบทวันจั�กง�นวิัจัยั 

ทั�งสิำ �น 1,130 หวััขี�อ สำรุปมั�เพ่็�อตอบค์ำ�ถ�มั 

ก�รวิัจัยั 38 ขี�อ (35) เกณิฑ์วิ์ัธีินั�นใช�ร้ปแบบ 
ที� แก� ไขีจั�ก “เค์ร่� องม่ัอชี�วัดัเพ่็� อประเมิัน 

บทปริทศันที์� เป็นระบบ” (AMSTARE&BP)  

เพ่็� อ เ ขี� � ถ่ง คุ์ ณิ ภั � พ็ เ กี� ย วั กับ ร ะ เ บี ย บ 

แบบแผู้นขีองก�รปริทศันอ์ย่�งเป็นระบบ 
และก�รทบทวันวัรรณิกรรมัระบบเชิง 
ปริมั�ณิ ค์วั�มัเสีำ�ยงที�จัะมีัอค์ติหร่อค์วั�มั 

เที�ยงตรงภั�ยในนั�นจัะถ้กประเมิันในง�นวิัจัยั 

ต�นฉบับแต่ละชิ�นโดยใช�ฉบับที� ปรับจั�ก 

เค์ร่�องม่ัอประเมิันอค์ติ (BAT) (37) จั�กค์ลงั 
ขี�อม้ัลหลกัฐ�นด��นโภัชน�ก�รขีองกระทรวัง 
เกษตรแห่งสำหรฐัอเมัริก� หลกัฐ�นชิ�นใหม่ัที�  

แจักแจังไวั�ในก�รค์�นห�เพ่็�อพ็ฒัน�ขี�อม้ัลที�  

จัดัทำ�เพ่็�อขี�อแนะนำ�ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก 

แสำดงอย่้ที�หน��รวัมัขี�อม้ัลหลกัฐ�นในภั�ค์ 

ผู้นวักบนเว็ับไซต3์ โดยหน��รวัมัขี�อม้ัล 
หลักฐ�นจัะเช่� อมัโยงไปยังร�ยง�นและ 

เอกสำ�รเสำริมัขีอง PAGAC (35)

ระเบีัย่บัวิธี

3 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf
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วิธีิ์ก�รทำ�ใหข้้อ้ม้ัลทนัสำมัยั
และก�รแยกส่ำวนข้อ้ม้ัล

 ก�รค์�นห�ก�รทบทวันที� เป็นระบบและ 

ก�รวิัเค์ร�ะหผ์ู้ลรวัมัจั�กก�รวิัจัยัแบบรุ่นปี จั�ก 
ง�นวิัจัยัที�ตีพิ็มัพ็จ์ั�กวันัที�ค์�นห�ค์รั�งสุำดท��ยที�จัดั 

ทำ�ขี่ �นเพ่็� อบทปริทศันแ์ต่ละชิ�นที� นำ�มั�รวัมัไวั�  

(ต�มัที�ระบุด��นบน) มั�จันถ่งเด่อนกนัย�ยน  

พ็.ศ. 2562 ซ่�งเกณิฑ์วิ์ัธีิก�รแยกส่ำวันขี�อม้ัลที�เป็น 

มั�ตรฐ�นได�รบัก�รพ็ฒัน�และนำ�มั�ใช� 

 เพ่็� อปรับปรุงขี�อม้ัลจั�กก�รค์�นห�ที�  

จัดัทำ�โดยโพ็อิทร�สำและค์ณิะ (2559) (22),  
ค์�รส์ำนัและค์ณิะ (2559) (24) และโอค์ลีและค์ณิะ  
(2559) (25) ฐ�นขี�อม้ัล MEDLINE, EMBASE,  
PsycINFO และ SportDiscus ถ้กค์�นห�เพ่็� อ 

แจักแจังบทปริทศันที์�ทบทวันโดยผู้้�ร้�เสำมัอกนั 

ที� เขีียนเป็นภั�ษ�อังกฤษหร่อฝึรั� งเศสำ เพ่็� อ 

ปรบัปรุงก�รค์�นห�ที�ดำ�เนินก�รโดย PAGAC (35)  
ฐ�นขี�อม้ัล PubMed, CINAHL และ Cochrane  
ถ้กค์�นห�เพ่็� อแจักแจังบทปริทัศนที์� ทบทวัน 

โดยผู้้�ร้�เสำมัอกนัและเขีียนเป็นภั�ษ�องักฤษ ไม่ั 
มีัก�รค์�นห�ผู้ลลพั็ธิส์ำำ�ค์ญั่เสีำยใหม่ัซ่�ง PAGAC  

ไม่ัได�รวัมัไวั� (35) เน่�องด�วัยขี�อจัำ�กดัด��นแหล่ง 

ขี�อม้ัล 

 ก�รค์�นห�ไม่ัได�จัำ�กดัต�มัประเทศหร่อ 
สำถ�นะร�ยได�ขีองประเทศและรวัมัเอ�บท- 
ปริทัศน์ที� ก ล่�วัถ่ง กิจักรรมัท�งก�ยหร่อ 

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�เป็นก�รวัดัเชิงอตัวิัสำยัหร่อ 

วัดัเชิงวัตัถุวิัสำยั มีัก�รตดัสิำนใจัว่ั�จัะไม่ัมีัก�ร 
ค์�นห�ขี�อม้ัลในภั�ษ�อ่� น ๆ นอกเหน่อไปจั�ก 

ภั�ษ�ในก�รค์�นห�ต�นฉบบัเน่� องจั�กขี�อจัำ�กดั 

ด��นขี�อม้ัลและประสำบก�รณิก่์อนหน��ในสำ�ขี�ที�  

บ่งชี �ว่ั�ก�รค์�นห�ขี�อม้ัลนั�นทำ�ให� ได�บทปริทศัน ์

เพิ็�มัเติมัน�อยมั�กห�กจัะมีัอย่้ บทปริทศันน์ั�นนำ� 

มั�พิ็จั�รณิ�เพ่็�อทดสำอบค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�ง 

กิจักรรมัท�งก�ยหร่อพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและ 
ผู้ลลพั็ธิที์�เกี�ยวัขี�องกบัสุำขีภั�พ็ (ขี่ �นอย่้กบัระดบัส้ำง 

หร่อตำ� �ขีองก�รกระตุ�นกิจักรรมัท�งก�ยหร่อ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง) และสำำ�รวัจัค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์
ขีองก�รตอบสำนองต่อผู้ลที� ได�รบัระหว่ั�งกิจั- 

กรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งกับ 
ผู้ลลพั็ธิที์�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ 

 ที มั ง � น ผู้้�ท บ ท วั นวั ร ร ณิ ก ร ร มั จั � ก 
ภั�ยนอกใช�เค์ร่�องม่ัอ AMSTAR 2 (ก�รประเมิัน 

บทปริทศันอ์ย่�งมีัระบบหล�ยฉบบั) เพ่็�อจัดัระดบั 

ค์วั�มัน่�เช่� อถ่อขีองก�รทบทวันวัรรณิกรรมั 

อย่�งเป็นระบบ ภั�ยใต�ก�รพิ็จั�รณิ�เพ่็� อนำ� 

มั�รวัมัเขี��ไวั�ด�วัยกนั (38) เค์ร่�องม่ัอ AMSTAR 2 

มีัอย่้ 16 ร�ยก�รที� เกี�ยวัขี�องกบัก�รวั�งแผู้น 

และก�รจัดัทำ�บทปริทศัน ์ ค์วั�มัเช่�อมัั�นโดยรวัมั 

ในผู้ลขีองบทปริทศันแ์ต่ละชิ�นจัะถ้กจัดัระดบั 
ต�มัขี�อแนะนำ�ที�ตีพิ็มัพ็แ์ล�วั ห�กได�ระดบั “ส้ำง”  

สำะท�อนว่ั�บทปริทศันนี์�มีัขี�อบกพ็ร่องที� ไม่ัร��ย- 

แรงอย่้ 0 หร่อ 1 ขี�อ ระดบั “กล�ง” บ่งชี�ว่ั� 

บทปริทศันนี์�ตดัสิำนแล�วัว่ั�มีัขี�อบกพ็ร่องที� ไม่ั 

ร��ยแรงมั�กกว่ั� 1 ขี�อ ระดบั “ตำ��” หมั�ยค์วั�มัว่ั� 
บทปริทศันนี์�ถ้กตดัสิำนว่ั�มีัขี�อบกพ็ร่องที�วิักฤติ 1 

ประเด็น โดยอ�จัมีัหร่อไม่ัมีัขี�อบกพ็ร่องที� ไม่ั 

ร��ยแรง หร่อมีัขี�อบกพ็ร่องที� ไม่ัร��ยแรงหล�ย 

อย่�ง และ “ตำ��อย่�งยิ�ง” แสำดงให�เห็นว่ั�มีัขี�อบก- 

พ็ร่องมั�กกว่ั�  1  ขี�อเกิดขี่ �น ผู้้�ทบทวันวัรรณิกรรมั 

1 ร�ยใช�เค์ร่�องม่ัอ AMSTAR 2 กบับทปริทศันที์�  

จัดัไวั�ให�ทั�งหมัด บทปริทศันที์�ถ้กจัดัอย่้ระดบัตำ�� 

อย่�งยิ�งจั�กผู้้�ทบทวัน 1 ร�ยจัะนำ�มั�ทบทวัน 
โดยผู้้�ทบทวันร�ยที�  2 โดยใช�เค์ร่�องม่ัอเดียวักนั 

ในท��ยที�สุำด บทปริทศันที์�ถ้กจัดัระดบัไวั�ตำ��อย่�ง 

ยิ�งจัะไม่ันำ�มั�รวัมัไวั�  เพ็ร�ะถ้กตดัสิำนว่ั�ไม่ัอ�จัให� 
บทสำรุปจั�กหลกัฐ�นที� มีัอย่้อนัเที� ยงตรงและ 

เขี��ใจัได� เวั�นเสีำยแต่ว่ั�มีับทปริทศันเ์พี็ยงชิ�นเดียวั 
สำำ�หรบัผู้ลเฉพ็�ะเจั�ะจังนั�น
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 ขี�อสำรุปขีองหลกัฐ�นได�รวัมัก�รวิัจัยัแบบ 
รุ่นปีหล�ยฉบบัไวั� กลุ่มัผู้้�ทบทวันจั�กภั�ยนอก 
ใช�มั�ตรวััด Newcastle-Ottawa ในก�ร 
ประเมิันคุ์ณิภั�พ็ขีองง�นวิัจัยั (39) ง�นวิัจัยั 
แต่ละชิ�นได�ระดบัคุ์ณิภั�พ็ “ดี” “พ็อใช�” หร่อ “แย่”  
โดยทั�วัไปแล�วั ง�นวิัจัยัคุ์ณิภั�พ็ดีตรงต�มัเกณิฑ์ ์
ขีองก�รวัดัระดบั Newcastle-Ottawa ทุกประก�ร  
ง�นวิัจัยัคุ์ณิภั�พ็พ็อใช�ไม่ัตรงหร่อไม่ัชดัเจันว่ั� 
ตรงต�มัเกณิฑ์อ์ย่�งน�อยหน่�งขี�อ แต่ยงัค์งไม่ัมีั 

ขี�อจัำ�กดัที�สำำ�ค์ญั่เชิงประจักัษซ์่�งอ�จัทำ�ให�ผู้ล 

เป็นโมัฆะ ได� ง�นวิัจััยคุ์ณิภั�พ็แย่มีัจุัดรั� วัที�  

วิักฤติมั�กหน่�งอย่�งหร่อมีัขี�อจัำ�กดัสำำ�ค์ญั่หล�
ยประเด็น และง�นวิัจัยัคุ์ณิภั�พ็แย่ถ้กตดัออกไป 

 มีัก�รประเมิันห�ค์วั�มัเป็นไปได�ที� ทบั 

ซ�อนและเป็นที� ตระหนักร้�สำำ�หรับก�รจัำ�ลอง 

ง�นวิัจัยัในบทปริทศันห์ล�ย ๆ ชิ �น บทปริทศัน ์
เห ล่ � นี� มีั ขี�อ สำ รุ ป ขี อ ง ห ลัก ฐ � น ที� ซำ �� ซ� อ น  

ค์ำ�อธิิบ�ยโดยสำรุปขีองบทปริทศัน ์และก�รวิัจัยั 
แบบรุ่นปีที�รวัมักนัอย่้หล�ยฉบบัถ้กตดัออก ขีณิะ 

ที�บทปริทศันอ่์�นที� เขี��ใจัง่�ยกว่ั�และ/หร่อเป็น 

ปัจัจุับนักว่ั�จัะถ้กนำ�มั�ระบุไวั�

วิธีิ์สำำ�หรบับทปริทศััน์ใหม่ั
 เม่ั�อมีัก�รระบุถ่งช่องว่ั�งในหลกัฐ�นที�  

มีัอย่้ บททบทวันวัรรณิกรรมัขีองบทปริทศันชิ์�น 
ใหม่ัมีัหน��ที�ตรวัจัสำอบ ดงันี�

1. ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยเชิง 
อ�ชีพ็ (เช่น สิำ�งที�เกี�ยวัพ็นักบัก�รทำ�ง�น) และ  

ผู้ลลพั็ธิที์�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ (40) และ 
2. ค์วั�มัเกี�ยวัเน่�องเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมั 

ท�งก�ยในขีอบเขีตขีองก�รพ็กัผู่้อนและ 
ผู้ลลบต่อสุำขีภั�พ็ (41)

ระเบีัย่บัวิธี

(สำำ�หรบัขี�อ 1 และ 2 ขี��งต�น ก�รค์�นห�โดยใช�  
PubMed,  Spor tD iscus  และ  EMBASE  
สำำ�หรบับทปริทศันจ์ั�กพ็.ศ. 2552 ถง่ ธินัวั�ค์มั  
พ็.ศ. 2562)
3. ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและ 

ก�รป้องกนัก�รหกล�มั มีัก�รใช�บทปริทศัน ์
อ ย่ � ง มีั ร ะ บ บ อัน มั �จั � ก ค์ วั � มั ร่ วั มั ม่ั อ  
Cochrane ฉบบัพ็.ศ. 2562 โดยเชอริงตนั 
และค์ณิะ (42) และปรับปรุงขี�อม้ัลด�วัย 
หลกัฐ�นที� ตีพิ็มัพ็จ์ั�กวันัที�ค์�นห�วันัสุำดท��ย 

ขีองบททบทวันต�นฉบบัจันถง่เด่อนพ็ฤศจิั- 
ก�ยน พ็.ศ. 2562

4. ค์วั�มัเช่� อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย 

และ โรค์กระด้กพ็รุนและภั�วัะส้ำญ่เสีำย 
กล��มัเน่�อ ก�รค์�นห�บททบทวันวัรรณิกรรมั 

อย่�งเป็นระบบเกี�ยวักบัโรค์กระด้กพ็รุนและ 

ภั�วัะส้ำญ่เสีำยกล��มัเน่�อที�มีัอย่้ ซ่�งใช� PubMed  

ห�บทปริทัศน์ที� ตีพิ็มัพ็์ ใน พ็.ศ. 2551  

จันถ่งพ็ฤศจิัก�ยน พ็.ศ. 2562 พ็บว่ั�ไม่ัมีั 
บททบทวันชิ�นใหม่ัและมีัง�นวิัจัยัขีั�นแรกเพิ็�มั 

ใหม่ั 8 ชิ �น
5. หลักฐ�นเร่� องค์วั�มัเช่� อมัโยงระ หว่ั�ง 

กิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิด์��นสุำขีภั�พ็ 
ในผู้้�ที� มีัเช่ �อ HIV บทปริทศัน์ในขีอบข่ี�ยนี� 

ย่นยันหลักฐ�นที� มีัอย่้เกี� ยวักับกิจักรรมั 

ท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิที์� เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ 

ในหม่้ัผู้้�มีัเช่ �อ HIV เพ่็�อสำนบัสำนุนก�รทบทวัน 

วัรรณิกรรมัที�เกี�ยวัเน่�องซ่�งเป็นก�รทบทวัน 

ห ลักฐ � นที� ตี พิ็ มั พ็์จั นถ่ง เ ด่อ น ตุ ล� ค์มั  

พ็.ศ. 2562 โดยใช�ฐ�นขี�อม้ัล PubMed, 
C I N A H L  แ ล ะ  W e b  o f  S c i e n c e  
ซ่�งมิัได�มีัก�รจัำ�กดัวันัเริ�มัต�น
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ข้อ้สำรุปเกี�ยวกบัคุ์ณลกัษณะข้องหลกัฐ�น 

และวิธีิ์ก�รประเมิันกิจกรรมัท�งก�ยและ 
พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง

 วิัธีิเริ� มัแรกในก�รวัดักิจักรรมัท�งก�ย 
และพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในวัยัผู้้�ใหญ่่นั�นยงัเป็น 

ร้ปแบบก�รร�ยง�นโดยตวััผู้้�ให�ขี�อม้ัลเอง (เช่น 
ก�รสำำ�รวัจั) และสำำ�หรบัเด็กก็ยงัเป็นก�รร�ยง�น 
ตัวัหร่อบันท่กผู่้�นพ่็อแม่ั แมั�ว่ั�วิัธีิเหล่�นี�จัะ 

เ ป็ น ที� ย อ มั รั บ  แ ต่ ก็ มีั ขี� อ จัำ � กัด ร วั มั ถ่ ง 

ค์วั�มัโน�มัเอียงที� จัะแจั�งขี�อม้ัลที� ผิู้ดพ็ล�ด 

ค์ล�ดเค์ล่�อน และมีัอค์ติ (43) ด�วัยเทค์โนโลยี 
ดิจิัตลัที� ก��วัหน��อย่�งรวัดเร็วัในด��นนี�ในปีที�  

ผู่้�น ๆ มั� มีัก�รใช�ก�รวัดัโดยเค์ร่� องม่ัอเพ่็�อ 

ประเมิันกิจักรรมัท�งก�ย และพ็ฤติกรรมัเน่อย- 
นิ�ง รวัมัถง่ค์วั�มัสำมััพ็นัธิต่์อผู้ลท�งสุำขีภั�พ็มั�ก 
ขี่ �น อย่�งไรก็ดี ค์วั�มัท��ท�ยก็ยงัค์งมีัอย่้ในก�ร 

เปรียบเทียบผู้ลระหว่ั�งก�รวิัจัยัอ่�น ๆ เน่�องมั� 

จั�กค์วั�มัแตกต่�งระหว่ั�งลกัษณิะเฉพ็�ะท�ง 
เทค์นิค์และก�รใช�ง�นขีองเค์ร่� องม่ัอที� แตก 

ต่�งกนั (เค์ร่� องวัดัค์วั�มัเร่ง) และค์วั�มัแตก 

ต่�งในก�รวิัเค์ร�ะห์และก�รร�ยง�นขี�อม้ัล  
ตวััอย่�งเช่น เม่ั�อมีัก�รวัดัเวัล�ที�อย่้นิ�งเฉยด�วัย 

เค์ร่� องม่ัอ อ�จัมีัก�รค์ำ�นวัณิผิู้ดพ็ล�ดเพ็ร�ะ 

อุปกรณิห์ล�ย ๆ ชิ �นยงัไม่ัสำ�มั�รถแยกระหว่ั�ง 
ท่�ท�งต่�ง ๆ  ขีองร่�งก�ย (เช่น ก�รนอน ก�รนั�ง  
และก�รย่นนิ� ง) ค์วั�มัย�กเกิดขี่ �นเม่ั� อเปรียบ 

เทียบผู้ลจั�กก�รวิัจัยัที� ใช�ก�รวัดัด�วัยเค์ร่�องม่ัอ 

กบัก�รร�ยง�นผู้ลที�วัดัจั�กก�รร�ยง�นตวััเอง  

ในตวััอย่�งขีองกิจักรรมัท�งก�ย 

 เค์ร่�องม่ัอชนิดก�รร�ยง�นผู้ลด�วัยตนเอง 

นั�นมีัเน่�อห�ที�หล�กหล�ยท�งเล่อกในก�รตอบ 

สำนองและขีอบเขีต จันเม่ั�อเร็วั ๆ นี� ก�รวิัจัยันั�นมีั 

เป้�หมั�ยเบ่ �องต�นในก�รประเมิันทั�งกิจักรรมั 

ท�งก�ยในภั�พ็รวัมัหร่อกิจักรรมัท�งก�ย 

ในขีอบข่ี�ยก�รพ็กัผู่้อนเท่�นั�น แต่ปัจัจุับนันี� 

ได�รวัมัเอ�ขีอบข่ี�ยอ่�น เช่น กิจักรรมัท�งก�ย 

สำำ�หรับก�รเดินท�ง (เช่น ก�รเดินและก�ร 
ปั� นจัักรย�น) ขีณิะทำ�ง�น และภั�ยในบ��น  
เอกสำ�รหลกัฐ�นโดยส่ำวันใหญ่่ชี�ให�เห็นถง่ค์วั�มั 

เช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิก 

กบัผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ อย่�งไรก็ดี ก�รวิัจัยัใน 
ช่วังนี�กำ�ลงัประเมิันขี�อดีขีองกิจักรรมัท�งก�ย 

เพ่็�อเสำริมัสำร��งกล��มัเน่�อและก�รประสำ�นรวัมั 

กิจักรรมัที�แตกต่�งหล�กหล�ยและขีอบเขีต 

ก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยแบบอ่�น 

 มีัก�รร�ยง�นและเปรียบเทียบผู้ลด��น 
ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งระดบักิจักรรมัท�งก�ย 

และผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ในหล�ย ๆ  ท�ง ง�นวิัจัยั 
หล�ยชิ�นร�ยง�นถ่งก�รเปรียบเทียบระหว่ั�ง 
ก�รแจักแจังขี�อม้ัล 4 ส่ำวันหร่อก�รแจักแจังขี�อม้ัล 
แบบ 5 ส่ำวันในกิจักรรมัท�งก�ย ง�นวิัจัยัชิ �นอ่�น ๆ  

เปรียบเทียบว่ั� “ตรง” เทียบกับ “ไม่ัตรง”  
ต�มัขี�อแนะนำ�ระดบัช�ติ

 เม่ั�อมีัก�รร�ยง�น ก�รค์ำ�นวัณิกิจักรรมั 

ท�งก�ยทั�งหมัดมักัจัะประมั�ณิโดยใช�อตัร�ก�ร 
เผู้�ผู้ล�ญ่พ็ลงัง�นในหน่�งชั�วัโมัง (MET-hours)  

ในแต่ละสำปัด�ห ์ และง�นวิัจัยับ�งชิ�นจัะเปรียบ 
เทียบระดบั “ส้ำงสุำด” กบั “ตำ��สุำด” แมั�ประเภัท 
กิจักรรมัท�งก�ยจัะต่�งกนัออกไปในง�นวิัจัยั 
แต่ละชิ�น วัรรณิกรรมัมักัจัะร�ยง�นผู้ลจั�กก�ร 
วิัเค์ร�ะหที์�ใช�จุัดตดัขี�อม้ัลจั�กขี�อแนะนำ�ที� มีัอย่้  

หร่อขี�อแนะนำ�ระดบัโลกจั�กองค์ก์�รอน�มัยั- 
โลกฉบบัปัจัจุับนั หร่อมั�ตรวัดัจั�กง�นวิัจััย 
ชิ �นก่อนหน�� (เช่น จุัดตดัที�  60 น�ทีต่อวันัในก�ร 
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วิัจัยัจั�กประช�กรที�เป็นเย�วัชน หร่อค์วั�มัถี� 2-3  

ค์รั�งต่อสำปัด�ห์เม่ั� อมีัก�รฝึึกค์วั�มัแข็ีงแกร่ง 

มั�ร่วัมัด�วัย) เม่ั� อจุัดตดัเหล่�นี�เป็นที� ยอมัรับ 

กนัทั�วัไป ก�รสำร��งหลกัฐ�นที�มีัค์วั�มัเช่�อมัโยง 

ระ หว่ั�งก�รเปิดรับกิจักรรมัท�งก�ยต่อ 
ผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ในระดับส้ำงหร่อตำ� �ย่อมั 
สำ�มั�รถจัำ�กดัได�

 หลักฐ�นส่ำวันใหญ่่ที� ประเ มิั นค์วั�มั 

เช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและผู้ลต่อ 

สุำขีภั�พ็ขีองเด็กและวัยัรุ่นนั�นมักัเป็นก�รศก่ษ� 
เปรียบเทียบระหว่ั�งกลุ่มั และง�นวิัจัยัส่ำวันใหญ่่ 
อิงก�รวัดัเวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งจั�กก�ร 
ร�ยง�นขีองตนเองหร่อร�ยง�นขีองจั�กบิด� 
มั�รด� ซ่�งอ�จัมีัขี�อผิู้ดพ็ล�ดในก�รวัดัและค์วั�มั 

เอนเอียงจั�กก�รระลก่ขี�อม้ัล

 หลกัฐ�นจั�กก�รวิัจััยโดยก�รสำงัเกต 
ระยะย�วัและเสำ�นท�งขีองก�รแทรกแซงจัะ 
ไ ด�รับ ค์ วั � มั สำำ � ค์ัญ่ ก่ อ น  แ ล ะ บ ท ป ริ ทัศ น ์
ที�รวัมัเอ�หลกัฐ�นจั�กก�รเปรียบเทียบระหว่ั�ง 

กลุ่มัทั�งหมัดหร่อตั�งต�นจัะไม่ัถ้กนำ�มั�พิ็จั�รณิ�  

นำ ��หนกัเน�นไปที�หลกัฐ�นจั�กบทปริทศันที์�จัดั 

ระดบัให�มีัค์วั�มัแน่นอนป�นกล�งและส้ำงกว่ั�นั�น  
และบทที�ให�หลกัฐ�นจั�กก�รศก่ษ�ที�ใช�ก�รวัดั 

ผู้ลด�วัยอุปกรณิ์

ก�รจดัระดบัใจค์ว�มัข้องหลกัฐ�น

 วิั ธีิ ขี อ ง ก � ร จััด ร ะ ดับ ก � ร ป ร ะ เ มิั น 
ก�รพ็ัฒน� และวััดค่์�ขี�อแนะนำ� (GRADE)  
นำ �มั�ใช�เพ่็� อจััดระดับค์วั�มัน่�เช่� อถ่อขีอง 

หลกัฐ�นสำำ�หรบัอตัร� PI/ECO แต่ละค์รั�ง (44)  
อิงจั�กหลกัฐ�นที�ซ่อนอย่้ในบทปริทศันเ์หล่�นั�น  

ห�กมีัต�ร�งขี�อม้ัลหลกัฐ�นขีอง GRADE หร่อ  

ขี�อสำรุปก�รร�ยง�นจั�กบทปริทศันแ์ต่ละบทจัะ 
นำ�มั�ใช�เป็นจุัดตั�งต�น ห�กไม่ัมีัต�ร�งอย่้ในก�ร 
ทบทวันวัรรณิกรรมัอย่�งเป็นระบบที�มีัอย่้ จัะจัดั 

ทำ�ต�ร�งขี�อม้ัลหลกัฐ�นสำำ�หรบัประช�กรแต่ละ 
กลุ่มัและผู้ลลพั็ธิที์�สำนใจั

 กระบวันวิัธีิขีอง GRADE นั�นใช�เพ่็�อวัดั 

ระดับค์วั�มัเช่� อถ่อได�ขีองหลักฐ�นสำำ�หรับ 

PI/ECO (44) แต่ละค์รั�งด�วัยก�รค์ำ�น่งถ่ง 
กฎเกณิฑ์ต่์�ง ๆ ได�แก่ ก�รออกแบบก�รวิัจัยั  
ค์วั�มัเสีำ�ยงต่ออค์ติ ค์วั�มัค์งที�ขีองผู้ลกระทบ 
ค์ วั � มั ไ ม่ั ต ร ง ไ ป ต ร ง มั �  ค์ วั � มั แ ม่ั น ยำ � 
ขีองผู้ลกระทบ และขี�อจัำ�กัดอ่� น ๆ รวัมัถ่ง 

ค์ วั � มั เ อ น เ อี ย ง ใ น ก � ร ตี พิ็ มั พ็์แ ล ะ ปั จั จััย 
ในก�รปรับปรุงหลักฐ�นจั�กก�รสำังเกต  
(ก�รศก่ษ�ผู้ลกระทบ ก�รตอบสำนองต่อขีน�ด  
และผู้ลกระทบขีองตวััวัดัค่์�ต่�ง ๆ) หลกัฐ�น 
จั�กก�รสำังเกตที� ได�จั�กง�นวิัจััยจั�กก�ร 

สำงัเกตระยะย�วัที�จัดัทำ�เป็นอย่�งดีถ้กยกระดบั 

เพ่็�อสำะท�อนถง่ค์วั�มัน่�เช่�อถ่อขีองผู้ลก�รค์�นพ็บ 

ที� เพิ็�มัส้ำงขี่ �นอย่�งเหมั�ะสำมั อนัเกี�ยวัเน่� องกบั 

ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยหร่อ 

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและผู้ลลพั็ธิจ์ั�กง�นวิัจัยันั�น ๆ   

ง�นวิัจัยัที�ประเมิันผู้ลท�งอ�อมัหร่อผู้ลระหว่ั�ง 

ท�งไม่ัจัำ�เป็นต�องถ้กลดระดบั เน่�องด�วัยผู้ลลพั็ธิ ์

นั�น (รวัมัถ่งผู้ลลัพ็ธิร์ะหว่ั�งท�ง) จััดลำ�ดับ 
ค์วั�มัสำำ�ค์ญั่โดย GDG และก�รจัดัระดบัโดย  
GRADE ที�สำะท�อนค์วั�มัเช่�อถ่อได�ในผู้ลกระทบต่อ 

ผู้ลลพั็ธิเ์หล่�นั�น ในบ�งกรณีิ ก�รวัดัระดบัขีอง  
GRADE สำำ�หรับบทปริทัศนที์� มีัอย่้แล�วัได�ถ้ก 

ปรบัแก�เพ่็�อรบัรองค์วั�มัน่�เช่�อถ่อในก�รใช�วิัธีิ 

วิัจััยขีอง GRADE ค์วั�มัน่�เช่� อถ่อขีององค์ ์

ประกอบขีองหลกัฐ�นสำำ�หรับผู้ลลพั็ธิแ์ต่ละ 
ประเด็นจัดัไวั�ต�มัแนวัปฏิิบติัดงัต่อไปนี� (45)

ระเบีัย่บัวิธี
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ส้ำง
มัั�นใจัได�อย่�งยิ�งว่ั�ผู้ลกระทบที� 
แท�จัริงใกล�เคี์ยงกบัผู้ลกระทบที�  
ประเมิันไวั�

ป�นกล�ง

มัั�นใจัในผู้ลกระทบที�ประเมิันไวั�ได�
ป�นกล�ง ผู้ลกระทบที�แท�จัริงมีั 
ค์วั�มัเป็นไปได�ที�จัะใกล�เคี์ยงกบั 
ผู้ลกระทบที� ประเมิันไวั�  แต่มีั 
ค์วั�มัเป็นไปได�ที�จัะแตกต่�งกนั 
อย่�งมั�ก

ติำ��

ค์วั�มัมัั�นใจัในผู้ลกระทบที�ประเมิัน 
ไวั�มีัอย่�งจัำ�กดั ผู้ลกระทบที�แท� 
จัริงอ�จัแตกต่�งจั�กผู้ลกระทบที�  
ประเมิันไวั�เป็นอย่�งมั�ก

ติำ��มั�ก

มีัค์วั�มัเช่� อมัั� นเพี็ยงน�อยนิดต่อ 
ผู้ลกระทบที�ประเมิันไวั�  ผู้ลกระทบ 
ที� แท�จัริงมีัค์วั�มัเป็นไปได�ที� จัะ 
แตกต่�งจั�กผู้ลที�ประเมิันไวั�เป็น 
อย่�งยิ�ง

จ�กหลกัฐ�นส่้ำข้อ้แนะนำ�
  G D G  ใ ช� ก ร อ บ ห ลั ก ฐ � น 
ประกอบก�รตดัสิำนใจั (EtD) ขีองค์ณิะทำ�ง�น  
GRADE ในก�รเขีียนค์ำ�แนะนำ�ที� เจั�ะจังค์ำ�ถ�มั  

กรอบ EtD เป็นขี�อแนะนำ�ที�เป็นระบบ มีัโค์รงสำร��ง 

และโปร่งใสำต่อก�รตดัสิำนใจั กรอบก�รวิัจัยัใช� 
เกณิฑ์ที์� ชัดเจันในก�รจััดทำ�ขี�อแนะนำ�โดย 

ค์ำ�น่งถ่งหลักฐ�นก�รวิัจััย ค์วั�มัน่�เช่� อถ่อ 

ขีองหลกัฐ�น และค์วั�มัคิ์ดเห็นจั�กผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ 

ห�กต�องก�ร และยงัมีัค์วั�มัร้�เกี�ยวักบัหวััขี�อนั�น ๆ   

จั�กมุัมัมัองขีองกลุ่มัเป้�หมั�ย เกณิฑ์วิ์ัธีินั�นโน�มั 
นำ�ก�รตดัสิำนใจัเกี� ยวักบัค์วั�มัสำมัดุลระหว่ั�ง 

ห ลัก ฐ � น ที� สำัง เ ก ต ไ ด� เ กี� ย วั กับ ผู้ ล ลัพ็ ธิ ์ที�  

พ็่งประสำงค์แ์ละไม่ัพ็่งประสำงค์ ์ ค์วั�มัเช่� อมัั� น 

ขีองหลกัฐ�นโดยรวัมั ก�รประเมิันม้ัลค่์�เชิง 
เปรียบเทียบขีองประช�กรสำำ�หรบัผู้ลลพั็ธิพ์็่ง 
ประสำงค์แ์ละไม่ัพ็่งประสำงค์ ์ ก�รใช�ทรพั็ย�กร  
(ก�รพิ็จั�รณิ�ต�นทุน) ห�กมีัผู้ลกระทบที�อ�จัเกิด 

ต่อค์วั�มัไม่ัเท่�เทียมัด��นสุำขีภั�พ็ ก�รยอมัรบัได� 
และค์วั�มัเป็นไปได�ขีองขี�อแนะนำ�เหล่�นั�น 

 ค์ณิะทำ�ง�น GDG พิ็จั�รณิ�ใจัค์วั�มั 
ขีองหลักฐ�นในภั�พ็รวัมัสำำ�หรับขี�อแนะนำ� 
แต่ละขี�อเพ่็�อผู้ลลพั็ธิที์�สำำ�ค์ญั่ยิ�ง และผู้ลลพั็ธิ ์

สำำ�ค์ญั่ที� มีัอย่้ทั�งหมัด ก�รวิัจัยัเหล่�นั�นมีัค์วั�มั 

แตกต่�งอย่�งกวั��ง ๆ สำำ�หรบัก�รเขี��ถง่/ก�ร 
แทรกแซงเฉพ็�ะและก�รเช่�อมัโยงผู้ลลพั็ธิ ์ใน 

ด��นขีองก�รเขี��ถง่/ก�รแทรกแซงที�ถ้กประเมิัน  

ผู้ลลพั็ธิที์� ถ้กประเมิัน ก�รออกแบบก�รวิัจัยั  

และกระบวันก�รวิัเค์ร�ะห์ซ่� งมีัผู้ลต่อค์วั�มั 

แตกต่�งที�เกิดขี่ �นในหลกัฐ�นที�ห�ได� ดงันั�น จัง่ 

เป็นไปไม่ัได�ที�จัะใช�ขี�อแนะนำ�ดั�งเดิมัขีอง GRADE  

สำำ�หรับก�รเขี��ถ่ง/ก�รแทรกแซงและก�ร 
เ ช่� อ มั โ ย ง ผู้ ล ลัพ็ ธิ ์ ใ น ท � ง ต ร ง กัน ขี� � มั  

ขี�อแนะนำ�ขีอง GRADE ใช�สำำ�หรบัหลกัฐ�นใน 
ภั�พ็รวัมัที�กล่�วัถ่งก�รเขี��ถ่ง/ก�รแทรกแซง 

และค์วั�มัเช่�อมัโยงขีองผู้ลลพั็ธิ ์ในประเภัทก�ร 

อ อ ก แ บ บ ก � ร วิั จััย ทุ ก ร้ ป แ บ บ แ ล ะ ค์ วั � มั 
หล�กหล�ยในก�รวัดัและวิัเค์ร�ะหก์�รเขี��ถง่/ 
ก�รแทรกแซง เม่ั�อปัจัจัยัเหล่�นี�ก่อให�เกิดค์วั�มั 

สำมััพ็นัธิเ์กี�ยวักบัค์วั�มัเช่�อมัโยงขีองหลกัฐ�น  

(ตวััอย่�งเช่น เม่ั�อหลกัฐ�นสำำ�หรบัก�รเขี��ถง่/ 

ก�รแทรกแซงและค์วั�มัเช่�อมัโยงขีองผู้ลลพั็ธิ ์ไม่ั 

สำอดประสำ�นกนัเม่ั�อมัองด�วัยวิัธีิที�แตกต่�งกนั)  

ชุดขี�อม้ัลลดค์วั�มัน่�เช่� อถ่อขีองหลกัฐ�นลง  

(21) 

 GDG จัดัลำ�ดบัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ขีองผู้ลลพั็ธิ ์
ท�งสุำขีภั�พ็เพ่็� อพิ็จั�รณิ�ถ่งผู้ลกระทบขีอง 

กิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
ดงัต่อไปนี� ทั�งก�รลดอตัร�ก�รเสีำยชีวิัตจั�ก 
ทุกสำ�เหตุและที� มีัสำ�เหตุจัำ�เพ็�ะ ( โรค์หลอด 

เล่อดหัวัใจัและมัะเร็ง) ลดสำ�เหตุก�รเกิด 
โรค์หลอดเล่อดหัวัใจั โรค์มัะเร็ง (เฉพ็�ะจุัด) 
โรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง พ็ฒัน�ค์วั�มัแข็ีงแรง 

ขีองร่�งก�ย (เช่น ระบบหมุันเวีัยนโลหิต 
ก�รพ็ัฒน�ก�รเค์ล่� อนไหวั ค์วั�มัแข็ีงแรง 
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ก ล�� มั เน่�อ )  พ็ัฒ น � สุำ ขี ภั � พ็ ห ล อ ด เ ล่ อ ด  

( เ ช่ น  ค์ วั � มั ดั น โ ล หิ ต  ไ ขี มัั น ใ น เ ล่ อ ด  
นำ ��ต�ลในเล่อด ค์วั�มัด่�ออินซ้ลิน) สุำขีภั�พ็กระด้ก  

สุำ ขี ภั� พ็จิั ต  ( เ ช่ นก�ร ล ดอ� ก�ร ซ่มั เ ศ ร��  
ค์วั�มัมัั�นใจัในตนเอง อ�ก�รกงัวัล สำมั�ธิิสำั�น)  

พ็ั ฒ น � ผู้ ล ลั พ็ ธิ ์ด� � น ก � ร เ รี ย น ร้�  ( เ ช่ น 
ค์วั�มัสำ�มั�รถท�งก�รเรียนร้� ก�รคิ์ดวิัเค์ร�ะห)์  
และลดภั�วัะโรค์อ�วัน มีัก�รพิ็จั�รณิ�ถง่อ�ก�ร 
ไ ม่ัพ็่งประสำงค์์ต่�ง  ๆ  ( เช่นก�รบ�ดเจ็ัด 
และอนัตร�ย) เช่นกนั

ข้อ้พิจ�รณ�อื�น ๆ 

 ค์ ณิ ะ ทำ � ง � น  G D G  ยัง พิ็ จั � ร ณิ � 
ค่์ � นิ ย มั แ ล ะ ค์ วั � มั นิ ย มั ขี อ ง ผู้้� ที� ไ ด� รั บ 

ผู้ลกระทบจั�กขี�อแนะนำ�สำำ�หรับประช�กร 
แต่ละกลุ่มัและค์ำ�ถ�มั PI/ECO ทั�งหมัด  
ทั�งสิำ�งที� เกี�ยวัขี�องกบัแหล่งขี�อม้ัลขีองค์ำ�แนะนำ�  

ผู้ลกระทบต่อค์วั�มัเสำมัอภั�ค์ด��นสุำขีภั�พ็  
และก�รเป็นที�ยอมัรบัและค์วั�มัเป็นไปได�ขีอง 

ค์ำ�แนะนำ� ด�วัยเหตุที�มีัค์วั�มัซำ ��ซ�อนค่์อนขี��งมั�ก 

ในเกณิฑ์์ก�รพิ็จั�รณิ�เหล่�นี�และ ในก�ร 

ประเมิันขีอง GDG สำำ�หรบัประช�กรแต่ละกลุ่มั  
บทสำรุปขีองก�รอภิัปร�ยว่ั�ด�วัยก�รประเมิัน 
องค์ป์ระกอบต่�ง ๆ เหล่�นี�ได�บรรย�ยไวั�ในส่ำวัน  

“หลกัฐ�นต่อขี�อแนะนำ�”

ระเบีัย่บัวิธี
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ข้้อแนืะนืำ� 

 ขี�อแนะนำ�ด��นสำ�ธิ�รณิสุำขีที� นำ� 
เสำนอในขี�อแนะนำ�เกี� ยวักับกิจักรรมั 
ท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งขีอง 
องค์ก์�รอน�มัยัโลก จััดทำ�ขี่ �นสำำ�หรับ 
ประช�กรทุกค์นและทุกกลุ่มัอ�ยุตั�งแต่  
5-65 ปีและส้ำงวัยักว่ั�นั�น โดยไม่ัเกี�ยวั- 
กบัเพ็ศ ภ้ัมิัหลงัท�งวัฒันธิรรมัหร่อสำถ�น- 
ภั�พ็ท�งเศรษฐศ�สำตรส์ำงัค์มั และเกี�ยวั- 
ขี�องกบัผู้้�ค์นในสำมัรรถภั�พ็ทุกร้ปแบบ 

 ขี�อแนะนำ�ใหม่ันั�นนำ�เสำนอด�วัย 
กลุ่มัอ�ยุและพ็ฤติกรรมั (กิจักรรมั 
ท � ง ก � ย แ ล ะ พ็ ฤ ติ ก ร ร มั เน่ อ ย นิ� ง )  
สำำ�หรบัค์ำ�แนะนำ�แต่ละชุด ค์ำ�บรรย�ย 
ส่ำวันเกริ�นนำ�ได�สำรุปผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ 
ที� เช่� อมัโยงกับกิจักรรมัท�งก�ยและ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งต�มัลำ�ดบัและต�มั 
มั�ด�วัยขี�อแนะนำ� มีัชุดขี�อม้ัลขี�อแนะนำ� 
เพ่็� อแจังว่ั�ประช�กรกลุ่มัเป้�หมั�ย 
จั ะ ทำ � ต � มั ขี�อ แน ะ นำ � โ ด ย ป ล อ ด ภััย 

ไ ด� อ ย่ � ง ไ ร  ขี� อ แ น ะ นำ � เ ห ล่ � นี� 
ไ ม่ั ใช่  “ขี�อแนะนำ �ที� มีัก�รวััดระดับ”  
ด�วัยตวััขีองมันัเอง แต่ได�มั�จั�กหลกัฐ�น 
ท � ง วิั ท ย � ศ � สำ ต ร์แ ล ะ มั � จั � ก ก � ร 
พิ็จั�รณิ�ที� ใช� ได�จัริง ซ่� งทบทวันและ 
แนะนำ�โดยค์ณิะทำ�ง�น GDG

 บทสำรุปขีองหลกัฐ�นท�งวิัทย�- 
ศ�สำตร์ที� สำนับสำนุนถ้กจััดไวั�สำำ �หรับ 
ขี�อแนะนำ�แต่ละชุด มีัค์ำ�ถ�มั PI/ECO  
เป็นโค์รงสำร��ง นำ�เสำนอหลกัฐ�นที� เช่�อมั 
โยงกบัผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่ยิ�งเป็น 
อย่�งแรก ต�มัมั�ด�วัยบทสำรุปขีอง 
หลกัฐ�นเร่�องก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ  
ท��ยที� สุำดค่์อ ก�รนำ�เสำนอบทสำรุปขีอง 
หลกัฐ�นว่ั�ด�วัยค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�ง 
ชนิดหร่อขีอบข่ี�ยที�แตกต่�งกนัขีองก�ร 
เปิดเผู้ยขี�อม้ัลและผู้ลลัพ็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ 
ต�มัที�มีัอย่้
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กิจักรรมัท�งก�ยในเด็กและวัยัรุ่นจัะเอ่ �อประโยชนต่์อผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ดงัต่อไปนี� ช่วัยพ็ฒัน� 
สุำขีภั�พ็ก�ย (ระบบหมุันเวีัยนโลหิตและค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มัเน่�อ) สุำขีภั�พ็ระบบหมุันเวีัยนโลหิต 
(ระบบค์วั�มัดนัโลหิต ไขีมันัในเล่อด นำ ��ต�ลในเล่อด และก�รต��นอินซ้ลิน) ค์วั�มัแข็ีงแรง 
กระด้ก, ผู้ลลพั็ธิด์��นก�รรบัร้�ขีองสำมัอง (ค์วั�มัสำ�มั�รถด��นก�รเรียนร้� ด��นก�รวิัเค์ร�ะห)์ 
สุำขีภั�พ็จิัต (ลดอ�ก�รซม่ัเศร��) และลดภั�วัะโรค์อ�วัน 

 สำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่น กิจักรรมัท�งก�ยเป็นได�ทั�งส่ำวันหน่�งขีองสำนัทน�ก�รและก�ร 
พ็กัผู่้อน (ก�รละเล่น เกมั กีฬ� หร่อก�ยบริห�รที�มีัก�รวั�งแผู้นไวั�) กิจักรรมัพ็ลศก่ษ� ก�รเดินท�ง  
(เดินท�งด�วัยอุปกรณิที์�มีัล�อ ก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�น) หร่อก�รทำ�ง�นบ��นในสำภั�พ็แวัดล�อมั 
ท�งก�รศก่ษ� บ��น และชุมัชน 

หลกัฐ�นและเหตุิผลสำนบัสำนุน 

สำำ�หรบัขี�อแนะนำ�เพ่็�อเด็กและวัยัรุ่น มีัก�รใช�บทปริทศันอ์ย่�งเป็นระบบ (22,25,35) และเพิ็�มับทปริทศัน์ใหม่ั 
อีก 16 ชิ �นที�พิ็ส้ำจันแ์ล�วัว่ั�เขี��เกณิฑ์ก์�รค์ดัอ�สำ�สำมัคั์รเขี�� ร�ยละเอียดวิัธีิวิัจัยัที�ค์รบถ�วัน ก�รแยะแยะขี�อม้ัล  
และชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�นมีัอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวักในเว็ับไซต ์: ชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�น4

• ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
• ห�กเด็กหร่อวัยัรุ่นไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัขี�อแนะนำ�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งจัะเป็นผู้ลดี 

ต่อสุำขีภั�พ็
• เด็กและวัยัรุ่นค์วัรจัะเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบัเบ�ก่อนแล�วัค่์อย ๆ  เพิ็�มัค์วั�มัถี� ค์วั�มัเขี�มัขี�น 

และระยะเวัล�ขี่ �นเร่�อย ๆ
• ก�รจัดัให�เด็กและวัยัรุ่นมีัค์วั�มัปลอดภัยั โอก�สำที�เท่�เทียมั และค์วั�มักล��ห�ญ่ที�จัะเขี��ร่วัมัใน 

ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� เพ็ลิดเพ็ลิน มีัค์วั�มัหล�กหล�ย และเหมั�ะสำมักบัอ�ยุและค์วั�มั 
สำ�มั�รถนั�นเป็นสิำ�งสำำ�ค์ญั่

เด็็กิและวััยรุ่ันื 
(อ�ยุ 5-17 ปี)

ข้้อแนืะนืำ�ด้็�นืกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย

แนะนำ�ให:้

เด็กและวยัรุ่นค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยอย่�งนอ้ยเฉลี�ยวนัละ 60 น�ที ติลอดทั�งสำปัด�ห ์
ในระดบัป�นกล�งถง้ระดบัหนกั โดยส่ำวนใหญ่่ค์วรเป็นกิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิก
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบัหนกั และกิจกรรมัสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรงใหก้บั 
กล�้มัเนื �อและกระด้กอย่�งนอ้ย 3 วนัต่ิอสำปัด�ห์
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

>

>
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4 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf
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ค์ว�มัเชื้�อมัโยงระหว่�งกิจกรรมัท�ง- 
ก�ยและผลลพัธิ์ด์�้นสุำข้ภ�พในเด็ก 
และวยัรุ่น (อ�ยุ 5-17 ปี) คื์ออะไร 

 หลักฐ�นกลุ่มัใหญ่่ ได�แสำดงไวั� 
ก่อนหน��นี�ว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยเป็น 
ระยะเวัล�น�นขี่ �นและหนักหน่วังขี่ �นใน 
เด็กและวัยัรุ่นนั�น สำมััพ็นัธิก์บัผู้ลลพั็ธิท์�ง 
สุำขีภั�พ็หล�ยประก�ร (1) หลกัฐ�นเม่ั�อ 
ไม่ัน�นมั�นี�ย่นยนัว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยที�  
เพิ็�มัขี่ �นจัะพ็ฒัน�สำมัรรถภั�พ็ขีองระบบ 
หัวัใจัและห�ยใจัและสำมัรรถภั�พ็ขีอง 
กล��มัเน่�อยด่กระด้กในเด็กและวัยัรุ่น (22,  
35) ตวััอย่�งเช่น ผู้ลด��นบวักที� เกิดขี่ �น 
เ ม่ั� อ ทำ � กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย ที� ร ะ ดับ 
ป�นกล�ง-หนกั 3 วันัต่อสำปัด�หข์ี่ �นไป  
เป็นระยะเวัล� 30 ถง่ 60 น�ที (22, 35)

 ในเด็กและวัยัรุ่น กิจักรรมัท�งก�ย 
ทั� วั ไ ป ที� ส่ำ วั นให ญ่่ เ ป็ นกิจั กร ร มั แ บ บ 
แอโรบิกกบัผู้ลลพั็ธิ ์ในแง่ดีด��นสุำข้ภ�พ 
ข้องหัวใจและหลอดเลือด  รวัมัถ่ง 
ปรบัปรุงค์วั�มัดนัโลหิต ไขีมันัในเล่อด ก�ร 
ค์วับคุ์มันำ ��ต�ล และก�รต��นอินซ้ลิน 
ที�ดีขี่ �น มีัค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์ไปในทิศท�งเดียวั 
กนั (35) ก�รทบทวันวัรรณิกรรมัเม่ั� อ 
เร็วั ๆ  นี�ได�ตรวัจัสำอบประสิำทธิิภั�พ็ขีองกิจั- 
กรรมัท�งก�ยที�โรงเรียน (46) ก�รออกกำ�-
ลงัที�มีัค์วั�มัเขี�มัขี�นส้ำงในระยะเวัล�สำั�น (47)  
และก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบแรงต��น (48)  
เปรียบเทียบกบัก�รไม่ัมีัก�รแทรกแซง 
ใน ก � ร วััด ค่์ � สุำ ขี ภั � พ็ โร ค์ หัวัใจั แ ล ะ 
หลอดเล่อด จั�กบทปริทัศน์ทั�งหมัด 
3 ชิ �น มีัหลกัฐ�นต่อเน่�องว่ั�ก�รแทรก- 

แซงนั�น เช่�อมัโยงกบัผู้ลลพั็ธิสุ์ำขีภั�พ็หวััใจั 
และหลอดเล่อดที�วัดัได� แมั�ว่ั�ค์วั�มัแม่ัน- 
ยำ�จัะแปรผู้นัต�มัขีน�ดขีองผู้ลกระทบ  
และก�รทดลองขีองแต่ละบุค์ค์ล 2-3 ค์รั�ง 
พ็บผู้ลดีขีองกิจักรรมัท�งก�ยที� มีันัย- 
สำำ�ค์ญั่ต่อผู้ลลพั็ธิข์ีองสุำขีภั�พ็หัวัใจัและ 
หลอดเล่อดในทุกท�ง บทปริทศันฉ์บบั 
หน่� งที� มีักลุ่มัทดลองแบบสุ่ำมัและมีัก�ร 
ค์วับคุ์มั 19 ฉบับ (n=11988) (46)  
ชี �ว่ั �ร � ย ก�ร กิจั กร ร มั ท�ง ก� ย ขีอง 
โรงเรียนเช่�อมัโยงกบัสำภั�พ็ค์วั�มัดนัโลหิต 
ที� ดีขี่ �นอย่�งมีันัยสำำ�ค์ัญ่ (ES= 0.21  
[95% CI: 0.42 to 0.01]; p= 0.04)  
และอินซ้ลินขีณิะอดอ�ห�ร (ES= 0.12  
[95% CI: 0.42 to 0.04]; p= 0.03) เทียบ 
กับ ภั � วั ะ ที� ไ ม่ั มีั ก � ร แท ร ก แซ ง จั � ก 
กิจักรรมัท�งก�ย 

 มีัร�ยง�นพ็บว่ั� กิจักรรมัท�งก�ย 
มีัค์วั�มัเช่�อมัโยงในท�งที� เอ่ �อประโยชน ์
ต่อภ�วะโรค์อว้น และกิจักรรมัระดบัที�ส้ำง 
กว่ั�อ�จัจัะเกี� ยวัเน่� องกับสำถ�นะขีอง 
นำ ��หนกัที�เหมั�ะสำมักบัสุำขีภั�พ็ในเด็กและ 
วัยัรุ่น (22,35) ผู้ลก�รทดลองนี� โดย 
ทั�วัไปแล�วัจัะชดัเจันที� สุำดในก�รวิัจัยัแบบ 
ขี��มักลุ่มั ซ่�งผู้ลจัะผู้สำมัปนเปไปจั�กก�ร 
วิัจััยจั�กก�รสำังเกตแบบค์�ดหวัังผู้ล  
ซ่�งจัำ�กดัค์วั�มัเขี��ใจัเกี�ยวักบัทิศท�งขีอง 
ค์ วั � มั เ กี� ย วั โ ย ง ที� ไ ด�รับ ร � ย ง � น มั �  
บทปริทศันเ์ร่� องก�รทดลองก�รแทรก 
แซงกิจักรรมัท�งก�ยฉบบัเม่ั�อไม่ัน�นนี�  
(ก�รออกกำ�ลงัที�มีัค์วั�มัเขี�มัขี�นส้ำงในระยะ 
เวัล�สำั�น [HIIT] ที� เกิดขี่ �นในห�องทดลอง  
ก � ร เ รี ย น แ บ บ ก ร ะ ฉั บ ก ร ะ เ ฉ ง ใ น 
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ห� องเรียน ก�รออกกำ�ลังก�ยแบบ 
มีัแรงต��น) แสำดงผู้ลที� ไม่ัค์งที�  โดยง�น 
วิัจัยัส่ำวันใหญ่่ที�รวัมัไวั�ในบทปริทศัน์ ไม่ั 
ได�ร�ยง�นถ่งผู้ลกระทบ (47, 49, 50)  
แมั�กระนั�น บทปริทศันที์�มั�จั�กง�นวิัจัยั 
ที� มีัก�รสำงัเกตระยะย�วัและก�รทดลอง 
แบบขี��มักลุ่มัแสำดงให� เห็นถ่งผู้ลใน 
ท�งลบต่อค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยที� มีัก�รใช�เค์ร่� องม่ัอวััดก��วั 
ก�รวััดภั�วัะโรค์อ�วัน ดัชนีมัวัลก�ย  
หร่อขีน�ดรอบเอวั (51) โดยภั�พ็รวัมัแล�วั  
มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัเช่� อถ่อเป็นจัำ�นวัน 
น�อยที�ว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยนั�นเกี�ยวัเน่�อง 
กบัก�รจัดัก�รให�มีันำ ��หนกัเหมั�ะสำมั และ 
ต�องก�รก�รวิัจััยเพิ็� มัเติมัเพ่็� อกำ�หนด 
ทิศท�งและค์วั�มัแข็ีงแรงขีองค์วั�มั 
เช่�อมัโยง

 มีัหลักฐ�นน�อยชิ�นที� ตรวัจัสำอบ 
ค์วั�มัเกี�ยวัเน่�องระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย 
แ ล ะ ก � ร พัฒ น� ท ัก ษ ะ ก � ร พัฒ น� 
กล�้มัเนื �อในเด็กและวัยัรุ่น บทปริทศัน ์
ที� มีัอย่้ปัจัจุับนั ชี �ว่ั�ไม่ัมีัก�รค์�นพ็บใด ๆ 
( 2 2 )  ง � น วิั จััย เพิ็� มั เ ติ มั ที� เ กี� ย วั กับ 
ก � ร พ็ั ฒ น � ก ล� � มั เ น่� อ เ พ่็� อ พ็ั ฒ น � 
ขี�อแนะนำ�ในอน�ค์ตเป็นสิำ�งจัำ�เป็น

 สำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่น กิจักรรมัที�  
เสำริมัสำร��งกระด้กสำ�มั�รถเกิดร่วัมักบั 
ก � ร เ ล่ น เ ก มั  ก � ร วิั� ง  ก � ร ห มุั น ตัวั  
หร่อกระโดด กิจักรรมัท�งก�ยนั�นเกี�ยวั 
เน่�องในท�งบวักกบัก�รสำะสำมัมัวัลกระด้ก  
และ/หร่อโค์รงสำร��งกระด้ก และหลกัฐ�น 
ฉบบัเม่ั� อไม่ัน�นมั�นี�ก็สำนับสำนุนว่ั�เด็ก 

