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กิจกรรมทางกาย

ยุคก่อนการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19
นั บ ตั้ง แต่ ท่ี ป ระเทศไทย โดยผู้แ ทนจากส�ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกลุม่ นักวิชาการที่ทำ� งานด้านสุขภาพ ได้รว่ ม
ลงนามในกฎบัตรโตรอนโต ณ ประเทศแคนาดา ในปี 2553 เพื่อด�ำเนินพันธกิจ
ในการสนับสนุนการมีสขุ ภาวะดีดว้ ยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�ำหรับทุกคน
ถึงวันนีน้ บั เป็ นเวลา 10 ปี เต็ม ที่เรือ่ งของ “กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)”a
ถูก น�ำ มารณรงค์ภ ายใต้ก ารบูร ณาการความร่ว มมื อ ของภาคี แ ละองค์ก รที่
เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนประเด็นกิจกรรมทางกาย ทัง้ ในระดับสากลและระดับ
ชาติเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าประสงค์ของกฎบัตรฯ
ส่ ง ผลให้ใ นช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมาเกิ ด นโยบาย และการด�ำ เนิ น กิ จ กรรม
ทีส่ ำ� คัญ ๆ ต่าง ๆ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้เกิดกลไก
ทางนโยบายระดับชาติ การสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม ด้านการเพิ่มกิจกรรม
ทางกาย และการสร้างจิตส�ำนึกแห่งสุขภาพ เพือ่ ให้เกิดกิจกรรมทางกายทีเ่ พียงพอ
และลดพฤติกรรมเนื อยนิ่ งในระดับบุคคล พร้อมกับส่งเสริมปั จจัยแวดล้อม
ที่เอือ้ ต่อการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ�ำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
ของประชาชนทุกกลุม่ วัยในสังคมไทย
a กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายในอิรยิ าบถต่าง ๆ ที่ใช้กล้าม
เนือ้ โครงร่าง (Skeletal Muscle) อันก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ซึง่ ครอบคลุม
การเคลื่อนไหวในการท�ำงานทัง้ งานบ้านหรืองานอาชีพ การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วยเท้า
กิจกรรมนันทนาการและการออกก�ำลังกาย3 (อ่านข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรม
เนือยนิ่งในภาคผนวก)
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ผลเชิงประจักษ์จากการรณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายของประชากรไทยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึง
ก่อนช่วงที่จะเกิดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 หากพิจารณาจากตัวชีว้ ดั
เชิงปริมาณสามารถกล่าวได้วา่ ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จ
ในการเพิ่ ม การมี กิ จ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพออยู่ใ นระดับ
ที่ น่ า พอใจ และมี แ นวโน้ม ที่ จ ะบรรลุเ ป้ า หมายที่ ไ ด้ร่ ว ม
ลงนามไว้ทงั้ ในระดับชาติและนานาชาติภายในเวลาที่กำ� หนด
ไม่ ว่ า จะเป็ น 1) แผนการส่ง เสริม กิ จ กรรมทางกาย พ.ศ.
2561-2573 ของประเทศไทย 2) NCD Global Monitoring
Framework 9 Voluntary Targets ขององค์การอนามัยโลก
3) แผนปฏิบตั ิการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก หรือ Global
Action Plan on Physical Activity 2018-2030 ขององค์การ
อนามัยโลก หรือ 4) Sustainable Development Goals
ขององค์การสหประชาชาติ
ทว่า หากพิ จ ารณาจากตัว ชี ว้ ัด เชิ ง คุณ ภาพด้า นการมี
กิ จ กรรมทางกายของคนไทยตามแผนปฏิ บัติ ก ารส่ง เสริม
กิจกรรมทางกายโลก ก็จำ� เป็ นต้องยอมรับว่า ประเทศไทย
ยังคงมีประเด็นเร่งด่วนในการด�ำเนินการอยูอ่ ีกหลายกิจกรรม
เพื่ อ ให้ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายในประเทศไทยถู ก
ขับเคลื่อนไปอย่างก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมและความตระหนักรู ท้ างสุขภาพของประชากร
สูก่ ารมีสขุ ภาวะได้อย่างยั่งยืน
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ผลจากการผลักดันและส่งเสริมการมี กิจกรรม
ทางกายตลอดช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา สะท้อนออกมา
ทางผลผลิ ต และผลลัพ ธ์เ ชิ ง ประจัก ษ์ ใ นหลายมิ ติ
ประกอบด้วย
1) การสื่อสารรณรงค์ในประเด็นส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย และลดพฤติกรรมเนื อยนิ่ งของทุกช่วงวัย
เพื่อสร้างความตระหนักในความส�ำคัญ และเผยแพร่
ความเข้าใจประเด็นการมี กิจกรรมทางกายในชี วิต
ประจ�ำ วั น ในกลุ่ ม เป้ า หมาย ด้ว ยการสนั บ สนุ น
องค์ความรู ้ กิ จกรรม และการสื่อสารรณรงค์อย่าง
กว้างขวาง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในประชากรกลุม่ ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เช่ น โครงการโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
โครงการส่งเสริมต้นแบบองค์กรไร้พุง โครงการเพื่อ
สร้างสรรค์ตน้ แบบกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรม
เนื อ ยนิ่ ง ในเด็ ก และวั ย รุ ่ น ไทย โครงการพั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโอกาสการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในบริบท โครงการพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรม
เนื อ ยนิ่ ง ในประชากรวัย ท�ำ งาน โครงการพัฒ นา
ศูน ย์ก ารเรี ย นรู ผ้ ู้สูง อายุต ้น แบบกิ จ กรรมทางกาย
โครงการรณรงค์ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
ในรูปแบบ การเดิน วิ่ง ปั่ น เป็ นต้น

2) การเกิ ดต้นแบบพื น้ ที่ สุขภาวะที่ เอื อ้ ต่อการ
มีกิจกรรมทางกายทัง้ ในระดับสาธารณะหรือระดับ
ท้องถิ่น เช่น โครงการลานกีฬาพัฒน์ โครงการศึกษา
ศัก ยภาพการเข้า ถึ ง สาธารณู ป การที่ ส่ ง เสริ ม การ
เดิ น เท้า และโครงการศึ ก ษาดั ช นี ศั ก ยภาพการ
เดิ น เท้ า หรื อ โครงการพื ้น ที่ สุ ข ภาวะย่ า นเมื อ ง
ในพื น้ ที่ ต่ า ง ๆ เป็ น ต้น ทั้ง นี ร้ วมถึ ง การสนับ สนุน
กิจกรรมกีฬาให้เป็ นกีฬาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุ ห รี่ และสนั บ สนุ น พื ้น ที่ ใ นและรอบบริ เ วณ
สนามกี ฬาให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
ตามกฎหมาย โดยใช้กลไกทุนอุปถัมภ์กีฬาและการ
สือ่ สารรณรงค์เพือ่ สร้างความตระหนักในกลุม่ เป้าหมาย
ทัง้ นีผ้ ลจากการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมด้านการมี
กิ จ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพอของประชากรไทยที่ มี
การยกระดับขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในภาพรวมพบว่า
การมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ คือ จากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็ นร้อยละ
74.6 ในปี 2562 อย่างไรก็ดี ทัง้ หมดที่กล่าวมาคือ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในยุคก่อนการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนและปั่ นป่ วน
(Disrupt) วิถีชีวิตตลอดจนพฤติกรรมทางสุขภาวะ
เชิ ง องค์ร วม รวมถึ ง ประเด็ น เฉพาะอย่ า งเรื่ อ ง
กิ จกรรมทางกาย นับเป็ นข้อท้าทายให้นักวิชาการ
นักประชาสังคม ตลอดจนผูก้ ำ� หนดนโยบาย ในการ
ร่วมกันออกแบบและก�ำหนดแนวทางเพื่อฟื ้ นระดับ
การมีกิจกรรมทางกายของคนไทยให้กลับมาอยู่ใน
ระดับปกติและพร้อมที่จะก้าวสู่การบรรลุเป้าหมาย
ทางสุขภาพในอนาคต
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ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญ
ด้านกิจกรรมทางกาย

Global
strategy in
diet physical
activity and
health
2545

เริ่ม The Toronto
Charter for
Physical Activit
International Society on
Physical Activity and
Public Health: ISPAH

2547

ก่อตัง้ กอง
ออกก�ำลังกาย
เพือ่ สุขภาพ
กรมอนามัย
และ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริม
สุขภาพ

2549

ปรับทิศทาง
นโยบายกิจกรรม
ทางกาย

WHO Global
recommendation
on physical
activity for health
2553

2555

เริ่มโครงการ
พัฒนาระบบ
เฝ้ าระวังติดตาม
พฤติกรรมด้าน
กิจกรรมทางกาย
ของประชากรไทย

ประชุมสมัชชาโลก
ก�ำหนดเป้ าหมายการลด
การขาดกิจกรรมทางกาย
ร้อยละ 10 ภายในปี 2568
2556

2558

Thailand
Report Card
GM2.0
นโยบาย
ส่งเสริม
การเดินและ
การใช้จกั รยาน
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Global
Action Plan on
Physical Activity
2018-2030

ประชุมคู่ขนาน
WHA69 side
meeting Walk
the talk
2559

นโยบาย
พุธกระฉับ
กระเฉง

2560

ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพ
งานประชุมวิชาการ
ISPAH ครั้งที่ 7 /
NCDs
The Bangkok
ก�ำหนดเป้ าหมาย
Declaration on
การลดการขาด
Physical Activity
กิจกรรมทางกาย
for Global Health
ร้อยละ 10
and Sustainable
Development
2561

มติสมัชชา
สุขภาพ
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทางกาย
ครั้งที่ 10

รับรองแผน
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทางกาย
พ.ศ.
2561-2573

เริ่ม
โครงการ
Active
School

Thailand
Report Card
GM 3.0 /
เริ่มโครงการ
Thai-ACP

2563

ก่อตัง้ ศูนย์พฒ
ั นา
องค์ความรู้ดา้ น
กิจกรรมทางกาย
ประเทศไทย

2568

GAPPA
ก�ำหนด
เป้ าหมาย
การลดการขาด
กิจกรรมทางกาย
ร้อยละ 15
2573

แผนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย
พ.ศ. 2561-2573
ก�ำหนดเป้ าหมาย
ประชากรไทย
มีกจิ กรรมทางกาย
ทีเ่ พียงพอ
ร้อยละ 75.0
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สถานการณ์ภาพรวม

ด้านกิจกรรมทางกาย
ของประชากรไทย
นับ ตั้ง แต่ ปี 2555 เป็ น ต้น มากระทั่ง ช่ ว งก่ อ น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ้ ไวรัสโควิด-19
สถานการณ์ภ าพรวมด้า นการมี กิ จ กรรมทางกาย
ของประชากรไทยเป็ นไปในเชิงบวก โดยระดับการมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 66.3
ในปี 2555 เป็ นร้อยละ 74.6 ในปี 2562 หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 8.3 คิดเป็ นอัตราเพิ่ มเฉลี่ยที่ รอ้ ยละ 1.04
ต่ อ ปี ทั้ง นี ใ้ นปี 2558 เป็ น ปี ท่ี มี อัต ราเพิ่ ม สูง ที่ สุด
(ร้อยละ 3.4) ขณะที่ในปี ถดั มา (พ.ศ. 2559) เป็ นปี ท่ีมี
อัตราเพิ่มต�่ำที่สดุ (ร้อยละ -0.8)

Physical Activity in Thailand after COVID-19 Pandemic:

เมื่อพิจารณาถึงแบบแผนการมีกิจกรรมทางกาย
ที่ เ พี ย งพอของประชากรไทยในภาพรวม ระหว่า ง
ปี 2555-2562 พบว่า เป็ นการเพิ่ ม ขึน้ ในลัก ษณะ
เส้น ตรงด้ว ยอัต ราเพิ่ ม แบบไม่ ค งที่ จากแบบแผน
ดังกล่าวอาจอธิบายได้ว่า ที่ผ่านมากิจกรรมทางกาย
ของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยจะ
ดีดตัวสูงขึน้ ตามกระแสการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายที่เป็ นมหกรรมระดับประเทศ เช่น ในปี 2558
ที่มีกิจกรรมรณรงค์ Bike for Mom และ Bike for Dad
หรื อ ในระหว่ า งปี 2560-2562 ที่ ก ระแสการ
ออกก�ำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพได้รบั ความนิยม
เป็ น ประวัติ ก ารณ์ใ นประเทศ เป็ น ต้น ขณะที่ ก าร
ส่งเสริมกิจกรรมตามแผนนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งเป็ นฐานส�ำ คั ญ ที่ ช่ ว ยหนุ น เสริ ม และ
ประคองไม่ให้อตั ราเพิ่มอยู่ในระดับติดลบ ที่น่าสนใจ
อี กประการคื อ หลังจากที่ ป ระเทศไทยได้ประกาศ
กฎบัต รกรุ ง เทพฯ (Bangkok Declaration on
Physical Activity for Global Health and
Sustainable Development 2016) ในช่วงปลายปี
2559 และ แผนการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
พ.ศ.2561-2573 เป็ น ต้น มา ระดับ การมี กิ จ กรรม
ทางกายที่เพียงพอของประชากรไทยก็เพิ่มสูงขึน้ มา
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถคงตัวอยู่ท่ีระดับสูงกว่า
ร้อยละ 70 มาโดยตลอด ดังข้อมูลที่ปรากฏในรูปที่ 1
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ชาย

71.9

73.3

66.3

68.1

61.6

64.3

71.8

68.3
65.8

78.2

77.2

71.7

75.0

76.4

70.9

72.9

74.4

74.6

68.8

67.9

69.6

70.8

72.0

75.8

รวม

หญิง

58.5

55.5
52.0

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

รูปที่ 1 ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพี ยงพอของประชากรไทย ระหว่างปี 2555-2563
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อพิจารณาความแตกต่างด้านการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอระหว่างเพศชายและหญิง พบว่า เพศชาย
จะมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสูงกว่าเพศหญิงในทุก ๆ ปี ของการส�ำรวจข้อมูล ซึง่ สถานการณ์ดงั กล่าวนีเ้ ป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับประเทศส่วนใหญ่ท่วั โลก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงร้อยละของความแตกต่างจากอดีต
เปรียบกับปั จจุบนั พบว่า ลดลงจากร้อยละ 10.3 ในปี 2555 มาอยูท่ ่ีรอ้ ยละ 5.2 ในปี 2562 หรืออาจกล่าวได้วา่
ประเทศไทยสามารถลดช่องว่างของความแตกต่างด้านการมีกิจกรรมทางกายระหว่างเพศชายและเพศหญิงb
ไปได้เกือบครึง่ หนึง่

b การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเพศชายและเพศหญิงในบริบทเนือ้ หานี ้ พิจารณาจากคุณลักษณะทางเพศในทางชีววิทยาที่มคี วามเกี่ยวข้องโดยตรง
กับพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย โดยยังคงให้ความส�ำคัญและเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมของกลุม่ ประชากรที่มคี วามหลากหลายทางเพศ
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สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สง่ ผลกระทบโดยตรง
ต่อการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรไทย โดยผลจากการส�ำรวจข้อมูล
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบว่า การมีกิจกรรมทางกายที่เพียง
พอของประชากรไทยในภาพรวมลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 19.1 มาอยู่ท่ีรอ้ ยละ 55.5
นับเป็ นอัตราที่อยูใ่ นระดับต�่ำที่สดุ นับตัง้ แต่มีการส�ำรวจมาตัง้ แต่ปี 2555 ซึง่ สถานการณ์
ดังกล่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ ประชากรเพศชายและเพศหญิง
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ นี ้ อาจเป็ นผลมาจากปั จจัยร่วมหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็ น
การปฏิ บัติตนตามมาตรการ “อยู่บา้ น หยุดเชื อ้ เพื่ อชาติ” เพื่อควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดที่สง่ ผลต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การปรับเปลี่ยนรู ปแบบ เวลา และ
วิธีการท�ำงาน รวมถึงการงดใช้พืน้ ที่สวนสาธารณะหรือพืน้ ที่ออกก�ำลังกายสาธารณะ
ทัง้ หมดนีส้ ่งผลต่อโอกาสในการมีกิจกรรมทางกายที่ลดน้อยลง ในขณะเดียวกันปั จจัย
ด้านความกังวลใจ ความเครียด และสุขภาพจิ ตที่ มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ก็เป็ นอีกหนึ่งสาเหตุสำ� คัญที่ทำ� ให้ประชาชนไม่ได้ออกก�ำลังกาย
เหมือนในช่วงปกติ

13

14

สถานการณ์ภาพรวม

ด้านพฤติกรรมเนือยนิง
่
ของประชากรไทย
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง นับเป็ นหนึ่งในเป้าหมายส�ำคัญ
ส�ำหรับการส่งเสริมการมีสขุ ภาพดีของประชากร ทัง้ นีแ้ ผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 ได้กำ� หนดเป้าหมาย
ระดับประเทศไว้คอื ให้ประชากรอายุ 6 ปี ขนึ ้ ไป มีระยะเวลาเฉลีย่
ของพฤติกรรมเนือยนิ่งไม่เกิน 13 ชั่วโมงต่อวัน
ข้อมูลเชิงสถานการณ์จากการส�ำรวจพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ในประชากรไทยระหว่างปี 2555 – 2563 แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลา
เฉลี่ยในการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสะสมต่อวันของประชากรไทย
ในภาพรวมยัง ไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายดัง กล่ า วได้เ ลย
ตลอดช่ ว งระยะวลาที่ ผ่ า นมา โดยในปี 2563 เป็ นปี ที่ มี
ระยะเวลาเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 14 ชั่วโมง 32 นาที ขณะที่ในปี 2556
เป็ นปี ท่ีมีระยะเวลาเฉลี่ยต�่ำที่สดุ คือ 13 ชั่วโมง 15 นาที และเมื่อ
พิจารณาจ�ำแนกตามเพศ พบว่า มีเพียงในปี 2556 ปี เดียวเท่านัน้
ที่กลุ่มประชากรเพศหญิงมีระยะเวลาเฉลี่ยในการมีพฤติกรรม
เนือยนิ่งสะสมต่อวันอยูท่ ่ี 12 ชั่วโมง 56 นาที หรือดีกว่าเป้าหมาย
ที่กำ� หนดไว้ 4 นาที

Physical Activity in Thailand after COVID-19 Pandemic:

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แบบแผนของระยะเวลาเฉลี่ ย ในการมี พ ฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ต่ อ วัน ของประชากรไทย
ตลอดช่วงระยะเวลา 9 ปี ท่ีผ่านมาพบว่า มีการแกว่งตัวขึน้ ลงอยู่เหนือค่าเป้าหมายที่ 13 ชั่วโมง มาโดยตลอด
ทัง้ นีเ้ มื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี พบว่า ปี 2561 เป็ นปี ท่ีระยะเวลาเฉลี่ยของการมีพฤติกรรม
เนือยนิ่งสะสมต่อวันเพิ่มขึน้ 42 นาที ซึง่ ถือว่าเพิ่มขึน้ ที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับปี อ่ืน ๆ ขณะที่ในปี 2562 เป็ นปี ท่ีมี
การลดลงของระยะเวลาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 28 นาที
ชาย

14.11

13.36

13.29

13.28

13.15

13.53

13.42
13.34

13.23

14.08
13.51

หญิง

14.44

14.17

13.55

13.37

13.48

13.33

13.31

13.30

2559

2560

14.15
14.08

รวม

13.54

13.47

14.32
14.13

13.42

12.56

2555

2556

2557

2558

2561

2562

รูปที่ 2 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทย
ระหว่างปี 2555-2563 (ชั่วโมง:นาที)
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2563

