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กิจักรรมท�งก�ยดี็ต�อหวััใจั จิัตใจั แลุ่ะร��งก�ย กิจักรรมัท�งก�ยทั�วัไปสำ�มั�รถช่ั้วัยและป้องกนัโรค์หวััใจั 
โรค์เบ�หวั�นชั้นิดที�  2 และโรค์มัะเร็ง ซ่� งโรค์ดังกล่�วัเป็นสำ�เหตุขีองก�รเสีำยชีั้วิัตเก่อบ 3 ใน 4  
ขีองก�รเสีำยชีั้วิัตทั� วัโลก กิจักรรมัท�งก�ยยงัสำ�มั�รถบรรเท�อ�ก�รซ่มัเศร��และวิัตกกงัวัล และเพิ็� มั 
ประสิำทธิิภ�พ็ในก�รคิ์ด ก�รเรียนร้� และค์วั�มัเป็นอย่้โดยรวัมั

แมจ้ัะทำ�กิจักรรมท�งก�ยเพีัยงเล็ุ่กนอ้ย แต� ก็ยงัดี็กวั��ไม� ได็ลุ้่งม่อทำ� แถมยิ�งทำ�ก็จัะยิ�งสำ� งผู้ลุ่ดี็  
โดย WHO แนะนำ�ให�ผู้้�ใหญ่่ทำ�กิจักรรมัประเภทแอโรบิกในระดบัป�นกล�ง อย่�งน�อย 150 – 300 น�ทีต่อสำปัด�ห ์ 
(หร่อทำ�กิจักรรมัอ่�นที�ค์ล��ยกนัในระดบัหนกั) สำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่น ค์วัรทำ�กิจักรรมัประเภทแอโรบิกในระดบั 
ป�นกล�งประมั�ณ 60 น�ทีต่อวันั เพ่็�อสุำขีภ�พ็ที�ดี

ท่กกิจักรรมท�งก�ยนบัหมด็ เพ็ร�ะกิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถทำ�ได�แมั�จัะอย่้ในที�ทำ�ง�น ออกกำ�ลงัก�ย  
พ็กัผู่้อน หร่อเดินท�ง เช่ั้น เดิน เล่นสำเก็ตบอรด์ หร่อป่� นจักัรย�น เช่ั้นเดียวักนักบัก�รทำ�ง�นบ��นในทุก ๆ วันั

ก�รสำร�้งคัวั�มแข็งแรงกลุ่�้มเน่ �อมีประโยช่นต์�อท่กคัน ผู้้�ใหญ่่ที�มีัอ�ยุตั�งแต่ 65 ปีขี่ �นไป ค์วัรทำ�กิจักรรมั 
ท�งก�ยเพ่็�อส่ำงเสำริมัก�รทรงตวััและก�รเค์ล่�อนไหวัขีองร่�งก�ย นอกจั�กนี� ก�รสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงให�กบั 
กล��มัเน่�อยงัช่ั้วัยป้องกนัก�รล�มัและช่ั้วัยเสำริมัสำร��งสุำขีภ�พ็ก�ยให�แข็ีงแรง

พัฤติกรรมเน่อยนิ�งที�ม�กเกินไปจัะสำ�งผู้ลุ่ร�้ยต�อร��งก�ย เพ็ร�ะก�รเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยที�น�อยเกินไป 
จัะเพิ็�มัค์วั�มัเสีำ�ยงต่อก�รเป็นโรค์หวััใจั โรค์มัะเร็ง และโรค์เบ�หวั�นชั้นิดที�  2 ดงันั�นจัง่ค์วัรเค์ล่�อนไหวัร่�งก�ย 
อย่้เสำมัอเพ่็�อสุำขีภ�พ็ร่�งก�ยที�แข็ีงแรง

ท่กคันได็ป้ระโยช่นจ์ั�กก�รทำ�กิจักรรมท�งก�ยม�กข้ �นแลุ่ะลุ่ด็พัฤติกรรมเน่อยนิ�งลุ่ง ไม่ัว่ั�จัะเป็น 
สำตรีตั�งค์รรภห์ร่อมั�รด�หลงัค์ลอด หร่อแมั�แต่ค์นที�มีัภ�วัะเร่ �อรงัหร่อค์นพิ็ก�รก็ต�มั

ห�กประชั้�กรโลกทำ�กิจักรรมัท�งก�ยกนัมั�กขี่ �น อตัร�ก�รเสีำยชีั้วิัตทั� วัโลก 4 ใน 5 ต่อปีจัะลดลงได�  
แผู้นยุทธิศ�สำตร์โลกนี�สำ�มั�รถช่ั้วัยให�ประเทศต่�ง ๆ  พ็ฒัน�นโยบ�ยด��นสุำขีภ�พ็ที�ออกแบบโดยหลกัฐ�นเชิั้ง 
ประจักัษแ์ละส่ำงเสำริมัก�รดำ�เนินแผู้นปฏิิบติัก�รระดบัโลกเพ่็� อส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยขีององค์ก์�ร 
อน�มัยัโลก ในปี 2561–2573

ก�รดำ�เนินก�รและก�รลงทุนในนโยบ�ยเพ่็� อส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยและลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง  
จัะสำ�มั�รถช่ั้วัยให�บรรลุเป้�หมั�ยก�รพ็ฒัน�ที�ยั�งย่น หร่อ Sustainable Development Goals (SDGs)  
วั�ระก�รพ็ฒัน�ปี 2573 โดยเฉพ็�ะเป้�หมั�ยที�  3 ก�รมีัสุำขีภ�พ็และค์วั�มัเป็นอย่้ที�ดี (SDG3) เป้�หมั�ยที�  11  
เม่ัองและถิ�นฐ�นมันุษยที์�ยั�งย่น (SDG11) เป้�หมั�ยที� 13 ก�รรบัม่ัอก�รเปลี�ยนแปลงสำภ�พ็ภ้มิัอ�ก�ศ (SDG13)  
รวัมัถง่เป้�หมั�ยที�  4 ก�รศก่ษ�ที�เท่�เทียมั (SDG4) ค์วับค่้์ไปกบัเป้�หมั�ยอ่�น ๆ

ทุกขยับนัืบหมด
ขียบัร่�งก�ยกนัเถอะ ทำ�ได�ทุกค์น ทุกที�  ทุกวันั
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2

บทนืำา
 กิจักรรมัท�งก�ยทั�วัไปเป็นป่จัจัยัสำ�ค์ญั่ 
ในก�รป้องกันและจััดก�รกับโรค์ไม่ัติดต่อ 
เร่ �อรงั (Noncommunicable diseases: NCDs) เช่ั้น  
โรค์หวััใจัและหลอดเล่อด โรค์เบ�หวั�นชั้นิดที�  2  
และกลุ่มัโรค์มัะเร็ง กิจักรรมัท�งก�ยยงัส่ำงผู้ลดี 
ต่อสุำขีภ�พ็จิัต เช่ั้น ป้องกนัภ�วัะสำมัองเส่ำ�อมั และ 
อ�ก�รขีองภ�วัะซม่ัเศร��และวิัตกกงัวัล นอกจั�ก 
นี�ยงัสำ�มั�รถรกัษ�นำ ��หนกัให�อย่้ในเกณฑ์ที์�ดีและ 
ช่ั้วัยรกัษ�สุำขีภ�พ็ทั�วัไป ก�รประเมิันทั�วัโลกพ็บว่ั�  
ผู้้�ใหญ่่ 27.5% (1) และวัยัรุ่น 81% (2) ไม่ัอย่้ 
ในเกณฑ์ต์�มัขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก ปี 2553 (3) และไม่ัมีั 
พ็ฒัน�ก�รที� ดีขี่ �นในช่ั้วัง 10 ปีที� ผู่้�นมั� อีกทั�ง 

ยงัเห็นถง่ค์วั�มัไม่ัเท่�เทียมักนั โดยขี�อม้ัลแสำดง 
ให� เห็นในหล�ยประเทศว่ั� เพ็ศหญิ่งมีัก�ร 
เค์ล่�อนไหวัร่�งก�ยที�น�อยกว่ั�เพ็ศชั้�ย และมีั 
ค์วั�มัแตกต่�งขีองระดบักิจักรรมัท�งก�ยอย่�ง 
มั�กระหว่ั�งกลุ่มัประเทศร�ยได�ส้ำงกว่ั�และตำ�� 
กว่ั� และระหว่ั�งประเทศและภ้มิัภ�ค์

ขอบเขติ
 ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ยและ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก 
ประกอบไปด�วัยขี�อแนะนำ�ด��นสำ�ธิ�รณสุำขี 
ที�มีัหลกัฐ�นอ��งอิง โดยมีัขี�อแนะนำ�สำำ�หรบัเด็ก 
วััยรุ่น ผู้้� ใหญ่่ ผู้้� ส้ำงอ�ยุ  เกี� ยวักับปริมั�ณ 
กิจักรรมัท�งก�ย (ค์วั�มัถี�  ระดบัค์วั�มัหนัก  
และระยะเวัล�ในก�รทำ�) ที� จัำ�เป็น เพ่็� อเป็น 
ผู้ลดีต่อสุำขีภ�พ็และลดค์วั�มัเสีำ� ยงต่อโรค์ 
ต่�ง ๆ ลง และนับว่ั�เป็นค์รั�งแรกที� มีัก�รให� 
ขี�อแนะนำ�เกี� ยวัขี�องกับพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง 
และผู้ลลพั็ธิด์��นสุำขีภ�พ็ เช่ั้นเดียวักนักบัขี�อ 
แนะนำ�สำำ�หรับกลุ่มัประชั้�กรกลุ่มัย่อย เช่ั้น  
สำตรีตั�งค์รรภแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอด รวัมัถง่ผู้้�ที�  
มีัภ�วัะเร่ �อรงัหร่อค์นพิ็ก�ร

กลุ่มเป้าหมาย
 ขี�อแนะนำ�นี�จัดัทำ�ขี่ �นสำำ�หรบัผู้้�กำ�หนด 
นโยบ�ยในกระทรวังสำ�ธิ�รณสุำขี กระทรวัง- 
ศก่ษ�ธิิก�ร กระทรวังก�รท่องเที�ยวัและก�รกีฬ�  
กระทรวังแรงง�นและสำวัสัำดิก�รสำังค์มั และ 
กรมักิจัก�รเด็กและเย�วัชั้น ในประเทศที�มีัร�ย 
ได�ตำ��ไปจันถง่ประเทศที�มีัร�ยได�ส้ำง และเจั��หน��ที�  
รฐัที�รบัผิู้ดชั้อบด��นก�รพ็ฒัน�ในระดบัประเทศ  
ระดบัภ้มิัภ�ค์ หร่อระดบัเทศบ�ล ในก�รเพิ็�มั 
กิจักรรมัท�งก�ยให�มั�กขี่ �นและลดพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งลงในกลุ่มัประชั้�กรผู่้�นเอกสำ�รแนะนำ�  
รวัมัถง่กลุ่มับุค์ค์ลที�ทำ�ง�นในองค์ก์รที� ไม่ัขี่ �นกบั 
รฐับ�ล บุค์ล�กรในภ�ค์ก�รศก่ษ� ภ�ค์เอกชั้น  
และด��นง�นวิัจัยั และบุค์ล�กรที�ให�บริก�รด��น 
สุำขีภ�พ็