และวัยัรุ่นที� มีัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
มั�กกว่ั�เพ่็� อนจัะมีัมัวัลกระด้กที� ดีกว่ั�  
ปริมั�ณิแร่ธิ�ตุในกระด้กหร่อค์วั�มั 
หน�แน่นกระด้กส้ำงกว่ั� และค์วั�มัแข็ีงแรง 
ขีองกระด้กที�มั�กกว่ั� (35) ก�รทำ�ให� 
สุำข้ภ�พกระด้กแข็ีงแรงที� สุำดในวัยัเด็ก 
และวัยัรุ่นจัะช่วัยป้องกนัโรค์กระด้กพ็รุน 
และกระด้กร��วัในช่วังต่อ ๆ มั�ขีองชีวิัต

 ก�รพ็ฒัน�และค์งหน��ที�ท�งก�ร 
รบัร้�เอ�ไวั�เป็นสิำ�งจัำ�เป็นสำำ�หรบัทุกช่วัง 
ขีองชีวิัต กิจักรรมัท�งก�ยในเด็กและ 
วัยัรุ่น มีัผู้ลในท�งบวักกบัก�รรบัร้แ้ละ 
ผลก�รเรียน (ตวััอย่�งเช่น ก�รเรียนร้�  
ค์วั�มัจัำ� และหน��ที� ในก�รวิัเค์ร�ะห์)  
(22,35) ในง�นวิัจัยัล่�สุำดชิ�นหน่� ง (19  
RCTs; n= 5038) ชี �ให�เห็นว่ั�ก�รแทรก 
ก�ร ออ ก กำ � ลัง ก� ย ไวั�ห ล� ย ช่วัง ต่ อ 
สำปัด�ห ์เป็นเวัล�    6   สำปัด�หห์ร่อมั�กกว่ั�นั�น  
มีัค์วั�มัสำัมัพ็ันธิก์ับก�รเปลี� ยนแปลง 
เป็นอย่�งยิ�งในก�รวัดัผู้ลด��นก�รเรียนร้� 
เช่น ก�รค์วับคุ์มัยับยั�ง (SMD 0.26  
[95% CI: 0.08 to 0.45], p= < 0.01)  
หน่วัยค์วั�มัจัำ�ในก�รทำ�ง�น (SMD 0.10  
[95% CI: -0.05 to 0.25], p= < 0.02)  
และค์วั�มัย่ดหยุ่นท�งค์วั�มัคิ์ด (SMD  
0.14 [95% CI:  -0.03 to 0.31],  
p= < 0.04) เปรียบเทียบกบัเม่ั�อไม่ัมีัก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยมั�แทรกแซง กิจักรรมัท�ง 
ก�ยยงัช่วัยลดค์วั�มัเสีำ�ยงที�จัะเผู้ชิญ่กบั 
ภั�วัะซม่ัเศร��และอ�ก�รซม่ัเศร��ในเด็ก 
และวัยัรุ่นที� เป็นและไม่ัเป็นโรค์ซม้ัเศัร�้  
(35) และอ�จัเปรียบได�กับก�รบำ�บัด 
ท�งจิัตและท�งย�เพ่็�อลดอ�ก�รนั�น ๆ 

ข้้อัแนะนำา
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 แมั�ว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยอ�จัมีัค์ว�มั 
เสีำ�ยงจ�กเหตุิไม่ัพง้ประสำงค์ ์(53) แต่ก็มีั 
ห ลัก ฐ � น อ ย่ � ง จัำ � กัด ที� ร � ย ง � น ถ่ง 
อันตร�ยที� เ กี� ยวัเน่� องกับระดับขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยที�แนะนำ�เพ่็�อสุำขีภั�พ็ที�ดี 
(35) จั�กหลกัฐ�นที� มีัอย่้และค์ำ�แนะนำ� 
ขีองผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ ค์วั�มัเสีำ�ยงที�อ�จัเกิดขี่ �น 

นั�นเช่� อมัโยงกับปริมั�ณิและชนิดขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยที�แนะนำ�สำำ�หรบัเด็กและ 
วัยัรุ่นนั�นน�อยมั�ก และลดได�ด�วัยก�รเพิ็�มั 
ระดบักิจักรรมัและค์วั�มัหนกัหน่วังอย่�ง 
ต่อเน่�อง    โดยเฉพ็�ะเด็กและวัยัรุ่นที�ไม่ัค่์อย 
ขียบัร่�งก�ย เป็นที� ร้�กนัว่ั�ก�รเขี��ร่วัมั 
กีฬ�บ�งประเภัทนั�นเพิ็�มัค์วั�มัเสีำ�ยงในก�ร 
บ�ดเจ็ับและเพิ็�มัค์วั�มัหนกัหน่วังในก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยด�วัย (53) เร�ต�องก�รง�น
วิัจัยัเพิ็�มัเพ่็�อเสำริมัฐ�นค์วั�มัร้�ในเน่�อห�นี�

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่� 
• มีั ห ลั ก ฐ � น ที� มีั ค์ วั � มั เ ช่� อ ถ่ อ ไ ด� 

ป�นกล�งว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยที�  
ระดบัป�นกล�งและหนักเป็นระยะ 
เวัล�น�นเกี�ยวัโยงกบัค์วั�มัแข็ีงแรง 
ขี อ ง ก � ร ห มุั น เ วีั ย น โ ล หิ ต แ ล ะ 
กล��มัเน่�อ สุำขีภั�พ็หลอดเล่อดหัวัใจั  
และสุำขีภั�พ็กระด้กในเด็กและวัยัรุ่น

• มีั ห ลั ก ฐ � น ที� มีั ค์ วั � มั เ ช่� อ ถ่ อ ไ ด� 
ป�นกล�งว่ั�  กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
ป�นกล�งและหนักทั�งระยะสำั�นและ 
ระยะย�วัมีัผู้ลดีต่อค์วั�มัสำ�มั�รถใน 
ก�รรบัร้�ผู้ลก�รเรียน และสุำขีภั�พ็จิัต 

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัเช่�อถ่อได�น�อยว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยมีัค์วั�มัเกี�ยวัเน่�องที�  
เอ่ �อต่อก�รจัดัก�รต่อสำภั�พ็นำ ��หนกัที�  
เหมั�ะสำมัในเด็กและวัยัรุ่น

เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปี)

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัเช่�อถ่อได�น�อยว่ั� 
ค์วั�มัเสีำ�ยงสำำ�หรบัปริมั�ณิและชนิด 
ขีองกิจักรรมัท�งก�ยที�แนะนำ�สำำ�หรบั 
เด็กและวััยรุ่นนั�นตำ� �และมีันำ ��หนัก 
เทียบไม่ัได�กบัคุ์ณิประโยชน์

มีัค์ว�มัเกี�ยวเนื�องเรื�องปริมั�ณหรือไม่ั 
( ป ริ มั � ณ  ร ะ ย ะ เ ว ล �  ค์ ว � มั ถี� 
ค์ว�มัหนกัหน่วง)

 แมั�จัะมีัหลกัฐ�นมั�กมั�ยแสำดงให�
เห็นว่ั�มีัก�รเช่�อมัโยงในท�งบวักระหว่ั�ง
กิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ 
ในเด็กและวัยัรุ่น ง�นวิัจัยัน�อยชิ�นมั�กที�  
จัะกล่�วัถ่งประเด็นขีองก�รตอบสำนอง 
ต่อปริมั�ณิ แมั�กระนั�น ร้ปร่�งที�แน่นอน 
ขีองเสำ�นโค์�งก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ  
และ/หร่อก�รมีัอย่้ขีองค่์�ขีีดจัำ�กัด  
(ที�แยกค์วั�มัแตกต่�งระหว่ั�งค์วั�มัเสีำ�ยง 
ที� ตำ� �กว่ั�และส้ำงกว่ั�) สำำ�หรับกิจักรรมั 
ท�งก�ยและผู้ลลัพ็ธิต่์อสุำขีภั�พ็โดย 
เฉพ็�ะนั�น ยังมีัค์วั�มัเขี��ใจัน�อยกว่ั� 
สำำ �หรับเ ด็ กและวััย รุ่นเ ม่ั� อ เที ยบกับ 
ประช�กรผู้้� ใหญ่่ แต่อย่�งไรก็ต�มั  
มีัหลักฐ�นมั�กมั�ยแสำดงให� เห็นว่ั�มีั 
ประโยชนท์�งสุำขีภั�พ็มั�กมั�ยที� เกิดขี่ �น 
เม่ั�อทำ�กิจักรรมัท�งก�ยทุกวันัเป็นเวัล� 
60 น�ที (22,35) และไม่ัมีัหลกัฐ�นแย�ง 
ในท�งอ่� น  จั่งสำ รุป ได� ว่ั�หลักฐ�นที�  
ทัน สำ มััย นี� ไ ด� ย่ น ยัน ค์ำ � แน ะ นำ � ขี อ ง 
องค์ก์�รอน�มัยัโลกฉบบัปัจัจุับนั  สำำ�หรบั 
กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�ง-หนกั  
อย่�งน�อย 60 น�ทีต่อวันั 
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 อย่�งไรก็ดี ก�รทบทวันหลกัฐ�น 
ทั�งหมัด ซ่�งรวัมัทั�งผู้ลล่�สุำดจั�กก�รวิัจัยัที�  
ใช�เค์ร่�องม่ัอวัดักิจักรรมัท�งก�ยด�วัยนั�น  
ไม่ัได�รับรองก�รรักษ�ขี�อกำ�หนดขีอง 
กิจั ก ร ร มั ท � ง ก � ย ขีั�น ตำ� � อ ย่ � ง น� อ ย  
60 น�ที ทั�งในระดบักล�งและระดบัหนกั 
เพ่็�อสุำขีภั�พ็ที�ดี ชี �ให�เห็นว่ั�ง�นวิัจัยันั�นใช�  
“ค่์�เฉลี�ย” โดยกวั��ง 60 น�ทีต่อวันั ไม่ัใช่ 
ค่์�ขีอบเขีตขีั�นตำ� �ประจัำ�วันัที�  60 น�ที  
เพ่็�อประเมิันประโยชนข์ีองกิจักรรมัท�ง- 
ก�ยต่อผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ ก�รทบทวัน 
วัรรณิกรรมัสำรุปว่ั� ค์วัรแก�ไขีขี�อแนะนำ� 
ใหม่ัให�สำะท�อนหลกัฐ�นนี�อย่�งใกล�เคี์ยง 
ขี่ �น 

 ประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็หลอดเล่อด 
และหวััใจัจั�กก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�  
ระดับหนักเป็นประจัำ�นั�นเป็นที� ร้�กันดี 
อย่้แล�วั และบทปริทัศนเ์ม่ั� อไม่ัน�นมั� 
นี�ยงัมีัหลกัฐ�นสำนับสำนุนเพิ็�มัเติมั (35)  
ตวััอย่�งเช่น บทปริทศัน ์(54) แสำดงให�เห็น 
ว่ั�ก�รออกกำ�ลงัที� มีัค์วั�มัเขี�มัขี�นส้ำงใน 
ระยะเวัล�สำั�น เทียบกบัก�รออกกำ�ลงัก�ย 
แบบต่อเน่�องที�ค์วั�มัเขี�มัขี�นป�นกล�งมีั 
ผู้ลในท�งบวักระดบัป�นกล�งต่อสุำขีภั�พ็ 
ก�รไหลเวีัยนโลหิต (SMD= 0.51 [95%  
CI: 0.33 to 0.69], p= < 0.01; I 2= 0%)  

ไม่ัมีัหลกัฐ�นว่ั�ระยะเวัล�ก�รแทรกแซง  
วิัธีิก�รออกกำ�ลงัก�ย อตัร�ก�รออกกำ�ลงั 
ก�ยและก�รพ็กัผู่้อน และช่วังขีองก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยจัะเปลี� ยนผู้ลขีองค์วั�มั 
แข็ีงแรงในก�รหมุันเวีัยนโลหิตได� ผู้ลก�ร 
ทดลองนี�สำอดค์ล�องกบับทปริทศันอ่์�น ๆ  
(22, 35, 47) และยิ�งรบัรองขี�อแนะนำ�ที�ว่ั� 
เด็กและวัยัรุ่นนั�นค์วัรทำ�กิจักรรมัที�ระดบั 
หนักเป็นประจัำ� เพ่็� อเสำริมัสำร��งค์วั�มั 
แข็ีงแรงขีองระบบไหลเวีัยนโลหิต

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�
• หลกัฐ�นย่นยนัขี�อแนะนำ�ขีององค์ก์�ร 

อน�มััยโลกว่ั�ด�วัยก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�งถง่หนกั 60  
น�ทีต่อวันั 

• หลกัฐ�นรบัรองก�รแก�ไขีขี�อกำ�หนด 
เกี� ยวักับกิจักรรมัท�งก�ยตำ� � สุำด  
60 น�ทีต่อวันัก่อนหน��นี�เป็นค่์�เฉลี�ย 
อย่�งน�อย 60 น�ทีต่อวันัต่อสำปัด�ห ์ 
ซ่�งสำะท�อนให�เห็นหลกัฐ�นได�ใกล�ชิด 
กว่ั�

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อระดบั 
ป�นกล�งว่ั�  กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
หนักเป็นระยะเวัล�น�นสำมััพ็ันธิก์บั 
ค์วั�มัแข็ีงแรงขีองระบบไหลเวีัยน 
โลหิตที�เพิ็�มัขี่ �น 

ข้้อัแนะนำา
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ค์ ว � มั สำ ัมั พ ัน ธิ์ ์เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ติ � มั 
ประเภทหรือข้อบข่้�ยข้องก�รทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ยหรือไม่ั 

 สำำ�หรับเด็กและวััยรุ่น กิจักรรมั 
ท�งก�ยรวัมัถ่ง ก�รละเล่น เกมั กีฬ�  
ก�รเดินท�ง สำนัทน�ก�ร วิัช�พ็ลศ่กษ�  
หร่ อ ก�ร ออ ก กำ � ลัง ก� ย วั�ง แ ผู้ นไวั�  
ในบริบทขีองกิจักรรมัในค์รอบค์รัวั  
โรงเรียน และชุมัชน อย่�งไรก็ดี ง�นวิัจัยั 
บ �ง ง � น เ ป รี ย บ เที ย บ ป ร ะ เ ภั ท หร่ อ 
ขีอบข่ี�ยขีองกิจักรรมัท�งก�ยในเด็ก 
และวัยัรุ่นโดยตรง ดงันั�นจัง่ไม่ัมีัหลกัฐ�น 
เพี็ยงพ็อที�จัะกำ�หนดว่ั� ค์วั�มัเกี�ยวัโยง 
ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิ ์
ท�งสุำขีภั�พ็ที�หล�กหล�ยเปลี�ยนแปลง 
ต � มั ป ร ะ เ ภั ท ขี อ ง กิ จั ก ร ร มั  ( เ ช่ น  
ก�รออกกำ�ลังแบบแอโรบิค์กับก�ร 
ออกกำ�ลังก�ยเพ่็� อเสำริมักล��มัเน่�อ)  
หร่อขีอบข่ี�ยขีองกิจักรรมัท�งก�ย  
(เช่น ก�รเดินท�งอย่�งค์ล่องแค์ล่วั  
(ก�รเดินและก�รปั� นจัักรย�น) และ 
วิัช�พ็ลศ่กษ�เปรียบเทียบกบัก�รกีฬ�/ 
สำนัทน�ก�ร)

 มีัหลักฐ�นที� แสำดงว่ั� ทั�งระดับ 
กิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบั 
ป�นกล�งถ่งระดับหนักเช่� อมัโยงกับ 
ระบบก�รไหลเวีัยนโลหิตที�แข็ีงแรงขี่ �น 
และกิจักรรมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบั 
กล��มัเน่�อที� เพิ็� มัขี่ �นนั�น จัะเสำริมัค์วั�มั 

แข็ีงแรงขีองกล��มัเน่�อในเด็กและวัยัรุ่น  

หลักฐ�นชิ�นนี�ร�ยง�นว่ั� ขี�อแนะนำ� 
ระดบัสำ�กลด��นกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อ 
สุำขีภั�พ็ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกฉบบัปี  
2553 (1) ซ่�งแนะนำ�ก�รรวัมักิจักรรมัสำร��ง 
ค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบักล��มัเน่�อและกระด้ก 
อย่�งน�อย 3 วันัต่อสำปัด�ห ์หลกัฐ�นที�ปรบั 
ให�เป็นปัจัจุับนัย่นยนัว่ั�กิจักรรมัย่ดหยุ่น 
กล��มัเน่�อ 3 วันัต่อสำปัด�หมี์ัประสิำทธิิภั�พ็ 
ที� จัะปรับปรุงตัวับ่งชี�ค์วั�มัแข็ีงแรง 
กล��มัเน่�อ อย่�งไรก็ต�มั ไม่ัมีัหลกัฐ�น 
เพี็ยงพ็อที�จัะแสำดงร�ยละเอียดเฉพ็�ะ 
ขีองช่วังค์วั�มัต่อเน่� องและค์วั�มัหนัก- 
หน่วัง ซ่�งเป็นผู้ลส่ำวันใหญ่่มั�จั�กค์วั�มั 
ต่�งขีองระยะเวัล�ต�มัที� ประเมิันไวั�ใน 
วัรรณิกรรมั (22,  35)  มีัหลักฐ�น 
น� อ ย ชิ� น ใ น เ ร่� อ ง ขี อ ง ผู้ ล ก ร ะ ท บ 
เชิงป้องกนัขีองก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบ 
ออกแรงต��นต่อสุำขีภั�พ็หลอดเล่อดและ 
หวััใจั และเป็นไปไม่ัได�ที�จัะระบุขี�อม้ัลเพิ็�มั 
เติมั เช่น เร่�องระยะเวัล� ด�วัยก�รให�ค์วั�มั 
สำำ�ค์ัญ่ส่ำวันที� ห�ยไปสำำ�หรับขี�อม้ัลใหม่ั 
ในเร่�องขีองบุค์ลิกลกัษณิะมั�กกว่ั�ค์วั�มั- 
ถี� ในก�รทำ�กิจักรรมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรง 
ให�กับกล��มัเน่�อสำำ�หรับเด็กและวััยรุ่น  
ง�นวิัจััยในอน�ค์ตค์วัรกล่�วัถ่งคุ์ณิ 
ประโยชนด์��นสุำขีภั�พ็ขีองกิจักรรมัท�ง
ก�ยเฉพ็�ะอย่�งและขีอบข่ี�ย เพ่็�อให�มีั 
ขี�อม้ัลจัำ�เพ็�ะขีองขี�อแนะนำ�ในส่ำวันนี�เพิ็�มั 
มั�กขี่ �น

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่� 
• มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ระดบัป�นกล�ง 

ว่ั� ค์วัรทำ�กิจักรรสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรง 
ให�กับกล��มัเน่�ออย่�งน�อย 3 วััน 
ต่อสำปัด�ห์
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ข้้อแนืะนืำ�
ด้็�นืพฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง ค่์อ เวัล�ที�ใช�ไปกบัก�รนั�งนิ�งหร่อนอนลง โดยมีัก�รใช�พ็ลงัง�นแต่น�อย  
ขีณิะต่�น ในสำภั�พ็แวัดล�อมัที�โรงเรียน บ��น ชุมัชน และก�รเดินท�ง

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งนั�นไม่ัได�มีัก�รกล่�วัถง่ไวั�ในขี�อแนะนำ�ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกปี 2553  
แต่ในช่วังทศวัรรษที�ผู่้�นมั� มีัองค์ก์�รวิัจัยัที�เพิ็�มัขี่ �นในก�รตรวัจัสำอบผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ที�เกี�ยวัเน่�อง 

กบัมั�ตรวัดัและชนิดขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�หล�กหล�ย เทค์โนโลยีและก�รส่ำ�อสำ�รแบบดิจิัทลั 
กำ�หนดว่ั� ผู้้�ค์นจัะทำ�ง�น เรียน เดินท�ง และใช�เวัล�พ็กัผู่้อนอย่�งไร ในประเทศส่ำวันใหญ่่ เด็กและ 
วัยัรุ่นใช�เวัล�ส่ำวันใหญ่่ไปกบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง โดยเฉพ็�ะก�รสำนัทน�ก�ร เช่น ค์วั�มับนัเทิง 
ผู่้�นหน��จัอ (โทรทศันแ์ละค์อมัพิ็วัเตอร)์ และก�รส่ำ�อสำ�รแบบดิจิัทลั เช่น โทรศพั็ทม่์ัอถ่อ 

 สำำ�หรบัขี�อแนะนำ�เพ่็�อเด็กและวัยัรุ่นนี� มีัก�รทบทวันวัรรณิกรรมัอย่�งเป็นระบบ (24, 25)  
และใช�บทปริทศันเ์พิ็�มัใหม่ัอีก 7 ฉบบัที�ตรวัจัสำอบแล�วัว่ั�เขี��เกณิฑ์ก์�รนำ�ขี�อม้ัลเขี�� ร�ยละเอียด 
ค์รบถ�วันเกี�ยวักบักระบวันวิัธีิ ก�รแยกขี�อม้ัล และชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�นอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวักบนเว็ับไซต ์ :  
ชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�น5

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในวัยัเด็กและวัยัรุ่นที�เพิ็�มัขี่ �นมั�นั�นต�มัมั�ด�วัยผู้ลเสีำยต่อสุำขีภั�พ็ ดงันี� 

ภั�วัะโรค์อ�วันที�เพิ็�มัขี่ �น สุำขีภั�พ็หลอดเล่อดหวััใจั ค์วั�มัแข็ีงแรง ค์วั�มัประพ็ฤติ พ็ฤติกรรมั 
เอ่ �อสำงัค์มัที�แย่ลง และช่วังเวัล�นอนหลบัที�ลดลงด�วัย

แนะนำ�ให:้
เด็กและวยัรุ่นค์วรจำ�กดัเวล�ที�มีัพฤติิกรรมัเนือยนิ�ง โดยเฉพ�ะเวล�ที�อย่้กบั 

หน�้จอเพื�อค์ว�มับนัเทิง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ตำ��

>

ข้้อัแนะนำา

5 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf
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อะไรคื์อค์ว�มัสำมััพนัธิ์ร์ะหว่�งพฤติิ- 
กรรมัเนือยนิ�งและผลต่ิอสุำข้ภ�พในเด็ก 
และวยัรุ่น (อ�ยุ 5-17 ปี)

 ห ลัก ฐ � น บ่ ง ชี�ว่ั � เวั ล � ที� ใ ช�กับ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที� เพิ็� มัมั�กขี่ �นนั�น  
โดยเฉพ็�ะเวัล�ที�อย่้กบัหน��จัอ สำมััพ็นัธิ ์
กบัผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ที�แย่ลง (24, 35) 
ตวััอย่�งเช่น เวัล�ที�อย่้กบัหน��จัอที�ย�วั 
น�นขี่ �น (รวัมัถง่เวัล�ด้โทรทศัน)์ เช่�อมัโยง 
กบัสุำขีภั�พ็และสุำขีภั�พ็ด��นหลอดเล่อด 
หัวัใจัที�แย่ลงในเด็กและวัยัรุ่น หลกัฐ�น 
จั�กก�รประเมิันค์วั�มัเช่� อมัโยงด�วัย 
อุปกรณิร์ะหว่ั�งก�รศ่กษ�พ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งและก�รแทรกแซงแสำดงให�เห็น 
ถ่งผู้ลกระ ทบป�นกล�ง แมั� ว่ั�จัะมีั 
ผู้ลกระทบมั�กกว่ั�กบัผู้้�ที� มีัภั�วัะนำ ��หนกั 
เกิน (55) มีัหลกัฐ�นอย่้จัำ�กดัที� ชี �ให�เห็น 
ว่ั�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งไม่ัมีัผู้ลต่อสุำขีภั�พ็ 
กระด้กในเด็กและวัยัรุ่น 

 แมั�จัะมีัผู้ลก�รทดลองที� หล�ก- 
ห ล � ย มั � ก ขี่ �น  แ ต่ ห ลักฐ � น ยัง ชี�ว่ั � 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งอ�จัเช่� อมัโยงกับ 
ก�รวััดภั�วัะโรค์อ�วันที� ไม่ัน่�พ็่งพ็อใจั  
(24, 25) บทปริทศันชิ์�นหน่� งเกี� ยวักบั 
ก�รวิัจััยขี��มักลุ่มัขีน�ดใหญ่่ร�ยง�น 
ว่ั� พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที� มั�กกว่ั� 2  
ชั� วัโมังต่อวันั (วัดัจั�กเวัล�ทั�งหมัดที� ใช� 
อย่้กบัหน��จัอ) นั�นเกี�ยวัเน่�องในเชิงบวัก 
กบัภั�วัะโรค์อ�วัน/นำ ��หนกัเกินในวัยัเด็ก 
เม่ั�อเทียบกบัระดบัที�ตำ��กว่ั� (น�อยกว่ั� 2  
ชั�วัโมังต่อวันั) (56) อย่�งไรก็ดี บทปริทศัน ์
ที�มั�จั�กง�นวิัจัยัแบบขี��มักลุ่มัจัำ�นวัน 20  

ชิ �นไม่ัพ็บว่ั�มีัก�รเช่� อมัโยงอย่�งมีันัย- 
สำำ �ค์ัญ่ท�งสำถิติระหว่ั�งก�รนั� ง เ ล่น 
วีัดีโอเกมัอย่้เฉย ๆ กับดัชนีมัวัลก�ย 
ในเด็กและวัยัรุ่น บทปริทศันที์�ทบทวัน 
ง�นวิัจัยั 29 ชิ �นอย่�งเป็นระบบสำรุปว่ั�  
ง�นวิัจัยัหล�ยชิ�นร�ยง�นค์วั�มัเช่�อมัโยง 
ที� ไม่ัน่�พ็ง่พ็อใจัระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อย 
นิ� งและเค์ร่� องบ่งชี�ภั�วัะ โรค์อ�วันใน 
เย�วัชน เม่ั�อพ็ฤติกรรมันั�นร�ยง�นด�วัย 
ก�รบนัท่กด�วัยตนเองระหว่ั�งเวัล�ที�อย่้ 
กบัหน��จัอ (55) อย่�งไรก็ต�มั บทปริทศัน ์
ระบุว่ั� ค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ขีองก�รเช่�อมัโยงยงัมีั 
อย่้น�อยและแทบจัะเป็น 0 สำำ�หรบัก�ร 
วิัจัยัที�ประเมิันพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งโดยใช� 
เค์ร่� องม่ัอ ก�รวิัจัยัก�รแทรกแซงชี�ให� 
เห็นผู้ลกระทบน�อยมั�ก แมั�ว่ั�จัะมีัผู้ล 
กระทบที�ร��ยแรงกว่ั�สำำ�หรบัผู้้�ที� มีัภั�วัะ 
นำ ��หนักเกิน (55) ง�นวิัจััยเพิ็� มัเติมั 
เ กี� ย วั กั บ ค์ วั � มั เ ช่� อ มั โ ย ง ร ะ ห ว่ั � ง 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและก�รวัดัไขีมันันั�น  
มีัค์วั�มัจัำ�เป็น

 แมั�ว่ั�จัะยงัอย่้ในขีั�นตอนก�รรวับ 
รวัมัประเด็นในก�รวิัจัยั หลกัฐ�นบ�งชิ�น 
ชี �ว่ั�อ�จัมีัค์วั�มัเกี� ยวัเน่� องในท�งลบ 
ระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งกับค์วั�มั 
เป็นอย่้และคุ์ณิภั�พ็ชีวิัต รวัมัถ่งค์วั�มั 
สำมััพ็ันธิที์� ไม่ัน่�พ็่งพ็อใจัระหว่ั�งค์วั�มั 
ซ่มัเศร��กบัเวัล�พ็กัผู่้อนหน��จัอในเด็ก 
และวััย รุ่น  (58,  59)  ตัวัอย่�งเช่น  
ระยะเวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที�  
ย�วัน�นขี่ �น ประเมิันจั�กเวัล�ที�อย่้กบั 
หน��จัอและก�รใช�ค์อมัพิ็วัเตอร์บ�ง 
ร้ปแบบ อ�จัสำมััพ็นัธิก์บัสุำขีภั�พ็จิัตที�แย่ลง  
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(24) ในบทปริทศันอี์กชิ�นเม่ั� อเร็วั ๆ นี�  
ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อย 
นิ�งและอ�ก�รวิัตกกงัวัลนั�นพ็บได�ในง�น 
วิัจัยั 5 จั�ก 8 ชิ �น แมั�ว่ั�ผู้ลจัะไม่ัค์งที�จั�ก 
ก�รวัดัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที� ต่�งกนัใน 
ง�นวิัจัยัเหล่�นั�น(60) หลกัฐ�นอ่�นชี�ว่ั� 
ระยะเวัล�ก�รด้โทรทศันแ์ละก�รเล่นเกมั 
วิัดีโอที� ย�วัน�นขี่ �นเกี� ยวัเน่� องอย่�งยิ� ง 

กับ ก � ร วััด ผู้ ล ขี อ ง ค์ วั � มั ป ร ะ พ็ ฤ ติ / 
พ็ฤติกรรมัเอ่ �อสำังค์มัที� ไม่ัน่�พ็่งพ็อใจั  
(24) และก�รใช�เวัล�อย่้กบัหน��จัอและ 
ด้โทรทัศน์ที� ย�วัน�นขี่ �นนั�นสำัมัพ็ันธิ ์
กับค์วั�มัต่อเน่� องในก�รนอนหลับที�  
สำั�นลง แมั�ว่ั�จัะ ไม่ัมีัค์วั�มัเกี� ยวัเน่� อง 
ระหว่ั�งก�รใช�ค์อมัพิ็วัเตอร ์ก�รเล่นเกมั  
และค์วั�มัต่อเน่�องในก�รนอนหลบั (61)  
ก�รค์�นห�ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ�งและสุำขีภั�พ็จิัตเป็นสำ�ขี� 
วิัช�ที� พ็ัฒน�อย่�งรวัดเร็วั และอ�จัมีั 
สำ�เหตุกลบักนักบัที� ค์�ดไวั�ในหลกัฐ�น  
ก�รวิัจััยเพิ็� มัเติมันั�นค์วัรมีัเพ่็� อชี �แนะ 
ขี�อแนะนำ�และค์วั�มัแข็ีงแกร่งขีองค์วั�มั 
เกี�ยวัเน่�องนี�

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�: 

• มีั ห ลั ก ฐ � น ที� มีั ค์ วั � มั น่ � เ ช่� อ ถ่ อ 
น�อยที� กล่�วัว่ั� พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง  
(เวัล�ที�อย่้กบัหน��จัอ) ที� มีัระยะเวัล� 
ย�วัน�นขี่ �นเกี� ยวัเน่� องอย่�งมีันัย 
สำำ�ค์ญั่กบัค์วั�มัแข็ีงแรงท�งก�ยภั�พ็ 
และสุำขีภั�พ็หลอดเล่อดหัวัใจัที�ตำ� �ลง 
ในเด็กและวัยัรุ่น

• มีัหลกัฐ�นที�มีัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อตำ��มั�ก 
จันถง่ป�นกล�งที�กล่�วัว่ั� พ็ฤติกรรมั 

เน่อยนิ� ง (เวัล�หน��จัอ ด้โทรทัศน ์ 
และก�รเล่นวีัดีโอเกมั) ที�มีัระยะเวัล�ที�  
ย�วัน�นขี่ �นมีัค์วั�มัเกี�ยวัเน่�องอย่�งมีั 
นัยสำำ�ค์ญั่กบัก�รวัดัผู้ลที� ไม่ัเอ่ �อต่อ 
สุำขีภั�พ็จิัตและก�รประพ็ฤติตน/ 
พ็ฤติกรรมัเอ่ �อสำงัค์มัในเด็กและวัยัรุ่น 

• มีัหลักฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่� อถ่อตำ� �ที�  
กล่�วัว่ั� เวัล�ที�ใช�ในพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง  
( เวั ล � ที� อ ย่้ กับ ห น��จั อ แ ล ะ ก � ร ด้ 
โทรทศัน)์ ที�มั�กขี่ �นนั�นเกี�ยวัเน่�องกบั 

ผู้ลกระทบที�เป็นอนัตร�ยต่อค์วั�มัต่อ- 
เน่�องในก�รนอนในเด็กและวัยัรุ่น

• ประโยชนข์ีองก�รจัำ�กดัพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งสำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่นมีัมั�ก 
กว่ั�ขี�อเสีำย

มีัค์ว�มัสำมััพนัธิ์ข์้องก�รติอบสำนองต่ิอ 
ปริมั�ณ (ปริมั�ณ ค์ว�มัต่ิอเนื� อง 
ค์ว�มัถี�  ค์ว�มัหนักหน่วงข้องก�ร 
ข้ดัข้ว�ง) หรือไม่ั
 
 มีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที�จัะกำ�หนด 
ได�ว่ั�มีัค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์ในก�รตอบสำนอง 
ระหว่ั�งเวัล�ที�มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง (รวัมั 
ถง่เวัล�หน��จัอเพ่็�อก�รสำนัทน�ก�ร) และ 
ผู้ลลัพ็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ในเด็กและวััยรุ่น  
หลกัฐ�นส่ำวันใหญ่่ที�ประเมิันค์วั�มัเกี�ยวั- 
เน่� องระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งและ 
ผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ในเด็กและวัยัรุ่นจัะ 
เป็นก�รวิัจััยขี��มักลุ่มั และมีัหลักฐ�น 
ที� มีัค์วั�มัน่�เช่� อถ่อตำ� �ต�มัขี�อม้ัลขีอง  
GRADE และง�นวิัจัยัส่ำวันใหญ่่ขี่ �นอย่้กบั 
ก�รวัดัผู้ลเวัล�ที� มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
จั�กก�รร�ยง�นด�วัยตนเองหร่อพ่็อแม่ั  

ข้้อัแนะนำา
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ซ่�งอ�จัมีัขี�อผิู้ดพ็ล�ดในก�รวัดัและค์วั�มั 
เอนเอียงในก�รระลก่ขี�อม้ัล อย่�งไรก็ต�มั  
หลกัฐ�นที� กล่�วัว่ั� ก�รลดพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� งส่ำงผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็และค์วั�มั- 
สำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งกบั 
ผู้ลเสีำยต่อสุำขีภั�พ็นั�น  มีั อิทธิิพ็ลต่อ 
ประเภัทพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งมั�กกว่ั�ระยะ 
เวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งทั�งหมัด เม่ั�อ 
ตวััแปรต�นค่์อก�รด้โทรทศันห์ร่อก�รใช� 
เวัล�อย่้กบัหน��จัอ อย่�งไรก็ต�มั หลกัฐ�น 
ทั�งหมัดไม่ัเพี็ยงพ็อที�จัะสำนบัสำนุนก�รระบุ 
เวัล�ที�จัำ�กดั

 หลักฐ�นที� พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
เช่�อมัโยงกบัผู้ลร��ยต่อสุำขีภั�พ็อ�จัเป็น 
ผู้ลทั�งจั�กผู้ลกระทบจั�กพ็ฤติกรรมั- 
เน่อยนิ�งโดยตรง ก�รแทนที�เวัล�ที�ใช�กบั 
กิจักรรมัท�งก�ยมั�กขี่ �น หร่อทั�งสำอง 
อย่�ง แมั�จัะมีัก�รวิัจัยัที� ร�ยง�นค์วั�มั 
เช่�อมัโยงระหว่ั�งเวัล�ที�อย่้กบัหน��จัอและ 
ผู้ลร��ยต่อสุำขีภั�พ็ในเด็กและผู้้�ใหญ่่ เวัล� 
ขีองก�รมีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งทั�งหมัด  
( ป ร ะ เ มิั นในง � นวิัจััย โ ด ย ใช�ก� ร วััด 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งด�วัยเค์ร่�องม่ัอ) ไม่ัได�มีั 
ค์วั�มัเกี�ยวัโยงอย่�งต่อเน่�องกบัผู้ลลพั็ธิ ์
ท�งสุำขีภั�พ็ เม่ั�อนำ�เวัล�ในก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยที� ระดับป�นกล�งถ่งหนักมั� 
พิ็จั�รณิ�ด�วัย (62) ในท�งกลับกัน  
หลกัฐ�นที� เช่� อมัโยงกิจักรรมัท�งก�ย 
ระดบักล�งถง่หนกักบัผู้ลลพั็ธิด์��นดีต่อ 
สุำขีภั�พ็นั�นเด่นชดั และได�รบัก�รบนัท่ก 

ไวั�เป็นอย่�งดีตลอดสำภั�พ็แวัดล�อมัที�ตรง 
กันขี��มั เช่น ก�รทดแทนพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� งด�วัยกิจักรรมัท�งก�ย ( โดย 
เฉพ็�ะอย่�งยิ�งกิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
ป�นกล�ง-หนกั) อ�จัทำ�ให�สุำขีภั�พ็ดีขี่ �นได�
 ก�รวิัจัยัที�ตรวัจัสำอบค์วั�มัเช่�อมัโยง 
และผู้ลกระทบระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อย 
นิ� ง กิจักรรมัท�งก�ย และผู้ลลพั็ธิท์�ง 
สุำขีภั�พ็นั�นเติบโตขี่ �นอย่�งรวัดเร็วั และ 
หลกัฐ�นจั�กก�รวัดัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และสุำขีภั�พ็หลอดเล่อดหวััใจัด�วัยอุปกรณิ ์
ที�แสำดงให�เห็นถง่ค์วั�มัเช่�อมัโยงนั�นน�อย 
มั�ก เม่ั� อนำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� ระดับ 
ป�นกล�งถง่หนกัมั�พิ็จั�รณิ� (ตวััอย่�ง 
เช่น ปรบัค่์�ท�งสำถิติ) (62-64) ดงันั�นจัง่ 
ต�องมีัก�รวิัจัยัต�มัแผู้นโดยใช�ก�รวัดัก�ร 
เขี��ถง่ด�วัยอุปกรณิเ์พ่็�อทำ�ให�ค์วั�มัร้�เกี�ยวั 
กับค์วั�มัเกี� ยวัเน่� องนี�ก��วัหน��และให� 
ค์ำ�แนะนำ�เพิ็�มัเติมัในอน�ค์ตได�

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�:

• มีัหลกัฐ�นที� เช่�อถ่อได�น�อยที�กล่�วัว่ั� 
เวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�มั�กขี่ �น 
สำมััพ็นัธิก์บัผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที�แย่ลง

• มีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที�จัะระบุเจั�ะ 
จังถ่งระยะเวัล�จัำ�กดัสำำ�หรบัพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ�ง

• ก�รทดแทนเวัล�ขีองพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งด�วัยกิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
ป�นกล�งถง่หนกัจัะมีัผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็

เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปี)
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เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปี)

ค์ว�มัสำมััพนัธิ์เ์ปลี� ยนแปลงไปติ�มั 
ประเภทและข้อบเข้ติข้องพฤติิกรรมั 
เนือยนิ�งหรือไม่ั
 
 ก�รศ่กษ�เร่� องผู้ลกระ ทบต่อ 
สุำขีภั�พ็จั�กพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งเป็นก�ร 
วิัจัยัที� ค่์อนขี��งใหม่ั เช่นนี�แล�วั ผู้ลก�ร 
ทดลองนี�มั�จั�กก�รวิัจัยัที� ใช�เค์ร่�องม่ัอ 
และก�รวััดระยะเวัล�ในก�รเปิดรับที�  
แตกต่�งกนั ก�รเปิดรบัที�ประเมิันเป็น  
“เวัล�ทั�งหมัดที�ใช�ในพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง” 
มัักจัะถ้กใช�กับเวัล�ขีองก�รทำ�พ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ� งขีณิะใช� “หน��จัอ” หร่อ  
“ด้โทรทศัน”์ หลกัฐ�นที�มีัอย่้แสำดงให�เห็น 
ว่ั�  ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อย 
นิ�งและผู้ลลบต่อสุำขีภั�พ็นั�น โดยทั�วัไปแล�วั  
จัะหนักไปที� ก�รด้โทรทัศน์หร่อเวัล� 
หน��จัอเพ่็�อค์วั�มับนัเทิงมั�กกว่ั�เวัล�ขีอง 
ก�รทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งทั�งหมัด (24,  
35) ก�รใช�ก�รประเมิันพ็ฤติกรรมัเน่อย- 
นิ�งโดยใช�เค์ร่�องม่ัอที� เพิ็�มัมั�กขี่ �นในง�น 

วิัจัยัหล�ย ๆ ชิ �นในช่วังนี�เป็นค์วั�มัร้�ที�ก��วั 
หน��  และเม่ั�อผู้นวักกบัก�รร�ยง�นอย่�งมีั 
มั�ตรฐ�นก็จัะช่วัยแจั�งขี�อม้ัลแก่ขี�อ 
แนะนำ�ในอน�ค์ตได�
 

 เป็นที� ร้�กนัว่ั�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
ไ ม่ั ไ ด� อั น ต ร � ย ไ ป เ สีำ ย ทั� ง ห มั ด  
มีัหลักฐ�นที� ชี �ว่ั�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
บ�งอย่�ง เช่น ก�รอ่�นหนงัส่ำอ ทำ�ก�รบ��น 
นอกห�องเรียน เกี�ยวัเน่�องกบัค์วั�มัสำำ�เร็จั 
ท�งก�รศ่กษ�ที� ส้ำงขี่ �น บ่งชี�ว่ั�มีัค์วั�มั 
แตกต่�งขีองผู้ลที�ขี่ �นอย่้กบักิจักรรมันั�น ๆ  
(24, 25) พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งอ�จัรวัมั 
ถ่งเวัล�ที� ใช�ในก�รแสำวังห�ก�รศ่กษ�/ 
ก�รเรียน หร่อก�รเล่นเงียบ ๆ หร่อก�ร 
มีัปฎิสำมััพ็นัธิท์�งสำงัค์มัโดยปร�ศจั�กส่ำ�อ 
อิเลค์ทรอนิค์สำ ์ ก�รดำ�เนินก�รเหล่�นี�  
(เช่น ก�รอ่�นหนงัส่ำอ เล่นเกมัปริศน�  
ก�รวั�ดร้ป ก�รทำ�ง�นฝีึม่ัอ ก�รร�องเพ็ลง  
เล่นดนตรี) เป็นสิำ�งสำำ�ค์ญั่สำำ�หรบัพ็ฒัน� 
ก�รขีองเด็กและมีัประโยชน์ทั�งด��น 
ค์วั�มัคิ์ดและอ่�น ๆ

ค์ณะทำ�ง�น GDG พบว่�:

• กิจักรรมัที�มีัก�รทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
บ�งอย่�งนั�น มีัประ โยชน์ต่อก�ร 
ทำ�ง�นด��นค์วั�มัคิ์ดและปฏิิสำมััพ็นัธิ ์
ท�งสำงัค์มัในเด็กและวัยัรุ่น

• หลกัฐ�นเกี�ยวักบัผู้ลเสีำยต่อสุำขีภั�พ็ 
จั�กพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งนั�นมักัจัะเน�น 
ไปที� เวัล�ด้โทรทศันห์ร่อเวัล�ที�อย่้กบั 
หน��จัอเพ่็�อค์วั�มับนัเทิงมั�กกว่ั�เวัล� 
ที�มีัก�รทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งทั�งหมัด

ข้้อัแนะนำา
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กิจักรรมัท�งก�ยในผู้้�ใหญ่่เอ่ �อประโยชนต่์อผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ดงันี� กิจักรรมัท�งก�ย 
สำ�มั�รถป้องกนัก�รเสีำยชีวิัตจั�กทุกสำ�เหตุที�รวัมัถ่งโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั ภั�วัะค์วั�มั- 
ดนัโลหิตส้ำง ก�รเกิดมัะเร็งเฉพ็�ะจุัด เบ�หวั�นชนิดที� สำอง สุำขีภั�พ็จิัต (ลดอ�ก�ร 
กงัวัลและซม่ัเศร��) สุำขีภั�พ็สำมัอง และก�รนอนหลบั และก�รวัดัภั�วัะโรค์อ�วันก็จัะดีขี่ �นด�วัย

 กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่อ�จัเป็นได�ทั�งก�รสำนัทน�ก�รและก�ร 
พ็กัผู่้อน (ก�รละเล่น เกมัสำ ์กีฬ� หร่อก�รออกกำ�ลงัก�ยที�มีัก�รวั�งแผู้น ก�รเดินท�ง 
(เค์ร่�องยนตติ์ดล�อ ก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�น) ก�รทำ�ง�น หร่อก�รทำ�ง�นบ��น ในปริบทขีอง 
ก�รประกอบอ�ชีพ็ประจัำ�วันั ก�รเรียน ในพ่็�นที�บ��น หร่อพ่็�นที�ชุมัชน 

• ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
• ห�กผู้้�ใหญ่่ไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัขี�อแนะนำ�ดงักล่�วัได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งจัะส่ำงผู้ลดีต่อ 

สุำขีภั�พ็
• ผู้้�ใหญ่่ค์วัรเริ� มัจั�กกิจักรรมัท�งก�ยที� ระดับเบ� แล�วัค่์อยเพิ็� มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนักหน่วัง  

และระยะเวัล�ขี่ �น

ผูู้้ใหญ่ 
(อ�ยุ 18-64 ปี)

ข้้อแนืะนืำ�ด้็�นืกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย

แนะนำ�ให:้

ผ้ ใ้หญ่่ทุกค์นค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยท ั�วไปเป็นประจำ�
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ผ้ ใ้หญ่่ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งอย่�งนอ้ย 150-300 น�ที  
หรือที�ระดบัหนกัอย่�งนอ้ย 75-150 น�ที หรือผสำมัผสำ�นทั�ง 2 ระดบัอย่�งเท่�เทียมักนั 
ติลอดสำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�ดีอย่�งต่ิอเนื�อง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ผ้ ใ้หญ่่ค์วรทำ�กิจกรรมัสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรงใหก้บักล�้มัเนื �อ โดยใช้ก้ล�้มัเนื �อหลกัทุกส่ำวน 
ที�ระดบัป�นกล�งข้้ �นไป อย่�งนอ้ย 2 วนัต่ิอสำปัด�ห ์เพื�อผลดีต่ิอสุำข้ภ�พ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ผ้ ้ใหญ่่สำ�มั�รถเพิ�มักิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งใหม้ั�กกว่� 300 
น�ที หรือที�ระดบัหนกัใหม้ั�กกว่� 150 น�ที หรือผสำมัทั�งระดบัป�นกล�งและระดบั 
หนกัอย่�งเท่�เทียมักนัติลอดทั�งสำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�ดียิ�งข้้ �น
แนะนำ�อย่�งมีัเง่�อนไขี มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

>

>

>

>
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หลกัฐ�นและเหตุิผลสำนบัสำนุน 
 ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�มีัก�รปรบัและนำ�ก�รสำงัเค์ร�ะหห์ลกัฐ�นที�จัดัทำ�โดยค์ณิะกรร- 
มั�ธิิก�รที�ปรก่ษ�ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ยขีองสำหรฐัอเมัริก� (PAGAC) มั�ใช�
 ค์ณิะทำ�ง�น GDG ได�พิ็จั�รณิ�หลกัฐ�นทั�งหมัด รวัมัถง่ผู้ลก�รวิัจัยัที�ร�ยง�นโดย  
PAGAC รวัมับทปริทศัน ์28 ชิ �น และก�รศก่ษ�ที�มีัก�รติดต�มักลุ่มัตวััอย่�งเป็นเวัล� 
น�นที�ทำ�ร่วัมักนั 3 ชิ �น ตีพิ็มัพ็จ์ั�กปีพ็.ศ. 2560 ไปจันถง่พ็ฤศจิัก�ยน พ็.ศ. 2562  
ซ่�งตรงต�มักฎเกณิฑ์์ในก�รค์ดัขี�อม้ัลเขี��และสำร��งหลกัฐ�นเกี�ยวักบัค์วั�มัเช่�อมัโยง 
ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลต่อสุำขีภั�พ็ในผู้้�ใหญ่่ นอกจั�กนี�บทปริทศันข์ีอง 
บทปริทศันอี์กชิ�นได�จัดัทำ�ขี่ �นเพ่็�อชี �ให�เห็นถง่ช่องว่ั�งขีองหลกัฐ�นและก�รตรวัจัสำอบ  
1) ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยต�มัอ�ชีพ็ (เช่น กิจักรรมัที�เกี�ยวัขี�องกบัง�น)  
และผู้ลลพั็ธิเ์กี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ (40) และ 2) ค์วั�มัเกี�ยวัเน่�องระหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 
ก�ยในขีอบเขีตขีองก�รพ็กัผู่้อนและผู้ลลบต่อสุำขีภั�พ็ (41) บทปริทศันที์�มั�จั�ก 
บทปริทศันอ่์� นนั�นแจักแจังบทปริทศันอ์ย่�งเป็นระบบจัำ�นวัน 36 ฉบบัและ 15  
ฉบบั ต�มัลำ�ดบั หลกัฐ�นจั�กก�รศก่ษ�แบบสำงัเกตระยะย�วัและทดลองแบบมีัก�ร 
แทรกแซงนั�นจัะได�รบัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ก่อน และบทปริทศันที์�รวัมัหลกัฐ�นก�รจั�กก�ร 
เปรียบเทียบขี��มักลุ่มัเพี็ยงอย่�งเดียวัหร่อเป็นหลกัจัะไม่ัถ้กนำ�มั�พิ็จั�รณิ� นำ ��หนกั 
ในก�รเน�นยำ�อย่้ที�หลกัฐ�นที�มั�จั�กบทปริทศันที์� ได�ระดบัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อป�นกล�ง 

และมั�กกว่ั�นั�นและบทปริทศันที์� ได�หลกัฐ�นจั�กง�นวิัจัยัที�ใช�เค์ร่�องม่ัอวัดัก�รเปิดรบั
 ร�ยละเอียดวิัธีิวิัจัยั ก�รแยกขี�อม้ัล และชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�นมีัอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวักใน 
เว็ับไซต ์: ชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�น6

ผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18-64 ปี)

อะไรคื์อค์ว�มัเชื้�อมัโยงระหว่�งกิจกรรมั 
ท�งก�ยและผลที�เกี�ยวเนื�องกบัสุำข้ภ�พ 
ในผ้ ใ้หญ่่ (อ�ยุ 18-64 ปี) คื์ออะไร

 ค์วั�มัเช่� อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยและก�รเสีำยชี้วิติจ�กทุกสำ�เหตุิ 
และก�รเสีำยชี้วิติจ�กโรค์หลอดเลือด 
หวัใจในผู้้�ใหญ่่นั�นเป็นที�ตระหนกักนัดีอย่้
แล�วั (1) ผู้ลก�รวิัจัยัจั�กบทปริทศันเ์ม่ั�อไม่ั
น�นมั�นี�ย่นยนัว่ั�  เม่ั�อเปรียบเทียบกบักิจั- 
กรรมัท�งก�ยในระดบัตำ� �สุำด กิจักรรมั 
ท�งก�ยในระดบัที� ส้ำงกว่ั�จัะเช่�อมัโยงกบั 

ค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รเสีำยชีวิัตที�ตำ��กว่ั� หลกั- 
ฐ�นชิ�นใหม่ัจั�กก�รวิัจัยัที�ใช�เค์ร่�องม่ัอวัดั 
กิจักรรมัท�งก�ยย่นยันและขีย�ยผู้ล 
หลกัฐ�นที�แสำดงว่ั�เม่ั�อเปรียบเทียบกบั 
กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัตำ��สุำด กิจักรรมั 
ท�งก�ยในทุกระดบัและทุกค์วั�มัหนัก 
หน่วัง(รวัมัถ่งระดบัเบ�) เกี�ยวัเน่� องกบั 
ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อก�รเสีำยชีวิัตที�ลดลง (65)  
ตวััอย่�งเปรียบเทียบกบัเม่ั�อเค์ล่�อนไหวั 
น�อยที�สุำด (referent, 1.00) อตัร�ก�รเต�น 
ขีองหัวัใจัที� ปรับสำำ�หรับค์วัอไทลข์ีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยทั�งหมัดในทุกค์วัอไทล ์

6 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf

ข้้อัแนะนำา
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ขีองกิจักรรมัท�งก�ย ค่์�ค์วัอไทลที์�สำอง  
(0.48 [95% CI:  0.43 to 0.54])  
ค์วัอไทลที์�สำ�มั (0.34 [95% CI: 0.26 to  
0.45]) และค์วัอไทลที์� สีำ�  (0.27 [95% CI:  
0.23 to 0.32]) (65) หลกัฐ�นใหม่ัยงัค์ง 
ย่นยนัถง่ค์วั�มัสำมััพ็นัธิแ์ปรผู้กผู้นัอย่�ง 
มัั�นค์ง (1) ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและ 
อนัติร�ยจ�กโรค์หลอดเลือดหวัใจ (66)
  
 ประโยชนจ์ั�กกิจักรรมัท�งก�ยใน 
ก�รลดก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั 
และค์วั�มัดันโลหิตได�มีัก�รบันท่กไวั� 
อย่�งดี (1) กิจักรรมัท�งก�ยส่ำงเสำริมัก�ร 
ตอบสำนองก�รทำ�ง�นขีองอวัยัวัะต่�ง ๆ  
ในร่�งก�ย ซ่� งทำ�ให�มีัก�รปรับระบบ 
ประสำ�ทส่ำวันกล�งและก�รหมุันเวีัยน 
โลหิตในระยะสำั�นและระยะย�วัที� เป็น 
ประโยชน ์เป็นผู้ลให�ค์วั�มัเสีำ�ยงขีองภ�วะ 
ค์ว�มัดนัโลหิติส้ำงซ่�งเป็นปัจัจัยัเสีำ�ยงหลกั 
ขีองโรค์หลอดเลือดหวัใจลดลง

 หลกัฐ�นเน�นยำ ��ว่ั�มีัค์วั�มัสำมััพ็นัธิที์�  
ผู้กผู้ันระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและ 
ผู้ลจั�กค์วั�มัดนัโลหิตส้ำงในผู้้�ใหญ่่ที� มีั 
ค์วั�มัดนัโลหิตปรกติ และกิจักรรมัท�ง 
ก�ยที�ลดค์วั�มัดนัโลหิตในผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะ 
ก่อนจัะเป็นโรค์โลหิตส้ำงและค์วั�มัดัน 
โลหิตปรกติ (35)

 ค์วั�มัเกี�ยวัเน่�องในท�งตรงกนัขี��มั 
ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและโรค์เบ� 
หว�นช้นิดที�สำองที�ก่อตวััขี่ �นในผู้้�ใหญ่่นั�น 
เป็นที�ทร�บกนัดี (1) หลกัฐ�นเม่ั�อไม่ัน�น 
มั�นี�ย่นยนัค์วั�มัสำมััพ็นัธิแ์บบเป็นเสำ�นโค์�ง 

ผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18-64 ปี)

หัวัค์วัำ� �ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยใน 
ปริมั�ณิที�มั�กขี่ �นและก�รเกิดเบ�หวั�น 
ชนิดที�สำอง (35) ด�วัยเสำ�นโค์�งที�ล�ดลง 
เม่ั� อมีัระดับกิจักรรมัท�งก�ยที� ส้ำงขี่ �น  
บทปริทศัน์ใหม่ัพ็บว่ั� ผู้ลกระทบนี�ค์งที�  
กบัทุกบุค์ค์ลที�มีัภ้ัมิัหลงัต่�งกนัด�วัยก�ร 
ลดค์วั�มัเสีำ� ยงขีองก�รก่อตัวัขีองโรค์ 
เบ�หวั�นชนิดที� สำองในระดบั “ส้ำงสุำด”  
เทียบกับ “ตำ� �สุำด” ในกลุ่มัประช�กร 
ผิู้วัขี�วัที� ไม่ัมีัเช่ �อสำ�ยละติน (RR= 0.71  
[95% CI: 0.60 to 0.85]) ช�วัเอเชีย  
(RR= 0.76 [95% CI: 0.67 to 0.85])  
ช�วัละตินอเมัริก� (RR = 0.74 [95% CI  
0.64 to 0.84]) และช�วัอเมัริกนัอินเดียน  
(RR = 0.73 [95% CI: 0.60 to 0.88])  
แมั�ว่ั�ผู้ลกระทบสำำ�หรบักลุ่มัประช�กร 
ผิู้วัสีำ ไม่ัมีันัยสำำ�ค์ญั่ (RR = 0.91 [95%  
CI: 0.76 to 1.08]) (67) หลกัฐ�นชี�ว่ั� 
ไม่ัมีัก�รปรบัผู้ลกระทบด�วัยนำ ��หนกั และ 
มีัค์วั�มัสำมััพ็นัธิที์�ผู้กผู้นัระหว่ั�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยในปริมั�ณิที� ส้ำงขี่ �น และก�ร 
เกิดโรค์เบ�หวั�นชนิดที� สำองที� ลดลง  
สำำ�หรบัผู้้�ที� มีันำ ��หนกัปรกติ นำ ��หนกัเกิน  
หร่อมีัภั�วัะโรค์อ�วัน (35)

 ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 
ก�ยในระดับที� ส้ำงขี่ �นและค์วั�มัเสีำ� ยง 
ต่อมัะเร็งลำ�ไสำแ้ละมัะเร็งเติ�้นมัที�ลดลง 
นั�นเป็นที�ทร�บกนัดี (1) ในบททบทวัน 
หลกัฐ�นก่อนหน��นี�พ็บว่ั� กิจักรรมัท�ง- 
ก�ยในระดับที� ส้ำงขี่ �นนั�นเช่� อมัโยงกับ 
ค์วั�มัเสีำ� ยงที� ลดลงในก�รก่อตัวัขีอง 
มัะเร็งเต��นมัและมัะเร็งลำ�ไสำ� (1) ต�มัมั� 
ด�วัยก�รเพิ็�มัขี่ �นขีองง�นวิัจัยัในกิจักรรมั 
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ท�งก�ยและมัะเร็งอย่�งเจั�ะล่ก มีัหลกั 
ฐ�นใหม่ัที�แสำดงว่ั�   ระดบักิจักรรมัท�งก�ย 
ส้ำงขี่ �นสำมััพ็นัธิก์บัค์วั�มัเสีำ�ยงที�ลดลงขีอง 
โรค์มัะเร็งกระเพ็�ะปัสำสำ�วัะ มัะเร็งเย่�อบุ 
โพ็รงมัดล้กมัะเร็งหลอดอ�ห�ร มัะเร็ง 
กระเพ็�ะอ�ห�ร มัะเร็งไต รวัมัถง่ย่นยนั 
ว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยเป็นก�รป้องกัน 
มัะเร็งเต��นมัและมัะเร็งลำ�ไสำ�  (35)  กิจักรรมั 
ท�งก�ยในระดบัที�ส้ำงขี่ �นนั�นเกี�ยวัเน่�องกบั 

ก�รลดค์วั�มัเสีำ�ยงประมั�ณิร�อยละ 10-20 
(35) ตวััอย่�งเช่น ในบทปริทศันฉ์บบั 
หน่�งร�ยง�นค์วั�มัเช่�อมัโยงในท�งตรง 
กนัขี��มักบัค์วั�มัเสีำ�ยงขีองมัะเร็งตบัเม่ั�อ 
เปรียบเทียบกิจักรรมัท�งก�ยระดบัส้ำง 
กบักิจักรรมัท�งก�ยระดบัตำ�� (HR= 0.75  
[95% CI: 0.63 to 0.89]) (68) มีัหลกัฐ�น 
ที� ไม่ัเพี็ยงพ็อเกี� ยวักับค์วั�มัเช่� อมัโยง 
ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยที� เพิ็�มัขี่ �นและ 
ลดค์วั�มัเสีำ� ยงเกี� ยวักับมัะเร็งในเล่อด  
ศีรษะและค์อ รงัไข่ี ตบัอ่อน ต่อมัล้กหมั�ก  
ต่อมัไทรอยด ์ทวั�รหนกั และมัะเร็งสำมัอง  
(35) ขีณิะที�หลกัฐ�นชี�ให�เห็นว่ั�มีัก�รลด 
ค์วั�มัเสีำ� ยงขีองมัะเร็งปอดระ หว่ั�ง 
กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัส้ำงสุำดเทียบกบั 
ระดบัตำ��สุำด ก�รใช�ย�ส้ำบอ�จัทำ�ให�ผู้ลก�ร 
ทดลองนี�สำบัสำนและระบุว่ั�ไม่ัมีัหลกัฐ�นที�  
เพี็ยงพ็อที�จัะพิ็ส้ำจันค์์วั�มัเช่�อมัโยง

 ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและภ�วะโรค์อว้นในประช�กรผู้้�ใหญ่่ 
นั�นไม่ัเป็นที�ทร�บกนัดีนกั แมั�จัะมีัหลกัฐ�น 
จัำ�นวันมั�กแต่แตกต่�งกนั หลกัฐ�นที� 
ประเมิันค์วั�มัสำมััพ็นัธินี์�ผู่้�นตวััวัดัผู้ลที�  
หล�กหล�ย (นำ ��หนกัเพิ็�มั นำ ��หนกัเปลี�ยน 

ก�รคุ์มันำ ��หนกั ค์วั�มัค์งที�นำ ��หนกั สำถ�นะ 
นำ ��หนกั และก�รด้แลนำ ��หนกั) (35, 69,  
70) หลกัฐ�นชี�ให�เห็นโดยภั�พ็รวัมัว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัที� ส้ำงขี่ �นอ�จั 
เช่�อมัโยงกบัก�รวัดัระดบัค์วั�มัอ�วันและ 
ก�รลดนำ ��หนกัในผู้้�ใหญ่่ (35) จัำ�เป็นต�อง 
มีัง�นวิัจัยัเพิ็�มัเติมัเพ่็�อสำร��งให�เกิดผู้ลอนั 
ค์งที�และค์วั�มัเช่�อมัโยงที�แข็ีงแกร่ง

 ก�รวิัจัยัเร่�องกิจักรรมัท�งก�ยและ 
สุำข้ภ�พจิติ ก�รรบัร้ ้ และก�รนอนหลบั 
เพิ็�มัมั�กขี่ �นอย่�งมีัแก่นสำ�ร ตั�งแต่ก�ร 
พ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ระดบัโลกด��นกิจักรรมั 
ท�งก�ยเพ่็�อสุำขีภั�พ็ ฉบบั พ็.ศ. 2553 (1)  
ในขีณิะนั�น มีัหลกัฐ�นเพี็ยงพ็อที�จัะสำรุป 
ได�เพี็ยงว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยอ�จัลดค์วั�มั 
เสีำ�ยงขีองภั�วัะซม่ัเศร��และค์วั�มัจัำ�เส่ำ�อมั 
ในผู้้�ใหญ่่ หลกัฐ�นชิ�นใหม่ัที�ทบทวันเพ่็�อ 
ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�แสำดงให�เห็นว่ั� ผู้้�ใหญ่่ 
ที�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยระดบัที�ส้ำงกว่ั�เทียบ 
กบัระดบัที�ตำ��กว่ั�นั�น ค์วั�มัเสีำ�ยงขีองก�ร 
พ็ฒัน�อ�ก�รเค์รียดและซม่ัเศร��จัะลดลง  
ตวััอย่�งเช่น ผู้้�ใหญ่่ที� ทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยในระดบัส้ำงเทียบกบัระดบัตำ� �จัะมีั 
ค่์�ที� จัะพ็ัฒน�อ�ก�รเค์รียด (AOR=  
0.81 [95% CI: 0.69 to 0.95]) (71)  
หร่อซ่มัเศร�� (AOR= 0.78 [95% CI:  
0.70 to 0.87) ลดลง (72) กิจักรรมัท�ง 
ก�ยระดบัป�นกล�งถ่งหนกัที� เพิ็�มัมั�ก 
ขี่ �นเช่� อมัโยงกับก�รพ็ัฒน�ค์วั�มัคิ์ด  
(ตวััอย่�งเช่น ก�รประมัวัลผู้ลค์วั�มัเร็วั  
ค์วั�มัจัำ� และก�รหน��ที� ในก�รคิ์ด) (35)  
หน��ที�ขีองสำมัองและโค์รงสำร��ง และค์วั�มั 
เ สีำ� ย ง ที� ล ด ล ง ใน ก � ร พ็ัฒ น� อ � ก � ร 

ข้้อัแนะนำา
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บกพร่องด�้นก�รรบัร้  ้ รวัมัถ่งโรค์ 
อัลไซเมัอร ์ (73-76) หลักฐ�นที� รวัมั 
ประช�กรผู้้�ใหญ่่หล�ยร�ยแสำดงให�เห็น 
ถง่เสำ�นล�ดโค์�งจั�กสุำขีภั�พ็สำมัองปรกติ 
จันถง่สำมัองเส่ำ�อมั และผู้ลดีขีองกิจักรรมั 
ท�งก�ยนั�นมีัก�รบนัท่กไวั�หล�กหล�ย 
ชนิด รวัมัถ่งกิจักรรมัแบบแอโรบิก  
ก�รเดิน กิจักรรมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให� 
กบักล��มัเน่�อ และโยค์ะ (74) มีัหลกัฐ�น 
ว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยแบบฝึึกและแบบ 
ปรกติจัะทำ�ให�ก�รนอนหลบัและคุ์ณ- 
ภ�พชี้วิติที�เกี�ยวเนื�องกบัสุำข้ภ�พดีขี่ �นใน 
วัยัผู้้�ใหญ่่ (35)

 หลกัฐ�นที�ตรวัจัสำอบกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและอ�ก�รข้องโรค์ซม้ัเศัร�้ อ�ก�ร 
เค์รียด และก�รพฒัน�ส่้ำค์ว�มัเค์รียด 
และภ�วะซม้ัเศัร�้ชี �ให�เห็นว่ั� กิจักรรมั 
ท�งก�ยเช่� อมัโยงกับอ�ก�รเค์รียดที�  
ลดลง (77, 78) และอ�ก�รซม่ัเศร��ที�ลดลง  
(77, 79)

 กิจักรรมัท�งก�ยล�วันมั�พ็ร�อมั 
ค์วั�มัเสีำ� ยง หลกัฐ�นจั�กบทปริทศันที์�  
จััดทำ�เกี� ยวักับผู้ลในท�งตรงกันขี��มั  
อ�ก�รบ�ดเจ็ับและอนัตร�ยที�เกี�ยวัเน่�อง 
กบักิจักรรมัท�งก�ยเพ่็�อก�รสำนัทน�ก�ร 
ในผู้้�ใหญ่่ (41) ชี �ว่ั� มีัค์วั�มัเช่�อมัโยงที� ไม่ั 
พ็่งประสำงค์ร์ะหว่ั�งระดบัขีองกิจักรรมั 
ท�งก�ยในช่วังเวัล�พ็กัผู่้อนกบัอ�ก�ร 
บ�ดเจ็ับกล��มัเน่�อและกระด้ก และสำมััพ็นั- 
ธิภั�พ็ที�พ็ง่ประสำงค์ร์ะหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 
ก�ยขีณิะพ็กัผู่้อนกบัค์วั�มัเสีำ�ยงต่อกระ- 
ด้กแตกหกัและกระด้กหวััเข่ี�หร่อสำะโพ็ก 
เ ส่ำ� อมั หลักฐ�นเพิ็� มัเติมั (35)  ชี �ว่ั� 
เหตุก�รณิ์ไม่ัพ็ง่ประสำงค์ฉ์บัพ็ลนัเกี�ยวักบั 

หัวัใจันั�นเกิดขี่ �นได�ย�กและสำมััพ็นัธิก์บั 
ภั�วัะฉบัพ็ลนัในกิจักรรมัท�งก�ยระดบั 
หนกั โดยทั�วัไปแล�วั ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อเหตุ- 
ก�รณิ์ ไ ม่ัพ็่งประสำงค์์จัะมีัน�อยมั�ก 
เม่ั�อทำ�กิจักรรมัท�งก�ยระดบัป�นกล�ง  
และเม่ั�อค่์อย ๆ  เพิ็�มัค์วั�มัถี� ค์วั�มัหนกัหน่วัง  
และระยะเวัล�ในกิจักรรมัท�งก�ย (35)
ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่� :
• มีัหลักฐ�นที� เช่� อถ่อได�อย่�งยิ� งว่ั�  

กิจักรรมัท�งก�ยทุกระดับและทุก 
ค์วั�มัหนักหน่วังเช่� อมัโยงกบัค์วั�มั 
เสีำ� ยงที� ลดลงจั�กก�รเสีำยชีวิัตทุก 
สำ�เหตุและก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์ 
ห ล อ ด เ ล่ อ ด หั วั ใ จั  ก � ร เ กิ ด โร ค์ 
ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง  โรค์หวััใจัและหลอด 
เล่อด และโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

• มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�งถง่มั�ก  
ในเร่�องค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งระดบั 
กิจักรรมัท�งก�ยที� เพิ็� มัส้ำงขี่ �นกับ 
ค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รเกิดมัะเร็งเฉพ็�ะจุัด 
ที�ลดลง

• มีัหลักฐ�นที� เช่� อถ่อได�ป�นกล�งที�  
สำนับสำนุนค์วั�มัเช่� อมัโยงระหว่ั�ง 
กิจักรรมัท�งก�ยและก�รพ็ัฒน� 
สุำขีภั�พ็จิัต สุำขีภั�พ็สำมัอง และผู้ลลพั็ธิ ์
ด��นก�รนอนหลบั

• มีัหลกัฐ�นที�เช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยในระดับที� ส้ำงขี่ �น ก�รวััด 
ผู้ลโรค์อ�วันอย่�งพ็่งประสำงค์ม์ั�กขี่ �น 
และก�รลดภั�วัะนำ ��หนกัเพิ็�มัในผู้้�ใหญ่่

• มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�น�อยว่ั�  กิจักรรมั 
ท�งก�ยที�แนะนำ�สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่นั�นจัะ 
ไม่ัเป็นอนัตร�ย และผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็ 
จั�กกิจักรรมัเหล่�นั�นจัะมั�กกว่ั� 
ค์วั�มัเสีำ�ยง
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ร้ปที�  1: เสำ�นโค์�งแสำดงก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ

มีัค์ว�มัสำมััพนัธิ์ ์ในก�รติอบสำนองต่ิอ 
ปริมั�ณหรือไม่ั (ปริมั�ณ ระยะเวล� 
ค์ว�มัถี� ค์ว�มัหนกัหน่วง)
 หลกัฐ�นโดยภั�พ็รวัมัจั�กผู้ลลพั็ธิ ์
ท�งสุำขีภั�พ็หลอดเล่อดหัวัใจัและก�ร 
เผู้�ผู้ล�ญ่อ�ห�ร แสำดงให�เห็นถง่ค์วั�มั 
สำมััพ็นัธิข์ีองก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ 
ที� เป็นเสำ�นโค์�งหง�ยอย่�งค์งที�  ระหว่ั�ง 
กิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ 
ที�สำำ�ค์ญั่ เช่น ก�รเสีำยชีวิัตจั�กทุกสำ�เหตุ  
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั 
ก�รเกิดโรค์เบ�หวั�นชนิดที� สำอง (67)  
และก�รเกิดมัะเร็งเฉพ็�ะที� ในผู้้� ใหญ่่  
ต�มัที�บรรย�ยไวั�ในร้ปที�  1 ร้ปร่�งขีอง 
เสำ�นโค์�งแสำดงก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ 
ชี�ว่ั� ไม่ัมีัจุัดเริ� มัต�นที� ตำ� �กว่ั�นี�สำำ�หรับ 

ประโยชน์ และประโยชน์ที� มั�กที� สุำด 
อย่้ที�ปล�ยที�ตำ��ลงมั�ขีองเสำ�นโค์�งที�แสำดง 
ก�รตอบสำนอง (65) ค์วั�มัเช่�อมัโยงขีอง 
เสำ�นโค์�งหง�ยนี�ถ้กนำ�เสำนออย่�งต่อเน่�อง 

ข้้อัแนะนำา

ทั�วัทั�งง�นวิัจัยัต่�ง ๆ  โดยใช�ตวััวัดักิจักรรมั 
ท�งก�ยที�ต่�งกนั หลกัฐ�นชิ�นใหม่ัอย่้ใน 
ก�รวิัเค์ร�ะหอ์ภิัมั�นจั�กง�นศก่ษ�ต�มั 
รุ่นที�ค์�ดค์ะเนไวั�จัำ�นวัน 8 ง�น ซ่�งมีัค่์� 
กล�งขีองก�รติดต�มัผู้ลที�  5 .8  ปี  
(ช่วังกวั��ง 3-14.5 ปี) (65)  ซ่�งร�ยง�นถง่ 
อัตร�ก�รเต�นหัวัใจัที� ปรับสำำ�หรับช่วัง 
ค์วัอไทลข์ีองกิจักรรมัท�งก�ยโดยรวัมั  
โดยใช�ก�รวัดัตวััแปรและก�รเสีำยชี้วิติ 
จ�กทุกสำ�เหตุิด�วัยเค์ร่�องม่ัอ ผู้ลแสำดงให� 
เห็นถง่ก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิที�มีักิจั- 
กรรมัท�งก�ยมั�กขี่ �นและผู้ลดีจั�กกิจั- 
กรรมัท�งก�ยในทุกระดบั ด�วัยระดบัที�ส้ำง 
ขี่ �น  เปรียบเทียบกับเม่ั� อเค์ล่� อนไหวั 
ร่�งก�ยน�อยที� สุำด (referent, 1.00):  
ค์วัอไทลที์�  2 (อตัร�ก�รเต�นขีองหัวัใจัที�  
ปรบัแล�วั = 0.48 [95% CI: 0.43 to 0.54])  
ค์วัอไทลที์�  3 (อตัร�ก�รเต�นขีองหัวัใจัที�  
ปรบัแล�วั = 0.34 [95% CI: 0.26 to 0.45])  
และค์วัอไทลที์�  4 (อตัร�ก�รเต�นขีองหวััใจั 
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ที�ปรบัแล�วั = 0.27 [95% CI: 0.23 to 0.32]) 
มีัก�รสำังเกตก�รลดค์วั�มัเสีำ� ยงส้ำงสุำด 
สำำ�หรบักิจักรรมัท�งก�ยระดบัป�นกล�ง 
ที�  24 น�ทีต่อวััน (เทียบเท่�กับ 168  
น�ทีต่อสำปัด�ห)์ ซ่�งสำะท�อนผู้ลใกล�เคี์ยง 
กบัค์ำ�แนะนำ�ให�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 150  
น�ทีต่อสำปัด�ห ์และเกิดหลกัฐ�นใหม่ัที�วัดั 
ด�วัยเค์ร่�องม่ัอ ซ่�งเน�นยำ ��ขี�อแนะนำ�ระดบั 
สำ�กลต่อผู้้�ใหญ่่ที�ให�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
อย่�งน�อย 150-300 น�ทีต่อสำัปด�ห ์ 
ผู้ลก�รทดลองนี�สำอดค์ล�องกบัหลกัฐ�น 
จั�กบทปริทศันที์�มีัอย่้ (35) และบทปริทศัน ์
ใหม่ัที�นำ�มั�วิัเค์ร�ะห ์(66)

 ที�ปล�ยบนสุำด ระดบัขีองกิจักรรมั 
ท�งก�ยที� ส้ำงขี่ �นจัะส่ำงผู้ลดี โดยลดค์วั�มั 
เสีำ� ยงจั�กก�รเสีำยชีวิัตและ ไม่ัมีัค์วั�มั 
เสีำ� ยงที� เป็นอันตร�ยเพิ็� มัขี่ �นตัวัอย่�ง 
เ ช่ น  ห ลั ก ฐ � น จั � ก บ ท ป ริ ทั ศ น ์
พ็ร�อมัผู้ลก�รศก่ษ�จั�กผู้ลก�รวิัเค์ร�ะห ์
อภิัมั�นขีองขี�อม้ัลส่ำวันบุค์ค์ล จั�กก�รวัดั 
กิจักรรมัท�งก�ยด�วัยเค์ร่� องม่ัอ (65)  
บ่งชี�ว่ั� แมั�ค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รเสีำยชีวิัตที�  
ล ด ลงจั ะ เ ป็ นที� สำัง เก ต ไ ด� ส้ำ ง สุำ ดจั� ก 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 750 น�ทีต่อ 
สำปัด�ห ์ในระดบัป�นกล�งถง่หนกั ค์วั�มั 
เสีำ�ยงในก�รเสีำยชีวิัตโดยเทียบเคี์ยงอย่้ที�  
ระดบัที�มั�กกว่ั� 300 น�ทีต่อสำปัด�ห ์ 
ผู้ลเหล่�นี�สำอดค์ล�องกบัหลกัฐ�นก่อน 
หน��นี�ที� แสำดงให�เห็นอย่�งต่อเน่� องว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยสำัมัพ็ันธิก์ับผู้ลดีต่อ 
สุำขีภั�พ็อ่�น ๆ  แมั�ว่ั�ประโยชนอ่์�นที�สำมััพ็นัธิ ์
กนัจัะลดลงเม่ั�อกิจักรรมัท�งก�ยในระดบั 
ที� ส้ำงขี่ �น (35, 80, 81) อย่�งไรก็ต�มั มีั 
หลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที�จัะเจั�ะจังระดบั 

กิจักรรมัท�งก�ยที� แน่นอนซ่� งผู้ลตอบ 
กลบัที�ลดลงขีองคุ์ณิค่์�ด��นสุำขีภั�พ็นั�น 
เริ�มัเกิดขี่ �นในวัยัผู้้�ใหญ่่

 หลักฐ�นต่�ง ๆ ยังยำ ��เต่อนว่ั� 
ค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์ในท�งตรงกนัขี��มัที� เป็น 
ที�ยอมัรบักนัดีระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย 
และก�รเสีำยชี้วิติจ�กโรค์หลอดเลือด 
หวัใจ และให�หลกัฐ�นเพิ็�มัเติมัเกี�ยวักบั 
ค์วั�มัสำัมัพ็ันธิข์ีองก�รตอบสำนองต่อ 
ปริมั�ณิที�เกินขีีดสุำดขีองปริมั�ณิกิจักรรมั 
ท�งก�ยที� แนะนำ�กนัอย่้ ก�รวิัเค์ร�ะห ์
อนุมั�นจั�กก�รศ่กษ�ต�มัแผู้นจัำ�นวัน  
48 ฉบับที� ประเมิันกิจักรรมัท�งก�ย  
(ทุกประเภัท ก�รพ็กัผู่้อน และเพ่็�ออ�ชีพ็)  
ซ่�งมีัหลกัฐ�นเพิ็�มัเติมัขีองค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์
ในก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ (66) ที�  
เ กินขีีดปริมั�ณิกิจักรรมัท�งก�ยที�  
แนะนำ�ในปัจัจุับนั เม่ั� อเปรียบเทียบกบั 
ระดับที� แนะนำ�ที� ใช�พ็ลงัง�นเม่ั� อเทียบ 
กบัขีณิะพ็กั 750 น�ทีต่อสำปัด�ห ์ ก�ร 
มีัส่ำวันร่วัมัในกิจักรรมัที� ใช�พ็ลงัง�นเม่ั�อ 
เทียบกบัขีณิะพ็กั 500 น�ทีต่อสำปัด�ห ์ 
(กิจักรรมัท�งก�ยระดบัป�นกล�ง 1,000  
น�ที) มีัผู้ลให�ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อก�รเสีำยชีวิัต 
จั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจัตำ� �ลงอย่�งมีั 
นยัสำำ�ค์ญั่ (HR= 0.73 [95% CI: 0.56 to  
0.95]) (66) ขี�อแนะนำ�ขีององค์ก์�รอน�มัยั 
โลกฉบบัก่อนหน�� (1) สำรุปว่ั�กิจักรรมั 
ท�งก�ยแบบแอโรบิกอย่�งต่อเน่�องเป็น 
ระยะเวัล�อย่�งน�อย  10 น�ที  อย่�งไรก็ต�มั  
หลกัฐ�นใหม่ัที�ประเมิันผู้ลโดยใช�อุปกรณิ ์
แสำดงให�เห็นว่ั�  กิจักรรมัท�งก�ยไม่ัว่ั�จัะมีั 
ระยะเวัล�เท่�ใด และไม่ัมีัขีีดขีั�นตำ��จัำ�กดั  
ล�วันเกี�ยวัเน่�องกบัผู้ลลพั็ธิสุ์ำขีภั�พ็ที�ดีขี่ �น 
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รวัมัถง่ลดสำ�เหตุก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ 
ด�วัย (65,82) ตวััอย่�งเช่น หลกัฐ�นชิ�น 
ใหม่ัจั�กบทปริทศันง์�นวิัจัยัที� ประเมิัน 
กิจักรรมัท�งก�ยโดยเค์ร่�องวัดัค์วั�มัเร่ง 
ที� ยำ ��เต่อนค์วั�มัเช่� อมัโยงที� เหม่ัอนกัน 
ระหว่ั�งดชันีทั�งมัวัลขีองกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและอนัตร�ยทุกชีวิัตในทุกสำ�เหตุ 
ด�วัยอตัร�ส่ำวันค์วั�มัเสีำ�ยงอนัตร�ยที� 0.27  
สำำ�หรบักิจักรรมัท�งก�ยทั�งหมัด 0.28  
สำำ�หรบัช่วังระยะเวัล� 5 น�ที และ 0.35  
สำำ�หรบัช่วัง 10 น�ที เปรียบเทียบกบัช่วัง 
ค์วัอไทลส้์ำงสุำดเทียบกบัช่วังตำ��สุำด ผู้ลเหล่� 
นี�ยำ ��เต่อนโดยผู้ลก�รศก่ษ�ในบทปริทศัน ์
ใหม่ัโดยอีค์ลุนดแ์ละค์ณิะ พ็.ศ. 2562  
(65) ซ่�งมีัหลกัฐ�นว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยไม่ั 
ว่ั�ระยะเวัล�ใดนั�นเช่�อมัโยงกบัผู้ลลพั็ธิ ์
ท�งสุำขีภั�พ็ที�ดีขี่ �น รวัมัถง่สำ�เหตุก�รเสีำย 
ชีวิัตทุกสำ�เหตุ (82) ด�วัยหลกัฐ�นชิ�นใหม่ันี�  
จั่งนำ�ค์ำ�แนะนำ�สำำ�หรับช่วังระยะเวัล� 
อย่�งน�อย 10 น�ทีออกไป

 แมั�ว่ั�หลกัฐ�นแสำดงให�เห็นค์วั�มั 
เช่� อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยใน 
ระดบัที�ส้ำงขี่ �นและค์วั�มัเสีำ�ยงขีองก�รเกิด 
มัะเร็งเฉพ�ะจุดซ่�งถ่อว่ั�ค์งที�ในภั�พ็รวัมั  
มีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที�จัะกำ�หนดระดบั 
เฉพ็�ะเจั�ะจังในก�รทำ�กิจักรรมัท�ง
ก�ยที� สำอดค์ล�องกบัก�รลดค์วั�มัเสีำ� ยง 
ที� ร�ยง�นไวั�จั�กค์วั�มัแตกต่�งอย่�ง 
มั�กในก�รประเมิันและก�รจััดแบ่ง 
ป ร ะ เ ภั ท ขี อ ง ก � ร เ ปิ ด รั บ ใ น ง � น 
วิัจััยทุกชิ�น อย่�งไรก็ต�มั ไม่ัมีัหลัก- 
ฐ�นที� ชี �ว่ั� มีัเกณิฑ์ที์� ตำ� �กว่ั�จุัดที� ผู้ลดี 

ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยนั�นไม่ัชัด- 
เจัน ดงันั�นกิจักรรมัท�งก�ยในระดับ 

ใด ๆ ก็ต�มัย่อมัก่อให�เกิดผู้ลดีในก�รลด 
ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อมัะเร็งเฉพ็�ะจุัด ง�นวิัจัยัใน 
อน�ค์ตเพ่็�อประเมิันธิรรมัช�ติขีองก�ร 
ตอบสำนองต่อปริมั�ณิ และใช�ก�รวัดัที�  
ค์งที�มั�กขี่ �น  และก�รร�ยง�นผู้ลนั�นจัำ�เป็น 
สำำ�หรบัขี�อแนะนำ�ในอน�ค์ต

 แมั�ว่ั�จัะมีัหลกัฐ�นชิ�นใหญ่่เกี�ยวักบั 
ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย 
และมั�ตรวัดัที�หล�กหล�ยในก�รวัดัผู้ล 
ค์วั�มัอ�วัน ก�รเพิ็�มันำ ��หนกั และก�รจัดั 
ก�รเพ่็� อนำ ��หนักที� ส่ำงผู้ลต่อสุำขีภั�พ็ที� ดี  
(35) ปัจัจุับนันี�ยงัไม่ัมีัหลกัฐ�นเพี็ยงพ็อที�  
จัะอธิิบ�ยค์วั�มัสำมััพ็นัธิก์บัก�รตอบสำนอง 
ต่อปริมั�ณิอย่�งเฉพ็�ะเจั�ะจังมั�กขี่ �น 
หร่อจัำ�แนกแยกแยะขีีดจัำ�กัดขีองผู้ล 
กระทบ ง�นวิัจัยัเพิ็�มัเติมัเพ่็�อขี�อแนะนำ�ใน 
อน�ค์ตนั�น มีัค์วั�มัจัำ�เป็น

 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
ป�นกล�งและหนักเป็นระยะเวัล�ย�วั 
น�นขี่ �นนั�น เช่� อมัโยงกับก�รพฒัน� 
ก�รรบัร้  ้ (ตวััอย่�งเช่น ค์วั�มัไวัในก�ร 
ประมัวัลผู้ล ค์วั�มัจัำ� และทกัษะก�รคิ์ด 
เชิงบริห�ร) (35) ก�รทำ�ง�นและโค์รง 
สำร��งขีองสำมัองและค์วั�มัเสีำ�ยงที�ลดลง 
จั � ก ค์ ว � มั บ ก พ ร่ อ ง ใ น ก � ร ร ับ ร้ ้
ที�ก่อตวััขี่ �น รวัมัถง่โรค์อลัไซเมัอร ์(73-76)  
มีัหลกัฐ�นว่ั�ทั�งระยะเวัล�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยและก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเป็น 
ประจัำ� ทำ�ให�ก�รนอนหลบัและคุ์ณภ�พ 
ชี้วิติที�เกี�ยวเนื�องกบัสุำข้ภ�พในวัยัผู้้�ใหญ่่ 
นั�นดีขี่ �น แต่ก็ไม่ัมีัหลกัฐ�นเพี็ยงพ็อที�จัะ 
อธิิบ�ยค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์ในก�รตอบสำนอง 
ต่อปริมั�ณิระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและ 
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ผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ด��นจิัตใจัและด��น 
ก�รรับร้�ขีองแต่ละบุค์ค์ลอย่�งเฉพ็�ะ 
เจั�ะจังมั�กขี่ �น เฉกเช่นเดียวักนั หลกัฐ�น 
เพิ็�มัเติมัที�อธิิบ�ยค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�ง 
ปริมั�ณิและ/หร่อค์วั�มัหนกัหน่วังขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิก และก�ร 
ฝึึ ก ค์ วั � มั แ ข็ี ง แร ง ก ล�� มั เน่�อ  แ ล ะ 
ผู้ลลพั็ธิสุ์ำขีภั�พ็ที� เฉพ็�ะเจั�ะจัง ขี�อม้ัลนี� 
เป็นกุญ่แจัในก�รบญั่ญ่ติัปริมั�ณิที�น�อย 
ที� สุำดที�จัะเกิดผู้ล และเกณิฑ์ค์์วั�มัปลอด- 
ภัยัที� ส้ำงที� สุำดในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
สำำ�หรบัประช�กรกลุ่มัย่อยที�แตกต่�งกนั

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่� :
• มีัหลกัฐ�นว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยที� เพิ็�มั 

ขี่ �นเช่�อมัโยงกบัผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที�  
มั�กขี่ �น แมั�ว่ั�คุ์ณิประโยชนที์� เกี� ยวั 
เน่�องจัะรกัษ�ระดบัขีองกิจักรรมัท�ง 
ก�ยที�มีัระดบัส้ำงขี่ �น ยงัไม่ัมีัหลกัฐ�นที�  
เพี็ยงพ็อที�จัะระบุระดบัที� แน่นอนว่ั� 
ผู้ลตอบกลบัที�ลดลงนั�นเริ�มัเกิดขี่ �น

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่� อถ่อส้ำงว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยในระดับที� ส้ำงขี่ �น 
เ ช่� อ มั โ ย ง กับ ค์ วั � มั เ สีำ� ย ง ที� ล ด ล ง  
จั�กก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ  ก�ร 
เสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์มัะเร็ง ก�รเกิดโรค์ 
หลอดเล่อดหัวัใจั และก�รเกิดภั�วัะ 
ค์วั�มั ดัน โ ล หิ ต ส้ำ ง แ ล ะ เ บ � ห วั� น 
ประเภัทที� สำอง โดยไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ� ยง 
อนัตร�ยที�เพิ็�มัขี่ �น

• มีัหลักฐ�นเช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยในระยะใด ๆ นั�น 
เช่� อมัโยงกับผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที�  
ดีขี่ �น และก�รเจั�ะจังก่อนหน��นี�ว่ั�ค์วัร 

มีักิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิก 
เป็นช่วังต่อเน่� องอย่�งน�อย 10 น�ที 
นั�น ค์วัรเอ�ออกเสีำย

• มีัหลกัฐ�นว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยที�มั�ก 
ขี่ �นอ�จัเช่�อมัโยงกบัก�รวัดัที� เหมั�ะ 
สำมัมั�กขี่ �น ทั�งภั�วัะโรค์อ�วันและก�ร 
ลดนำ ��หนกัในผู้้�ใหญ่่ และมีัค์วั�มัเสีำ�ยง 
ตำ��ที�กิจักรรมัท�งก�ยจัะเป็นอนัตร�ย 
สำำ�หรบัก�รจัดัก�รนำ ��หนกัที�ส่ำงผู้ลต่อ 
สุำขีภั�พ็ดีในผู้้�ใหญ่่

• มีัหลักฐ�นเช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�  
ระดับป�นกล�ง 150-300 น�ที 
หร่อเทียบเท่�ต่อสำปัด�หน์ั�น ลดค์วั�มั 
เสีำ�ยงสำำ�หรบัผู้ลลพั็ธิสุ์ำขีภั�พ็อย่�งทวีั- 
ค้์ณิ และก�รลดค์วั�มัเสีำ�ยงจัะดำ�เนินไป  
แต่เริ� มัที� จัะนิ� งเม่ั� อเกิน 300 น�ที 
ต่อสำปัด�ห์

ค์ว�มัสำมััพนัธิ์เ์ปลี�ยนแปลงไปติ�มัช้นิด 
หรือข้อบเข้ติข้องกิจกรรมัท�งก�ย 
หรือไม่ั
 หลกัฐ�นแสำดงว่ั�กิจักรรมัท�งก�ย 
ชนิดต่�ง ๆ และกิจักรรมัท�งก�ยที� เกิด 
ขี่ �นในขีอบเขีตที�แตกต่�งกนั (เช่น อ�ชีพ็  
ก�รเดินท�ง หร่อก�รพ็กัผู่้อน) ทำ�ให�เกิด 
ผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที� น่�พ็อใจั สำำ�หรบั 
สำ�เหตุก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุและโรค์ 
หลอดเล่อดหวััใจั กิจักรรมัท�งก�ยแบบ 
แอโรบิกแต่เพี็ยงอย่�งเดียวัหร่อผู้สำมักบั 
ก�ยบริห�รเพ่็�อสำร��งเสำริมัค์วั�มัแข็ีงแรง 
แสำดงให�เห็นถ่งค์วั�มัเช่� อมัโยงที� มีัส่ำวัน 
เสำริมักนั แมั�ว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยทั�งสำอง 
ร้ปแบบในระดบัที� แนะนำ�นั�นเหมั�ะสำมั 
ที�สุำด (84)

ผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18-64 ปี)



55

 หลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อป�น- 
กล�งเม่ั�อไม่ัน�นมั�นี�ชี �ให�เห็นว่ั� กิจักรรมั 
ท�งก�ยเสำริมัสำร��งกล��มัเน่�อ ค์วั�มัอิสำระ 
ขีองกิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกนั�น 
ยงัเช่� อมัโยงกบัค์วั�มัเสีำ� ยงที� ลดลงจั�ก 
ก�รเสีำยชีวิัตทุกร้ปแบบ ผู้ลก�รวิัจััยที�  
ร�ยง�นโดยสำต�มั�ต�คิ์สำและค์ณิะ  
(2561) จั�กผู้ลก�รวิัเค์ร�ะห์โดยรวัมัจั�ก  
11 กลุ่มัที� ทดสำอบขี�อแนะนำ�ในก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยแบบเสำริมักล��มัเน่�อ 
อย่�งน�อย 2 วันัต่อสำปัด�หเ์ปรียบเทียบ 
กับก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ ชี �ให� เห็น 
ว่ั� เม่ั� อทำ�กิจักรรมัท�งก�ยทั�งแบบ 
แอโรบิกและเสำริมัสำร��งกล��มัเน่�อในระดบั
ต่�ง ๆ  ที�แนะนำ� (1) เทียบกบัเม่ั�อไม่ัทำ�ต�มั 
ขี�อแนะนำ�ใดเลย (ปรบัที�  HR= 0.71 [95%  
CI: 0.57 to 0.87]) และก�รปฏิิบติัต�มั 
เพี็ยงแค่์ค์ำ�แนะนำ�ในกิจักรรมัท�งก�ย 
เพ่็�อค์วั�มัแข็ีงแรงเทียบกบัก�รไม่ัปฎิบติั 
ต�มั (HR= 0.80 [95% CI: 0.70 to 0.91])  
ซ่�งสำมััพ็นัธิก์บัค์วั�มัเสีำ�ยงต่อสำ�เหตุก�ร 
เสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุที� ลดลงอย่�งมีันัย 
สำำ�ค์ญั่ (84) ขี�อม้ัลเหล่�นี�ย่นยนัว่ั�ผู้ล 
ประ โยชน์ต่อสุำขีภั�พ็ที� เช่� อมัโยงกับ 
กิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อเสำริมัสำร��งกล��มั 
เน่�อนั�น ไม่ัขี่ �นกบักิจักรรมัท�งก�ยแบบ 
แอโรบิกและยังสำร��งหลักฐ�นที� สำนับ 
สำนุนก�รแนะนำ�ค์วั�มัถี�ในก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยเพ่็�อเสำริมัสำร��งกล��มัเน่�อ 2 วันั 
ต่อสำัปด�ห์ ขี�อค์�นพ็บที� ร�ยง�นโดย  
ดีน้และค์ณิะ (2562) ให�หลกัฐ�นสำนับ 
สำนุนที� ย่นยันว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยที� 
เ กิ ด ขี่ �น น อ ก ขี อ บ ข่ี � ย ก � ร พ็ัก ผู่้ อ น 
( ห ร่ อ สำัน ท น � ก � ร )  สำ � มั � ร ถ เ อ่ �อ 
ประโยชนแ์ละแสำดงให�เห็นอย่�งเจั�ะจัง 

ว่ั�ก�รเดินท�งอย่�งค์ล่องแค์ล่วั  (เช่น ก�ร 
เ ดิ น แ ล ะ ก � ร เ ดิ น ท � ง ด�วั ย ก � ร ปั� น 
จัักรย�น) สำ�มั�รถลดค์วั�มัเสีำ� ยงขีอง
สำ�เหตุก�รเสีำยชีวิัตทุกร้ปแบบอย่�งมีั 
นยัสำำ�ค์ญั่ (RR= 0.92 [95% CI: 0.85–
0.98]) (85)

 ง�นวิัจััยเม่ั� อเร็วั ๆ นี�ชี �ให�เห็นถ่ง 
หลกัฐ�นที�แสำดงว่ั� ผู้้�ที�เขี��ร่วัมัในก�รเดิน 
ท�งโดยมีัก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ย (เช่น  
ก�รเดิน หร่อก�รปั� นจักัรย�นเพ่็�อก�รเดิน 
ท�ง) จัะมีัค์วั�มัเสีำ�ยงต่อโรค์หลอดเล่อด 
หวััใจัที�ลดลง (โรค์หลอดเล่อดหวััใจั โรค์ 
หลอดเล่อดสำมัองและหัวัใจัล�มัเหลวั)  
เปรียบเทียบกบัค์นที� เขี��ร่วัมัในก�รเดิน 
ท�งโดยไม่ัมีัก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ย (RR= 
0.91 [95% CI 0.83 to 0.99]) (85) และมีั 
หลักฐ�นเพี็ ยงพ็อจั�กผู้ลลัพ็ธิ ์ด��น 
สุำขีภั�พ็เหล่�นี�ที�จัะสำรุปได�ว่ั� กิจักรรมั 
ในขีอบเขีตที� หล�กหล�ยนั�นเป็นผู้ลดี  
อย่�งไรก็ต�มั มีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที�จัะ 
แยกแยะผู้ลกระทบขีองขีอบข่ี�ยใน 
กิจั ก ร ร มั ท�ง ก� ย ที� แ ต ก ต่ �ง กันใน 
ผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ทุกอย่�ง ตวััอย่�งเช่น  
มีัหลักฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที� จัะกำ�หนดว่ั� 
ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยและค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รเกิดโรค์ 
มัะเร็งหร่อก�รเกิดโรค์เบ�หวั�นชนิดที�  2 
จัะแปรผู้นัไปต�มัชนิดหร่อขีอบเขีตขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ย

 สำำ�หรับผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภั�พ็จิัต 
หลักฐ�น (35) แสำดงให�เห็นว่ั�ค์วั�มั 
หล�กหล�ยชนิดขีองกิจักรรมัท�งก�ย  
รวัมัถ่งกิจักรรมัแบบแอโรบิก ก�รเดิน  
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กิจักรรมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบักล��มั- 
เน่�อ และโยค์ะนั�น  สำ�มั�รถสำร��งผู้ลกระทบ
ที�เป็นประโยชนต่์อก�รลดอ�ก�รซม่ัเศร�� 
และก�รก่อตวััขีองค์วั�มักงัวัล (74, 79,  
86) ตวััอย่�งจั�กหลกัฐ�นเม่ั� อไม่ัน�น 
มั�นี� เกี�ยวักบัผู้ลกระทบที� เอ่ �อประโยชน ์

ขีองก�รแทรกแซงจั�กก�รออกกำ�ลงัก�ย 
แบบใช�แรงต��นและสุำขีภั�พ็จิัตมีัอย่้ 
ในบทปริทศันส์ำองฉบบัที�ร�ยง�นอ�ก�ร 
ซ่มัเศร��ที� ลดลงมั�กพ็อสำมัค์วัร (77)  
และก�รลดลงเล็กน�อยขีองอ�ก�รกงัวัล  
(78) เม่ั�อเปรียบเทียบกบัสำภั�วัะที� มีัก�ร 
ค์วับคุ์มั

 หลักฐ�นจั�กบทปริทัศน์ฉบับ 
ใหม่ัยำ ��เต่อนว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อ 
อ�ชีพ็ในระดบัส้ำงนั�น เช่�อมัโยงกบัค์วั�มั 
เสีำ�ยงขีองโรค์มัะเร็ง โรค์หลอดเล่อดหวััใจั  
และโรค์เบ�หวั�นชนิดที�  2 ที�ลดลง (40)  
อย่�งไรก็ต�มั กิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อ 
อ�ชีพ็ที�ระดบัส้ำงขี่ �นอ�จัจัะเช่�อมัโยงกบั 
ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อโรค์กระด้กพ็รุนที� เพิ็�มัขี่ �น 
คุ์ ณิ ภั � พ็ ก � ร น อ น ห ลับ ที� ไ ม่ั ดี  แ ล ะ 
สำ�เหตุก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุในผู้้�ช�ย  
(แต่ไม่ัใช่ในผู้้�หญิ่ง) ไม่ัมีัหลกัฐ�นเพี็ยงพ็อ 
ที� จั ะ กำ � ห น ด ค์ วั � มั สำัมั พ็ัน ธิ ์ร ะ ห ว่ั � ง 
กิจักรรมัท�งก�ยเพ่็�ออ�ชีพ็และค์วั�มัอ�วัน  
ก�รป้องกนันำ ��หนกัเพิ็�มั สุำขีภั�พ็จิัต และ 
คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที�เกี�ยวักบัสุำขีภั�พ็ (40) และ 
ยงัมีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที�จัะแยกแยะ 
ห�กค์วั�มัเช่� อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยและค์วั�มัเสีำ� ยงต่อโรค์มัะเร็ง 
จัะผู้นัแปรต�มัชนิดหร่อขีอบเขีตขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ย มีัหลกัฐ�นน�อยชิ�นเกี�ยวั 

กบัค์วั�มัเช่�อมัโยงกบัขีอบเขีตที� ต่�งกนั 
ขีองกิจักรรมัท�งก�ย ดงันั�นจัง่ย�กที�จัะ 
แ ย ก แ ย ะ ผู้ ล กร ะ ท บ ขีอง ขีอ บ เขี ต ที�  
แตกต่�งกนัขีองกิจักรรมัท�งก�ยต่อ 
ผู้ลกระทบท�งสุำขีภั�พ็ที�หล�กหล�ย

ค์ณิะทำ�ง�น GDG สำรุปว่ั� :
• มีัหลักฐ�นเช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 

กิจักรรมัท�งก�ยที�สำร��งค์วั�มัแข็ีงแรง 
ให�กับกล��มัเน่�ออย่�งน�อย 2 วััน 
ต่อสำปัด�หห์ร่อมั�กกว่ั� จัะช่วัยสำร��ง 
เสำริมัสุำขีภั�พ็มั�กขี่ �น แต่ไม่ัมีัหลกัฐ�น 
เพี็ยงพ็อที�จัะระบุช่วังเวัล�ที�แน่นอน 
สำำ�หรบัผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็ที�น่�พ็อใจัที�สุำด

• มีัหลกัฐ�นที� เช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยในขีอบเขีตที�แตก 
ต่�งกนั (ตวััอย่�งเช่น ก�รพ็กัผู่้อน 
ก�รเดินท�ง เกี�ยวักบัอ�ชีพ็) เสำริมัสำร��ง 
ประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็ แมั�ว่ั�ในปัจัจุับนั  
จัะเป็นไปไม่ัได�ที� จัะแยกผู้ลกระทบ 
จั�กขีอบข่ี�ยในก�รทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยที� แตกต่�งกันต่อผู้ลลัพ็ธิท์�ง 
สุำขีภั�พ็ที�หล�กหล�ย

• แมั�ว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยเกี�ยวักบัอ�ชีพ็ 
ในระดับที� ส้ำงขี่ �นอ�จัจัะเกี� ยวัโยง 
กบัค์วั�มัเสีำ� ยงขีองโรค์กระด้กพ็รุน  
คุ์ณิภั�พ็ก�รนอนหลับที� ไม่ัดี และ 
สำ�เหตุก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุที�เพิ็�มัขี่ �น 
ในหม่้ัผู้้�ช�ย (แต่ไม่ัใช่ในผู้้�หญิ่ง) โดย 
ภั�พ็รวัมัแล�วั มีัหลักฐ�นที� มีัค์วั�มั 
แน่นอนป�นกล�งที� กิจักรรมัท�งก�ย 
เพ่็�ออ�ชีพ็นั�นส่ำงผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็
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วััยผูู้้ใหญ่ 
(อ�ยุ 18-64 ปี)

ข้้อแนืะนืำ�
ด้็�นืพฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง
สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งค่์อเวัล�ที�ใช�ไปกบัก�รนั�งหร่อนอนเฉย ๆ ด�วัยก�รใช�พ็ลงัง�นแต่น�อยขีณิะต่�นอย่้  
ในปริบทที�เกี�ยวักบัก�รทำ�ง�น ก�รเรียน ในสำภั�พ็แวัดล�อมัที�บ��นและชุมัชน รวัมัทั�งก�รค์มัน�ค์มั

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 สำำ�หรบัขี�อแนะนำ�เหล่�นี� ก�รสำงัเค์ร�ะหห์ลกัฐ�นที�ได�จั�ก PAGAC (35) ถ้กนำ�มั�ใช�และปรบัปรุง  
ค์ณิะทำ�ง�น GDG พิ็จั�รณิ�องค์ป์ระกอบทั�งหมัดขีองหลกัฐ�น รวัมัถง่ผู้ลก�รศก่ษ�ที�ร�ยง�นโดย  
PAGAC และบทปริทศัน์ใหม่ัจัำ�นวัน 13 บทที�เป็นไปต�มัหลกัเกณิฑ์ก์�รนำ�ผู้ลเขี�� เพ่็�อสำร��งหลกัฐ�น 
เกี�ยวักบัค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและผู้ลลพั็ธิเ์กี�ยวัเน่� องกบัสุำขีภั�พ็ในผู้้�ใหญ่่  

ก�รค์�นห�ค์วั�มัต่อเน่�องระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็เป็นสำ�ขี�ท�งสำ�ธิ�รณิสุำขี 
ที� ค่์อนขี��งใหม่ั เม่ั�อเทียบกบัเร่�องกิจักรรมัท�งก�ยที� ไม่ัเพี็ยงพ็อ แต่ยงัมีัก�รพ็ฒัน�อย่�งรวัดเร็วั 

ในทศวัรรษที�ผู่้�นมั� ง�นวิัจัยันั�นได�วัดัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งอย่�งเป็นระบบโดยใช�ทั�ง 1) แบบสำอบ- 
ถ�มัเพ่็�อร�ยง�นผู้ลด�วัยตนเองที�ถ�มัทั�ง “เวัล�โดยรวัมั” ที�ใช�ไปกบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งหร่อเวัล�ที�  

ใช�กบัพ็ฤติกรรมัเฉพ็�ะ เช่น ก�รด้โทรทศัน ์เวัล�ที�อย่้กบัหน��จัอ/หน��จัอค์อมัพิ็วัเตอร ์และก�รนั�ง 2)  
ก�รวัดัด�วัยอุปกรณิ ์ ไม่ัมีัก�รวัดัที� เป็นมั�ตรฐ�นหร่อต�นแบบในก�รวิัเค์ร�ะหพ์็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง  
ดงันั�นก�รร�ยง�นผู้ลจั่งแตกต่�งกนัไป ก�รพ็ฒัน�ระเบียบวิัธีิวิัจัยัเม่ั�อไม่ัน�นนี�ได�รวัมัเอ�ก�ร 
ประเมิันก�รใช�เวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งด�วัยเค์ร่�องม่ัอเอ�ไวั� ซ่�งสำ�มั�รถลดขี�อผิู้ดพ็ล�ดในก�ร 
วัดัและค์วั�มัโน�มัเอียงที� ได�จั�กก�รระลก่ขี�อม้ัลที�ร�ยง�นผู้ลด�วัยตนเอง

ในวัยัผู้้�ใหญ่่นั�น เวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�มั�กขี่ �นจัะต�มัมั�ด�วัยผู้ลเสีำยด��นสุำขีภั�พ็ 
อ�ทิเช่น สำ�เหตุก�รเสีำยชีวิัตทุกประก�ร สำ�เหตุก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจั 
และก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์มัะเร็ง และสำ�เหตุก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั มัะเร็ง  
และโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

แนะนำ�ให:้
ผ้ ใ้หญ่่ค์วรจำ�กดัระยะเวล�ข้องพฤติิกรรมัเนือยนิ�ง และทดแทนเวล�เหล่�นั�น
ดว้ยกิจกรรมัท�งก�ยในทุกระดบัที�มีัประโยช้นด์�้นสุำข้ภ�พ (รวมัถง้ระดบัเบ�)
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

เพื�อช่้วยลดผลเสีำยต่ิอสุำข้ภ�พจ�กพฤติิกรรมัเนือยนิ�งในระดบัส้ำง ผ้ ใ้หญ่่ค์วรจะมุ่ังทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�งหรือหนกัใหม้ั�กกว่�ระดบัที�แนะนำ�
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

>

>

ข้้อัแนะนำา
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 ในก�รพิ็จั�รณิ�องค์ร์วัมัขีองหลกัฐ�น ค์ณิะทำ�ง�น GDG ให�นำ ��หนกัส่ำวันใหญ่่ไปที�หลกัฐ�นที�  
บทปริทศัน์ให�ค์ะแนนระดบักล�งและส้ำงกว่ั� โดยมั�จั�กบทปริทศันที์� ได�หลกัฐ�นจั�กก�รศก่ษ�ที�  
ใช�ก�รวัดัเวัล�ที�มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งหร่อนั�งอย่้เฉย ๆ หร่อก�รวัดัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งด�วัยอุปกรณิ ์
เม่ั�อห�ได�

 ร�ยละเอียดที�ค์รบถ�วันเกี�ยวักบัวิัธีิวิัจัยั ก�รแยกส่ำวันขี�อม้ัล และชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�นอย่้ที�  
ภั�ค์ผู้นวักบนเว็ับไซต ์: ชุดหลกัฐ�น7

 ง�นวิัจัยัเกี�ยวักบัผู้ลเสีำยต่อสุำขีภั�พ็ที� เช่�อมัโยงกบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งได�เพิ็�มัพ้็นขี่ �นอย่�ง 

รวัดเร็วัตลอดทศวัรรษที�ผู่้�นมั� ในง�นวิัจัยัที�ทนัสำมัยักว่ั� พ็บก�รพ็ฒัน�ที�โดดเด่น ดงันี� ก�รเพิ็�มัขี่ �น 

ขีองหลกัฐ�นที�ร�ยง�นเร่�องค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิระหว่ั�งพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งและผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็หล�ยประก�ร และผู้ลกระทบระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและ 
กิจักรรมัท�งก�ย

7 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf

ในผ้ใ้หญ่่ (อ�ยุ 18 ปีข้้ �นไป) ค์ว�มัสำมััพนัธิ์ ์
ระหว่�งพฤติิกรรมัเนือยนิ�งและผลลพัธิ์ ์
ที�เกี�ยวเนื�องกบัสุำข้ภ�พคื์ออะไร

 โดยรวัมัแล�วั มีัหลกัฐ�นเกี�ยวักบั 
ค์วั�มัเช่� อมัโยงระหว่ั�งเวัล�ที� ใช� ไปกบั 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที�มั�กขี่ �น (วัดัผู่้�น 
ก�รประเมิันจั�กก�รร�ยง�นด�วัยตนเอง 
หร่อประเมิันด�วัยเค์ร่องม่ัอจั�กเวัล� 
ที� นั� ง เ ฉ ย  ๆ  ห ร่ อ เวั ล � ด้ โท ร ทัศ น์)  
แ ล ะ สำ � เห ตุ ก� ร เ สีำ ย ชี วิั ต ทุ ก สำ � เห ตุ  
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กหลอดเล่อดหัวัใจั และ 
โอก�สำในก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั 
และเบ�หวั�นชนิดที�สำองที�มั�กขี่ �น (8, 35, 
65, 87) ตวััอย่�งเช่น หลกัฐ�นสำนบัสำนุน 
รวัมัผู้ลจั�กก�รวิัเค์ร�ะห์อภิัมั�นชิ�น 
ใหญ่่และทนัสำมัยั (n= 36 383; อ�ยุเฉลี�ย 
62.6 years; 72.8% เพ็ศหญิ่ง) ขีองเค์ร่�อง
วัดัค์วั�มัเร่งที�ประเมิันเวัล�ขีองพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งโดยรวัมัและสำ�เหตุิก�รเสีำยชี้วิติ

ทุกสำ�เหตุิ (65) และชี�ว่ั� เวัล�ที�ใช�กบัพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ�งที�เพิ็�มัมั�กขี่ �นนั�น เช่�อมัโยง 

อย่�งมีันัยสำำ�ค์ญั่กบัภั�วัะก�รเสีำยชีวิัต 
จั�กทุกสำ�เหตุ ผู้ลก�รศก่ษ�ที�ค์ล��ยค์ลง่ 
กนั จั�กก�รวิัเค์ร�ะหอ์ภิัมั�นที�มีัผู้้�เขี��ร่วัมั 
มั�กกว่ั� 1 ล��นค์น (87) แสำดงให�เห็นถง่ 
ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อย 
นิ� งทุกแบบกับภั�วัะก�รเสีำยชี้วิติทุก 
สำ�เหตุิ และภั�วัะก�รเสีำยชี้วิติจ�กโรค์ 
หลอดเลือดหัวใจหลังจั�กก�รปรับ 
กิจักรรมัท�งก�ย (87) แมั�ว่ั�ในง�นวิัจัยั 
ฉบบันี� ก�รเช่�อมัโยงกบัภั�วัะก�รเสีำยชี้วิติ 
จ�กโรค์มัะเร็งจัะไม่ัมีันยัสำำ�ค์ญั่ท�งสำถิติ
หลงัจั�กก�รปรบักิจักรรมัท�งก�ย (87)

 ก�รวิัเค์ร�ะหอ์ภิัมั�นอีกชิ�นหน่� ง 
เม่ั�อไม่ัน�นมั�นี� (8) ร�ยง�นถง่ค์วั�มัเช่�อมั 
โยงที�สำำ�ค์ญั่ระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง  
(ประเมิันขีณิะนั�ง) และก�รเสีำยชี้วิติจ�ก 
โรค์หลอดเลือดหวัใจแลโรค์กมัะเร็ง  
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ซ่�งผู้ลที� ได� ชี �ถ่งค์วั�มัเสีำ�ยงต่อภั�วัะก�ร
เสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจัที� ส้ำง 
ขี่ �น 9-32% (p for trend < 0.001) ด�วัย 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในระดบัที� ส้ำงขี่ �น เม่ั�อ 
วัดัขีณิะนั�ง “นิ�ง ๆ” มีักิจักรรมัท�งก�ย 
ในช่วังค์วัอไทลที์�ตำ� �สุำด (~ 5 น�ที/วันั)  
ผู้ลวิัจััยบอกว่ั�ผู้้� ใหญ่่ที� มีัพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�ง (นั�งนิ�ง ๆ ) มั�กกว่ั� 8 ชั�วัโมังต่อวันั 
จัะมีัค์วั�มัเสีำ�ยงต่อภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�ก 
โรค์ หลอดเล่อดหวััใจัส้ำงกว่ั� ยกเวั�นผู้้�ที�   
“ค์ล่องแค์ล่วัที� สุำด”  (  ตัวัอย่�งเช่น  
>  3 5 . 5  M E T- ชั� วั โ มั ง ต่ อ สำัป ด � ห ์ 
หร่อ ~ 60–75 น�ทีต่อวััน) ซ่� งค์วั�มั 
เช่�อมัโยงนั�นผู่้อนปรนลง ผู้ลจั�กค์วั�มั 
เช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและ 
ภั�วัะก�รเสีำยชี้วิติจ�กโรค์มัะเร็งยิ�งอ่อน 
กว่ั� แมั�ว่ั�จัะสำงัเกตเห็นได�ถง่ค์วั�มัเสีำ�ยงที�  
เกี�ยวัเน่�องกบัปริมั�ณิที� ส้ำงขี่ �นถง่ร�อยละ  