15

16

สถานการณ์ด้านพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปี 2563 เป็ นปี ท่ี
ประชากรไทยมีระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ต่อวันสูงที่สดุ (14 ชั่วโมง 32 นาที) และนับเป็ นครัง้ ที่ 3
ในรอบ 9 ปี ที่ระยะเวลาของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ต่อวันของคนไทยสูงมากกว่า 14 ชั่วโมง หากพิจารณา
ในแง่ ข องตัว เลขที่ ส ะท้อ นปรากฏการณ์ ก็ อ าจจะ
กล่า วได้ว่ า ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ น่ า แปลกใจนัก เนื่ อ งจาก
ในช่วงที่ ป ระชาชนเก็ บ ตัว อยู่ท่ี บ า้ นในช่ว งการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 รู ป แบบการใช้ชีวิต แบบ
นั่ง ๆ นอน ๆ เคลื่ อ นไหวน้อ ยระหว่า งวัน ก็ อ าจจะ
เพิ่มมากยิ่งขึน้ ตามไปด้วย ทว่าหากพิจารณาในแง่
ความเสี่ ย งทางสุข ภาพ นี่ คื อ ข้อ มูล ที่ บ่ง ชี ใ้ ห้ท ราบ
ว่า ระยะเวลาในการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ อย่างน่าเป็ นห่วง เพราะนอกเหนือ

จากตัว เลขระยะเวลาที่ ดี ด ตัว ห่ า งจากเป้ า หมาย
ที่กำ� หนดไว้ในแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแล้ว
ข้อมูลจากการส�ำรวจบ่งชีว้ ่า ในปี ท่ีระยะเวลาเฉลี่ย
ลดลงนัน้ เวลาจะลดลงประมาณ 10-20 นาที ขณะที่
ในปี ท่ีเพิ่มขึน้ เวลาจะเพิ่มขึน้ ถึง 30-40 นาที ซึ่งเป็ น
รูปแบบของการถอยลดแล้วพุง่ สูงขึน้ เพื่อเพิ่มค่าเฉลี่ย
เคลื่ อ นที่ (Moving Average) นั่น หมายความว่ า
หากสถานการณ์ยัง คงด�ำ เนิ น ไปดัง เช่ น ในปั จ จุบัน
ภายในเวลาอีกประมาณ 10 ปี ขา้ งหน้า ระยะเวลา
เฉลี่ ย พฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ของคนไทยอาจเพิ่ ม สูง ถึง
15 ชั่วโมง อันจะน�ำมาซึ่งอุบตั ิการณ์ของโรคในกลุ่ม
NCDs ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงมากกว่าที่เป็ น
อยูใ่ นปั จจุบนั
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จากสถานการณ์ขา้ งต้น เมื่อพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายและ
พฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรไทย จะเห็นได้ว่า ทัง้ สองพฤติกรรมมิได้เป็ นตัวก�ำหนดซึ่งกันและกันเสมอไป
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มขึน้ ของระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพออาจไม่ได้ช่วยท�ำให้ระยะเวลาเฉลี่ย
ของพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง ดังเช่นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในปี 2557-2558 และปี 2561 ที่พบว่า ในปี ดงั กล่าว
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอมีการเพิ่มขึน้ (ดีขึน้ ) ทว่าระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่งก็เพิ่มขึน้ (แย่ลง)
ด้ว ยเช่ น กัน ในทางตรงกัน ข้า ม ในปี 2559 ระยะเวลาเฉลี่ ย ของพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง มี ก ารลดลง (ดี ขึ น้ )
แต่การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอกลับลดลง (แย่ลง)

+
ดีขึ้น

2556

2562

2559

พฤติกรรมเนือยนิ่ง

-

2560

2557

แย่ลง

2563

-

แย่ลง

กิจกรรมทางกาย

2558

2561

+

ดีข้น
ึ

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ระหว่างกิจกรรมทางกาย
และพฤติกรรมเนือยนิ่ง ระหว่างปี 2555-2563
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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สถานการณ์

ด้านกิจกรรมทางกาย
และพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ของประชากร 3 ช่วงวัย

20

เด็กและเยาวชน
(อายุ 5 – 17 ปี)

สถานการณ์ดา้ นกิ จกรรมทางกายในเด็กและ
เยาวชนไทย จัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าเป็ นห่วงมากที่สดุ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยอื่น ๆ โดยในช่วงระหว่างปี
2555-2562 ผลการส�ำรวจพบว่า มีเด็กและเยาวชนไทย
ประมาณ 1 ใน 4 เท่านัน้ ทีม่ กี จิ กรรมทางกายเพียงพอc
ตามค�ำ แนะน�ำ ขององค์ก ารอนามัย โลก (WHO)3
โดยมีอตั ราเพิ่มเฉลี่ยติดลบร้อยละ 0.06 ต่อปี ทัง้ นี ้
ในปี 2559 เป็ นปี ท่ีเด็กและเยาวชนไทยมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอสูงที่สุด (ร้อยละ 27.6) ซึ่งจาก
สถานการณ์ดงั กล่าวนี ้ แสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็ น
ในการหามาตรการหลั ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ครอบคลุมเพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายของ
เด็กและเยาวชนไทย

c องค์การอนามัยโลก มีขอ้ แนะน�ำด้านการมีกิจกรรมทางกายส�ำหรับเด็กและเยาวชน (อายุ 5 – 17 ปี ) คือ ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง
ถึงระดับหนักสะสมให้ได้อย่างน้อย 60 นาทีทกุ วัน
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เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง พบว่า ในช่วงระหว่างปี 2555-2558 ระดับการมีกิจกรรมทางกาย
ที่ เพี ยงพอของเด็กและเยาวชนไทยจะค่อนข้างมี ความผันผวนสูง โดยในแต่ละปี จะแกว่งตัวขึน้ ลงเฉลี่ยที่
ร้อยละ 4 ขณะที่หลังจากนัน้ ในปี 2559-2562 ระดับความผันผวนจะอยู่ท่ีรอ้ ยละ 1-2 เท่านัน้ กระทั่งล่าสุด
ผลจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของเด็กและเยาวชนไทย
ลดเหลือเพียงร้อยละ 17.1 หรือลดลงร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปี ท่ีผ่านมา ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง พบว่า เพศชายจะมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสูงกว่าเพศหญิงทุกปี

ชาย

29.1

27.8

24.9

24.2

27.6

20.9

23.4

22.4
17.4

2555

2556

2557

25.8

23.2
19.4

2558

29.4

28.6

26.4

25.3

21.4

20.5

31.4

26.2
22.9

หญิง

รวม

31.0

24.4
21.6

20.3

17.1
13.9

2559

2560

2561

2562

2563

รูปที่ 4 ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพี ยงพอของประชากรวัยเด็กและเยาวชน ระหว่างปี 2555-2563
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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22

ในขณะที่สถานการณ์ดา้ นกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับต�่ำแบบคงที่ ในทางกลับกัน
สถานการณ์ดา้ นพฤติกรรมเนือยนิ่งกลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ อย่างน่ากังวล โดยในช่วงระหว่างปี 2555-2560
เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 13 ชั่วโมงครึง่ ต่อวัน และไม่พบความแตกต่างกัน
มากนักระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทว่าหลังจากนัน้ ในปี 2561-2563 ระยะเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวัน
กลับเพิ่มสูงขึน้ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงเกินกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจึงพบว่า การเพิ่มขึน้
ดังกล่าวมีสาเหตุมาจากระยะเวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกลุม่ เด็กและเยาวชนเพศหญิงทีส่ งู มากถึงวันละ 14 ชั่วโมง 23 นาที
ชาย

14.18

13.36

13.38

13.43

13.36

13.56

13.52

13.33

13.33

13.30

13.31

13.32

13.49

2556

2557

2558

2555

13.28

13.36

13.14

13.29

13.01

13.21

2559

2560

หญิง

รวม

14.16

14.15

14.23

14.07

14.11

14.08

13.52

13.55

2562

2563

2561

รูปที่ 5 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิง
่ ของประชากรวัยเด็กและเยาวชน
ระหว่างปี 2555-2563 (ชั่วโมง:นาที)
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประโยชน์ของกิจกรรมทางกาย

ส�ำหรับเด็กและเยาวชน

ส�ำหรับเด็กและเยาวชน นอกเหนือจากเรื่องการรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ และการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้ว การมีกิจกรรม
ทางกายถือเป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักที่จำ� เป็ นต่อการเจริญเติบโต และ
การมีสขุ ภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง กิจกรรมทางกายยังช่วยพัฒนาทักษะ
ทางด้านร่ างกาย ช่วยให้ระบบกล้ามเนือ้ และกระดูกเกิดการพัฒนา4
โดยเฉพาะกลุม่ เด็กที่มีกิจกรรมทางกายที่มีแรงกระแทก เช่น การกระโดด
เป็ นประจ�ำจะยิ่งท�ำให้มวลกระดูกหนาแน่นขึน้ เกิ ดการขยายตัวของ
กระดูก และกล้า มเนื อ้ อย่ า งรวดเร็ว และสมบูร ณ์ ส่ ง ผลต่ อ ความสูง
และความแข็งแรงของร่างกาย5 นอกจากนีก้ ิจกรรมทางกายยังช่วยให้
น�ำ้ ตาลและไขมันถูกน�ำไปใช้เป็ นพลังงานมากขึน้ ท�ำให้ลดโอกาสการ
เกิดภาวะน�ำ้ หนักตัวเกินและโรคอ้วน รวมถึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้6 ยิ่งไปกว่านัน้ การมีกิจกรรมทางกายระดับ
ปานกลางถึงระดับหนัก ช่วยกระตุน้ ให้การท�ำงานของระบบประสาท
และสมองมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ช่ ว ยส่ง เสริม การเรีย นรู ใ้ นการเคลื่ อ นไหว
ที่สลับซับซ้อนได้ดีขนึ ้ 4,7
นอกจากนีก้ ิจกรรมทางกายยังช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะด้าน
สังคมและอารมณ์ ช่วยให้เด็กปรับตัวและเรียนรูใ้ นการอยู่รว่ มกับผูค้ น
ในสังคม มีความมั่นใจและความภูมิใจในตนเอง การมีกิจกรรมทางกาย
ท�ำให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาท Endorphins ท�ำให้รูส้ ึกผ่อนคลาย
ลดความเครียด และความกังวลใจ ช่วยให้นอนหลับได้ดยี ง่ิ ขึน้ ที่สำ� คัญคือ
กิจกรรมทางกายสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ เนื่องจาก
จะช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ ช่วยพัฒนาด้านการคิด
วิเคราะห์ การวางแผนอย่างเป็ นระบบ และท�ำให้เกิดการเรียนรู ใ้ นการ
จัดการกับปั ญหาได้เป็ นอย่างดี8

23

24

ผู้ใหญ่

(อายุ 18 – 59 ปี)
ประชากรวัยผูใ้ หญ่ เป็ นกลุม่ ประชากรที่มีสดั ส่วนมาก
ที่ สุดเมื่ อเปรียบเที ยบกับช่วงวัยอื่ นๆ ดังนั้นสถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมของประชากรกลุ่ ม นี ้
จึงมีอิทธิพลส�ำคัญต่อการก�ำหนดสถานการณ์ในภาพรวม
ทัง้ นีผ้ ลการส�ำรวจระหว่างปี 2555-2558 ในภาพรวมพบว่า
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอd ของกลุ่มผูใ้ หญ่ จะอยู่
ในระดับที่สงู กว่าร้อยละ 70 มาโดยตลอด โดยในปี 2561
เป็ นปี ท่ีประชากรกลุม่ นีม้ ีกิจกรรมทางกายเพียงพอสูงที่สดุ
(76.9) ขณะที่ในช่วง 8 ปี ท่ีผ่านมา พบว่า อัตราเพิ่มเฉลี่ย
อยูท่ ่ีรอ้ ยละ 0.78 ต่อปี
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แบบแผนการมี กิ จ กรรมทางกาย
ของประชากรวัยผูใ้ หญ่ พบว่า มี การแกว่งตัวเป็ นระยะ
ที่ ร ะดับ สู ง กว่ า ร้อ ยละ 70 โดยในช่ ว งปี 2559-2561
เป็ นช่วงที่มีการเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องสูงที่สุดในรอบ 8 ปี
ขณะที่เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่า เพศชาย
มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอมากกว่าเพศหญิงในทุก ๆ ปี
ของการส�ำรวจ โดยมีความแตกต่างเฉลีย่ ร้อยละ 5.6 อย่างไร
ก็ ดีหากเปรียบเที ยบตามช่วงเวลา พบว่าความแตกต่าง
ดังกล่าวถูกลดให้แคบลง คือ จากร้อยละ 9.5 ในปี 2555
ลดเหลือร้อยละ 3.6 ในปี 2562

d องค์การอนามัยโลก แนะน�ำว่า ประชากรวัยผูใ้ หญ่ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีตอ่ สัปดาห์ หรือกิจกรรมทางกาย
ระดับหนักอย่างน้อย 75 นาทีตอ่ สัปดาห์ โดยสามารถท�ำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางและระดับหนักผสมผสานกันได้
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อนึง่ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการลดลงของการมีกจิ กรรมทางกาย
ที่เพียงพอของประชากรวัยผูใ้ หญ่ เช่นเดียวกับประชากรวัยอื่น ๆ โดยในภาพรวมพบว่า ลดลงมาอยูท่ ่รี อ้ ยละ 54.7
หรือลดลงร้อยละ 19.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2562
ชาย

73.4

68.3
63.9

76.7

72.3
68.4

72.8

70.0

76.5

74.4
73.0

68.1

73.6

71.0

69.3

76.8

74.0
71.4

79.8

76.9
74.1

หญิง

รวม

76.4

74.6
72.6

57.6

54.7

51.4

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

รูปที่ 6 ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพี ยงพอของประชากรวัยผู้ใหญ่ ระหว่างปี 2555-2563
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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26
ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาเฉลี่ยของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรวัยผูใ้ หญ่ ระหว่างปี
2555-2562 ในภาพรวม พบว่า มีระยะเวลาเฉลีย่ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ 13 ชั่วโมงในทุกปี โดยในปี 2558 และ 2561
เป็ นปี ท่ปี ระชากรกลุม่ นีม้ รี ะยะเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันสูงที่สดุ (14 ชั่วโมง 14 นาที) ขณะที่เมื่อพิจารณา
เฉพาะช่วงปี 2563 ซึง่ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 พบว่า สถานการณ์ย่ิงมีความน่ากังวล
มากยิ่งขึน้ โดยระยะเวลาเฉลี่ยของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในภาพรวมเพิ่มสูงขึน้ เป็ น 14 ชั่วโมง 40 นาทีตอ่ วัน
เมื่อพิจารณาถึงแบบแผนของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง พบว่า มีการแกว่งตัวขึน้ ลงอยูใ่ นช่วงระหว่าง 13-14
ชั่วโมงทัง้ ในภาพรวมและจ�ำแนกตามเพศ สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับแบบแผนของการมี
กิจกรรมทางกายของประชากรกลุม่ นี ้ อันแสดงให้เห็นถึงความไม่คงที่และไม่แน่นอนเชิงพฤติกรรมที่ผนั ผวนตาม
ปั จจัยที่เข้ามากระทบต่อพฤติกรรม
ชาย

หญิง

รวม

14.52

13.44

13.44

13.25
13.19

13.09

12.58

13.37

14.16

14.02

13.34

14.14

13.51

13.57

13.40

13.27

2558

2559

2560

13.18

13.32

14.18

14.14
14.09

13.54

13.41

14.40
14.20

13.38

12.52

2555

2556

2557

2561

2562

รูปที่ 7 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรวัยผู้ใหญ่ (ชั่วโมง:นาที)
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประโยชน์ของกิจกรรมทางกาย

ส�ำหรับวัยผู้ใหญ่

ส�ำหรับกลุม่ ผูใ้ หญ่ การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการท�ำงาน เพิ่มประสิทธิ ภาพในกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ความเข้าใจและความจ�ำดีขนึ ้ รวมถึงช่วยเพิ่มการหลั่งของ
สารสื่อประสาท ช่วยให้รูส้ ึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี ลดความเครียด
ความวิตกกังวล และยังช่วยให้การนอนหลับได้ดีขึน้ โดยลดการตื่น
กลางดึกบ่อย ๆ 8, 9
ขณะที่การมีกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกร่วมกับการออกก�ำลัง
กายแบบมีแรงต้าน จะช่วยให้คนวัยท�ำงานมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี
กล้ามเนือ้ และกระดูกแข็งแรง ข้อต่อส่วนต่าง ๆ ท�ำงานได้ดี ลดปั ญหา
การบาดเจ็บกล้ามเนือ้ และกระดูกที่เกิดจากการท�ำงานหรือที่เรียกว่า
ออฟฟิ ศซิ น โดรม 9 และช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่อ การเกิ ด โรคในกลุ่ม
NCDs เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
บางชนิด8, 10 นอกจากนีก้ ารมีกจิ กรรมทางกายอย่างสม�ำ่ เสมอจะช่วยให้
ระบบขับถ่ายท�ำงานได้ดีขึน้ จึงเป็ นผลดีในการลดโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคมะเร็งล�ำไส้ได้ในอนาคต ยิ่งไปกว่านัน้ กิจกรรมทางกาย
ยังสามารถช่วยควบคุมระดับน�ำ้ ตาล ลดไขมันและไตรกลีเซอไรด์
ในหลอดเลือด ป้องกันภาวะน�ำ้ หนักตัวเกิ นมาตรฐานซึ่งเป็ นที่มา
ของโรคอ้วนได้
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ผู้สูงอายุ

(อายุ 60 ปีข้น
ึ ไป)
ผลการส�ำรวจการมีกิจกรรมทางกายของประชากร
วัยสูงอายุ ระหว่างปี 2555 – 2562 พบว่า ในปี 2562
การมีกิจกรรมทางกายของผูส้ งู อายุท่ีเพียงพอในภาพรวม
สูงถึงร้อยละ 73.4 ซึ่งถื อเป็ นปี แรกตัง้ แต่เริ่มการส�ำรวจ
ในปี 2555 ที่ระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของ
ผูส้ งู อายุสงู เกินกว่าร้อยละ 70 ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 8 ปี ท่ีผ่านมา พบว่า แนวโน้มการ
มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของผูส้ ูงอายุ จะมีการเพิ่ม
สูง ขึ น้ ร้อ ยละ 14.8 หรื อ คิ ด เป็ น อัต ราเพิ่ ม โดยเฉลี่ ย ที่
ร้อยละ 1.9 ต่อปี โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็ นไปในลั ก ษณะเดี ย วกั น ทั้ง เพศหญิ ง และเพศชาย
ที่ น่ า สนใจคื อ ระดับ ความแตกต่ า งของการมี กิ จ กรรม
ทางกายที่ เพี ยงพอระหว่างเพศหญิ งและเพศชายมี การ
ลดน้อยลงตามช่วงเวลา โดยในปี 2555 มีความแตกต่าง
อยูท่ ่ีรอ้ ยละ 7.7 และลดลงเหลือร้อยละ 3.3 ในปี 2562
เมื่ อวิเคราะห์สถานการณ์ในปี 2563 พบว่า ระดับ
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของผูส้ งู อายุ ลดลงต�่ำสุด
ในรอบ 9 ปี เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยการมีกิจกรรมทางกาย
ที่ เ พี ย งพอของผู้สูง อายุใ นภาพรวมลดลงจากปี 2562
ถึ ง ร้อ ยละ 20.5 ซึ่ ง ถื อ ว่ า ได้ร ับ ผลกระทบมากที่ สุ ด
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยอื่น ๆ (วัยเด็กและเยาวชนลดลง
ร้อยละ 7.1 ขณะที่วยั ผูใ้ หญ่ลดลงร้อยละ 19.9)
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ทัง้ นีห้ ากพิจารณาแบบแผนของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของผูส้ งู อายุ ในช่วงปี 2555-2562 พบว่า
มีการยกตัวในระดับสูงในบางปี จากนัน้ ค่อย ๆ เพิ่มขึน้ อย่างเป็ นเส้นตรง และมีการยกตัวสูงอีกครัง้ ซึง่ แบบแผน
ดังกล่าวนี ้ โดยทั่วไปพบว่า เป็ นผลจากการได้รบั นโยบายหรือกิ จกรรมที่ไปส่งเสริมพฤติกรรมโดยตรงและ
ทั่วถึง สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับการเป็ นสังคมสูงวัยและเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ที่สง่ ผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างระดมสรรพก�ำลังในการด�ำเนินงานในด้านดังกล่าว รวมถึงเรื่องการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายด้วย อย่างไรก็ดีผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส กลับท�ำให้ระดับการมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรกลุม่ นี ้ ดิ่งลงไปอยูใ่ กล้เคียงกับที่เคยเป็ นในช่วง 9 ปี ก่อนอีกครัง้
ชาย

