
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจาํ

รายวิชาสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

หมวดวิชายอย กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ



กิจกรรมทางกายคืออะไร

กิจกรรมทางกาย คือ การขยับเคลื่อนไหวรางกายทั้งหมดในชีวิตประจําวันในอิริยาบถ

ตางๆทําใหเกิดการใชและเผาผลาญพลังงาน เคลื่อนไหวรางกายทั้งหมดรวมถึงการ

ประกอบกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการทํางาน เชน การทํางานบาน 

ทําไร ทําสวน ยกของ การเดินทาง เชน การเดินและข่ีจักรยาน และกิจกรรมนันทนาการ

ตางๆ เชน การเดินชมสวน หรือเลนกีฬา



ระดับของกจิกรรมทางกาย 

การเคลื่อนไหวท่ีนอยในการออกแรง เปนการเคลื่อนไหวท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันอาทิ การเดินระยะทางสั้นๆ การ
ทํางานบาน

กิจกรรมที่ทําใหรูสึกเหน่ือยปานกลาง ระหวาง    ทํา
กิจกรรม ยังสามารถพูดเปนประโยคได เชน การเดินเร็ว 
การปนจักรยาน เปนตน

การเคลื่อนไหวรางกายท่ีทําใหรูสึกเหน่ือยมาก      ระหวาง
ทํากิจกรรมไมสามารถพูดเปนประโยคได อาทิ การวิ่ง การ
วายนํ้าเร็ว การเลนกีฬา
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พฤตกิรรมเนือยน่ิง

พฤติกรรมเนือยน่ิง คือ การอยูน่ิงๆ เกิน 2 ชั่วโมง (ไมนับรวมการนอนหลับ) เชน 

การน่ังเลนโทรศัพทมือถือ การน่ังทํางาน การนอนดูทีวี ซ่ึง

“พฤติกรรมเนือยน่ิง” เปนสาเหตทุี่ทําใหเกิดโรคอวน เบาหวาน และโรคหัวใจหลอด

เลือด



ข้อแนะนาํเพือ่การลดพฤตกิรรมเนือยน่ิง

ใหลุกเปลี่ยนอิริยาบถจากทาน่ัง หรือนอนราบ ทุก 1-2 ชั่วโมง ดวยการเดินไปมา ยืดเหยียดรางกาย 



จํานวนกาวเดินตอวัน สําหรับผูใหญ

กาวตอวัน คําอธิบาย

≥12,500 มีกิจกรรมทางกายสูงมาก

10,000-12,499 มีกิจกรรมทางกายสูง

7,500-9,999 มีกิจกรรมทางกายปานกลาง

5,000-7,499 มีกิจกรรมทางกายต่ํา

<5,000 มีพฤติกรรมน่ังนาน

การเดินจํานวนกาว 7,500-9,999

เทียบเทากับการมีจิกรรมทางกาย

ที่ความหนักระดับปานกลาง 30 นาที



ชนิดของการมีกิจกรรมทางกาย

กิจกรรมประเภทแอโรบิค

(Aerobic Activity)

กิจกรรมประเภทสรางความแข็งแรงและ

ความทนทาน(Muscle Strengthening 

and Endurance activities)

กิจกรรมประเภทสราง                    

ความออนตัวของกลามเน้ือ 

(Flexibility)



หลักการมีกิจกรรมทางกาย

ใชหลัก : FITT

F : Frequency : จํานวนครั้งท่ีมีการทํากิจกรรมทางกาย

I : Intensity   :ระดับความหนักหรือความเหน่ือยจากการทํากจิกรรมทางกาย

T : Time         : ระยะเวลาในการทํากิจกรรมน้ันๆ ใชหนวยเปนนาที

T : Type         : รูปแบบของกิจกรรมทางกายท่ีหลากหลาย



คําสําคัญ (Key words)

ชนิด+หนัก+นาน+บอย = FITT



หลักการพัฒนาแข็งแรงและอดทนของกลามเน้ือ

Muscle Strength and Endurance

- กิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกายดวยแรงตาน (Resistance Exercise )

- แบบเคลื่อนท่ี (Isotonic)

- ทําประมาณ 8 - 10 ทา (แตละกลุมกลามเน้ือ)



การออกกําลังกายท่ีใชแรงตาน

อุปกรณท่ีใช

- Body weight

- Weight training

- Resistance band

- อุปกรณตาง ๆ ในบาน

ประโยชน

- เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือ

- กระชับกลามเน้ือใหมีสัดสวนที่ดี

- ทําการเผาผลาญพลังงานสูงข้ึน



เคล็ดลับการฝกการออกกําลังกายท่ีใชแรงตาน

- ปฏิบัติทาใหถูกตอง  (ทาเตรียม,การเคลื่อนไหว)