6 ถ่ง 21 เม่ั�อเวัล�ที�นั� งเฉยย�วัน�นขี่ �น  
( โดยเฉพ็�ะอย่�งยิ� งเม่ั� อมั�กกว่ั� 8  
ชั�วัโมังต่อวันั) แต่เฉพ็�ะกบัผู้้�ที�มีักิจักรรมั 
ท�งก�ยในช่วังค์วัอไทลที์�ตำ��ที� สุำดเท่�นั�น  
(< 2.5 MET-ชั�วัโมังต่อสำปัด�ห)์ (8)

 หลกัฐ�นสำนบัสำนุนค์วั�มัเช่�อมัโยง 
ระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง (วััดจั�ก 
เวัล�ที�นั� งทั�งหมัด) และสำ�เหตุก�รเกิด 
โรค์หลอดเลือดหวัใจที� เพิ็� มัขี่ �น (HR=  
1.29 [95% CI: 1.27 to 1.30]) ซ่�งลดลง 
จั�กก�รปรับตวััแปรร่วัมัที� อ�จัเป็นไป 
ได� รวัมัถ่งปรบัระดบักิจักรรมัท�งก�ย  
(HR= 1.14 [95% CI: 1.04 to 1.23])  
(88) บทปริทัศนข์ีองก�รวิัจััยในกลุ่มั 
ประช�กรช�วัเอเชียตะวันัออกเฉียงใต� 
แสำดงหลกัฐ�นว่ั� มีัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อตำ� � 

ขีองเวัล�ในก�รมีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที�  
ย�วัน�นขี่ �นจัะเช่�อมัโยงกบัค์วั�มัเป็นไป 
ได�ที� เพิ็� มัส้ำงขี่ �นกบัติวัชี้ �วดัภยัเสีำ�ยงโรค์ 
หวัใจและหลอดเลือด (รวัมัถง่เบ�หวั�น 
ชนิดที�  2, ดชันีมัวัลก�ยเพิ็� มัขี่ �น ค์วั�มั 
ดนัโลหิตที�ส้ำงขี่ �น) (89)

 ง�นวิัจััย 2 ฉบับล่�สุำดร�ยง�น 
ถง่ค์วั�มัเช่�อมัโยงขีองระยะเวัล�ที�นั�งเฉย ๆ  
ในแต่ละวัันโดยรวัมั (88) และพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ�งทั�งหมัด และเวัล�ด้โทรทศัน ์
(87) กับกิารเกิิดุเบาหวานชนิดุที�  2  
ง�นวิัจัยัทั�ง 2 ชิ �นพ็บว่ั� พ็ฤติกรรมัเน่อย- 
นิ� งในระดับที� ส้ำงขี่ �นเช่� อมัโยงกับค์วั�มั 
เสีำ� ยงต่อก�รเกิดเบ�หวั�นชนิดที�  2  
ที�เพิ็�มัขี่ �น ตวััอย่�งเช่น ค์วั�มัเช่�อมัโยงที�เป็น 

เสำ�นตรงกบัเบ�หวั�นชนิดที�  2 นั�นสำงัเกต 
เห็นได�สำำ�หรบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งโดยรวัมั  
(RR= 1.01 [95% CI: 1.00 to 1.01] p=  
< 0.001) และก�รด้โทรทศัน ์(RR= 1.09  
[95% CI: 1.07 to 1.12] p= < 0.001)  
เม่ั�อปรบัเพ่็�อกิจักรรมัท�งก�ย (87)

 มีัหลกัฐ�นสำนบัสำนุนค์วั�มัเช่�อมัโยง 
ที� มีั นั ย สำำ � ค์ั ญ่ ร ะ ห ว่ั � ง พ็ ฤ ติ ก ร ร มั 
เน่อยนิ�ง (เม่ั�อวัดัขีณิะใช�เวัล�ด้โทรทศัน)์  
และภาวะอนัต่รายจากิโรคมะเร็ง (35,  
87) บทปริทศันฉ์บบัล่�สุำดหล�ยชิ�นที� มีั 
ค์วั�มัน่�เช่�อถ่อตำ��และตำ��มั�กให�หลกัฐ�น 
สำนับสำนุนถ่งค์วั�มัเช่� อมัโยงระหว่ั�ง 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและโรค์มัะเร็งลำ�ไสำ�  
(90) แต่ไม่ัมีัค์วั�มัเช่�อมัโยงกบัโรค์มัะเร็ง 
ต่อมัล้กหมั�ก โรค์มัะเร็งเต��นมั หร่อโรค์ 
มัะเร็งลำ�ไสำ�ตรง (90-93) หลกัฐ�นเพิ็�มัเติมั 
(35) ร�ยง�นค์วั�มัเช่�อมัโยงที�มีันยัสำำ�ค์ญั่ 

ข้้อัแนะนำา
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ระหว่ั�งระยะเวัล�ที� ใช�ไปกบัพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งที�มั�กขี่ �นและค์วั�มัเสีำ�ยงที� ส้ำงขี่ �น 

ที�จัะก่อให�เกิดโรค์มัะเร็งเย่�อบุโพ็รงมัดล้ก  
โรค์มัะเร็งลำ�ไสำ� และมัะเร็งปอด (35)

 มีัหลักฐ�นที� เช่� อถ่อได�น�อยขีอง 
ค์วั�มัสำมััพ็นัธิที์� เป็นภัยัระหว่ั�งเวัล�ที� ใช� 
ไปกบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งและโรค์อว้น 
และตวัับ่งชี�สำถ�นะขีองนำ ��หนกั และไม่ัว่ั� 
ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และสำถ�นะขีองนำ ��หนักจัะผู้ันแปรไป 
ต�มัปริมั�ณิขีองกิจักรรมัท�งก�ยระดบั 
ป�นกล�งถง่หนกั โดยรวัมัแล�วั สำรุปได�ว่ั� 
มีั ห ลัก ฐ � น ไ ม่ั เพี็ ย ง พ็ อ ที� จั ะ แจั�ง ถ่ง 
ค์ำ�แนะนำ�/ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�และต�องก�ร 
ก�รวิัจัยัเพิ็�มัเติมั

 มีัหลักฐ�นที� จัำ�กัดที� ประเมิันผู้ล 
ด��นตรงกันขี��มัจั�กก�รลดเวัล�ขีอง 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง ค์วั�มัคิ์ดเห็นจั�กผู้้� 
เชี�ยวัช�ญ่ร�ยง�นบทสำรุปว่ั� ขี�อแนะนำ� 
ก�รลดเวัล�ที�มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งไม่ัน่� 
จัะเพิ็�มัค์วั�มัเสีำ�ยงจั�กอ�ก�รบ�ดเจ็ับ โดย 
เฉพ็�ะเม่ั�อทดแทนด�วัยกิจักรรมัท�งก�ย 
ในระดบัเบ�

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�

• โดยรวัมัแล�วั มีัหลกัฐ�นเพี็ยงพ็อที�จัะ 
สำนับสำนุนก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ขีอง 
องค์ก์�รอน�มััยโลกฉบับใหม่ั เพ่็� อ 
จัำ�กดัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งเพ่็�อลดค์วั�มั 
เสีำ�ยงต่อสุำขีภั�พ็

• มีัหลกัฐ�นที� เช่� อถ่อได�ป�นกล�งถ่ง 
ก�รเช่�อมัโยงระหว่ั�งเวัล�ที�มั�กขี่ �น 
ที� ใช�กบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและภั�วัะ 

ก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ ภั�วัะก�ร 
เสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั  
ภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�โรค์กมัะเร็ง และ 
ก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหวััใจัและโรค์ 
เบ�หวั�นชนิดที�  2 ที� ส้ำงขี่ �น

• มีัหลกัฐ�นที� เช่�อถ่อตำ��ไปจันถง่ระดบั 
กล�งขีองก�รเช่�อมัโยงระหว่ั�งก�ร 
ใช�เวัล�กบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�มั�ก 
ขี่ �นและค์วั�มัเสีำ� ยงที�มั�กขี่ �นต่อก�ร 

เกิดโรค์มัะเร็งเย่�อบุมัดล้ก โรค์มัะเร็ง 
ลำ�ไสำ� และโรค์มัะเร็งปอด

• มีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อเกี�ยวักบัค์วั�มั 
เช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
และก�รวัดัภั�วัะโรค์อ�วัน และต�องก�ร 
ง�นวิัจัยัเพิ็�มัเติมั

• ประโยชนข์ีองก�รจัำ�กดัพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� งมีัมั�กกว่ั�ค์วั�มัเสีำ� ยงใด ๆ 
ที�อ�จัเกิดขี่ �น

มีัค์ว�มัสำ ัมัพ ันธิ์ที์� เ ชื้� อมัโยงก ับก�ร 
ติอบสำนองต่ิอปริมั�ณหรือไม่ั (ปริมั�ณ 
ท ั�งหมัด ค์ว�มัถี� ระยะเวล� ค์ว�มัรุนแรง 
ข้องก�รหยุดช้ะงกั)

 หลกัฐ�นทั�งหมัดทั�งมัวัลที�เช่�อถ่อได� 
ป�นกล�งบ่งชี�ว่ั� ค์วั�มัสำมััพ็นัธิก์�รตอบ 
สำ นอง ต่ อ ป ริ มั � ณิที� ไ ม่ั เ ป็ น เ สำ�น ต รง 
ระหว่ั�งเวัล�ที�มีัก�รทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อย- 
นิ�ง (ก�รนั�ง หร่อ เวัล�ด้โทรทศันที์�ประเมิัน 
โดยก�รร�ยง�นตนเอง หร่อก�รประเมิัน 
โดยเค์ร่�องม่ัอ) และ ภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตทุก 
สำ�เหตุ ภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอด- 
เ ล่อดหัวัใจั  ภั�วัะก�รเ สีำ ยชีวิัตจั�ก 
โรค์มัะเร็ง และก�รเกิดโรค์หลอดเล่อด 
หวััใจั (8, 35, 87)
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ผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18-64 ปี)

 ก�รวิัเค์ร�ะหอ์ภิัมั�นเม่ั� อไม่ัน�น 
มั�นี�   ทำ�ให�มีัหลกัฐ�นที�มีัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อส้ำง 
ในด��นค์วั�มัสำมััพ็นัธิข์ีองก�รตอบสำนอง 
ต่อปริมั�ณิระหว่ั�งเค์ร่�องวัดัค์วั�มัเร่งที�  
ประเมิันเวัล�ขีองก�รมีัพ็ฤติกรรมัเน่อย 
นิ� งทั�งหมัดและภาวะกิารเสียชีวิต่ทุกิ 
สาเหตุ่ (65) ที� ร�ยง�นว่ั�เวัล�ที� ใช�ใน 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที� เพิ็� มัมั�กขี่ �นนั�น  
เช่�อมัโยงอย่�งมีันัยสำำ�ค์ญั่กบัภั�วัะก�ร 
เสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ อตัร�ส่ำวันค์วั�มัเสีำ�ยง 
อนัตร�ยสำำ�หรบัค่์�ค์วัอไทลที์� เพิ็�มัส้ำงขี่ �น 
สำำ�หรบัเวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง ค่์อ  
1.00 (ผู้้�อ��งอิง นิ�งเฉยน�อยที� สุำด) 1.28  
(1.09– 1.51) 1.71 (1.36–2.15) และ  
2.63 (1.94–3.56) หลงัจั�กก�รปรบัตวัั 
วัดัที�เป็นไปได�   รวัมัทั�งเวัล�ที�ใช�กบักิจักรรมั 
ท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�งถง่หนกั (65)  
ก�รวิัเค์ร�ะหค์์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์ในก�รตอบ 
สำนองต่อปริมั�ณิระ หว่ั�งเวัล�ขีอง 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและภั�วัะก�รเสีำยชีวิัต 
แสำดงถ่งค์วั�มัเสีำ� ยงที� ค่์อย ๆ เพิ็� มัขี่ �น 
จั�กประมั�ณิ 7.5-9 ชั� วัโมัง และยิ� ง 
ชัด เจั น เ ม่ั� อ มั � ก ก ว่ั �  9 . 5  ชั� วั โ มั ง 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�  10 ชั�วัโมังและ 12  
ชั� วั โ มั ง ใน แ ต่ ล ะ วััน เ ช่� อ มั โ ย ง กับ ค่์ � 
ค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รเสีำยชีวิัตที�ส้ำงขี่ �น  ที�  1.48  

(1.22–1.79) และ 2.92 (2.24–3.83)  
ต�มัลำ�ดบั

 บทวิัเค์ร�ะห์อภิัมั�นอีกชิ�นหน่� ง 
ประเมิันก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิและ 
ร�ยง�นค์วั�มัเช่� อมัโยงที� ไม่ัอย่้บนเสำ�น 
ตรงเดียวักนั  สำำ�หรบัเวัล�ขีองพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งทั�งหมัดและภาวะกิารเสียชีวิต่ 
ทุกิสาเหตุ่ (RR ต่อ 1 ชั�วัโมัง/วันั = 1.01  

(1.00–1.01) สำำ�หรบั ≤ 8 ชั�วัโมัง/วันั และ 
1.04 (1.03–1.05) สำำ�หรบั > 8 ชั�วัโมัง/ 
วันัที� เขี��ถง่) และภาวะกิารเสียชีวิต่จากิ 
โรคหลอดุเล่อดุหวัใจ (RR= 1.01 (0.99– 
1.02) สำำ�หรบั ≤ 6 ชั�วัโมัง/วันั และ RR=  
1.04 (1.03–1.04) สำำ�หรบั > 6 ชั�วัโมัง/ 
วันั) หลงัจั�กก�รปรบักิจักรรมัท�งก�ย  
(87) ในง�นวิัจัยัชิ �นเดียวักนันี� มีัค์วั�มั 
เช่�อมัโยงต่อก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ 
เป็นเสำ�นตรงเล็กระหว่ั�งโรคเบาหวาน 
ชนิดุที� 2 กบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งโดยรวัมั  
(1.01 (1.00– 1.01)) เม่ั�อปรบักิจักรรมั 
ท�งก�ยและก�รด้โทรทศัน ์(1.09 (1.07– 
1.12)) (87)

 โดยรวัมัแล�วั หลกัฐ�นสำนบัสำนุนว่ั� 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในปริมั�ณิมั�กเช่�อมั- 
โ ยง กับ ผู้ ล ลัพ็ ธิ ์ท�ง สุำ ขี ภั� พ็ ที� แ ย่ ลง 
และมีัหลักฐ�นเพี็ยงพ็อที� จัะสำนับสำนุน 
ว่ั� ก�รลดเวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อย- 
นิ� ง ใ ห� น� อ ย ล ง จั ะ ล ด ค์ วั � มั เ สีำ� ย ง ต่ อ 
สุำขีภั�พ็ อย่�งไรก็ดี ก�รให�ตัวัแปรที�  
เหมั�ะสำมัว่ั�ค์วัรจัะประเมิันพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งอย่�งไรในบทปริทศันน์ั�น ๆ  (ผู่้�น 
เวัล�นั� งที� มั�จั�กก�รร�ยง�นผู้ลด�วัย 
ตนเอง เวัล�ในก�รด้โทรทศัน ์ หร่อก�ร 
ประเมิันด�วัยอุปกรณิห์ร่อเค์ร่�องวัดัค์วั�มั 
เร่ง) และค์วั�มัเป็นไปได�ที� ขีีดจัำ�กดัขีอง 
เวัล�ที�มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งอ�จัจัะหล�ก- 
หล�ยไปต�มัผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ต่�ง ๆ 
ด�วัยระดบัขีองกิจักรรมัท�งก�ยตั�งแต่ 
ป � น ก ล � ง ไ ป จั น ห นั ก  แ ล ะ ก ลุ่ มั 
ป ร ะ ช� ก ร ก ลุ่ มั ย่ อ ย  ไ ม่ั มีั ห ลัก ฐ � น 
เพี็ยงพ็อที� จัะกำ�หนดค์ำ�แนะนำ�เร่� อง 
เวัล� (ระบุเวัล�)

ข้้อัแนะนำา
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นอกจั�กปริมั�ณิทั�งหมัดขีองพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งแล�วั มีัก�รทบทวันหลกัฐ�นเกี�ยวั 
กบัร้ปแบบที�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งพ็อกพ้็น 
ขี่ �นด�วัย อย่�งไรก็ต�มั ยงัมีัหลกัฐ�นจัำ�นวัน 
จัำ�กดัที�จัะสำร��งขี�อแนะนำ�เกี�ยวักบัค์วั�มัถี�   
และ/หร่อระยะเวัล�ขีองก�รหยุดพ็กัใน 
ก�รทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�
• ไม่ัมีัหลกัฐ�นเพี็ยงพ็อที�จัะกำ�หนดขี�อ 

แนะนำ�ต�มัปริมั�ณิ (ต�มัระยะเวัล�)  
เกี�ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง

• ไม่ัมีัหลกัฐ�นเพี็ยงพ็อที�จัะกำ�หนดขี�อ 
แนะนำ�เร่�องค์วั�มัถี� และ/หร่อ ระยะเวัล� 
หยุดพ็กัในก�รทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง

ค์ว�มัสำมััพนัธิ์ผ์นัแปรติ�มัประเภทและ 
ข้อบเข้ติข้องพฤติิกรรมัเนือยนิ�งหรือไม่ั
 ขีอบเขีตหร่อชนิดขีองพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งที�ต่�งกนับ�งชนิดอ�จัจัะเป็นภัยั 
กว่ั�ชนิดอ่�น ๆ  ทั�งในส่ำวันขีองก�รเช่�อมัโยง 
ต่อกนัโดยตรงและค์วั�มัเป็นไปได�ที�จัะ 
หักล��งเวัล�ที� ค์วัรใช�กับกิจักรรมัท�ง 
ก�ย ที� มีัผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็มั�กกว่ั� แมั�ว่ั� 
ง�นวิัจััยเร่� องพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งจัะ 
เพิ็�มัมั�กขี่ �นอย่�งรวัดเร็วั แต่มีัหลกัฐ�น 
อย่้จัำ�กดัที�  เปรียบเทียบค์วั�มัเช่�อมัโยง 
ระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งต่�งชนิดกนั 
และผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที� ต่�งกันไป  
ตวััอย่�งเช่น ง�นวิัจัยับ�งชิ�นร�ยง�นผู้ล 

ที� น่�เช่� อถ่อยิ� งขี่ �นเกี� ยวักับพ็ฤติกรรมั 

เน่อยนิ�งที�วัดัขีณิะด้โทรทศันเ์ปรียบเทียบ 
กับเวัล�ที� นั� งทั�งหมัด (87) นี� อ�จัเป็น 
เพ็ร�ะค์วั�มัผิู้ดพ็ล�ดจั�กก�รวััดที�  
แตกต่�งกันหร่อตัวัวััดที� เหล่ออย่้ ที�  
เช่�อมัโยงกบัก�รวัดัแบบร�ยง�นตนเอง 
และเค์ร่�องม่ัอต่�ง ๆ ณิ ขีณิะนี� ยงัไม่ัมีั 
หลักฐ�นเพี็ยงพ็อที� จัะกำ�หนดค์วั�มั 
เ ช่� อ มั โ ยง กับ ผู้ ล ลัพ็ ธิ ์ท � ง สุำ ขี ภั � พ็ ที� 
แตกต่�งกนั และสิำ�งที�อ�จัผู้นัแปรต�มั 
กลุ่มัประช�กรย่อย

 จัำ�นวันง�นวิัจัยัที� ใช�เค์ร่� องม่ัอใน 
ก�รวัดักิจักรรมัท�งก�ยและเวัล�ในก�ร 
ทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งต่อผู้ลลพั็ธิด์��น 
สุำขีภั�พ็มีัเพิ็� มัมั�กขี่ �น อย่�งไรก็ต�มั  
อ�จัมีัก�รจัดัประเภัทผิู้ดจั�กก�รวัดัเวัล� 
ในก�รทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งเม่ั�อวัดัด�วัย 
อุปกรณิเ์พ็ร�ะตำ�แหน่งที� วั�งอุปกรณิ ์
เหล่�นี� (เช่น ขี�อม่ัอ รอบเอวั) ยงัไม่ัสำ�มั�รถ 
แยกแยะท่�ท�งต่�ง ๆ ได� (เช่น ก�รนอน  
ก�รนั�ง ก�รย่นเฉย ๆ) ง�นวิัจัยัในอน�ค์ต 
ที�ใช�ก�รร�ยง�นที�สำอดค์ล�องกนัและวิัธีิที�  
แยกแยะท่�ท�งได� จัะช่วัยเสำริมัสำร��งค์วั�มั 
ร้�เร่�องร้ปแบบขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�
•  ไม่ัมีัหลกัฐ�นเพี็ยงพ็อที�จัะให�ค์ำ�แนะนำ� 

เร่�องประเภัทและขีอบเขีตที�แตกต่�ง 
กนัขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง

ผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18-64 ปี)
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ระดบัข้องกิจกรรมัท�งก�ยเปลี� ยน 
แปลงผลกระทบข้องพฤติิกรรมัเนือย 
นิ�งต่ิอก�รเสีำยชี้วิติไดห้รือไม่ั
 ค์ วั � มั สำ น ใ จั ที� เ พิ็� มั มั � ก ขี่ �น ต่ อ 
ผู้ลกระทบขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งต่อ 
ผู้ลลัพ็ธิด์��นสุำขีภั�พ็ได�กระตุ�นให�เกิด 
ก�รค์�นห�ค์วั�มัสำมััพ็นัธิที์�อ�จัเช่�อมัโยง 
ระหว่ั�งระดบักิจักรรมัท�งก�ยที� ต่�ง 
กันและระดับขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง  
จั�กวิัจััยที� มีัอย่้ มีัหลกัฐ�นที� เช่� อถ่อได� 
ป�นกล�งว่ั� ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ�งและกิารเสียชีวิต่ทุกิสาเหตุ่ 
กิารเสียชีวิต่จากิโรคหลอดุเล่อดุหวัใจ 
แ ล ะ กิ า ร เ สี ย ชี วิ ต่ จ า กิ โ ร ค ม ะ เ ร็ ง 
แปรไปต�มัปริมั�ณิกิจักรรมัท�งก�ย 
ที� ระดับป�นกล�งจันถ่งระดับหนัก  
(8, 9, 35) ผู้ลก�รศก่ษ�โดยรวัมัแสำดงให� 
เห็นว่ั� ผู้ลกระทบจั�กพ็ฤติกรรมัเน่อย- 
นิ�งมีัมั�กกว่ั�ในผู้้�ที�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ระดบัป�นกล�งจันถ่งหนักในปริมั�ณิ 
น�อย หร่อกล่�วัอีกท�งหน่� ง กิจักรรมั 
ท�งก�ยระดับป�นกล�งหร่อหนักใน 
ปริมั�ณิส้ำงจัะสำ�มั�รถบรรเท�ผู้ลเสีำยต่อ 
สุำขีภั�พ็ที�เกี�ยวัโยงกบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
ในระดบัที�ส้ำงขี่ �นได�

 ค์วั�มัเสีำ�ยงที� เช่�อมัโยงระหว่ั�งเวัล� 
ในก�รทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งและก�ร 
เ สีำยชีวิัตในทุกสำ�เหตุนั�นชัดเจันขี่ �น 
เม่ั�อมีัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัตำ�� 
กว่ั�มั�กกว่ั�ระดบัส้ำงกว่ั� (35) ในบท 
วิัเค์ร�ะหอ์ภิัมั�นที�สำอดค์ล�องกนั อีค์ลุนด ์
และค์ณิะได�ตรวัจัสำอบผู้ลกระทบที�มีัร่วัมั 
กนัและผู้ลกระทบที�แยกเป็นชั�น ๆ จั�ก 
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พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและกิจักรรมัท�งก�ย 
กบัภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุในผู้้�ช�ย 
และผู้้�หญิ่งมั�กกว่ั� 1 ล��นร�ย และแสำดง 
ให�เห็นว่ั�  ค์วั�มัเช่�อมัโยงนั�นต่�งกนัออกไป 
ขี่ �นอย่้กบัระดบัขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�ง- 
ก�ย (9) ก�รวิัเค์ร�ะหน์ั�นใช�ช่วังขี�อม้ัล 
ค์วัอไทลข์ีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง (ก�รนั�ง)  
และช่วังขี�อม้ัลค์วัอไทลข์ีองกิจักรรมัท�ง 
ก�ยระดบัป�นกล�งจันถง่หนกั และพ็บว่ั� 
เม่ั�อเปรียบเทียบกบัร�ยก�รอ��งอิง (< 4  
ชั�วัโมังขีองก�รนั�งต่อวันัและค่์�ค์วัอไทล ์
ส้ำงสุำดสำำ�หรับกิจักรรมัท�งก�ยระดับ 
ป�นกล�งจันถ่งหนัก [> 35.5 MET- 
ชั� วัโมัง/ สำัปด�ห์]) ไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ� ยงต่อ 
ก�รเสีำยชีวิัตที� เพิ็� มัส้ำงขี่ �นระหว่ั�งก�ร 
ติดต�มัอ�ก�รกับผู้้�ที� นั� งมั�กกว่ั� 8 
ชั�วัโมังต่อวันั แต่ยงัร�ยง�นว่ั�มีัก�รทำ� 
กิจักรรมัมั�กกว่ั� 35.5 ชั�วัโมัง (MET hour)  
ต่อสำปัด�ห ์(HR= 1.04 [95% CI: 0.99 to  
1.10]) ในท�งกลบักนั ผู้้�ที�นั� งน�อยที� สุำด  
(< 4 ชั�วัโมัง/วันั) และอย่้ในช่วังค์วัอไทล ์
ขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�ตำ� �ที� สุำด  
(< 2.5 MET-ชั�วัโมัง/สำปัด�ห)์ จัะมีัค์วั�มั 
เสีำ�ยงต่อก�รเสีำยชีวิัตเพิ็�มัขี่ �นอย่�งมีันัย 
สำำ�ค์ญั่ระหว่ั�งก�รติดต�มัอ�ก�ร (HR=  
1.27 [95% CI: 1.22 to 1.31]) ง�นวิัจัยั 
สำรุปว่ั� ระดับขีองกิจักรรมัท�งก�ย  
ทั�งระดับป�นกล�งและหนักเป็นเวัล� 
ประมั�ณิ 60-75 น�ทีต่อวััน (ช่วัง 
ค์วัอไทลส้์ำงสุำด) อ�จัลดและกระทั�งจัำ�กดั 
ค์วั�มัเช่� อมัโยงที� เป็นอนัตร�ยระหว่ั�ง 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งและผู้ลลัพ็ธิต่์อ 
สุำขีภั�พ็ได�

ข้้อัแนะนำา
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พ

ฤติ
กิรั

รัม
เนื

อย
นื �ง

ม�
กิข้

� นื

กิิจกิรัรัมท�งกิ�ยท่�ม�กิขึ้�นื

เวัล�ข้องพฤติิกิรัรัมเนืือยนิื� งลด็ลง

และกิิจกิรัรัมท�งกิ�ยม�กิขึ้�นื

คำวั�มเส่ำ�ยงสูำง

คำวั�มเส่ำ�ยงติำ��

เพิ�มกิ�รัออกิกิำ�ลังกิ�ยลด็เวัล�ในืกิ�รัทำ�พฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง

ร้ปที�  2: ค์ว�มัสำมััพนัธิ์ ์
ระหว่�งระดบัพฤติิกรรมัเนือยนิ�ง
และกิจกรรมัท�งก�ย

ประยุกตจ์ั�ก PAGAC

 ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งระดบัขีอง 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและกิจักรรมัท�งก�ย 
ในระดบัป�นกล�งไปจันถ่งหนกัได�สำรุป 
ไวั�ในก�รทบทวันวัรรณิกรรมัอย่�งเป็น 
ระบบโดย PAGAC (35) ต�มัที� แสำดง 
ไวั�ในร้ปที� 2

 ก�รวิัจััยอีกฉบบัเม่ั� อไม่ัน�นมั�นี� 
ได�สำร��งหลกัฐ�นฉบบัใหม่ัที�ตรวัจัสำอบ 
ค์วั�มัเช่� อมัโยงแบบเดิมักับก�รเสีำย 
ชี วิั ต ที� มีั สำ � เ ห ตุ เ ฉ พ็ � ะ แ ล ะ แ สำ ด ง 
ผู้ลก�รศ่กษ�ที� เหม่ัอนกัน (8) ในบท 
วิัเค์ร�ะหอ์ภิัมั�นจัำ�นวันมั�กที�สำอดค์ล�อง 
กนั (ง�นวิัจัยั 9 ชิ �น n = 850,000 กิาร 
เ สียชีวิต่จากิโรคหลอดุเล่อดุหัวใจ  
และง�นวิัจััย  8  ชิ �น  n=  777,000 
ภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์มัะเร็ง) ผู้ล 
ปร�กฎว่ั�ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
ป�นกล�งและหนกัในระดบัที�ส้ำงขี่ �น ทำ�ให� 

ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์ 
หวััใจัเม่ั�อมีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในระดบัส้ำง 
ลดน�อยลง ไม่ัว่ั�จัะวัดัด�วัยเวัล�ที�นั�งเฉย ๆ   
หร่อเวัล�ด้โทรทศัน ์(8) ง�นวิัจัยัแสำดงว่ั� 
ในบุค์ค์ลที�นั�งนิ�งมั�กกว่ั� 8 ชั�วัโมังต่อวันั  
มีัค์วั�มัเช่�อมัโยงกบัค์วั�มัเสีำ�ยงต่อก�รเสีำย 
ชีวิัตที� เพิ็� มัขี่ �น ยกเวั�นในช่วังค์วัอไทลที์�  
ค์ล่องแค์ล่วัที� สุำดที� ค์วั�มัเช่� อมัโยงนี�จัะ 

ลดลง และเจั�ะจังลงไปกว่ั�นั�น อนัตร�ย 
จั�กก�รเสีำยชีวิัตด�วัยโรค์หลอดเล่อด 
หัวัใจัจัะส้ำงกว่ั�ถ่งร�อยละ 32 สำำ�หรับ 
ผู้้�ที� นั� งมั�กกว่ั� 8 ชั� วัโมังต่อวันัเปรียบ 
เทียบกบักลุ่มัอ��งอิง (< 4 ชั�วัโมังต่อวันั)  
(p สำำ�หรับแนวัโน�มั < 0.001) ผู้ลก�ร 
ทดลองชดัเจันน�อยลงแต่ยงัมีันยัสำำ�ค์ญั่ 
เม่ั�อเทียบกบักลุ่มัอ��งอิงในช่วังค์วัอไทล ์
อ่�นขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย (ค์วัอไทล ์
ที�  2 HR= 1.11 [95% CI: 1.03 to 1.20]  
ค์วัอไทลที์�  3 HR= 1.14 [95% CI: 1.03 to  
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1.26]) มีัก�รสำังเกตค์วั�มัเช่� อมัโยงที�  
ค์ล��ยค์ลง่กนัระหว่ั�งเวัล�ในก�รด้โทร- 
ทศันแ์ละก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อด 
หัวัใจัระหว่ั�งก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ที� ระดับป�นกล�งกับหนัก (8) ค์วั�มั 
เช่� อมัโยงระ หว่ั�งกิารเสียชีวิต่จากิ 
ม ะ เ ร็ ง นั�น ผู้ สำ มั ผู้ สำ � น กัน มั � ก ก ว่ั �  
แมั�ว่ั�จัะแสำดงให�เห็นว่ั�   โดยทั�วัไปแล�วัก�ร  
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัที� ส้ำงขี่ �นจัะ 
ลดภัยัอนัตร�ยจั�กพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
เม่ั�อประเมิันจั�กเวัล�ที�นั�งเฉย ๆ ทั�งหมัด

 จั�กหลกัฐ�นนี� เป็นที�ยอมัรบัว่ั�ค์วัร 
แนะนำ�ให�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� ระดบั 
ป�นกล�งและหนกัในระดบัที� ส้ำงขี่ �นกบั 
กลุ่มัค์นที�มีัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในระดบัส้ำง  
และผู้ลดีที� ได�จัะมีัมั�กกว่ั�ค์วั�มัเสีำ�ยง

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�
• มีัหลกัฐ�นที� เช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 

ค์วั�มัเช่� อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� งและก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจั  
และก�รเสีำยชีวิัตจั�กมัะเร็งผู้นัแปรไป 
ต�มัปริมั�ณิในก�รทำ�กิจักรรมัท�ง- 
ก�ยทั�งระดบัป�นกล�งและหนกั

• กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัป�นกล�ง 
จันถง่หนกัในปริมั�ณิที�ส้ำงขี่ �นสำ�มั�รถ 
ลดอนัตร�ยต่อผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ 
จั�กพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งได�

ข้้อัแนะนำา
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ในผู้้�ส้ำงอ�ยุ กิจักรรมัท�งก�ยเอ่ �อประโยชน์ต่อสุำขีภั�พ็ ดังต่อไปนี� ลดโอก�สำในก�ร 
เสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั ก�รเกิดโรค์ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง  
เกิดโรค์มัะเร็งเฉพ็�ะที� ก�รเกิดโรค์เบ�หวั�นชนิดที� 2 สุำขีภั�พ็จิัต (อ�ก�รกงัวัลและซม่ัเศร��ลดลง)  
สุำขีภั�พ็ด��นก�รรบัร้� และก�รนอนหลบั ก�รวัดัภั�วัะโรค์อ�วันอ�จัจัะดีขี่ �นได� กิจักรรมัท�งก�ย 
จัะช่วัยป้องกนัก�รหกล�มัและอ�ก�รบ�ดเจ็ับที�เกี�ยวัเน่�องกบัก�รหกล�มั และรวัมัถง่ช่วัยป้องกนั 
สุำขีภั�พ็กระด้กและก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยที�ถดถอยไป

 สำำ�หรบัผู้้�ส้ำงอ�ยุ กิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถเป็นส่ำวันหน่�งขีองก�รสำนัทน�ก�ร
และก�รพ็กัผู่้อน (ก�รละเล่น เกมัสำ ์กีฬ� หร่อก�รออกกำ�ลงัก�ยที�วั�งแผู้นไวั�) ก�รเดินท�ง 
(เดินท�งด�วัยล�อ ก�รเดิน และก�รปั� นจักัรย�น) ก�รทำ�ง�น หร่อทำ�ง�นบ��น ในปริบท 
ประจัำ�วันัเกี�ยวักบัก�รทำ�ง�น ก�รเรียน บ��น หร่อสำภั�พ็แวัดล�อมัในชุมัชน

• ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
• ห�กผู้้�ส้ำงอ�ยุไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งจัะให�ประโยชน ์

แก่สุำขีภั�พ็
• ผู้้�ส้ำงอ�ยุค์วัรเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัเบ�แล�วัค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกัหน่วัง  

และระยะเวัล�ขี่ �น
• ผู้้�ส้ำงอ�ยุค์วัรจัะเค์ล่�อนไหวัให�มั�กเท่�ที�ค์วั�มัสำ�มั�รถท�งก�ยจัะอำ�นวัย และปรบัระดบัสำำ�หรบั 

ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยต�มัระดบัขีองค์วั�มัแข็ีงแรงขีองตน

ผูู้้สูำงอ�ยุ 
(อ�ยุ 65 ปีขึ้�นืไป)

ข้้อแนืะนืำ�ด้็�นืกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย

แนะนำ�ให:้

ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยเป็นประจำ�
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นน่�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโร- 
บิกที�ระดบัป�นกล�งอย่�งนอ้ย 150-300  
น�ที หรืออย่�งนอ้ย 75-150 น�ทีที�ระดบัหนกั  
หรือก�รผสำมัผสำ�นทั�ง 2 ระดบัอย่�งเท่�เทียมั 
กนัติลอดทั�งสำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�แข็้งแรง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นน่�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรง 
ใหก้บักล�้มัเนื �อ ที�มีัก�รใช้ก้ล�้มัเนื �อหลกัทุก 

ส่ำวน ในระดบัป�นกล�งข้้ �นไป อย่�งนอ้ย 2 
วนัต่ิอสำปัด�หห์รือมั�กกว่� เนื�องจ�กกิจกรรมั 
เหล่�นี �จะส่ำงผลดีต่ิอสุำข้ภ�พมั�กยิ�งข้้ �น
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นน่�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ข้อ
แนื

ะนื
ำ�สำ

ำ�ห
รับ

กิ�
รัป

ฏิบั
ติติ

�ม
ท่�ด็

ก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยในแต่ิละสำปัด�ห ์ผ้ส้้ำง 
อ�ยุค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยหล�ย ๆ ส่ำวน 
ที�ระดบัป�นกล�งข้้ �นไป เพื�อเนน้ก�รสำร�้งสำมั
ดุลก�รทำ�ง�นและฝึึกค์ว�มัแข็้งแรงอย่�งนอ้ย 
3 วนัต่ิอสำปัด�ห ์เพื�อเสำริมัค์ว�มัสำ�มั�รถในก�ร 
ทำ�ง�นข้องร่�งก�ยและป้องกนัก�รหกลม้ั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ผ้ส้้ำงอ�ยุสำ�มั�รถเพิ�มัก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ย 
แบบแอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งใหม้ั�กกว่� 300  
น�ที หรือที�ระดบัหนกัมั�กกว่� 150 น�ที หรือ 
ก�รผสำมัผสำ�นที�เท่�เทียมักนัท ั�ง 2 ระดบั ติลอด 
สำปัด�หเ์พื�อสำร�้งผลลพัธิ์ท์�งสุำข้ภ�พที�ดีข้้ �น
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง
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ผูู้้สูำงอ�ยุ (อ�ยุ 65 ปีขึ้�นืไป)

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 สำำ�หรบัขี�อแนะนำ�เพ่็�อผู้้�ส้ำงอ�ยุเหล่�นี� ก�รรวับรวัมัหลกัฐ�นอย่�งค์รอบค์ลุมัที�จัดัทำ�โดย  
PAGAC (35) ถ้กนำ�มั�ใช�และปรบัปรุง บทปริทศัน ์15 ฉบบันั�นตรงต�มัเกณิฑ์ก์�รค์ดัเขี�� และบอก 
กล่�วัถง่ก�รตรวัจัสำอบค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลที� เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ที� 

เจั�ะจังกบัผู้้�ส้ำงอ�ยุ (ก�รป้องกนัก�รหกล�มั อ�ก�รบ�ดเจ็ับเกี�ยวัเน่�องกบัก�รล�มั หน��ที�ท�งก�ยภั�พ็  
ค์วั�มัเปร�ะบ�ง และโรค์กระด้กพ็รุน)

 หลกัฐ�นเกี�ยวักบัก�รป้องกนัก�รหกล�มัใช�และปรบัปรุงขี�อม้ัลจั�กบทปริทศันเ์ป็นระบบจั�ก 
ค์วั�มัร่วัมัม่ัอ Cochrane พ็.ศ. 2562 โดยเชอริงตนัและค์ณิะ (42) ด�วัยหลกัฐ�นที�ตีพิ็มัพ็จ์ั�กวันัที�  
ค์�นห�วันัสุำดท��ยจั�กบทปริทศันต์�นฉบบั จันถง่พ็ฤศจิัก�ยน พ็.ศ. 2562 (ง�นวิัจัยัใหม่ั 9 ชิ �น) ก�รค์�นห� 
บทปริทศันอ์ย่�งเป็นระบบที� มีัอย่้เกี�ยวักบัโรค์กระด้กพ็รุนและก�รส้ำญ่เสีำยมัวัลกล��มัเน่�อในผู้้�ส้ำง 
อ�ยุซ่�งจัดัทำ�ในฐ�นขี�อม้ัล PubMed สำำ�หรบับทปริทศันที์�ตีพิ็มัพ็จ์ั�ก พ็.ศ. 2551 จันถง่พ็ฤศจิัก�ยน  
พ็.ศ. 2562 และระบุว่ั�ไม่ัมีัรีวิัวัฉบบัใหม่ัและง�นวิัจัยัใหม่ั 8 ฉบบั

ขี�อม้ัลเต็มัเร่�องวิัธีิวิัจัยั ก�รแยกส่ำวันขี�อม้ัล และชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�นมีัอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวักบนเว็ัปไซต ์ : 
ชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�น8

8 ข้้อม่ัลออนไลน์อย่� ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf

ในผ้ส้้ำงอ�ยุ (อ�ยุ 65 ปีข้้ �นไป) ค์ว�มั 
สำมััพนัธิ์ร์ะหว่�งกิจกรรมัท�งก�ยและ 
ผลที�เกี�ยวเนื�องกบัสุำข้ภ�พคื์ออะไร

 ชุดหลกัฐ�นเบ่ �องต�นสำำ�หรบัก�ร 
ประเมิันค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยและผู้ลลัพ็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ เช่น 
ก � ร เ สีำ ย ชี วิั ต จั � ก ทุ ก สำ � เ ห ตุ แ ล ะ 
ก�รเ สีำยชีวิัตที� มีัสำ�เหตุเฉพ็�ะ โรค์ 
หลอดเล่อดหัวัใจั เบ�หวั�นชนิดที�สำอง  
ก�รเกิดมัะเร็ง โรค์อ�วัน สุำขีภั�พ็จิัต และ 
ผู้ลต่อก�รรบัร้�ในประช�กรผู้้�ส้ำงอ�ยุ ซ่�ง 
เป็นสิำ�งตีพิ็มัพ็ท์�งวิัทย�ศ�สำตรฉ์บบัเดียวั 
กบัที�ตรวัจัท�นและทบทวันสำำ�หรบัประ- 
ช�กรผู้้�ใหญ่่ใจัค์วั�มัขีองหลกัฐ�นเดิมั 
เป็นที�ยอมัรบัและนำ�มั�เกี�ยวัโยงกบัผู้้�ส้ำง 
อ�ยุเพ็ร�ะง�นวิัจัยัส่ำวันใหญ่่ไม่ัมีัเกณิฑ์ ์
กำ�หนดอ�ยุขีั�นกว่ั�และรวัมัผู้้�ใหญ่่อ�ยุ  
65 ปีไวั�ด�วัย

 มีั ก � ร จัั ด ทำ � บ ท ป ริ ทัศ น์ขี อ ง 
หลักฐ�นเพิ็� มัเติมัเพ่็� อตรวัจัสำอบและ 
อธิิบ�ยเกี�ยวักบัค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�ง 
กิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลเกี�ยวัเน่� องต่อ 
สุำขีภั�พ็ที� เจั�ะจังผู้้�ส้ำงอ�ยุ รวัมัทั�งก�ร 
ป้องกนัก�รหกล�มั อ�ก�รบ�ดเจ็ับจั�กก�ร 
หกล�มั หน��ที�ท�งก�ยภั�พ็ ค์วั�มัเปร�ะบ�ง 
และโรค์กระด้กพ็รุน

 สำมัรรถภั�พ็ท�งร่�งก�ยที�ถดถอย 
สำำ�หรับผู้้�ส้ำงอ�ยุมัักจัะเกิดในร้ปแบบ 
ขีองก�รหกล�มัและอ�ก�รบ�ดเจ็ับจั�ก 
ก�รหกล�มั ซ่� งอ�จัมีัผู้ลที�ร��ยแรง ก�ร 
หกล�มัจั�กอุบติัเหตุมั�จั�กก�รผู้สำมัผู้สำ�น 
กับ ปั จั จััย ภั � ย น อ ก  ( สิำ� ง แวั ด ล�อ มั )  
และปัจัจัยัภั�ยใน (ตวััอย่�งเช่น ค์วั�มัผิู้ด 
ปรกติขีองกล��มัเน่�อติดกระด้กหร่อระบบ 
ประสำ�ท) หลักฐ�นบ่งชี�ว่ั�กิจักรรมั 
ท�งก�ย โดยเฉพ็�ะอย่�งยิ� งขีองก�ร 
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ทำ � กิจั ก ร ร มั ท� ง ก� ย ที� ห ล� ก ห ล� ย 
ซ่� ง ร วั มั ถ่ ง กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย แ บ บ 
สำ ร� � ง สำ มั ดุ ล  สำ ร� � ง ค์ วั � มั แ ข็ี ง แ ร ง  
ฝึึ ก ค์ วั � มั อ ด ท น  ก � ร เ ค์ ล่� อ น ที� เ ร็ วั  
และก�รฝึึกก�รเค์ล่�อนไหวั ซ่�งเช่�อมัโยง 
กบัอตัร�ก�รหกลม้ัที�ลดลงและอ�ก�ร 
เสีำ�ยงจั�กก�รบ�ดเจ็บจ�กก�รหกลม้ัใน 
ผู้้�ส้ำงอ�ยุ หลกัฐ�นล่�สุำดชี�ว่ั�  กิจักรรมัท�ง 
ก�ยอ�จัลดอตัร�ก�รหกล�มัได�มั�กถ่ง 
ร�อยละ 23 (อตัร�รวัมั (RaR) 0.77 [95% CI:  
0.71 to 0.83]) ในผู้้�ส้ำงอ�ยุ ซ่�งสำ�มั�รถลด 
ค์วั�มัเสีำ� ยงขีองก�รบ�ดเจ็ับจั�กก�ร 
หกล�มัได�อย่�งมีันยัสำำ�ค์ญั่ รวัมัถง่ก�รล�มั 
รุนแรงที� มีัผู้ลทำ�ให�กระด้กหักบ�ดเจ็ับ 
ที� ศีรษะอย่�งรุนแรง แผู้ลเปิดบ�ดเจ็ับที�  
เน่�อเย่�ออ่อนหร่ออ�ก�รบ�ดเจ็ับอ่�น ๆ ที�  

ต�องก�รก�รด้แลท�งก�รแพ็ทยห์ร่อเขี�� 
โรงพ็ย�บ�ล (42) หลกัฐ�นนี�สำอดค์ล�อง 
และยำ ��ผู้ลก�รศ่กษ�ในบทปริทศันฉ์บบั 
อ่�น (35)

 หลงัจั�กที� ถ่งจุัดที� ส้ำงที� สุำดในช่วัง 
แรกวัยัผู้้�ใหญ่่ กล��มัเน่�อและมัวัลกระด้ก 
มีัแนวัโน�มัที� จัะลดลงเม่ั� ออ�ยุมั�กขี่ �น 
(ตวััอย่�ง เช่น ก�รส้ำญ่เสีำยมัวัลกล��มัเน่�อ 
และภั�วัะกระด้กพ็รุน) และอ�จัเช่�อมัโยง 
กบัค์วั�มัแข็ีงแรงที�ลดลงและสำมัรรถภั�พ็ 
ท�งก�ย หลกัฐ�นชี�ให�เห็นว่ั� กิจักรรมั 
ท�งก�ยเป็นกิจัวัตัรนั�น พ็ฒัน�สำมัรรถ- 
ภ�พท�งร่�งก�ยและลดค์วั�มัเสีำ� ยง 
จั�กก�รส้ำญ่เสีำยที� เกี� ยวัเน่� องกับอ�ยุ 

ผูู้้สูำงอ�ยุ (อ�ยุ 65 ปีขึ้�นืไป)

สำำ�หรบัสำมัรรถภั�พ็ท�งร่�งก�ยในผู้้�ส้ำง- 
อ�ยุ ผู้ลก�รศก่ษ�แสำดงให�เห็นถง่ผู้ลอนั 
เป็นประโยชนจ์ั�กสำมัดุลในก�รเค์ล่�อนที�   
(SMD= 1.10 [95% CI: 0.29 to 1.90]) 
ค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มัเน่�อ (SMD= 1.13  
[95% CI: 0.30 to 1.96]) ค์วั�มัย่ดหยุ่น  
(SMD= 1.22 [95% CI: 0.39 to 2.04])  
และสำมัรรถภั�พ็ด��นก�รหมุันเวีัยน 
โลหิต (SMD= 1.48 [95% CI: 0.42 to  
2.54]) (94) หลกัฐ�นยงัแสำดงอีกว่ั� กิจั
กรรมัท�งก�ยในระดบัที� ส้ำงขี่ �นจัะทำ�ให� 
สุำขีภั�พ็กระด้กดีขี่ �นและป้องกันภั�วัะ 
กระด้กพรุนในผู้้�ส้ำงอ�ยุ (ขีน�ดขีองผู้ล 
ที�เป็นมั�ตรฐ�นรวัมั 0.21 [95% CI: 0.06  
to 0.36]) (95) ก�รแทรกแซงขีองกิจักรรมั 
ท�งก�ยอ�จัทำ�ให�ค์วั�มัหน�แน่นขีองแร่ 
ธิ�ตุในกระด้กสำนัหลงัส่ำวันเอวัและกระด้ก 
โค์นขี�ส่ำวันค์อ (สำะโพ็ก) ดีขี่ �น

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�

• มีั ห ลั ก ฐ � น ที� มีั ค์ วั � มั เ ช่� อ ถ่ อ ไ ด� 
ป�นกล�งว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยทำ�ให� 
สำมัรรถภั�พ็ท�งก�ยดีขี่ �นและลดค์วั�มั 
เสีำ� ยงขีองก�รส้ำญ่เสีำยสำมัรรถภั�พ็ที� 
เกี�ยวัขี�องกบัอ�ยุ ในประช�กรส้ำงวัยั 
โดยทั�วัไป

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่� อถ่อตำ� �ว่ั� 
ค์ วั � มั เ สีำ� ย ง สำำ � ห รับ ป ริ มั � ณิ แ ล ะ 
ประเภัทขีองกิจักรรมัท�งก�ยที�  
แนะนำ�สำำ�หรบัผู้้�ส้ำงอ�ยุอย่้ในระดบัตำ�� 
และประโยชนมี์ัมั�กกว่ั�
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มีัค์ว�มัเชื้� อมัโยงต่ิอก�รติอบสำนอง 
ต่ิอปริมั�ณ (ปริมั�ณ ระยะเวล� ค์ว�มัถี�  
ค์ว�มัหนกัหน่วง) หรือไม่ั

 หลักฐ�นแสำดงให� เห็นถ่งค์วั�มั 
สำมััพ็นัธิที์� แปรผู้กผู้นัระหว่ั�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยที�กระทำ�โดยผู้้�ส้ำงอ�ยุและค์วั�มั 
เสีำ�ยงต่อขี�อจัำ�กดัด��นสำมัรรถภั�พ็ร่�ง- 
ก�ย โดยทั� วัไปแล�วั กิจักรรมัท�งก�ย 
ที� มั�กขี่ �น (ค์วั�มัถี�  ระยะเวัล� และ/ 
หร่ อ ป ริ มั � ณิ )  นั�น เ ช่� อ มั โ ยง กับ ผู้ ล 
ประโยชนที์�มั�กขี่ �น หลกัฐ�นชี�ว่ั� ก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��นแบบเน�น 
ค์วั�มัเร็วัที�เขี��ถง่ได�อย่�งรวัดเร็วั  อ�จัจัะมีั 
ผู้ลเหน่อก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรง 
ต��นแบบเน�นค์วั�มัเร็วัป�นกล�งสำำ�หรบั 
ก�รพ็ัฒน�สำมัรรถภั�พ็ทั� วัไป (SMD=  
0.41 [95% CI: 0.18 to 0.65]; และ SPPB  
(SMD= 0.52 [95% CI: 0.10 to 0.94]))  
(96)

 มีัหลักฐ�นจัำ�กัดที� จัะตรวัจัสำอบ 
ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งก�รตอบสำนองต่อ 
ปริมั�ณิระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและ 
ก�รป้องกนัก�รหกล�มั อย่�งไรก็ต�มั  ผู้ล 
วิัจัยัส่ำวันใหญ่่สำร��งหลกัฐ�นสำนับสำนุนที�  
แสำดงก�รทดสำอบก�รทำ�กิจักรรมัท�ง- 
ก�ยที�ต่อเน่�อง 3 วันัต่อสำปัด�ห์

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�
• มีัหลักฐ�นที� เช่� อถ่อได�ส้ำงถ่งค์วั�มั 

สำมััพ็นัธิต่์อก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ 
ในด��นตรงขี��มั ระหว่ั�งปริมั�ณิขีอง 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิก 
และค์วั�มัเ สีำ� ยงต่อขี�อจัำ �กัดด��น 
สำมัรรถภั�พ็ร่�งก�ยในประช�กร 
ส้ำงวัยัโดยทั�วัไป

ค์ว�มัสำมััพนัธิ์ผ์นัแปรติ�มัประเภทหรือ 
ข้อบเข้ติข้องกิจกรรมัท�งก�ยหรือไม่ั

 ใน ผู้้� ส้ำ ง อ � ยุ  ก � ร ทำ � กิจั ก ร ร มั 
ท�งก�ยที� มีัก�รผู้สำมัผู้สำ�นระหว่ั�ง 
สำมัดุล ค์วั�มัแข็ีงแรง ค์วั�มัทนท�น  
ก�รเค์ล่�อนที� เร็วั และก�รออกกำ�ลงัเพ่็�อ 
ฝึึกก�รเค์ล่�อนไหวันั�น เช่�อมัโยงกบัอตัร� 
ก�รหกล�มัและค์วั�มัเสีำ�ยงจั�กก�รบ�ด- 
เจ็ับจั�กก�รหกล�มัที�ลดลง

 หลกัฐ�นจั�กง�นวิัจัยักลุ่มัทดลอง 
ที� มีัก�รค์วับคุ์มัแบบสุ่ำมั 11 ชิ �นแสำดง 
ให�เห็นว่ั� ผู้้�ส้ำงอ�ยุสำ�มั�รถลดอตัร�ก�ร 
หกล�มัได�ถง่ร�อยละ 28 (RaR= 0.72 [95%  
CI: 0.56 to 0.93]) (42) ด�วัยก�รเขี��ร่วัมั 
ก�รผู้สำ�นกิจักรรมัท�งก�ยที�แตกต่�งกนั  
(ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบฝึึกก�รทรงตวัั 
และฝึึกก�รเค์ล่�อนไหวัเป็นประจัำ�รวัมั 
กบัก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��น)  
ผู้ลจั�กก�รออกกำ�ลังก�ยแบบมีัแรง 
ต��นนั�นยังไม่ัแน่นอนและยังมีัขี�อม้ัล 
จัำ�กดั (RR= 0.97 [95% CI: 0.14 to 6.49];  
ก�รทดลอง 1 ค์รั�ง; n= 73) (42)

ผูู้้สูำงอ�ยุ (อ�ยุ 65 ปีขึ้�นืไป)

ข้้อัแนะนำา
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 ห ลั ก ฐ � น ยั ง แ สำ ด ง ใ ห� เ ห็ น
ว่ั�ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� รวัมัเอ� 
ก�รออกกำ�ลังก�ยหล�ยชนิดไวั�ด�วัย 
กันมีัผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็กระด้กมั�กกว่ั�  
(ขีน�ดขีองผู้ลที�ทำ�ให�เป็นมั�ตรฐ�น 0.45  
[95% CI: 0.20 to 0.71]; p= 0.001) เม่ั�อ 
เทียบกบัผู้้�ที� ไม่ัได�ทำ� (95)

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�
• มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�อย่�งส้ำงว่ั�กิจั- 

กรรมัท�งก�ยในระดับที� ส้ำงขี่ �นที�  
ผู้สำมัผู้สำ�นก�รออกกำ�ลังก�ยเพ่็� อ 
สำร��งสำมัดุล ค์วั�มัแข็ีงแรง  ค์วั�มัเร็วัใน 

ผูู้้สูำงอ�ยุ (อ�ยุ 65 ปีขึ้�นืไป)

ก�รเค์ล่� อนที�  และก�รเค์ล่� อนไหวั 
ร่�งก�ย (ตวััอย่�งเช่น ร้ปแบบกิจักรรมั 
ท�งก�ยแบบผู้สำมัผู้สำ�น) นั�นเกี�ยวัเน่�อง 
กบัอัตร�ก�รหกล�มัและค์วั�มัเสีำ� ยง 
จั�กอ�ก�รบ�ดเจ็ับจั�กก�รหกล�มัใน 
ผู้้�ส้ำงอ�ยุที�ลดลง

• มีัหลกัฐ�นที� เช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�รวัมัเอ�ก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยหล�ยร้ปแบบไวั�ด�วัยกนั 
จัะมีัผู้ลกระทบสำำ�ค์ัญ่ต่อสุำขีภั�พ็ 
กระด้กและก�รป้องกนักระด้กพ็รุน
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ผูู้้สูำงอ�ยุ 
(อ�ยุ 65 ปีขึ้�นืไป)

ข้้อแนืะนืำ�
ด้็�นืพฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง
สำำ�หรบัผู้้�ส้ำงอ�ยุ พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งค่์อเวัล�ที�ใช�กบัก�รนั�งเฉย ๆ  หร่อนอนด�วัยก�รใช�พ็ลงัง�นตำ�� 
ขีณิะต่�นอย่้ ในปริบทท�งอ�ชีพ็ ก�รเรียน สำภั�พ็แวัดล�อมัที�บ��นหร่อในชุมัชน และก�รเดินท�ง

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งไม่ัได�ระบุไวั�ในขี�อแนะนำ�ระดบัโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็�อสุำขีภั�พ็  
พ็.ศ. 2553 (1) เน่�องจั�กก�รขี�ดหลกัฐ�นที�เจั�ะจังกลุ่มัประช�กร หลกัฐ�นเบ่ �องต�นที�ประเมิันค์วั�มั 