1GRADE: ระดัับข้องก�รประเมิันก�รพััฒน�และก�รประเมิันผลข้องข้้อแนะนำ�
ข้้อมูัลออนไลน์ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/3366
57/9789240015111-eng.pdf

3

ขั�นืติอนืในืกำารพัฒนืา
 ขี� อ แ น ะ นำ � ดั ง ก ล่ � วั เ ป็ น ไ ป ต � มั 
ค่้์ ม่ั อ ก � ร พ็ัฒ น� ขี�อ แน ะ นำ � ขี อ ง อ ง ค์์ก � ร 
อน�มัยัโลก (4) กลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ� (GDG)  
ก่อตั�งขี่ �นในปี 2562 ประกอบไปด�วัยผู้้�เชีั้�ยวัชั้�ญ่ 
เฉพ็�ะท�งและผู้้�มีัส่ำวันได�เสีำยที� เกี�ยวัขี�องจั�ก 6  
ภ้มิัภ�ค์ในองค์ก์�รอน�มัยัโลก ก�รประชุั้มัขีอง 
กลุ่มันี�เกิดขี่ �นในเด่อนกรกฎ�ค์มั พ็.ศ. 2562  
เพ่็�อกำ�หนดค์ำ�ถ�มัหลกั ทบทวันหลกัฐ�นที�มีัอย่้ 
และขี�อตกลงเกี� ยวักับเค์ร่� องม่ัอสำำ�หรับก�ร
ปรบัปรุงวัรรณกรรมัให�ทนัสำมัยั และประเด็น 
ใดที�จัำ�เป็นต�องทบทวันวัรรณกรรมัเพิ็� มัเติมั  
ในเด่อนกุมัภ�พ็นัธิ ์พ็.ศ. 2563 ได�มีัก�รประชุั้มั 
ในกลุ่มัพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�นี�อีกค์รั�ง เพ่็�อทบทวัน 

หลักฐ�นขีองผู้ลลัพ็ธิที์� มีัค์วั�มัจัำ�เป็นและ 
สำำ�ค์ญั่ เพ่็�อพิ็จั�รณ�ถง่ประโยชั้นแ์ละโทษ คุ์ณค่์�  
สิำทธิิพิ็เศษ ค์วั�มัเป็นไปได� และก�รยอมัรบั และ 
ค์วั�มัหมั�ยโดยนยัขีองค์วั�มัเสำมัอภ�ค์และวิัธีิ 
ก�ร ขี�อแนะนำ�ได�รบัก�รพ็ฒัน�ผู่้�นฉนัท�มัติ 
และเผู้ยแพ็ร่ออนไลนส์ำ�หรบัก�รปร่กษ�ห�- 
ร่อสำ�ธิ�รณะ ขี�อแนะนำ�ฉบบัสำมับ้รณ์โดยย่อ 
จัะอย่้ในหวััขี�อต่อไป และสำ�มั�รถด้ขี�อม้ัลต�ร�ง  
GRADE และขี�อม้ัลหลกัฐ�นเพิ็�มัเติมัได�ในภ�ค์ 
ผู้นวักเว็ับไซต ์ ; ขี�อม้ัลหลกัฐ�น1 เค์ร่� องม่ัอที�  
ใชั้�ได�จัริงเพ่็�อก�รสำนบัสำนุนให�เกิดก�รนำ�ไปใชั้�  
ก�รเผู้ยแพ็ร่ ก�รวั�งแผู้นก�รส่ำ�อสำ�ร และก�ร 
ดำ�เนินก�รขีองขี�อแนะนำ�เหล่�นี� จัะช่ั้วัยสำนบัสำนุน 
รฐับ�ลและผู้้�มีัส่ำวันได�เสีำยให�ทำ�ง�นร่วัมักนัเพ่็�อ 
เพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ยและลดพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�ง 
ในก�รใชั้�ชีั้วิัต

ข้อแนืะนืำา
 ค์ำ�แนะนำ�ด��นสำ�ธิ�รณสุำขีได�รับก�ร 
เผู้ยแพ็ร่ในขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
และพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก 
ซ่� งเป็นขี�อแนะนำ�สำำ�หรับทุกกลุ่มัประชั้�กร 
และทุกกลุ่มัอ�ยุ ตั�งแต่อ�ยุ 5 ปีถง่ 65 ปีขี่ �นไป  
โดยไม่ั ได�ค์ำ�น่งถ่งเพ็ศ ภ้มิัหลังวััฒนธิรรมั  
หร่อสำถ�นะท�งเศรษฐกิจัและสำงัค์มั นอกจั�กนี� 
ขี�อแนะนำ�ยังเกี� ยวัขี�องกับผู้้�ค์นในทุกค์วั�มั 
สำ�มั�รถ สำำ�หรับผู้้�ที� มีัป่ญ่ห�โรค์เร่�อรงัและ/ 
หร่อพิ็ก�ร และสำตรีตั�งค์รรภแ์ละมั�รด�หลงั 
ค์ลอด ค์วัรปฏิิบติัต�มัขี�อแนะนำ�เม่ั�อเป็นไปได� 
และสำ�มั�รถทำ�ได�
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เด็กและวััยรุ่นื
(อายุ 5-17 ปี)
 

กิจักรรมัท�งก�ยสำร��งคุ์ณประโยชั้นด์��นสุำขีภ�พ็มั�กมั�ยต่อเด็กและวัยัรุ่น  
ทั�งก�รเสำริมัสำร��งค์วั�มัแข็ีงแรงท�งร่�ยก�ย (ค์วั�มัแข็ีงแรงขีองระบบหมุันเวีัยน 
โลหิตและกล��มัเน่�อ) สุำขีภ�พ็ที� เกี�ยวักบัหลอดเล่อด (ค์วั�มัดนัโลหิต ไขีมันัในเล่อด 
นำ ��ต�ลในเล่อด และก�รต่อต��นอินซ้ลิน) สุำขีภ�พ็กระด้ก ผู้ลต่อประสำ�ทก�รรบัร้� (ก�รเรียนร้� 
ก�รคิ์ดวิัเค์ร�ะห)์ สุำขีภ�พ็จิัต (ลดอ�ก�รเค์รียด) และลดภ�วัะโรค์อ�วัน

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

ต่อสุำขีภ�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�งปลอดภยัและมีัโอก�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�งสุำขีภ�พ็ที� ไ ม่ั ดี 
ทั�งโรค์อ�วันที� เพิ็�มัขี่ �น สุำขีภ�พ็หลอดเล่อด ค์วั�มัแข็ีงแรง ค์วั�มัประพ็ฤติ/พ็ฤติกรรมัเอ่ �อสำงัค์มั  

และระยะเวัล�นอนหลบัที�ลดลง 

แนะนำ�ให:้

คัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกใน 
ระด็บัหนกั เช่�นเดี็ยวักบัก�รสำร�้งคัวั�มแข็ง- 
แรงใหก้บักลุ่�้มเน่ �อแลุ่ะกระด้็กอย��งนอ้ย 
สำปัด็�หล์ุ่ะ 3 วันั
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เด็็กแลุ่ะวัยัร่�นคัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยระด็บั 
ป�นกลุ่�ง-หนกั เฉลีุ่�ยอย��งนอ้ยวันัลุ่ะ 60 น�ที 
ตลุ่อด็ทั�งสำปัด็�ห ์โด็ยเนน้ไปที�ก�รทำ�กิจักรรม 
ท�งก�ยแบบแอโรบิก

อย่างน้ือย

กิิจกิรรมทางกิายระดัับปานกิลาง-หนักิ
ตลอดัสััปดั�ห์์ และค์วรทำำ�กิจกรรมั
ทำ�งก�ยแบบแอโรบิก

ควรทำากิิจกิรรมทางกิายแบบแอโรบิกิ 
ในระดัับห์นักและยืดัหย่�นกิล้ามเนื�อและ 
กิระดูักิไปด้ัวยกัน

นืาท่ต่ิอวัันื

วัันืต่ิอสัปดาห์

>

>

แนะนำ�ให:้
เด็็กแลุ่ะวัยัร่�นคัวัรจัำ�กดั็เวัลุ่�ที� ใช่ ้ ไปกบั 
พัฤติกรรมเน่อยนิ�ง โด็ยเฉพั�ะเวัลุ่�ที�อย้�กบั 
หน�้จัอเพ่ั�อก�รสำนัทน�ก�ร

>

ข้้อแนะนำา

อย่างน้ือย

จำากัด
ระยะเวัลาท่� ใช้้ ไปกับ
พฤติิกรรมเนืือยนิื�ง 
โดัยเฉพั�ะเวล�ท่ำ�อยู� กับห์น้�จอ



วััยผู้้้ใหญ่ 
(อายุ 18-64 ปี) 

ในวัยัผู้้�ใหญ่่ ก�รออกกำ�ลงัก�ยจัะเอ่ �อประโยชั้นต่์อผู้ลลพั็ธิท์�งสุำขีภ�พ็ 
ทั�งสุำขีภ�พ็ร่�งก�ยโดยรวัมั โรค์หลอดเล่อดหัวัใจั ภ�วัะค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง  
มัะเร็งเฉพ็�ะจุัด1 เบ�หวั�นชั้นิดที�สำอง สุำขีภ�พ็จิัต (ลดอ�ก�รกงัวัลและเค์รียด)  
สุำขีภ�พ็ขีองสำมัอง ก�รนอนหลบั มั�ตรวัดัภ�วัะโรค์อ�วันอ�จัจัะดีขี่ �นได�ด�วัย

แนะนำ�ให:้

ผู้้ ใ้หญ�ท่กคันคัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยท ั�วัไปในท่กวันั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง ค์วั�มัแน่นอนขีองหลกัฐ�น
ประกอบเช่ั้�อถ่อได�

