
เมื่อออกกําลังกายต�อเนื่อง

เพื่อสุขภาพที่ดีควรออกกําลังกาย
อย�างน�อย 150 นาที/สัปดาห�

10 นาทีขึ้นไป



ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายที่ไม�เพ�ยงพอนี้ เป�นสาเหตุที่นำไปสู�การเส�ยชีว�ตก�อนวัยอันควรของประชากรโลกถึงร�อยละ 5.5 หร�อประมาณ 
3.2 ล�านคนต�อป�จากโรคหลอดเล�อดสมอง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง มะเร็งชนิดต�างๆ เบาหวาน รวมถึงโรคปอดและทางเดินหายใจ
 

กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) 

หมายถึง “การเคลื่อนไหวรางกายโดยใชกลามเนื้อมัดใหญในการประกอบกิจกรรมตางๆ 

ในชีวิตประจำวัน แบงออกเปน 3 ระดับ

ลักษณะการเคล�่อนไหว ความหนักความเหนื่อย          ตัวอย�าง

1.ระดับเบา

2.ระดับ
ปานกลาง

3.ระดับหนัก

ผลการว�จัยในต�างประเทศพบว�า การมี พฤติกรรมเนือยนิ�ง (Sedentary Behavior) ที่มีต�อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมงต�อครั้ง
ไม�ว�าจะเป�นการนั่งดูทีว� เล�นคอมพ�วเตอร� โทรศัพท�มือถือ หร�อแม�กระทั่งการนั่งทำงาน และนั่งเร�ยนหนังส�อ จะทำให�ระบบการทำงาน
ของลำไส� ระบบการดูดซึม และย�อยอาหารมีประส�ทธิภาพน�อยลง ซึ่งนำไปสู�การเกิดโรคได�ในที่สุด
 

จากข�อมูลขององค�การอนามัยโลก (WHO) พบว�า ประชากรผู�ใหญ�ทั่วโลก
ประมาณ 1 ใน 4 ยังมีกิจกรรมทางกายไม�เพ�ยงพอ คือ น�อยกว�า 150 นาที
ต�อสัปดาห�

การเคล�่อนไหวที่ออกแรงน�อย
 ไม�ได�ทำให�รู�ส�กเหนื่อย

สามารถเคล�่อนไหวไปพร�อมกับ
ร�องเพลงไปด�วยได�อย�างสบายๆ
หายใจได�ปกติ 

การเคล�่อนไหวที่เกิดข�้น
ในชีว�ตประจำวัน เช�น 
การขยับ การยืนลุกนั่ง
การเดินระยะทางสั้นๆ

การเคล�่อนไหวออกแรง
ที่ใช�กล�ามเนื้อมัดใหญ�
มีความหนัก และเหนื่อย
ในระดับเดียวกับการเดินเร็ว 

มีระดับชีพจร
120-150 ครั้งต�อนาที
ระหว�างที่เคล�่อนไหวยังสามารถ
พ�ดเป�นประโยคได� และมีเหง�่อซึมๆ

ข�่จักรยานเพ�่อการสัญจร 
ทำงานบ�าน  เดินข�้นบันได
ว��งจ�อกกิ�ง

การเคล�่อนไหวที่ใช�กล�ามเนื้อ
มัดใหญ� และใช�พละกำลังมาก
ก�อให�เกิดความรู�ส�กเหนื่อยหอบ 
และมีเหง�่อออกมาก

มีระดับชีพจร 
150 ครั้งข�้นไปต�อนาที 
ทำแล�วเหนื่อยหอบ 
จนพ�ดเป�นประโยคไม�ได�

ข�จั่กรยานเพ�อ่การออกกำลังกาย 
ว��งออกกำลังกาย  เล�นกีฬา 



เด็ก อายุ 6-17 ป�
ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง และระดับหนัก สะสมอย�างน�อย 420 นาที/สัปดาห�
หร�อสะสมอย�างน�อยวันละ 60 นาที

ผู�ใหญ� อายุ 18-64 ป�
ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง สะสมอย�างน�อย 150 นาที/สัปดาห� 
หร�อระดับหนัก สะสมอย�างน�อย 75 นาที/สัปดาห�

ผู�สูงอายุ อายุ 64 ป�ข�้นไป
ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง สะสมอย�างน�อย 150 นาที/สัปดาห�  
ควบคู�กับการทำกิจกรรมที่ช�วยเพ��มความสามารถในการทรงตัวและการยืดหยุ�นควบคู�ไปด�วย

1.การทำงาน (Work Related PA)
: การออกแรงในการทำงานในรูปแบบต�างๆ

คำแนะนำ : หากงานในอาชีพของคุณส�วนใหญ� 
มีลักษณะการทํางานแบบนั่งอยู�กับที่ 
หร�อเคล�่อนไหวร�างกายน�อย ลองหาช�วงเวลาพัก
ลุกข�้นมาขยับเคล�่อนไหว ยืดเหยียดร�างกาย 
เป�นระยะๆ ทุกๆ ชั่วโมง ครั้งละประมาณ 10 นาที 