- ปฏิบัติชาๆ

- ไมกลั้นลมหายใจ

- ฝกวันเวนวัน



หลักการพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิต(หัวใจ+ปอด) อดทน

Cardiovascular

- ปฏิบัติกิจกรรมที่รางกายมกีารใชกลามเน้ือมัดใหญ

- เคลื่อนไหวอยางตอเน่ือง ยาวนาน 20 – 60 นาที

- ทําใหหัวใจเตนเร็วกวาขณะพัก

- หรือที่เรียกกันวา กิจกรรมทางกาย/ออกกําลังกายแบบแอโรบิค

(Aerobic Exercise)



การวัดระดับความเหน่ือย



หลักการพัฒนาความยืดหยุนของกลามเน้ือและขอตอ

Flexibility

กระทําไดโดยการยืดเหยียดกลามเน้ือ(Stretching)  ซึ่งเปนกระบวนการยืด

ยาวออกของกลามเน้ือ จนรูสึกตึงและคางไว ประมาณ 10 – 15 วินาที



ขอแนะนําการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความออนตัว

Static Stretching  Exercise

1. ควรมีการอบอุนรางกายกอนยืดเหยียดกลามเน้ือเพื่อเปนการเพิ่มอุณหภูมิของ กลามเน้ือใหสูงข้ึน

2. ควรยืดเหยียดกลามเน้ือดวยความนุมนวล

3. การยืดเหยียดกลามเน้ือควรหลีกเลี่ยงบริเวณขอที่บวม

4. ไมกลั้นหายใจขณะยืดเหยียดกลามเน้ือ

5. ควรยืดเหยียดกลามเน้ือในชวงกอนและหลังการออกกําลังกายประเภทอื่นๆ



หัวใจของการมีสุขภาพดี

คือ การมีกิจกรรมทางกายครบทั้ง 3 ชนิด คือ เพราะหากเลือกสรางความแข็งแรงให

หัวใจ และระบบหายใจอยางเดียว  รางกายจะไมมคีวามยืดหยุนของขอตอ กลามเน้ือ

ไมแข็งแรง หรือหากเลือกแบบสรางความออนตัวของกลามเน้ือเพียงชนิดเดียว  ก็จะ

เหน่ือยงาย หัวใจไมแข็งแรง กลามเน้ือไมแข็งแรง กระดูกพรุน ขอตอเสื่อม เพราะ

ไมไดฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ ดังน้ัน เพื่อประโยชนสูงสุดที่จะเกิดข้ึนตอ

รางกายเราจึงควรมีกิจกรรมทางกายใหครบทั้ง 3 ชนิด



ขอแนะนําการออกกําลังกายระดับปานกลางถึงหนัก

สําหรับผูท่ีมีสุขภาพดีท่ัวไป

- หายไขหวัดหรือไข อยางนอย 2 วัน

- หลังอาหาร อยางนอย 1 ชั่วโมง

- อากาศไมรอนจัด

- ข้ึนเนิน ลาดชัน ลดความเร็วลง

- สวมใสเสื้อผา รองเทาเหมาะสม



ขอแนะนํากิจกรรมทางกายสําหรับผูท่ีมีโรคประจําตัว 

โรคอวน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง

- ควรมีการประเมินความพรอมของรางกาย และปรึกษาแพทยกอนมีกิจกรรมทาง

กายและเริ่มตนดวยการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน 

- ควรเริ่มมีกิจกรรมทางกายหรอืออกกาํลังกายจากระดับเบากอน จนรางกายแข็งแรง

ข้ึนถึงเปนระดับหนัก ควรมีกิจกรรมอยางตอเน่ืองหรือสะสมครั้งละ 10 นาที วันละ

อยางนอย 30 นาที ทุกวัน หรืออยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห



หยุดการมีกิจกรรมทางหรือออกกําลังกายทันที 

ถามีอาการดังตอไปน้ี

- เจ็บหนาอกเหมือนอาการเจ็บหัวใจเหมือนถูกกดทับ หนักๆ แนนๆ และเจ็บอยู  ภายใตหนาอก 

อาการมักแยลงเมื่อออกแรง ดีข้ึนเมื่อไดพัก (อาจเจ็บราวไปที่ไหล แขน ลําคอ ขากรรไกร หรือหลังได)

- มีอาการรูสึกเหน่ือยผิดปกติ หัวใจเตนผิดปกติ 

- การหายใจขัดหรือหายใจไมทั่ว 

- เวียนศีรษะ คลื่นไส หนามืด เสียการทรงตัว



กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม
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