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

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

ผู้้ ใ้หญ�คัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิก 
ระด็บัป�นกลุ่�ง อย��งนอ้ย 150-300 น�ที หร่อ 
ทำ�กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกระด็บัหนกั 
อย��งนอ้ย 75-150 น�ที หร่อทำ�ผู้สำมผู้สำ�นกนั  
โด็ยทำ�ตลุ่อด็ทั�งสำปัด็�ห ์เพ่ั�อผู้ลุ่ดี็ต�อส่ำขภ์�พั 

อย��งต�อเน่�อง 

วัยัผู้้ ้ใหญ�คัวัรทำ�กิจักรรมสำร�้งคัวั�ม 
แข็งแรงใหก้บักลุ่�้มเน่ �อที�ใช่ก้ลุ่�้มเน่ �อ 
หลุ่กัท่กสำ�วันที�ระด็บัป�นกลุ่�งข้ �นไป  
อย��งนอ้ย 2 วันัต�อสำปัด็�หเ์พ่ั�อเสำริมสำร�้ง 
ส่ำขภ์�พัที�ดี็

>

>

>

อย่างน้ือย

ถึึง ถึึง
หรือ150 75

300 150
นาทีี

วััน

นาทีี

อย่างน้ือย

สำำาหรับกิิจกิรรมทางกิาย 
แบบแอโรบิกิระดัับ
ปานกิลาง

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิาย แบบแอโรบิกิ 
ระดัับหนักิ

หรือทั�งสำองแบบผสำมผสำานกัินตลอดัสัำปดัาห์

สำำ าหรับกิิจกิรรมสำร้างความ 
แข็็งแรงให้กัิบกิล้ามเนื�อท่� ใช้้ 
กิล้ามเนื�อหลักิท่กิสำ�วนท่�ระดัับ 
ปานกิลางข้็�นไป

เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่างน้ือย

สัปดาห์ 
ต่ิอ

1 มัะเร็งเฉพั�ะจุดัได้ัแก�  กระเพั�ะปัสัสั�วะ, ทำรวงอก, ลำ�ไส้ัให์ญ่�, เย่�อบุมัดัลูก, ห์ลอดัอ�ห์�ร, กระเพั�ะอ�ห์�ร และไต

ข้อ
แน

ะน
ำ�เ

กี่�ย
วกี่

บกี่
จกี่

รร
มท

�ง
กี่�

ย 
พฤ

ติกี่
รร

มเ
นือ

ยนิ
�ง 

แล
ะกี่

�ร
นอ

นห
ลับ

 สำ
ำ�ห

รับ
เด็

กี่ท่
�ม่อ

�ยุ
ติำ� �

กี่ว่
� 

5 
ปี
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เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:

หรือออกิกิำาลังแบบผสำมผสำานกัินตลอดัสัำปดัาห์

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

ก � ร เ สีำ ย ชีั้ วิั ต จั � ก ทุ ก สำ � เห ตุ  ก � ร เ สีำ ย ชีั้ วิั ต จั � ก โร ค์ ห ล อ ด เ ล่ อ ด หัวัใจั  แ ล ะ โร ค์ มั ะ เร็ง 
โอก�สำในก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหวััใจั มัะเร็ง และเบ�หวั�นชั้นิดที�สำอง

ค์ำ�แนะนำ�แบบมีัเง่�อนไขี หลกัฐ�นประกอบเช่ั้�อถ่อได�

แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบเช่ั้�อถ่อได�

แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบเช่ั้�อถ่อได�

วััยผู้้้ใหญ่ (อายุ 18-64 ปี) 

วัยัผู้้ ้ใหญ�สำ�ม�รถเพิั�มระยะเวัลุ่�ในก�รทำ� 
กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกในระด็บั 
ป�นกลุ่�งได็ม้�กกวั� � 300 น�ที หร่อทำ� 
กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกในระด็บัหนกั 
ม�กกวั�� 150 น�ที หร่อทำ�ผู้สำมผู้สำ�นกนั 
ระหวั��งกิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกใน 
ระด็บัป�นกลุ่�งแลุ่ะระด็บัหนกัไปตลุ่อด็ทั�ง 
สำปัด็�ห ์เพ่ั�อส่ำขภ์�พัที�ดี็ยิ�งข้ �น

>

ข้อ
แนื

ะนื
ำาส

ำาห
รับ

กา
รป

ฏิบั
ติติ

าม
ท่�ด่ • ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำกันิดย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย

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

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

แนะนำ�ให:้
ในวัยัผู้้ ้ใหญ�  คัวัรจัะจัำ�กดั็เวัลุ่�ที�ใช่ ้ไปกบั 
พัฤติกรรมเน่อยนิ�ง แลุ่ะทด็แทนเวัลุ่�เหลุ่�� 
นั�นด็ว้ัยก�รทำ�กิจักรรมท�งก�ยในท่กระด็บั  
(รวัมถง้ระด็บัเบ�) เพ่ั�อสำร�้งเสำริมส่ำขภ์�พัที�ดี็

ในวัยัผู้้ ้ ใหญ�  คัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ย 
ในระด็บัป�นกลุ่�ง-หนักให้ม�กกวั� �ที� 
แนะนำ�ไวั ้ เพ่ั�อลุ่ด็ผู้ลุ่กระทบที�เป็นอนัตร�ย
ต�อส่ำขภ์�พัจั�กพัฤติกรรมเน่อยนิ�ง

>

>

ข้้อแนะนำา

มากกว่ัา มากกว่ัา
หรือ

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิาย แบบแอโรบิกิ 
ระดัับปานกิลาง

สำำาหรับกิิจกิรรมทาง 
กิายแบบแอโรบิกิ

ระดัับปานกิลาง

นาทีี นาทีี

จำากัด

แทนืท่�

เวัลาท่� ใช้้ ไปกับ
พฤติิกรรมเนืือยนิื�ง 

ด้วัยกิจกรรมทางกาย
ในืทุก ๆ ระดับ
(รวมัถึึงระดัับเบ�)
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ผู้้้ส้งอายุ
(อายุ 65 ปีขึ�นืไป) 

กิ จั ก ร ร มั ท � ง ก � ย จั ะ เ อ่ �อ ป ร ะ โ ย ชั้ น์ ต่ อ สุำ ขี ภ � พ็ ขี อ ง ผู้้� ส้ำ ง อ � ยุ 
ทั�งสุำขีภ�พ็ร่�งก�ยโดยรวัมั โรค์หลอดเล่อดหัวัใจั ภ�วัะค์วั�มัดนัโลหิตส้ำง  
มัะเร็งเฉพ็�ะจุัด เบ�หวั�นชั้นิดที�สำอง สุำขีภ�พ็จิัต (ลดอ�ก�รกงัวัลและเค์รียด)  
ก�รรบัร้�ขีองสำมัอง ก�รนอนหลบั มั�ตรวัดัภ�วัะโรค์อ�วันอ�จัจัะดีขี่ �นด�วัย ก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยในผู้้�ส้ำงอ�ยุจัะช่ั้วัยป้องกนัก�รหกล�มัและอุบติัเหตุจั�กก�รหกล�มั  
รวัมัถง่ก�รผุู้กร่อนและค์วั�มัสำ�มั�รถในก�รทำ�ง�นขีองกระด้ก 

แนะนำ�ให:้

ผู้้ส้้ำงอ�ย่คัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยท ั�วัไปในท่กวันั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

ผู้้ ส้้ำงอ�ย่คัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยแบบ 
แอโรบิกที� ระด็ ับป�นกลุ่�ง อย� �งน้อย  
150-300 น�ที หร่อทำ�กิจักรรมท�งก�ย 
แบบแอโรบิกที�ระด็บัหนกั หร่อทำ�ผู้สำมผู้สำ�น 
ก ันท ั�งระด็ ับป�นกลุ่�งแลุ่ะระด็ ับหนัก 
อย��งเท��เทียมกนั อย��งนอ้ย 75-150 น�ที  
ตลุ่อด็ทั�งสำปัด็�ห ์เพ่ั�อส่ำขภ์�พัที�ดี็
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

>

>

ผู้้ส้้ำงอ�ย่คัวัรทำ�กิจักรรมสำร�้งคัวั�ม 
แข็งแรงใหก้บักลุ่�้มเน่ �อที�ใช่ก้ลุ่�้มเน่ �อ 

หลุ่กัท่กสำ�วันที�ระด็บัป�นกลุ่�งข้ �นไป 
อย��งนอ้ย 2 วันัต�อสำปัด็�ห ์เพ่ั�อส่ำขภ์�พั 
ที�ดี็ข้ �น
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

ในก�รทำ� กิจักรรมท�งก�ยแต� ลุ่ะ 
สำปัด็�ห ์ ผู้้ส้้ำงอ�ย่คัวัรทำ�กิจักรรมท�ง- 
ก�ยหลุ่�ยร้ปแบบเพ่ั�อเนน้ไปที�ก�รสำร�้ง 
คัวั�มสำมด่็ลุ่แลุ่ะคัวั�มแข็งแรงใหร้��ง- 
ก�ย ที�ระด็บัป�นกลุ่�งข้ �นไป อย��งนอ้ย 
3 วันัต�อสำปัด็�ห ์ เพ่ั�อสำร�้งเสำริมคัวั�ม 
สำ�ม�รถในก�รทำ�ง�นแลุ่ะป้องกนัก�ร
หกลุ่ม้
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

>

>

อย่างน้ือย

ถึึง ถึึง

หรือ150 75
300 150

นาทีี นาทีี

อย่างน้ือย

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิาย แบบแอโรบิกิ 
ระดัับปานกิลาง

หรือผสำมผสำานทั�ง 2 ระดัับอย�างเท�าเท่ยมกัินตลอดัทั�งสัำปดัาห์

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิาย แบบแอโรบิกิ 
ระดัับปานกิลาง

วััน

สำำาหรับกิิจกิรรม
สำร้างความแข็็งแรง
ให้กัิบกิล้ามเนื�อ
ท่� ใช้้กิล้ามเนื�อหลักิ
ท่กิสำ�วนในระดัับ
ปานกิลางข้็�นไป

สำำาหรับกิิจกิรรมทางกิาย
ท่�หลากิหลายเพืื่�อเน้น
ไปท่�กิารสำร้างสำมด่ัล
กิารทำางานข็องร�างกิาย
และกิารฝึึกิความแข็็งแรง 
ท่�ระดัับปานกิลางข้็�นไป

เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่างน้ือย

อย่างน้ือย

สัปดาห์ 
ต่ิอ

วััน
สัปดาห์ 

ต่ิอ

ข้อ
แน

ะน
ำ�เ

กี่�ย
วกี่

บกี่
จกี่

รร
มท

�ง
กี่�

ย 
พฤ

ติกี่
รร

มเ
นือ

ยนิ
�ง 

แล
ะกี่

�ร
นอ

นห
ลับ

 สำ
ำ�ห

รับ
เด็

กี่ท่
�ม่อ

�ยุ
ติำ� �

กี่ว่
� 

5 
ปี
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ผู้้้ส้งอายุ (อายุ 65 ปีขึ�นืไป) 