เช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ในประช�กรผู้้�ส้ำงอ�ยุเป็นง�นวิัจัยัท�ง 
วิัทย�ศ�สำตรชิ์�นเดียวักบัที�เปรียบเทียบและทบทวันสำำ�หรบัประช�กรผู้้�ใหญ่่ เพ็ร�ะง�นวิัจัยัส่ำวันใหญ่่ 
ไม่ัได�ระบุเกณิฑ์จ์ัำ�กดัอ�ยุที�ส้ำงกว่ั� จัง่มีัก�รรวัมัผู้้�ใหญ่่อ�ยุมั�กกว่ั� 65 ปีไวั� มีัก�รทบทวันก�รค์�นพ็บ 
จั�กหลกัฐ�นเกี�ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในประช�กรผู้้�ใหญ่่ทั�วัไป รวัมัถง่ประเมิันว่ั�หลกัฐ�นนั�นมีั 
ผู้ลที�ต่�งกนัหร่อไม่ั หร่ออ�จัไม่ัรวัมัถง่ หร่ออ�จัให�ผู้ลที�ขีดัแย�งกนั สำำ�หรบัผู้้�ส้ำงอ�ยุ

ร�ยละเอียดค์รบถ�วันสำำ�หรบัวิัธีิก�รวิัจัยั ก�รแยกส่ำวันขี�อม้ัล และชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�นมีัอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวัก 
ขีองเว็ับไซต ์: ชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�น9

สำำ�หรับผู้้�ส้ำงอ�ยุ พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งในปริมั�ณิที� ส้ำงขี่ �นนั�นต�มัมั�ด�วัยผู้ลเสีำยต่อ 
สุำขีภั�พ็ ได�แก่ ก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หัวัใจัหลอดเล่อด  
และก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์มัะเร็ง และสำ�เหตุก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั โรค์มัะเร็ง 
และโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

แนะนำ�ให:้
ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรจำ�กดัเวล�ที�มีัก�รทำ�พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง และทดแทนเวล� 
เหล่�นั�น ดว้ยกิจกรรมัท�งก�ยทุกระดบัเพื�อผลดีต่ิอสุำข้ภ�พ (รวมัถง้ระดบัเบ�)
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง
ผ้ส้้ำงอ�ยุค์วรมุ่ังทำ�กิจกรรมัท�งก�ยใหม้ั�กกว่�ระดบัที�แนะนำ� ท ั�งในระดบั 
ป�นกล�ง และระดบัหนกั เพื�อช่้วยลดอนัติร�ยต่ิอสุำข้ภ�พ จ�กพฤติิกรรมั- 
เนือยนิ�งในระดบัส้ำง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นที�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

>

>

9 ข้้อม่ัลออนไลน์อย่� ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf

ข้้อัแนะนำา
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>

>

>

ในหญิ่งมีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�งตั�งค์รรภัแ์ละช่วังหลงัค์ลอดก่อให� 
เกิดประโยชนด์��นสุำขีภั�พ็ทั�งต่อแม่ัและท�รกในค์รรภั ์ ได�แก่ ค์วั�มัเสีำ�ยงที�ลดลงในก�รเกิดภั�วัะ- 
ค์รรภัเ์ป็นพิ็ษ รวัมัทั�งค์วั�มัดนัโลหิตส้ำงขีณิะมีัค์รรภั ์เบ�หวั�นขีณิะตั�งค์รรภั ์ภั�วัะนำ ��หนกัเพิ็�มัส้ำง 
ระหว่ั�งตั�งค์รรภั ์ภั�วัะแทรกซ�อนในก�รค์ลอด อ�ก�รซม่ัเศร��หลงัค์ลอด และภั�วัะแทรกซ�อน 
สำำ�หรบัท�รกแรกเกิด ไม่ัมีัผู้ลลบต่อนำ ��หนกัแรกเกิด และไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ�ยงต่อก�รเสีำยชีวิัตในค์รรภั์

 สำำ�หรบัหญิ่งมีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด กิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถทำ�ได�ในฐ�นะส่ำวันหน่�ง 
ขีองสำนัทน�ก�รและก�รพ็กัผู่้อน (ก�รละเล่น เกมัสำ ์ กีฬ� และก�รออกกำ�ลงัก�ยต�มัแผู้น)  
ก�รเดินท�ง (ก�รเล่นเค์ร่� องที� มีัล�อ ก�รเดิน และก�รปั� นจัักรย�น) ก�รทำ�ง�น ทำ�ง�นบ��น  
ในปริบทขีองก�รทำ�ง�นประจัำ�วันั ก�รศก่ษ� บ��น หร่อในชุมัชน

 ขี�อแนะนำ�นี�กล่�วัถง่กิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิด์��นสุำขีภั�พ็ขีองมั�รด� 
และท�รกในค์รรภัร์ะหว่ั�งก�รตั�งค์รรภัแ์ละระยะหลงัค์ลอด ขี�อแนะนำ�นี�สำำ�หรบั
หญิ่งตั�งค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด ไม่ัจัำ�กดัอ�ยุ พ่็ �นหลงัท�งวัฒันธิรรมั หร่อ
สำถ�นะท�งสำงัค์มัเศรษฐกิจัใด ๆ ก�รตั�งค์รรภัแ์ละระยะหลงัค์ลอดเป็นขีั�นหน่�งขีองชีวิัต
ผู้้�หญิ่ง และคุ์ณิประโยชนข์ีองก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยอย่�งค์ล่องแค์ล่วัตลอดช่วังวัยัผู้้�ใหญ่่นั�นระบุ
ร�ยละเอียดไวั�ในขี�อแนะนำ�ที�จัดัทำ�สำำ�หรบัวัยัผู้้�ใหญ่่

 หญิ่งตั�งค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดค์วัรอย่้ภั�ยใต�ก�รด้แลทั�งก่อนค์ลอดและหลงัค์ลอดจั�กบุค์ล�กร 
ท�งก�รแพ็ทยที์�สำ�มั�รถให�ค์ำ�แนะนำ�เกี�ยวักบักรณีิพิ็เศษจั�กภ้ัมิัหลงัท�งก�รแพ็ทยแ์ละขี�อบ่งห��มัในก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�งก�รตั�งค์รรภัห์ร่อช่วังหลงัค์ลอด ขี�อแนะนำ�นี�เน�นต�มัแนวัสำ�ธิ�รณิสุำขีและต�มักลุ่มั 
ประช�กร แนวัปฏิิบติัท�งก�รแพ็ทยค์์วัรมีัขี่ �นเพ่็�อผู้้�หญิ่งที�มีัภั�วัะซบัซ�อนที� เช่�อมัโยงกบัก�รตั�งค์รรภัห์ร่อ 

ก�รค์ลอดบุตร หญิ่งตั�งค์รรภัห์ร่อมั�รด�หลงัค์ลอดค์วัรพ็ย�ย�มัที�จัะทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�เหล่�นี�เม่ั�อเป็นไปได� 
และเท่�ที�สำ�มั�รถทำ�ได�โดยปร�ศจั�กขี�อค์วัรระวังั

สำติร่ัม่คำรัรัภ์ิและม�รัด็�หลังคำลอด็

ข้้อแนืะนืำ�ด้็�นืกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย

แนะนำ�ว่�หญิ่งมีัค์รรภแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดที�ไม่ัมีัข้อ้ห�้มัใด ๆ นั�นค์วรจะ:

ทำ�กิจกรรมัท�งก�ยเป็นประจำ�ติลอดทั�งช่้วงก�รติ ั�งค์รรภแ์ละหลงัค์ลอด
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นน่�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งอย่�งนอ้ย 150 น�ทีติลอดสำปัด�ห ์
เพื�อสุำข้ภ�พที�ดี
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นน่�เช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

และทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�หล�กหล�ยและก�รสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรงใหก้บั 
กล�้มัเนื �อร่วมักนั และเพิ�มัก�รยืดเหยียดร่�งก�ยในระดบัเบ�จะก่อใหเ้กิดผลดี
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง
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ฏิบั
ติติ

�ม
ท่�ด็ • ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมัดี 

กว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
• ห�กหญิ่งมีัค์รรภัห์ร่อมั�รด� 

หลงัค์ลอดไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มั 
ขี�อแนะนำ�ได� ก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยบ��งย่อมัเป็นผู้ลดี 
ต่อสุำขีภั�พ็

• หญิ่งมีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงั 
ค์ลอดค์วัรเริ� มัทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยแต่น�อยแล�วัค่์อย ๆ  
เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกัหน่วัง 
และระยะเวัล�

• ค์วัรมีัก�รทำ�กิจักรรมัย่ดหยุ่น 
กล��มัเน่�ออุ�งเชิงกร�นทุกวันั 
เพ่็� อลดค์วั�มัเสีำ� ยงขีองก�ร 
กลั�นปัสำสำ�วัะไม่ัอย่้

ข้อ้พิจ�รณ�เรื�องค์ว�มัปลอดภยัเพิ�มัเติิมัสำำ�หรบัหญิ่ง 
มีัค์รรภ ์เมืั�อทำ�กิจกรรมัท�งก�ย คื์อ:

• หลีกเลี�ยงก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเม่ั�ออย่้ในที�ที�มีัค์วั�มัร�อน 

มั�กเกินไป โดยเฉพ็�ะเม่ั�อมีัค์วั�มัช่�นส้ำง
• ด่�มันำ ��ให�เพี็ยงพ็อ โดยค์วัรด่�มันำ ��ก่อน ระหว่ั�ง และหลงัก�ร 

ทำ�กิจักรรมัท�งก�ย
• หลีกเลี�ยงก�รเขี��ร่วัมักิจักรรมัที� เกี�ยวัเน่� องกบัก�รสำมััผู้สัำ 

ท�งก�ยภั�พ็ มีัค์วั�มัเสีำ� ยงในก�รหกล�มัส้ำง หร่ออ�จัมีั 
ปริมั�ณิอ็อกซิเจันจัำ�กดั (เช่น กิจักรรมับนพ่็�นที�ส้ำง เม่ั�อไม่ัได� 
อย่้อ�ศยับนพ่็�นที�ส้ำงเป็นปกติ)

• หลีกเลี� ยงกิจักรรมัที� อย่้ในท่�นอนหง�ย หลังจั�กสำ�มั 
เด่อนแรกขีองก�รตั�งค์รรภั์

• เม่ั�อเป็นก�รแข่ีงขีนักีฬ� หร่อก�รออกกำ�ลงัก�ยเกินไปจั�ก 
ขี�อแนะนำ�อย่�งมั�ก หญิ่งตั�งค์รรภัค์์วัรปร่กษ�ผู้้�ให�บริก�ร 
ท�งก�รแพ็ทยที์�เชี�ยวัช�ญ่เฉพ็�ะ

• หญิ่งมีัค์รรภัค์์วัรได�รบัขี�อม้ัลจั�กผู้้�ให�บริก�รท�งก�รแพ็ทย ์
ถง่สำญั่ญ่�ณิอนัตร�ยที�จัะเต่อนให�พ็วักเขี�หยุด หร่อจัำ�กดั 
กิจักรรมัท�งก�ย และปร่กษ�ผู้้�ให�บริก�รท�งก�รแพ็ทย ์
หร่อผู้้�ทรงคุ์ณิวุัฒิทนัทีที�เกิดเหตุ

• ค่์อย ๆ กลบัมั�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยหลงัจั�กค์ลอดโดย 
ค์วัรปร่กษ�ผู้้� ให�บริก�รด้แลสุำขีภั�พ็ ในกรณีิค์ลอด 
โดยก�รผู่้�ค์ลอด

สำติร่ัม่คำรัรัภ์ิและม�รัด็�หลังคำลอด็

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 สำำ�หรบัขี�อแนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง (2563) สำำ�หรบัหญิ่ง 
มีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด หลกัฐ�นที�รวับรวัมัจั�กบทปริทศันอ์ย่�งเป็นระบบที�กล่�วัถง่ผู้ลลพั็ธิที์�  
สำำ�ค์ญั่มั�กและสำำ�ค์ญั่ถ้กนำ�มั�ใช�และปรบัขี�อม้ัล บทปริทศัน ์4 ใน 7 ฉบบัเขี��เกณิฑ์ก์�รนำ�ขี�อม้ัลเขี��

ขี�อม้ัลเต็มัเกี�ยวักบัระเบียบวิัธีิ ก�รแยกส่ำวันขี�อม้ัลและชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�นสำ�มั�รถด้ได�ที�ภั�ค์ผู้นวัก 
บนเว็ับไซต ์: ชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�น10

10 ข้้อม่ัลออนไลน์อย่� ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf

ข้้อัแนะนำา
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ค์ว�มัสำมััพนัธิ์ร์ะหว่�งกิจกรรมัท�งก�ย 
และผลลพัธิ์ที์�เกี�ยวเนื�องกบัสุำข้ภ�พใน 
หญิ่งมีัค์รรภแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดคื์อ
อะไร

 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยก่อนและ 
ระหว่ั�งก�รตั�งค์รรภัส์ำ�มั�รถลดค์วั�มั 
เสีำ� ยงขีองภั�วัะแทรกซ�อนระหว่ั�งตั�ง 
ค์รรภัที์� ร้�กนัดี ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ระหว่ั�งตั�งค์รรภัจ์ัะเช่�อมัโยงอย่�งมีันยั- 
สำำ�ค์ญั่กบัก�รลดค์วั�มัเสีำ�ยงภ�วะนำ ��หนกั 
เพิ�มัข้ณะติั�งค์รรภ ์(MD= 1.14 กิโลกรมัั  
[95% CI: 1.67 to 0.62]) (97) และลด 
ค์วั�มัเสีำ�ยงขีองเบ�หวั�นขีณิะตั�งค์รรภั ์ 
(RR= 0.71 [95% CI: 0.57 ถง่ 0.89]) (97)  
ขีณิะที� มีัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยตั�งแต่ 
ก่อนตั�งค์รรภั ์(OR= 0.70 [95% CI: 0.57  
ถง่ 0.85]) (31, 34, 97) รวัมัถง่ผู้้�หญิ่งที�มีั 
นำ ��หนกัเกินหร่อโรค์อ�วัน (97)

 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�ง 
ตั�งค์รรภั ์ ไม่ัใช่สำ�เหตุที�ทำ�ให�เกิดค์ว�มั 
ดนัโลหิติส้ำงระหว่�งติ ั�งค์รรภห์รือภ�วะ 
ค์รรภเ์ป็นพิษ (31) หลกัฐ�นชี�ให�เห็นว่ั� 
ในหม่้ัหญิ่งตั�งค์รรภัที์�มีันำ ��หนกัเกินหร่อมีั 
ภั�วัะโรค์อ�วัน ไม่ัมีัค์วั�มัแตกต่�งอย่�งมีั 
นัยสำำ�ค์ญั่ในก�รเกิดค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง 
ระหว่ั�งตั�งค์รรภั ์ (RR= 0.63 [95% CI:  
0.38 ถง่ 1.05]) หร่อภั�วัะค์รรภัเ์ป็นพิ็ษ 
 (RR= 1.39 [95% CI: 0.66 ถง่ 2.93])  
ระหว่ั�งก�รแทรกแซงก�รทำ�กิจักรรมั 
ท � ง ก � ย แ ล ะ ก � ร ฝึ � ก ค์ ร ร ภั์แ บ บ 
มั�ตรฐ�น (97)
 

 มีัขี�อกงัวัลอย่�งย�วัน�นเกี�ยวักบั 
ผู้ลลบที�อ�จัมีัขีองกิจักรรมัท�งก�ยขีอง 
มั�รด�ในช่วังที�ท�รกในค์รรภัเ์ริ�มัมีัก�ร 
พ็ฒัน�จันค์ลอด อย่�งไรก็ต�มัหลกัฐ�น 
ล่�สุำดแสำดงให�เห็นว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยไม่ั 
เช่� อมัโยงกับค์วั�มัเสีำ� ยงที� เพิ็� มัขี่ �นกับ 

สำ�เหตุก�รแทง้บุติรก�รค์ลอดที�ท�รก 
เสีำยชี้วิติในค์รรภ ์ หรือภ�วะแทรกซอ้น 
ในก�รค์ลอด (32) หลกัฐ�นชี�ว่ั� ไม่ัมีั 
ค์วั�มัแตกต่�งในก�รเกิดก�รผู่้�ค์ลอด 
ในหม่้ัหญิ่งมีัค์รรภัที์�มีันำ ��หนกัเกินหร่อมีั 
ภั�วัะโรค์อ�วันระหว่ั�งกลุ่มัที�มีัก�รแทรก- 
แซงด�วัยก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเทียบกบั 
ก�รฝึ�กค์รรภัต์�มัมั�ตรฐ�น (97)

 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�งตั�ง 
ค์รรภั์ไม่ัเกี� ยวัเน่� องกับก�รเพิ็� มัค์วั�มั 
เสีำ� ยงขีองผู้ลเสีำยเกี� ยวักบันำ ��หนกัข้อง 
ท�รกแรกเกิดหร่อก�รค์ลอดก่อนกำ�- 
หนด (32)หร่ออ�จัเป็นก�รป้องกนัลด 
ค์วั�มัเสีำ�ยงทั�งมัวัล (98) แมั�แต่ในกลุ่มัหญิ่
งมีัค์รรภัที์�มีันำ ��หนกัเกินเกณิฑ์ห์ร่อภั�วัะ 
โรค์อ�วัน (RR= 1.02 [95% CI: 0.54 ถง่ 
1.92]) หร่อท�รกที�ตวััใหญ่่เกินอ�ยุค์รรภั ์
(RR= 0.90 [95% CI: 0.65 ถง่ 1.25])  
ระหว่ั�งก�รแทรกแซงก�รทำ�กิจักรรมั- 
ท�งก�ยเทียบกับก�รฝึ�กค์รรภัต์�มั 
มั�ตรฐ�น (97)

 สำำ�หรบัช่วังหลงัค์ลอด มั�รด�อ�จั 
ประสำบค์วั�มัเปลี� ยนแปลงหล�ยอย่�ง 
ท�งร่�งก�ยและอ�รมัณิ ์ หลกัฐ�นแสำดง 
ให�เห็นว่ั�ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�ง 
ตั�งค์รรภัน์ั�นอ�จัจัะเช่�อมัโยงอย่�งผู้กผู้นั 
กับภ�วะซ้มัเศัร�้หล ังค์ลอด (29) 
หลกัฐ�น
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จั�กบทวิัเค์ร�ะหอ์ภิัมั�นจั�กก�รทดลอง  
6 ชิ �นและง�นวิัจัยัจั�กก�รสำงัเกตุ 11 ชิ �น 
เกี�ยวักบัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�ง 
ตั�งค์รรภั ์ (99) แสำดงให�เห็นว่ั� มีัค์วั�มั 
สำมััพ็นัธิที์� แปรผู้กผู้นัอย่�งมีันัยสำำ�ค์ญั่ 
ระหว่ั�งก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�ง 
ตั�งค์รรภัแ์ละภั�วัะซ่มัเศร��หลงัค์ลอด  
(SMD= 0.58 [95% CI: 1.09 ถง่ 0.08])  
ผู้ลนั�นรุนแรงขี่ �นเม่ั� อจัำ�กัดง�นวิัจััยที�  
จัำ�นวัน 5 ชิ �นที� มีัก�รแทรกแซงด�วัยก�ร 
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�ง 
เป็นอย่�งน�อย (SMD= 0.70 [95% CI:1.19  
ถง่ 0.22]) (99)

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่� อถ่อส้ำงว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�งตั�งค์รรภั ์
อ�จัลดค์วั�มัเสีำ�ยงขีองภั�วัะนำ ��หนกั 
เพิ็�มัระหว่ั�งตั�งค์รรภัแ์ละค์วั�มัเสีำ�ยง 
จั�กโรค์เบ�หวั�นขีณิะตั�งค์รรภั์

• มีัหลกัฐ�นที� เช่�อถ่อได�ป�นกล�งจัน 
ถ่งเช่�อถ่อได�ส้ำงว่ั� กิจักรรมัท�งก�ย 
จัะไม่ัเพิ็� มัโอก�สำขีองก�รแท�งบุตร 
ท� ร ก เ สีำ ย ชี วิั ต ขี ณิ ะ ค์ ล อ ด  หร่ อ 
ภั�วัะแทรกซ�อนขีณิะค์ลอด และมีัหลกั
ฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�งเกี�ยวักบัค์วั�มั
เสีำ�ยงในก�รค์ลอดก่อนกำ�หนดที�ลดลง
สำำ�หรบัมั�รด�ที�มีัก�รทำ�กิจักรรมัท�ง
ก�ยในระดบัหนกั

• มีัหลักฐ�นที� เช่� อถ่อได�ตำ� �ไปจันถ่ง 
ป�นกล�งว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยจัะไม่ั 
เพิ็�มัค์วั�มัเสีำ�ยงเร่�องนำ ��หนกัขีองท�ร
กแรกเกิดที�ตำ�� หร่อภั�วัะท�รกโตช�� 
ในค์รรภั ์หร่อภั�วัะท�รกตวััโต

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่� อถ่อตำ� �ว่ั� 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�งตั�ง- 
ค์รรภัเ์ช่�อมัโยงกบัภั�วัะซม่ัเศร��หลงั 
ค์ลอดในระดบัที�ลดลง

• ค์ วั � มั เ สีำ� ย ง สำำ � ห รับ ป ริ มั � ณิ แ ล ะ 
ประเภัทขีองกิจักรรมัท�งก�ยที�  
แนะนำ�สำำ�หรบัหญิ่งมีัค์รรภัแ์ละหญิ่ง 
หลังค์ลอดนั�นตำ� �และ ไม่ัมีันำ ��หนัก 
เหน่อประโยชน์

มีัค์ว�มัเชื้�อมัโยงในก�รติอบสำนองปริ- 
มั�ณหรือไม่ั (ปริมั�ณ ระยะเวล� ค์ว�มัถี�  
ค์ว�มัหนกัหน่วง)

 จั�กหลักฐ�นเกี� ยวักับกิจักรรมั 
ท�งก�ยระหว่ั�งตั�งค์รรภัแ์ละช่วังหลงั 
ค์ลอด ก�รแทรกแซงนั�นหล�กหล�ย 
ไปต�มัจัำ�นวัน (ตวััอย่�งเช่น ปริมั�ณิ)  
ขีองกิจักรรมัท�งก�ย ทั�งค์วั�มัต่อเน่�อง 
เป็นน�ทีและค์วั�มัถี�ต่อสำปัด�ห ์โดยทั�วัไป  
หลกัฐ�นที� มีัจัะสำะท�อนค์วั�มัถี�ขีองก�ร 
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกอย่�ง 
น�อย 3 ค์รั�งต่อสำปัด�ห ์เป็นปรกติระหว่ั�ง  
30 และ 60 น�ที หลกัฐ�นนี�ได�จั�กง�น 
วิัจัยัที�ประเมิันผู้ลท�งสุำขีภั�พ็ขีองปริมั�ณิ 
ที�ค์งที�กบัปริมั�ณิขีองกิจักรรมัที�แนะนำ� 
สำำ�หรับประช�กรวััยผู้้� ใหญ่่โดยทั� วัไป  
กล่�วัค่์อ ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบั 
ป�นกล�ง 150 น�ทีต่อสำปัด�ห์

 ขีณิะที� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ที� เพิ็�มัมั�กขี่ �น (ค์วั�มัถี�  ระยะเวัล� และ/ 
หร่อปริมั�ณิ) อ�จัพ็บโดยทั�วัไปว่ั� เช่�อมั 
โยงกับประโยชน์ที� มั�กขี่ �น ง�นวิัจััย 
เพิ็�มัเติมัเป็นที�ต�องก�ร เพ่็�อให�เขี��ใจัร�ย- 
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ละเอียดค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์ในก�รตอบสำนอง 
ต่อปริมั�ณิให�มั�กขี่ �น ก�รเขี��ร่วัมัใน 
กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�งเวัล�พ็กัผู่้อนใน 
ปริมั�ณิที� ส้ำงกว่ั�หร่อตำ� �กว่ั�ก่อนก�ร 
ตั�งค์รรภัน์ั�น เช่�อมัโยงกบัค์วั�มัเสีำ�ยงขีอง 
อ�ก�รเบ�หวั�นขีณิะตั�งค์รรภัที์�ลดลง 
(OR= 0.54 [95% CI: 0.34 ถง่ 0.87])  
(100)

 ยังมีัหลักฐ�นที� เกี� ยวักับก�รลด 
ค์วั�มัเสีำ� ยงเล็กน�อยแต่สำำ�ค์ัญ่ต่อก�ร 
ค์ ล อ ด ก่ อ น กำ � ห น ด สำำ � หรับ แ ม่ั ที� ทำ � 
กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบัมั�ก (RR= 0.20  
[95% CI: 0.36 ถ่ง 0.03]) (98) ไม่ัมีั 
หลกัฐ�นที� ชี �ถง่ค์วั�มัปลอดภัยัหร่อประ- 
โยชนเ์พิ็�มัเติมัจั�กกิจักรรมัท�งก�ยใน 
ระดบัที�มั�กกว่ั�ระดบัที� แนะนำ�อย่�งมีั 
นยัสำำ�ค์ญั่

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่� :
• มีัหลักฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที� จัะกำ�หนด 

ค์วั�มัเช่�อมัโยงในก�รตอบสำนองต่อ 
ปริมั�ณิระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและ 
ผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่เป็นอย่�ง 
ยิ� งระหว่ั�งตั�งค์รรภัแ์ละระยะหลัง 
ค์ลอด

• มีัหลกัฐ�นโดยรวัมัที�แสำดงให�เห็นถ่ง 
ประโยชนต่์อผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที�  
สำำ�ค์ญั่และมีัพ่็ �นฐ�นอย่้บนก�รแทรก 
แซงที�ค์งที�อย่�งกวั��ง ๆ กบัปริมั�ณิ 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� แนะนำ� 
สำำ �หรับประช�กรวััยผู้้� ใหญ่่ทั� วัไป  
กล่�วัค่์อ กิจักรรมัท�งก�ยในระดบั 
ป�นกล�ง 150 น�ทีต่อสำปัด�ห์

• ไม่ัมีัเหตุผู้ลที�จัะเปลี�ยนปริมั�ณิหร่อ 
ค์วั�มัถี�ขีองกิจักรรมัท�งก�ยในระดบั 
ป�นกล�งที� แนะนำ�สำำ�หรับหญิ่งมีั 
ค์รรภัแ์ละมั�รด�หลังค์ลอด เม่ั� อ 
เปรียบเทียบกบัประช�กรผู้้�ใหญ่่ทั�วัไป

• มีัหลักฐ�นเช่� อถ่อได�ป�นกล�งถ่ง 
ค์วั�มัเสีำ�ยงที�ลดลงจั�กก�รค์ลอดก่อน 
กำ�หนด สำำ�หรบัมั�รด�ที�ทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยในระดบัมั�ก

• 

ค์ว�มัสำมััพนัธิ์ผ์นัแปรติ�มัประเภทหรือ 
ข้อบข่้�ยหรือช่้วงเวล� (ก่อนติ ั�งค์รรภ ์ 
ระหว่�งติ ั�งค์รรภ ์ หรือหลงัติ ั�งค์รรภ)์  
ข้องก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยหรือไม่ั

 ห ลักฐ � นที� ไ ด�จั� กง � นวิัจััย ซ่� ง 
ประเมิันก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในขีอบ 
ข่ี�ยก�รพ็กัผู่้อนเป็นส่ำวันใหญ่่ ชนิดขีอง 
กิจักรรมัส่ำวันใหญ่่จัะเป็นแบบแอโรบิก  
(เช่น ก�รเดินหร่อก�รว่ั�ยนำ ��) แมั�จัะมีั 
หลกัฐ�นบ�งชิ�นจั�กง�นวิัจัยัที�ประเมิัน 
ก�รแทรกแซงที� รวัมัถ่งก�รฝึึกค์วั�มั 
แข็ีงแรง ( เช่น  ก�รออกกำ�ลังก�ย 
แบบหมุันเวีัยน) หร่อก�รผู้สำมัผู้สำ�น 
ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิก 
กบัก�รสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบักล��มั- 
เน่�อ อย่�งไรก็ต�มั โดยภั�พ็รวัมัแล�วั ยงัไม่ัมีั 
หลกัฐ�นเพี็ยงพ็อที�จัะกำ�หนดว่ั� ค์วั�มั 
เช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและ 
ผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็จัะผู้นัแปรไปต�มัชนิด
หร่อขีอบเขีตหร่อช่วังเวัล� (ก่อนตั�งค์รรภั ์ 
ระหว่ั�งตั�งค์รรภั ์ หร่อหลงัตั�งค์รรภั)์  
ขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย

สำติร่ัม่คำรัรัภ์ิและม�รัด็�หลังคำลอด็
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• มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�งว่ั�  หญิ่ง 
มีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดค์วัรผู้สำมั 
กิจักรรมัแบบแอโรบิกที�หล�กหล�ย 
และกิจักรรมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบั 
กล��มัเน่�อ และก�รย่ดเหยียดกล��มัเน่�อ
ในระดบัเบ�นั�นมีัประโยชนเ์ช่นกนั

สำติร่ัม่คำรัรัภ์ิและม�รัด็�หลังคำลอด็

ข้้อัแนะนำา
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สำติร่ัม่คำรัรัภ์ิและม�รัด็�หลังคำลอด็

ข้้อแนืะนืำ�
ด้็�นืพฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง
สำำ�หรบัหญิ่งมีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งค่์อเวัล�ที� ใช�กบัก�รนั�งหร่อนอนโดยมีัก�รใช� 
พ็ลงัง�นตำ��ขีณิะที�ต่�นอย่้ ในปริบทขีองสำภั�พ็แวัดล�อมัด��นอ�ชีพ็ ก�รศก่ษ� บ��น และชุมัชน และก�รเดินท�ง

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งไม่ัได�ถ้กรวัมัไวั�ในขี�อแนะนำ�ระดบัโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็�อสุำขีภั�พ็ ฉบบั 
พ็.ศ. 2563 (1) เน่�องจั�กขี�ดหลกัฐ�นเฉพ็�ะกลุ่มัประช�กร ฐ�นขี�อม้ัลหลกัฐ�นเบ่ �องต�นเพ่็�อประเมิันค์วั�มั 
เช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ในหญิ่งมีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดนั�นเป็น 
ง�นวิัจัยัด��นวิัทย�ศ�สำตรที์�รวับรวัมัและทบทวันสำำ�หรบัประช�กรวัยัผู้้�ใหญ่่

 มีัก�รทบทวันผู้ลก�รวิัจัยัจั�กหลกัฐ�นเกี�ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในประช�กรวัยัผู้้�ใหญ่่โดยทั�วัไป  
รวัมัถง่ประเมิันว่ั�ผู้ลที� ได�แตกต่�งกนับ��งหร่อไม่ั หร่ออ�จัไม่ัประยุกต์ใช� หร่ออ�จัขีดัแย�งกนัสำำ�หรบัหญิ่ง 
มีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด

 จั�กหลกัฐ�นและค์วั�มัคิ์ดเห็นจั�กผู้้�เชี�ยวั- 
ช�ญ่ที�มีัอย่้ หลกัฐ�นได�ถ้กนำ�มั�อ��งอิงใช�จัดัทำ�ขี�อ 
แนะนำ�ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกฉบบัใหม่ัที� เกี�ยวักบั 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง สำำ�หรบัหญิ่งมีัค์รรภัแ์ละมั�รด� 
หลงัค์ลอด เพ่็� อชุดขี�อม้ัลสำ�มััญ่ขีองผู้ลลัพ็ธิต่์อ 
สุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่มั�ก เน่�องจั�กขี�อม้ัลโดยอ�อมัขีอง 
หลกัฐ�น ระดบัขีองค์วั�มัน่�เช่�อถ่อจัง่ถ้กลดลงมั�

 เน่�องจั�กขี�ดหลกัฐ�นเฉพ็�ะกลุ่มัประช�กร
นี� และหญิ่งมีัค์รรภัถ้์กนำ�ออกจั�กง�นวิัจัยั ขี�อแนะนำ� 
ที�จัะเพิ็�มัระดบัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยให�มั�กกว่ั�ระ- 
ดบัที�แนะนำ�เพ่็�อต่อต��นผู้ลร��ยจั�กพ็ฤติกรรมัเน่อย 
นิ�งในระดบัส้ำงไม่ัอ�จัค์�ดก�รณิส์ำำ�หรบัผู้้�หญิ่งในช่วัง 
ตั�งค์รรภัแ์ละช่วังหลงัค์ลอดได�

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�
• หลกัฐ�นเกี� ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งในกลุ่มั 

ประช�กรวััยผู้้�ใหญ่่โดยทั� วัไปสำ�มั�รถนำ�มั� 
อนุมั�นเพ่็�อร่�งขี�อแนะนำ�สำำ�หรบัหญิ่งมีัค์รรภั ์
และมั�รด�หลงัค์ลอดเพ่็�อชุดขี�อม้ัลทั� วัไปขีอง 
ผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่

• ประโยชน์ขีองก�รลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งมีั 
มั�กว่ั�ค์วั�มัเสีำ� ยง สำำ�หรับหญิ่งมีัค์รรภัแ์ละ 
มั�รด�หลงัค์ลอด

• ค์วั�มัเช่�อถ่อได�ขีองหลกัฐ�นค์วัรจัะลดลงเน่�อง 
จั�กเป็นขี�อม้ัลโดยอ�อมั

ในหญิ่งมีัค์รรภัแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด เช่นเดียวักบัวัยัผู้้�ใหญ่่ทุกค์น พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในปริมั�ณิ 
มั�กนั�นเช่�อมัโยงกบัผู้ลลบต่อสุำขีภั�พ็ ได�แก่ก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอด- 
เล่อดหัวัใจั ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์มัะเร็ง และโอก�สำในก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั โรค์มัะเร็ง  
และก�รเกิดโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

แนะนำ�ให:้

หญิ่งมีัค์รรภแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดค์วรจะจำ�กดัระยะเวล�ในก�รทำ�พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง 
และทดแทนเวล�เหล่�นั�นดว้ยกิจกรรมัท�งก�ยที�ระดบัใดก็ได ้ (รวมัถ้งระดบัเบ�) 
ซ้�งมีัประโยช้นต่์ิอสุำข้ภ�พ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ตำ��

>
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>

>

กิจักรรมัท�งก�ยนำ�มั�ซ่�งสุำขีภั�พ็ที� ดี สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่และผู้้�ส้ำงอ�ยุที� มีัภั�วัะเร่ �อรงั ดงัต่อไปนี� 
สำำ�หรับผ้ร้อดชี้วิติจ�กมัะเร็ง  กิจักรรมัท�งก�ยจัะทำ�ให�ก�รเสีำยชีวิัตจั�กทุกสำ�เหตุ 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กมัะเร็ง และค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รเกิดใหม่ัขีองมัะเร็งหร่อมัะเร็งขีั�นปฐมัภ้ัมิัค์รั�งที�สำอง 
นั�นดีขี่ �น สำำ�หรบัผ้ที้�มีัค์ว�มัดนัโลหิติส้ำง กิจักรรมัท�งก�ยจัะช่วัยลดค์วั�มัเสีำ�ยงจั�กก�รเสีำยชีวิัต 
จั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจัรวัมัทั�งก�รดำ�เนินขีองโรค์ สำมัรรถภั�พ็ร่�งก�ย คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที�เกี�ยวัเน่�อง 
กบัสุำขีภั�พ็ดีขี่ �นอีกด�วัย สำำ�หรบัผ้เ้ป็นเบ�หว�นช้นิดที� 2กิจักรรมัท�งก�ยจัะลดอตัร�ก�รเสีำยชีวิัต 
จั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจัและตวัับ่งชี�ก�รดำ�เนินขีองโรค์ และสำำ�หรบัผ้มี้ัเชื้ �อ HIV กิจักรรมั 
ท�งก�ยจัะทำ�ให�ค์วั�มัแข็ีงแรงขีองร่�งก�ยและสุำขีภั�พ็จิัตดีขี่ �น (ลดอ�ก�รกงัวัลและซม่ัเศร��) 
และไม่ัมีัผู้ลที�ผู้กผู้นัต่อก�รดำ�เนินขีองโรค์ (ค่์� CD4 และค่์� Viral load ในก�รวัดัปริมั�ณิเช่�อ) 
หร่อองค์ป์ระกอบร่�งก�ย

 สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะเร่ �อรงั กิจักรรมัท�งก�ยค์วัรเป็นส่ำวันหน่�งขีองก�รสำนัทน�ก�รและก�รพ็กั
ผู่้อน (ก�รละเล่น เกมัสำ ์กีฬ� หร่อก�รออกกำ�ลงัก�ยที�มีัก�รวั�งแผู้น) ก�รเดินท�ง (ก�รขีบัเค์ล่�อนด�วัยล�อ 
ก�รเดิน และก�รปั� นจักัรย�น) ก�รทำ�ง�น หร่อทำ�ง�นบ��น ในปริบทขีองสำภั�พ็แวัดล�อมัประจัำ�วันัด��น
ก�รทำ�ง�น ก�รเรียน อย่้บ��น หร่อในชุมัชน

 ผู้้�ใหญ่่ที�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็ง และผู้้�ที�มีัค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง เบ�หวั�นชนิดที�  2 และHIV ค์วัรจัะทำ�
ต�มัขี�อแนะนำ�นี�เม่ั�อเป็นไปได�และทำ�เท่�ที�ทำ�ได� ห�กไม่ัมีัขี�อบ่งห��มัใด ๆ

 จันถง่ปัจัจุับนั ขี�อแนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัผู้้�มีัภั�วัะเร่ �อรงั 
ส่ำวันใหญ่่จัะจัำ�กดัอย่้ในค์ำ�แนะนำ�ท�งก�รแพ็ทยห์ร่อก�รบำ�บดัโรค์ ตวััอย่�งเช่น  
มีัขี�อแนะนำ�ท�งก�รแพ็ทยแ์ละแหล่งขี�อม้ัลที�พ็ฒัน�โดยสำมั�ค์มัแพ็ทยอ์�ชีพ็สำำ�หรบั
มัะเร็งวิัทย� (101) เบ�หวั�นชนิดที�  2 (102) ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง (103) และโรค์เร่�อรงัอ่�น ๆ 
(104) องค์ก์�รอน�มัยัโลกมีัขี�อแนะนำ�ท�งก�รแพ็ทยซ์่�งรวัมัค์ำ�แนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบั 
ผู้้�ป่วัยโรค์เร่�อรงัเอ�ไวั�ด�วัย (17)

 ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�เป็นขี�อแนะนำ�ที� อิงต�มัประช�กรฉบบัแรกขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก ว่ั�ด�วัยก�ร 
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัผู้้�มีัภั�วัะเร่ �อรงั โดยเฉพ็�ะผู้้�ที� เป็นโรค์มัะเร็ง (จั�กนี�จัะไปกล่�วัถ่งในฐ�นะ  
“ผู้้�รอดจั�กมัะเร็ง”) โรค์ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง โรค์เบ�หวั�นชนิดที�  2 และโรค์ HIV

 โรค์ HIV ถ้กมัองเป็นภั�วัะเร่ �อรงั ด�วัยค์วั�มัก��วัหน��ขีองก�รรักษ�ด�วัยย�ต��นไวัรัสำ HIV  
ที�มีัประสิำทธิิภั�พ็และมีัอย่้ทั�วัไป ผู้้�ป่วัยที�เขี��รบัก�รรกัษ�ต่อเน่�อง (เช่น ก�รทำ�คี์โมับำ�บดั) หร่อยงัไม่ัเสำถียร 
กบัก�รรกัษ�โรค์เร่�อรงั ผู้้�ให�บริก�รด��นก�รด้แลสุำขีภั�พ็ค์วัรจัะอ��งอิงขี�อแนะนำ�ท�งก�รแพ็ทยที์�เกี�ยวัเน่�อง 

กบัอ�ก�รเร่�อรงัแต่ละอย่�งด�วัย

ผูู้้ใหญ่และผูู้้สูำงอ�ยุท่�ม่ภิ�วัะเรืั�อรััง
(อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป)

ข้้อแนืะนืำ�ด้็�นืกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย

แนะนำ�ให:้

ผ้ ใ้หญ่่หรือผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะเรื �อรงัเหล่�นี � ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยเป็นประจำ�
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ผ้ ้ใหญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะเรื �อรงัเหล่�นี � ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบั 

ป�นกล�ง อย่�งนอ้ย 150-300 น�ที หรือที�ระดบัหนกั อย่�งนอ้ย 75-150 น�ที หรือผสำมัทั�ง  
2 ระดบัอย่�งเท่�เทียมักนั ติลอดทั�งสำปัด�หเ์พื�อสุำข้ภ�พที�ดีอย่�งต่ิอเนื�อง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง
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ท่�ด็ • ห�กไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�ด��นบนนี�ได� ผู้้�ใหญ่่ที� มีัภั�วัะเร่ �อรงัค์วัรมุ่ังที�จัะเขี��ร่วัมั 

กิจักรรมัท�งก�ยต�มัค์วั�มัสำ�มั�รถขีองตน
• ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะเร่ �อรงัเหล่�นี�ค์วัรจัะเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยแต่น�อยก่อนและค่์อยเพิ็�มัค์วั�มัถี�   

ค์วั�มัหนกัหน่วัง และระยะเวัล�ขี่ �น
• ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะเร่ �อรงัเหล่�นี�ค์วัรปร่กษ�ผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ด��นกิจักรรมัท�งก�ยหร่อผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ 

ด��นก�รด้แลสุำขีภั�พ็ เพ่็�อค์ำ�แนะนำ�เกี�ยวักบัประเภัทและปริมั�ณิขีองกิจักรรมัที� เหมั�ะกบั 
ค์วั�มัต�องก�ร ค์วั�มัสำ�มั�รถ ขีีดจัำ�กดัและค์วั�มัซบัซ�อนขีองร่�งก�ย ก�รใช�ย� และแผู้นก�ร 
รกัษ�โดยรวัมัขีองแต่ละบุค์ค์ล

• ใบอนุญ่�ตจั�กแพ็ทยก่์อนก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยนั�นไม่ัจัำ�เป็นต่อบุค์ค์ลที� มิั ได�มีัขี�อ 
บ่งห��มัในก�รเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัเบ�จันถง่ป�นกล�ง ที� ไม่ัเกินขีีดขีองก�รเดินเร็วั  
หร่อก�รใช�ชีวิัตประจัำ�วันั

ผูู้้ใหญ่และผูู้้สูำงอ�ยุท่�ม่ภิ�วัะเรืั�อรััง (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป)

>

>

>

ผ้ ้ใหญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะเรื �อรงัเหล่�นี �ค์วรทำ�กิจกรรมัสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรงใหก้บักล�้มั- 

เนื �อที�ใช้ก้ล�้มัเนื �อหลกัทุกส่ำวน ในระดบัป�นกล�งหรือหนกัที� อย่�งนอ้ย 2 วนัต่ิอสำปัด�ห ์ 

เพื�อประโยช้นต่์ิอสุำข้ภ�พ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยในแต่ิละสำปัด�ห ์ ผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะเรื �อรงัเหล่�นี �ค์วรทำ�กิจกรรมั 

ท�งก�ยแบบผสำมัผสำ�นที�เนน้ก�รทรงติวัและเสำริมัสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรงที�ระดบัป�นกล�ง 
ข้้ �นไป อย่�งนอ้ย 3 วนัต่ิอสำปัด�ห ์เพื�อเสำริมัสำร�้งสำมัรรถภ�พร่�งก�ยและป้องกนัก�รหกลม้ัดี
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ห�กไม่ัมีัข้อ้บ่งห�้มัใด ๆ ผ้ ้ใหญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะเรื �อรงัเหล่�นี �สำ�มั�รถเพิ�มัก�รทำ� 

กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งใหม้ั�กกว่� 300 น�ที หรือที�ระดบั 
มั�กใหม้ั�กกว่� 150 น�ที หรือรวมัท ั�งสำองแบบเท่� ๆ กนัติลอดทั�งสำปัด�หเ์พื�อสุำข้ภ�พที�ดี
แนะนำ�โดยมีัเง่�อนไขี มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 ขีอบเขีตขีองขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ค่์อ ประเมิันค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิ ์
ท�งสุำขีภั�พ็ ดังนี� สำำ�หรบัผ้ร้อดชี้วิติจ�กมัะเร็ง  ค่์อ ก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีวิัตจั�ก 
มัะเร็งโดยเฉพ็�ะ และค์วั�มัเสีำ�ยงต่อก�รเกิดใหม่ัขีองมัะเร็งหร่อมัะเร็งขีั�นปฐมัภ้ัมิัในจุัดที�สำอง สำำ�หรบัผ้ที้� 
มีัค์ว�มัดนัโลหิติส้ำง ค่์อ ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั ค์วั�มัเสีำ� ยงต่อภั�วัะที� มีัโรค์วิันิจัฉัย 
ร่วัมั สำมัรรถภั�พ็ท�งก�ย คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ และก�รดำ�เนินขีองโรค์ (ณิ ที� นี�จัะนิย�มั 

เป็นก�รตอบสำนองขีองค์วั�มัดนัโลหิตต่อกิจักรรมัท�งก�ย) สำำ�หรบัผ้ป่้วยเบ�หว�นช้นิดที�  2 ค่์อ 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจั ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อภั�วัะโรค์วิันิจัฉยัร่วัมั สำมัรรถภั�พ็ท�งก�ย คุ์ณิภั�พ็ 
ชีวิัตที�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ และก�รดำ�เนินขีองโรค์ และสำำ�หรบัผ้ที้�มีัเชื้ �อ HIV ค่์อ ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย  
(สำมัรรถภั�พ็ ค์วั�มัทนท�นในก�รออกกำ�ลงัก�ย และค์วั�มัแข็ีงแรง) คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็  
สุำขีภั�พ็จิัต (อ�ก�รกงัวัลและซม่ัเศร��) ตวัับ่งชี�ค์วั�มัเสีำ�ยงโรค์หลอดเล่อดหวััใจั (ไขีมันัในเล่อด นำ ��ต�ลในเล่อด  
และส่ำวันประกอบขีองเล่อด) และผู้ลเสีำยต่อก�รดำ�เนินขีองโรค์ (กล่�วัค่์อก�รนบั CD4 และ Viral load)
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 หลกัฐ�นที�ใช�อ��งอิงขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ค่์อ ร�ยง�นขีอง PAGAC (35) ซ่�งปรบัปรุงโดยบทปริทศัน์ใหม่ั 
จัำ�นวัน 16 ฉบบัที�วิันิจัฉยัมั�จั�ก พ็.ศ. 2560 ถง่ พ็.ศ. 2562 ในเร่�องมัะเร็ง (n= 1) ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง (n= 2)  
และเบ�หวั�นชนิดที� สำอง (n= 13) นอกจั�กนี� มีับทปริทัศน์ที� ว่ั�ด�วัยก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
และผู้ลลพั็ธิที์� เกี�ยวัเน่� องกบัสุำขีภั�พ็ในหม่้ัผู้้�มีัเช่ �อ HIV ซ่�งได�หลกัฐ�นจั�กบทปริทศันที์� เหมั�ะสำมัจัำ�นวัน  

19 ฉบบั ที�ตีพิ็มัพ็ร์ะหว่ั�ง พ็.ศ. 2545 ถง่ พ็.ศ. 2561 ขี�อม้ัลค์รบถ�วันเกี�ยวักบัวิัธีิวิัจัยั ก�รแยกส่ำวันขี�อม้ัล  
และชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�นนั�นมีัอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวักเว็ับไซต ์: ชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�น11

ข้้อัแนะนำา

11 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf

ค์ว�มัสำมััพนัธิ์ร์ะหว่�งกิจกรรมัท�ง 
ก�ยและผลที� เกี� ยวเนื� องกบัสุำข้ภ�พ 
ในผ้ใ้หญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุ (อ�ยุ 18 ปีข้้ �นไป)  
ที�มีัเชื้ �อมัะเร็ง (ผ้ร้อดชี้วิติจ�กมัะเร็ง)  
ค์ว�มัดนัโลหิติส้ำง เบ�หว�นช้นิดที�  2  
หรือ HIV คื์ออะไร
 
 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยทำ�ให�เกิด 
ก�รเปลี�ยนแปลงที� เป็นผู้ลดีในระยะสำั�น 
และระยะย�วัต่อกระบวันก�รเผู้�ผู้ล�ญ่ 
อ�ห�ร กระบวันก�รเกี�ยวักบัฮอร์โมัน  
และกระบวันก�รอกัเสำบ ซ่�งถ้กมัองว่ั�เป็น 
ก�รป้องกนัก�รเกิดมัะเร็งและก�รอย่้ 
รอดจั�กมัะเร็ง (35) หลกัฐ�นแสำดงให� 
เห็นว่ั� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในระดบั 
ที� ส้ำงขี่ �นหลังจั�กตรวัจัพ็บมัะเร็งเป็น 
ก�รป้องกันจั�กก�รเ สีำยชีวิัตในทุก 
สำ�เหตุหลงัจั�กเป็นมัะเร็งเต��นมั (HR=  
0.58 [95% CI: 0.52 ถง่ 0.65] ง�นวิัจัยั  
17 ฉบบั) มัะเร็งลำ�ไสำ� (HR= 0.63 [95%  
CI: 0.50 ถง่ 0.78] ง�นวิัจัยั 10 ฉบบั) 
มัะเร็งระบบส่ำบพ็นัธุิเ์พ็ศหญิ่ง (HR= 0.66  
[95% CI: 0.49 ถ่ง 0.88] ง�นวิัจัยั 4  
ฉบบั) มัะเร็งสำมัองชนิดกลิโอมั� (HR=  
0.64 [95% CI: 0.46 ถง่ 0.91] ง�นวิัจัยั 1  
ฉบบั) มัะเร็งเม็ัดเล่อด (HR= 0.60 [95%  

CI: 0.51 ถ่ง 0.69] ง�นวิัจัยั 2 ฉบบั) 
มัะเร็งไต (HR= 0.60 [95% CI: 0.38 ถง่  
0.95] ง�นวิัจัยั 1 ฉบบั) มัะเร็งปอด (HR=  
0.76 [95% CI: 0.60 ถง่ 0.97] ง�นวิัจัยั  
2 ฉบบั) มัะเร็งต่อมัล้กหมั�ก (HR= 0.60  
[95% CI: 0.46 ถ่ง 0. 79] ง�นวิัจัยั 5  
ฉบบั) และมัะเร็งกระเพ็�ะอ�ห�ร (HR=  
0.75 [95% CI: 0.61 ถง่ 0.93] ง�นวิัจัยั  
1 ฉบบั) (105)

 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในปริมั�ณิ 
ที�มั�กขี่ �นหลงัก�รตรวัจัพ็บมัะเร็งเช่�อมั 
โ ยง กับ ค์วั�มั เ สีำ� ยง ที� ล ด ลง ขีอง ก�ร 
เสีำยชีวิัตจั�กสำ�เหตุเฉพ็�ะในผู้้�รอดชีวิัต 
จั�กมัะเร็งเต��นมั มัะเร็งกระเพ็�ะอ�ห�ร  
และมัะเร็งต่อมัล้กหมั�ก บทวิัเค์ร�ะห ์
อภิัมั�นค์�นพ็บอนัตร�ยจั�กภั�วัะก�รเสีำย 
ชีวิัตที�ลดลง สำำ�หรบัผู้้�ที�ทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยทุกร้ปแบบ  หลงัก�รวิันิจัฉยัโรค์มัะเร็ง 
ทุกประเภัทในระดบัส้ำงสุำดเทียบกบัตำ� � 
สุำด (HR= 0.63 [95% CI: 0.53 ถง่ 0.75]  
ง�นวิัจัยั 4 ฉบบั ) มัะเร็งเต��นมั (HR=  
0.63 [95% CI: 0.50 ถง่ 0.78] ง�นวิัจัยั  
13 ฉบบั) มัะเร็งลำ�ไสำ� (HR= 0.62 [95%  
CI: 0.44 ถ่ง 0.86] ง�นวิัจัยั 6 ฉบบั)  
และมัะเร็งต่อมัล้กหมั�ก (HR= 0.70  
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[95% CI: 0.55 ถง่ 0.90] ง�นวิัจัยั 4 ฉบบั)  
(105) อย่�งไรก็ดี มีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที�  
จัะระบุว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยจัะเกี�ยวัเน่�อง 
กบัก�รกลบัมั�เกิดใหม่ัขีองมัะเร็งหร่อ 
มัะเร็งขีั�นปฐมัภ้ัมิัในจุัดที�สำอง

 กิจักรรมัท�งก�ยมีัค์วั�มัสำำ�ค์ัญ่ 
สำำ�หรับก�รป้องกันเบ่ �องต�นและก�ร 
จัดัก�รค์ว�มัดนัโลหิติส้ำง ด�วัยหลกัฐ�น 
ที� แสำดงว่ั� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
สำร��งเสำริมัสำมัรรถภั�พ็ท�งร่�งก�ย  
ก�รดำ�เนินขีองโรค์หลอดเล่อดหวััใจั (เช่น  
ก�รตอบสำนองขีองค์วั�มัดนัโลหิตต่อ 
กิจักรรมัท�งก�ย) และก�รเสีำยชีวิัตจั�ก 
โรค์หลอดเล่อดหัวัใจัในผู้้�ป่วัยค์วั�มัดนั 
โลหิตส้ำง (35) ตวััอย่�งเช่น เม่ั�อเปรียบ- 
เที ย บ กับ ก ลุ่มั ค์วั บ คุ์มั ที� ไ ม่ั มีั ก�ร ทำ � 
กิจักรรมัท�งก�ย ผู้้�มีัค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง 
และมีัก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยค์ล่องแค์ล่วั 
จัะสำ�มั�รถลดค์วั�มัดนัช่วังหัวัใจับีบลง 
ได�ประมั�ณิ12มิัลลิเมัตรปรอท  และค์วั�มั 
ดนัโลหิตเม่ั�อหัวัใจัค์ล�ยตวััประมั�ณิ 6  
มิัลลิเมัตรปรอท (SBP MD= 12.26 mm  
Hg [95% CI: 15.17 ถง่ 9.34] p= < 0.05;  
DBP MD= 6.12 mm Hg [95% CI: 7.76  
ถง่ 4.48] p= < 0.05) (106) หลกัฐ�นที�  
ปร�กฎขี่ �นแสำดงให�เห็นว่ั�ผู้้�ที� มีัโรค์ค์วั�มั 
ดนัโลหิตส้ำงและทำ�กิจักรรมัท�งก�ยนั�น 
จัะทำ�ให�คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตด��นสุำขีภั�พ็ดีขี่ �นได� 
อย่�งมีันยัสำำ�ค์ญั่ เม่ั�อเปรียบเทียบกบัผู้้� 
ไม่ัทำ�กิจักรรมัท�งก�ย (54)

 กิจักรรมัท�งก�ย รวัมัถง่กิจักรรมั 
แบบแอโรบิก กิจักรรมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรง 

ให�กบักล��มัเน่�อและก�รทำ�กิจักรรมัแบบ 
แอโรบิกผู้นวักกบัเสำริมัสำร��งค์วั�มัแข็ีง- 
แรงกล��มัเน่�อนั�น เช่� อมัโยงกบัตวัับ่งชี� 
ทุติยภ้ัมิัขีองค์วั�มัเสีำ� ยงในก�รดำ�เนิน 
โรค์ที� ดีขี่ �น (HbA1c ค์วั�มัดันโลหิต 
ดัช นี มั วั ล ก � ย  แ ล ะ ไขี มัันใน เ ล่ อ ด )  
ในผู้้�ใหญ่่ที� เป็นเบ�หว�นช้นิดที�  2 (35)  
ตวััอย่�งเช่น ง�นวิัจัยัเม่ั�อไม่ัน�นมั�นี�พ็บ 
ว่ั� ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��นนั�น 
เช่�อมัโยงกบัก�รลด HbA1c ลงอย่�งมั�ก 
เม่ั�อเทียบกบักลุ่มัค์วับคุ์มั และก�รออก 
กำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��นส้ำงมีัผู้ลในท�ง 
บวักอย่�งมีันยัสำำ�ค์ญั่กบัปริมั�ณิอินซ้ลิน 
ขีณิะอดอ�ห�ร (107) มีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยง 
พ็อที�จัะประเมิันผู้ลกระทบขีองก�รออก 
กำ�ลงัก�ยกบัคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที�เกี�ยวัเน่�องกบั 
สุำขีภั�พ็และสำมัรรถภั�พ็ร่�งก�ยขีอง 
ผู้้�ใหญ่่ที�เป็นโรค์เบ�หวั�นชนิดที�สำอง

 กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัผ้มี้ัเชื้ �อ  
HIV นั�น ช่วัยพ็ฒัน�ค์วั�มัแข็ีงแรงขีอง 
ปอดและหัวัใจั ก�รแทรกแซงที� นำ�มั� 
วิัจััยนั�นรวัมัเอ�ทั�งก�รออกกำ�ลงัก�ย 
แบบแอโรบิกหร่อก�รออกกำ�ลงัก�ยที�  
ผู้สำ�นก�รออกกำ�ลงัก�ยย่ดหยุ่นกล��มั 
เน่�ออย่�งต่อเน่�อง อย่�งน�อย 30 น�ที 3  
ค์รั�งต่อสำปัด�ห ์(108,109) มีัหลกัฐ�นเช่น 
กนัว่ั�   ก�รแทรกแซงกิจักรรมัท�งก�ยช่วัย 
ปรบัปรุงตวัับ่งชี�ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อโรค์ระบบ 
หัวัใจัหลอดเล่อด (เช่น ไขีมันัในเล่อด)  
แมั�ว่ั�ผู้ลที� ได�จัะผู้สำมักนัไป ไม่ัมีัผู้ลกระทบ 
ย่นยนัเร่�องค์วั�มัเขี�มัขี�นขีองอินซ้ลินแมั� 
ระดบักล้โค์สำจัะลดลงหลงัก�รออกกำ�ลงั- 
ก�ยแบบแอโรบิก (110) กิจักรรมัท�ง- 
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ก�ยไม่ัว่ั�จัะเป็นแบบแอโรบิกหร่อแบบ 
ผู้สำมักบัก�รออกกำ�ลงัก�ยสำร��งค์วั�มั 
แข็ีงแรงกล��มัเน่�อในผู้้�ที� มีัเช่ �อ HIV นั�น  
เช่�อมัโยงในท�งบวักกบัคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที�  
เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ (111) และก�รลด 
อ�ก�รซม่ัเศร��และค์วั�มักงัวัล (112) บท 
วิัเค์ร�ะห์อภิัมั�นสำำ�หรับโรค์ซ่มัเศร�� 
(ง�นวิัจััย 9 ฉบบั) แสำดงค่์�เบี� ยงเบน 
มั�ตรฐ�นที�  0.84 (95% CI: 1.57 ถ่ง  
0.11) เอ่ �อกบักลุ่มัที�มีัก�รแทรกแซง (p=  
0.02) ค่์�เบี�ยงเบนมั�ตรฐ�นสำำ�หรบัก�ร 
ลดอ�ก�รกงัวัล (ง�นวิัจัยั 5 ฉบบั) มีันยั 
สำำ�ค์ญั่ท�งสำถิติที� เอ่ �อต่อก�รแทรกแซง  
(1.23 [95% CI: 2.42 ถง่ 0.04], p= 0.04)  
(112) กิจักรรมัท�งก�ยยงัเช่�อมัโยงกบัค่์� 
เฉลี�ยมั�ตรฐ�นที�มีันยัสำำ�ค์ญั่ที� เพิ็�มัขี่ �นใน 

นำ ��หนกัขีองร่�งก�ยที� ไม่ัมีัไขีมันัถง่ 1.75  
กิโลกรัมั และมีัก�รลดลงอย่�งมีันัย 
สำำ�ค์ัญ่ขีองไขีมัันในร่�งก�ยที� ร�อยละ 
1 . 1 2  สำำ � ห รั บ ผู้้� เ ขี� � ร่ วั มั ใ น ก ลุ่ มั 
ค์วับคุ์มัที� มีัก�รออกกำ�ลงัก�ย รวัมัถ่ง 
ก�รเพิ็� มัเสำ�นรอบวังกล��มัเน่�อขี�และ 
แขีน เปรียบเทียบกบัผู้้�เขี��ร่วัมัที�อย่้ใน 
กลุ่มัค์วับคุ์มัที� ไม่ัมีัก�รออกกำ�ลงัก�ย  
(111) แต่ไม่ัเช่� อมัโยงกับก�รเปลี� ยน 
แปลงดชันีมัวัลก�ยหร่อรอบเอวัในผู้้�ที�  
มีัเช่ �อ HIV (111) กิจักรรมัท�งก�ยไม่ัมีั 
อิทธิิพ็ลในท�งตรงกันขี��มักับเค์ร่� อง 
บ่งชี�กบัก�รดำ�เนินโรค์ HIV ตวััอย่�งเช่น  
ก�รนับ CD4 (เซลสำต่์อล้กบ�ศกเ์มัตร)  
หร่อปริมั�ณิเช่�อ HIV ในเล่อด ที�สำำ�ค์ญั่ค่์อ  
หลกัฐ�นชิ�นนี�แนะนำ�ว่ั� HIV ในฐ�นะที�เป็น 
โรค์เร่�อรงัจัะไม่ัมีัผู้ลกระทบในท�งตรงกนั 
ขี��มัจั�กก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย

คณะทำางาน GDG สรุปว่า :

• มีัหลักฐ�นเช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 
ปริมั�ณิขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ที�มั�กขี่ �นหลงัตรวัจัพ็บมัะเร็งนั�นจัะ 
เช่�อมัโยงกบัค์วั�มัเสีำ�ยงที� ลดลงขีอง 
ก�รเสีำยชีวิัตในทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีวิัต 
จั�กสำ�เหตเฉพ็�ะและมัะเร็งเฉพ็�ะจุัด 
ในผู้้�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็ง

• มีัหลักฐ�นเช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยลดค์วั�มัเสีำ�ยงต่อก�ร 
ดำ�เนินโรค์ขีองโรค์หัวัใจัและหลอด 
เ ล่อดในผู้้� ใหญ่่ที� มีัภั�วัะค์วั�มัดัน 
โลหิตส้ำง

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่� อถ่อป�น- 
กล�งว่ั� กิจักรรมัท�งก�ยจัะทำ�ให� 
สำมัรรถภั�พ็ร่�งก�ยดีขี่ �นและผู้ลลพั็ธิ ์
ขีองคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี� ยวัเน่� องกับ 
สุำขีภั�พ็ในผู้้�ใหญ่่ที� มีัภั�วัะค์วั�มัดัน 
โลหิตส้ำง

• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อมั�กว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยจัะปรับปรุงตัวั 
บ่งชี�ก�รดำ�เนินขีองโรค์ (HbA1c  
ค์วั�มัดนัโลหิต ดชันีมัวัลก�ย และไขีมันั 
ในเล่อด) ในผู้้�ใหญ่่ที�มีัเบ�หวั�นชนิดที� 2

• มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� ก�ร 
เช่� อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย 
และก�รฟ้ิ�นฟ้ิค์วั�มัแข็ีงแรงขีองร่�ง 
ก�ย (ก�รรบัออกซิเจันระดบัส้ำงสุำด  
ค์วั�มัทนท�นในก�รออกกำ�ลงัก�ย) 
แ ล ะ ค์ วั � มั แ ข็ี ง แ ร ง ก ล� � มั เ น่� อ 
สำำ�หรับค์นที� มีัเช่ �อ HIV และค์วั�มั 
เช่�อมัโยงที� เอ่ �อระหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและองค์ป์ระกอบขีองร่�งก�ย  
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คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี�ยวัเน่� องกบัสุำขีภั�พ็  
อ�ก�รซม่ัเศร��และกงัวัลที�ลดลง และ 
ไม่ัมีัก�รเปลี�ยนแปลงจัำ�นวันเช่�อ HIV  
ในเล่อดหร่อก�รนบั CD4 ในค์นที�มีัเช่ �อ  
HIV

• ประโยชนเ์ช่� อมัโยงกับก�รเขี��ร่วัมั 
กิจักรรมัท�งก�ยเป็นกิจัวัตัรสำำ�หรบัผู้้� 
รอดชีวิัตจั�กมัะเร็งและผู้้�มีัค์วั�มัดนั 
โลหิตส้ำง เบ�หวั�นชนิดที�  2 และ HIV  
ที� สำัมัพ็ันธิก์ับผู้ลลัพ็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ 
เฉพ็�ะอย่�งมีัมั�กกว่ั�ค์วั�มัเสีำ�ยง

มีัค์ว�มัเชื้�อมัโยงในก�รติอบสำนองต่ิอ 
ปริมั�ณหรือไม่ั (ปริมั�ณ ระยะเวล�  
ค์ว�มัถี� ค์ว�มัหนกัหน่วง)

 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในปริมั�ณิ 
ที� มั�กขี่ �นหลงัก�รตรวัจัพ็บมัะเร็งนั�น 
เช่�อมัโยงกบัค์วั�มัเสีำ�ยงที�ลดลงขีองภั�วัะ 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กมัะเร็งทุกสำ�เหตุ และ 
ก�รเสีำยชีวิัตที� เจั�ะจังเฉพ็�ะมัะเร็ง  
หลกัฐ�นชี�ให�เห็นค์วั�มัสำมััพ็นัธิที์� ไม่ัเป็น 
เสำ�นตรงระหว่ั�งระดบัที� เพิ็�มัส้ำงขี่ �นขีอง 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยหลงัตรวัจัพ็บ 
มัะเร็ง และภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตเจั�ะจัง 
เฉพ็�ะมัะเร็งเต��นมั และภั�วัะก�รเสีำย 
ชีวิัตทุกสำ�เหตุไปจันถ่ง 10-15 MET- 
hours ต่อสำปัด�ห ์ (ค์งที� เป็นเวัล� 150  
น�ทีต่อสำัปด�ห์ด�วัยก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยที� ระดับป�นกล�งถ่งมั�ก)  
โดยไม่ัมีัหลักฐ�นถ่งอันตร�ยต่�ง ๆ  
ในระดบัที� ส้ำงขี่ �น (105) มีัขี�อแนะนำ�ถ่ง 
ค์วั�มัเช่� อมัโยงกับก�รตอบสำนองต่อ 
ปริมั�ณิในทำ�นองเดียวักนัสำำ�หรบัมัะเร็ง 

ในจุัดอ่�น ๆ แต่ก็ยงัมีัง�นวิัจัยัน�อยเกินไป 
ที�จัะสำร��งบทวิัเค์ร�ะหอ์ภิัมั�นอย่�งเป็น 
ท�งก�รได� ง�นวิัจัยัเพิ็�มัเติมัเป็นที�ต�อง 
ก�ร เพ่็�อกำ�หนดพ็ลงัขีองค์วั�มัเช่�อมัโยงนี�

 มีัค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์ในก�รตอบสำนอง 
ต่อปริมั�ณิที�ชดัเจันระหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หวััใจั 
และหลอดเล่อดสำำ�หรบัผู้้�ที� มีัภั�วัะค์ว�มั 
ดนัโลหิติส้ำง (35) ผู้ลก�รศก่ษ�แสำดงให� 
เห็นว่ั�ค์วั�มัดนัโลหิตหลงัก�รบีบตวััขีอง 
หัวัใจัจัะเพิ็�มัขี่ �นในช่วังค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง  
ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์ 
หลอดเล่อดหวััใจัเพิ็�มัขี่ �น แต่ค์วั�มัเสีำ�ยงที�  
เพิ็�มัขี่ �นนั�นลดลงด�วัยก�รทำ�กิจักรรมัท�ง- 
ก�ยในระดบัที� ส้ำงขี่ �น (35) เช่นเดียวักบั 
ค์ำ�แนะนำ�สำำ�หรับประช�กรทั� วัไป ก�ร 
แทรกแซงต�มัแบบแผู้นโดยส่ำวันใหญ่่ 
จัะเป็นก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยแบบ 
แอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งด�วัยเวัล�ประ- 
มั�ณิ 30-60 น�ที 3 วันัต่อสำปัด�ห ์และ/ 
หร่อออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��น 2-3  
ชุดต่อสำปัด�ห์

 มีั ห ลัก ฐ � น ที� เ ป็ น ร้ ป ธิ ร ร มั ถ่ ง 
ค์วั�มัเช่�อมัโยงที�เป็นเสำ�นโค์�งค์วัำ��ระหว่ั�ง 
ปริมั�ณิก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยและ 
ค์วั�มัเสีำ�ยงขีองภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์ 
หลอดเล่อดหัวัใจัในผู้้�ป่วัยที� เ ป็นเบ� 
หว�นช้นิดที�  2  (113-115) ก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยในปริมั�ณิที� มั�กขี่ �น  
(จั�กทั�งตำ��กว่ั� หร่อเทียบเท่� หร่อมั�ก 
กว่ั�ระดบัที�แนะนำ�ที�  150 น�ทีต่อสำปัด�ห ์
ด�วัยก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� ระดับ 
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ป�นกล�ง) ลดค์วั�มัเสีำ�ยงได�อย่�งต่อเน่�อง  
ตวััอย่�งเช่น เม่ั� อเปรียบเทียบกบัก�ร 
ไม่ัทำ�กิจักรรมัใด ๆ เลย ก�รเขี��ร่วัมั 
กิจักรรมับ�งประเภัทเช่�อมัโยงกบัก�ร 
ลดค์วั�มัเสีำ� ยงต่อภั�วัะก�รเสีำยชีวิัต 
จั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจัที�ร�อยละ 32  
(อตัร�ก�รเต�นหัวัใจัที�ปรบัแล�วั = 0.68  
[95% CI: 0.51 ถง่ 0.92]) ขีณิะที�ก�รทำ� 
กิจักรรมัในปริมั�ณิที� เป็นไปต�มัขี�อ 
แนะนำ�หร่อมั�กกว่ั� เช่� อมัโยงกบัก�ร 
ลดค์วั�มัเสีำ� ยงต่อภั�วัะก�รเสีำยชีวิัต 
จั � ก โร ค์ ห ล อ ด เ ล่ อ ด หัวัใจั  ( อัต ร � 
ก�รเต�นหวััใจัที�ปรบัแล�วั = 0.60 [95% CI:  
0.44 ถ่ง  0.82])  ในปริมั�ณิที� มั�ก 
ขี่ �นที�ร�อยละ 40 (115) ก�รแทรกแซง 
อย่้ที�ร�วั ๆ ก�รทำ�กิจักรรมัแบบแอโรบิก 
ที� ระดับป�นกล�ง 150-300 น�ที  
หร่อที�ระดบัหนกัเป็นเวัล� 75 น�ที และ/ 
หร่อออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��น 2-3  
ชุดต่อสำปัด�ห ์ สำำ�หรบัผู้ลลพั็ธิบ์�งอย่�ง 
(ตัวัอย่�งเช่น HBA1c และค์วั�มัดัน 
โลหิต) ในผู้้�ใหญ่่ที� เป็นเบ�หวั�นชนิดที�  
สำอง มีัหลกัฐ�นว่ั�มีัผู้ลที� เห็นได�ชดัเจัน 
ขี่ �นจั�กก�รทำ�กิจักรรมัแบบแอโรบิก 
ที� มั�กขี่ �น (เช่น มั�กกว่ั� 150 น�ที 
ต่อสำปัด�หเ์ทียบกบัน�อยกว่ั� 150 น�ที 
ต่อสำปัด�ห)์ แต่ยงัมีัหลกัฐ�นจัำ�กดัสำำ�หรบั 
ค์วั�มัหนกัหน่วัง (35)

 มีัหลักฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที� จัะบัญ่
ญ่ัติค์วั�มัสำัมัพ็ันธิ ์ ในก�รตอบสำนอง
ต่อปริมั�ณิระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย 
และองค์ป์ระกอบร่�งก�ย หร่อตวัับ่งชี�
ที� เป็นตวัักล�งขีองโรค์หลอดเล่อดหวััใจั  

(เช่น ขี�อม้ัลไขีมันัในเล่อด ก�รต��นอินซ้ลิน  
ค์วั�มัเขี�มัขี�นขีองกล้โค์สำขีณิะอดอ�ห�ร  
หร่อค์วั�มัดนัโลหิต) ในผู้้�ที�มีัเช่ �อ HIV ง�น 
วิัจััยส่ำวันใหญ่่ที� สำร��งหลักฐ�นต่�ง ๆ 
นั�น เกี�ยวัเน่�องกบัก�รแทรกแซงกิจักรรมั 
ท�งก�ย อย่�งน�อย 3 ค์รั�งต่อสำปัด�ห ์
เป็นระยะเวัล� 12-48 สำปัด�ห ์และกิจักรรมั 
แบบแอโรบิกในระดบัป�นกล�งจันถ่ง 
หนกัแต่เพี็ยงอย่�งเดียวั อย่�งน�อย 30  
น�ที หร่อผู้สำมัผู้สำ�นไปกบัก�รออกกำ�ลงั 
ก�ยแบบมีัแรงต��นอย่�งต่อเน่� อง มีั 
หลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อที�จัะบญั่ญ่ติัอย่�งแน่ 
ชดัถง่ค์วั�มัสำมััพ็นัธิต่์อก�รตอบสำนองต่อ 
ปริมั�ณิกบัสุำขีภั�พ็จิัตและผู้ลลพั็ธิที์�เกี�ยวั 
เน่�องกบัคุ์ณิภั�พ็ชีวิัต หลกัฐ�นที�มีัอย่้นั�น 
มั�จั�กง�นวิัจัยัที�ประเมิันก�รแทรกแซง 
กิจักรรมัท�งก�ย 3 ค์รั�งต่อสำปัด�หห์ร่อ 
มั�กกว่ั�นั�นอย่�งเป็นแบบแผู้น

 โดยรวัมัแล�วันั�น มีัหลกัฐ�นที�จัดั 
ลำ � ดับ จั � ก ร ะ ดับ ค์ วั � มั ห นั ก ห น่ วั ง 
ป�นกล�งจันถง่หนกัหน่วังส้ำงเพ่็�อสำนบั- 
สำนุนขี�อแนะนำ�ขีองกิจักรรมัท�งก�ย 
ที� ระดับป�นกล�ง 150-300 น�ที  
(หร่อเทียบเท่�) สำำ�หรบักลุ่มัประช�กรที�มีั 
ภั�วัะเร่ �อรงัที�ระบุและมีัผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขี- 
ภั�พ็เฉพ็�ะกลุ่มั มีัหลกัฐ�นที�ชดัเจันขี่ �น 
ว่ั�  ระดบัขีองกิจักรรมัที�ส้ำงขี่ �นนั�นสำมััพ็นัธิ ์
กบัประโยชนที์�มั�กขี่ �น  ในหลกัฐ�นที�กล่�วั 
ถง่ผู้้�ที�มีัภั�วัะค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง เบ�หวั�น 
ชนิดที� 2 และผู้้�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็งยอมัรบั 
ว่ั�มีั ก�รผู้ันแปรจั�กค์วั�มัน่�เช่� อถ่อ 
และค์วั�มัตรงไปตรงมั�ขีองหลกัฐ�น 
ต�มัสำภั�วัะเร่ �อรงัเฉพ็�ะและผู้ลลัพ็ธิ ์
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เฉพ็�ะที�นำ�มั�ทดสำอบ ขีณิะที�หลกัฐ�น 
แสำดงถง่ผู้ลในท�งบวักจั�กก�รออกกำ�- 
ลงัก�ยแบบฝึึกค์วั�มัแข็ีงแรง ค์วั�มัถี�ขีอง 
ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��น ค่์อ 2  
หร่อ 3 ชุดต่อสำปัด�ห์

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�
• มีัหลกัฐ�นที� มีัค์วั�มัน่�เช่� อถ่อป�น- 

กล�งเกี� ยวักบัค์วั�มัสำมััพ็ันธิ ์ในก�ร 
ตอบสำนองต่อปริมั�ณิระหว่ั�งก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยและภั�วัะก�รเสีำย 
ชีวิัตจั�กทุกสำ�เหตุที� ลดลง รวัมัถ่ง 
ภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กมัะเร็งโดยเฉพ็�ะ 
ในผู้้�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็ง

• มีัหลักฐ�นเช่� อ ถ่อได� ส้ำงถ่งค์วั�มั 
สำัมั พ็ัน ธิ ์ขี อ ง ก � ร ต อ บ สำ น อ ง ต่ อ 
ปริมั�ณิระหว่ั�งก�รทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยและภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์ 
หลอดเล่อดหัวัใจั สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที� มีั 
ภั�วัะค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง

• มีัหลกัฐ�นขีองค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์ในก�ร 
ตอบสำนองต่อปริมั�ณิเป็นเสำ�นโค์�งค์วัำ�� 
ระหว่ั�งปริมั�ณิขีองกิจักรรมัและ 
ค์วั�มัเสีำ� ยงต่อก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์ 
หลอดเล่อดหวััใจัในกลุ่มัผู้้�ใหญ่่ที� เป็น 
เบ�หวั�นชนิดที�  2

• มีัหลกัฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อเกี�ยวักบัค์วั�มั 
สำมััพ็นัธิ ์ในก�รตอบสำนองต่อปริมั�ณิ 
ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ยและตวัับ่งชี� 
ที� เป็นตวัักล�งขีองโรค์ระบบท�งเดิน 
ห�ยใจั องค์ป์ระกอบขีองร่�งก�ย  
และคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี� ยวัเน่� องกับ 
สุำขีภั�พ็ อ�ก�รกงัวัลและโรค์ซม่ัเศร�� 
ในผู้้�ที�มีัเช่ �อ HIV

• ก�รแทรกแซงด�วัยกิจักรรมัแบบ 
แอโรบิกที�ระดบัป�นกล�งในช่วัง 150- 
300 น�ที (หร่อเทียบเท่�) สำร��งผู้ลลพั็ธิ ์
ที�เอ่ �อประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็และผู้ลลพั็ธิ ์
ในท�งบวักจั�กก�รออกกำ�ลงัก�ย 
เพ่็� อเสำริมัค์วั�มัแข็ีงแรงพ็ร�อมัก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��น 2 หร่อ  
3 ชุดต่อสำปัด�หต์�มัที�ระบุไวั�

ค์ว�มัเชื้�อมัโยงผนัแปรติ�มัช้นิดหรือ 
ข้อบเข้ติข้องกิจกรรมัท�งก�ยภ�พ 
หรือไม่ั 

 มีัหลกัฐ�นว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยต่�ง 
ชนิดและต่�งขีอบเขีตนั�น  เ อ่ �อประ 
โยชนต่์อผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ ผ้ร้อดชี้วิติ 
จ�กมัะเร็งที� ทำ�กิจักรรมัแบบแอโรบิก 
และสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบักล��มัเน่�อ 
ในระดบัที� แนะนำ�เทียบกบัผู้้�ที� ทำ�ไม่ัถ่ง 
ระดบัที�แนะนำ�นั�นมีัอตัร�เสีำ�ยงต่อภั�วัะ 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์มัะเร็งลดลงอย่�งมีั 
นัยสำำ�ค์ัญ่ (อัตร�ก�รเต�นขีองหัวัใจั 
ที� ถ้ ก ป รั บ  =  0 . 7 0  [ 9 5 %  C I : 
0 . 5 0  ถ่ง  0 . 9 8 ] )  ( 8 4 )  ห ลักฐ � น 
แสำดงให�เห็นว่ั� ก�รย่ดมัั�นกบัขี�อแนะนำ� 
ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเพ่็�อย่ดหยุ่น 
กล��มัเน่�อเพี็ยงอย่�งเดียวั เทียบกบัก�ร 
ไม่ัย่ดติด ยงัค์งมีัประโยชน์ในก�รปรบั 
ปรุงผู้ลขีองก�รเสีำยชีวิัตจั�กมัะเร็งให�ดี 
ขี่ �น ( อตัร�ก�รเต�นขีองหวััใจั = 0.66 [95%  
CI: 0.48 ถ่ง 0.92]) (84) บทวิัเค์ร�ะห ์
อภิัมั�นยงัได�ร�ยง�นถง่ค์วั�มัเช่�อมัโยงนี� 
โดยขีอบเขีตในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
แ ล ะ พ็ บ ก � ร เ สีำ ย ชี วิั ต ที� ล ด ล ง อ ย่ � ง 
ต่อเน่� องที� สุำด  ทั�งจั�กมัะเร็งทุกจุัด 
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มัะเร็งเต��นมั และภั�วัะก�รต�ยจั�ก 
มัะเร็งลำ�ไสำ�โดยเฉพ็�ะ สำำ�หรบักิจักรรมั 
ท�งก�ยเชิงสำนัทน�ก�ร (105) สำำ�หรบั 
ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะค์ว�มัดนัโลหิติส้ำง หลกั- 
ฐ�นสำนับสำนุนกิจักรรมัแบบแอโรบิก  
ก�รสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กับกล��มั 
เน่�อ และก�รผู้สำมัผู้สำ�นทั�งสำองร้ปแบบ 
เพ่็� อแก� ไขีก�รดำ�เนินโรค์หลอดเล่อด 
หัวัใจั ผู้ลต่อค์วั�มัดันโลหิตที� ลดลง 
ระหว่ั�งก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยร้ป 
แบบดั�งเดิมั (เช่น กิจักรรมัแบบแอ- 
โรบิกและแบบมีัแรงต��น) ไม่ัผู้ันแปร 
อย่�งมีันัยสำำ�ค์ญั่ในหม่้ัค์นที� มีัค์วั�มัดนั 
โลหิตส้ำง (35) อย่�งไรก็ต�มั หลกัฐ�นนี� 
ไม่ัได�เปรียบเทียบชนิดขีองกิจักรรมัโดย 
ตรง มีัหลกัฐ�นเพิ็�มัเติมัที�จัะสำนบัสำนุนผู้ล 
ที�เป็นประโยชนจ์ั�กก�รออกกำ�ลงัก�ยใน 
ร้ปแบบอ่�น   สำำ�หรบัผู้้�มีัภั�วัะค์วั�มัดนัโลหิต 
ส้ำง (เช่น ไทชี�  โยค์ะ ชี�กง) อย่�งไรก็ดีง�น 
วิัจัยัเพิ็�มัเติมัเพ่็�อวิันิจัฉยักิจักรรมัเหล่�นี� 
นั�นมีัค์วั�มัต�องก�ร เพ่็� อกำ�หนดค์วั�มั 
เขี�มัขี�นขีองค์วั�มัเช่�อมัโยง

 กิจักรรมัแบบแอโรบิก กิจักรรมั 
สำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กับกล��มัเน่�อ  
หร่อก�รผู้สำมัผู้สำ�นทั�งสำองประเภัทนั�น  
เช่� อมัโยงกับตัวับ่งชี�ทุติยภ้ัมิัในเร่� อง 
ค์วั�มัเสีำ� ยงต่อก�รดำ�เนินโรค์ที� ดีขี่ �น 
(HbA1c, ค์วั�มัดนัโลหิตดชันีมัวัลก�ย 
แ ล ะ ไ ขี มััน ใ น เ ล่ อ ด )  ใ น ผู้้� ใ ห ญ่่ ที� มีั 
เบ�หว�นช้นิดที� 2 (35, 107) บทปริทศัน ์
ฉบบัหน่�งที�มีักลุ่มัค์วับคุ์มัแบบสุ่ำมั 24 ร�ย 
(n= 962) ระบุว่ั� ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบมีั 
แ ร ง ต� � น นั� น เ ช่� อ มั โ ย ง กั บ ก � ร ล ด 

จัำ�นวัน HbA1c เป็นอย่�งมั�กเทียบกบั 
ก ลุ่มั ค์วั บ คุ์มั  ( ส่ำ วั น เ บี� ยง เ บ น เฉ ลี� ย 
=  0 . 4 5  [ 9 5 %  C I :  0 . 6 5  ถ่ ง 
0 . 2 5 ] , ก � ร ท ด ล อ ง  2 0  ค์ รั�ง ;  n =  
824) ผู้ลที� ได�ระหว่ั�งก�รออกกำ�ลงัก�ย 
แบบมีัแรงต��นด�วัยค์วั�มัหนกัหน่วังส้ำง 
เทียบกับกลุ่มัค์วับคุ์มัอินซ้ลินขีณิะอด 
อ�ห�รนั�น ได�ผู้ลที� มีันัยสำำ�ค์ญั่ท�งสำถิติ  
(ส่ำวันเบี�ยงเบนเฉลี�ย = 4.60 [95% CI:  
7.53 ถง่ 1.67] ก�รทดลอง 5 ค์รั�ง; n=  
174) (107) บทปริทศันอี์กฉบบัหน่�งที�  
มีักลุ่มัค์วับคุ์มัแบบสุ่ำมั 7 ร�ย (n= 189)  
ร�ยง�นว่ั� ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบสำลบั 
ช่วัง (2-5 ค์รั�งต่อสำัปด�ห์ ระยะช่วัง  
1-4 น�ทีโดยช่วังเวัล�ทั�งหมัดย�วั 20- 
60 น�ที) นั�นเช่� อมัโยงกับฮีโมัโกลบิน  
HbA1c ที� ลดลงอย่�งมีันัยสำำ�ค์ัญ่ท�ง 
สำถิติถ่งร�อยละ 0.26 (95% CI: 0.46  
ถ่ ง  0 . 0 7 %  ก ลุ่ มั ค์ วั บ คุ์ มั แ บ บ สุ่ำ มั  
5 กลุ่มั) เปรียบเทียบกับกลุ่มั MICT  
และลดลงร�อยละ 0.83 (95% CI: 1.39%  
ถง่ 0.27% กลุ่มัค์วับคุ์มัแบบสุ่ำมั 5 กลุ่มั)  
เปรียบเทียบกบักลุ่มัค์วับคุ์มัที� ไม่ัมีัก�ร 
ออกกำ�ลังก�ย (116) ในฐ�นะที� เป็น 
ขี�อแนะนำ�สำำ�หรบัประช�กรทั� วัไป ก�ร 
แทรกแซงส่ำวันใหญ่่เหล่�นี�มีัที�มั�จั�กก�ร 
ทำ�กิจักรรมัแบบแอโรบิกที�สำอดค์ล�องกบั 
ค์ำ�แนะนำ�ให�ทำ�กิจักรรมัแบบแอโรบิก 
ที�ค์วั�มัหนักหน่วังระดบัป�นกล�งเป็น 
เวัล� 150-300 น�ที (หร่อกิจักรรมัระดบั 
หนักเป็นเวัล� 75 น�ที) และกิจักรรมั 
สำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กับกล��มัเน่�อ 
อ ย่ � ง น� อ ย  2 - 3  ช่ วั ง ต่ อ สำัป ด � ห ์
สำำ�หรบัผู้ลลพั็ธิบ์�งอย่�ง (เช่น HBA1c  
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และค์วั�มัดนัโลหิต) มีัหลกัฐ�นว่ั� มีัผู้ล 
ที� ชัดเจันขี่ �นด�วัยก�รทำ�กิจักรรมัแบบ 
แอโรบิกที�มั�กขี่ �น (เช่น มั�กกว่ั� 150  
น�ทีต่อสำปัด�ห ์ เทียบกบัน�อยกว่ั� 150  
น�ทีต่อสำปัด�ห ์ แต่มีัหลกัฐ�นอย่้จัำ�กดั 
ในเร่�องค์วั�มัหนกัหน่วัง ง�นวิัจัยัล่�สุำด 
หล�ยชิ�นแสำดงหลกัฐ�นว่ั� ก�รออกกำ�ลงั 
ก�ยแบบจีันดั�งเดิมั ตวััอย่�งเช่น ไท่ชี�  อ�จั 
จัะมีัประโยชนต่์อระดบันำ ��ต�ลในเล่อด แต่ 
ยงัมีัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อป�นกล�งและผู้นัต�มั 
ตวััแปร (เช่น  ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อค์วั�มัเอนเอียง  
หร่อค์วั�มัไม่ัค์งที�) จัำ�เป็นต�องมีัก�รวิัจัยั 
เพิ็�มัเติมัเพ่็�อกำ�หนดค์วั�มัสำมััพ็นัธิเ์หล่�นี�

 กิจักรรมัท�งก�ยหล�กหล�ย 
ประเภัท รวัมัถ่งกิจักรรมัแบบแอโรบิก 
และก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��น 
แสำดงถง่ผู้ลดีต่อคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที�เกี�ยวัขี�อง 
กบัสุำขีภั�พ็ขีองผู้้�ติดเช่ �อ HIV (111) ง�น 
วิัจัยัล่�สุำดที�ตรวัจัสำอบก�รเปลี�ยนแปลง 
คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที�เกี�ยวัขี�องกบัสุำขีภั�พ็ในก�ร 
ตอบสำนองต่อกิจักรรมัแบบแอโรบิก ก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��นอย่�งต่อ 
เน่� องหร่อก�รผู้สำมัผู้สำ�นทั�งสำองแบบ  
แสำดงให�เห็นถ่ง ก�รทำ�ให�สุำขีภั�พ็โดย 
ทั� วัไปและสุำขีภั�พ็จิัตดีขี่ �นอย่�งมีันัย 
สำำ�ค์ญั่ และยงัมีัหลกัฐ�นว่ั�กิจักรรมัทั�ง 
แบบแอโรบิค์และกิจักรรมัหล�ยองค์ ์
ประกอบนั�น เกี�ยวัขี�องกบัก�รลดอ�ก�ร 
ซม่ัเศร��และค์วั�มัวิัตกกงัวัลในผู้้�ติดเช่ �อ  
HIV (112) หลกัฐ�นเกี�ยวักบัผู้ลขีองก�ร 
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� มีัต่ออ�ก�รท�ง 
สุำขีภั�พ็จิัต เกี�ยวัขี�องกบักิจักรรมัแบบ 

แอโรบิกหร่อแอโรบิกร่วัมักบักิจักรรมั 
สำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กับกล��มัเน่�อ 
แบบต่อเน่�อง หร่อโยค์ะ หลกัฐ�นยงัแสำดง 
ให�เห็นว่ั�  ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบแอโรบิก 
แต่เพี็ยงอย่�งเดียวั หร่อเม่ั�อรวัมักบัก�ร
ออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��น ไม่ัได�ส่ำงผู้
ลให�ปริมั�ณิไวัรสัำหร่อจัำ�นวัน CD4 เปลี�ย
นแปลงอย่�งมีันยัสำำ�ค์ญั่ในผู้้�ติดเช่ �อ HIV 
(111)

 หลกัฐ�นโดยตรงจั�กง�นวิัจัยัที� มีั 
อย่้และฉบบัปรบัปรุงสำนับสำนุนก�รรวัมั 
ขี�อแนะนำ�สำำ�หรบัผู้้�ที� เป็นเบ�หวั�นชนิด 
ที�  2 และค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง ให�ทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยแบบแอโรบิก  และแบบสำร��งค์วั�มั 
แข็ีงแรงให�กับกล��มัเน่�อแมั�ว่ั�จัะขี�ด 
หลกัฐ�นตีพิ็มัพ็ ์แต่ก็มีัค์วั�มัเป็นไปได�ท�ง 
ชีวัภั�พ็ สำำ�หรับประโยชนข์ีองก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกและ 
แบบสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบักล��มัเน่�อ 
สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที� ติดเช่ �อ HIV และผู้้�รอด 
ชีวิัตจั�กมัะเร็ง นอกจั�กนี�ต�มัที� ระบุ 
ไวั� โดยค์ณิะทำ�ง�น GDG ขี�อแนะนำ� 
ท�งก�รแพ็ทยร์ะหว่ั�งประเทศที�จัดัตั�ง 
ขี่ �นแนะนำ�ให�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยแบบ 
แอโรบิกและแบบสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรง 
ใ ห� กับ ก ล�� มั เน่�อ สำำ � ห รับ ป ร ะ ช � ก ร 
ก ลุ่ มั นี�  ( ตั วั อ ย่ � ง เ ช่ น แ น วั ป ฏิิ บั ติ 
ACSM “ก�รก��วัขี��มัมัะเร็ง” (101)  
จั�กก�รทบทวันหลกัฐ�นอย่�งเป็นระบบ  
(3))  ก�รตระหนักถ่งหลักฐ�นนี�ยัง 
เพิ็� งเริ� มัต�นระดับค์วั�มัน่�เช่� อถ่อจั่ง 
ถ้กลดลง
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ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�:

• มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ระดบัป�นกล�ง 
สำำ�หรบัผู้ลจั�กก�รรวัมัหร่อผู้ลเพิ็� มั 
เติมัขีองก�รทำ�กิจักรรมัแบบแอโรบิก 
หร่อแบบสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบั 
กล��มัเน่�อ เพ่็� อลดก�รเสีำยชีวิัตจั�ก 
มัะเร็ง ปรบัปรุงค์วั�มัดนัโลหิตสำำ�หรบั 
ผู้้�มีัค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง

• มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�อย่�งส้ำงว่ั� ก�ร 
ทำ�กิจักรรมัแบบแอโรบิค์ แบบสำร��ง 
ค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบั กล��มัเน่�อ และ 
ทั�ง 2 แบบผู้สำมัผู้สำ�นกัน จัะช่วัย 
ปรับปรุงตัวั บ่งชี�ขีองก�รดำ� เนิน 
โ ร ค์  ( H b A 1 C  ค์ วั � มั ดัน โ ล หิ ต  
ดัชนีมัวัลก�ย และ ไขีมัันในเล่อด)  
ในผู้้�ใหญ่่ที�เป็นเบ�หวั�นชนิดที�  2

ข้้อัแนะนำา

• มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�งว่ั�  ก�ร 
ออกกำ�ลังก�ยแบบแอโรบิกต�มั 
ปรกติแต่เพี็ยงอย่�งเดียวั หร่อผู้สำมักบั 
ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบมีัแรงต��น มิัได� 
มีัผู้ลให�มีัก�รเปลี�ยนแปลงระดบัไวัรสัำ 
ในเล่อดหร่อก�รนบั CD4 อย่�งมีันยั- 
สำำ�ค์ญั่สำำ�หรบัผู้้�ที�มีัเช่ �อ HIV

• มีัหลักฐ�นไม่ัเพี็ยงพ็อเกี� ยวักับผู้ล 
ขีองก�รฝึึกค์วั�มัแข็ีงแรงแต่เพี็ยง 
อย่�งเดียวัต่อคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี� ยวั 
เน่�องกบัสุำขีภั�พ็ขีองผู้้�มีัเช่ �อ HIV

ผูู้้ใหญ่และผูู้้สูำงอ�ยุท่�ม่ภิ�วัะเรืั�อรััง (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป)
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ข้้อแนืะนืำ�
ด้็�นืพฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง
ขี�อแนะนำ�ระดบัโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็�อสุำขีภั�พ็ ปีพ็.ศ. 2553 ไม่ัได�มีัก�รรวัมัขี�อแนะนำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งไวั� 
(1) ขีอบเขีตขีองขี�อแนะนำ�ใหม่ันี�เกี�ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในผู้้�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็งและผู้้�ที� มีัค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง 
เบ�หวั�นชนิดที�  2 และ HIV

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งค่์อเวัล�ที�ใช�ไปกบัก�รนั�งนิ�งหร่อนอนลงด�วัยก�รใช�พ็ลงัง�นด�วัย ขีณิะที�ต่�นอย่้ ในปริบทเกี�ยวักบั 

อ�ชีพ็ ก�รเรียน ที�บ��น ในชุมัชน และก�รเดินท�ง

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 เน่�องจั�กขี�ดหลกัฐ�นที� เจั�ะจังกลุ่มัประช�กรหลกัฐ�นหลกัในก�รประเมิัน 
ค์วั�มัเช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภั�พ็ในผู้้�ใหญ่่และ 
ผู้้�ส้ำงอ�ยุที�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็ง และผู้้�ใหญ่่และผู้้�ส้ำงอ�ยุที� มีัภั�วัะค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง  
เบ�หวั�นชนิดที�  2 และ HIV เป็นง�นวิัจัยัท�งวิัทย�ศ�สำตรที์�รวัมัรวัมัและทบทวัน 
สำำ�หรบักลุ่มัประช�กรผู้้�ใหญ่่

 มีัก�รทบทวันขี�อค์�นพ็บจั�กหลกัฐ�นเกี� ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งในกลุ่มั 
ประช�กรผู้้�ใหญ่่ทั� วัไป รวัมัถ่งประเมิันห�กมีัหลกัฐ�นที� ผู้ลอ�จัต่�งกนัออกไป  
หร่ออ�จัไม่ัสำ�มั�รถรวัมัได� หร่ออ�จัขีดัแย�งกนั สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่และผู้้�ส้ำงอ�ยุที�มีัภั�วัะ 
เร่ �อรงั

ในผู้้�ใหญ่่ ทั�งผู้้�ที�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็ง และผู้้�ที�มีัค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง เบ�หวั�นชนิดที�สำอง และ HIV พ็ฤติ-
กรรมัเน่อยนิ�งที�มั�กขี่ �นเช่�อมัโยงกบัผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ที�ไม่ัดีดงัต่อไปนี� ภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ  

ภั�วัะก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั มัะเร็ง ก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั มัะเร็ง  
และเบ�หวั�นชนิดที�  2

ข้อ้แนะนำ�สำำ�หรบัผ้ร้อดชี้วิติจ�กมัะเร็ง และผ้มี้ัโรค์ค์ว�มัดนัโลหิติส้ำง เบ�หว�นช้นิดที� 2 
และ HIV ดงันี �:

ผ้ ้ใหญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัโรค์เรื �อรงัค์วรจำ�กดัเวล�ที�มีัก�รทำ�พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง แทนที�เวล� 

เหล่�นั�นดว้ยกิจกรรมัท�งก�ยในทุกระดบั (รวมัถง้ระดบัเบ�) เพื�อผลดีต่ิอสุำข้ภ�พ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นมีัค์วั�มัแน่นอนตำ��

ผ้ ้ใหญ่่และผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะเรื �อรงัค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยให้ไดม้ั�กกว่�ระดบัที�แนะนำ� 
ท ั�งระดบัป�นกล�งและหนกั เพื�อลดผลเสีำยต่ิอสุำข้ภ�พจ�กพฤติิกรรมัเนือยนิ�งในระดบัส้ำง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นมีัค์วั�มัแนะนำ�ตำ��

>

ผูู้้ใหญ่และผูู้้สูำงอ�ยุท่�ม่ภิ�วัะเรืั�อรััง
(อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป)

>



91ข้้อัแนะนำา

 จั�กหลกัฐ�นที� มีัอย่้และค์วั�มัคิ์ด 
เห็นจั�กผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ มีัก�รพ็�ดพิ็งหลกั- 
ฐ�นเพ่็� อร�ยง�นขี�อแนะนำ�ฉบับใหม่ั 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก เกี�ยวักบัพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ� ง สำำ�หรับผู้้�ใหญ่่ที� มีัภั�วัะ 
เร่ �อรัง  สำำ�หรับผู้ลลัพ็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ที�  
สำำ�ค์ญั่มั�ก ก�รค์�ดค์ะเนหลกัฐ�นนั�น 
ได�รบัก�รสำนบัสำนุนอย่�งกวั��งขีวั�งโดย 
ก�รประเมิันผู้ลที� ก�รวิัจััยส่ำวันใหญ่่ 
มิัได�จัำ�กดัเกณิฑ์อ์�ยุและรวัมัถ่งผู้้�ใหญ่่ 
ที�อ�ยุเกิน 65 ปี และอ�จัรวัมัเอ�ผู้้�ใหญ่่ที�  
มีัภั�วัะเร่ �อรงั เช่น ผู้้�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็ง  
ผู้้� มีั ภั � วั ะ ค์ วั � มั ดั น โ ล หิ ต ส้ำ ง  
ห ร่ อ เ บ � ห วั � น ช นิ ด ที�  2  ไ วั� ด� วั ย  
สำำ�หรบัผู้้�มีัเช่ �อ HIV ไม่ัมีัเหตุผู้ลระบุว่ั�  
เหตุใดหลกัฐ�นต่อผู้ลกระทบต่อสุำขีภั�พ็ 
เกี�ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งไม่ันำ�มั�ใช�  
เน่�องด�วัยค์วั�มัไม่ัตรงจุัดขีองหลกัฐ�นที�  
จัะพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�เหล่�นี� ระดบัค์วั�มั 
น่�เช่�อถ่อจัง่ถ้กลดลงมั�

 ก�รใช�ประโยชนจ์ั�กหลกัฐ�นเกี�ยวั 
กับประโยชนข์ีองกิจักรรมัท�งก�ยที�  
ระดบัป�นกล�งและหนกัให�มั�กขี่ �น เพ่็�อ 
ช่วัยลดผู้ลกระทบจั�กค์วั�มัเสีำ�ยงที�อ�จั 
เกิดขี่ �นจั�กพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในระดบั 
ส้ำง ได�นำ�มั�พิ็จั�รณิ�และค์�ดก�รณิเ์พ่็�อ 
ร่�งขี�อแนะนำ�สำำ�หรับผู้้�ใหญ่่ที� มีัภั�วัะ 
เร่ �อรงั เพ่็�อชุดขี�อม้ัลสำำ�หรบัผู้ลลพั็ธิต่์อ 
สุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่มั�กที�มีัร่วัมักนั เน่�องด�วัย 
ค์วั�มัไม่ัตรงจุัดขีองหลกัฐ�น ค์วั�มัน่� 
เช่�อถ่อขีองหลกัฐ�นจัง่ถ้กลดลงมั�

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�

• หลกัฐ�นเกี�ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
ในประช�กรผู้้�ใหญ่่โดยทั�วัไป ค์วัรจัะ 
นำ �มั�ค์�ดก�รณิ์เพ่็� อสำร��งขี�อม้ัล 
ขี�อแนะนำ�สำำ�หรับผู้้�รอดชีวิัตจั�ก 
มัะเร็งที� เ ป็ นผู้้� ใหญ่่ และผู้้� ส้ำงอ�ยุ 
แ ล ะ ผู้้� มีั ภั � วั ะ ค์ วั � มั ดัน โ ล หิ ต ส้ำ ง  
เบ�หวั�นชนิดที�  2 และเช่ �อ HIV ที�  
เ ป็นผู้้� ใหญ่่และผู้้� ส้ำงอ�ยุ  เพ่็� อชุด 
ขี�อม้ัลสำำ�หรบัผู้ลลพั็ธิที์�สำำ�ค์ญั่มั�กที�มีั 
ร่วัมักนั พ็ร�อมัระดบัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อ 
ขีองหลกัฐ�นที�ลดระดบัลง เน่�องจั�ก 
เป็นขี�อม้ัลโดยอ�อมั

• สำำ�หรบัผู้้�รอดชีวิัตจั�กมัะเร็งและผู้้�ที�  
มีัค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง เบ�หวั�นชนิดที�  2  
และ HIV ประโยชนจ์ั�กก�รลดพ็ฤติ-
กรรมัเน่อยนิ�งนั�นมีัมั�กกว่ั�อนัตร�ย 

ผูู้้ใหญ่และผูู้้สูำงอ�ยุท่�ม่ภิ�วัะเรืั�อรััง (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป)
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ท่�ด็ • ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย

• ห�กเด็กหร่อวัยัรุ่นที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัขี�อแนะนำ�นี�ได� ก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยบ��งย่อมัเป็นผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็

• เด็กและวัยัรุ่นที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ค์วัรเริ� มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยแต่น�อยก่อนแล�วัค่์อย ๆ  
เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกัหน่วัง และระยะเวัล�ขี่ �น

• ไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ�ยงใด ๆ สำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่นที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ในระดบัที� เหมั�ะสำมักบัระดบักิจักรรมัที� ดำ�เนินอย่้ สำถ�นะท�งสุำขีภั�พ็ และสำมัรรถภั�พ็ 
ขีองแต่ละบุค์ค์ล และประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็ที�เพิ็�มัพ้็นขี่ �นนั�นมีันำ ��หนกัเหน่อค์วั�มัเสีำ�ยง

• เด็กและวัยัรุ่นที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็อ�จัจัำ�เป็นต�องปร่กษ�ผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ด��นก�รด้แลสุำขีภั�พ็ 
หร่อผู้้�เชี� ยวัช�ญ่ด��นกิจักรรมัท�งก�ยและภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็เพ่็� อช่วัยกำ�หนดชนิดและ 
ปริมั�ณิขีองกิจักรรมัที�เหมั�ะสำมักบัตน

เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปีขึ้�นืไป) และผูู้้ใหญ่
(อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป) ท่� ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ

ผู้ลดีขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่นมีัหล�ยประก�ร ต�มัที� ได�กล่�วัถง่ไวั�ใน 
บทก่อนหน�� ยงัเช่�อมัโยงกบัเด็กและวัยัรุ่นที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ด�วัย ผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็ขีองก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยขีองผู้้�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็นั�นรวัมัถง่ ก�รรบัร้�ที� ดีขี่ �นในบุค์ค์ลที�มีัโรค์หร่อค์วั�มั 
ผิู้ดปรกติที�ทำ�ให�หน��ที�ในก�รรบัร้�บกพ็ร่อง รวัมัถง่อ�ก�รสำมั�ธิิสำั�น (ADHD) ก�รพ็ฒัน�สำมัรรถ 
ภั�พ็ท�งก�ยอ�จัเกิดขี่ �นได�กบัเด็กที�มีัค์วั�มับกพ็ร่องท�งสำติปัญ่ญ่�

 เด็ก วัยัรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็สำ�มั�รถบรรลุถง่ผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่จั�กกิจักรรรมั 
ท�งก�ย เด็ก วัยัรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ค์วัรจัะทำ�ต�มัขี�อแนะนำ�เหล่�นี� เม่ั�อเป็นไปได�และ 
เท่�ที�สำ�มั�รถทำ�ได�

 สำำ�หรบัเด็ก วัยัรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็นั�น กิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถเป็นส่ำวันหน่�ง 
ขีองก�รสำนัทน�ก�รและก�รพ็กัผู่้อน (ก�รละเล่น เกมัสำ ์ กีฬ� และก�รออกกำ�ลงัก�ยที�วั�งแผู้นไวั�)  
ก�รเรียนพ็ลศก่ษ� ก�รเดินท�ง (ก�รเค์ล่�อนที�ด�วัยล�อ, ก�รเดิน และก�รปั� นจักัรย�น) หร่อก�รทำ�ง�นบ��น  
ในสำภั�พ็แวัดล�อมัเกี�ยวักบับ��น ก�รศก่ษ� ด��นอ�ชีพ็ และชุมัชน เป็นเร่�องสำำ�ค์ญั่ที�จัะสำร��งโอก�สำและ 
กำ�ลงัใจัให�แก่เด็ก วัยัรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ที�จัะเขี��ร่วัมักิจักรรมัท�งก�ยที� เหมั�ะสำมักบั 
อ�ยุและค์วั�มัสำ�มั�รถขีองพ็วักเขี� ให�มีัค์วั�มัสำนุกสำน�นและค์วั�มัหล�กหล�ย

ข้้อแนืะนืำ�ด้็�นืกิิจกิรัรัมท�งกิ�ย

แนะนำ�ให:้

เด็กและผ้ ใ้หญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ� 
กิจกรรมัท�งก�ยเฉลี�ยอย่�งนอ้ย 60 น�ที 
ต่ิอวนั ติลอดสำปัด�ห ์ ดว้ยก�รทำ�กิจกรรมั 
ส่ำวนใหญ่่แบบแอโรบิก ที�ระดบัป�นกล�ง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อป�นกล�ง

> > ค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยที�ระดบัหนกั รวมัถง้ 
ก�รสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรงใหก้บักล�้มัเนื �อและ 
กระด้กร่วมักนัอย่�งนอ้ย 3 วนัต่ิอสำปัด�ห์
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อป�นกล�ง
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 ในวัยัผู้้�ใหญ่่ ประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็จั�กก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยมีัหล�กหล�ย เช่นเดียวักบัที�กล่�วัไป 
ขี��งต�นแล�วั ซ่�งสำ�มั�รถนำ�มั�ใช�กบัผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ได� ประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็เพิ็�มัเติมัจั�กก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ย สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ มีัดงันี� สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�ป่วัยเป็นโรค์ปลอกประสำ�ทเส่ำ�อมั- 

แข็ีง กิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถช่วัยพ็ฒัน�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย รวัมัถง่สุำขีภั�พ็ก�ย สุำขีภั�พ็จิัต และพ็ฤติ- 
กรรมัท�งสำงัค์มัที�เกี�ยวัเน่�องกบัคุ์ณิภั�พ็ชีวิัต สำำ�หรบัผู้้�ที�มีัอ�ก�รบ�ดเจ็ับไขีสำนัหลงั กิจักรรมัท�งก�ยจัะช่วัย 

พ็ฒัน�ด��นก�รเดิน ค์วั�มัแข็ีงแรงขีองกล��มัเน่�อและก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยส่ำวันบน และช่วัยพ็ฒัน�สุำขีภั�พ็ 
ที� เกี�ยวัเน่�องกบัคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตสำำ�หรบัผู้้�ที� ป่วัยเป็นโรค์หร่อมีัภั�วัะบกพ็ร่องท�งสำมัอง กิจักรรมัท�งก�ยช่วัย 

พ็ฒัน�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยและสำมัอง (ในผู้้�ป่วัยที� เป็นโรค์พ็�รกิ์นสำนัและมีัประวัติัเป็นโรค์หลอดเล่อด 
สำมัอง) และส่ำงผู้ลดีต่อก�รรบัร้� และอ�จัช่วัยพ็ฒัน�คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตได� (ในผู้้�ใหญ่่ที�บกพ็ร่องท�งสำติปัญ่ญ่�)  
และช่วัยพ็ฒัน�คุ์ณิภั�พ็ชีวิัต (ในผู้้�ใหญ่่ที�ป่วัยเป็นโรค์ซม่ัเศร��ท�งค์ลีนิค์)

• ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
• ห�กผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัขี�อแนะนำ�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��ง

ย่อมัเป็นผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็
• ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ค์วัรเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยแต่น�อยก่อน แล�วัค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�   

ค์วั�มัหนกัหน่วัง และระยะเวัล�ขี่ �น
• ไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ�ยงใด ๆ สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย ในระดบัที�  

เหมั�ะสำมักบัระดบักิจักรรที�ดำ�เนินอย่้ สำถ�นะท�งสุำขีภั�พ็ และสำมัรรถภั�พ็ขีองแต่ละบุค์ค์ล และ 
ประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็ที�เพิ็�มัพ้็นขี่ �นนั�น มีัมั�กกว่ั�ค์วั�มัเสีำ�ยง

• ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ อ�จัจัำ�เป็นต�องปรก่ษ�ผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ด��นก�รด้แลสุำขีภั�พ็ หร่อผู้้�เชี�ยวั- 
ช�ญ่ด��นกิจักรรมัท�งก�ยและภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ เพ่็�อช่วัยกำ�หนดชนิดและปริมั�ณิขีองกิจักรรมั 
ที�เหมั�ะสำมักบัตน

ข้้อัแนะนำา

แนะนำ�ให:้

ผ้ ใ้หญ่่ทุกค์นที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยเป็นประจำ�ทุกวนั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อป�นกล�ง
ผ้ ใ้หญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิก ที�ระดบัป�นกล�ง อย่�งนอ้ย 150-300 
น�ที หรือที�ระดบัหนกั อย่�งนอ้ย 75-150 น�ที หรือทำ�ผสำมัผสำ�นกนัท ั�ง 2 ร้ปแบบ ติลอดทั�งสำปัด�ห ์
เพื�อประโยช้นต่์ิอสุำข้ภ�พ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อป�นกล�ง
ผ้ ้ใหญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ�กิจกรรมัสำร�้งค์ว�มัแข็้งแรงใหก้บักล�้มัเนื �อ ที�ระดบัป�นกล�งข้้ �นไป 
และมีัก�รใช้ก้ล�้มัเนื �อหลกัเป็นส่ำวนใหญ่่ อย่�งนอ้ย 2 วนัต่ิอสำปัด�ห ์เพื�อสุำข้ภ�พที�ดี
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อป�นกล�ง
ในก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแต่ิละสำปัด�ห ์ผ้ส้้ำงอ�ยุที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรทำ�กิจกรรมัท�งที�หล�กหล�ย  
เพื�อช่้วยพฒัน�ก�รทรงติวัและค์ว�มัแข็้งแรง ที�ระดบัป�นกล�งข้้ �นไป อย่�งนอ้ย 3 วนัต่ิอสำปัด�ห ์เพื�อ 

พฒัน�ค์ว�มัแข็้งแรงและป้องกนัก�รหกลม้ั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อป�นกล�ง
ผ้ ใ้หญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พสำ�มั�รถเพิ�มัก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยแบบแอโรบิกในระดบัป�นกล�งใหม้ั�ก 
กว่� 300 น�ทีได ้หรือมั�กกว่� 150 น�ที ในระดบัหนกั หรือท ั�ง 2 ระดบัผสำมัผสำ�นกนัติลอดทั�งสำปัด�ห ์ 
เพื�อสุำข้ภ�พที�ดี
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อป�นกล�ง

>

>

>

>

>
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หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 ก�รสำงัเค์ร�ะหห์ลกัฐ�นองค์ร์วัมัที�จัดัทำ�โดย PAGAC (35) ได�นำ�มั�ใช�และปรบัปรุง 
ขี�อแนะนำ�สำำ�หรบัเด็ก วัยัรุ่นและผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็นี� ร�ยละเอียดค์รบถ�วันเร่�อง 
วิัธีิวิัจัยั ก�รแยกส่ำวันขี�อม้ัล และต�ร�งหลกัฐ�นโดยสำรุปขีองหลกัฐ�นที�มีัอย่้เกี�ยวักบั 
กิจักรรมัท�งก�ยและผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็นั�นมีัอย่้ (35) และทบทวันโดยโดยค์ณิะทำ�ง�น  
GDG เพิ็�มัเติมัจั�กขี�อค์�นพ็บในก�รค์�นห�ที�ปรบัปรุงแล�วั

 ก�รปรบัปรุงขี�อม้ัลสำำ�หรบัขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ได�จัำ�แนกแยกแยะบทปริทศันจ์ัำ�นวัน 
 39 ฉบบัที�ตีพิ็มัพ็จ์ั�ก พ็.ศ. 2560 ถง่พ็.ศ. 2562 จั�กทั�งหมัดนี� มีั 27 ฉบบัที�ตรงกบั 
เกณิฑ์ก์�รนำ�เขี��ขี�อม้ัลและชี�ให�เห็นถง่ก�รตรวัจัสำอบก�รเช่�อมัโยงระหว่ั�งกิจักรรมั 
ท�งก�ยและผู้ลที�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ในหม่้ัเด็ก วัยัรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็

 ร�ยละเอียดค์รบถ�วันเกี�ยวักบัวิัธีิวิัจัยั ก�รแยกส่ำวันขี�อม้ัล และชุดขี�อม้ัลสำรุปนั�น 
มีัอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวักเว็ับไซต ์: ชุดขี�อม้ัลหลกัฐ�น12