69.7

62.4

58.6
54.7

2555

64.8

60.5

67.7
66.3

71.7

68.5
66.4

73.7

69.4
66.6

69.4

73.3

68.8

69.7

68.4

66.8

หญิง

รวม

75.2

73.4
71.9

54.4

57.8

52.9
50.9

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

รูปที่ 8 ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพี ยงพอของประชากรวัยสูงอายุ ระหว่างปี 2555-2563
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ถัดมาเมื่อพิจารณาระยะเวลาของการมีพฤติกรรมเนื อยนิ่งเฉลี่ยต่อวัน พบว่า กลุ่มประชากรผูส้ ูงอายุ
จะมี ร ะยะเวลาของพฤติกรรมเนื อยนิ่ งราว 14 ชั่วโมงต่อ วัน มาโดยตลอด แม้จะมี ก ารแกว่ง ตัวสลับขึน้ ลง
อยูบ่ า้ งแต่ก็จะไม่ลดลงไปต�่ำถึง 12 ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาต�่ำสุดอยูท่ ่ี 13 ชั่วโมง 37 นาทีตอ่ วัน ในปี 2560 และ
สูงสุดที่ 14 ชั่วโมง 25 นาทีตอ่ วัน ในปี 2561 ซึง่ ในช่วงดังกล่าวนับเป็ นปี ท่ีมีการเพิ่มขึน้ ของระยะเวลาในการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งในผูส้ งู อายุท่ีมากที่สดุ (เพิ่มขึน้ 48 นาที) ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่า
ส่วนใหญ่เพศหญิงมีระยะเวลาเฉลี่ยของพฤติกรรมเนือยนิ่งมากกว่าเพศชาย มีเพียงช่วงปี 2557-2558 ที่นอ้ ยกว่า
เพศชายเล็กน้อย (น้อยกว่าเพศชาย 12 นาที)
ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาถึงแบบแผนของระยะเวลาของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในกลุม่ ผูส้ งู อายุ พบว่า ค่อนข้าง
มีความคงที่ในระดับสูง โดยจะมีการลดระดับลงบ้างในทุก ๆ ช่วง 1-2 ปี แต่เป็ นการลดระดับลงที่ไม่มากนัก
ชาย

14.22

14.10
14.07

2555

14.23

13.56

14.13

14.07

14.29

14.24

13.50

14.01

14.21

2556

2557

2558

14.08

13.48

13.52

13.37

13.41

13.33

2559

2560

รวม

หญิง

14.29

14.17

14.12

14.25

14.13

14.06

2561

2562

2563

14.17

14.11

14.03

รูปที่ 9 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชากรวัยสูงอายุ (ชั่วโมง:นาที)
หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประโยชน์ของกิจกรรมทางกาย

ส�ำหรับวัยสูงอายุ

ส�ำ หรับ กลุ่ม ผู้สูง อายุ การมี กิ จ กรรมทางกายอย่ า ง
สม�่ำเสมอจะช่วยยกระดับการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยการมี
กิจกรรมทางกายในระดับปานกลางในผูส้ งู อายุเพื่อให้ระบบ
การท�ำงานของปอด หัวใจและหลอดเลือดท�ำงานได้ดีขนึ ้ 11
ส่งผลต่อการเคลือ่ นไหวร่างกาย และการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
มี ความคล่องแคล่ว ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิ ดกล้ามเนื อ้
อ่อนแรง เหน็บชาปลายมือ ปลายเท้า ส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกายป้องกันภาวะทุพพลภาพ เพิ่มความสามารถในการ
ทรงตัวและป้องกันการหกล้ม ที่อาจน�ำไปสู่การบาดเจ็บที่
รุนแรง หรือภาวะอัมพฤกษ์อมั พาต12
นอกจากนี ้ กิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกในผูส้ งู อายุ
ท�ำ ให้ร ะบบไหลเวี ย นเลื อ ดดี ขึน้ เกิดการหลั่งของสารสื่อ
ประสาทมากขึน้ ช่วยให้ความจ�ำดีขนึ ้ ป้องกันโรคสมองเสือ่ มได้
และด้า นสุข ภาพจิ ต ยัง ช่ ว ยให้ผู้สูง อายุ รู ้สึ ก ผ่ อ นคลาย
ลดความกังวลใจและความรูส้ กึ หดหูใ่ จ และนอนหลับได้ดขี นึ ้
รวมทัง้ เพิ่มโอกาสของการมีชีวิตที่ยืนยาวอีกด้วย13, 14, 8
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ฟื้นกิจกรรมทางกาย
ในประเทศไทย
หลังวิกฤตโควิด-19
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5 ปมเชือก

ที่ฉุดรั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในคนไทย

ส�ำ หรับ ประเทศไทยแล้ว หากพิ จ ารณาถึ ง ผลของสถานการณ์ก าร
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อกิจกรรมทางกาย อาจจ�ำแนกออกได้
เป็ น 2 บทบาทคือ 1) “ตัวการ” ที่เป็ นต้นเหตุท่ีทำ� ให้กิจกรรมทางกายของ
คนไทยตกมาอยู่ในระดับ ที่ ต่ ำ� ที่ สุดเป็ นประวัติศาสตร์ใ นรอบ 9 ปี และ
2) “ผู้ เ ปิ ดหน้ า ต่ า งโอกาส” ที่ เข้ามาชี ใ้ ห้เห็นถึงจุดบอด ช่องว่าง และ
ประเด็ น เร่ง ด่ ว นของการด�ำ เนิ น งานด้า นการส่ง เสริม กิ จ กรรมทางกาย
ในประเทศไทยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้
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บทบาทที่ 1: “ตั ว การ” ผลจากมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 และ
การประกาศพระราชก�ำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ น ตั้งแต่วันที่ 26 มี นาคม 2563
เป็ นต้นมา ส่งผลให้สถานที่ สาธารณะต่าง ๆ อาทิ
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ต้องปิ ดให้บริการชั่วคราว
สถานที่ทำ� งานมีนโยบายให้พนักงานท�ำงานจากที่บา้ น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มีการปรับวิธีการเรียน
การสอนให้นกั ศึกษาเรียนทางออนไลน์ ขณะที่โรงเรียน
ทั่วประเทศก็มีประกาศให้เลื่อนการเปิ ดภาคเรียนออก
ไปเป็ นช่วงเดือนกรกฎาคม ทัง้ หมดนีส้ ง่ ผลต่อการปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิต รวมถึงการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน
การท�ำกิจกรรมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาของ
ประชากรโดยตรง ส่งผลให้ระดับการมีกจิ กรรมทางกาย
ที่เพียงพอของคนไทยทุกช่วงวัย ลดจากร้อยละ 74.6
ในปี 2562 เหลือเพียงร้อยละ 55.51, 15 ในช่วงระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี ้
นับว่าเป็ นระดับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของ
ประเทศไทยที่ต่ำ� ที่สดุ ในช่วง 9 ปี

บทบาทที่ 2: “ผู้ เ ปิ ดหน้ า ต่ า งโอกาส”

จากผลกระทบข้างต้น น�ำมาซึ่งการระดมสรรพก�ำลัง
และความคิ ด ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ในส่ว น
ของภาคนโยบาย วิชาการ และประชาสังคม ในการ
ร่วมออกแบบมาตรการเชิงนโยบาย และแผนปฏิบตั ิ
การเพื่อฟื ้ นระดับการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย
โดยหวังให้สามารถเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายของ
ประชากรได้อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ นีเ้ นื่องจากกิจกรรม
ทางกายถื อ เป็ น ตัว กลางพื น้ ฐาน (Fundamental
Means) 16 ที่ จ ะช่ ว ยประสานและเชื่ อ มโยงให้เ กิ ด
สุขภาวะของปั จเจกบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ดังนัน้ ในภาวะอุบตั ิการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิ ด -19 กิ จ กรรมทางกายจึง เป็ น ปั จ จัย เสริม
ทางสุขภาพที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
จะเห็นได้ว่า วิกฤตในครัง้ นีน้ บั เป็ นความท้าทาย
ของการท�ำ งานด้า นการส่ง เสริม กิ จ กรรมทางกาย
ให้ม ากยิ่ ง ขึน้ กว่ า ในอดี ต การทบทวนถึ ง แนวทาง
มาตรการ และนโยบายต่าง ๆ ที่ได้มีการด�ำเนินการ
ส่ง เสริม ไปในอดี ต ทั้ง ในแง่ ผ ลผลิ ต ผลลัพ ธ์ และ
ผลกระทบจากการด�ำเนินงาน ก่อให้เกิ ดการระดม
และรวบรวมองค์ความรู ใ้ นประเด็นต่าง ๆ เพื่อน�ำมา
ใช้ส ำ� หรับ การรับ มื อ ตลอดจนฟื ้ น ฟูใ ห้ร ะดับ การมี
กิจกรรมทางกายของคนไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้
อย่างเดิม และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมหลังจากเกิ ดวิกฤติโควิด-19 จึงนับเป็ น
โอกาสส�ำ คั ญ ที่ โ ควิ ด -19 ได้ท �ำ หน้า ที่ เ ป็ นผู้เ ปิ ด
หน้าต่างและมอบโจทย์ท่ีสำ� คัญนีไ้ ว้
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ในฐานะศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกาย
ประเทศไทย สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีพันธกิ จหลักในการพัฒนา
องค์ความรูเ้ พื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพมิติ
อื่น ๆ เพื่อน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทัง้ ในระดับชาติ
และระดับสากล จึงได้ทำ� การวิเคราะห์ถึงแบบแผน
และแนวโน้มของสถานการณ์ รวมถึงจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญประเด็นเชิงนโยบายที่มีความเร่งด่วนต่อการ
ด�ำเนินงานเพื่อฟื ้ นระดับการมีกิจกรรมทางกายของ
คนไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ให้กลับมาอยู่ในระดับ
ปกติและสามารถก้าวสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับ
ชาติและระดับสากลในอนาคตได้
ทัง้ นี ้ การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายนี ้ อาศัย
ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด�ำ เนิ น งานทางนโยบายและ
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในอดีตถึงปั จจุบนั เทียบ
เคียงกับแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก
และแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 25612573 ของประเทศไทย โดยใช้ข ้อ มูล เชิ ง สถิ ติ จ าก
การติดตามส�ำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกาย

และพฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ของประชากรไทยตั้ง แต่
ปี 2555-2563 เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence
Based) ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ไปข้างหน้า
ตามเป้าหมายของการด�ำเนินงานที่ประเทศไทยร่วม
ก�ำ หนดไว้ใ นแผนปฏิ บัติก ารต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
เรือ่ งกิจกรรมทางกายทัง้ ในระดับชาติและระดับสากล
โดยมีโจทย์ท่ีสำ� คัญคือ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวติ ของ
ประชากรที่เป็ นผลจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 นี ้ อะไรคือประเด็นส�ำคัญเร่งด่วนทีค่ วร
ได้รับการผลักดันให้เกิดการด�ำเนินงานภายใต้
ทรัพยากรด้านงบประมาณทีจ่ ำ� กัด และสามารถ
น�ำไปสู่ประสิทธิผลในระดับสูงต่อการฟื้ นระดับ
การมีกิจกรรมทางกายของคนไทยได้ ข้อค้นพบ
จากการวิ เ คราะห์นี ้ ถูก ไล่เ รีย งน�ำ เสนอตามความ
สอดคล้องและความส�ำคัญของประเด็น ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นปมประเด็ น ปั ญ หาที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในอดี ต แต่ ยั ง
ไม่ ไ ด้ร ับ การคลายปมให้ค ลี่ ค ลาย จึ ง กลายเป็ น
ปมเชื อ กที่ ฉุ ด รั้ง การด�ำ เนิ น งานด้า นการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายในประเทศไทยไม่สามารถพุ่งทยาน
ไปไกลอย่างที่ควรจะเป็ น
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การรณรงค์เพื่ อสื่อสารและสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของ
กิจกรรมทางกายในหลากหลายมิติ
ประเด็นเร่งด่วนทีถ
่ อ
ื เป็นแนวปฏิบต
ั ท
ิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice) และมีความคุม
้ ค่า
มากที่สุดตามข้อแนะน�ำของแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก คือ
การเร่ ง รณรงค์ ส่ื อ สารและสร้ า งการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ความหมายที่ถูกต้องของ
กิจกรรมทางกาย ประเภทของกิจกรรมทางกายทีส
่ ามารถปฏิบต
ั ไิ ด้ในชีวต
ิ ประจ�ำวัน
ข้อแนะน�ำในการมีกิจกรรมทางกายที่เพี ยงพอและเหมาะสมตามช่วงวัย รวมไป
ถึงประโยชน์ของกิจกรรมทางกายทั้งในมิติทางสุขภาพกาย จิตใจ และประโยชน์
ข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมทางกายทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคม ทั้งนี้เพื่ อให้เกิดความตระหนักรู้ และน�ำไปสู่ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต่อไป

ในการรณรงค์ส่ือสารควรเลือกใช้แนวทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชน
ทุกกลุ่มทุกวัย และระดมความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมรณรงค์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น กระแสในระดั บ ประเทศ อั น จะน� ำ ไปสู่ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและ
ครอบคลุมต่อการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Active Lifestyle) ที่ไม่ใช่เพี ยง
เรื่องของ “การออกก�ำลังกาย” เท่านั้น
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ปมเชือกปมแรกที่เป็ นตัวฉุดรัง้ การมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพียงพอของคนไทยมาอย่างยาวนานคงหนีไม่พน้
ปมปั ญหาด้านการรับรู เ้ กี่ยวกับกิจกรรมทางกายใน
กลุ่มประชากรไทยที่ยงั คงมีประเด็นคลุมเครืออยู่ใน
หลายแง่มุม เริ่มตั้งแต่นิยามความหมาย ประเภท
ของกิจกรรมทางกาย ระดับในการปฏิบตั ิอย่างเพียง
พอและมีสขุ ภาพที่ดี หรือในเรื่องที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั อิ ย่างเรือ่ งประโยชน์ของกิจกรรมทางกาย
ทัง้ ในทางตรงและทางอ้อม

ข้อมูลจากการติดตามส�ำรวจการรับรูข้ องคนไทย1
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมายื น ยัน ให้เ ห็ น ว่ า ตั้ง แต่ ปี
2555 เป็ นต้นมา ยังไม่มีในปี ใดเลยที่รอ้ ยละการรับรู ้
ด้านกิ จกรรมทางกายของคนไทยมี สัดส่วนเกิ นกว่า
ร้อยละ 40 ในส่วนนีห้ ากพิจารณาเปรียบเทียบกับร้อยละ
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยใช้สถานการณ์
ในปี 2562 เป็ นตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าในปี ดังกล่าว
อัตราการรับรู อ้ ยู่ท่ีประมาณร้อยละ 32 ขณะที่อตั รา
การมี กิ จ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพออยู่ ท่ี ป ระมาณ
ร้อ ยละ 75 นั่น หมายความว่ า มี ก ลุ่ม ตัว อย่ า งอี ก
ร้อยละ 43 ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอโดยที่
ไม่ จ ำ� เป็ น ต้อ งมี ก ารรับ รู ห้ รือ ได้ร ับ ความรู ท้ ่ี ถูก ต้อ ง
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย

38.9
27.8

2555

31.2

2556

27.3

2558

2560

32.5

31.9

2561

2562

รูปที่ 10 ร้อยละการรับรู้กิจกรรมทางกายของคนไทยระหว่างปี 2555-2562
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2555-2562
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ถึ ง ตรงนี ้ บ างท่ า นอาจมี ค วามคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อ โต้แ ย้ง ในใจว่า แม้ยัง ไม่ ท ราบความหมายและ
หรื อ มี ค วามรู ้ใ นเรื่ อ งกิ จ กรรมทางกายที่ ค รบถ้ว น
ร้อยละการมี กิจกรรมทางกายที่ เพี ยงพอก็ ยังอยู่ใน
ระดับที่สูงได้ ดังนั้นการสร้างการรับรู ท้ ่ีถูกต้องและ
ครบถ้วนจึงอาจไม่สำ� คัญเสมอไป เพราะการส่งเสริม
สุขภาพในบางเรื่อง “มาตรการส�ำคัญกว่าความรู ”้
ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือการห้าม
จ�ำหน่ายเครือ่ งดื่มที่มีสว่ นผสมของแอลกอฮอล์ในช่วง
ทีย่ งั ไม่มกี ารประกาศผ่อนปรน จะเห็นได้วา่ ผลของการ
มีมาตรการเหล่านีม้ ีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมที่เกิดขึน้
หรือปฏิบตั ิตามไปโดยปริยาย
ทว่ า ส�ำ หรับ ประเด็ น ด้า นกิ จ กรรมทางกาย
มาตรการทีเ่ กิดขึน้ ในทุกประเทศทั่วโลกจะเป็ นไปในมิติ
ของการส่งเสริมและจูงใจ ไม่ใช่การบังคับให้เกิดการ
ปฏิบตั ิ ด้วยเหตุนีก้ ารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงจ�ำเป็ น
ต้องมีกระบวนการและขัน้ ตอนที่เหมาะสม โดยหาก
แนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Health
Behavior Change)17 หรือแม้กระทั่งทฤษฎีขนั้ ตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม18 เป็ นหลักในการอธิบาย
ความก็จะเห็นได้วา่ ความรู ้ หรือข้อมูลเพื่อการรับรูเ้ ป็ น
ปั จจัยพืน้ ฐานอันดับแรกที่จำ� เป็ นในการส่งเสริมให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ และส่งผลต่อ
การปฏิบตั พิ ฤติกรรมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ดั ง นั้ น เมื่ อ เกิ ด การแพร่ ร ะบาดของเชื ้อ ไวรัส
โควิด-19 ขึน้ ร้อยละของการมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอ
จึง หล่นลงมาอยู่ท่ี ร อ้ ยละ 55.519 อย่า งรวดเร็วใน
ระยะเวลาอั น สั้น และนั บ ว่ า เป็ นอั ต ราที่ ต่ �ำ ที่ สุ ด