ผู้้ส้้ำงอ�ย่สำ�ม�รถเพิั�มระยะเวัลุ่�ในก�รทำ�กิจัก
รรมท�งก�ยแบบแอโรบิกในระด็บัป�นกลุ่�ง 
ใหม้�กกวั�� 300 น�ที หร่อเพิั�มระยะเวัลุ่�ของ
กิจักรรมท�งก�ยระด็บัหนกัใหม้�กกวั�� 150 
น�ที หร่อท ั�ง 2 ระด็บัผู้สำมกนัตลุ่อด็ทั�งสำปัด็�ห ์
เพ่ั�อส่ำขภ์�พัที�ดี็ข้ �น
ขี�อแนะนำ�ภ�ยใต�เง่�อนไขี มีัหลกัฐ�นย่นยนั

>

ข้้อแนะนำา

สำำ�หรับผู้้�ส้ำงอ�ยุ พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งในปริมั�ณมั�กจัะก่อให�เกิดผู้ลร��ยต่อสุำขีภ�พ็ดังต่อไปนี� 
ก�รเสีำยชีั้วิัตจั�กทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีั้วิัตจั�กโรค์เกี�ยวักบัหลอดเล่อดและหวััใจั ก�รเสีำยชีั้วิัตจั�กโรค์เกี�ยวั- 
เน่�องกบัมัะเร็ง โอก�สำในก�รเกิดโรค์มัะเร็ง โรค์เบ�หวั�นชั้นิดที�สำอง และโรค์หลอดเล่อดและหวััใจั

ข้อ
แนื

ะนื
ำาส

ำาห
รับ

กา
รป

ฏิบั
ติติ

าม
ท่�ด่ • ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำกันิดย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย

• ห�กผู้้�ส้ำงอ�ยุไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�เหล่�นี�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็น 
ประโยชั้นต่์อสุำขีภ�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 และปรับระดบัก�ร 
ออกกำ�ลงัก�ยให�สำมััพ็นัธิก์บัระดบัค์วั�มัแข็ีงแรงได�

แนะนำ�ให:้

ผู้้ส้้ำงอ�ย่คัวัรจัำ�กดั็เวัลุ่�ที�ใช่ ้ไปกบัพัฤติกรรม 
เน่อยนิ� ง  แลุ่ะทด็แทนเวัลุ่�เหลุ่� �นั�นด็ว้ัย 
กิจั กร ร ม ท � ง ก� ย ในท่ กร ะ ด็ ับ  (ร วัม ถ้ง 
ระด็บัเบ�) ซ้�งจัะเอ่ �อประโยช่นต์�อร��งก�ย 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

ผู้้ส้้ำงอ�ย่คัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยในระด็บั 
ป�นกลุ่�ง-หนกัใหม้�กกวั��ขอ้แนะนำ�ที�ให้ ไวั ้
เพ่ั� อลุ่ด็ผู้ลุ่กระทบร�้ยแรงต� อส่ำขภ์�พัจั�ก 
พัฤติกรรมเน่อยนิ�ง
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

>

>

เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:

หรือผสำมผสำานทั�ง 2 ระดัับอย�างเท�าเท่ยมกัินตลอดัทั�งสัำปดัาห์

มากกว่ัา มากกว่ัา
หรือ

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิาย แบบแอโรบิกิ 
ระดัับหนักิ

นาทีี นาทีี
สำำาหรับกิิจกิรรมทาง 

กิายแบบแอโรบิกิ
ระดัับปานกิลาง

จำากัด

แทนืท่�

ระยะเวัลาท่�อย่้เฉยๆ

ด้วัยกิจกรรมทางกาย
ในืทุก ๆ ระดับคัวัามหนัืก
(รวมัถึึงก�รออกกำ�ลังเบ�ๆ)

9



สติร่ม่คัรรภ์์และมารดาหลังคัลอด

กิจักรรมัท�งก�ยระหว่ั�งตั�งค์รรภแ์ละหลงัค์ลอดจัะส่ำงผู้ลดีต่อสุำขีภ�พ็ขีอง 
มั�รด�และท�รกในค์รรภ์ได�ดงันี� ลดค์วั�มัเสีำ�ยงในก�รค์ลอดก่อนกำ�หนด ภ�วัะ 
ค์วั�มัดนัโลหิตส้ำงจั�กก�รตั�งค์รรภ ์ เบ�หวั�นขีณะตั�งค์รรภ ์ นำ ��หนกัเพิ็�มัเกินพิ็กดั 
ขีณะตั�งค์รรภ ์ก�รค์ลอดย�ก ภ�วัะซม่ัเศร��หลงัหลอด และค์วั�มัซบัซ�อนท�งก�รค์ลอดที�พ็บ 
ได�น�อย ไม่ัมีัผู้ลลบต่อนำ ��หนกัแรกค์ลอด และไม่ัมีัก�รเพิ็�มัค์วั�มัเสีำ�ยงให�ท�รกเสีำยชีั้วิัตในค์รรภ์

แนะนำ�ใหส้ำตรีมีคัรรภ์แ์ลุ่ะม�รด็�หลุ่งัคัลุ่อด็ที�ไม�มีขอ้จัำ�กดั็ใด็ ๆ คัวัรจัะ:

ขอ้ม้ลุ่เพิั�มเติม

ทำ�กิจักรรมท�งก�ยท ั�วัไปในท่กวันั ตลุ่อด็ระยะเวัลุ่�ที�ต ั�งคัรรภ์แ์ลุ่ะหลุ่งัคัลุ่อด็
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

ผู้้ห้ญิงที�ทำ�กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระด็บัหนกัเป็นประจัำ� หร่อมีก�ร
เคัลุ่่�อนไหวัร��งก�ยเป็นประจัำ�ก�อนต ั�งคัรรภ์ ์สำ�ม�รถด็ำ�เนินกิจักรรมเหลุ่��นั�น
ต�อไปได็ต้ลุ่อด็ก�รต ั�งคัรรภ์จ์ันหลุ่งัคัลุ่อด็
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระด็บัป�นกลุ่�ง 
อย� �งนอ้ย 150 น�ที ตลุ่อด็ทั�งสำปัด็�ห์เพ่ั� อ 
ส่ำขภ์�พัดี็อย��งย ั�งย่น
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

ทำ�กิจักรรมประเภ์ทแอโรบิกที�หลุ่�ยหลุ่�ยแลุ่
ะกิจักรรมสำร�้งคัวั�มแข็งแรงใหก้บักลุ่�้มเน่ �อ 
แลุ่ะก�รย่ด็เหยียด็เบ� ๆ ก็เป็นประโยช่น ์
ต�อส่ำขภ์�พั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

>

>

>

>

อย่างน้ือย

สำำาหรับกิิจกิรรมทางกิาย
แบบแอโรบิกิท่�ระดัับปานกิลาง

นืาท่
ต่ิอสัปดาห์

150

ข้อ
แน

ะน
ำ�เ

กี่�ย
วกี่

บกี่
จกี่

รร
มท

�ง
กี่�

ย 
พฤ

ติกี่
รร

มเ
นือ

ยนิ
�ง 

แล
ะกี่

�ร
นอ

นห
ลับ

 สำ
ำ�ห

รับ
เด็

กี่ท่
�ม่อ

�ยุ
ติำ� �

กี่ว่
� 
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สติร่ม่คัรรภ์์และมารดาหลังคัลอด

ข้้อแนะนำา

ขอ้คัวัรคัำ�น้งเพิั�มเติมด็�้นคัวั�มปลุ่อด็ภ์ยัในก�รทำ� 
กิจักรรมท�งก�ย สำำ�หรบัสำตรีมีคัรรภ์ค่์ัอ:

ข้อ
แนื

ะนื
ำาส

ำาห
รับ

กา
รป

ฏิบั
ติติ

าม
ท่�ด่ ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยสำักนิด 

ย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย
ห�กสำตรีมีัค์รรภห์ร่อมั�รด� 
หลงัค์ลอดไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มั 
ค์ำ�แนะนำ�เหล่�นี� ได� ก�รทำ� 
กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็น 
ป ร ะ โ ย ชั้ น์ต่ อ สุำ ขี ภ � พ็ ขี อ ง 
พ็วักเขี�แล�วั
สำ ต รี มีั ค์ ร ร ภ์ห 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 
เชิั้งกร�นเป็นประจัำ�ทุกวััน 
สำ�มั�รถลดค์วั�มัเสีำ� ยงจั�ก 
อ�ก�รกลั�นป่สำสำ�วัะไม่ัอย่้

หลีกเลี�ยงก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยในขีณะที�อ�ก�ศร�อนเกินไป 
โดยเฉพ็�ะเม่ั�อมีัค์วั�มัช่ั้�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�ณออกซิเจัน (เช่ั้น กิจักรรมั 
ในที�ส้ำง ห�กไม่ัได�พ็กัอ�ศยัในที�ค์วั�มักดอ�ก�ศส้ำงอย่้แล�วั) 
เลี� ยงกิจักรรมัในท่�นอนหง�ยหลังจั�กช่ั้วัง 3 เด่อนขีอง 
ก�รตั�งค์รรภ์
ห�กต�องมีัก�รแข่ีงขีนัด��นกีฬ�หร่อก�รบริห�รร่�งก�ยที�เกินกว่ั� 
ขี�อแนะนำ� สำตรีมีัค์รรภค์์วัรปรก่ษ�ผู้้�เชีั้�ยวัชั้�ญ่ท�งด��นก�รด้แล 
สุำขีภ�พ็โดยเฉพ็�ะ
สำตรีมีัค์รรภค์์วัรได�รบัขี�อม้ัลจั�กผู้้�ให�บริก�รด��นก�รด้แลสุำขีภ�พ็ 
ถง่สำญั่ญ่�ณที� เต่อนให�หยุดหร่อจัำ�กดัก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย  
และปรก่ษ�ผู้้�ให�บริก�รสุำขีภ�พ็ทนัทีที�เกิดเหตุนั�น ๆ 
ค่์อย ๆ กลบัมั�ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยชั้�� ๆ หลงัจั�กค์ลอดบุตร 
และปรก่ษ�ผู้้�ประกอบวิัชั้�ชีั้พ็ด��นสุำขีภ�พ็ในกรณีผู่้�ค์ลอด