 ก�รทบทวันหลกัฐ�นพิ็จั�รณิ�ถง่ 
ค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย 
และผู้ลลพั็ธิที์�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ในเด็ก 
วััยรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็  
จั�กโรค์และอ�ก�รต่�ง ๆ  ดงันี� โรค์ปลอก- 
ประสำ�ทเส่ำ�อมัแข็ีงอ�ก�รบ�ดเจ็ับไขีสำนั- 
หลัง  ค์วั�มับกพ็ร่องท�งสำติปัญ่ญ่�  
โรค์พ็�รกิ์นสำัน โรค์หลอดเล่อดสำมัอง  
โรค์ซ่มัเศร��ท�งค์ลีนิค์ โรค์จิัตเภัท  
โรค์สำมั�ธิิสำั�น (ADHD) มีัก�รตรวัจัสำอบ 
ผู้ลลพั็ธิที์�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ 4 ประก�ร  
ค่์อ ค์วั�มัเสีำ� ยงขีองโรค์วิันิจัฉัยร่วัมั  
ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย ก�รทำ�ง�นขีอง 
สำมัอง และสุำขีภั�พ็ที� เกี�ยวัเน่� องกบัคุ์ณิ- 
ภั�พ็ชีวิัต แมั�จัะไม่ัมีัก�รตรวัจัสำอบทุก 
ผู้ลลพั็ธิใ์นแต่ละเง่�อนไขีก็ต�มั ผู้ลกระทบ 
ต่อปัจัจัยัท�งสิำ�งแวัดล�อมัขีองภั�วัะทุพ็พ็- 

12 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf

ลภั�พ็ในบริบทขีองกิจักรรมัท�งก�ยนั�น  
อย่้เหน่อขีอบเขีตขีองขี�อแนะนำ�เหล่�นี�  
และไม่ัได�มีัก�รวิัเค์ร�ะห์ใด ๆ

ค์ว�มัสำมััพนัธิ์ร์ะหว่�งกิจกรรมัท�ง 
ก�ยและผลลพัธิ์ที์�เกี�ยวเนื�องกบัสุำข้ภ�พ 
ในเด็กและวยัรุ่น (อ�ยุ 5-17 ปี) และ 
ผ้ ้ใหญ่่ (อ�ยุ 18 ปีข้้ �นไป) ที� มีัภ�วะ 
ทุพพลภ�พ คื์ออะไร

 สำำ�หรบัผู้้�ที� เป็นโรค์ปลอกประสำ�ท 
เสืำ�อมัแข็้ง กิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถ 
พ็ัฒน�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย ค์วั�มั 
สำ�มั�รถด��นก�รเค์ล่�อนไหวั ค์วั�มัเร็วั 
และค์วั�มัทนท�นในก�รเดิน และค์วั�มั 
แข็ีงแรงขีองระบบหมุันเวีัยนโลหิต  
ค์วั�มัแข็ีงแรงและสำมัดุล ตวััอย่�งเช่น  
ก�รออกกำ�ลงัก�ยแบบสำลบัหนกัเบ�ที�  
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ระดบัส้ำงมั�กกว่ั� 3-12 สำปัด�ห ์ชี �ให�เห็น 
ถง่ก�รปรบัปรุงค์วั�มัแข็ีงแรงขีองระบบ 
ไหลเวีัยนโลหิตหร่อค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มั 
เน่�อ (117) และก�รฝึึกค์วั�มัแข็ีงแรง 
ขีองแขีนขี�ส่ำวันล่�ง  พ็บว่ั�  มีัค์วั�มัแข็ีงแรง 
ขี่ �นร�อยละ 23.1 (95% CI: 11.8 ถง่ 34.4)  
จั�กก�รฝึึกเฉลี�ย 13.2 สำปัด�ห ์ (118)  
และเฉลี� ย 13 สำปัด�ห์ที� มีัผู้ลต่อค์วั�มั 
แข็ีงแรงที�เพิ็�มัขี่ �น ก�รวิัจัยัก�รแทรกแซง 
ด�วัยก�รเต�น ร�ยง�นว่ั� มีัก�รพ็ฒัน�ใน 
ก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยและสำมัดุลที� ดีขี่ �น  
(119) ทั�งประโยชนต่์อสุำขีภั�พ็ร่�งก�ย  
หลกัฐ�นที�มีัอย่้ชี �ให�เห็นว่ั� กิจักรรมัท�ง 
ก�ยสำ�มั�รถเอ่ �อประโยชนต่์อก�รรบัร้�ใน 
ผู้้�ที� เป็นโรค์ปลอกประสำ�ทเส่ำ�อมัแข็ีง (35)  
ง�นวิัจัยัชิ �นใหม่ักว่ั�นั�นเปิดเผู้ยว่ั� ก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยแบบแอโรบิกมีัผู้ลเล็กน�อย 
แต่มีันยัสำำ�ค์ญั่ต่อขีอบเขีตขีองคุ์ณิภั�พ็ 
ที� เกี�ยวัเน่� องกบัสุำขีภั�พ็ในด��นก�ยภั�พ็  
ด��นจิัตใจั และสำังค์มั (รวัมัถ่งอ�ก�ร 
อ่อนล��และอ�ก�รซม่ัเศร��) (35, 120)
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 สำำ�หรบัผู้้�ที� มีัอ�ก�รบ�ดเจ็บข้อง 
ไข้สำนัหลงั กิจักรรมัท�งก�ยช่วัยทำ�ให� 
ค์วั�มัสำ�มั�รถในก�รเดิน ค์วั�มัแข็ีงแรง 
กล��มัเน่�อ และค์วั�มัสำ�มั�รถในก�ร 
ทำ�ง�นขีองร่�งก�ยส่ำวันบนดีขี่ �น ก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยอ�จับรรเท�อ�ก�รปวัด 
ไหล่ ทำ�ให�ก�รทำ�ง�นขีองหลอดเล่อดดีขี่ �น  
และเสำริมัสำร��งคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี�ยวัเน่�อง 
กบัสุำขีภั�พ็ (35)

 สำำ�หรับผู้้�ที� เ ป็นโรค์พ�รกิ์นสำนั  
กิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถทำ�ให�อ�ก�ร 
เกี�ยวักบัก�รเค์ล่�อนไหวั ค์วั�มัค์ล่องตวัั 
และศกัยภั�พ็ขีองร่�งก�ย ค์วั�มัทนท�น  
ปัญ่ห�ก�รเดินติดขีดั  และอตัร�ค์วั�มัเร็วั 
ในก�รเค์ล่�อนที� ไปขี��งหน��และถอยหลงั  
(35, 121, 122) หลกัฐ�นชิ�นใหม่ัชี�ให�เห็น 
ว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยจัะช่วัยให�ค์วั�มั 
สำ�มั�รถในก�รรบัร้�ต่อโลกภั�ยนอกขีอง 
ผู้้�ป่วัยพ็�รกิ์นสำนันั�นดีขี่ �นได� (123)

 สำำ�หรบัผู้้�ที� เค์ยมีัประวัติัโรค์หลอด 
เลือดสำมัอง กิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถ 
ทำ�ให�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย ก�รทำ�ง�น 
ขีองร่�งก�ยส่ำวันบนที�มัองเห็นได� ก�ร 
ทำ�ง�นขีองประสำ�ทสำมััผู้สัำก�รเค์ล่�อนไหวั 
ขีองร่�งก�ยส่ำวันล่�ง สำมัดุลร่�งก�ย  
ค์วั�มัเร็วัในก�รเดิน ระยะท�ง ค์วั�มั 
สำ�มั�รถและค์วั�มัทนท�น ค์วั�มัแข็ีงแรง 
ขีองระบบไหลเวีัยนโลหิต ก�รเค์ล่�อนไหวั 
และกิจักรรมัในชีวิัตประจัำ�วัันดีขี่ �นได�  
หลกัฐ�นที� มีัอย่้ชี �ให�เห็นว่ั�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยอ�จัจัะมีัผู้ลดีต่อก�รรบัร้�ขีองสำมัอง 
ด�วัย (35)

เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปี) และผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป) ท่�ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ

 สำำ�หรับผู้้�ที� เป็นโรค์ซ้มัเศัร�้ท�ง 
ค์ลีนิค์อย่�งรุนแรง บทปริทศันชิ์�นใหม่ั  
(124,125) สำนบัสำนุนหลกัฐ�นที� มีัอย่้ว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยนั�นช่วัยพ็ฒัน�คุ์ณิภั�พ็ 
ชีวิัตที�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภั�พ็ได� (35, 124,  
125)

 

สำำ�หรับผู้้�ป่วยหรือมีัค์ว�มัผิดปรกติิ 
ที�ทำ�ใหค้์ว�มัสำ�มั�รถในก�รรบัร้แ้ย่ลง 
รวัมัถ่งโรค์จิัตเภัท กิจักรรมัท�งก�ย 
มีัผู้ลดีต่อก�รรบัร้� หน่วัยค์วั�มัจัำ� ก�รรบัร้� 
ท�งสำงัค์มั และค์วั�มัสำนใจัและค์วั�มัระมัดั 
ระวังั (35,126) บทปริทศันชิ์�นหน่�งพ็บว่ั�  
กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัป�นกล�งจัน 
ถง่หนกันั�น ยงัผู้ลให�เกิดก�รพ็ฒัน�อย่�ง 
มีันยัสำำ�ค์ญั่ในคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี�ยวัเน่� อง 
กับสุำขีภั�พ็และภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ (35,  
124)
 สำำ�หรับผู้้�ที� มีัค์วั�มับกพร่องท�ง 
สำติิปัญ่ญ่� กิจักรรมัท�งก�ยนั�นทำ�ให� 
ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยดีขี่ �น ก�รแทรก 
แซงที�นำ�มั�ทบทวันนี� จัะพุ่็งเป้�โดยหลกั 
ไปที�กิจักรรมัที�สำร��งสำมัดุลและค์วั�มัแข็ีง 
แรงมั�กกว่ั� 6-24 สำปัด�ห ์ และร�ยง�น 
ก�รพ็ฒัน�อย่�งมีันยัสำำ�ค์ญั่ในก�รทรง 
ตวัั สำมัดุลในก�รเค์ล่�อนไหวั และสำมัดุลใน 
ก�รทรงตวััผู้สำมัเค์ล่�อนไหวัเปรียบเทียบ 
กบักลุ่มัที�มีัก�รค์วับคุ์มั (35, 127, 128)

 สำำ�หรบัเด็กสำมั�ธิิ์สำ ั�น หลกัฐ�นรวัมั 
ถง่บทปริทศันห์น่�งชิ �นที�มีัก�รทดลองแบบ 
สุ่ำมัและมีักลุ่มัค์วับคุ์มัที�เกี�ยวัขี�องกบัภั�วัะ 
สำมั�ธิิสำั�น (ADHD) (129) แสำดงถง่ค์วั�มั 
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เช่�อมัโยงที�เป็นบวักระหว่ั�งกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและค์วั�มัสำนใจั ค์วั�มัสำ�มั�รถในก�ร 
คิ์ดวิัเค์ร�ะหแ์ละค์วั�มัผิู้ดปรกติในก�ร 
เขี��สำงัค์มั (35, 129)
 ค์ณิะทำ�ง�น GDG พิ็จั�รณิ�หลกั 
ฐ�นจั�กประช�กรทั�วัไปในวัยัเด็ก วัยัรุ่น  
และผู้้�ใหญ่่ และได�สำรุปไวั�ว่ั� ไม่ัมีัเหตุผู้ลที�  
จัะเช่�อได�ว่ั�จัะมีัก�รเปลี�ยนแปลงผู้ลอนั 
เน่� องมั�จั�กค์วั�มับกพ็ร่องและผู้ลต่อ 
สำรีรวิัทย�ด��นสุำขีภั�พ็เช่นเดียวักนันี�จัะ 
ได�รบัจั�กก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยอย่�ง 
ค์ล่องแค์ล่วั ค์ณิะทำ�ง�น GDG รบัร้�ว่ั� มีั 
ง�นวิัจัยัน�อยชิ�นที�รวัมัเอ�ผู้้�มีัภั�วัะทุพ็พ็ล 
ภั�พ็เอ�ไวั�และก�รเปลี� ยนแปลงผู้ล 
กระทบก็มีัก�รทดสำอบน�อยค์รั�ง

 หลักฐ�นในขีอบข่ี�ยขีองภั�วัะ 
ทุพ็พ็ลภั�พ็ ผู้สำมัผู้สำ�นกับหลักฐ�นที�  
กวั��งขี่ �นสำำ�หรบัประช�กรทั�วัไป สำนบัสำนุน 
ขี�อแนะนำ�สำำ�หรบัประช�กรทั�วัไปรวัมัถง่ 
ผู้้�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ มีัก�รอ��งอิงที�สำงัเกตุ 
ได�ถง่ “ผู้้�ใหญ่่ทั�งหมัด” “ผู้้�ส้ำงอ�ยุทั�งหมัด”  
และ “ผู้้�ค์นในทุกภั�วัะค์วั�มัสำ�มั�รถ”

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�

ในบุค์ค์ลที�มีัอ�ก�รบ�ดเจ็บไข้สำนัหลงั  
นั�นมีั:

• หลกัฐ�นน่�เช่�อถ่อตำ��ว่ั� กิจักรรมัท�ง 
ก�ยจัะลดอ�ก�รปวัดไหล่และทำ�ให� 
ก�รทำ�ง�นขีองหลอดเล่อดดีขี่ �น ในผู้้� 
ที� เป็นอมััพ็�ตแขีนหร่อขี� และเสำริมั 
สำร��งคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี� ยวัเน่� องกับ 
สุำขีภั�พ็ และ

• หลักฐ�นที� เช่� อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยทำ�ให�ค์วั�มัสำ�มั�รถ 
ในก�รเดิน ค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มัเน่�อ และ 
ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยส่ำวันบนดีขี่ �น

ในบุค์ค์ลที�มีัโรค์หรือค์ว�มัผิดปรกติิที� 
ทำ�ใหค้์ว�มัสำ�มั�รถในก�รรบัร้บ้กพร่อง  
รวมัถง้โรค์พ�รกิ์นสำนั นั�นมีั:

• หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ส้ำงว่ั� กิจักรรมัท�ง 
ก�ยจัะปรับปรุงให�ผู้ลลัพ็ธิ ์ในก�ร 
ทำ�ง�นขีองร่�งก�ยหล�ย ๆ  อย่�งดีขี่ �น 
รวัมัถ่ง  ก�รเดิน สำมัดุลร่�งก�ย 
ค์วั�มัแข็ีงแรง และก�รเค์ล่� อนไหวั 
เฉพ็�ะจุัดและ

• หลักฐ�นเช่� อถ่อได�ป�นกล�งที� ว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�งถง่
มั�ก อ�จัมีัผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็

ในบุค์ค์ลที� มีัประวติัิโรค์หลอดเลือด 
สำมัอง นั�นมีั:

• หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�งว่ั�กิจั- 
กรรมัท�งก�ยแบบเน�นก�รเค์ล่�อนไหวั 
จัะมีัผู้ลในด��นดีต่อสำมัรรถภั�พ็ร่�ง- 
ก�ยและก�รรบัร้�

ในบุค์ค์ลที�มีัโรค์หรือค์ว�มัผิดปรกติิที� 
ทำ�ใหค้์ว�มัสำ�มั�รถในก�รรบัร้บ้กพร่อง 
รวมัถง้โรค์จิติเภท นั�นมีั:

• ห ลักฐ � น เช่� อ ถ่อไ ด�ป � นก ล�ง ว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยปรบัปรุงคุ์ณิภั�พ็ 
ชีวิัต และ

ข้้อัแนะนำา
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• หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ส้ำงว่ั�  กิจักรรมัท�ง 
ก � ย ที� ร ะ ดับ ป � น ก ล � ง แ ล ะ ห นัก  
มีั ผู้ ล ดี ต่ อ สุำ ขี ภั � พ็ ต่ อ ก � ร รั บ ร้�  
หน่วัยค์วั�มัจัำ� ก�รรับร้�ท�งสำังค์มั  
และค์วั�มัสำนใจั

ในผ้ ้ใหญ่่ที�เป็นโรค์ซม้ัเศัร�้ท�งค์ลีนิค์ 
อย่�งรุนแรง นั�นมีั:

• หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� กิจั- 
กรรมัท�งก�ยปรบัปรุงคุ์ณิภั�พ็ชีวิัต

ในผ้ ใ้หญ่่ที�เป็นโรค์ปลอกประสำ�ทเสืำ�อมั 
นั�นมีั:
• หลักฐ�นเช่� อถ่อได�ส้ำงว่ั� กิจักรรมั 

ท�งก�ย โดยเฉพ็�ะกิจักรรมัแบบ 
แอโรบิกและสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบั 
กล��มัเน่�อ สำ�มั�รถปรบัปรุงสำมัรรถ- 
ภั�พ็ร่�งก�ย ค์วั�มัสำ�มั�รถในก�ร 
เค์ล่�อนไหวั ค์วั�มัเร็วัและค์วั�มัทนท�น 
ในก�รเดิน สำมัรรถภั�พ็ขีองระบบไหล- 
เวีัยนโลหิต ค์วั�มัแข็ีงแรงและสำมัดุล

• หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�งว่ั� กิจั- 
กรรมัท�งก�ยมีัผู้ลดีต่อก�รรบัร้� และ

• หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ตำ��ว่ั�  กิจักรรมัท�ง 
ก�ยปรับปรุงคุ์ณิภั�พ็ชีวิัตรวัมัถ่ง 
อ�ก�รเหน่�อยล��และอ�ก�รซม่ัเศร��

ในเด็กและผ้ใ้หญ่่ที�มีัค์ว�มับกพร่องท�ง 
สำติิปัญ่ญ่� นั�นมีั:
• หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ตำ��ว่ั� กิจักรรมัท�ง 

ก�ยนั�นพ็ฒัน�สำมัรรถภั�พ็ร่�งก�ย

ในเด็กและผ้ ้ใหญ่่ที� มีัภ�วะสำมั�ธิิ์สำ ั�น 
นั�นมีั:

• ห ลักฐ � น เช่� อ ถ่อไ ด�ป � นก ล�ง ว่ั� 
กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�ง 
และหนกั มีัผู้ลดีต่อก�รรบัร้� รวัมัถ่ง 
ค์วั�มัสำนใจั ก�รคิ์ดวิัเค์ร�ะห์ และ 
ค์วั�มัผิู้ดปรกติท�งสำงัค์มั

 ค์ณิะทำ�ง�น GDG สำรุปเพิ็�มัเติมัว่ั�  
มีัหลกัฐ�นท�งวิัทย�ศ�สำตรอ์ย่�งเพี็ยง- 
พ็อเกี� ยวักับผู้ลกระทบด��นบวักขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยต่อค์วั�มัหล�กหล�ย 
ขีองผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ที�ค์รอบค์ลุมัขีอบ 
เขีตขีองค์วั�มับกพ็ร่องอย่�งกวั��ง และ 
ประโยชนข์ีองกิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบั 
ผู้้�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็นั�นมีันำ ��หนกัมั�กกว่ั� 
ค์วั�มัเสีำ�ยงที�อ�จัเกิดขี่ �นได�

 เน่� องจั�กค์วั�มัไม่ัตรงไปตรงมั� 
ขีองหลักฐ�นในก�รพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ� 
เหล่�นี�ระดับค์วั�มัน่�เช่� อถ่อจั่งถ้กลด 
ระดบัลง

เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปี) และผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป) ท่�ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ
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ข้้อแนืะนืำ�
ด้็�นืพฤติิกิรัรัมเนืือยนิื�ง
สำำ�หรบัเด็ก วัยัรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งค่์อ เวัล�ที�ใช�ไปกบัก�รนั�งนิ�ง ๆ หร่อนอน 
ด�วัยก�รใช�พ็ลงัง�นตำ��ขีณิะที�ต่�นอย่้ ในสำภั�พ็แวัดล�อมัท�งก�รศก่ษ� สำภั�พ็แวัดล�อมัที�บ��น ชุมัชน และก�รเดินท�ง  
เป็นไปได�ที�จัะหลีกเลี�ยงพ็ฤติกรรมันิ�งเฉยและขียบัร่�งก�ยอย่�งกระฉบักระเฉงขีณิะนั�งหร่อนอนอย่้ ตวััอย่�งเช่น  
กิจักรรมัที�ใช�ร่�งก�ยท่อนบน รวัมัถง่ และ/หร่อ กีฬ�หร่อกิจักรรมัที�ใช�รถเข็ีนโดยเฉพ็�ะ

หลกัฐ�นสำนบัสำนุนและเหตุิผล

 พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งไม่ัถ้กรวัมัไวั�ในขี�อแนะนำ�ระดบัโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็�อสุำขีภั�พ็ (2553) 
เน่�องจั�กขี�ดหลกัฐ�นที�เจั�ะจังกลุ่มัประช�กร ฐ�นขี�อม้ัลขีองหลกัฐ�นเบ่ �องต�นสำำ�หรบัก�รประเมิันค์วั�มั 
เช่�อมัโยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ในเด็ก วัยัรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็นั�น 
เป็นก�รวิัจัยัท�งวิัทย�ศ�สำตรที์�รวับรวัมัและทบทวันสำำ�หรบักลุ่มัประช�กรที� ไม่ัมีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็

 ได�มีัก�รนำ�ผู้ลก�รวิัจัยัจั�กหลกัฐ�นขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในกลุ่มัประช�กรทั�วัไปมั�ทบทวัน รวัมัถง่ 
ก�รประเมิันห�กมีัหลกัฐ�น ว่ั�ผู้ลที� ได�จัะต่�งกนัหร่อไม่ั หร่ออ�จัไม่ัหมั�ยรวัมัถ่ง และอ�จัจัะมีัขี�อห��มั 
สำำ�หรบัเด็ก วัยัรุ่น และผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งที� มั�กขี่ �นในเด็กและวััยรุ่นนั�นต�มัมั�ด�วัยผู้ลเสีำยต่อสุำขีภั�พ็ ได�แก่  
ภั�วัะโรค์อ�วันที�เพิ็�มัขี่ �น สุำขีภั�พ็หวััใจัและหลอดเล่อดที�แย่ลง ค์วั�มัแข็ีงแรงน�อยลง และพ็ฤติกรรมั 
เอ่ �อสำงัค์มัหร่อก�รประพ็ฤติตนที�แย่ลง และลดระยะเวัล�ในก�รนอนหลบัด�วัย

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในผู้้�ใหญ่่ที�เพิ็�มัส้ำงขี่ �นต�มัมั�ด�วัยผู้ลเสีำยต่อสุำขีภั�พ็ ได�แก่ ก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ 
ก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจัและมัะเร็ง และสำ�เหตุก�รเกิด โรค์หลอดเล่อดหวััใจั มัะเร็ง 
และเบ�หวั�นชนิดที�  2

แนะนำ�ให:้

แนะนำ�ให:้

เด็กและวยัรุ่นที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรจำ�กดัเวล�ในก�รทำ�พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง โดยเฉพ�ะ 

เวล�ที�อย่้กบัหน�้จอในเชิ้งสำนัทน�ก�ร
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ตำ��

ผ้ ใ้หญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พค์วรจำ�กดัเวล�ในก�รทำ�พฤติิกรรมัเนือยนิ�ง ทดแทนเวล�เหล่�นั�น 

ดว้ยก�รทำ�กิจกรรมัท�งก�ยทุกระดบั (รวมัถง้ระดบัเบ�) เพื�อผลดีต่ิอสุำข้ภ�พ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

ผ้ ้ใหญ่่ที�มีัภ�วะทุพพลภ�พ ค์วรมุ่ังที�จะทำ�กิจกรรมัท�งก�ยที�ระดบัป�นกล�งและหนกัให ้

ไดม้ั�กกว่�ระดบัที�แนะนำ� เพื�อช่้วยลดผลเสีำยต่ิอสุำข้ภ�พจ�กพฤติิกรรมัเนือยนิ�งในระดบัส้ำง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่�อถ่อได�ป�นกล�ง

>

>

>

เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปีขึ้�นืไป) และผูู้้ใหญ่
(อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป) ท่� ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ
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เด็็กิและวััยรุ่ันื (อ�ยุ 5-17 ปี) และผูู้้ใหญ่ (อ�ยุ 18 ปีขึ้�นืไป) ท่�ม่ภิ�วัะทุพพลภิ�พ

 ต�มัหลกัฐ�นที� มีัอย่้และค์วั�มัคิ์ด 
เห็นจั�กผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ หลกัฐ�นนั�นนำ�มั� 
ค์�ดก�รณิเ์พ่็�อสำร��งขี�อม้ัลให�ขี�อแนะนำ� 
ขีององค์ก์�รอน�มััยโลกว่ั�ด�วัยพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ� ง สำำ�หรับบุค์ค์ลที� มีัภั�วัะ 
ทุพ็พ็ลภั�พ็ เพ่็� อชุดขี�อม้ัลขีองผู้ลลพั็ธิ ์
ต่อสุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่ยิ�ง โดยระลก่ได�ว่ั� ใน 
กลุ่มัประช�กรบ�งกลุ่มั เช่น ผู้้�ใช�รถเข็ีนนั�น  
หลีกเลี�ยงไม่ัได�ที�ต�องนั� งเป็นระยะเวัล� 
น�นและก�รนั�งอ�จัเป็นสิำ�งปรกติไปแล�วั  
สำำ�หรบักลุ่มันี� พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งค์วัร 
จัะนิย�มัว่ั� เป็นเวัล�ที�ใช�พ็ลงัง�นแต่น�อย  
ตวััอย่�งเช่น ก�รเค์ล่�อนที�ด�วัยเก��อี �ไฟิฟ้ิ�  
หร่อก�รถ้กดนัขีณิะนั� งในเก��อี �รถเข็ีน 
ธิรรมัด� ง�นวิัจััยเกี� ยวักบัค์วั�มัเช่� อมั 
โยงระหว่ั�งพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งและ 
ผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ในผู้้�ที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ล- 
ภั�พ็นั�นยงัค์งขี�ดแค์ลนอย่้ อย่�งไรก็ดี  
ต�มัค์ำ�แนะนำ�ขีองผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ ไม่ัมีัเหตุ- 
ผู้ลที�จัะเช่�อว่ั� จัะมีัก�รแก�ไขีผู้ลกระทบ 
เน่� องจั�กค์วั�มับกพ็ร่อง และผู้ลดีต่อ 
สุำขีภั�พ็ร่�งก�ยในทำ�นองเดียวักนัจัะเกิด 
ขี่ �นโดยก�รจัำ�กดัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งใน 
บุค์ค์ลที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ ด�วัยค์วั�มัไม่ั 
ตรงไปตรงมั�ขีองหลกัฐ�นที�จัะพ็ฒัน� 
ขี�อแนะนำ�เหล่�นี� ระดบัค์วั�มัน่�เช่�อถ่อ 
จัง่ถ้กลดระดบั

 ก�รประยุกต์ใช�หลกัฐ�นเกี�ยวักบั 
ประโยชนข์ีองผู้้�ใหญ่่ที�มีัก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยในระดบัป�นกล�งและหนักที�  
มั�กขี่ �นเพ่็�อช่วัยต่อต��นค์วั�มัเสีำ�ยงที�อ�จั 

เกิดจั�กพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในระดบัส้ำง ได� 
ถ้กนำ�มั�พิ็จั�รณิ�และค์�ดก�รณิเ์พ่็�อระบุ 

ขี�อแนะนำ�สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ล- 
ภั�พ็ เพ่็�อชุดขี�อม้ัลร่วัมัขีองผู้ลลพั็ธิต่์อ 
สุำขีภั�พ็ที�สำำ�ค์ญั่มั�ก ด�วัยค์วั�มัไม่ัตรง 
ไปตรงมั� ค์วั�มัน่�เช่�อถ่อขีองขี�อม้ัลจั่ง 
ถ้กลดระดบั

ค์ณะทำ�ง�น GDG สำรุปว่�

• หลักฐ�นต่อพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งใน 
ประช�กรเด็กและวัยัรุ่นนั�นอ�จันำ�มั� 
ใช�ค์�ดก�รณิส์ำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่นที�  
มีั ภั � วั ะ ทุ พ็ พ็ ล ภั � พ็ ไ ด�ต � มั ค์ วั � มั 
สำ�มั�รถเฉพ็�ะตวัั

• หลกัฐ�นเกี�ยวักบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
ในกลุ่มัประช�กรผู้้�ใหญ่่โดยทั�วัไป รวัมั 
ถ่ง ป ร ะ โ ย ช น์สำำ � หรับ ผู้้� ให ญ่่ ที� ทำ � 
กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัป�นกล�ง 
และหนกัเพ่็�อช่วัยต่อต��นค์วั�มัเสีำ�ยงที�  
อ�จัเกิดขี่ �นกบัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งใน 
ปริมั�ณิมั�ก อ�จันำ�มั�ค์�ดก�รณิก์บั 
ผู้้�ใหญ่่และผู้้�ส้ำงอ�ยุที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ล- 
ภั�พ็ได�โดยทั� วัไปต�มัค์วั�มัสำ�มั�รถ 
เฉพ็�ะบุค์ค์ลนั�น อย่�งไรก็ต�มั ค์วั�มั 
น่�เช่�อถ่อขีองหลกัฐ�นนั�นถ้กลดระดบั 
เน่�องด�วัยค์วั�มัไม่ัตรงไปตรงมั�

• ประโยชน์ขีองก�รลดพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งในเด็ก วัยัรุ่น ผู้้�ใหญ่่ และผู้้�ส้ำง 
อ�ยุที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็มีัมั�กกว่ั� 
อนัตร�ย
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หลักิฐ�นืในืข้้อแนืะนืำ�ต่ิ�ง ๆ

 ต�มักระบวันก�รขีอง GRADE  
ค์ำ � นิ ย �มั ขี อง ขี�อ แน ะ นำ � ที� ป รับ ป รุง 
และระดบัค์วั�มัหนกัแน่น (“หนกัแน่น”  
หร่อ “มีัเง่� อนไขี”) นั�น ขี่ �นอย่้กับก�ร 
พิ็จั�รณิ�ถ่งสำมัดุลขีองประโยชน์และ 
อนัตร�ย ค์วั�มัน่�เช่�อถ่อขีองหลกัฐ�น  
ค์วั�มัอ่อนไหวัต่อคุ์ณิค่์� และค์วั�มั 
นิยมัขีองผู้้�ที� ได�รับผู้ลกระทบจั�กขี�อ 
แนะนำ� ผู้ลกระทบที�อ�จัเป็นไปได�ต่อเพ็ศ  
สำงัค์มั และค์วั�มัเสำมัอภั�ค์ต่อสุำขีภั�พ็  
แ ล ะ ก � ร ย อ มั รับ  ค์ วั � มั เ ป็ น ไ ป ไ ด�  
และค์วั�มัเกี� ยวัขี�องขีองทรัพ็ย�กร สิำ� ง 
เหล่�นี�ถ้กนำ�มั�พิ็จั�รณิ�ในกลุ่มัประช�กร 
แต่ละกลุ่มั แต่เม่ั� อพิ็จั�รณิ�ถ่งค์วั�มั 
ค์ ล�� ย ค์ ล่ง กัน ขี อ ง ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ ขี�อ 
พิ็จั�รณิ�ที�นำ�มั�อภิัปร�ย จัง่มีัก�รรวับ- 
รวัมัและนำ�เสำนอในเอกสำ�รนี�

 จุัดแข็ีงขีองขี�อแนะนำ�ค่์อ มีัพ่็ �นฐ�น 
เ บ่ �องต�นมั�จั�กก�รประเมิันสำมัดุล 
ระหว่ั�งประโยชนก์บัอนัตร�ย ขี�อแนะนำ� 
ถ้กจัดัระดบัให� “หนกัแน่น” ห�กสำมัดุล 
ระหว่ั�งประโยชนแ์ละอันตร�ยถ้กนำ� 
มั�ประเมิันในฐ�นะสำ�ระสำำ�ค์ญั่สำำ�หรบั 
ก ลุ่ มั ป ร ะ ช � ก ร เ ป้ � ห มั � ย  แ ล ะ 
“มีัเง่�อนไขี” ห�กสำมัดุลระหว่ั�งประโยชน ์
ต่ออันตร�ยนั�นเล็กน�อยหร่อมีัค์วั�มั 
แปรปรวันที� สำำ �ค์ัญ่และเป็นไป ได�ใน 
ผู้ลประโยชน์ ในกลุ่มัประช�ก�รเป้� 
หมั�ย มีัก�รค์�นห�หลักฐ�นเกี� ยวักับ 
อันตร�ยโดยเฉพ็�ะผู่้�นก�รสำั� งก�ร 
ขีองบทปริทศันอ์ย่�งเป็นระบบอนัใหม่ั  

อย่�งไรก็ต�มั ขี�อแนะนำ�ยงัมีัขี�อจัำ�กดัอย่้  
เพ็ร�ะหลกัฐ�นส่ำวันใหญ่่เพ่็งค์วั�มัสำนใจั 
ไปที�อ�ก�รบ�ดเจ็ับและอนัตร�ยสำำ�หรบั 
อภิัสิำทธิิ �ชนและนักกีฬ�มั�กกว่ั�กลุ่มั 
ประช�กรทั�วัไป ทั�ง ๆ ที�มีัหลกัฐ�นจัำ�กดั 
และแจั�งโดยค์วั�มัคิ์ดเห็นขีองผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ 
จัง่สำรุปได�ว่ั� ค์วั�มัเสีำ�ยงนั�นมีัเพี็ยงน�อยนิด 
โดยภั�พ็รวัมั โดยทั�วัไปแล�วั หลกัฐ�นบ่ง 
ชี �ว่ั�ประโยชนข์ีองกิจักรรมัท�งก�ยมีั 
มั�กกว่ั�อนัตร�ยอย่�งมั�ก และกิจักรรมั 
ท�งก�ยอ�จัเป็นก�รแทรกแซงสำำ�ค์ญั่ที�  
สำนับสำนุนก�รปิดช่องโหว่ัด��นสุำขีภั�พ็ที�  
มีัอย่้ โดยเฉพ็�ะอย่�งยิ�งประช�กรกลุ่มั 
ด�อยโอก�สำ ค์ณิะทำ�ง�น GDG พิ็จั�รณิ� 
ประเด็นเร่�องค์วั�มัเท่�เทียมัด��นสุำขีภั�พ็  
ค์วั�มัเป็นไปได� และค์วั�มัเป็นที�ยอมัรบั 
และเป็นส่ำวันหน่�งขีองก�รให�ก�รปร่กษ� 
ห�ร่อเพ่็�อรบัฟัิงค์วั�มัคิ์ดเห็นสำ�ธิ�รณิะ 
ในช่องท�งออนไลน ์ ในร่�งขี�อแนะนำ�ที�  
จัดัขี่ �นระหว่ั�ง 31 มีัน�ค์มั พ็.ศ. 2563  
และ 17 เมัษ�ยน พ็.ศ. 2563 ก�รสำำ�รวัจั 
สำำ�หรบัค์ำ�ปร่กษ�โดยเปิดเผู้ยนี� ถ�มัค์ำ� 
ถ�มัที� เจั�ะจังเร่� องสำมัดุลระหว่ั�งค่์�ใช� 
จ่ั�ยขีองบุค์ค์ลและรฐับ�ลในก�รนำ�ขี�อ 
แนะนำ�ไปใช� ผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็ที�อ�จัเกิดขี่ �น  
และขี�อแนะนำ�นี�จัะพ็ฒัน�ค์วั�มัเท่�เทียมั 
ด��นสุำขีภั�พ็ได�หร่อไม่ั ยิ� งไปกว่ั�นั�น  
ขี�อแนะนำ�ฉบบัร่�งและเอกสำ�รผู้ลตอบ 
รบัถ้กส่ำงไปยงัประเทศต่�งๆที�สำนใจัจัะ 
พ็ัฒน�หร่อริเริ� มักระบวันก�รร่�งขี�อ 
แนะนำ�แห่งช�ติ ว่ั�ด�วัยกิจักรรมัท�งก�ย  
และได�รบัผู้ลตอบรบัมั�กกว่ั� 420 ร�ย 

หลักฐานในข้้อัแนะนำาต่่าง ๆ
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จั�กก�รปร่กษ�ห�ร่อแบบออนไลน ์ 
และก�รรวับรวัมัผู้ลตอบรบัเพิ็�มัเติมัจั�ก 
สำำ�นักง�นภั�ค์พ่็�นยุโรปขีององค์ก์�ร 
อน�มัยัโลก ร่วัมักบัขี�อคิ์ดเห็นจั�กศ้นย ์
ค์วั�มัร่วัมัม่ัอขีององค์ก์�รสำหประช�ช�ติ 
และประเทศสำมั�ชิก ค์ณิะทำ�ง�น GDG ได� 
รวับรวัมัและทบทวันผู้ลตอบรบัจั�กก�ร 
ปรก่ษ� และนำ�มั�ใช�เพ่็�อให�ทร�บเกี�ยวักบั 
พิ็จั�รณิ�ในส่ำวันขีองค์วั�มัเป็นไป ได� 
ผู้ลด��นค์วั�มัเกี� ยวัขี�องขีองทรัพ็ย�กร  
และค์วั�มัเท่�เทียมัด��นสุำขีภั�พ็ผู่้�นก�ร
ปร่กษ�กบักลุ่มันำ�ร่องและค์ณิะทำ�ง�น  
GDG

 ก�รตดัสิำนใจัเกิดขี่ �นโดยฉนัท�มัติ 
จั�กก�รอภิัปร�ย ค์ณิะทำ�ง�น GDG ลง 
มัติในขี�อแนะนำ�แต่ละขี�อและนำ ��หนัก 
ขีองค์ำ�แนะนำ� โดยไม่ัมีัก�รจัดัระดบัหร่อ 
ลงค์ะแนนเสีำยง

 กรอบก�รทำ�ง�นขีอง GRADE 
ใช� โดยค์ณิะทำ�ง�น GDG เพ่็� อตรวัจั- 
สำ อ บ ค์ วั � มั น่ � เ ช่� อ ถ่ อ ขี อ ง ง � น วิั จััย 
เบ่ �องต�นที� นำ�ไปส่้ำผู้ลลัพ็ธิแ์ต่ละอย่�ง 
ที�แยกแยะไวั�ในอตัร� PI/ECO และประ- 
เมิันค์วั�มัน่�เช่� อถ่อขีองหลักฐ�นโดย 
รวัมัที�นำ�มั�พิ็จั�รณิ�ค์วั�มัเสีำ�ยงต่อค์วั�มั 
เอนเอียง ค์วั�มัไม่ัค์งที�  ค์วั�มัไม่ัแม่ันยำ�  
ค์วั�มัไม่ัตรงไปตรงมั�ขีองขี�อม้ัลและ 
ค์วั�มัเอนเอียงในก�รตีพิ็มัพ็ค์์รอบค์ลุมั 
ผู้ลลพั็ธิแ์ต่ละขี�อ ต�ร�งขีอง GRADE  
แจังร�ยละเอียดสำำ�หรบัแต่ละกลุ่มัขีอง 

 ก�รพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ �รวัมัก�ร 
ป ร ะ เ มิั น ผู้ ล ก ร ะ ท บ ใน ท � ง ล บ ห ร่ อ 
ค์วั�มัเสีำ� ยง ก�รตัดสิำนใจันั�นขี่ �นอย่้กับ 
ค์วั�มัเชี� ยวัช�ญ่ขีองค์ณิะทำ�ง�น GDG  
เม่ั�อมีัหลกัฐ�นจัำ�กดั โดยภั�พ็รวัมัสำำ�หรบั 
กลุ่มัประช�กรทั�งหมัดนั�นสำ�มั�รถสำรุปได� 
ว่ั�ประโยชนข์ีองกิจักรรมัท�งก�ยและ 
ก�รจัำ�กดัพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งนั�นมีัมั�ก 
กว่ั�โทษที�อ�จัจัะเกิดขี่ �น ขี�อแนะนำ�นี�มีัไวั� 
สำำ�หรบัประช�กรทั�วัไป และไม่ัได�กล่�วั 

กิ�รัปรัะเมินืคำวั�มน่ื�เชื้�อถืึอ 
ข้องหลักิฐ�นื

ปรัะโยช้น์ืและโทษ

PI/ECO มีัอย่้ที�ภั�ค์ผู้นวักขีองเว็ับไซต ์ : 
ชุ ด ขี�อ ม้ั ล ห ลักฐ � น 1 3 ก � ร ป ร ะ เ มิั น 
ค์วั�มัน่�เช่� อขีองหลักฐ�นนั�น มั�จั�ก 
ก�รประเมิันโดยภั�พ็รวัมัค์รอบค์ลุมั 
ผู้ลลัพ็ธิที์� ถ้กประเมิันทั�งหมัด และให� 
ค์วั�มัสำำ�ค์ญั่กบัก�รเสีำยชีวิัตทุกสำ�เหตุ 
และก�รเสีำยชีวิัตจั�กโรค์หลอดเล่อด 
หัวัใจัเป็นผู้ลลพั็ธิที์�สำำ�ค์ญั่ที� สุำด ต�มัมั� 
ด� วั ย ผู้ ล ลัพ็ ธิ ์ท � ง ก � ร แพ็ ท ย์อ่� น  ๆ 
(ก�รหกล�มั อ�ก�รซ่มัเศร�� ก�รรับร้�  
คุ์ณิภั�พ็ชีวิัตที� เกี� ยวัเน่� องกับสุำขีภั�พ็ 
และอ่� น ๆ) และผู้ลลัพ็ธิร์ะดับกล�ง  
(เช่น ตวัับ่งชี�โรค์หลอดเล่อดและหัวัใจั  
ตวัับ่งชี�ก�รเผู้�ผู้ล�ญ่อ�ห�ร) รวัมัถ่ง 
ภัยัอนัตร�ย ในจุัดที�ยงัไม่ัมีัก�รทบทวัน 
หลกัฐ�นโดยเฉพ็�ะเจั�ะจัง เช่น พ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ�งในประช�กรกลุ่มัย่อย เน่�อง 
จั�กขี�ดหลกัฐ�นสำำ�หรบักลุ่มันี�ในเบ่ �อง 
ต�น หลกัฐ�นสำำ�หรบัประช�กรทั�วัไปถ้กนำ� 
มั�ใช�ค์�ดก�รณิแ์ละลดระดบัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ 
ลง  เม่ั�อเห็นค์วัรด�วัยค์วั�มัเป็นผู้ลท�งอ�อมั

13 ข้้อม่ัลออนไลน์ท่ี่�  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336657/9789240015111-eng.pdf
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ถ่งประโยชนแ์ละโทษที�นักกีฬ�ประสำบ 
เม่ั�อทำ�กิจักรรมัทั�งประเภัทและปริมั�ณิ 
ที�จัำ�เป็นที�จัะพ็ฒัน�ค์วั�มัแข็ีงแรงที�เกี�ยวั 

เน่� องกบัค์วั�มัสำ�มั�รถเพ่็�อเขี��ร่วัมัก�ร 
แข่ีงขีนั

 ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมั 
ดีกว่ั�ไม่ัทำ�เลย ห�กบุค์ค์ลนั�นไม่ัสำ�มั�รถ 
ทำ�ต�มัขี�อแนะนำ�เหล่�นี� ก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยบ��ง จัะนำ �มั�ซ่� งประโยชน ์
ต่อสุำขีภั�พ็ โดยค์วัรเริ�มัจั�กกิจักรรมัท�ง 
ก�ยเพี็ยงแต่น�อย แล�วัค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�   
ค์วั�มัหนกัหน่วัง และระยะเวัล�ขี่ �นเร่�อย ๆ  
โดยทั� วัไปแล�วั ใบอนุญ่�ตจั�กแพ็ทย ์
ก่อนก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยนั�นไม่ั 
จัำ�เป็น บุค์ค์ลที� ไม่ัขียบัร่�งก�ยที� ค่์อย ๆ  
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัป�นกล�ง  
ไม่ัมีับนัท่กค์วั�มัเสีำ�ยงต่อภั�วัะหัวัใจัล�มั 
เหลวักะทนัหนั และมีัค์วั�มัเสีำ�ยงที�ตำ��มั�ก 
สำำ�หรบัก�รบ�ดเจ็ับที�กระด้ก กล��มัเน่�อ  
หร่อขี�อต่อ ผู้้�ที� ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยใน 
ระดบัป�นกล�งอย่�งเป็นนิสำยั สำ�มั�รถ 
เพิ็�มัระดบัเป็นระดบัหนกัได�ทีละน�อย  โดย 
ไม่ัจัำ�เป็นต�องปร่กษ�ผู้้�ให�บริก�รด��น 
ก�รแพ็ทย ์ ผู้้�ที� มีัอ�ก�รใหม่ั ๆ เม่ั�อเพิ็�มั 
ระดบักิจักรรมัค์วัรปร่กษ�ผู้้�ให�บริก�ร 
ด��นก�รแพ็ทย์

 ท�งเล่อกขีองประเภัทและปริมั�ณิ 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที� เหมั�ะสำมั 
อ�จัมีั ผู้ ล กร ะ ท บจั� ก ก�ร ตั�ง ค์ร ร ภั ์ 
ภั�วัะโรค์เร่�อรงั และภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ และ 
ค์วัรจัะได�รบัก�รด้แลเหม่ัอนบุค์ค์ลปรกติ 
และไม่ัมีัขี�อบ่งห��มั บุค์ค์ลเหล่�นี�ค์วัร 
ต�องปร่กษ�ผู้้�เชี� ยวัช�ญ่ด��นกิจักรรมั 
ท�งก�ยหร่อบุค์ล�กรด��นก�รแพ็ทย ์
สำำ�หรับค์ำ�แนะนำ�เร่� องขีองชนิดและ 

ปริมั�ณิกิจักรรมัที� เหมั�ะสำมักับค์วั�มั 
ต�องก�ร ค์วั�มัสำ�มั�รถ ขี�อจัำ�กดัท�ง 
ร่�งก�ยและภั�วัะแทรกซ�อน ก�รให�ย�  
และแผู้นก�รรกัษ�โดยรวัมั กิจักรรมัท�ง 
ก�ยในระดบัเบ�และป�นกล�งมีัค์วั�มั 
เสีำ�ยงตำ�� และแนะนำ�สำำ�หรบัทุกค์น

 มีัก�รนำ�คุ์ณิค่์�และค์วั�มัชอบ 
ขีองผู้้�ได�รบัผู้ลกระทบจั�กขี�อแนะนำ�นี�  
(ในกรณีินี�ได�แก่ บิด�มั�รด�และผู้้�ด้แล 
เ ด็ ก แ ล ะ วััย รุ่ น  ผู้้� ใ ห ญ่่  ผู้้� ส้ำ ง อ � ยุ  
หญิ่งมีัค์รรภั์และมั�รด�หลังค์ลอด  
ผู้้�ที� โรค์เร่�อรงั และ/หร่อทุพ็พ็ลภั�พ็)  
มั�พิ็จั�รณิ� โดยรวัมัแล�วัสำรุป ได�ว่ั�  
มีัค์วั�มัแน่นอนน�อยหร่ออ�จัไม่ัมีัเลย 
เกี�ยวักบัค์วั�มันิยมัที�เกี�ยวัเน่�องกบัผู้ลลพั็ธิ ์

หลกั รวัมัถง่ก�รเสีำยชีวิัตและก�รเสีำยชีวิัต 
จั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจั

 ประโยชนที์� ได�นั�นมีัมั�กกว่ั�โทษที�  
อ�จัเกิดขี่ �น และด�วัยเหตุนี� ค์ณิะทำ�ง�น  
GDG พิ็จั�รณิ�ว่ั�ค์ำ�แนะนำ�นั�นไม่ัไวัต่อ 
ค์วั�มัชอบใด ๆ

 ค์วั�มัเห็นขีองผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ขีองค์ณิะ 
ทำ�ง�น GDG และองค์ข์ี�อม้ัลหลกัฐ�นชิ�น 
เล็กที�ร�ยง�นเกี�ยวักบัก�รวิัเค์ร�ะหก์�ร 
แทรกแซงท�งเศรษฐกิจัและก�รเก็บออมั 
ต่อระบบสำ�ธิ�รณิสุำขีจั�กก�รเพิ็�มัระดบั 
กิจักรรมัท�งก�ย ร�ยง�นถง่ก�รอภิัปร�ย 
เร่�องค์วั�มัเกี�ยวัขี�องขีองทรพั็ย�กรขีอง 
ขี�อแนะนำ�ในสำภั�พ็แวัดล�อมัที�แตกต่�งกนั  
นอกจั�กนี� ผู้ลจั�กก�รปร่กษ�ห�ร่อเพ่็�อ 

คุำณค่ำ�และคำวั�มช้อบ

คำวั�มเก่ิ�ยวัข้้องข้องทรััพย�กิรั

หลักฐานในข้้อัแนะนำาต่่าง ๆ
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รบัฟัิงค์วั�มัคิ์ดเห็นสำ�ธิ�รณิะแสำดงให�เห็น 
ว่ั� ผู้้�ตอบค์ำ�ถ�มัมั�กกว่ั�ร�อยละ 75 เห็น 
ด�วัยหร่อเห็นด�วัยอย่�งยิ�งว่ั� ประโยชน์ใน 
ก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไปใช�มีัมั�กกว่ั�ค่์�ใช� 
จ่ั�ยต่อตวัับุค์ค์ล และร�อยละ 81 เห็นด�วัย 
หร่อเห็นด�วัยอย่�งยิ�งว่ั� ประโยชน์ในก�ร 
นำ�ขี�อแนะนำ�ไปใช�มีัมั�กกว่ั�ค่์�ใช�จ่ั�ย 
ขีองรฐั

 หลกัฐ�นที� มีัอย่้และค์วั�มัคิ์ดเห็น 
จั�กผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ตระหนกัว่ั� เร�สำ�มั�รถ 
บรรลุถ่งผู้ลดีต่อสุำขีภั�พ็อย่�งมั�กมั�ย 
ด�วัยค์วั�มัเสีำ�ยงน�อย จั�กกิจักรรมัต่�ง ๆ 
เช่น ก�รเดิน ซ่� งไม่ัต�องก�รอุปกรณิ ์
เฉพ็�ะหร่อค่์�ใช�จ่ั�ยใด ๆ ยิ�งกว่ั�นั�นเป็น 
ที� ต ร ะ ห นั ก ว่ั �  กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย 
ในร้ปแบบอ่� น เช่น กีฬ�ที� มีัโค์รงสำร��ง 
ก�รปั� นจักัรย�น และชั�นเรียนก�ยบริห�ร 
ต่�ง ๆ อ�จัมีัค่์�ใช�จ่ั�ย ซ่� งอ�จัเป็น 
อุปสำรรค์ต่อบ�งค์น โดยเฉพ็�ะผู้้�มีั 
ร � ย ไ ด� น� อ ย  ก � ร นำ � น โ ย บ � ย แ ล ะ 
ร�ยก�รต่�ง ๆ มั�ใช�โดยรฐับ�ล เพ่็�อส่ำง 
เสำริมัและสำร��งเสำริมักิจักรรมัท�งก�ย 
ยงัต�องก�รก�รลงทุนในหล�ยส่ำวัน เช่น  
ทรัพ็ย�กรบุค์ค์ล ก�รพ็ัฒน�นโยบ�ย  
ก�รจััดห�สิำ� งอำ�นวัยค์วั�มัสำะดวักและ 
บริก�ร และอ�จัรวัมัอุปกรณิด์�วัย บ�ง 
สิำ�งค์วัรจัดัห�โดยกระทรวังสำ�ธิ�รณิสุำขี 
แ ล ะ ภั� ค์ ส่ำ วั นอ่� นนอ ก ขีอ บ ข่ี � ย ขีอง 
สุำขีภั�พ็ เช่น กีฬ� ก�รศก่ษ� ก�รเดินท�ง  
และก�รวั�งผู้งัเม่ัอง ทรพั็ย�กรที� ต�อง 
ก�รนั�น อ�จัจัะต�องก�รรฐับ�ลมั�กกว่ั� 
หน่�งระดบั (ระดบัประเทศ ระดบัภั�ยใน 
ประเทศ และระดบัท�องถิ�น) เพ่็�อให�มัั�นใจั 
ว่ั�ทุกชุมัชนจัะเขี��ถ่งโอก�สำในก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยอย่�งเท่�เทียมั

 ก�ร ลง ทุ นนี�อ�จั เกี� ย วั ขี�อง กับ 
ทรพั็ย�กรใหม่ั แต่อ�จัเป็นก�รจัดัสำรร 
งบประมั�ณิที�มีัอย่้เสีำยใหม่ัเพ่็�อให�สำะท�อน 
ถ่งก�รจััดลำ�ดับค์วั�มัสำำ�ค์ัญ่ขีองสิำ� ง 
อำ�นวัยค์วั�มัสำะดวักและร�ยก�รต่�ง ๆ  
ที� มุ่ังเพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ยขีองประช�กร 
ตัวัอย่�งขีองก�รจััดสำรรงบประมั�ณิ  
เช่น สำ�ธิ�รณ้ิปโภัค์สำำ�หรบัก�รเดินและ 
ก�รปั� นจัักรย�นจั�กงบประมั�ณิด��น 
ก�รค์มัน�ค์มัที� มีัอ ย่้  และ โค์รงก�ร  
“กีฬ�สำำ�หรบัทุกค์น” จั�กงบประมั�ณิ 
ด��นกีฬ� ในสำภั�พ็แวัดล�อมัหลัก เช่น  
โรงเรียนและที�ทำ�ง�น ก�รแทรกแซงที�  
ค่์�ใช�จ่ั�ยตำ� �ผู้สำ�นกบัก�รเปลี�ยนแปลง 
สิำ� งแวัดล�อมัท�งก�ยภั�พ็สำ�มั�รถสำนับ 
สำนุนก�รมีัส่ำวันร่วัมัในก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ย และอ�จัมีัส่ำวันช่วัยลดค์วั�มัไม่ั 
เท่�เทียมัด��นโอก�สำในก�รทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยที� ประช�กรกลุ่มัย่อยบ�งกลุ่มั 
ประสำบอย่้ โดยรวัมัแล�วั มีัก�รประเมิันว่ั� 
แมั�จัะมีัค์วั�มัเกี� ยวัขี�องขีองทรัพ็ย�กร 
เพ่็�อที�จัะทำ�ร่�งขี�อแนะนำ�ให�สำำ�เร็จั ก�รนำ� 
มั�ปฏิิบติันั�นเป็นไปได�ภั�ยใต�โค์รงสำร��ง 
ก�รกำ�กบัด้แลปัจัจุับนั

 ยิ� งกว่ั�นั�น หลกัฐ�นสำนับสำนุนว่ั� 
ก�รออมัเงินเพ่็�อสุำขีภั�พ็อย่�งต่อเน่� อง 
นั�นเ ป็นไป ได�สำำ �หรับระบบก�รด้แล 
สุำขีภั�พ็ที� เ ป็นผู้ลจั�กก�รเพิ็� มัระดับ 
กิจักรรมัท�งก�ย ในพ็.ศ. 2556 ค่์� 
ใช�จ่ั�ยประจัำ�ปีทั�วัโลกขีองกิจักรรมัท�ง 
ก�ยที� ไม่ัเพี็ยงพ็อนั�นประเมิันไวั�ที�  54  
พ็ันล��นดอลล�ร์สำ�กล อันเป็นค่์�ใช� 
จ่ั�ยด��นสุำขีภั�พ็โดยตรงเท่�นั�น (130)  
และในระดับประเทศ และประเมิัน 
ว่ั�กิจักรรมัท�งก�ยที� ไม่ัเพี็ยงพ็อคิ์ด 
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เป็นค่์�ใช�จ่ั�ยร�อยละ 1 ถ่งร�อยละ 3  
ขีองงบประมั�ณิด��นก�รด้และสุำขีภั�พ็  
(131)

 ภั�ยใต�ปริบทขีองก�รป้องกนัโรค์ 
ไม่ัติดต่อเร่ �อรงั (NCD) ค่์�ใช�จ่ั�ยเพิ็�มัเติมั 
ขีองรฐับ�ลและองค์ก์รที� ไม่ัใช่ขีองรฐัจั�ก 
ก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไปใช�อ�จัจัะลดน�อยลง
ได� ห�กก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยต�มัที�  
แนะนำ�สำ�มั�รถรวัมัเขี��กับชีวิัตขีอง 
ผู้้�ค์นได�โดยง่�ย ในทำ�นองเดียวักนั ห�ก 
ทรพั็ย�กรที�มีัอย่้ในก�รด้แลเบ่ �องต�นและ 
ขีั�นทุติยภ้ัมิั โรงเรียน ที�ทำ�ง�น หร่อก�ร 
เดินท�งสำ�มั�รถเปลี�ยนแปลงให�มีักิจั- 
กรรมัท�งก�ยมั�กขี่ �น

 ก�รวิัเค์ร�ะหค่์์�ใช�จ่ั�ยและประ- 
โยชน์ขีองก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�ง- 
ก�ย ชี �ให�เห็นผู้ลตอบกลบัในท�งบวัก 
ในก�รลงทุนด��นก�รป้องกนัโรค์ไม่ัติด- 
ต่อเร่ �องรงัมั�มั�กกว่ั� 15 ปีในหล�ย ๆ  
ประเทศที�มีักรณีิก�รลงทุนเกิดขี่ �น (132)  
ก�รแทรกแซง เช่น ก�รให�ก�รศ่กษ� 
สำ�ธิ�รณิะ ก�รรณิรงค์์สำร��งค์วั�มั 
ต ร ะ ห นัก ร้�  แ ล ะ ก � ร ใ ห� ค์ำ � ป ร่ ก ษ � 
ด��นกิจักรรมัท�งก�ย และก�รอ��งอิง 
ถง่ก�รแทรกแซงที�แนะนำ�ว่ั� “คุ์�มัค่์�ที�สุำด” 
และ “คุ์�มัมั�ก” ต�มัลำ�ดบัเม่ั�อกล่�วัถ่ง 
โรค์ไม่ัติดต่อเร่ �อรงัต่�ง ๆ ต�มัขี�อม้ัล 
ปรบัปรุงในภั�ค์ผู้นวักที�  3 ขีองขี�อแนะนำ� 
สำ�กลว่ั�ด�วัยก�รป้องกันและค์วับคุ์มั 
โรค์ไม่ัติดต่อ พ็.ศ. 2556 ถง่ พ็.ศ. 2563  
(133) โดยรวัมันั�น ค์ณิะทำ�ง�น GDG  
สำรุปว่ั� ประโยชนจ์ั�กก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ไป 
ใช�นั�นมีัมั�กกว่ั�ค่์�ใช�จ่ั�ย