2.การเดินทาง (Transportation) 
: การเดินทางที่ใช�การเดินเท�า หร�อการข�่รถจักรยาน เป�นเวลาตั้งแต� 10 นาทีข�้นไป

คำแนะนำ : หากการเดินทางของคุณในแต�ละวัน เป�นการนั่งรถเป�นหลัก
ลองปรับมาเพ��มการเดินข�้นบันได แทนการข�้นล�ฟต� 
เล�อกการเดินเท�า หร�อข�่จักรยานให�มากข�้น แทนการนั่งรถ   

3.การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ
(Recreation & Sport) : กิจกรรมเคล�่อนไหวร�างกายต�างๆ 

คำแนะนำ : ในวันหยุด และช�วงเวลานอกเหนือจากงาน สามารถหากิจกรรม
ที่คุณสนใจทํา เพ�่อให�ได�เคล�่อนไหวมากข�้น เช�น เต�น ไปเดินช็อปป��ง
พาสัตว�เล�้ยงไปเดินเล�น เล�นกีฬา ออกกําลังกายต�าง ๆ แทนกิจกรรม
ที่อย�ูหน�าจอ อย�างนั่งดูทีว� ดูมือถือ หร�อเล�นเกม

เวลาที่เหมาะสมในการมีกิจกรรมทางกายของแตละชวงวัย

กิจกรรมทางกาย สามารถจำแนกเปน 3 ลักษณะ



พลังงาน

20 ว�นาที 3 นาที 5 นาที 10 นาที

ATP-CP 

     ไกลโคเจน
(GLYCOGEN) 

GLYCOGEN

ไขมัน 
(FAT)

ATP-CP ไกลโคเจน ไขมัน

10 

ไขมันเริ่มสลาย

เมื่อออกกำลังกายตอเนื่อง 

10 นาที ขึ้นไป

พลังงานที่ใช�ระหว�างออกกำลังกาย

ไกลโคเจน
“พลังฮึดได�แต�ไม�นาน”
ไกลโคเจนนั้น ร�างกายสร�างมาจากกลูโคส
แล�วมาเก็บไว�ที่กล�ามเนื้อ เมื่อร�างกายต�อง
ใช�แรงอย�างหนักเป�นเวลา 20 ว�นาที - 3 นาที
ก็จะได�พลังงานนี้มาจากการสลายไกลโคเจน
ที่อยู�ในกล�ามเนื้อ  ว�ธีนี้ใช�ออกซิเจนน�อย
จ�งใช�เวลาในการสร�างพลังงานเร็วมาก
หากใช�พลังงานถึงนาที ที่ 4-5 ก็จะเร��มผ�อนลง
เพ�่อเก็บกลูโคสไว�ให�สมองใช� ซึ่งการได�มาของ
พลังงานในส�วนนี้ อาจส�งผลให�ร�างกายเกิด
กรดแลคติกข�้น ทำให�กล�ามเนื้อเมื่อยล�าข�้น
เร�่อยๆ จนถึงขั้นเป�นตะคร�วได�

ไขมัน 
“พลังไม�หนักแต�นาน”
ถ�าใช�กำลังนานถึง 8 -10 นาทีข�้นไป
ในขณะที่พลังงานจากแหล�งอื่น ๆ ลดลง
ร�างกายก็จะเปล�่ยนไปใช�ไขมันในร�างกาย
เป�นหลัก ซึ่งพลังงานในส�วนนี้ี่ได�มาจาก
การเผาผลาญไขมัน ซึ่งมีมากเพ�ยงพอ
จ�งใช�พลังงานได�เต็มที่ เป�นเหตุผลที่เรา
ส�งเสร�มให�คนออกกำลังกายต�อเนื่อง 
10 นาทีข�้นไป  ไม�ควรว่ิงๆ หยุดๆ เพราะ
ร�างกายจะกลับไปใช�-พลังงานจากเซลล�
และไกลโคเจนเสมอ ไม�ได��ใช�ไขมันเส�ยที

ซึ่งเป�นกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง เช�น จ�อกกิ�ง ป��นจักรยาน ว�ายน้ำ
เต�นประกอบเพลง ใช�เคร�่องออกกำลังในฟ�ตเนส

เล�อกออกกำลังกายอะไรก็ได�ที่คุณชอบ

แต�ถ�าเวลาและสถานที่ไม�อำนวย ก็ใช�ท�าออกกำลังกายในพ�้นที่จำกัด
เช�น แกว�งแขน ย่ำเท�า กระโดดตบ กระโดดเชือก สลับไปมา ตามความถนัด
และข�อจำกัดของร�างกาย