เช่ั้นเดียวักบัวัยัผู้้�ใหญ่่ทั�วั ๆ ไป พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งในสำตรีมีัค์รรภแ์ละมั�รด�หลงัค์ลอดนั�นจัะก่อให�เกิด 
ผู้ลเ สีำยต่อสุำขีภ�พ็ ทั�งก�รเ สีำยชีั้วิัตจั�กทุกสำ�เหตุ  ก�รเ สีำยชีั้วิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั 
ก�รเสีำยชีั้วิัตจั�กมัะเร็ง อ�ก�รจั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจั มัะเร็ง และอ�ก�รจั�กเบ�หวั�นชั้นิดที�สำอง

แนะนำ�ให:้

สำตรีมีคัรรภ์แ์ลุ่ะม�รด็�หลุ่งัคัลุ่อด็คัวัรจัำ�กดั็ 
เวัลุ่�ของพัฤติกรรมเน่อยนิ�ง แลุ่ะทด็แทนเวัลุ่� 
เหลุ่��นั�นด็ว้ัยก�รทำ�กิจักรรมท�งก�ยในท่ก 
ระด็บั (รวัมถง้ระด็บัเบ�) เพ่ั�อผู้ลุ่ดี็ต�อส่ำขภ์�พั  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นสำนบัสำนุนน�อย

>

ทำ�กิจักรรม 
ท�งก�ยบ�้ง 
ย�อมดี็กวั�� 
ไม�ขยบัเลุ่ย 

จำากัด

แทนืท่�

เวัลาท่� ใช้้ ไปกับ
พฤติิกรรมเนืือยนิื�ง

ด้วัยกิจกรรมทางกาย
ในืทุก ๆ ระดับคัวัามหนัืก
(รวมัถึึงก�รออกกำ�ลังเบ�ๆ)
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กิจักรรมัท�งก�ยส่ำงผู้ลดีต่อผู้้�ใหญ่่และผู้้�ส้ำงอ�ยุที�มีัภ�วัะเร่ �อรงัต่�ง ๆ ได�ดงันี� 
สำำ�หรบัผู้้ร้อด็ชี่วิัตจั�กมะเร็ง  กิจักรรมัท�งก�ยจัะทำ�ให�อ�ก�รต่�ง ๆ 
ดีขี่ �น ทั�งอ�ก�รที� เกิดจั�กโรค์มัะเร็งโดยตรง และค์วั�มัเสีำ�ยงที�มัะเร็งจัะกลบัมั� 
หร่อมัะเร็งค์รั�งใหญ่่รอบสำอง สำำ�หรบัผู้้ที้� มีอ�ก�รคัวั�มด็นัโลุ่หิตส้ำง กิจักรรมัท�งก�ย 
ช่ั้วัยให�อ�ก�รที�เกี�ยวัเน่�องกบัหลอดเล่อดหวััใจั ก�รดำ�เนินขีองโรค์อย่�งต่อเน่�อง ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย คุ์ณ
ภ�พ็ชีั้วิัตที�เกี�ยวัเน่�องกบัสุำขีภ�พ็ดีขี่ �น สำำ�หรบัผู้้ที้�ป่วัยเป็นเบ�หวั�นช่นิด็ที�สำอง กิจักรรมัท�งก�ยจัะลดอตัร�ก�ร 
เสีำยชีั้วิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจัและสำญั่ญ่�ณบ่งชีั้�ก�รดำ�เนินขีองโรค์อย่�งต่อเน่�อง สำำ�หรบัผู้้ป่้วัยที�มีเช่่ �อ HIV  
กิจักรรมัท�งก�ยจัะทำ�ให�ร่�งก�ยแข็ีงแรงและสุำขีภ�พ็จิัตดีขี่ �น (ลดอ�ก�รกงัวัลและซม่ัเศร��) และยงัไม่ัมีัผู้ลกระทบ 
ในด��นลบต่อก�รดำ�เนินขีองโรค์อย่�งต่อเน่�อง (จัำ�นวัน CD4 และเช่ั้�อในเล่อด) หร่อ องค์ป์ระกอบขีองร่�งก�ย

แนะนำ�ให:้

ผู้้ ใ้หญ�แลุ่ะผู้้ส้้ำงอ�ย่ที�มีภ์�วัะเจ็ับป่วัยเร่ �อรงัคัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยอย��งสำมำ��เสำมอ 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

>

ผู้้้ใหญ่และผู้้้ส้งอายุท่�ม่ภ์าวัะเรื�อรัง
(อายุ 18 ปีขึ�นืไป) 

ผู้้ ้ใหญ� แลุ่ะผู้้ส้้ำงอ�ย่ที� มีภ์�วัะเจ็ับป่วัยเร่ �อรงั 
คั วั ร ทำ � กิจั ก ร ร ม ท � ง ก � ย แ บ บ แ อ โร บิ ก ที� 
ระด็บัป�นกลุ่�งอย� �งนอ้ย 150-300 น�ที 
หร่อที�ระด็บัหนกัอย��งนอ้ย 75-150 น�ที หร่อ 
ผู้สำมผู้สำ�นทั�งสำองระด็บัอย��งเท��เทียมกนัตลุ่อด็ 
สำปัด็�ห ์เพ่ั�อส่ำขภ์�พัที�ดี็อย��งย ั�งย่น
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

ผู้้ ้ใหญ� แลุ่ะผู้้ส้้ำงอ�ย่ที� มีภ์�วัะเจ็ับป่วัยเร่ �อรงั 
เหลุ่��นี �คัวัรทำ�กิจักรรมเสำริมสำร�้งคัวั�มแข็งแรง 
ใหก้บักลุ่�้มเน่ �อที�มีคัวั�มหนกัหน�วังป�นกลุ่�ง 
หร่อม�กกวั� �นั�น โด็ยใช่ก้ลุ่�้มเน่ �อกลุ่่� มหลุ่กั 
อย��งนอ้ย 2 วันัต�อสำปัด็�หเ์พัร�ะจัะเสำริมสำร�้ง 
ประโยช่นที์�ม�กข้ �น 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

ก�รทำ�กิจักรรมท�งก�ยในแต�ลุ่ะสำปัด็�ห ์ ผู้้ส้้ำง 
อ�ย่ที�มีโรคัเร่ �อรงัคัวัรจัะทำ�กิจักรรมท�งก�ยให้
หลุ่�กหลุ่�ย  โด็ยเนน้ไปที�ก�รสำร�้งสำมด่็ลุ่แลุ่ะฝึึก 
คัวั�มแข็งแรงที�ระด็บัป�นกลุ่�งข้ �นไป อย��งนอ้ย  
3 วันัต�อสำปัด็�ห ์เพ่ั�อเสำริมสำร�้งคัวั�มสำ�ม�รถใน 
ก�รทำ�ง�นของร��งก�ยแลุ่ะป้องกนัก�รหกลุ่ม้ 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

>

>

>

อย่างน้ือย

ถึึง ถึึง

หรือ150 75
300 150

นาทีี นาทีี

อย่างน้ือย

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิายแบบแอโรบิกิ 
ท่�ระดัับหนักิ

หรือผสำมผสำานทั�งสำองระดัับอย�างเท�าเท่ยมกัิน ตลอดัทั�งสัำปดัาห์

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิายแบบแอโรบิกิ 
ท่�ระดัับปานกิลาง

วััน
2 สำำาหรับกิิจกิรรม

สำร้างความแข็็งแรง
ให้กัิบกิล้ามเนื�อ
ท่� ใช้้กิล้ามเนื�อหลักิ
ท่กิสำ�วนในระดัับ
ปานกิลางข้็�นไป

เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่างน้ือย

สัปดาห์ 
ต่ิอ

วััน
3 สำำาหรับกิิจกิรรมทางกิาย 

หลากิหลายรูปแบบท่�เน้น 
ไปท่�กิารสำร้างสำมด่ัล 
ร�างกิายและฝึึกิความ 
แข็็งแรงท่�ระดัับ 
ปานกิลางข้็�นไป

อย่างน้ือย

ต่ิอ
สัปดาห์ 

ข้อ
แน

ะน
ำ�เ

กี่�ย
วกี่

บกี่
จกี่

รร
มท

�ง
กี่�

ย 
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ติกี่
รร
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นือ

ยนิ
�ง 
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ข้้อแนะนำา

ผู้้้ใหญ่และผู้้้ส้งอายุท่�ม่ภ์าวัะเรื�อรัง (อายุ 18 ปีขึ�นืไป)

สำำ�หรบัผู้้ร้อด็ชี่วิัตจั�กมะเร็งแลุ่ะผู้้ ใ้หญ�ที�มีคัวั�มด็นัโลุ่หิตส้ำง เบ�หวั�นช่นิด็ที�สำองแลุ่ะ HIV 
ขอ้แนะนำ�ค่ัอ:

ห�กไม� มีขอ้ห�้มใด็ ๆ ผู้้ ้ใหญ�หร่อผู้้ส้้ำงอ�ย่ที�มี 
โรคัเร่ �อรงัอ�จัเพิั�มก�รกิจักรรมท�งก�ยแบบ 
แอโรบิกที�ระด็บัป�นกลุ่�งใหม้�กกวั�� 300 น�ทีได็ ้ 
หร่ออ�จัเพิั�มใหม้�กกวั�� 150 น�ทีได็เ้ช่�นกนั  
หร่อผู้สำมผู้สำ�นทั�งสำองระด็บัใหเ้ท��เทียมกนั 
ตลุ่อด็ทั�งสำปัด็�ห ์เพ่ั�อส่ำขภ์�พัที�ดี็ข้ �น
ค์ำ�แนะนำ�แบบมีัเง่�อนไขี หลกัฐ�นที�เช่ั้�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�เชีั้�ยวัชั้�ญ่ 
ด��นก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย หร่อบุค์ล�กร 
ท�งก�รแพ็ทยเ์พ่็� อขีอค์ำ�แนะนำ�เกี� ยวักับ 

ประเภทและระยะเวัล�ขีองกิจักรรมัที�เหมั�ะสำมั 
ต่อค์วั�มัต�องก�ร ค์วั�มัสำ�มั�รถ ขี�อจัำ�กดัและ 
ค์วั�มัซบัซ�อนด��นร่�งก�ย ก�รใชั้�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�รใชั้�ชีั้วิัตประจัำ�วันั

ในวััยผู้้�ใหญ่่ รวัมัถ่งผู้้�ที� ห�ยจั�กมัะเร็งและผู้้�มีัค์วั�มัดันโลหิตส้ำง เบ�หวั�นชั้นิดที� สำอง และ HIV  
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�เพิ็�มัส้ำงขี่ �นจัะต�มัมั�ด�วัยสุำขีภ�พ็ที�แย่ลง ดงันี� ก�รเสีำยชีั้วิัตจั�กทุกสำ�เหตุ ก�รเสีำยชีั้วิัต 