ในรอบ 9 ปี สาเหตุหลักแน่นอนว่าเกิดอุปสรรคจากการที่
ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานทีต่ า่ ง ๆ ได้สะดวกเหมือน
ในช่วงปกติ รวมถึงการปิ ดให้บริการชั่วคราวของสวน
สาธารณะและสถานออกก�ำลังกาย อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาลงไปในรายละเอียดเชิงลึกจะพบว่า อุปสรรค
ทีส่ ำ� คัญอีกส่วนหนึง่ คือ การไม่ทราบถึงทางเลือกทีจ่ ะใช้
ส�ำหรับการมีกจิ กรรมทางกายเมือ่ ต้องอาศัยอยูท่ บ่ี า้ นได้
การไม่ทราบถึงประโยชน์ และความส�ำคัญของการมี
กิจกรรมทางกาย ซึง่ มีความส�ำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เป็ นต้น
ด้วยเหตุนี ้ เพื่อที่จะแก้ปมเชือกปมแรกนี ้ ประเด็น
เร่งด่วนที่ถือเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นเลิศ (Best Practice)
และมี ค วามคุ้ม ค่ า มากที่ สุ ด ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลกคือ การเร่งรณรงค์สอ่ื สาร
และสร้างการรับรู เ้ กี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องของ
กิ จ กรรมทางกาย ประเภทของกิ จ กรรมทางกาย
ที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจ�ำวัน ข้อแนะน�ำใน
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมตาม
ช่ ว งวัย รวมไปถึ ง ประโยชน์ข องกิ จ กรรมทางกาย
ทัง้ ในมิตทิ างสุขภาพกาย จิตใจ และประโยชน์ขา้ งเคียง
ที่จะเกิดขึน้ เมื่อมีกิจกรรมทางกายทัง้ ในระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทัง้ นี เ้ พื่อให้เกิ ดความ
ตระหนัก รู ้ และน�ำ ไปสู่ค วามคิ ด ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมต่อไป โดยในการรณรงค์ส่อื สารควรเลือกใช้
แนวทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุม่
ทุกวัย และระดมความร่วมมือภาคีจากทุกภาคส่วนใน
การร่วมรณรงค์เพื่อให้เกิดเป็ นกระแสในระดับประเทศ
อัน จะน�ำ ไปสู่ค วามเข้า ใจที่ ถูก ต้อ งและครอบคลุม
ต่อการมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Active Lifestyle)
ที่ไม่ใช่เพียงเรือ่ งของ “การออกก�ำลังกาย” เท่านัน้
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การเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และสร้างแรงจูงใจในการมีกิจกรรมทางกายจากที่บ้าน
การรวบรวมองค์ความรู้ แนวทางและวิธีท่ีเหมาะสมส�ำหรับการมีกิจกรรม
ทางกายที่บ้านส�ำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ควร
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ กระตุ้ น การมี กิ จ กรรมทางกายของประชากรโดยการ
เพิ่ มทางเลือกในการปฏิบัติให้หลากหลาย ซึ่งจะเพิ่ มโอกาสการมีกิจกรรม
ทางกายให้ กั บ ประชากรทุ ก เพศทุ ก วั ย ให้ ไ ด้ มี กิ จ กรรมทางกายอย่ า ง
เพี ยงพอและสม�ำ่ เสมอตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก

ทั้งนี้ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่ อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้อย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึงขณะเดียวกันเพื่ อให้เกิดการน�ำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรจั ด ให้ มี โ ครงการเพื่ อ กระตุ้ น และ
สร้างแรงจูงใจผ่านทางมาตรการต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม อาทิ การสะสมคะแนน
เพื่อสิทธิประโยชน์ มาตรการทางภาษี หรือสิทธิอน
่ื ๆ ทีไ่ ด้รบ
ั จากการปฏิบต
ั ิ
โดยเน้นส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายจากที่บ้านผนวกกับการมีกิจกรรม
ทางกายในรู ป แบบอื่ น ๆ อย่ า งหลากหลายและเหมาะสม อั น จะช่ ว ยให้
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และแนวทางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนได้
ในที่สุด
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ส�ำ หรับ ปมเชื อ กที่ 2 เรื่ อ งการเร่ง ด�ำ เนิ น การ
เผยแพร่แนวทางการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องและสร้างแรงจูงใจ
ในการมีกิจกรรมทางกายจากที่บา้ น นับว่า มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับปมปั ญหาที่ผา่ นมา และมีความ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี 1 เรื่อง
สร้างบรรทัดฐานสังคมที่ไม่เนือยนิ่ง ในแผนปฏิบตั กิ าร
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก เกี่ยวกับการขาดความ
รู แ้ ละทางเลื อ กในการมี กิ จ กรรมทางกายที่ ถูก ต้อ ง
และครบถ้ว น โดยจะเห็ น ได้ว่า ในช่ว งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เมื่อประชาชน
ไม่สามารถไปออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬานอกบ้านได้
สถานที่ท่ยี งั สามารถมีกิจกรรมทางกาย ออกก�ำลังกาย
และเล่นกีฬาได้ก็คงเหลือเพียงพืน้ ที่ในบ้าน บริเวณ
บ้าน และรอบบ้านในละแวกชุมชนที่ไม่มีความเสี่ยง
อย่างไรก็ดี อุปสรรคที่สำ� คัญที่เป็ นผลสืบเนื่องมา
จากก่อนหน้านีค้ ือ การขาดความรู เ้ กี่ยวกับแนวทาง
การปฏิ บัติ ท่ี ถูก ต้อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ต้อ ง
อาศัยอยูท่ ่บี า้ น ด้วยข้อจ�ำกัดในด้านพืน้ ที่และอุปกรณ์
ในการออกก�ำลังกายก็กลับกลายเป็ นอุปสรรคที่สำ� คัญ
ส่งผลให้ประชาชนมากกว่าครึง่ (ร้อยละ 54.7) ระบุวา่
ตนมีกิจกรรมทางกายลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงปกติ 19 ทัง้ ที่ในความเป็ นจริงแล้ว ยังคงมีวิธีการ
หรือแนวทางต่าง ๆ อีกมากมายที่สามารถช่วยให้พืน้ ที่
และอุป กรณ์เ ครื่อ งใช้ภ ายในบ้า นถูก ประยุก ต์แ ละ
น�ำมาใช้เพื่อประกอบการออกก�ำลังกายได้

ด้วยเหตุนี ้ การรวบรวมองค์ความรู ้ แนวทางและ
วิธีท่ีเหมาะสมส�ำหรับการมีกิจกรรมทางกายที่บา้ น
ส�ำหรับประชาชนทุกช่วงวัย จึงเป็ นมาตรการเร่งด่วน
ทีค่ วรด�ำเนินการเพือ่ กระตุน้ การมีกจิ กรรมทางกายของ
ประชากรโด ยการเพิ่มทางเลือกในการปฏิบตั ใิ ห้หลาก
หลาย ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการมีกิจกรรมทางกายให้กบั
ประชากรทุกเพศทุกวัยให้ได้มีกิจกรรมทางกายอย่าง
เพียงพอและสม�่ำเสมอตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายโลก ทัง้ นีภ้ าครัฐควรสนับสนุนให้มี
การเผยแพร่องค์ความรูด้ งั กล่าวผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
ที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มได้
อย่างเท่าเที ยมและทั่วถึง ขณะเดียวกันเพื่ อให้เกิ ด
การน�ำความรูไ้ ปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีโครงการเพื่อกระตุน้ และสร้าง
แรงจู ง ใจผ่ า นทางมาตรการต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสม
อาทิ การสะสมคะแนนเพื่อสิทธิประโยชน์ มาตรการ
ทางภาษี หรื อ สิ ท ธิ อ่ื น ๆ ที่ ไ ด้ร ับ จากการปฏิ บัติ
โดยเน้น ส่ ง เสริ ม ให้มี กิ จ กรรมทางกายจากที่ บ ้า น
ผนวกกับการมีกิจกรรมทางกายในรูปแบบอื่น ๆ อย่าง
หลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยให้ประชาชน
เกิ ด ความตระหนัก รู ้แ ละแนวทางที่ เ หมาะสมกั บ
วิถีชีวิตของตนได้ในที่สดุ
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การสนับสนุนให้ชุมชนเป็นฐานในการริเริ่มการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย และการใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะอย่างปลอดภัย
ภาครั ฐ ควรมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด กลไกในการเสริ ม
ศั กยภาพของชุ ม ชนในรู ป แบบของเครื อ ข่ า ยการท� ำ งานเพื่ อร่ ว ม
แลกเปลี่ยน หารือ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อมูล ต้นแบบการด�ำเนินงาน
และประสบการณ์จากการด�ำเนินงาน อันจะเป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้เพื่ อ
การออกแบบชุมชนของตนได้แบบองค์รวม (Whole-of-community)
ตามข้อแนะน�ำของแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก

การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้
สามารถเป็ นฐานส�ำหรับการส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง รวมถึงวิเคราะห์
และผสมผสานนโยบายต่าง ๆ ให้เข้ากับการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาวะอย่างเหมาะสมตาม
บริบ ทและศัก ยภาพของชุม ชนทั้ง ในระดับ หมู่บ า้ น
ต�ำบล อ�ำเภอ หรือจังหวัด จึงนับเป็ นประเด็นที่มีความ
ท้าทายระดับสูงในสังคมไทย ที่ผ่านมาบทบาทของ
ชุมชนในฐานะผูส้ ่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายส่วน
ใหญ่ จะเกิ ดขึน้ ในลักษณะของการจัดกิ จกรรมกี ฬา
มวลชนแบบเป็ นครัง้ คราว อาทิ การจัดแข่งขันกีฬา

ประเพณี การละเล่นต่าง ๆ กีฬาประจ�ำปี ของหมูบ่ า้ น
ต�ำบล อ�ำเภอ หรือจังหวัด ขณะที่การสนับสนุนให้มี
พืน้ ที่สขุ ภาวะส่วนใหญ่ก็จะเป็ นในลักษณะของลาน
กีฬา สวนหย่อม สวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือสถานที่
ออกก�ำลังกาย เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ชุมชนกลายเป็ นพืน้ ที่ทางสังคม
ที่ มีความใกล้ชิดและบทบาทส�ำคัญรองจากที่ บา้ น
ชุมชนเป็ นพืน้ ที่เพียงไม่ก่ีแห่งที่ผคู้ นยังสามารถออกไป
มีกิจกรรมและด�ำเนินชีวิตได้ แม้จะไม่สามารถเป็ นไป
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ตามปกติอย่างที่เคย เช่นเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าว
พื น้ ที่ บ ริ เ วณโดยรอบของชุ ม ชนก็ เ ป็ น ที่ พ่ึ ง ในการ
ออกก�ำลังกายของประชาชนด้วย พืน้ ทีห่ ลายจุดในชุมชน
ได้ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการออกก�ำลังกายมากยิ่งขึน้
ด้วยเหตุนี ้ การสนับสนุนให้ชมุ ชนมีความพร้อมในการ
เป็ นฐานส�ำหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทัง้ ในแง่
ของการเป็ นฐานในการพัฒนาให้เกิดการมีและการใช้
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการมีกิจกรรม
ทางกายที่มีอยู่ในชุมชนให้เต็มศักยภาพ การส่งเสริม
ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็ นมิตร
ต่ อ สุข ภาพ และเอื ้อ ต่ อ การมี กิ จ กรรมทางกายที่
ปลอดภัย ผลักดันเรื่องการเดินและการปั่ นจักรยาน
ในชี วิ ต ประจ�ำ วัน การพัฒ นาทางเดิ น เท้า ระหว่า ง
สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน20 รวมถึงการจัดเตรียมความ
พร้อมเพือ่ รองรับมาตรการในการเข้าถึงพืน้ ทีส่ าธารณะ
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตามมาตรการเว้นระยะ
ห่างทางกายภาพ (Physical distancing) การรักษา
ความสะอาดเพื่ อการป้องกันเชื อ้ โรค อาทิ การจัด
บริการสบู่เหลวส�ำหรับล้างมื อในห้องน�ำ้ ส่วนกลาง
การบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า-ออกของ
สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬา หรือสถานที่
สาธารณะอื่น ๆ รวมถึงการจัดให้มีมาตรการด้านการ
รักษาความสะอาด โดยเพิ่มความถี่ในการท�ำความ
สะอาดจุด สัม ผัส ต่ า ง ๆ ในพื น้ ที่ ท่ี ใ ช้ร่ว มกัน เช่ น
มือจับประตู อุปกรณ์เครื่องเล่น ทัง้ หมดนีค้ วรอาศัย
ความร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วนในชุมชน

ในอีกแง่หนึง่ ควรส่งเสริมให้ชมุ ชนเป็ นฐานในการ
ระดมความคิดเห็น และการสร้างการมีสว่ นร่วมในเรือ่ ง
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เกิดจากความต้องการ
ที่เหมาะสมตามบริบท ให้ชุมชนเป็ นแหล่งบ่มเพาะ
จิตส�ำนึกการมีสขุ ภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการ
ความรูด้ า้ นสุขภาพที่เป็ นประโยชน์และสนับสนุนให้มี
การแลกเปลีย่ นเรียนรู ้ โดยเฉพาะการเพิม่ ความร่วมมือ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ
ร่ ว มจากระดับ ชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี กิ จ กรรม
ทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของประชาชนในชุมชน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง3
ทัง้ นีเ้ พื่อให้เกิดการด�ำเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
ภาครัฐควรมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้เกิด
กลไกในการเสริ ม ศัก ยภาพของชุ ม ชนในรู ป แบบ
ของเครือข่ายการท�ำงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยน หารือ
และถ่ายทอดองค์ความรู ้ ข้อมูล ต้นแบบการด�ำเนินงาน
และประสบการณ์จ ากการด�ำ เนิ น งาน อัน จะเป็ น
ประโยชน์ใ นการน�ำ ไปใช้เ พื่ อ การออกแบบชุม ชน
ของตนได้แ บบองค์ร วม (Whole-of-community)
ตามข้อแนะน�ำของแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายโลก
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การส่งเสริมให้เกิดความร่วมรับผิดชอบอย่างจริงจัง
ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่ อสร้างเสริม
ทักษะและพั ฒนาการตามช่วงวัยในเด็กและเยาวชน
การส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจทีถ
่ ก
ู ต้องของบุคคลทีอ
่ ยูร
่ อบตัวเด็กและเยาวชน
เพื่ อให้ทราบถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการมีกิจกรรมทางกาย ผลเสียของการมี
พฤติกรรมเนือยนิ่งที่มากเกินความจ�ำเป็น เป็นประเด็นการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญและเร่งด่วน
อีกประการหนึ่ง เพราะจะช่วยสร้างและกระตุ้นความรู้สึกร่วมรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้

ทัง
้ าครัฐควรสนับสนุนให้ภาคีทก
ุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการกระตุน
้ และรณรงค์เพื่อให้เกิด
้ นีภ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมระดับประเทศ ในขณะเดียวกันควรสนับสนุนให้เกิดการรวบรวม
องค์ ค วามรู้ การวิ เ คราะห์ ต้ น แบบที่ เ หมาะสมกั บ การจั ด สภาพแวดล้ อ มในแต่ ล ะบริ บ ท
รวมถึงการจัดท�ำแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนส�ำหรับครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน เพื่ อใช้ขับเคลื่อนให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ประชากรวัยเด็กและเยาวชน (อายุระหว่าง 5-17 ปี )
นับเป็ นกลุ่มวัยที่ มีกิจกรรมทางกายที่ เพี ยงพอตาม
ข้ อ แนะน� ำ ขององค์ ก ารอนามั ย โลกน้ อ ยที่ สุ ด
เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในช่วงวัยอื่น ๆ ขณะที่
ข้อมูลในเชิงสถิติยงั ชีใ้ ห้เห็นว่าตลอดช่วงระยะเวลา
9 ปี ทผ่ี า่ นมา โดยเฉลีย่ แล้วมีเด็กและเยาวชนไทยมากถึง
3 ใน 4 ที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ21 สวนทางกับ

ระยะเวลาเฉลี่ ย ในการมี พ ฤติ ก รรมการใช้อุป กรณ์
หน้า จออิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท่ี มี แ นวโน้ม เพิ่ ม สูง ขึน้ อย่า ง
น่ากังวล สถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
ความเรือ้ รังของปั ญหาด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในเด็ก และเยาวชนไทยที่จำ� เป็ นต้องได้รบั การ
ให้ความส�ำคัญและร่วมรับผิดชอบอย่ า งจริง จัง จาก
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
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ทั้ ง นี ้ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จจั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน
พบว่า ประมาณร้อ ยละ 80 - 90 ถูก ก�ำ หนดด้ว ย
ปั จ จั ย แวดล้อ มรอบตั ว เริ่ ม ตั้ง แต่ บุ ค คลรอบตั ว
ในครอบครัว กลุ่มเพื่อนทัง้ ที่อยู่ท่ีบา้ นและโรงเรียน
รู ป แบบการใช้ชี วิ ต ทั้ง ที่ บ ้า นและที่ โ รงเรี ย นซึ่ ง ถู ก
ก�ำหนดโดยครอบครัวและโรงเรียน หรือแม้กระทั่ง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ดังนัน้ การที่จะ
ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายให้กบั เด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิ ผล จึงต้องอาศัยความร่วมมือใน
การส่ง เสริม และเห็ น ความส�ำ คัญ ในเรื่อ งดัง กล่า ว
อย่างจริงจัง ทว่า ด้วยอุปสรรคหลายประการที่เกิดจาก
บริบทแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย
ของเด็กและเยาวชนเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็ น ทัศนคติ
และค่านิยมของผูป้ กครองส่วนใหญ่ท่เี น้นและต้องการ
ให้บตุ รหลานมีความเป็ นเลิศทางวิชาการ หลักสูตรใน
โรงเรียนที่เน้นการเรียนรูใ้ นเชิงวิชาการ สภาพแวดล้อม
ของชุมชนมีความเสี่ยงต่อการออกมาวิ่งเล่น หรือออก
ก�ำลังกายของเด็ก ล้วนแล้วแต่เป็ นอุปสรรคที่มีผลต่อ
การขาดโอกาสในการมีกจิ กรรมทางกายของเด็กทัง้ สิน้
ทัง้ ๆ ที่ในความเป็ นจริงแล้ว การมีกิจกรรมทางกายที่
เพียงพอ ถือเป็ นพืน้ ฐานของพัฒนาการตามช่วงวัย
ของเด็กและเยาวชน ทัง้ ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาที่สำ� คัญอย่างยิ่ง

ด้วยเหตุนี ้ การส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดความ
เข้าใจที่ถกู ต้องของบุคคลที่อยูร่ อบตัวเด็กและเยาวชน
เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการมี
กิจกรรมทางกาย ผลเสียของการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่
มากเกินความจ�ำเป็ น จึงเป็ นประเด็นการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญและเร่งด่วนอีกประการหนึง่ เพราะจะช่วยสร้าง
และกระตุน้ ความรู ส้ กึ ร่วมรับผิดชอบต่อสถานการณ์
ดังกล่าวของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ทัง้ นีภ้ าครัฐควรสนับสนุน
ให้ภ าคี ทุก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ว มในการกระตุ้น และ
รณรงค์เพื่ อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในสังคมระดับ
ประเทศ ในขณะเดียวกัน ควรสนับสนุนให้เกิดการ
รวบรวมองค์ความรู ้ การวิเคราะห์ตน้ แบบที่เหมาะสม
กับ การจัด สภาพแวดล้อ มในแต่ ล ะบริ บ ท รวมถึ ง
การจัด ท�ำ แนวทางการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
ในเด็กและเยาวชนส�ำหรับครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน เพือ่ ใช้ขบั เคลือ่ นให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างเป็ น
รูปธรรม
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การส่งเสริมให้เกิดการยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและปลอดเชื้อ
ในการจัดกิจกรรมสุขภาพและกีฬามวลชน
ภาครัฐและหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนให้เกิดการระดม
สมองของภาคประชาสังคม และผู้ประกอบการด้านการจัดกิจกรรมกีฬา เพื่ อจัดท�ำ
และการน�ำมาตรฐานด้านความปลอดภัยและปลอดเชือ
้ ในการจัดกิจกรรมทางสุขภาพ
และกีฬามวลชนไปใช้ด�ำเนินการจริงอย่างเข้าใจ ยอมรับ และร่วมเป็นเจ้าของ

โดยภาครัฐมีหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพั ฒนาระบบ
กลไกการน�ำไปใช้ การก�ำกับ และติดตามผลอย่างเหมาะสม เพื่ อให้การจัดกิจกรรม
สุขภาพและกีฬามวลชนถูกจัดขึ้นและด�ำเนินไปภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัย
และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมสุขภาพและกีฬามวลชน ไม่วา่ จะ
เป็ นในลักษณะมหกรรมกีฬา การออกก�ำลังกาย หรือ
กิจกรรมทางสุขภาพอื่น ๆ ที่มีผูม้ าเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวนมาก นับเป็ นหนึง่ ในข้อปฏิบตั ทิ ่สี ำ� คัญในการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกายในมิตดิ า้ นการสร้างบรรทัดฐาน
สังคมทีไ่ ม่เนือยนิง่ (Active Society) ในแผนปฏิบตั กิ าร
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก ทัง้ นีเ้ นื่องจากการที่ผคู้ น
มารวมตัวกันเป็ นจ�ำนวนมากเพื่อร่วมท�ำกิจกรรมทาง
สุขภาพ ย่อมท�ำให้เกิดแรงกระตุน้ และแรงบันดาลใจ

ในการมีกิจกรรมทางกายร่วมกันและอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ หากมีการด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะนี ้
อย่างสม�่ำเสมอและกระจายครอบคลุมทั่วทัง้ ประเทศ
ย่อมส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนผูม้ กี จิ กรรมทางกาย
ที่เพียงพอได้โดยตรง
ส�ำหรับประเทศไทย นับเป็ นสังคมที่ให้ความนิยม
ในการเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพและกีฬามวลชนเป็ น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากกระแสการเข้าร่วมกิจกรรม
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การปั่ นจักรยาน Bike for Mom และ Bike for Dad
ทีม่ กี ารจัดขึน้ ในปี 2558 ซึง่ นับเป็ นบันทึกประวัตศิ าสตร์
ของการปั่ นจักรยานพร้อมกันมากที่สดุ ในโลก กว่า
146,000 คัน หรือกระแสความนิยมเกี่ยวกับการเข้าร่วม
กิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพที่ได้รบั ความนิยมเพิ่ม
มากขึน้ อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงปี 2560 เป็ นต้นมา
ซึ่งกิ จกรรมดังที่ กล่าวไปข้างต้นนั้นได้มีส่วนส�ำคัญ
ในการยกระดับ การมี กิ จ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพอ
ของคนไทยให้เพิ่มสูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
อย่างไรก็ดี ในระหว่างช่วงเวลาที่กิจกรรมสุขภาพ
และกีฬามวลชนได้รบั ความนิยมในระดับสูงนัน้ สิ่งที่
มักจะปรากฏอยู่เสมอคื อ ข้อถกเถี ยงและประเด็น
ร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐาน และความปลอดภัยในด้าน
การจัดการของกิจกรรมมวลชน ไล่ตงั้ แต่ประเด็นทาง
ด้านการให้บริการพืน้ ฐานที่ไม่เพียงพอ ความสะอาด
และสุขลักษณะในสถานที่จดั งาน ความปลอดภัยใน
การได้รบั บริการทางการแพทย์ยามฉุกเฉิน รวมไปถึง
ประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ที่สะท้อนถึงความ
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิ จกรรมสุขภาพ เป็ นต้น
ส่งผลให้หลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้องพยายามรวบรวมและ
เสนอแนวทางในการจัด กิ จ กรรมดัง กล่ า วให้เ ป็ น
มาตรฐานและปลอดภัย ต่ อ สุข ภาพและชี วิ ต ของ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทว่าแนวทางและมาตรฐานดังกล่าว
ยัง คงได้ร ับ การน�ำ สู่ก ารปฏิ บัติ ใ นวงแคบและเป็ น
จ�ำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนกิจกิจกรรมที่
มีการจัดอยูใ่ นประเทศไทย
ด้ว ยเหตุนี ้ อาศัย โอกาสท่ า มกลางวิ ก ฤตการ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้การจัด
กิ จ กรรมทางสุข ภาพและกี ฬ ามวลชนทุก ประเภท
จ�ำเป็ นต้องถูกระงับไว้ช่ วั คราวตลอดช่วงหลายเดือน

ที่ผ่านมา การสนับสนุนการท�ำงานในระดับนโยบาย
ภาพรวมของประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัด
กิจกรรมสุขภาพและกีฬามวลชนให้มีความปลอดภัย
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของเชือ้ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคม
ไทย จึง นับ เป็ น ประเด็ น ท้า ทายที่ ส ำ� คัญ ในการเร่ง
ด�ำเนินการเพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ก่อนที่กิจกรรม
ทางสุขภาพและกีฬามวลชนจะกลับมาจัดได้อีกครัง้
โดยควรก�ำ หนดกลไกในการก�ำ กั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผลเกิดขึน้ จากการใช้มาตราการทัง้ ในมุมของ
ผูร้ บั บริการ และผูป้ ระกอบการ ถึงผลได้ผลเสียที่เกิด
ขึน้ อย่างรอบด้าน
เพือ่ ทีจ่ ะแก้ปมเชือกปมที่ 5 นี ้ ภาครัฐและหน่วยงาน
ระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนให้เกิด
การระดมสมองของภาคประชาสังคม และผูป้ ระกอบ
การด้านการจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อจัดท�ำและการน�ำ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและปลอดเชือ้ ในการจัด
กิจกรรมทางสุขภาพและกีฬามวลชนไปใช้ดำ� เนินการ
จริ ง อย่ า งเข้ า ใจ ยอมรั บ และร่ ว มเป็ นเจ้ า ของ
โดยภาครัฐ มี ห น้า ที่ ป ระสานความร่ว มมื อ ระหว่า ง
ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสีย อันจะส่งผลให้การจัดกิ จ กรรม
สุ ข ภาพและกี ฬ ามวลชนถู ก จั ด ขึ น้ และด�ำ เนิ น ไป
ภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสามารถ
ป้ อ งกัน การแพร่ร ะบาดของเชื อ้ ต่ า ง ๆ ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทัง้ นีเ้ พื่อให้แนวปฏิบตั ิดา้ น
การส่งเสริมให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมทางสุขภาพ
การออกก�ำลังกาย และกีฬาส�ำหรับคนจ�ำนวนมาก
ถูกขับเคลื่อนไปอย่างมีมาตรฐานและสามารถใช้เป็ น
กลไกหลักในการเพิ่ มระดับการมี กิจกรรมทางกาย
ที่เพียงพอของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิผล
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กิจกรรมทางกาย

ยุคหลังการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19
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ชีวิตวิถีใหม่ของประชากร

ในมิติของกิจกรรมทางกาย
ความเป็ นไปของสังคมไทยในยุคหลังสิน้ สุดการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือเมื่อค้นพบวัคซีน
ป้ อ งกัน จะเป็ น อย่ า งไรเป็ น เรื่ อ งที่ สุด จะคาดเดา
กลุ่มนักวิชาการแต่ละสาขาต่างวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม
ที่จะเป็ นไปพร้อมแสดงทรรศนะไว้อย่างน่าติดตาม
ทั้ง ในแง่ เ ศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ว่ า จะเข้า สู่
สถานกาณ์ฝืดเคืองยากล�ำบากกว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
การได้รบั ผลกระทบที่จะเกิดจากการกีดกันทางการค้า
และการส่งออกสินค้า ปั ญหาการตกงานของแรงงาน
ลูกจ้าง อันอาจเป็ นต้นเหตุของปั ญหาเรื่องปากท้อง
เศรษฐกิ จ ระดับ ครัว เรือน จนบานปลายกลายเป็ น
ปั ญหาทางสังคมในหลากหลายประเด็น
ในมิ ติ ข องกิ จ กรรมทางกายก็ เ ช่ น เดี ย วกั น
เมื่ อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งในเรื่องการท�ำงาน
การเรี ย นในสถานศึ ก ษา การพบปะกั น ของผู้ค น
การออกไปท�ำกิจกรรมและใช้ชวี ติ ในสถานที่สาธารณะ
รวมถึ ง การออกก� ำ ลั ง กาย ก็ ย่ อ มมี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในชีวิตประจ�ำวันด้วย

ด้วยเหตุนี ้ เนือ้ หาในส่วนนีจ้ งึ ตัง้ ใจทีจ่ ะสะท้อนภาพ
กลุม่ คนในสังคมไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ใน 6 รูปแบบ
ที่เป็ นข้อค้นพบจากข้อมูลการส�ำรวจพฤติกรรมด้าน
กิ จกรรมทางกายและพฤติกรรมทางสุขภาพในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีท่ างศูนย์พฒ
ั นาองค์
ความรู ด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย ได้ทำ� การ
ส�ำรวจข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงมิถนุ ายน พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
ณ สัป ดาห์ท่ี 1 ในเดื อ นมิ ถุน ายน จากทุก จัง หวัด
ทั่วประเทศ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 6,828 ราย ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่าง
ดังกล่าวได้มาจากการสุม่ ตัวอย่างแบบทราบความน่า
จะเป็ น (Probability Random Sampling) โดยการ
พิ จ ารณาคุณ ลัก ษณะที่ ส ำ� คัญ ของประชากรได้แ ก่
เพศ อายุ ภูมิภาค เขตที่อยูอ่ าศัย และจังหวัด
เมื่อบ้านกลายมาเป็ นฐานส�ำหรับการด�ำเนินชีวิต
มากกว่าที่เคยเป็ นมาในอดีต บ้านในวันนีไ้ ม่ได้เป็ น
เพียงสถานที่สำ� หรับการอยู่อาศัยและพักผ่อนเท่านัน้
แต่ถูกใช้เพื่อการท�ำงาน การเรียนหนังสือ รวมถึงใช้
เป็ นสถานที่สำ� หรับออกก�ำลังกายมากยิ่งขึน้ ในวันที่
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป ภายใต้เงื่อนไขและบริบท
ปรากฏการณ์ท่ีจะน�ำเสนอต่อไปนี ้ เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้น
ของชีวิตวิถีใหม่ในมิติทางสุขภาพทัง้ ในเชิงบวกและ
เชิ ง ลบที่ เ กิ ด ขึ น้ และแสดงออกมาในช่ ว งการแพร่
ระบาดของไวรัส โควิ ด -19 อั น อาจมี ผ ลต่ อ เนื่ อ ง
จนกลายเป็ นวิถีในอนาคตของคนไทย
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วิถีท่ี 1:

“มนุษย์เฉื่อย”
อาจด้วยเพราะไม่สามารถปรับตัวกับรูปแบบวิถีชีวติ
ในช่วงเก็บตัว อยู่บา้ น หยุดเชือ้ เพื่อชาติ ได้อย่างลงตัว
ประกอบกับความเครียด ความกังวล ความเบื่อหน่าย
หรือแม้กระทั่งการต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ทำ� งานจาก
ส�ำนักงานมาเป็ นที่บา้ น ท�ำให้ในช่วงระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 นี ้ ผูค้ นส่วนใหญ่จงึ
มีวิถีชีวิตแบบเนือยนิ่งในระดับสูงกว่าปกติคอ่ นข้างมาก
ทั้ง นี จ้ ากผลการส�ำ รวจพบว่า ในช่ ว งเวลาดัง กล่า วนี ้
คนไทยมีระยะเวลาของพฤติกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ยสูงถึง
14 ชั่ ว โมง 32 นาที ต่ อ วัน 19 หรื อ กล่ า วง่ า ย ๆ คื อ
เราใช้เวลามากกว่าครึง่ หนึง่ ของวันหมดไปกับพฤติกรรม
การเคลื่ อ นไหวร่า งกายน้อ ย นั่ง นิ่ ง อยู่กับ ที่ เ ป็ น เวลา
นาน ๆ หรือ การนั่ง นอนเอนกาย เช่น การนั่ง ท�ำ งาน
นั่ง ประชุ ม ออนไลน์ การนั่ง เรี ย นทางไกล/ออนไลน์
การดูโทรทัศน์ ดูหนังดูละครซีรีย ์ รวมถึงการเล่นมือถือ
เป็ นต้น ซึ่งสถานการณ์ดงั กล่าวนีห้ ากเปรียบเทียบกับ
เมื่อปี ท่ีผ่านมาพบว่า มีระยะเวลาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึน้ ราว
45 นาที19 ซึ่งนับเป็ นการเพิ่มขึน้ ที่สูงที่สุดในรอบ 9 ปี
ที่ผา่ นมา
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ปี 2562

13.47 ชั่วโมง

โดยกลุ่มคนที่มีระยะเวลาของพฤติกรรม
เนือยนิง
่ เฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 กลุ่มผู้หญิง 			

14 ชั่วโมง 44 นาที
อันดับที่ 2 กลุ่มพนักงานออฟฟิศ

14 ชั่วโมง 42 นาที

ปี 2563

14.32 ชั่วโมง

อันดับที่ 3 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ 			

14 ชั่วโมง 40 นาที

และไม่ว่าจะโดยรู ต้ ัวหรือไม่ก็ตาม ขณะที่ เรานั่งหรือเอนกายอยู่บนโซฟา เตียงนอน หรือเก้าอี ท้ �ำงาน
อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ๆ นอกจากผลเสียทางสุขภาพที่จะเกิดขึน้ แล้ว สิ่งที่มักจะตามมาเป็ นของแถม
คือ ความรู ส้ ึกเนื อย ไม่กระฉับกระเฉง ขาดความกระตือรืนล้น ก็ อาจเรือ้ รังกระทั่งกลายเป็ น ชี วิตวิถีใหม่
ในบุคลิกภาพแบบ “มนุษย์เฉื่อย” 22

ผลเสียทางสุขภาพของพฤติกรรมเนือยนิ่ง
การมี พ ฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง ระหว่ า งวั น ที่ ม ากเกิ น ไป
ทัง้ ที่เป็ นการนั่งและนอนเล่นติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ
รวมไปถึ ง ระยะเวลาสะสมของพฤติ ก รรมเหล่ า นี ้ใ นช่ ว ง
วั น ที่ ม ากขึ น้ จะท�ำ ให้ก ระบวนการเมตาบอลิ ก ท�ำ งาน
มีประสิทธิภาพลดลง มีผลโดยตรงต่อระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
ความดัน โลหิ ต และการเผาผลาญของไขมัน ในร่า งกาย
มีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพหลายประการ และเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น การน�ำไปสู่ภาวะน�ำ้ หนักตัวเกิน
โรคเบาหวาน มะเร็งบางชนิด รวมถึงปั ญหาทางสุขภาพจิต
และภาวะซึมเศร้า กระทั่งการเสียชี วิตก่อนวัยอันควรจาก
กลุม่ โรค NCDs31, 32

23, 24
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7.5

สถิติที่น่าตกใจ!

การนั่ง มีผลเสียมากกว่าที่คิด
hour/day

หากมีสะสมมากกว่า

hour/day

10 ชั่วโมงต่อวัน

หากมีสะสมมากกว่า

7 ชั่วโมงต่อ

จะเพิ่ มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ

วันขึ้นไป จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ

และหลอดเลือด 147%25

มีภาวะซึมเศร้า 47%26

หากมีติดต่อกันเกินกว่า

2 ชั่วโมง

หากมีติดต่อกันนานกว่า

90 นาที

จะเพิ่ มโอกาสเสี่ยงของการเกิด

เป็นประจ�ำ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ

โรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก 10%

เสียชีวิตถึง 2 เท่าตัว27

มะเร็งล�ำไส้ 8% และมะเร็งปอด 6%28

7.5

เพิ่ มโอกาส ที่จะน�ำไปสู่การเป็น

ข่าวดีก็คือ
การลุกขึ้นขยับร่างกายเดินไปมา

โรคเบาหวาน 112%

เพี ยง 2 นาที ทุก ๆ ชั่วโมง

ในกลุ่มผู้ท่ม
ี ีพฤติกรรม

จะช่วยลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต

เนือยนิง
ี
่ สูงเป็นวิถ25

ก่อนวัยอันควรได้มากถึง

33%29
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วิถีที่ 2:

“น้องใหม่สายสุขภาพ”

การปรับเปลี่ยนวิถีในการด�ำเนิ นชี วิตที่ ใช้บา้ น
เป็ น ฐาน มิ ไ ด้ส่ง ผลเสี ย เสมอไป ทั้ง นี ใ้ นช่ ว งเดื อ น
มี นาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ ผ่า นมา พบว่า
ประชาชนอย่ า งน้อ ยร้อ ยละ 62.6 ระบุ ว่ า มี ก าร
ออกก�ำ ลัง กายจากที่ บ า้ น (Fit from Home) หรือ
บริเวณรอบ ๆ บ้าน19 พืน้ ที่ของบ้านบางมุมที่ไม่คอ่ ยได้
ใช้ ป ระโยชน์ถู ก แบ่ ง หรื อ ปรั บ ให้ก ลายเป็ นพื ้น ที่
ส�ำหรับออกก�ำลังกายขนาดย่อมพร้อมกับอุปกรณ์
ที่จำ� เป็ น เช่น ลูว่ ่ิงไฟฟ้า เสื่อโยคะ ดัมเบล ฯลฯ บ้างก็
ปรับประยุกต์ใช้อปุ กรณ์ท่ีมีอยูใ่ นบ้าน เช่น เตียงนอน
โซฟา โต๊ะ ขวดน�ำ้ เป็ นต้น ให้กลายเป็ นอุปกรณ์สำ� หรับ
การออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพเฉพาะกิจ หรือแม้กระทั่ง
การออกก�ำลังกายด้วยการท�ำตามคลิปออนไลน์ หรือ
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ซึง่ จากสถานการณ์นีจ้ ะเห็นได้วา่

หลาย ๆ คนสามารถปรับตัวและเลือกแนวทางการใช้ชวี ติ
ในบ้านให้เกิดประโยชน์ตอ่ สุขภาพของตนได้อย่างเหมาะสม
ที่น่าสนใจคือ ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 นี ้ ผลจากการส�ำรวจพบว่า มีคนไทย
ถึงร้อยละ 13 ที่ไม่เคยออกก�ำลังกายมาก่อนหน้านี ้
หัน มาออกก�ำ ลัง กายในช่ ว งระหว่ า งที่ ต ้อ งเก็ บ ตัว
อยู่ ท่ี บ ้า น โดยเหตุ ผ ลหลั ก ที่ ค นกลุ่ ม นี ้เ ลื อ กที่ จ ะ
ออกก�ำลังกายในช่วงนีก้ ็เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันโรคเพื่อให้
ปลอดภัยจากโรค19 จึงอาจกล่าวได้วา่ “ท่ามกลางวิกฤติ
ยัง มี โ อกาส” เพราะด้ว ยภายใต้ส ถานการณ์ค วาม
ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของโรค เมื่อต้องเก็บตัว
อยู่บา้ น ท�ำให้กลุ่มคนเหล่านีม้ ีเวลามากยิ่งขึน้ ในการ
ท�ำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ตอ่ สุขภาพ

3 เหตุผลหลัก

ที่หันมาออกก�ำลังกายในช่วงโควิด-19
(เฉพาะคนที่ไม่เคยออกก�ำลังกายมาก่อน)