 ก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ในก�รทำ�กิจั- 
กรรมัท�งก�ยไปใช�กับผู้้�มีัภั�วัะทุพ็- 
พ็ลภั�พ็อ�จัต�องก�รก�รลงทุน เช่น  
ก�รฝึึกอบรมัผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ด��นกิจักรรมั 
ก�รปรับเปลี� ยนอุปกรณิ์ห�กจัำ�เป็น 
และสิำ�งอำ�นวัยค์วั�มัสำะดวักต่�ง ๆ ที�ต�อง 
ทำ�ให�เขี��ถง่ได� ก�รลงทุนเหล่�นี�สำ�มั�รถ 
ตอบสำนองต่อค์วั�มัจัำ�เป็นที�หล�กหล�ย 
ขีองกลุ่มัประช�กร หลกัฐ�นออกมั�ใน 
ร้ปขีองเสำ�นล�ดชันขีองก�รมีัส่ำวันร่วัมั 
อย่�งมีันยัสำำ�ค์ญั่ ระหว่ั�งผู้้�ที� มีัและไม่ัมีั 
ภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ ที�เกี�ยวัขี�องกบักิจักรรมั 
ท�งก�ย อนัเน่�องมั�จั�กอุปสำรรค์ในก�ร 
เขี��ถ่งหล�ยประก�ร ตัวัเ ล่อกขีอง 
กิจักรรมัที� เสำนอ และทศันค์ติขีองผู้้�อ่�น  
ค์วัรใช�หลกัก�รที�ออกแบบในระดบัสำ�กล 
เพ่็�อให�ผู้้�ที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็เขี��ร่วัมัได� 
อย่�งเต็มัที� และมีัประสิำทธิิภั�พ็ ด�วัย 
นวัตักรรมั จัง่เป็นไปได�ที�จัะกล่�วัถง่ค์วั�มั 
เกี�ยวัขี�องด��นทรพั็ย�กรหล�ยอย่�งก�ร 
นำ�แนวัท�งก�รออกแบบระดบัสำ�กลมั�ใช� 
อ�จัลดค่์�ใช�จ่ั�ยเหล่�นี�ได�ในอน�ค์ต

 ในก�รปรับปรุงขี�อแนะนำ�ขีอง 
พ็.ศ. 2553 มีัก�รตัดสิำนใจัให�รวัมัขี�อ 
พิ็จั�รณิ�สำำ �หรับกลุ่มัประช�กรที� มีั 
ค์วั�มัเปร�ะบ�ง  เช่น  ผู้้�ที�มีัโรค์เร่�อรงัและ/ 
หร่อค์วั�มัทุพ็พ็ลภั�พ็ ค์ณิะทำ�ง�น GDG  
และค์ณิะนำ�ร่องได�รวัมัสำมั�ชิกที� เป็นตวัั 
แทนขีองกลุ่มัเหล่�นี� ค์ณิะทำ�ง�น GDG  
อภิัปร�ยขี�อแนะนำ�แต่ละขี�อด�วัยเร่� อง 
ค์วั�มัย�วัน�น พิ็จั�รณิ�ว่ั�ก�รนำ�ขี�อ 

คำวั�มเท่�เท่ยม กิ�รัเป็นืท่�  
ยอมรัับ และคำวั�มเป็นืไปได้็

หลักฐานในข้้อัแนะนำาต่่าง ๆ
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แนะนำ�มั�ใช�จัะลดค์วั�มัเท่�เทียมัด��น 
สุำขีภั�พ็หร่อไม่ั และประเด็นที� เกี�ยวัเน่�อง 
กบัก�รนำ�มั�ใช� เพ่็�อให�มัั�นใจัว่ั�ขี�อแนะนำ� 
นั�น ไม่ัทำ�ให�ประเด็นเร่�องค์วั�มัเท่�เทียมั 
แย่ลง (ตวััอย่�งเช่น ทำ�ให�แน่ใจัว่ั�มีัสิำ� ง 
อำ�นวัยค์วั�มัสำะดวักที�ปลอดภัยัและโอก�สำ 
เป็นสิำ�งที�ทุกค์นเขี��ถง่ได� รวัมัถง่ผู้้�มีัภั�วัะ 
ทุพ็พ็ลภั�พ็ และกลุ่มัผู้้�ด�อยโอก�สำ ทั�งท�ง 
ด��นเศรษฐกิจั  สำงัค์มั  และด��นอ่�น ๆ  ให�เขี�� 
ร่วัมักบัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย โดยกล่�วั 
ถง่เพ็ศและค์วั�มัเอนเอียงท�งวัฒันธิรรมั 
อ่�น ๆ ที�จัะจัำ�กดัก�รเขี��ถง่และโอก�สำใน 
ก�รเขี��ร่วัมัทำ�กิจักรรมัท�งก�ย  และอ่�น ๆ  ) 
ผู้้�ตอบแบบสำอบถ�มัจั�กก�รปร่กษ� 
ห�ร่อสำ�ธิ�รณิะแบบออนไลนร์�อยละ 76  
เห็นด�วัยหร่อเห็นด�วัยอย่�งยิ� งว่ั� ก�ร 
นำ�ขี�อแนะนำ�มั�ใช�สำ�มั�รถลดค์วั�มัไม่ั 
เท่�เทียมัด��นสุำขีภั�พ็ได� โดยก�รเพิ็� มั 
โอก�สำให�แก่ทุกค์นในก�รเค์ล่�อนไหวัร่�ง 
ก�ยและปรบัปรุงผู้ลต่อสุำขีภั�พ็ เป็นที�  
ยอมัรับว่ั� สิำ� งแวัดล�อมัที� สำนับสำนุนเป็น 
กุญ่แจันำ�ไปส่้ำก�รเขี��ร่วัมักิจักรรมัท�ง 
ก�ย มีัค์วั�มัต�องก�รแนวัท�งที� เขี��ใจัถง่ 
ก�รออกแบบและก�รนำ�นโยบ�ยไปใช� 
ทั�วัทุกภั�ค์ส่ำวัน เพ่็�อชี �ให�เห็นถง่อุปสำรรค์ 
ต่อก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบักลุ่มั 
ที�ด�อยกว่ั� เช่น เด็กและสำตรีที�ด�อยโอก�สำ 
ท�งเศรษฐกิจัและสำงัค์มั และผู้้�มีัภั�วัะ 
ทุพ็พ็ลภั�พ็

 ผู้้�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ประสำบผู้ลลพั็ธิ ์
ท�งสุำขีภั�พ็ที� เลวัร��ยกว่ั�ผู้้� ไม่ัมีัภั�วัะ 
ทุพ็พ็ลภั�พ็ แต่ประโยชนข์ีองกิจักรรมั 
ท�งก�ยยงัมีัมั�กกว่ั�โทษอย่้มั�ก และ 
สำ�มั�รถเป็นก�รแทรกแซงที�สำำ�ค์ญั่ที�จัะ 
อุดช่องโหว่ัท�งสุำขีภั�พ็นี�ได� หลกัฐ�นชี�ว่ั� 
ค่์�ค์วั�มัล�ดชนัขีองก�รเขี��ร่วัมัอย่�งมีั 
นัยสำำ�ค์ัญ่ระหว่ั�งผู้้�ที� มีัและ ไม่ัมีัภั�วัะ 
ทุพ็พ็ลภั�พ็ที� เกี� ยวัเน่� องกบัก�รทำ�กิจั- 
กรรมัท�งก�ย ด�วัยอุปสำรรค์ต่อก�ร 
เขี��ถ่งที� หล�กหล�ย ท�งเล่อกขีอง 
กิจั กร ร มั ที� เ สำ นอ  แ ล ะ ทัศ น ค์ ติ ขีอง 
ผู้้�ค์นมั�กมั�ยที�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็ค์วัรจัะ 
เป็นไปได� ที�จัะเขี��ร่วัมัทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยหล�ยร้ปแบบโดยไม่ัจัำ�เป็นต�องมีัก�ร 
ปรบัเปลี�ยนอุปกรณิห์ร่อสิำ�งอำ�นวัยค์วั�มั 
สำะดวัก อย่�งไรก็ต�มั เพ่็� อให�ผู้้�มีัภั�วัะ 
ทุพ็พ็ลภั�พ็เขี��ร่วัมัทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ได�เท่�เทียมัผู้้�อ่�น อุปกรณิจ์ั่งอ�จัต�องมีั 
ก�รปรบัเปลี�ยน สิำ�งอำ�นวัยค์วั�มัสำะดวัก 
ต�องเขี��ถ่งได� และผู้้�เชี�ยวัช�ญ่ด��นกิจั- 
กรรมัอ�จัต�องได�รบัก�รฝึึกฝึน
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คำวั�มต้ิองกิ�รัต่ิอง�นืวิัจัย

 ทั�ง ที� มีัขี�อม้ัลเกี� ยวักับกิจักรรมั 
ท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งต่อ 
ผู้ลลัพ็ธิด์��นสุำขีภั�พ็ที� ค์รอบค์ลุมัทุก 
ช่วังอ�ยุในปริมั�ณิมั�กและเพิ็�มัมั�กขี่ �น  
ก�รอภิัปร�ยขีองค์ณิะทำ�ง�น GDG เปิด 
เผู้ยช่องว่ั�งขีองหลกัฐ�นที�สำำ�ค์ญั่  ซ่�งค์วัร 
จัะถ้กจัดัลำ�ดบัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่เพ่็�อร�ยง�น 
ขี�อ แน ะ นำ �ในอ น� ค์ ต  ช่อง ว่ั�ง ขีอง 
หลกัฐ�นสำำ�หรบัประช�กรกลุ่มัย่อยยงั 
ขี�ดขี�อม้ัล ดงัต่อไปนี�

1. ขี�อม้ัลที�แน่นอนเกี�ยวักบัค์วั�มัสำมััพ็นัธิ ์
ขี อ ง ก � ร ต อ บ สำ น อ ง ต่ อ ป ริ มั � ณิ 
ระหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย และ/หร่อ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง และผู้ลลพั็ธิต่์อ 
สุำขีภั�พ็หล�ยประก�รที�ศก่ษ�มั�

2. ผู้ ล ลัพ็ ธิ ์ต่ อ สุำ ขี ภั � พ็ จั � ก ก � ร ทำ � 
กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัเบ� และเลิก 
ทำ�พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งด�วัยก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยที�ระดบัเบ�

3. ค์วั�มัแตกต่�งในผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ 
จั�กชนิดและขีอบเขีตขีองกิจักรรมั 
ท�งก�ยที�แตกต่�งกนั (เวัล�พ็กัผู่้อน  
เกี�ยวักบัอ�ชีพ็ ก�รเดินท�ง ในค์รวัั- 
เร่อน ก�รศ่กษ�) และกบัพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ� ง (เกี�ยวักบัก�รนิ� งเฉย เวัล� 
ที�ใช�ไปกบัหน��จัอ เวัล�ด้โทรทศัน)์ และ

4. ค์ วั � มั เ ช่� อ มั โ ย ง ร่ วั มั กัน ร ะ ห ว่ั � ง 
กิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อย 
นิ�งกบัผู้ลลพั็ธิต่์อสุำขีภั�พ็ค์รอบค์ลุมั 
ทุกช่วังอ�ยุ

 นอกจั�กนี� ยงัมีัขี�อสำังเกตุว่ั� มีั 
หลกัฐ�นจัำ�กดัจั�กประเทศที� มีัร�ยได� 
ตำ� �และร�ยได�ป�นกล�ง ชุมัชนที� ด�อย 
โอก�สำหร่อด�อยโอก�สำท�งเศรษฐกิจั  
และ ในผู้้� ที� มีัภั�วัะ ทุพ็พ็ลภั�พ็ และ/ 
หร่อมีัโรค์เร่�อรงั ง�นวิัจัยัหล�ยชิ�นนั�นไม่ั 
ได�ถ้กออกแบบหร่อเสำริมัแรงเพ่็� อก�ร 
ปรับผู้ลที� ได�โดยปัจัจัยัท�งสำงัค์มัประ- 
ช�กรที�หล�กหล�ย (อ�ยุ เพ็ศ เช่ �อช�ติ/ 
ช�ติพ็นัธุิ ์สำถ�นะท�งเศรษฐกิจัและสำงัค์มั)  
ที� อ�จัจัะเปลี� ยนแปลงผู้ลกระทบต่อ 
สุำขีภั�พ็ขีองกิจักรรมัท�งก�ย ขี�อม้ัลนี�มีั 
ค์วั�มัสำำ�ค์ญั่เพ่็�อนำ�ก�รจัดัทำ�ค์ำ�แนะนำ� 
ด��นสำ�ธิ�รณิสุำขีที� เจั�ะจังมั�กขี่ �นและ 
เพ่็�อลดค์วั�มัไม่ัเท่�เทียมัด��นสุำขีภั�พ็ใน 
ประช�กรที� สุำขีภั�พ็อ่อนแอ ร�ยละเอียด 
เพิ็�มัเติมัเกี�ยวักบัช่องว่ั�งในก�รวิัจัยัที� ได� 
จั�กขี�อแนะนำ�ฉบบัใหม่ันั�นค์�นห�ได�ใน 
ง�นวิัจัยัที�ตีพิ็มัพ็ ์(134)

คำวามูต้่อังงานต่่อังานวิจััย่
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กิ�รัเลือกิใช้้ กิ�รัเผู้ยแพร่ั 
กิ�รัด็ำ�เนิืนืกิ�รั และกิ�รัปรัะเมินืผู้ล

 เป้�หมั�ยขีองขี�อแนะนำ�เหล่�นี�ค่์อ 
เพ่็�อจัดัห�ให�ผู้้�ร่�งนโยบ�ย และผู้้�พ็ฒัน� 
แทรกแซงในก�รด้แลสุำขีภั�พ็ ก�รศก่ษ� 
สำ ถ � น ที� ทำ � ง � น  แ ล ะ ชุ มั ช น  ด� วั ย 
ค์ำ�แนะนำ�ว่ั�ด�วัยเร่�องเด็ก วัยัรุ่น ผู้้�ใหญ่่  
และผู้้�ส้ำงอ�ยุค์วัรใช�เวัล�เท่�ไร ในแต่ละวันั 
ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย และขี�อแนะนำ� 
ในก�รจัำ�กดัเวัล�ขีองพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
อย่�งไรก็ต�มั ก�รพ็ัฒน�ขี�อแนะนำ� 
ระดับโลกนี�ยังไม่ัจับสิำ�นในตัวัมัันเอง  
ห�กไม่ัมีัก�รเผู้ยแพ็ร่และนำ�ไปใช� ก�ร 
เปลี�ยนแปลงระดบัก�รทำ�กิจักรรมัท�ง- 
ก�ยก็จัะไม่ัเป็นผู้ล

กิ�รัเลือกิใช้้
 องค์ก์�รอน�มัยัโลกนำ�เอ�กระบวัน 
ก�รที�แม่ันยำ�และค์รอบค์ลุมัเป็นวังกวั��ง 
มั � พ็ัฒ น� ขี�อ แน ะ นำ � ที� เ กี� ย วั ขี�อ ง ใน 
ระดบัโลก (21) เพ่็�อใช�โดยน�น�ประเทศ  
ขี�อแนะนำ�เกี�ยวักบักิจักรรมัท�งก�ยและ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง สำร��งขี�อแนะนำ�ที�มั� 
จั�กหลักฐ�นเกี� ยวักับผู้ลกระทบต่อ 
สุำขีภั�พ็ขีองก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยและ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง ที�รฐับ�ลระดบัช�ติ 
สำ�มั�รถเล่อกนำ�ไปใช�เป็นส่ำวันหน่�งขีอง 
กรอบนโยบ�ยแห่งช�ติเหล่�นั�น โดยส่ำวัน 
ใหญ่่แล�วั ก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�ระดบัโลก 
พ็ร�อมัด�วัยก�รให�ค์ำ�ปรก่ษ�อย่�งละเอียด 

ค์วัรจัะขีจััดค์วั�มัจัำ � เ ป็นขีองแต่ละ 
ประเทศที�จัะใช�ทรพั็ย�กรเพ่็�อดำ�เนินกระ 
บวันก�รท�งวิัทย�ศ�สำตรอ์ันย�วัน�น 
ออกไป ก�รทบทวันและก�รเล่อกขี�อ 
แนะนำ�สำ�กลด��นกิจักรรมัท�งก�ยและ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งนี�ไปใช� นำ�มั�ซ่�งวิัธีิก�ร 
ที�รวัดเร็วัและคุ์�มัค่์�ในก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะ- 
นำ�ที�ปรบัไปต�มับริบทท�องถิ�น

 ก�รเล่อกใช�ขี�อแนะนำ�ขีององค์ก์�ร 
อน�มัยัโลกในระดบัภ้ัมิัภั�ค์หร่อระดบั 
ช�ติจัะทำ�ให�มัั�นใจัได�ว่ั�ประเทศเหล่�นั�น 
จัะจัดัห�ขี�อแนะนำ�ในก�รทำ�กิจักรรมัท�ง 
ก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�ค์งที�  ซ่�งได� 
รบัมั�จั�กหลกัฐ�นท�งวิัทย�ศ�สำตรที์� ดี 
ที� สุำดและทนัสำมัยัที� สุำดที�ห�ได� นอกจั�กนี�  

ค์วั�มัค์งที�ขีองขี�อแนะนำ�ในหล�ยประเทศ 
จัะอำ�นวัยค์วั�มัสำะดวักต่อก�รด้แล 
ระดบัประเทศ ก�รประเมิันกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในระดบัโลก  
และก�รเปรียบเทียบขี��มัประเทศ ค์วัรมีั 
ก�รพิ็จั�รณิ�ค์วั�มัต�องก�รในก�รปรบั 
ขี�อแนะนำ�ต�มับริบทและปรบัให�เหมั�ะ- 
สำมัตลอดกระบวันก�รนำ�มั�ใช� ก�รแปล 
เป็นภั�ษ�ท�องถิ� นเป็นองค์์ประกอบ 
หน่�งขีองก�รนำ�มั�ใช�และก�รปรบัต�มั 
ปริบท อ�จัจัำ�เป็นต�องมีัก�รเปลี�ยนตวัั 
อย่�งขีองกิจักรรมัท�งก�ยให�เกี�ยวัเน่�อง 
กบัท�องถิ�นและใช�ร้ปภั�พ็ที�ปรบัให�สำะท�อน 
วัฒันธิรรมั ธิรรมัเนียมั และค่์�นิยมัท�องถิ�น
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กรอบแนวัท�งแบบขีั�นต่อขีั�นเพ่็�อรองรบั 
ก�รนำ �ขี�อแนะนำ �ระดับโลกไป ใช� ใน 
ประเทศยงัค์งพ็ฒัน�อย่้ ต�มัด�วัยชุดก�ร 
ประชุมัปฏิิบติัก�รกบัผู้้�มีัส่ำวันเกี�ยวัขี�อง  
กรอบค์วั�มัคิ์ดนี� อ�จัสำร��งขี่ �นด�วัยขี�อม้ัล 
ระดบัประเทศที� เกี�ยวัขี�อง (ตวััอย่�งเช่น  
ก�รประเมิันค์วั�มัชุกขีองกิจักรรมั 
ท�งก�ย) และจัะทำ�ให� มีัก�รเขี��ถ่ง 
ก�รพ็ัฒน�เอกสำ�รขี�อแนะนำ�ระดับ 
ช�ติอย่�งรวัดเร็วั แหล่งขี�อม้ัลสำนบัสำนุน 
นี�จัะพ็ร�อมัใช�ง�นใน พ็.ศ. 2564 บน 
เว็ับไซตข์ีององค์ก์�รอน�มัยัโลก

เมืั�อพิจ�รณ�ก�รนำ�ข้อ้แนะนำ�มั�ปฏิิบติัิ 
มีัข้อ้แนะนำ�ให้ ใช้ก้ระบวนก�ร 10 
ข้ ั�นติอน ดงัต่ิอไปนี �:

1. สำนับสำนุนให�มีัก�รทบทวันขี�อแนะนำ� 
ระดับช�ติฉบับปัจัจุับันว่ั�ด�วัยกิจั- 
กรรมัท�งก�ยและก�รนำ�ขี�อแนะนำ� 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกมั�ใช� เพ่็�อให� 
ได�มั�ซ่�งค์ำ�อนุญ่�ตจั�กรฐับ�ล

2. ให�ผู้้�มีัส่ำวันเกี� ยวัขี�องหลกัทั�งในภั�ค์ 
สุำขีภั�พ็และภั�ค์ส่ำวันอ่�นๆที� เกี�ยวัขี�อง 
เช่น กีฬ� ก�รศ่กษ� ก�รค์มัน�ค์มั 
มีัส่ำวันร่วัมั  และให�มีัสำมั�ค์มัอ�ชีพ็ต่�ง ๆ  
ที�เกี�ยวัขี�องและนกัวิัทย�ศ�สำตรต่์�ง ๆ   
ผู้้�มีัค์วั�มัเชี�ยวัช�ญ่ต�มัหวััขี�อ

3. ประเมิันก�รใช�ประโยชน ์ ค์วั�มัเป็นที�  
ยอมัรับ และค์วั�มัเป็นไป ได�ขีอง 
ค์ำ�แนะนำ�

4. ปรบัขี�อแนะนำ�ต�มับริบทขีองท�องถิ�น 
รวัมัถง่ภั�ษ� ตวััอย่�ง และขี�อค์วัรค์ำ�น่ง 
ด��นวัฒันธิรรมัต่�ง ๆ

5. จััดทำ�บทปริทัศน์ภั�ยนอกกับผู้้�ใช� 
กลุ่มัเป้�หมั�ย รวัมัถง่ผู้้�ร่�งนโยบ�ย  

นกัปฎิบติั และสำ�ธิ�รณิชนทั�วัไป
6. จััดสำรรงบประมั�ณิและจััดเตรียมั 

แผู้นในก�รเผู้ยแพ็ร่และก�รส่ำ�อสำ�ร
7. เผู้ยแพ็ร่และส่ำงเสำริมัขี�อแนะนำ�ระดบั 

ช�ติ อย่�งสำมับ้รณิแ์บบ โดยค์วับค่้์ไป 
กบัง�นเปิดตวััเพ่็�อประช�สำมััพ็นัธิแ์ละ 
ค์วั�มัสำนใจั

8. มีัส่ำวันร่วัมักบัหน่วัยง�นวิัช�ชีพ็หร่อ 
องค์์กรที� เ กี� ยวัขี�องและสำนับสำนุน 
ก�รวั�งแผู้นนโยบ�ย และ/หร่อก�ร 
รบัรองผู้ล

9. ก�รนำ�นโยบ�ยและแนวัปฏิิบติัระดบั 
ช�ติไปใช�เพ่็�อสำนบัสำนุนให�เกิดก�รนำ� 
ขี�อแนะนำ�ระดบัช�ติและก�รเปลี�ยน 
แปลงพ็ฤติกรรมัมั�ใช�

10. ตกลงกรอบเวัล�ขีองก�รประเมิัน 
ก�รทบทวัน และก�รปรบัปรุงขี�อแนะนำ�

กิ�รัเผู้ยแพร่ั
 ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
ระดับช�ติเป็นองค์ป์ระกอบหลักขีอง 
โค์รงสำร��งธิรรมั�ภิับ�ล สำำ�หรบัแนวัท�ง 
เพ่็�อค์วั�มัเขี��ใจัที�จัะเพิ็�มัระดบักิจักรรมั 
ท�งก�ยขีองประช�กร ขี�อแนะนำ�แห่ง 
ช�ติชี�ถ่งก�รพ็ฒัน�และก�รจััดลำ�ดบั 
ค์วั�มัสำำ�ค์ัญ่ขีองก�รวั�งแผู้นกลยุทธิ ์
ระดบัช�ติและภั�ยในประเทศ และต�อง 
ก�รก�รเผู้ยแพ็ร่ขี�อม้ัลที� ถ้กต�องให�กบั 
กลุ่มัค์นที�เกี�ยวัขี�องในแนวัท�งที�เหมั�ะสำมั  
เป็นที� น่�เสีำยด�ยที� บ่อยค์รั�งขี�อแนะนำ� 
ระดบัช�ติไม่ัได�ถ้กเผู้ยแพ็ร่ ดงันั�น ค์วั�มั 
ตระหนกัร้�ถง่ขี�อแนะนำ�ทั�งในหม่้ัผู้้�เชี�ยวั- 
ช�ญ่และชุมัชนที�กวั��งขี่ �นนั�น ยงัค์งอย่้ใน 
ระดับตำ� � ก�รรักษ�แหล่งขี�อม้ัลเพ่็� อ 
รองรบัก�รเผู้ยแพ็ร่ในภั�พ็ที�กวั��งขี่ �นนั�น  
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เป็นก��วัแรกที�สำำ�ค์ญั่ที�จัะเปลี�ยนก�รตระ- 
หนักร้�และค์วั�มัร้�เกี�ยวักบัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ 
ขีองก�รเพิ็� มักิจักรรมัท�งก�ยและลด 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง

ผ้เ้กี�ยวข้อ้งหลกัสำำ�หรบัก�รเผยแพร่ 
ข้อ้แนะนำ�แห่งช้�ติิ ว่�ดว้ยกิจกรรมั 
ท � ง ก � ย แ ล ะ พ ฤ ติิ ก ร ร มั เนื อ ย นิ� ง  
ประกอบไปดว้ย

• ผู้้�ร่�งนโยบ�ยทั�งในและนอกภั�ค์ส่ำวัน 
ด��นสุำขีภั�พ็ (รวัมัทั�ง  ค์มัน�ค์มั  
ก�รวั�งแผู้น ก�รศ่กษ� ที� ทำ�ง�น  
ก�รกีฬ� สำวันต่�ง ๆ และสำนัทน�ก�ร)  
เพ่็�อเพิ็�มั

 ก. ค์วั�มัร้�ขีองก�รสำนับสำนุนที�จัะ 
เพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ยและลดพ็ฤติกรรมั 
เ น่ อ ย นิ� ง อ � จั ไ ม่ั ไ ด� ป รั บ ป รุ ง เ พี็ ย ง 
สุำขีภั�พ็เท่�นั�น แต่ยังรวัมัประเด็นที�  
แ ต ก ต่ � ง ห ล � ก ห ล � ย แ ต่ ท ว่ั � เ กี� ย วั 
เน่�องกนั รวัมัถง่ค์วั�มัเท่�เทียมัท�งเพ็ศ  
พ็ันธิกิจัด��นสิำทธิิมันุษยชน และก�ร 
พ็ฒัน�อย่�งยั�งย่น
 ขี. ก�รรวัมันโยบ�ยและโค์รงก�รว่ั� 
ด�วัยกิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งไวั�ในนโยบ�ยที�เกี�ยวัขี�องทั�งหมัด 
และ
 ค์. ก�รลงทุนในก�รดำ�เนินก�ร 
ระดับท�องถิ� นและระดับช�ติที� สำอด 
ประสำ�นกนั

• ภั�ค์ส่ำวันที� ไม่ัใช่รฐั (รวัมัถง่องค์ก์รที�  
ไม่ัใช่รัฐบ�ล องค์ก์รด��นวิัช�ก�ร 
และก�รวิัจัยั ภั�ค์เอกชน  รวัมัทั�งหน่วัย 
ง�นด��นส่ำ�อและกองทุนวิัจัยั) ที�จัะ

 ก. สำร��งค์วั�มัตระหนกัร้�ถง่ค์วั�มั 
สำำ�ค์ญั่ในก�รเพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ยและ 
ลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในทุกช่วังอ�ยุ
 ขี. ส่ำงเสำริมัและทำ�ให�มัั�นใจัในก�รวั�ง 
นโยบ�ย และ
 ค์. เพิ็�มัค์วั�มัร่วัมัม่ัอและก�รลงทุน 
ในก�รนำ�นโยบ�ยไปใช�และก�รดำ�เนิน 
ก�รขีองท�องถิ�น

• ผู้้�ป ฏิิ บัติ ง � นใน ภั� ค์ สุำ ขี ภั� พ็ แ ล ะ 
ภั�ค์ส่ำวันที� ไม่ัเกี� ยวัเน่� องกับสุำขีภั�พ็  
(รวัมัถ่งกีฬ� ก�รศ่กษ� ค์มัน�ค์มั  
และก�รวั�งแผู้น) เพ่็�อเพิ็�มั

 ก. ค์วั�มัตระหนกัร้�และค์วั�มัร้�เกี�ยวั 
กบัแนวัปฏิิบติัระดบัช�ติว่ั�ด�วัยกิจักรรมั 
ท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง
 ขี. ค์วั�มัร้� ทกัษะ และค์วั�มัมัั�นใจัใน 
ก�รส่ำงเสำริมัให�มีัก�รเพิ็� มักิจักรรมัท�ง 
ก�ยและลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง และ
 ค์. ก�รผู้สำ�นก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมั 
ท�งก�ยลงในก�รฝึึกฝึน อนัเป็นกิจัวัตัร 
เม่ั�อสำ�มั�รถทำ�ได�

• สำ�ธิ�รณิชนทั�วัไปและประช�กรกลุ่มั 
ย่อยโดยเฉพ็�ะเจั�ะจัง เพ่็�อเพิ็�มั

 ก. ค์วั�มัตระหนกัร้�และค์วั�มัร้�เกี�ยวั 
กบัขี�อแนะนำ� ว่ั�ด�วัยกิจักรรมัท�งก�ย 
และพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง
 ขี. ค์วั�มัร้�ถ่งวิัธีิก�รที�จัะบรรลุขี�อ 
แนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติ- 
กรรมัเน่อยนิ�ง
 ค์. ค์วั�มัตั�งใจัและแรงจ้ังใจัในก�ร 
เพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ยและลดพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�ง
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กิ�รัรัณรังค์ำผู่้�นืกิ�รัสืำ� อสำ�รั
 ผู้้�มีัส่ำวันเกี� ยวัขี�องที� ต่�งกนัจัะได� 
ประโยชนจ์ั�กเร่�องร�วัที� ต่�งกนั ดงันั�น  
เพ่็� อจัะส่ำ� อสำ�รขี�อแนะนำ�ไปยังกลุ่มัผู้้� 
ฟัิงที�หล�กหล�ยได�อย่�งมีัประสิำทธิิภั�พ็  
ค์วัรมีัก�รค์ำ�น่งถง่เน่�อห� ร้ปแบบ และช่อง 
ท�งก�รส่ำงสำ�รสำำ�หรับก�รส่ำ� อสำ�รขี�อ 
แนะนำ� ค์วัรรวัมัเอ�ก�รสำำ�รวัจัอุปสำรรค์ 
ในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย หร่อก�รรวัมั 
กิจักรรมัท�งก�ยไวั� ในนโยบ�ยและ 
ก�รปฏิิบัติรวัมัถ่งทดสำอบเน่�อห�และ 
ขี�อม้ัลกับกลุ่มับุค์ค์ลที� ต่�งกัน อันจัะ 
ช่วัยส่ำ�อใจัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ อีกทั�งร้ปแบบที�  
เหมั�ะสำมั  และช่องท�งก�รส่ำ�อสำ�ร กลยุทธิ ์
ก�รส่ำ�อสำ�รที�เขี��ใจัได� จัะรวัมัเอ�ช่วังขีอง 
ก�รส่ำ� อสำ�รที� มุ่ังไปยงักลุ่มัผู้้�ฟัิงที� แตก 
ต่�งกนั หล�ยประเทศอ�จัให�ค์วั�มัลำ�ดบั 
ค์วั�มัสำำ�ค์ัญ่กับกลุ่มัเฉพ็�ะขี่ �นอย่้กับ 
ทรพั็ย�กรที�มีัอย่้ (ผู้้�ค์นและก�รค์ลงั)

 ก�รรณิรงค์ผ่์ู้�นก�รส่ำ�อสำ�ร  ว่ั�ด�วัย 
ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยที�มีัเป้�หมั�ยเป็น 
สำ�ธิ�รณิชนทั�วัไปหร่อประช�กรกลุ่มัย่อย 
ที� เฉพ็�ะเจั�ะจังเป็นก�รแทรกแซงที� คุ์�มั 
ค่์�ใช�จ่ั�ย (133) และได�รบัก�รแนะนำ�ไวั�ใน 
ขี�อแนะนำ�ระดบัโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก พ็.ศ. 2561- 
2573 (14) ก�รรณิรงค์เ์ร่� องกิจักรรมั 
ท�งก�ยระดบัประเทศและภั�ยในประเทศ 
นั�น ค์วัรสำร��งค์ำ�ขีวัญั่ในก�รรณิรงค์ที์�  
ค์รอบค์ลุมั (ตวััอย่�งเช่น “จังกระฉับ 
กระเฉง” หร่อ “เค์ล่�อนไปให�มั�กขี่ �น”) 
และพ็ฒัน�องค์ป์ระกอบในก�รออกแบบ 
หร่อตัวัละค์รที� อ�จัจัะรวัมัขี�อค์วั�มัที�  
ปรบัแต่งสำำ�หรบักลุ่มัผู้้�รบัสำ�รที�หล�ก- 

หล�ย (ตัวัอย่�งเช่น เด็กเล็ก วััยรุ่น 
ผู้้� ใหญ่่หร่อผู้้� ส้ำงอ�ยุ  ผู้้� ที� ไ ม่ั ค่์อย ได� 
เค์ล่�อนไหวั ผู้้�ที� มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็หร่อ 
ภั�วัะเร่ �อรงั) ขี�อค์วั�มัและแหล่งขี�อม้ัล 
ในก�รรณิรงค์์ที� ปรับให� เขี��กับกลุ่มั 
ประช�กรเฉพ็�ะนั�น  อ�จัจัะมีัประสิำทธิิภั�พ็ 
มั�กกว่ั�ขี�อค์วั�มัทั�วั ๆ ไป ก�รรณิรงค์ ์
ผู่้�นก�รส่ำ�อสำ�รค์วัรพิ็จั�รณิ�ก�รเขี��ถง่ 
และประสิำทธิิผู้ลขีองช่องท�งส่ำ� อแบบ 
ดั�งเดิมั (เช่น โทรทศัน ์วิัทยุ ป้�ยประก�ศ 
สิำ� งตีพิ็มัพ็์)  และช่องท�งก�รส่ำ� อสำ�ร 
แบบดิจิัทัล (เว็ับไซต ์ โทรศัพ็ทม่์ัอถ่อ  
แอปพ็ลิเค์ชั�นต่�ง ๆ) ก�รให�ขี�อม้ัลเร่�อง 
ขี�อแนะนำ�ระดบัช�ติในร้ปแบบที�หล�ก- 
หล�ยนั�นมีัประโยชนม์ั�ก ตวััอย่�งเช่น  
แนวัท�งที� ด้ใหม่ัแต่มีัค์วั�มัเกี�ยวัเน่�องกนั 
อย่�งมั�กกบัก�รส่ำ�อสำ�รขี�อแนะนำ�ในก�ร 
ทำ�กิจักรรมัท�งก�ย ค่์อ ก�รใช�แผู้นภั�พ็ 
อินโฟิกร�ฟิฟิิค์หร่อวิัดีโอภั�พ็เค์ล่�อนไหวั 
ขีน�ดสำั�น องค์ก์�รอน�มััยโลกมีัวััตถุ 
สำนับสำนุนก�รพ็ัฒน�และก�รนำ�ก�ร 
รณิรงค์ผ่์ู้�นก�รส่ำ�อสำ�รในร้ปแบบเหล่�นี� 
ไปใช� (135)

 ชุมัชนวิัช�ก�รและก�รวิัจัยัให�ค์วั�มั 
สำนใจักบัร�ยง�นท�งวิัทย�ศ�สำตร ์ ซ่�งให� 
ร�ยละเอียดหลกัฐ�นด��นระบ�ดวิัทย� 
ซ่� งเป็นไปต�มัขี�อแนะนำ� อย่�งไรก็ดี  
ร�ยละเอียดที�เฉพ็�ะเจั�ะจังขีองก�รวิัจัยั 
อ�จัไม่ัเป็นที�สำนใจัขีองผู้้�ชมัทั�วัไป ผู้้�กำ�หนด 
นโยบ�ยอ�จันิยมัก�รสำรุปท�งวิัทย�- 
ศ�สำตรห์ร่อกระทั� งเอกสำ�รย่อแบบสำั�น  
ผู้้�ชมัอ่�น ๆ เช่น บุค์ค์ล�กรด��นสุำขีภั�พ็ 
หร่อนอกจั�กนั�น อ�จันิยมัแหล่งขี�อม้ัลที�มีั 
ชนิดต่�ง ๆ  กนั ตวััอย่�งเช่น แผู่้นพ็บัหร่อ 
เอกสำ�รร�ยง�นขี�อเท็จัจัริงเกี�ยวักบัขี�อ 

การเลือักใช้้ การเผย่แพร่ การดำำาเนินการ และการประเมิูนผล
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แนะนำ� หร่อวิัธีิก�รรวัมัเอ�ก�รส่ำงเสำริมั 
กิจักรรมัท�งก�ยเขี��กบักิจักรรมัอนัเป็น 
กิจัวัตัร (ตวััอย่�งเช่น ในก�รให�ค์ำ�ปรก่ษ� 
แก่ผู้้�ป่วัยในสำภั�พ็แวัดล�อมัขีองก�รด้แล 
สุำขีภั�พ็ หร่อก�รพ็ฒัน�ตก่อ�ค์�ร หร่อ 
แผู้นก�รค์มัน�ค์มัในสำภั�พ็แวัดล�อมัขีอง 
เม่ัอง) ผู้้�ค์นในสำ�ขี�อ�ชีพ็ที� ต่�งกนัต�อง 
ก�รแหล่งขี�อม้ัลที�ปรบัต�มับทบ�ทขีอง 
ผู้้�นั�น โดยเฉพ็�ะอย่�งยิ�ง บุค์ค์ล�กรด��น 
สุำขีภั�พ็อ�จัได�รบัประโยชนจ์ั�กชุดขี�อม้ัล 
ที� สำะท�อนถ่งกลุ่มัประช�กรที� แตกต่�ง 
หล�กหล�ยที�พ็วักเขี�ทำ�ง�นด�วัยอย่้

กิ�รันืำ�นืโยบ�ย
และโคำรังกิ�รัไปใช้้
 ขี�อแนะนำ�แห่งช�ติว่ั�ด�วัยกิจักรรมั 
ท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งแต่เพี็ยง 
ลำ�พ็ังนั�นอ�จัไม่ันำ�ไปส่้ำก�รเพิ็� มัระดับ 
กิจักรรมัท�งก�ยขีองประช�กร ดงันั�น จัง่ 
ค์วัรมัองว่ั�เป็นส่ำวันหน่�งขีองนโยบ�ยและ 
กรอบก�รวั�งแผู้น ก�รจัะเผู้ยแพ็ร่ขี�อ 
แนะนำ�แห่งช�ติไปยงัผู้้�รบัสำ�รกลุ่มัหลกั 
และก�รสำนบัสำนุนโดยกลยุทธิชุ์มัชนระดบั 
ประเทศที�เอ่ �อต่อกนัเป็นเร่�องที�สำำ�ค์ญั่ ซ่�ง 

จัะนำ�ไปส่้ำก�รตระหนกัร้�และค์วั�มัร้�ที�เพิ็�มั 
มั�กขี่ �น  เกี�ยวักบัประโยชนอ์นัหล�กหล�ย 
จั�กก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเป็นประจัำ� 
และก�รลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง อย่�งไร 
ก็ต�มั เพ่็�อที�จัะเปลี�ยนแปลงพ็ฤติกรรมั 
อย่�งยั�งย่น ก�รกระทำ�เหล่�นี�ค์วัรได�รบั 
ก�รสำนับสำนุนโดยนโยบ�ยที� สำร��งสิำ� ง 
แวัดล�อมัที� เป็นใจัอนัก่อให�หร่อกระตุ�น 
ให� ผู้้�ค์นไม่ัอย่้เฉย และเพิ็� มัโอก�สำใน 
ท�องถิ�นที�เหมั�ะสำมัให�ผู้้�ค์นเขี��ร่วัมัทำ�กิจั- 
กรรมัท�งก�ย นโยบ�ยและร�ยก�รต่�ง ๆ   

จัะต�องพิ็จั�รณิ�และสำ�มั�รถปรบัให�เขี�� 
กบับริบทท�องถิ�นได� ทั�งในเร่�องขีองระบบ 
สุำขีภั�พ็และสำถ�บนัเชิงซ�อนต่�ง ๆ ที� มีั 
หล�ยภั�ค์ส่ำวัน ซ่�งสำนใจัหร่อมีัโอก�สำที�  
จัะสำนับสำนุนก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�ง 
ก�ย ค์วัรมีัก�รดำ�เนินก�รโดยใช�แนวัท�ง  
“ก�รบ้รณิ�ก�รก�รทำ�ง�นขีองหน่วัย 
ง�นภั�ค์รฐัให�เป็นไปในทิศท�งเดียวักนั”  
และพิ็จั�รณิ� “ระบบ” ขีองนโยบ�ยและ 
ก�รกระทำ�หล�ยประก�รที� สำ�มั�รถ 
สำนับสำนุนผู้้�ค์นจัำ�นวันมั�กให�มีัก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ย ผู่้�นก�รมีัส่ำวันร่วัมัขีอง 
ผู้้�มีัส่ำวันเกี�ยวัขี�องมั�กมั�ยที�ค์รอบค์ลุมั 
ภั�ค์ส่ำวันและสำภั�พ็แวัดล�อมัที� หล�ก 
หล�ย ก�รใช�แนวัท�งด��น “ระบบ” ซ่�งเป็น 
ไปต�มักลยุทธิก์�รส่ำ�อสำ�รอย่�งยั�งย่นนั�น 
ทำ�ให�มัั� นใจัได�ว่ั�อุปสำงค์์ในก�รทำ�กิจั- 
กรรมัท�งก�ยที�เพิ็�มัส้ำงขี่ �นจั�กก�รส่ำ�อสำ�ร 
ที�สำมััฤทธิิ �ผู้ลนั�น   เขี��ค่้์กบัก�รจัดัห�สำภั�พ็- 
แวัดล�อมัและ โอก�สำให� ผู้้�ค์นมีัค์วั�มั 
กระฉบักระเฉงมั�กยิ�งขี่ �น
 ขี�อแนะนำ�ระดบัโลกด��นกิจักรรมั 
ท�งก�ยขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก พ็.ศ.  
2561-2573 ตั�งเป้�ที�จัะลดกิจักรรมัท�ง 
ก�ยที� ไม่ัเพี็ยงพ็อลงร�อยละ 15 ภั�ยใน 
พ็.ศ. 2573 และสำรุปก�รดำ�เนินก�รต�มั 
นโยบ�ยและก�รแทรกแซงที�แนะนำ� 20  
ประก�ร (14) รวัมัถ่งก�รแนะนำ�ให�ทุก 
ประเทศนำ�ก�รศ่กษ�สำ�ธิ�รณิะระดบั 
ช�ติที�ยั�งย่น และก�รรณิรงค์ส์ำร��งค์วั�มั 
ตระหนกัร้� ตลอดจันก�รรวัมัเอ�ร�ยก�ร 
ก�รให�ค์ำ�ปร่กษ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
เขี��ไปใช�ร่วัมักบัก�รด้แลสุำขีภั�พ็ขีั�นต�น 
และขีั�นทุติยภ้ัมิั ขี�อแนะนำ�อ่�น ๆ นั�นรวัมัถ่
งก�รสำร��งสำภั�พ็แวัดล�อมัที�เหมั�ะสำมัสำำ�- 
หรับก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยรวัมัถ่ง 
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ก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�นและก�รเค์ล่�อนที�  
ด�วัยล�อ สำำ�หรบักลุ่มัประช�กรทุกกลุ่มั
และก�รสำร��งโอก�สำและร�ยก�รที�มั�ก 
ขี่ �นให�มีัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในโรง- 
เรียน ที�ทำ�ง�น สำโมัสำรกีฬ�  และสำถ�นที�พ็บ- 
ปะก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ทั�ง 20 ประก�รไปใช�  
อ�จัเป็นไป ได�ย�กในระยะสำั�นในทุก 
ประเทศ และค์วัรมัองเป็นเป้�หมั�ย 
ระยะย�วั เพ่็�อแยกแยะระหว่ั�งก�รกระทำ� 
ที�ทำ�ได�ทนัทีอนัมีัค์วั�มัเหมั�ะสำมัและเป็น 
ไปได� ประเทศสำมั�ชิกขีององค์ก์�รอน�- 
มััยโลกค์วัรวิัเค์ร�ะห์สำถ�นก�รณิข์ีอง 
นโยบ�ยและขี�อแนะนำ�ปัจัจุับนั สิำ� งนี�จัะ 
ช่วัยสำร��งค์วั�มัร่วัมัม่ัอหล�ยภั�ค์ส่ำวันและ 
ช่วัยบ่งชี�จุัดแข็ีง ตลอดจันช่องว่ั�ง และ 
โอก�สำที�อ�จัใช�เป็นพ่็�นฐ�นในก�รพ็ฒัน� 
หร่อปรับปรุงแผู้นระดบัช�ติและแผู้น 
ภั�ยในช�ติได�
 ขี�อแนะนำ�ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก 
ฉบบัใหม่ันี� สำนบัสำนุนก�รขีย�ยขีอบเขีต 
ขีองก�รปฏิิบติัที�ค์รอบค์ลุมักลุ่มัเพิ็�มัเติมั  
เช่น ผู้้�มีัภั�วัะทุพ็พ็ลภั�พ็หร่อมีัโรค์เร่�อรงั  
และหญิ่งมีัค์รรภัห์ร่อมั�รด�หลงัค์ลอด  
นโยบ�ยค์วัรสำนบัสำนุนก�รนำ�ส่ำงร�ยก�ร 
ที�เหมั�ะสำมัและขี�อแนะนำ�ที�ตระหนกัร้�ถง่ 
ค์วั�มัต�องก�รขีองชุมัชน ค์วั�มัหล�ก 
หล�ยขีองกลุ่มัค์น และสำภั�พ็แวัดล�อมั  
ชุดเค์ร่�องม่ัอเฉพ็�ะภั�ค์ส่ำวันยงัอย่้ในช่วัง 
พ็ฒัน�เพ่็�อรองรบัก�รนำ�ชุดเค์ร่� องม่ัอ 
ท�งเทค์นิค์ต�มัแนวัท�ง ACTIVE ไปใช�  
(135) ซ่�งจัะนำ�ค์ำ�แนะแนวัในก�รส่ำงเสำริมั 
กิจักรรมัท�งก�ยให�แก่ทุกภั�ค์ส่ำวัน 
ตัวัอย่�งเช่น ในโรงเรียน ผู่้�นก�ร 
ด้แลสุำขีภั�พ็เบ่ �องต�น หร่อโดยก�รปรบั- 
ปรุงก�รจัดัห�พ่็�นที�สำำ�หรบัก�รเดินและ 
ก�รปั� นจักัรย�น ชุดเค์ร่�องม่ัอต�มัแนวั- 

ท�ง ACTIVE รวัมัถง่ทรพั็ย�กรขีององค์-์ 
ก�รอน�มััยโลกในระดับภ้ัมิัภั�ค์หร่อ 
ระดบัช�ติ  จัะสำนบัสำนุนก�รนำ�ขี�อแนะนำ� 
ขีองกิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งนี�ไปใช�

กิ�รัติรัวัจติรั�
และกิ�รัปรัะเมินื
 ขี�อแนะนำ�ระดบัโลกขีององค์ก์�ร- 
อน�มััยโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อ 
สุำขีภั�พ็นั�น  ใช�เป็นเกณิฑ์ม์ั�ตรฐ�นสำำ�หรบั 
ก�รด้แลและตรวัจัตร�สุำขีภั�พ็ประช�กร 
มั�ตั�งแต่ พ็.ศ. 2553 ก�รเปลี�ยนแปลง 
สำำ�หรบัขี�อแนะนำ�ฉบบัปรบัปรุงนี�อ�จัจัะ 
มีัก�รอ��งถ่งระบบก�รตรวัจัตร�และ 
เค์ร่�องม่ัอประเมิันที�ใช�อย่้ขีณิะนี� เพ่็�อด้แล 

กิจักรรมัท�งก�ยในระดบัช�ติ ก�รเผู้ย- 
แพ็ร่ขี�อแนะนำ�ใหม่ันี� จัะเรียกร�องให�มีัก�ร 
ทบทวันเค์ร่�องม่ัอที�ใช�ในปัจัจุับนัและร�ย 
ง�นร้ปแบบสำำ�หรบัก�รปรบัแก� และขี�อ 
แนะนำ�ในอน�ค์ตที�ร�ยง�นผู้ลตรงกนั 
ขี��มักบัขี�อแนะนำ�ใหม่ั จัะต�องทบทวันและ 
ปรบัปรุงในเค์ร่� องม่ัอต่�ง ๆ เช่น แบบ 
สำอบถ�มัเกี� ยวักบักิจักรรมัท�งก�ยใน 
ระดบัโลกและแบบสำำ�รวัจัสุำขีภั�พ็นัก- 
เรียนโลก  ให�สำอดค์ล�องกบัขี�อแนะนำ�ใหม่ั 
เหล่�นี� แนวัท�งสำนับสำนุนสำำ�หรับทุก 
ประเทศจัะพ็ร�อมัใน พ็.ศ. 2564

 แบบสำำ�รวัจัค์วั�มัสำ�มั�รถระดบั 
ประเทศด��นโรค์ไม่ัติดต่อเร่ �อรงัขีององค์ ์
ก�รอน�มัยัโลก (CCS) เป็นเค์ร่�องม่ัอหลกัที�  
ใช�ในก�รตรวัจัตร�ค์วั�มัค่์บหน��ระดบั 
โลก ในก�รนำ�นโยบ�ยเกี� ยวักบัโรค์ไม่ั 
ติดต่อเร่ �อรงัไปใช� และมีัก�รสำำ�รวัจัทุก 
ๆ สำองปี แบบสำำ�รวัจั CCS นั�นมีัค์ำ�ถ�มัที�  

การเลือักใช้้ การเผย่แพร่ การดำำาเนินการ และการประเมิูนผล
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เฉพ็�ะเจั�ะจังไปยงัระบบก�รตรวัจัตร� 
กิจักรรมัท�งก�ยขีองประช�กรในแต่ละ 
กลุ่มัอ�ยุที�ค์รอบค์ลุมัโดยขี�อแนะนำ�ขีอง 
องค์ก์�รอน�มัยัโลกด��นกิจักรรมัท�ง- 
ก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง และก�ร 
ตรวัจัตร�ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�ง- 
ก�ยระดบัช�ติที� มีัอย่้ตั�งแต่พ็.ศ. 2562 
ประเทศสำมั�ชิกขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก 
ต�องนำ�เขี��เอกสำ�รเพ่็� อสำนับสำนุนก�ร 
ตอบก�รสำำ�รวัจันี� ในพ็.ศ. 2562 ประ- 
เทศสำมั�ชิกขีององค์ก์�รอน�มััยโลก 
จัำ�นวัน 78 ประเทศ (ร�อยละ 40) จั�กทั�งสิำ �น  
194 ประเทศ ร�ยง�นว่ั� มีัขี�อแนะนำ�ด��น 
กิจักรรมัท�งก�ย (136) มีัก�รวิัเค์ร�ะห ์
เ อ ก สำ � ร โ ด ย ล ะ เ อี ย ด เ กี� ย วั กับ ก � ร 
ตอบแบบสำำ�รวัจั CCS ในพ็.ศ. 2562  
และระบุว่ั�มีัเพี็ยง 2 ใน 3 จั�กประเทศ 
สำมั�ชิก 78 ประเทศที� มีัขี�อแนะ นำ � 
ระดบัช�ติ ได�แนบขี�อแถลงว่ั� ประช�กร 

ขีองตนค์วัรทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเท่�ใด  
และจั�กกลุ่มันี� มีัเพี็ยง 42 ประเทศที�ทำ� 
ต�มัขี�อแนะนำ�ระดบัโลกขีององค์ก์�ร 
อน�มััยโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ยเพ่็� อ 
สุำขีภั�พ็ประจัำ� พ็.ศ. 2553 อย่�งค์รบถ�วัน 
ขี�อม้ัลจั�ก พ็.ศ. 2564 และก�รสำำ�รวัจัที�  
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Guideline Development Group (GDG)

The Guideline Development Group consisted of a broad group of relevant experts in the field and end users of,
and persons affected by, the recommendations. The members of the Guideline Development Group included:

A first GDG meeting was held 2–4 July 2019, at which the GDG decided on the PI/ECO questions, reviewed
the existing systematic reviews, and identified updates required. The Group agreed on the process for
decision-making on recommendations and the strength of the evidence to be applied at the second GDG
meeting. The second meeting was held 11–14 February 2020; updated evidence was reviewed and final
recommendations agreed upon by consensus.

Dr Salih Saad Al-Ansari (advocate in health promotion
and education to combat NCDs through physical
activity and walking); Dr Stuart Biddle (physical activity
and sedentary behaviour, and behaviour change);
Dr Katja Borodulin (physical activity in pregnancy and
older adults); Dr Matthew Buman (sleep, sedentary
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chronic conditions); Dr Greet Cardon (physical activity
in children and adolescents); Ms Catherine Carty
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Dr Jean-Philippe Chaput (sleep, sedentary behaviour
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Dr Sebastien Chastin (physical activity, sedentary
behaviour and health, objective measurement of physical
activity and sedentary behaviour); Dr Paddy Dempsey
(physical activity and sedentary behaviour in
adults and people living with chronic conditions);
Dr Loretta DiPietro (physical activity in pregnancy
and older adults); Dr Ulf Ekelund (sedentary behaviour
and physical activity, physical activity in children and
adolescents); Dr Joseph Firth (physical activity and
mental health); Dr Christine Friedenreich (physical
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activity and cancer risk); Dr Leandro Garcia (physical
activity and health in adults); Dr Muthoni Gichu

(policy implementation, national government);
Dr Russ Jago (physical activity in children and
adolescents); Dr Peter Katzmarzyk (physical activity
and sedentary behaviour); Dr Estelle V. Lambert
(physical activity and obesity); Dr Michael Leitzmann
(sedentary behaviour and physical activity in people
living with chronic conditions); Dr Karen Milton
(translating recommendations into practice);
Dr Francisco B. Ortega (physical activity in children and
adolescents, mental health and objective measurement);
Dr Chathuranga Ranasinghe (promotion of physical
activity and health in the community, workplace and
school settings); Dr Emmanuel Stamatakis (physical
activity and sedentary behaviour and multiple health
outcomes in adults); Dr Anne Tiedemann (physical
activity in older adults); Dr Richard Troiano (policy
development); Dr Hidde van der Ploeg (physical activity
and sedentary behaviour in adults); Ms Vicky Wari
(policy implementation – national government);
Dr Roger Chou (Pacific Northwest Evidencebased
Practice Center and Professor of Medicine,
Departments of Medicine, Medical Informatics and
Clinical Epidemiology of the Oregon Health and Science
University) served as GRADE methodologist. Further
details of the GDG are available in Annex 2.
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External Review Group (ERG)

Seven peer reviewers were drawn from a list of
individuals suggested by the GDG and Steering Group.
They provided relevant expertise, including programme
implementation and represented all six WHO regions.
The ERG reviewed the draft guidelines and provided
feedback to the Steering Group on issues of clarity and
implementation, which was incorporated, as appropriate.
External peer reviewers did not make changes to the
recommendations. External peer reviewers are listed
in Annex 2.

Declarations of Interest

All GDG members and external peer reviewers
completed and submitted a WHO Declaration of Interests
form and signed confidentiality undertakings prior
to attending any GDG meetings. The Steering Group
reviewed and assessed the submitted curriculum vitae
and declarations of interest and performed an internet
and publications search to identify any obvious public
controversies or interests that may lead to compromising
situations. The names and brief biographies of all
proposed GDG members were published on the WHO
Physical Activity webpage for public consultation for
a period of 14 days. No comments were received. If
additional guidance on management of any declaration
or conflicts of interest had been required, the Steering
Group would have consulted with colleagues in Office
of Compliance, Risk Management and Ethics. If deemed
necessary, individuals found to have conflicts of interest,
financial or non-financial, would have been excluded
from participation on any topics where interests were
conflicting. The management of conflicts of interest
was reviewed throughout the process. GDG members
were required to update their Declaration of Interest, if
necessary, before each meeting and a verbal declaration
of interest was solicited at the beginning of each GDG
meeting. Declared interests of the GDG and of the
external peer reviewers are summarized in Annex 3.
No conflict of interest was identified.

Peer review

The draft guidelines were reviewed by seven external
peer reviewers identified by the GDG and Steering
Group. External peer reviewers were requested to
provide comments on issues of clarity, presentation of
the evidence, and implementation; comments were
incorporated as appropriate. External peer reviewers
could not change the recommendations decided upon
by the GDG. External peer reviewers are listed in Annex
2; a summary of declarations of interest are provided in
Annex 3. In addition, inputs were actively sought from
WHO regional offices.
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