จั�กโรค์หลอดเล่อดหวััใจัและมัะเร็ง และโอก�สำก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหวััใจั มัะเร็ง และเบ�หวั�นชั้นิดที�สำอง
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ผู้้ ้ใหญ�แลุ่ะผู้้ส้้ำงอ�ย่ที�มีโรคัเร่ �อรงัคัวัรจัำ�กดั็ 
ระยะเวัลุ่�ที� ใช่ ้ ไปกบัพัฤติกรรมเน่อยนิ� ง 
แลุ่ะแทนที� เวัลุ่�เหลุ่� �นั�นด็ว้ัยก�รทำ�กิจั- 
กรรมท�งก�ยในท่กระด็บั (รวัมถง้ระด็บัเบ�) 
เพ่ั�อประโยช่นต์�อส่ำขภ์�พั 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบน�อย

ผู้้ ้ใหญ�แลุ่ะผู้้ส้้ำงอ�ย่ที� มีโรคัเร่ �อรงัคัวัรจัะทำ� 
กิจักรรมท�งก�ยให้ได็ม้�กกวั��ระด็บัที�แนะนำ� 
ท ั�งระด็บัป�นกลุ่�งแลุ่ะหนกั เพ่ั�อช่�วัยลุ่ด็ผู้ลุ่ 
เสีำยต�อส่ำขภ์�พัจั�กก�รมีพัฤติกรรมเน่อยนิ�ง 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบน�อย

>

>

เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:

หรือผสำมผสำานทั�ง 2 ระดัับอย�างเท�าเท่ยมกัินตลอดัทั�งสัำปดัาห์

มากกว่ัา มากกว่ัา
หรือ

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิาย แบบแอโรบิกิ 
ระดัับหนักิ

นาทีี นาทีี
สำำาหรับกิิจกิรรมทาง 

กิายแบบแอโรบิกิ
ระดัับปานกิลาง

จำากัด

แทนืท่�

เวัลาท่� ใช้้ ไปกับ
พฤติิกรรมเนืือยนิื�ง

ด้วัยการทำากิจกรรมทางกาย
เพิ�มขึ�นืในืทุกระดับ
(รวมัถึึงระดัับเบ�)
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ทำ�กิจักรรม 
ท�งก�ยบ�้ง 
ย�อมดี็กวั�� 
ไม�ทำ�อะไรเลุ่ย 

กิจักรรมัท�งก�ยมีัประโยชั้นต่์อเด็กและวัยัรุ่นมั�กมั�ย ต�มัที� ได�กล่�วัไวั�แล�วัใน
บทก่อนหน�� และยงัเกี�ยวัเน่�องกบัเด็กและวัยัรุ่นที�มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็ด�วัย ประโยชั้นข์ีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยต่อสุำขีภ�พ็สำำ�หรบัผู้้�พิ็ก�รยงัรวัมัถง่ ก�รพ็ฒัน�ค์วั�มัจัำ�ในบุค์ค์ลที�มีัโรค์
หร่อค์วั�มัผิู้ดปรกติที�ทำ�ล�ยสำมัองส่ำวันก�รรบัร้� โรค์สำมั�ธิิสำั�น (ADHD) สุำขีภ�พ็ร่�งก�ยอ�จัดีขี่ �น 
สำำ�หรบัเด็กที�มีัค์วั�มับกพ็ร่องท�งสำติป่ญ่ญ่�

เด็กและวััยรุ่นื (อายุ 5-17 ปี) 
ท่� ม่ภ์าวัะทุพพลภ์าพ

แนะนำ�ให:้

เด็็กหร่อวัยัร่�นที� มีภ์�วัะท่พัพัลุ่ภ์�พั คัวัรทำ� 
กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกที� ระด็ ับ 
ป�นกลุ่�ง-หนกั อย��งนอ้ยเฉลีุ่�ย 60 น�ทีต�อวันั 
หนกั ตลุ่อด็ทั�งสำปัด็�ห ์
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นย่นยนัได�

คัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระด็บั 
หนกัร�วัมกบัก�รสำร�้งคัวั�มแข็งแรงใหก้บั 
กลุ่�้มเน่ �อแลุ่ะกระด้็ก อย� �งนอ้ยสำปัด็�ห ์
ลุ่ะ 3 วันั 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นเช่ั้�อถ่อได�

>

>

อย่างน้ือย

อย่างน้ือย

สำำาหรับกิิจกิรรมทางกิายในระดัับ
ปานกิลางหรือหนักิ ตลอดัทัำ�งสััปดั�ห์์
โดัยให้์ทำำ�กิจกรรมัทำ�งก�ยแบบ
แอโรบิกเป็นสั�วนให์ญ่�

สำำ าหรับกิิจกิรรมทางกิายแบบแอโรบิกิ 
ท่�ระดัับหนักิ ร�วมักับกิารยืดัหย่�น
กิล้ามเนื�อและกิระดูักิ

นาทีี ต่่อวััน

นาทีี ต่่อสััปดาห์์
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เริ�มตน้ด็ว้ัย 
กิจักรรมท�งก�ย 
เบ� ๆ ก�อน

ข้้อแนะนำา

เด็กและวััยรุ่นื (อายุ 5-17 ปี)  
ท่�ม่ภ์าวัะทุพพลภ์าพ

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

กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็นผู้ลดีต่อสุำขีภ�พ็แล�วั
• เด็กหร่อหร่อวัยัรุ่นที� มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็ค์วัรเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยอย่�งเบ� ๆ ก่อนแล�วั 

ค่์อย ๆ เพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกั และระยะเวัล�ขี่ �น
• กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัเด็กและวัยัรุ่นที�มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็นั�นไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ�ยง ห�กอย่้ในระดบั 

ที�เหมั�ะสำมักบัระดบักิจักรรมั สำถ�นะด��นสุำขีภ�พ็ และสำภ�พ็ร่�งก�ยขีองบุค์ค์ลนั�น และผู้ลดี 
ต่อสุำขีภ�พ็มีัมั�กกว่ั�ค์วั�มัเสีำ�ยง

• เด็กและวัยัรุ่นที� มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็อ�จัจัะต�องปร่กษ�บุค์ล�กรท�งแพ็ทยห์ร่อผู้้�เชีั้�ยวัชั้�ญ่ 
ด��นกิจักรรมัท�งก�ยและภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็เพ่็�อกำ�หนดประเภทและระยะเวัล�ที� เหมั�ะสำมั 
ในก�รทำ�กิจักรรมั

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที�เพิ็�มัส้ำงขี่ �นในวัยัเด็กและวัยัรุ่นต�มัมั�ด�วัยผู้ลที� ไม่ัดีต่อสุำขีภ�พ็ เช่ั้น โรค์อ�วันที�เพิ็�มัส้ำงขี่ �น 
โรค์เกี�ยวักบัหลอดเล่อด ค์วั�มัแข็ีงแรง และก�รประพ็ฤติตนและพ็ฤติกรรมัเอ่ �อสำงัค์มั และระยะเวัล�ใน 
ก�รนอนหลบัที�น�อยลง

แนะนำ�ให:้ 

เด็็กหร่อวัยัร่�นที� ท่พัพัลุ่ภ์�พัคัวัรจัะลุ่ด็ระยะ 
เวัลุ่�ที�ใช่ ้ไปกบัพัฤติกรรมเน่อยนิ�ง โด็ยเฉพั�ะ 
เวัลุ่�ที�อย้�กบัหน�้จัอ
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นประกอบน�อย

> จำากัด
เวัลาท่� ใช้้ ไปกับ
พฤติิกรรมเนืือยนิื�ง
โดัยเฉพั�ะเวล�ท่ำ�อยู� กับห์น้�จอ

ข้อ
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ประโยชั้น์ขีองกิจักรรมัท�งก�ยหล�ยประก�รต่อวััยผู้้� ใหญ่่ ได�กล่�วัไวั� 
แล�วัขี��งต�น และยงัหมั�ยรวัมัถ่งผู้้�ใหญ่่ที� มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็ด�วัย ประโยชั้น ์
ขีองกิจักรรมัท�งก�ยต่อผู้้�ทุพ็พ็ลภ�พ็ มีัดงันี� สำำ�หรับัผู้้ �ใหญ่่ท่ี่� ม่ีภ�วะกล้��มี- 
เน้ื้ �ออ่อนื้แรัง กิจักรมัท�งก�ยจัะช่ั้วัยพ็ฒัน�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยและคุ์ณภ�พ็ชีั้วิัต 
ที� เ กี� ยวัเน่� องกับสุำขีภ�พ็ในส่ำวันในท�งร่�ยก�ย จิัตใจัและสำังค์มัสำำ�หรั ับผู้้ �ท่ี่� บ�ดเจ็็บท่ี่� 
เสำ �นื้ปรัะสำ�ที่ไขสำนัื้หล้งั กิจักรรมัท�งก�ยจัะทำ�ให�ก�รเดิน ค์วั�มัแข็ีงแรงกล��มัเน่�อ ก�รทำ�ง�นขีอง 
ร่�งก�ยช่ั้วังบนดีขี่ �น และเสำริมัสำร��งคุ์ณภ�พ็ชีั้วิัตด��นที� เกี�ยวักบัสุำขีภ�พ็ สำำ�หรับัผู้้ �ท่ี่� ม่ีโรัคหร้ัอ 
คว�มีปรักติิในื้ก�รัรับัร้ั �บกพร่ัอง กิจักรรมัท�งก�ยจัะช่ั้วัยทำ�ให�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยและ
ก�รรบัร้�ดีขี่ �น (สำำ�หรบัผู้้�ที� เป็นโรค์พ็�รกิ์นสำนัหร่อเค์ยมีัประวัติัหัวัใจัวั�ย) ส่ำงผู้ลดีต่อร่�งก�ย
ด��นประสำ�ทก�รรบัร้� และอ�จัพ็ฒัน�คุ์ณภ�พ็ค์วั�มัเป็นอย่้ (สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที� เป็นโรค์จิัตเภท) 
และพ็ัฒน�ก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ย (สำำ�หรับผู้้� ใหญ่่ที� มีัค์วั�มับกพ็ร่องท�งสำติป่ญ่ญ่�) 
และพ็ฒัน�คุ์ณภ�พ็ชีั้วิัต (สำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่อย่้ระหว่ั�งรกัษ�โรค์ซม่ัเศร��)

ผู้้้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ�นืไป) 

ท่� ม่ภ์าวัะทุพพลภ์าพ

แนะนำ�ให:้

ผู้้ ใ้หญ�ที�มีภ์�วัะท่พัพัลุ่ภ์�พัคัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยเป็นประจัำ�ในท่กวันั
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นที�เช่ั้�อถ่อได�

>

ผู้้ ใ้หญ�ที�มีภ์�วัะท่พัพัลุ่ภ์�พัคัวัรจัะทำ�กิจักรรม
ท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระด็บัป�นกลุ่�งอย��ง
นอ้ย 150-300 น�ที หร่อที�ระด็บัหนกัอย��งนอ้ย 
75-150 น�ที หร่อผู้สำมกนัท ั�ง 2 ระด็บั 
ตลุ่อด็สำปัด็�ห ์เพ่ั�อส่ำขภ์�พัที�ดี็อย��งย ั�งย่น  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นย่นยนัเช่ั้�อถ่อได�

>

ผู้้ ใ้หญ�ที�มีภ์�วัะท่พัพัลุ่ภ์�พัคัวัรทำ�กิจักรรม 
สำร�้งคัวั�มแข็งแรงใหก้บักลุ่�้มเน่ �อที� ใช่ ้
กลุ่�้มเน่ �อหลุ่กัท่กสำ�วัน ที�ระด็บัป�นกลุ่�ง 
ข้ �นไป อย� �งนอ้ย 2 วันัต� อสำปัด็�ห ์ เพ่ั�อ 
ส่ำขภ์�พัที�ดี็  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นประกอบเช่ั้�อถ่อได�

>

อย่างน้ือย

ถึึง ถึึง

หรือ150 75
300 150

นาทีี นาทีี

อย่างน้ือย

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิายแบบแอโรบิกิ 
ท่�ระดัับหนักิ

หรือผสำมผสำานทั�งสำองระดัับอย�างเท�าเท่ยมกัิน ตลอดัทั�งสัำปดัาห์

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิายแบบแอโรบิกิ 
ท่�ระดัับปานกิลาง

วััน
2 สำำาหรับกิิจกิรรม

สำร้างความแข็็งแรง
ให้กัิบกิล้ามเนื�อ
ท่� ใช้้กิล้ามเนื�อหลักิ
ท่กิสำ�วนในระดัับ
ปานกิลางข้็�นไป

เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่างน้ือย

สัปดาห์ 
ต่ิอ
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ผู้้้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ�นืไป) 
ท่�ม่ภ์าวัะทุพพลภ์าพ

ข้้อแนะนำา

ผู้้ ้ใหญ�ที� มีภ์�วัะท่พัพัลุ่ภ์�พั สำ�ม�รถเพิั�มกิจั- 
กรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกที�ระด็บัป�นกลุ่�ง 
ใหม้�กกวั�� 300 น�ทีได็ ้หร่อทำ�กิจักรรมท�งก�ย 
แบบแอโรบิกที�ระด็บัหนกัใหม้�กกวั�� 150 น�ที 
ได็เ้ช่�นกนั หร่อก�รผู้สำมผู้สำ�นที�เท��เทียมกนั 
ระหวั��งกิจักรรมท�งก�ยแบบแอโรบิกท ั�ง 2  
ระด็บั ตลุ่อด็ทั�งสำปัด็�หเ์พ่ั�อส่ำขภ์�พัที�ดี็ข้ �น  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นย่นยนัเช่ั้�อถ่อได�

>

ก�รทำ�กิจักรรมท�งก�ยในแต�ลุ่ะสำปัด็�ห ์ผู้้ ใ้หญ�ที�มี
ภ์�วัะท่พัพัลุ่ภ์�พัคัวัรทำ�กิจักรรมท�งก�ยใหห้ลุ่�ก- 
หลุ่�ย ซ้�งจัะช่�วัยสำร�้งสำมด่็ลุ่ร��งก�ยแลุ่ะฝึึกคัวั�ม 
แข็งแรง ด็ว้ัยกิจักรรมท�งก�ยที�ระด็บัป�นกลุ่�ง 
ข้ �นไป อย��งนอ้ยสำปัด็�หล์ุ่ะ 3 วันั เพ่ั�อเพิั�มคัวั�ม 
สำ�ม�รถในก�รทำ�ง�นของร��งก�ยแลุ่ะป้องกนั 
ก�รหกลุ่ม้ 
แนะนำ�อย่�งยิ�ง หลกัฐ�นเช่ั้�อถ่อได�

>

ข้อ
แนื

ะนื
ำาส

ำาห
รับ

กา
รป

ฏิบั
ติติ

าม
ท่�ด่ ทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งย่อมัดีกว่ั�ไม่ัทำ�อะไรเลย

ห�กผู้้�ใหญ่่ที�มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็ไม่ัสำ�มั�รถทำ�ต�มัค์ำ�แนะนำ�นี�ได� ก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ยบ��งก็เป็น 
ผู้ลดีต่อสุำขีภ�พ็แล�วั
ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็ค์วัรเริ�มัทำ�กิจักรรมัท�งก�ยเบ� ๆ แล�วัค่์อยเพิ็�มัค์วั�มัถี�  ค์วั�มัหนกัหน่วัง 
และระยะเวัล�ขี่ �น
กิจักรรมัท�งก�ยสำำ�หรบัผู้้�ใหญ่่ที�มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็นั�นไม่ัมีัค์วั�มัเสีำ�ยง ห�กอย่้ในระดบัที�เหมั�ะสำมักบัระ-
ดบักิจักรรมั สำถ�นะด��นสุำขีภ�พ็ และสำภ�พ็ร่�งก�ยขีองบุค์ค์ลนั�น ผู้ลดีต่อสุำขีภ�พ็มีัมั�กกว่ั�ค์วั�มัเสีำ�ยง
ผู้้�ใหญ่่ที�มีัภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็อ�จัจัะต�องปรก่ษ�บุค์ล�กรท�งแพ็ทยห์ร่อผู้้�เชีั้�ยวัชั้�ญ่ด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
และภ�วัะทุพ็พ็ลภ�พ็เพ่็�อกำ�หนดประเภทและระยะเวัล�ที�เหมั�ะสำมัในก�รทำ�กิจักรรมั

พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งที� เพิ็�มัส้ำงขี่ �นในวัยัผู้้�ใหญ่่ต�มัมั�ด�วัยผู้ลที� ไม่ัดีต่อสุำขีภ�พ็ เช่ั้น ก�รเสีำยชีั้วิัตทุกสำ�เหตุ 
ก�รเสีำยชีั้วิัตจั�กโรค์หลอดเล่อดหัวัใจัและมัะเร็ง และโอก�สำในก�รเกิดโรค์หลอดเล่อดหัวัใจั มัะเร็ง 
และเบ�หวั�นชั้นิดที�สำอง

แนะนำ�ให:้ 

ผู้้ ้ใหญ�ที�มีภ์�วัะท่พัพัลุ่ภ์�พัคัวัรจัำ�กดั็เวัลุ่�ที�ใช่ ้ไป 
กบัพัฤติกรรมเน่อยนิ�ง แลุ่ะแทนที�เวัลุ่�เหลุ่��นั�นด็ว้ัย 
กิจักรรมท�งก�ยในท่กระด็บั (รวัมถง้กิจักรรมท�ง 
ก�ยที�ระด็บัเบ�) เพ่ั�อผู้ลุ่ดี็ต�อส่ำขภ์�พั  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นอ��งอิงน�อย

ผู้้ ้ใหญ�ที� มีภ์�วัะท่พัพัลุ่ภ์�พัคัวัรทำ�กิจักรรมท�ง 
ก�ยใหม้�กกวั��ที�แนะนำ�ไวั ้ท ั�งระด็บัป�นกลุ่�งแลุ่ะ 
ระด็บัหนกั เพ่ั�อช่�วัยลุ่ด็ผู้ลุ่กระทบที�เป็นอนัตร�ยต�อ
ส่ำขภ์�พัจั�กพัฤติกรรมเน่อยนิ�งเป็นเวัลุ่�น�น  
แนะนำ�อย่�งยิ�ง มีัหลกัฐ�นอ��งอิงน�อย

>

>

จำากัด

แทนืท่�

เวัลาท่� ใช้้ ไปกับ
พฤติิกรรมเนืือยนิื�ง

ด้วัยการทำากิจกรรม
ทางกายในืทุกระดับ
(รวมัถึึงระดัับเบ�)

วััน
2 สำาหรับกิจกรรมทางกาย 

อย่างหลากหลายท่�เน้ืนื 
สร้างสมดุลร่างกายและ 
ฝึึกคัวัามแข็งแรงท่�ระดับ 
ปานืกลางถึึงหนัืก

เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:
อย่างน้ือย

สัปดาห์ 
ต่ิอ

เพืื่�อส่ำข็ภาพื่ท่�ด่ัข้็�น:

หรืือผสมผสานท้ั้�ง 2 รืะด้ับอย่่างเท่ั้าเทีั้ย่มก้ันตลอดัท้ั้�งส้ปดัาห์

มากกว่ัา มากกว่ัา
หรือ

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิายแบบแอโรบิกิ
ท่�ระดัับหนักิ

สำำาหรับกิิจกิรรม
ทางกิายแบบแอโรบิกิ
ท่�ระดัับปานกิลาง

นาทีี นาทีี
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ช่้องว่ัางของการวิัจัย
 แมั�จัะมีัขี�อม้ัลจัำ�นวันมั�กที�สำนบัสำนุนเน่�อห� 
เกี�ยวักบักิจักรรมัท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งต่อ 
สุำขีภ�พ็ร่�งก�ยในทุกช่ั้วังอ�ยุ แต่ช่ั้องว่ั�งขีอง 
หลกัฐ�นประกอบที� สำำ�ค์ญั่ยงัค์งมีัอย่้ โดยเฉพ็�ะ 
อย่�งยิ�ง ขี�อม้ัลหลกัฐ�นที�มีัอย่้น�อยขีองประเทศที�มีั 
ร�ยได�ตำ� �และร�ยได�ป�นกล�ง และค์วั�มัด�อย 
โอก�สำด��นเศรษฐกิจัหร่อชุั้มัชั้นด�อยโอก�สำ และ 
ก�รขี�ดแค์ลนหลกัฐ�นจั�กกลุ่มัประชั้�กรย่อย เช่ั้น  
กลุ่มัค์นพิ็ก�ร นอกจั�กนี� ก�รลงทุนที� เพิ็�มัขี่ �นนั�นมีั 

ค์วั�มัจัำ�เป็นมั�กต่อก�รวิัจัยัเพ่็�อสำร��งหลกัฐ�นที�  
แม่ันยำ�ขี่ �นในค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งกิจักรรมัท�งก�ย 
และ/หร่อพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งกบัสุำขีภ�พ็ร่�งก�ย  
ประโยชั้นต่์อสุำขีภ�พ็จั�กก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย 
ในระดบัเบ� และค์วั�มัสำมััพ็นัธิร์ะหว่ั�งกิจักรรมัท�ง
ก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งและสุำขีภ�พ็ร่�งก�ยใน
ทุกช่ั้วังอ�ยุ