69%

60%

สร้างภูมิคุ้มกันโรค

สะดวกที่จะปฏิบัติ
เพราะอยู่ท่บ
ี ้าน

38%
ต้องการผ่อนคลาย
ความเครียดจาก
สถานการณ์

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ด้ว ยวิ ถี ชี วิ ต แบบใหม่ ท่ี เ กิ ด ขึ น้ กั บ คนกลุ่ ม นี ้ ในอนาคตอั น ใกล้
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 เป็ นไปในทิศทาง
ที่ดีขึน้ ภาพของกลุ่มคนทัง้ ที่เป็ นขาประจ�ำและกลุ่มน้องใหม่สายสุขภาพ
จะออกมาเดิน มาวิ่ง หรือมาออกก�ำลังกายในสถานที่ต่าง ๆ ทัง้ ในชุมชน
พืน้ ที่ออกก�ำลังกาย และสวนสาธารณะ จนเกิดเป็ นหนึ่งในชีวิตวิถีใหม่
ที่ชว่ ยส่งเสริมสุขภาพให้กบั ประชาชนคนไทยได้อย่างถ้วนหน้า

Fit From Home เรื่องง่าย ๆ

เพื่ อช่วยให้การออกก�ำลังกายเกิดประโยชน์สูงสุด
ควรปฏิบัติตามหลักง่าย ๆ ดังนี3้

5 - 17 ปี

วัยเด็กและวัยรุ่น

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

ระดับ ปานกลาง - หนัก

้
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ

อย่างน้อย

อย่างน้อย

6O
นาที / วัน

และ

3

วัน / สัปดาห์

ข้อแนะน�ำ

ควรท�ำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงระดับหนักสะสมให้ได้อย่างน้อย 60 นาทีทกุ วัน
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18 - 59 ปี

วัยผู้ใหญ่

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

ระดับ ปานกลาง

้
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ

อย่างน้อย

อย่างน้อย

15O

นาที / สัปดาห์

และ

2

วัน / สัปดาห์

ข้อแนะน�ำ

ควรท�ำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือกิจกรรมทางกาย
ระดับหนักอย่างน้อย 75 นาทีตอ่ สัปดาห์
เพื่ อสุขภาพที่ดีย่ง
ิ ขึ้น

-

-

เพื่ อประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพควรมี
กิ จ กรรมทางกายระดั บ ปานกลาง
อย่างน้อย 300 นาที ต่อสัปดาห์ หรือ
ระดับหนัก 150 นาที ต่อสัปดาห์
ควรมี กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยพั ฒ นาความ
แข็ ง แรงของกล้ า มเนื ้ อ มั ด ใหญ่
อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์

59
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6O ปีขน
ึ้ ไป

วัยสูงอายุ

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

ระดับ ปานกลาง

้
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ

อย่างน้อย

อย่างน้อย

15O

นาที / สัปดาห์

และ

2

วัน / สัปดาห์

ข้อแนะน�ำ

ควรท�ำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือกิจกรรมทางกาย
ระดับหนักอย่างน้อย 75 นาทีตอ่ สัปดาห์
ทัง้ นี ้ ให้พจิ ารณาระดับความหนักของกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสุขภาพร่างกาย หากไม่เคยท�ำ
มาก่อนควรเริม่ จากกิจกรรมที่ไม่หนักมากไปหาหนัก และจากช้าไปเร็ว

่ ย
้
เพื่อสุขภาพทีด
ี ง
ิ่ ขึน

-

เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 300 นาทีต่อสัปดาห์
หรือระดับหนัก 150 นาทีตอ่ สัปดาห์
ควรมีกิจกรรมที่ชว่ ยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มัดใหญ่อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์
ควรมีกิจกรรมทางกายที่ช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกายและป้องกันการหกล้มอย่างน้อย 3 วัน
ต่อสัปดาห์
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“เมื่อเราอยู่ที่บ้าน เราสามารถออกก�ำลังกายได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็น
ช่วงเช้าหลังจากตืน
่ นอน ช่วงเย็นก่อนรับประทานอาหาร ช่วงหัวค�ำ่
หรือแม้กระทั่งก่อนนอน เพี ยงแค่หยิบถุงเท้า รองเท้ามาใส่ เดิน/
วิ่ ง รอบบ้ า นสั ก ประมาณ 30-50 นาที เรี ย กเหงื่ อ เบาๆ หรื อ จะ
เป็นการใช้นำ�้ หนักตัวเราเองเป็นแรงต้าน (Body weight exercise)
เพื่ อเพิ่ มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนือ
้ เท่านีก
้ ็เพี ยงพอส�ำหรับการ
มีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี ที่ส�ำคัญคือ การออกก�ำลังกายจากที่บ้านเป็น
กิจกรรมที่ช่วยกระชับความสั มพั นธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวทุกช่วงวัยให้ได้มก
ี ารใช้เวลาร่วมกันในการออกก�ำลังกาย”
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วิถีท่ี 3:

“หน้ากากนักวิ่ง”
ถ้าเป็ นช่วงก่อนหน้านี ้ ก่อนจะออกไปออกก�ำลังกายหรือเล่นกี ฬา
ที่ ส วนสาธารณะ สนามกี ฬ า หรื อ สถานที่ อ อกก�ำ ลัง กายแต่ ล ะครั้ง
สิ่งที่จะลืมคว้าติดตัวไปไม่ได้ก็คงเป็ นอุปกรณ์กีฬาคูใ่ จตามแต่ละประเภท
ของกิจกรรม เริ่มตัง้ แต่ไม้แร็กเก็ตของอุปกรณ์ประเภทคอร์ท ลูกฟุตบอล
บาสเก็ตบอล เปตอง ตระกร้อ วอลเลย์บอล ที่ตอ้ งพกติดเพื่อไปร่วมเล่น
กับเพื่อน ๆ ไปจนถึงอุปกรณ์ประดับตกแต่งส่วนตัว เช่น รองเท้ากี ฬา
กระเป๋ าคาดเอว หมวกกันแดด ถุงมือ นาฬิกาข้อมือ หรืออุปกรณ์สำ� หรับ
ฟั งเพลง เป็ นต้น สิ่งเหล่านี เ้ ป็ นไอเท็มที่แทบจะขาดไปไม่ได้ในการไป
ออกก�ำลังกายข้างนอกบ้าน
ทว่าหลังจากที่สวนสาธารณะและสถานที่ออกก�ำลังกายได้รบั การ
ผ่อ นปรนให้ก ลับ มาเปิ ด ให้ใ ช้บ ริก ารได้อี ก ครัง้ หลัง จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขนึ ้ ประชาชนอย่างน้อย
ร้อ ยละ 16.8 ตัด สิ น ใจออกไปใช้บ ริก ารสวนสาธารณะและสถานที่
ออกก�ำลังกายอีกครัง้ 19 โดยพบว่าอุปกรณ์พนื ้ ฐานทีจ่ ำ� เป็ นต้องเตรียมติดตัว
เพิ่มเติมส�ำหรับการไปออกก�ำลังกายนอกบ้านของคนกลุม่ นี ้ จะมีเพิ่มขึน้
อย่างน้อย ๆ 2 รายการ คือ 1) หน้ากากอนามัย และ 2) เจลแอลกอฮอล์
ล้า งมื อ และเมื่ อ ไปถึ ง ยัง สถานที่ อ อกก�ำ ลัง กายก็ จ ะต้อ งปฏิ บัติ ต าม
มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการป้องกันการติดเชือ้ ของสถานทีน่ นั้ ๆ
อย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็ น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การลดการ
รวมกลุม่ และสนทนา การลดการสัมผัสอุปกรณ์และสิ่งของ การล้างมือ
อย่างเป็ นประจ�ำ เป็ นต้น
ทัง้ นี พ้ บข้อมูลที่น่าสนใจว่า นอกเหนื อจากหน้ากากอนามัย และ
เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือแล้ว กลุ่มผูอ้ อกก�ำลังกายยังมีการเตรียมตัวและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ อีกบางรายการที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมในการ
ป้องกันตนเองให้พน้ ภัยจากไวรัสโควิด-19 เช่น ขวดน�ำ้ ดื่มส่วนตัว แก้วน�ำ้
ดืม่ ผ้าเช็ดหน้า หรือทิชชูแ่ อลกอฮอล์ เป็ นต้น ทัง้ นีพ้ บว่า มีเพียงร้อยละ 3.6
เท่านัน้ ที่ตอบว่าไม่มีการเตรียมอุปกรณ์ปอ้ งกันใด ๆ เลย19
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หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า		

ผ้าเช็ดหน้า				

แอลกอฮอล์เจล/สเปรย์		

ทิชชู่แอลกอฮอล์			

ขวดใส่น้ำ				
�

แก้วน�้ำ 				

88.8%

21.7%

63.1%

18.0%

37.4%

13.3%

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ขณะเดียวกันก็ยงั มีขอ้ เสนอแนะจากผูไ้ ปใช้บริการให้ทางสวนสาธารณะและสถานที่ออกก�ำลังกายได้มีการ
จัดเตรียมต่าง ๆ ซึง่ ในส่วนนีก้ เ็ ป็ นประเด็นส�ำคัญที่ทางภาครัฐต้องด�ำเนินการให้เหมาะสมต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
การที่ผอู้ อกก�ำลังกายมีการเตรียมพร้อมในการป้องกันตนเองในเบือ้ งต้นน่าจะเป็ นสิ่งที่สำ� คัญที่สดุ ในขณะนี ้
โดยเฉพาะในอนาคตหากไม่ได้มีการบังคับมาตรการความปลอดภัยเหล่านีแ้ ล้ว
การมีจุดบริการ
แอลกอฮอล์เจล/สเปรย์

การกําหนด
ระยะห่าง
ระหว่างบุคคล

43.5%
การมีจุดล้างมือ
และสบู่

53.0%

56.8%

40.3%
การลดการสนทนา
และการรวมกลุ่ม

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การทําความสะอาด
พื้ นที่โดยรอบ
รวมถึงห้องนํา้

53.2%
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จากสถานการณ์ขา้ งต้น อาจสรุ ปและ
สะท้อนให้เห็นถึงชีวติ วิถีใหม่ของผูร้ กั การออก
ก�ำลังกายในสวนหรือสถานที่ออกก�ำลังกาย
สาธารณะได้คร่าว ๆ ว่า หากต้องการป้องกัน
ให้ตนเองปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ โรค ฝุ่ นละออง และมลพิษต่าง ๆ อุปกรณ์
การออกก�ำลังกายคู่ใจที่ตอ้ งเตรียมเพิ่มเติม
ให้พร้อมอยูท่ กุ ครัง้ ก็คอื หน้ากากอนามัย และ
เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมื อ เพื่อให้ม่ ันใจได้ว่า
การไปออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพในแต่ละวัน
จะไม่กลับกลายเป็ นการท�ำร้ายสุขภาพของ
ตนและครอบครัวในภายหลังหากไปสัมผัส
และรับเชือ้ มา

“วันนี้ไปวิ่งออกก�ำลังกายกันไหม”
“ได้เลย...เดี๋ยวขอไปหยิบหน้ากาก
อนามัยกับเจลล้างมือก่อนนะ”

4 แนวทางการปฏิบัติตน

เมื่อไปออกก�ำลังกายที่สวนสาธารณะ30
1) ปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บของสถานที่ ว่ิ ง อย่ า งเคร่ง ครัด เช่ น
การไม่รวมหรือจับกลุม่ เพื่อสนทนาเป็ นกลุม่ ใหญ่ การลดการ
สัมผัสพืน้ ผิวหรืออุปกรณ์สว่ นรวม
2) สวมใส่หน้ากากตามข้อก�ำหนดของสถานที่ หากออกก�ำลังกาย
ในระดับเบาถึงปานกลางที่ไม่เหนื่อยมากนัก เช่น การเดิน
หรือการวิ่งช้า ๆ ควรสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา
3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬาทีม่ คี วามเหนือ่ ยสูง
หรือวิง่ เร็ว หรือเล่นกีฬา ควรรักษาระยะห่างจากนักวิง่ คนข้างหน้า
อย่างน้อย 10 เมตร
4) ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัมผัสหรือใช้อปุ กรณ์
ส่วนรวม ห้องน�ำ้ และงดการสัมผัสใบหน้า ดวงตา และจมูก

10 เมตร
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วิถีที่ 4:

“มนุษย์เวอร์ชวล/ออนไลน์”
เมื่อการเก็บตัวอยูบ่ า้ น ช่วยชาติปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มิอาจ
หยุดยัง้ ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีว่ากันว่า “มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม ชอบที่จะอาศัย
และรวมตัวท�ำกิจกรรมกันเป็ นกลุม่ ” ในวันทีส่ ถานการณ์บงั คับให้ผคู้ นไม่สามารถ
ออกไปท�ำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ความต้องการในการพบปะพูดคุยและท�ำกิจกรรม
ร่วมกันยังมีอยู่ การคิดค้นและพัฒนาวิธีการ เครือ่ งมือ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีชว่ ยให้
ผูค้ นได้มารวมกลุ่มกันท�ำกิจกรรมได้จึงเกิดขึน้ และได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี
ไล่เรียงตัง้ แต่ การประชุมหรือการพบปะสังสรรค์ออนไลน์ผา่ นทางแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
การรวมกลุม่ กันเพื่อเล่นดนตรีออนไลน์ในกลุม่ นักดนตรี รวมไปถึงการออกก�ำลังกาย
ร่วมกันของกลุม่ คนรักสุขภาพที่ได้นำ� วิธีการที่เรียกว่า เวอร์ชวล (Virtual) มาใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการออกก�ำลังกายร่วมกันกับเพือ่ นคนอืน่ ๆ บนโลกออนไลน์
ที่มีใจรักสุขภาพเช่นเดียวกัน
ในกลุ่มของผูร้ กั การออกก�ำลังกาย ระบบเวอร์ชวลได้ถกู น�ำมาใช้ในลักษณะ
ผสมผสานก่อนหน้านีอ้ ยูบ่ า้ งแล้วเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นการออกก�ำลังกายผ่านเครือ่ ง
เล่นเกมกีฬาประเภทเวอร์ชวล เช่น เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เป็ นต้น หรือ
ระบบเวอร์ชวลรันe (Virtual Run) ที่ถกู น�ำเข้ามาในช่วงก่อนหน้านีท้ ่ีคนไทยให้ความ
สนใจกับกิจกรรมการวิง่ เพื่อสุขภาพ ทว่ากิจกรรมประเภทดังกล่าวก็ยงั ไม่ได้รบั ความ
สนใจมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการออกไปร่วมกิจกรรมจริง ๆ แต่เมื่อสถานการณ์
บังคับวิถีการใช้ชีวติ ระบบเวอร์ชวลจึงได้รบั ความสนใจและน�ำมาใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการพบปะกันของผูอ้ อกก�ำลังกายมากยิ่งขึน้ ทัง้ นีพ้ บว่า ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 นี ้ คนไทยประมาณร้อยละ 7 19 หรือคิดเป็ นจ�ำนวนประมาณ
กว่า 4 ล้านคนที่มีการออกก�ำลังกายแบบเวอร์ชวล และออกก�ำลังกายออนไลน์
e เวอร์ชวลรัน (Virtual Run) หมายถึง การนัดหมายวันเวลา หรือช่วงเวลาร่วมกันเพื่อท�ำกิจกรรมการวิ่ง
ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่จำ� เป็ นต้องมารวมตัวกัน แต่มกั จะมีการก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันที่แน่ชดั เช่น
ระยะทางสะสมของบุคคล ระยะทางสะสมของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด ในประเทศไทยระบบเวอร์ชวลรัน
ที่ถกู น�ำมาใช้จะมีการมอบของที่ระลึก เช่น เสือ้ วิ่ง เหรียญที่ระลึก รวมถึงการใช้รายได้ท่ีได้รบั จากการสมัคร
เพื่อบริจาคให้กบั กลุม่ หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ
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เวอร์ชวล (Virtual) คืออะไร
โดยทั่วไป “เวอร์ชวล” หรือ “เวอร์ชวล
ไลเซชั่ น ” เป็ นเทคโนโลยี ส �ำ หรับ การ
จ�ำลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความ
เสมื อ นตามสถานการณ์ห รื อ เงื่ อ นไขที่
ก�ำหนด ตัวอย่างที่พบเห็นอย่างแพร่หลาย
เช่ น การเล่น เกมแบบเวอร์ช วลที่ เ พี ย ง
สวมใส่อุปกรณ์เวอร์ชวล ผูเ้ ล่นก็จะรู ส้ ึก
เสมือนกับได้ไปอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของ
เกมนั้น ๆ เองแบบสมจริ ง หรื อ การ
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แบบเวอร์ชวล
ที่ ผู้ ช มไม่ จ � ำ เป็ นต้ อ งไปยั ง
สถานที่ จ ริ ง แต่ ส ามารถชม
ผ่ า นทางระบบเวอร์ช วลที่
ถู ก ออกแบบไว้ ก็ จ ะได้ร ับ
ประสบการณ์ทม่ี คี วามเสมือน
กับได้ไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง
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5 กลุ่มผู้ช่น
ื ชอบออกก�ำลังกายแบบเวอร์ชวล/ออนไลน์

อาศัย
อยู่คนเดียว

8.1%

นักเรียน/
นักศึกษา

6.6%

คนในเมือง

เด็กและเยาวชน

ผู้หญิง

6.6%

6.5%

6.1%

ท�ำไมต้องเวอร์ชวล ท�ำไมต้องออนไลน์
ความพิเศษของกิจกรรมการออกก�ำลังกายแบบเวอร์ชวลนีค้ ือ ผูร้ ว่ มกิจกรรมจะ
สามารถมองเห็นและพูดคุยกับเพื่อนร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ ได้ ขณะเดียวกันก็ยงั สามารถ
ออกก�ำลังกายตามชนิดที่ตนสนใจไปได้ดว้ ย โดยเทคโนโลยีของระบบดังกล่าวก็จะมี
ตัง้ แต่แบบพืน้ ฐานเบือ้ งต้น ทีเ่ ป็ นการร่วมออกก�ำลังกายร่วมกันบนระบบออนไลน์ทม่ี กี าร
ชักชวนให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมทุกคนเข้าร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกันไปพร้อม ๆ กัน สามารถมองเห็น
และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ ไปจนถึงแบบขั้นสูงที่มีการจ�ำลองตัวผูอ้ อกก�ำลังกาย
ให้ไปอยู่ในสถานที่จริงและมีการจ�ำลองบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ขอ้ มูล
การออกก�ำลังกายออกมาเป็ นค่าสถิติแบบทันที ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกดูและ
พูดคุยกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมคนอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กันได้
แต่ท่ีสำ� คัญที่สดุ ก็คงจะเป็ นเพราะ การออกก�ำลังกายประเภทนี ้ ช่วยคืนวิถีชีวิต
แบบเดิม ๆ ที่ผรู้ กั การออกก�ำลังกายหลงใหล ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในบ้าน นั่นคือ การได้
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลทัง้ ที่เป็ นการได้พบปะ หรือพูดคุย ลองนึกถึงเวลาที่เราไป
ออกก�ำลังกายในสถานที่ตา่ ง ๆ การได้พบปะผูอ้ ่นื ได้มองเห็นถึงวิถีชวี ติ ของคนแต่ละคน
แม้จ ะไม่ ไ ด้พูด คุย ก็ ช่ ว ยให้ก ารออกก�ำ ลัง กายมี ชี วิ ต ชี ว ายิ่ ง ขึ น้ ได้ จนถึ ง ตอนนี ้
เราไม่ อ าจคาดเดาได้ว่ า สถานการณ์โ ควิ ด -19 จะจบสิ น้ เมื่ อ ใด แต่ ท่ี แ น่ น อนคื อ
ในวันนีว้ ิถีการออกก�ำลังกายแบบเวอร์ชวล/ออนไลน์ได้กลายมาเป็ นอีกหนึ่งทางเลือก
ของชีวิตวิถีใหม่สำ� หรับผูท้ ่ีหลงรักการออกก�ำลังกายไปเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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กิจกรรมการออกก�ำลังกายเวอร์ชวล/ออนไลน์ ที่น่าสนใจ
กิจกรรม: ก้าวท้าใจ season 2

กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม: กิจกรรมแบบเวอร์ชวล และสะสมคะแนน
ผ่านระบบออนไลน์
เป้าหมาย: หลังจากประสบผลส�ำเร็จใน season 1 ใน season
ที่ 2 นี ้ จึงได้ขยายเป้าหมายในการสะสมเวลาเพื่อพิชิตเป้าหมาย
ด้วยการท�ำกิจกรรมทางกายประเภทต่าง ๆ เช่น การวิ่ง การเดิน หรือการการท�ำงานอาชีพ งานบ้าน เป็ นต้น
โดยในวันเปิ ดตัวกิจกรรมโครงการจะมีการถ่ายทอดสด และร่วมกันวิ่งออกก�ำลังกายร่วมกันทั่วประเทศ
ผู้จัด:

ปั่ นในบ้าน ต้านโควิด
ผู้จัด: สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม: กิจกรรมแบบเวอร์ชวลออนไลน์
เป้ า หมาย: ปั่ นจักรยานร่วมกันผ่านทางการถ่ายทอดสด
แบบเวอร์ชวล
กิจกรรม:

ปิ ดเทอมนี ้ มี Six Pack ออนไลน์
ผู้จัด: สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิ ตเนสแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม: กิจกรรมการออกก�ำลังกายแบบออนไลน์
เป้าหมาย: ร่วมออกก�ำลังและบริหารร่างกาย และกล้ามเนือ้
เฉพาะส่ ว นอย่ า งถูก ต้อ ง โดยมี ส่ื อ การสอนและผู้ฝึ ก สอน
ที่มีมาตรฐาน
กิจกรรม:

กิจกรรม: วิ่งสมาธิ Virtual Run

ผู้จัด: สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย

ลักษณะกิจกรรม: กิจกรรมการวิ่งแบบ Virtual Run

เป้าหมาย: ร่วมท�ำสถิตจิ ำ� นวนผูร้ ว่ มกิจกรรมการวิง่ เพื่อสุขภาพ

แบบเวอร์ชวลทั่วประเทศในวันวิสาขบูชา วันส�ำคัญทางศาสนา
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วิถีท่ี 5:
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“เด็กติดจอ”

เกริน่ หัวว่า “เด็กติดจอ” เพียงเท่านีค้ าดว่าพ่อแม่ผปู้ กครองส่วนใหญ่คงคาดเดาเนือ้ หา
ที่เหลือของชีวิตวิถีใหม่แบบที่ 5 นีไ้ ด้ทงั้ หมด เนื่องจากตัง้ แต่ช่วงก่อนที่จะมีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ก็มหี ลักฐานที่ชชี ้ ดั เกี่ยวกับปัญหาการใช้หน้าจอของ
เด็กและเยาวชนไทย ทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลเชิงสถิตติ วั เลข และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อย่างแพร่หลาย
ทว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 นี ้ สถานการณ์ดงั กล่าว
กลับย�่ำแย่และทวีความรุนแรงกว่าที่เป็ นมาในอดีต โดยพบว่า เด็กและเยาวชนไทยที่มอี ายุ
ระหว่าง 5-17 ปี มีระยะเวลาการใช้หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือโทรทัศน์ เฉลี่ยสูงถึง 4 ชั่วโมง 11 นาทีตอ่ วัน ซึง่ เพิ่มขึน้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่ีผ่านมาราว 1 ชั่วโมง ยิ่งไปกว่านัน้ ยังพบว่า มีเด็กและเยาวชน
ที่มีพฤติกรรมการใช้หน้าจอสูงสุดถึง 19 ชั่วโมง 50 นาทีต่อวัน ขณะเดียวกันกลุม่ วัยรุ น่
นัก ศึก ษาที่ มี อ ายุ 18-24 ปี ถื อ เป็ น กลุ่ม ที่ มี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย การใช้ห น้า จอสูง ที่ สุด
เมื่ อ เปรีย บเที ย บกับ ประชากรกลุ่ม อื่ น ๆ 19 ซึ่ง สถานการณ์ดัง กล่า วบ่ง ชี ถ้ ึง อัน ตราย
ทางสุขภาพที่จะเกิดขึน้ กับเด็กและเยาวชนไทยที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
พฤติกรรมการใช้หน้าจอเพื่ อความบันเทิงของคนไทยยุคโควิด-19

กลุ่มอายุ

ปี 62 (ก่อน COVID-19)

ระยะเวลาการใช้หน้าจอ (ทั้งวัน)

เฉลี่ย

สูงสุด

เด็ก (5-17 ปี)

3.14

วัยรุ่น (18-24 ปี)

ช่วงระหว่าง COVID-19
(เม.ย.-พ.ค.)

ระยะเวลาการใช้หน้าจอ (ทั้งวัน)

เฉลี่ย

สูงสุด

9.00

4.11

19.50

4.17

17.00

4.45

19.00

วัยทํางาน (25-59 ปี)

3.25

13.00

4.02

18.50

วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

3.02

11.00

3.08

16.25

เฉลี่ยรวม

3.18

17.00

4.10

19.50

(ชม./วัน)

(ชม./วัน)

(ชม./วัน)

(ชม./วัน)

หมายเหตุ: ข้อมูลในปี 2563 เป็ นข้อมูลจากการส�ำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2562-2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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แม้อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี ้ จะสามารถช่วยสร้างการเรียนรู ใ้ ห้กบั เด็กและเยาวชนได้ แต่หากใช้เกิน
ความพอดี เกินความจ�ำเป็ น และในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ ก็จะน�ำมาซึ่งผลเสียอย่างมหันต์ในหลายด้าน
ทัง้ นี ้ ต้นตอของสถานการณ์ปัญหาเรื่องพฤติกรรมติดจอ สามารถพิจารณาได้จากตัวเลขสถิติการใช้หน้าจอ
ของประชากรวัยท�ำงานที่เป็ นพ่อแม่ผปู้ กครองที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และหากสถานการณ์ท่ีเป็ นอยู่ยงั คง
ไม่ ไ ด้ร ับ การปรับ เปลี่ ย นไปในทางที่ เ หมาะสม สิ่ ง ที่ พ บในวัน นี จ้ ะถูก ปรับ กลื น จนกลายเป็ น ชี วิ ต วิ ถี ใ หม่
ของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อถึงเวลานัน้ เราอาจต้องปรับชื่อของวิถีชีวิตแบบนี ้ จาก “เด็กติดจอ”
เป็ น “ครอบครัวจ้องจอ” ในที่สดุ

อยู่หน้าจอมากเกินไป เกิดอะไรกับเด็กบ้าง
1. ภาวะโรคอ้ ว น

ของภาวะโรคอ้วน

การใช้หน้าจอมากเกิ นไปเพิ่ มความเสี่ยง

2. ปัญหาการนอนหลับ

ของเด็กและวัยรุน่
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การใช้ส่ืออาจรบกวนการนอนหลับ

3. โรคติดอินเทอร์เน็ต (Problematic internet use)

เกิดภาวะซึมเศร้า

เด็ก ๆ มักใช้ส่อื
บันเทิงในเวลาเดียวกันกับที่ทำ� สิ่งอื่น ๆ เช่น การบ้าน อาจส่งผลเสียต่อการเรียนได้
5. พฤติกรรมเสี่ยง การแสดงออกของเด็ก ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์อาจแสดงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ
เช่น การใช้สารเสพติด พฤติกรรมทางเพศ หรือพฤติกรรมเกี่ยวกับความรุนแรง
6. การกลั่นแกล้งผ่านโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เด็กและวัยรุ น
่ ออนไลน์อาจตกเป็ น
เหยื่อของการกลั่นแกล้งผ่านโลกออนไลน์ ซึง่ สามารถน�ำไปสูป่ ั ญหาทางสังคม การเรียน และสุขภาพ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
4. ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการเรียน
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อยูห
่ น้าจอเท่าไหร่จง
ึ เหมาะสมกับเด็ก31, 32
ผูป้ กครองเป็ นปั จจัยหลักในการควบคุมการใช้หน้าจอ
ของเด็ก และจ�ำเป็ นจะต้องจัดการเวลาในการเรียนรูผ้ า่ นหน้า
จอของเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย โดยองค์การอนามัยโลก
(WHO) และสมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (AAP)
ได้ให้คำ� แนะน�ำไว้ดงั นี ้
ไม่เกิน
1 ชั่วโมงต่อวัน

เด็ ก อายุ 3-5 ปี แนะน�ำให้ใช้

หน้าจอได้ ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
เนื่ องจากสื่อบนหน้าจอนั้นมี หลาย
ประเภท พ่อแม่หรือผูป้ กครองอาจ
หยิบสื่อประเภทหนังสือหรือการเล่น
ที่เด็กชอบให้เด็กวัยนีไ้ ด้เกิดการร่วม
เล่นอย่างสร้างสรรค์

ไม่เกิน
1-1.30 ชั่วโมง

ต่อวัน

เด็กอายุ 6-10 ปี แนะน�ำ

ให้ใช้หน้าจอได้ ไม่เกิน 1-1.30
ชั่ วโมงต่อวั น อาจฝึ กให้เด็ก
วั ย นี ้ ค ว บ คุ ม แ ล ะ จั ด ก า ร
กั บ เวลาการเล่ น ของตนเอง
ทีละน้อยภายใต้การดูแลของ
พ่อแม่ผปู้ กครอง

ไม่เกิน

2 ชั่วโมง
ต่อวัน

เด็กอายุ 11-13 ปี แนะน�ำให้

ใช้หน้าจอได้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ต่อวัน โดยพ่อแม่หรือผูป้ กครอง
ควรอธิ บายให้เด็กวัยดังกล่าว
ได้เ ข้า ใจหากอยู่ กั บ หน้ า จอ
นานเกิ นไปจะเกิ ดผลเสี ย
ต่อตัวเองอย่างไร

ส�ำหรับทุกคนในครอบครัว
• เสริ ม ทางเลื อ กของการใช้ห น้า จอในเชิ ง บวกด้ว ย
วิธีอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปใช้หน้าจอตามล�ำพัง
อาทิ การดูภาพยนตร์รว่ มกัน
• มีกิจกรรมทางกายร่วมกันเป็ นประจ�ำ อาทิ เดิน ปั่ นจักรยาน การไปสวนสาธารณะ และอื่น ๆ
• ออกแบบแนวทางการปฏิบตั ทิ ่ีตอ้ งการให้เกิดขึน้ อาทิ จ�ำกัดเวลาตัวเองให้ใช้หน้าจอไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
• ใช้คำ� พูดเสริมแรง โดยการพูดคุยอย่างหนักแน่นถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการใช้หน้าจอ
• ร่วมก�ำหนดช่วงเวลาที่ไม่ใช้หน้าจอด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมดุล อาทิ เวลากินข้าว ในรถ และอื่น ๆ
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วิถีท่ี 6:

“เด็กสายเพลย์”
เด็กกับการเล่น (Play) เป็ นของคูก่ นั ทว่ารูปแบบการเล่นของเด็ก
ในปั จจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก จากเดิมที่เคยเล่นใน
รู ปแบบที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น วิ่งเล่น ไล่จบั หรือแปะแข็ง
เปลี่ยนมาเป็ นการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถื อ หรือแท็บเล็ตแทน
อย่างไรก็ดีในช่วงที่ไวรั สโควิด-19 มีการแพร่ ระบาด พบว่า
ผูป้ กครองส่วนหนึ่งได้มเี วลาในการร่วมเล่นและท�ำกิจกรรมกับ
บุตรหลานมากยิง่ ขึน้
ผลจากการส�ำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชน
ที่ มี อ ายุร ะหว่ า ง 5-17 ปี ในระหว่ า งเดื อ นมี น าคม-พฤษภาคม
พ.ศ. 2563 พบว่า มีเด็กและเยาวชนถึงร้อยละ 11.619 ที่มีกิจกรรม
ทางกายเพิม่ มากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา ทัง้ นีเ้ มือ่ วิเคราะห์
ในรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการเล่น และการออกก�ำลังกาย
จากที่บา้ น การออกก�ำลังกายออนไลน์ แต่ท่ีน่าสนใจคือ มีเด็กและ
เยาวชนร้อ ยละ 12.6 19 ที่ ร ะบุว่า ได้มี ก ารท�ำ กิ จ กรรมการเล่น
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ต ามคลิ ป ที่ มี ก ารเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ ซึ่ ง สาเหตุส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท �ำ ให้พ ฤติ ก รรมของเด็ ก กลุ่ม นี ้
มี กิ จ กรรมทางกายที่ แ ตกต่า งจากเด็ ก ทั่ว ไป เนื่ อ งจากการมี ส่ื อ
ที่ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายที่ บ ้ า นหลากหลาย โดยเฉพาะ
สื่อที่ดำ� เนินการโดย สสส. และหน่วยงานภาคี ท�ำให้วิถีการเล่น
แบบเดิมกลับมาเป็ นวิถีชีวิตการเล่นใหม่อีกครัง้ ภาพการวิ่งไล่จับ
การออกก�ำ ลั ง กาย วิ่ ง เล่ น อยู่ โ ดยรอบบริ เ วณบ้ า น หรื อ
การออกก�ำลังกายออนไลน์อยู่กับหน้าจอ ท�ำให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้
ได้ มีโ อกาสเล่ น หรื อ มีกิจ กรรมทางกายเพิ่ม ขึ้น จากที่บ้า น
โดยไม่ตอ้ งไปพึง่ สนามเด็กเล่นหรือลานออกก�ำลังกายของชุมชน
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59.3

การรับรู้ข้อมูลจากสื่อ สสส.
และหน่วยงานภาคี ของเด็กและเยาวชนไทย
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

19.2

วิธีการ
ออกก�ำลังกายที่บ้าน

การออกก�ำลังกายออนไลน์
ถ่ายทอดออนไลน์

12.6

คลิปกิจกรรมการเล่น
เพื่ อส่งเสริมการเรียนรู้

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2563
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

จากสถานการณ์ดัง กล่า วนับ เป็ น เรื่อ งน่ า ยิ น ดี
อย่ า งยิ่ ง ที่ ภายใต้วิ ก ฤตในครั้ง นี ้ไ ด้ส ร้า งและคื น
โอกาสในการเล่น ที่ ช่ ว ยกระตุ้น สมองและส่ง เสริม
พัฒนาการอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ทัง้ ในมิติของ
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้กบั เด็กและ
เยาวชนไทย แม้จะเป็ นสัดส่วนเพียงประมาณ 1 ใน 10
ของเด็กและเยาวชนทัง้ หมด ทว่านี่คือ ชีวิตวิถีใหม่
ที่พงึ ประสงค์สำ� หรับเด็กและเยาวชนไทยที่ครอบครัว
ตลอดจนหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรให้ความส�ำคัญ
ในการรณรงค์ให้มีการปฏิบตั เิ พิ่มมากขึน้
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ประเภทของการเล่นส�ำหรับเด็กและเยาวชน
การเปิ ด โอกาสให้เ ด็ ก ได้เ รี ย นรู ด้ ้ว ยการลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง ผ่ า น
กิจกรรมการเล่นต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยผูป้ กครองสามารถส่งเสริม
การเล่นเพื่อกระตุน้ พัฒนาการและทักษะการเคลื่อนไหวผ่านตัวอย่าง
กิจกรรมง่าย ๆ ทีส่ ามารถท�ำได้ทบ่ี า้ น ตามสัดส่วนทีเ่ หมาะสมบนพืน้ ฐาน
การเล่น 3 ประเภท ดังนี ้
1. การเล่ น เพื่ อความสนุ ก สนาน/

น้อย

ผ่ อ นคลาย (Active Play for
Emotional Benefits) เป็ นการเล่นที่

ควรมีสดั ส่วนที่มากที่สดุ เนื่องจากมีความ
สอดคล้องตามธรรมชาติของช่วงวัยเด็ก
ที่ ช่ื น ชอบการเล่ น แบบสนุ ก สนานตาม
ความชอบหรือความสนใจ ทัง้ นีจ้ ะช่วยให้
เด็กได้มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนสภาพอารมณ์ ร่ า เริ ง แจ่ ม ใส
ตัวอย่างเช่น การเดินเล่น ขี่จกั รยาน ร้องเต้น-เล่นดนตรี การท�ำสวน รดน�ำ้ ต้นไม้
ท�ำอาหาร ช่วยงานบ้าน เป็ นต้น

ปานก

มากท

ลาง

ีส่ ุด

กิจกรรมทางกาย
เพื่ อเสริมสร้าง
ความแข็งแรง
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ภาพพีระมิดสัดส่วนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมส�ำหรับเด็ก
ที่มา: โครงการโรงเรียนฉลาดเล่น
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2. การเล่นเพื่ อเสริมสร้างทักษะ (Active Play

3. กิจกรรมทางกายเพื่ อเสริมสร้างความ

เป็ นการเล่นที่อาจจะ
มี ก ติ ก า โจทย์ ความรู ้ หรื อ ทัก ษะแฝงกั บ การเล่ น
การเล่นประเภทนี ้ นอกเหนือจากจะช่วยพัฒนาทักษะ
ด้านการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพตามช่วงวัยแล้ว
ยังสามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมวุฒภิ าวะทางปั ญญา
(IQ : Intelligence Quotient) วุฒิภาวะทางอารมณ์
(EQ : Emotional Quotient) และวุฒิภาวะทางสังคม
(SQ : Social Quotient) ตัวอย่างเช่น เกมทายปั ญหา
ใบ้คำ� วิ่งหาค�ำตอบ ส�ำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัว/รอบบ้าน
ท�ำท่าทางเลียนแบบท่าทางของสัตว์ เป็ นต้น

แข็ ง แรง (Muscle-strengthening

for Skills Development)

and Aerobic Physical Activities)

การเล่นในประเภทนีจ้ ะเป็ นการท�ำกิจกรรมที่มี
แบบแผนและโครงสร้างที่ชัดเจนผ่านกิจกรรม
การออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬา เพื่อสร้าง
เสริมความแข็งแรงของสมรรถภาพร่างกายให้
กับเด็กอย่างเหมาะสม เช่น การวิ่งเล่น จ๊อกกิง้
กระโดดเชือก กระโดดตบ วิดพืน้ ตารางเก้าช่อง
ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ สควอช เป็ นต้น
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ชีวต
ิ วิถใี หม่ (New Normal) ทัง้ 6 รูปแบบทีค่ น้ พบนี ้ เป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อน

ให้เห็นเรื่องราววิถีชีวิตแบบใหม่ของผูค้ นในสังคมไทยที่ ปรากฎอยู่ขณะนี ้
ส่วนในอนาคตจะเป็ นเช่นไร เป็ นเรื่องที่เราทุกคนล้วนมีส่วนส�ำคัญในการ
ก�ำหนดความเป็ นไป...
อาจเป็ นไปในมิตทิ ส่ี ง่ ผลเสียต่อสุขภาพ หากเรายอมหรือปล่อยให้พฤติกรรม
เนื อยนิ่งกลายมาเป็ นวิถีชีวิต ในทางกลับกันถ้าเรามองเห็นถึงโอกาสหรือ
ความเป็ นไปได้ทเ่ี ราจะกลับมาใส่ใจสุขภาพด้วยการมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอ
ชีวิตวิถีใหม่ของประชาชนคนไทยทุกช่วงวัยก็จะเป็ นไปอย่างมีสขุ ภาวะ
“ฉากต่อไปของสังคมไทย
คุณคือผูก
้ ำ� หนด ชีวต
ิ ดี...เริม
่ ทีเ่ รา”