ATP-CP 
“พลังด�วนทันใจ”
เป�นพลังงานจากเซลล�ที่มีอยู�แล�วสามารถ
นำมาใช�ได�เลย ใช�ออกซิเจนน�อยมาก และ
ไม�ต�องแปลงมาจากสารอาหารใดๆ ว�ธีนี้
จะถูกใช�เมื่อร�างกายต�องการพลังงาน
ในเวลาอันสั้น เช�น กระพร�บตา ยกน้ำหนัก
หร�อว��งแข�ง 100 เมตร แต�ด�วยสาเหตุที่
กล�ามเนื้อเก็บ ATP ไว�เพ�ยงนิดเดียว จ�งหมด
ในเวลาสั้น คือ ประมาณ 20 ว�นาทีแรก 
ซึ่งการจะสร�างใหม�จนเต็มจะต�องใช�เวลา 
2 - 3 นาที ดังนั้นถ�าหากต�องการพลังงาน
ยาวนานกว�านั้น ร�างกายจะใช�ว�ธีสร�าง
พลังงานแบบอื่นเข�ามาช�วย

ออกกำลังกายอะไรดีใหได            นาทีขึ้นไป ?



แข็งแรงครบเครื่องดวยการออกกำลังกาย 3  แบบ

การออกกำลังกายที่ทำให�เกิดความสมบูรณ�แข็งแรงของร�างกาย มี 3 ประเภท

1 2 3การออกกำลังกาย
เพ�่อความสมบูรณ�
แข็งแรงของระบบหัวใจ
และหลอดเล�อด
(Cardiorespiratory Exercise)

การออกกำลังกาย
เพ�่อความแข็งแรง
และความทนทาน
ของกล�ามเนื้อ
(Resistance Exercise)

การออกกำลังกาย
เพ�่อความยืดหยุ�น
ของกล�ามเนื้อ
(Flexibility Exercise)

เป�นการออกกำลังกายที่มีการ
เคล�่อนไหวของกล�ามเนื้อมัดใหญ�
เป�นจังหวะซ้ำๆ

การออกกำลังกายประเภทนี้
จะมีการเคล�่อนไหวร�างกาย
ในลักษณะต�างๆ โดยมีแรงต�าน
จากน้ำหนักร�างกายเราเอง

เป�นการยืดเหยียดกล�ามเนื้อ
เอ็น และข�อต�อต�างๆ เพ�่อ
เสร�มสร�างความยืดหยุ�น

เช�น การเดิน การว��งเหยาะๆ
การป��นจักรยาน เต�นแอโรบิก
พายเร�อ ว�ายน้ำ เป�นต�น

• ทำให�ปอด หัวใจ และหลอดเล�อด
 แข็งแรง เพราะต�องทำหน�าที่
 ส�งออกซิเจนไปสู�กล�ามเนื้อ
 ให�เพ�ยงพอตลอดเวลา 

• ช�วยลดความเส�่ยงในการ
 เกิดโรคหลอดเล�อดตีบได� 

• ทำให�สมรรถภาพหัวใจดีข�้น
 สูบฉีดเล�อดไปเล�้ยงส�วนต�างๆ
 ได�มากข�้น

• ทำให�ชีพจรเต�นช�าลง

• ทำให�ร�างกายนำไขมันมาใช�
 ได�ดีกว�าผู�ที่ไม�ออกกำลังกาย

• ช�วยเพ��มประส�ทธิภาพการ
 ใช�พลังงานของร�างกาย
 ผู�ที่ออกกำลังกายประเภทนี้
 จะมีมวลกล�ามเนื้อมากข�้น 
 ทำให�เกิดการใช�พลังงาน 
 และมีการเผาผลาญพลังงาน
 มากข�้น  

ข�อควระระวัง
การออกกำลังกายประเภทนี้ 
ผู�ที่มีโรคความดันโลหิตสูง
ควรปร�กษาแพทย� และ
หล�กเล�่ยงกิจกรรม
ที่มีการเกร็งค�าง

ข�อควระระวัง
การยืดเหยียดกล�ามเนื้อ
ควรทำภายหลังการ
อบอุ�นร�างกายอย�างดีแล�ว 
และควรยืดเหยียด
ในจ�ดที่ตึงกำลังดี
ไม�หักโหมเกินไป  

• ช�วยให�ร�างกายมีความยืดหยุ�น
 อ�อนตัว เคล�่อนไหวได�องศา
 เพ��มข�้น มีประส�ทธิภาพมากข�้น 
 จ�งลดโอกาสบาดเจ็บที่เกิดกับ
 กล�ามเนื้อและข�อต�อ 

• คลายความตึงของกล�ามเนื้อ
 ลดการปวดหลัง บ�า ไหล� คอ 

เช�น ดันพ�้น ดึงข�อ ลุกนั่ง
เป�นต�น ใช�อุปกรณ�ต�างๆ
เช�น ดัมเบล ยางยืด เป�นต�น

การยืดเหยียดกล�ามเนื้อ
ส�วนต�างๆ เช�น โยคะ เป�นต�น

ทำ
อยางนอย

150 นาที
ตอสัปดาห

ทำ
อยางนอย

3 ครั้ง
ตอสัปดาห

ควรทำ

ทุกวัน