การนืำาไปใช้้และการเผู้ยแพร่
 ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�จัดัทำ�ขี่ �นโดยมีัหลกัฐ�น 
ประกอบเกี�ยวักบัผู้ลกระทบต่อสุำขีภ�พ็จั�กกิจักรรมั 
ท�งก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� ง  โดยรัฐบ�ล 
สำ�มั�รถนำ�ไปใชั้�เป็นส่ำวันหน่� งขีองกรอบนโยบ�ย 
ระดบัชั้�ติได� ก�รพ็ฒัน�ขี�อแนะนำ�โดยองค์ก์�ร 
อน�มัยัโลกได�จัดัทำ�ท�งเล่อกที� คุ์�มัค่์�และรวัดเร็วั  
ซ่�งสำ�มั�รถนำ�มั�ปรบัและใชั้�ได�ในภ้มิัภ�ค์ ประเทศ  
หร่อหน่วัยง�นในระดบัท�องถิ�น

 ในขีั�นตอนก�รนำ�มั�ใชั้� ค์วัรมีัก�รพิ็จั�รณ�ถง่ 
บริบทขีองขี�อแนะนำ� เช่ั้น ค์วัรมีัก�รระบุถง่กิจักรรมั 
ท�งก�ยที� เกี� ยวัขี�องในท�องถิ� นนั�น และใชั้�ภ�พ็ 
ประกอบที�สำะท�อนถง่วัฒันธิรรมัในท�องถิ�น คุ์ณค่์�  
และค่์�นิยมั ขีั�นตอนขีองกรอบก�รทำ�ง�นสำำ�หรบั 
ก�รนำ�ขี�อแนะนำ�ระดบัชั้�ติไปใชั้�นั�นอย่้ระหว่ั�งก�ร 
พ็ฒัน� ต�มัมั�ด�วัยก�รประชุั้มัในระดบัภ้มิัภ�ค์อย่�ง 
ต่อเน่�อง ทรพั็ย�กรที�นำ�ไปใชั้�สำนบัสำนุนจัะเผู้ยแพ็ร่ 
ผู่้�นเว็ับไซตข์ีององค์ก์�รอน�มััยโลกจั�กก�ร 
เผู้ยแพ็ร่ขี�อแนะนำ�เหล่�นี�

 ขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ยระดบัชั้�ติ 
เป็นส่ำวันประกอบหลกัขีองโค์รงสำร��งในก�รบริห�ร 
สำำ�หรบัวิัธีิก�รที�ค์รอบค์ลุมัถ่งกิจักรรมัท�งก�ยที�  
เพิ็� มัขี่ �นในระดับประชั้�กร ขี�อแนะนำ�ระดับชั้�ติ 
ระบุถ่งก�รพ็ฒัน�และลำ�ดบัค์วั�มัสำำ�ค์ญั่ขีองก�ร 

วั�งแผู้นง�นระดบัชั้�ติและระดบัท�องถิ�น และต�อง 
ก�รก�รส่ำ�อสำ�รขีองขี�อม้ัลที� ถ้กต�องในแต่ละกลุ่มั 
ประชั้�กรอย่�งเหมั�ะสำมั ผู้้�มีัส่ำวันได�เสีำยที� ต่�งกนั 
จัะได�รบัประโยชั้นจ์ั�กวิัธีิก�รที� ต่�งกนั เช่ั้น ก�ร 
ส่ำ�อสำ�รขี�อแนะนำ�ที�มีัประสิำทธิิภ�พ็ต่อกลุ่มัเป้�หมั�ย 
ที�หล�กหล�ย ค์วัรมีัก�รพิ็จั�รณ�ถง่บริบท ร้ปแบบ  
และช่ั้องท�งก�รส่ำ�อสำ�ร

จากข้อแนืะนืำาส่้การนืำาไปใช้้
 ขี�อแนะนำ�ระดบัชั้�ติอย่�งเดียวันั�นไม่ัได�นำ� 
ไปส่้ำก�รเพิ็�มักิจักรรมัท�งก�ยในระดบัประชั้�กร ค์วัร 
มัองว่ั�เป็นหน่�งในองค์ป์ระกอบขีองกรอบนโยบ�ยที�  
ค์รอบค์ลุมัและใชั้�เพ่็�อระบุถง่แผู้นง�นขีองโค์รงก�ร 
และนโยบ�ยเพ่็�อส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ย ก�รเผู้ย 
แพ็ร่ขี�อแนะนำ�ส่้ำกลุ่มัเป้�หมั�ยหลกัเป็นเร่�องสำำ�ค์ญั่  
และองค์ก์�รอน�มััยโลกแนะนำ�ให�มีัก�รรณรงค์ ์
ส่ำ�อสำ�รระดบัประเทศที�มัั�นค์ง เพ่็�อเพิ็�มัก�รตระหนกัร้� 

และค์วั�มัร้�เกี� ยวักบัประโยชั้นห์ล�ยประก�รขีอง 
กิจักรรมัท�งก�ยทั�วัไป (5) และก�รลดพ็ฤติกรรมั 
เน่อยนิ�งลง อย่�งไรก็ต�มั ก�รรณรงค์ส่์ำ�อสำ�รกิจักรรมั 
จัำ�เป็นต�องได�รบัก�รสำนบัสำนุนจั�กนโยบ�ยที�สำร��ง 
สำภ�พ็แวัดล�อมัให�เอ่ �อต่อกิจักรรมัท�งก�ยและก�ร 
จัดัห�โอก�สำในก�รทำ�กิจักรรมัท�งก�ย เพ่็�อส่ำงเสำริมั 
ให�เกิดก�รเปลี�ยนแปลงพ็ฤติกรรมัอย่�งยั�งย่น ในก�ร 
พ็ฒัน�นโยบ�ยและก�รปฏิิบติัเพ่็� อสำนับสำนุนก�ร 
เปลี�ยนแปลงพ็ฤติกรรมั ก�รพิ็จั�รณ�ถง่บริบทใน 
ท�องถิ� นนั�นมีัค์วั�มัจัำ�เป็น ไม่ัใช่ั้เพี็ยงบริบทขีอง 
ระบบสำ�ธิ�รณสุำขี แต่ในบริบทขีองสำถ�บนัในหล�ย 
ภ�ค์ส่ำวันที�มีัค์วั�มัสำมััพ็นัธิก์นั ในด��นค์วั�มัสำนใจัหร่อ 
หน��ที� ในก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยด�วัยเช่ั้นกนั  
แผู้นปฏิิบัติก�รระดบัโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ย  
ปี 2561-2573 (6) ตั�งเป้�หมั�ยในก�รลดก�รขี�ด 
แค์ลนกิจักรรมัท�งก�ยให�ได� 15% ภ�ยในปี 2573  
และออกแผู้นนโยบ�ยขี�อแนะนำ�และก�รแทรกแซง  
20 ประก�ร องค์ก์�รอน�มัยัโลกสำนับสำนุนให�ทุก 
ประเทศดำ�เนินก�รขี�อแนะนำ� GAPPA พ็ร�อมักบั  
ACTIVE หร่อเอกสำ�รท�งเทค์นิค์ (7) ขีองเค์ร่�องม่ัอ 
ในก�รจัดัทำ�ขี�อแนะนำ�ว่ั� ค์วัรส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�ง 
ก�ยในทุกช่ั้วังอ�ยุและในสำถ�นที� ที� แตกต่�งกัน 
อย่�งไร
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การสำารวัจท่�เก่�ยวัข้องกับ
ข้อแนืะนืำา
 ขี�อแนะนำ�ระดบัโลกด��นกิจักรรมัท�งก�ย 
เพ่็�อสุำขีภ�พ็ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก (3) ได�มีัก�ร 
ใชั้�เกณฑ์ม์ั�ตรฐ�นสำำ�หรบัก�รด้แลและตรวัจัสำอบ 
สุำขีภ�พ็ขีองประชั้�กรตั�งแต่ปี 2553 ก�รเปลี�ยน 
แปลงที� ถ้กนำ�เสำนอในขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�ง 
ก�ยและพ็ฤติกรรมัเน่อยนิ�งขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก 
จัะมีัค์วั�มัเกี� ยวัขี�องกับระบบก�รตรวัจัสำอบและ 
เค์ร่�องม่ัอประเมิันในป่จัจุับนัที� เค์ยใชั้�ตรวัจัสำอบกิจั- 
กรรมัท�งก�ยในระดบัประเทศ เค์ร่�องม่ัอในป่จัจุับนั  
เช่ั้น แบบสำอบถ�มักิจักรรมัท�งก�ยระดับโลก  
(GPAQ) และก�รสำำ�รวัจัสุำขีภ�พ็นักเรียนทั� วัโลก  
(GSHS) จัะได�รบัก�รทบทวันและก�รร�ยง�นแบบ 
ร่�งที� มีัก�รปรบัขี�อม้ัลแล�วั เพ่็�อระบุถ่งก�รเปลี�ยน 
แปลงและขี�อแนะนำ�ต่�ง ๆ  ในร�ยง�นในอน�ค์ตเกี�ยวั 
กบัขี�อแนะนำ�ชุั้ดใหม่ั

 ก�รสำำ�รวัจั Country Capacity Survey (CCS)  
ขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกที�จัดัขี่ �นทุก 2 ปีนั�น เป็น 
เค์ร่�องม่ัอหลกัในก�รตรวัจัสำอบค์วั�มัก��วัหน��ขีอง 
ก�รดำ�เนินนโยบ�ย NCD ในระดบัโลก โดยแบบสำำ�รวัจั  
CCS ประกอบไปด�วัยค์ำ�ถ�มัเฉพ็�ะที�ใชั้�ในก�รตรวัจั 
สำอบประชั้�กรเกี�ยวักบักิจักรรมัท�งก�ยในแต่ละ 
กลุ่มัอ�ยุ ต�มัขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ยและ 
พ็ฤติกรรมัเน่อยนิ� งขีององค์ก์�รอน�มัยัโลกและ 
ต�มัขี�อแนะนำ�ด��นกิจักรรมัท�งก�ยระดบัประเทศใน 
ป่จัจุับนั (8) ตั�งแต่ปี 2562 ขี�อม้ัลที� ได�จั�กก�รสำำ�รวัจั  
CCS จั�กปี 2564 และก�รสำำ�รวัจัที�ต�มัมั�ในภ�ยหลงั 
จัะเป็นขี�อม้ัลที�นำ�มั�ใชั้�ในขี�อแนะนำ�
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