คลังผลผลิตทางวิชาการ
และองค์ความรู้เพื่ อการเปลี่ยนแปลง
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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1.1

โมเดล
ต้นแบบ

แบบส�ำารวจ/
แบบสอบถาม

1.2

โปรแกรม
ส�ำาเร็จรูป

1.3

Tool

Publication

เครื่องมือการวิจัย

ผลการวิจัยที่เผยแพร่

2.1
บทความวิจัย/
วิชาการ

รายงาน
การวิจัย

2.2

2.3

บทความ
น�าำเสนอใน
การประชุม
วิชาการ
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คู่มือ/
ค�ำาแนะน�ำา

4.1
4.2

4.3

Analysis

Knowledge

ชุดข้อมูลเพื่ อการวิเคราะห์

ความรู้สู่การปฏิบัติ

3.5

3.4

พื้ นที่
สุขภาวะ

ชุดความรู้

กรอบการ
วิเคราะห์/
ประเมินผล

กิจกรรม
ทางกาย

3.1

พฤติกรรม
สุขภาพ

พฤติกรรม
เนือยนิ่ง

โรงเรียน
ส่งเสริม
กิจกรรม
ทางกาย

3.2

3.3
ดูรายละเอียดตามหมวดในหน้าถัดไป >>
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1

่ งมือส�ำหรับการวิจย
เครือ
ั (Tool)

2

ผลการวิจย
ั ทีเ่ ผยแพร่ (Publication)

1.1. โมเดลต้นแบบ
1.1.1. ต้นแบบนวัตกรรมเชิงกระบวนการเพือ่ ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ “เด็กไทย ไม่เฉือ่ ย”
1.1.2. ต้นแบบนวัตกรรมเชิงกระบวนการโรงเรียนฉลาดเล่น “4PC”
1.1.3. ต้นแบบการส่งสริมการเล่นเพือ่ สร้างทักษะในบริบทไทยตามแนวคิด THAI-ACP
1.2. แบบส�ำรวจ/แบบสอบถาม
1.2.1. แบบวัดระดับกิจกรรมทางกายสากล GPAQ v.2 (ภาษาไทย)
1.2.2. แบบวัดระดับกิจกรรมทางกายฉบับประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพ
1.2.3. แบบประเมินกิจกรรมทางกายด้วยตนเอง
1.2.4. แบบประเมินองค์ประกอบพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะ
1.2.5. แบบประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะ
1.3. โปรแกรมส�ำเร็จรูป
1.3.1. โปรแกรมวิเคราะห์พฒ
ั นาการ 5 มิติ ส�ำหรับเด็กและเยาวชนไทย
1.3.2. การ์ดพลังชีวติ : เครือ่ งมือติดตามพฤติกรรมและการเปลีย่ นแปลงสุขภาพรายบุคคล
1.3.3. โปรแกรมวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้หน้าจออิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับเด็กและเยาวชน
2.1. บทความวิจยั /บทความวิชาการ
2.1.1. Global Matrix 3.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Youth: Results and Analysis From 49 Countries.
2.1.2. Report Card Grades on the Physical Activity of Children and Youth From 10 Countries with High Human Development Index: Global Matrix 3.0.
2.1.3. Results from Thailand’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth.
2.1.4. Does the community use the built environment?’ Assessing the utilization of healthy space model in bridging physical activity inequalities for the Thai population.
2.1.5. ประสิทธิผลของต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ และพฤติกรรมหน้าจอในวัยรุน่
2.1.6. การพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการเพือ่ ลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในวัยรุน่
2.2. บทความน�ำเสนอในการประชุมวิชาการ
2.2.1. “4PC”: An Integrated model to promote Active School in Thailand.
2.2.2. School-based model for reducing sedentary behavior among adolescents in Thailand.
2.2.3. Implementing Active School model to increase physical activity of school children in Thailand.
2.2.4. We Active an Innovation in Process of the Sedentary Behavior Reduction in School Children.
2.2.5. Effects of Parental environments on screen-time behavior among Thais children.
2.2.6. Differences in family structure and physical activity of Thai children and youth.
2.2.7. Development of Policy options to reduce sedentary lifestyle of working-age population.
2.2.8. Physical Activity Promotion and Built Environment in Thailand.
2.2.9. How does Thailand build healthy community for Low to Middle incomes household?
2.2.10. Enabling healthy public space to promote physical activity in Thailand.
2.2.11. Do Age and Sex matter in MVPA pattern among Thai Population?
2.2.12. Association between Age-Sex and Physical Activity Pattern among Thai population.
2.2.13. Inequality in Socio-Economic Status and the differences in Physical Activity pattern.
2.2.14. Impact of Physical Activity Promotion on Thai’s Physical Activity: Evaluating health promotion policy implemented by Thai Health
Promotion Foundation, Thailand.
2.2.15. การพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพือ่ ลดวิถเี นือยนิง่ ของประชากรวัยท�ำงาน
2.3. รายงานการวิจยั
2.3.1. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย ปี 2555-2562
2.3.2. โครงการส�ำรวจการมีกจิ กรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี 2561
2.3.3. ชุดโครงการวิจยั เพือ่ สร้างสรรค์ตน้ แบบการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในเด็กและวัยรุน่ ไทย (เด็กไทย..ไม่เฉือ่ ย: We Active)
2.3.4. โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน: โรงเรียนฉลาดเล่น (Active School) ปี 2559-2562
2.3.5. โครงการพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพือ่ สร้างทักษะส�ำหรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP)
2.3.6. โครงการประเมินผลการจัดกรีฑาผูส้ งู อายุแห่งชาติ ปี 2562
2.3.7. โครงการส�ำรวจพฤติกรรมเนือยนิง่ ในกลุม่ ประชากรวัยแรงงาน
2.3.8. โครงการพัฒนาตัวชีว้ ดั การติดตามและประเมินผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส.
2.3.9. โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการสร้างเสริมวิถชี วี ติ สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562
2.3.10. โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2560
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2.3.11. โครงการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการประเมินผลโครงการการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาลานกีฬาพัฒนาพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะในชุมชนเมือง
2.3.12. โครงการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรม OneHealth Tool
2.3.13. โครงการวิเคราะห์ผลสะท้อนเชิงพฤติกรรมจากปัจจัยระดับบุคคลครัวเรือนกับบริบทแวดล้อมเพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายของประชากรไทย

3

ชุดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ (Analysis)

4

ความรูส
้ ก
ู่ ารปฏิบต
ั ิ (Knowledge)

3.1 กิจกรรมทางกาย
3.1.1 ชุดข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย ปี 2555-2562
3.1.2 ชุดข้อมูลการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการสร้างเสริมวิถชี วี ติ สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562
3.1.3 ชุดข้อมูลการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในเด็กและวัยรุน่ ไทย
3.1.4 ชุดข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: โรงเรียนฉลาดเล่น ปี 2559-2562
3.2 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
3.2.1 ชุดข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: โรงเรียนฉลาดเล่น ปี 2559-2562
3.2.2 ชุดข้อมูลโรงเรียนต้นแบบการส่งสริมการเล่นเพือ่ สร้างทักษะในบริบทไทยตามแนวคิด THAI-ACP
3.2.3 ชุดข้อมูลการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในเด็กและวัยรุน่ ไทย
3.3 พฤติกรรมเนือยนิง่ /พฤติกรรมหน้าจอ
3.3.1 ชุดข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย ปี 2555-2562
3.3.2 ชุดข้อมูลการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในเด็กและวัยรุน่ ไทย
3.3.3 ชุดข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: โรงเรียนฉลาดเล่น ปี 2559-2562
3.3.4 ชุดข้อมูลการพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบายเพือ่ ลดวิถเี นือยนิง่ ของประชากรวัยท�ำงาน
3.4 พืน้ ทีส่ ขุ ภาวะ
3.4.1 ชุดข้อมูลการมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาลานกีฬาพัฒน์
3.4.2 ชุดข้อมูลการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการสร้างเสริมวิถชี วี ติ สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562
3.4.3 ชุดข้อมูลการประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะเพือ่ ผูส้ งู อายุ
3.5 พฤติกรรมสุขภาพ
3.5.1 ชุดข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย ปี 2555-2562
3.5.2 ชุดข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: โรงเรียนฉลาดเล่น ปี 2559-2562
3.5.3 ชุดข้อมูลการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในเด็กและวัยรุน่ ไทย
3.5.4 ชุดข้อมูลการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการสร้างเสริมวิถชี วี ติ สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2562
3.5.5 ชุดข้อมูลโครงการประเมินผลการจัดกรีฑาผูส้ งู อายุแห่งชาติ ปี 2562
สนใจรายละเอียดหรือใช้ประโยชน์จาก
4.1 คูม่ อื /ค�ำแนะน�ำ
4.1.1 แนวทางการด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม ทางกายในประเทศไทย
ผลผลิตใด สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่
4.1.2 คูม่ อื สารตัง้ ต้น “สนามฉลาดเล่น”
4.1.3 คูม่ อื สารตัง้ ต้น “ห้องเรียนฉลาดรู”้
ศูนย์พฒ
ั นาองค์ความรูด้ า้ นกิจกรรมทางกาย
4.1.4 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�ำหรับเด็กและเยาวชนโดยใช้แนวคิด ACP
4.1.5 คูม่ อื กิจกรรมทางกายทางกายประจ�ำบ้าน
ประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจยั ประชากร
4.1.6 คูม่ อื ส่งเสริมการเรียนรู ้ 3 มิติ “เล่น เรียน รู”้
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
4.1.7 คูม่ อื การใช้โปรแกรม OneHealth Tool ระดับพืน้ ฐาน (ฉบับภาษาไทย)
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�ำบลศาลายา
4.2 ชุดความรู้
4.2.1 ชุดความรูก้ ระบวนการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ในเด็กและวัยรุน่ ไทย
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
4.2.2 ชุดความรูค้ วามส�ำคัญของการเล่นกับเด็กและเยาวชนไทย
โทรศัพท์ 4-0201-2441-0 ต่อ 525 ,524 ,317 ,307
4.2.3 ชุดวีดโี อคลิปออนไลน์ “สารตัง้ ต้นโรงเรียนฉลาดเล่น”
โทรสาร 9333-2441-0
4.2.4 ชุดวีดโี อคลิปออนไลน์ “เล่น เรียน รู ้ Learning from home”
4.2.5 ชุดความรูอ้ อนไลน์ “ชีวติ วิถใี หม่”
เว็บไซต์ www.tpak.or.th
4.2.6 ชุดความรูแ้ นวทางการพัฒนาพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะชุมชนต้นแบบการเคหะแห่งชาติ ปี 2561
4.2.7 ชุดความรูแ้ นวทางการพัฒนาพืน้ ทีส่ ขุ ภาวะชุมชนต้นแบบการเคหะแห่งชาติ ปี 2562
4.3 กรอบการวิเคราะห์/ประเมินผล
4.3.1 กรอบการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
4.3.2 กรอบการประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการสร้างเสริมวิถชี วี ติ สุขภาวะ (RE-AIM)
4.3.3 กรอบการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมและบริการทางสุขภาพ (ACSI Model)
4.3.4 กรอบการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมสุขภาพด้วยโปรแกรม OneHealth Tool
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Activethai.org
เว็บไซต์ Activethai.org จัดท�ำขึน้ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลออนไลน์และพืน้ ที่จดั การความรู ้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของเครือข่ายนักวิจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านความร่วมมือของ
ส�ำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่มาของโครงการ

ประเทศไทยได้รบั การยอมรับว่าเป็ นผูน้ ำ� ระดับโลกและระดับภูมิภาคในการส่งเสริมกิ จกรรมทางกาย
เป็ นประเทศผูน้ ำ� ร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกทั่วโลกในการรับรองมติแผนปฏิบตั ิการระดับโลก
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Global Action Plan on Physical Activity: GAPPA) ในที่ประชุมสมัชชา
อนามัยโลกสมัยที่ 71 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยยังไม่สะท้อนความเป็ นผูน้ ำ� ในเวที
โลกอย่างแท้จริง ข้อมูลล่าสุดจากสถานการณ์กิจกรรมทางกาย (WHO-SEARO, 2018)f แสดงข้อมูลว่า 15%
ของเด็กเป็ นโรคอ้วนและวัยรุน่ 84.4% มีระดับกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ รายงานสถานการณ์กิจกรรมทางกาย
ระดับภูมิภาคเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปด้วยว่ายังมีชอ่ งว่างด้านการ
จัดการความรู ้ โดยเฉพาะข้อมูลด้านพืน้ ที่สาธารณะ
ถึงแม้ว่าหลักฐานเชิงวิชาการและการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายจะมีเพิ่มขึน้ ในประเทศไทย
แต่ส่วนใหญ่ยงั ไม่อยู่ในรู ปแบบที่เปิ ดกว้างเพื่อสาธารณะ หรือยังเป็ นภาษาที่เข้าใจยาก ดังนัน้ จึงจ�ำเป็ นต้องมี
ระบบการจัดการความรู เ้ พื่อรวบรวมข้อมูลมาน�ำเสนอแก่ผกู้ ำ� หนดนโยบายที่จะสามารถประเมินสถานการณ์
ของประเทศและพืน้ ที่ ต่อการก�ำหนดนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เช่น การสร้างหรือปรับปรุงพืน้ ที่สาธารณะ
การเสริมความปลอดภัยเพื่อการเดินและปั่ นจักรยาน กิจกรรมออกก�ำลังในพืน้ ที่ เป็ นต้น

f Status report on ‘physical activity and health in the South-East Asia Region’: July 2018. New Delhi: World Health Organization,
Regional Office for South-East Asia; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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เนือ้ หาของเว็บไซต์รายงานรวบรวมมาจากข้อมูลสามารถสืบค้นได้จากแหล่งฐานข้อมูล ตารางด้านล่าง
สรุปเนือ้ หาจากเว็บไซต์
ค�ำอธิบายข้อมูล

ข้อมูลที่น�ำเสนอ

1. ข้อมูลสวน
สาธารณะและ
พืน้ ที่สขุ ภาวะ

จ�ำนวน พืน้ ที่
จ�ำนวนผูใ้ ช้ และ
กิจกรรมในสวน
สาธารณะ

รวบรวมจากฐานข้อมูลสวนสาธารณะกรมอนามัย และกรุ งเทพมหานคร จากนัน้
ใช้การลงพืน้ ที่สำ� รวจ
1. รายจังหวัด ฐานข้อมูลสวนสาธารณะ (จ�ำนวนสวน ขนาดพืน้ ที่)
2. รายสวนสาธารณะ (แผนที่ท่ตี งั้ จ�ำนวนผูใ้ ช้สวนต่อวัน ประเภทกิจกรรมทางกาย
กลุม่ อายุ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก)

2. ข้อมูล
สถานการณ์
กิจกรรมทางกาย

ข้อมูลระดับ
กิจกรรมทางกาย
และอัตราการ
ตายจากการขาด
กิจกรรมทางกาย

ระดับกิจกรรมทางกาย
ใช้ฐานข้อมูลจากการส�ำรวจกิจกรรมทางกายของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ในปี พ.ศ.2558
อัตราการตายจากการขาดกิจกรรมทางกาย
สรุ ปจากฐานข้อมูลภาระโรครายจังหวัด นิยามอัตราการตายจากการขาด
กิจกรรมทางกายตามข้อแนะน�ำระดับโลก ซึง่ ระบุไว้วา่ กิจกรรมทางกายเป็ นสาเหตุ
ของ 4 โรคหลัก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งเต้านม และ
โรคมะเร็งล�ำไส้

3. ข้อมูลด้าน
นโยบายและ
การลงทุนที่
เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางกาย

นโยบายด้าน
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่
กิจกรรมทางกาย 1. กองทุนสุขภาพต�ำบล สนับสนุนโดยส�ำนักงานหลักประกันสังคม เนื่ องจาก
และงบประมาณ
เป็ นแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับพืน้ ที่ คณะวิจยั
ในแต่ละจังหวัด
คัดเลือกข้อมูลโครงการรายปี ทงั้ หมดที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมทางกาย เช่น กีฬา
ตามรายโครงการ
การออกก�ำลังกาย เป็ นต้น หลังจากนัน้ แบ่งกลุ่มตามประเภทโครงการ ได้แก่
ที่เกี่ยวข้อง
ออกก�ำลังกายพืน้ บ้าน ออกก�ำลังกายทั่วไป กีฬา และแอโรบิค
2. แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด เสะท้อนถึงความส�ำคัญเชิงนโยบาย
แก่ ก ารสนับ สนุน ด้า นกิ จ กรรมทางกาย คณะวิ จัย วิ เ คราะห์จ ากข้อ มูล แผนฯ
ฉบับล่าสุดที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ เพื่อสรุปข้อมูลโดยแบ่งเป็ น 2 นโยบาย
ได้แก่ นโยบายด้านโครงการพืน้ ฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. จ�ำนวนงานวิ่งต่อปี น�ำเสนอข้อมูลงานวิ่งที่จัดต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี ต่อเนื่อง
ในรายจังหวัด

ชุดข้อมูล

หมายเหตุ: เนือ้ หาที่นำ� เสนออาจยังไม่สมบูรณ์ และจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึน้ อยูก่ บั ฐานข้อมูลใหม่ ๆ ที่สมบูรณ์และสะท้อนแก่สถานการณ์มากขึน้
		 หวังเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเป็ นฐานข้อมูลเพือ่ ผูก้ ำ� หนดนโยบาย นักวิชาการ และผูส้ นใจขับเคลือ่ นงานด้านกิจกรรมทางกายสูส่ ขุ ภาพทีด่ ขี องประชากร
หากมีข้อสอบถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติม กรุณาติดต่อได้ที่
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กิจกรรมทางกายคืออะไร
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)3 ได้ให้คำ� นิยามเกี่ ยวกับ กิจกรรมทางกาย
(Physical Activity) ว่าหมายถึง การเคลือ่ นไหวร่างกายในอิรยิ าบถต่าง ๆ ที่ใช้กล้ามเนือ้ โครงร่าง (Skeletal Muscle)
อันก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงานของร่างกาย
ทัง้ นีโ้ ดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงค�ำว่า “กิจกรรมทางกาย” อาจมีความเข้าใจที่สบั สนกับค�ำว่า “ออกก�ำลังกาย”
อยู่บา้ ง แต่อนั ที่จริงแล้ว การออกก�ำลังกายถือเป็ นหนึ่งหมวดกิจกรรมย่อยของกิจกรรมทางกายทัง้ หมดเท่านัน้
โดยนอกเหนือจากการออกก�ำลังกายแล้ว กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ใิ นช่วงเวลาว่าง การเล่น การเดินทางไปยังอีกทีห่ นึง่ ด้วยเท้า
หรือกิจกรรมที่เป็ นส่วนหนึง่ ของการท�ำงานทัง้ ที่เป็ นงานบ้าน หรืองานอาชีพ หากปฏิบตั ทิ ่คี วามหนักระดับปานกลาง
ถึงระดับหนัก ก็มีสว่ นช่วยท�ำให้สขุ ภาพแข็งแรงได้เช่นกัน33

3 หมวดกิจกรรมทางกาย (Mode of Physical Activity)
ประกอบด้วย
1. กิจกรรมทางกายในการท�ำงาน (Work-related Activity) ที่ครอบคลุมถึง
การท�ำงานต่าง ๆ ทัง้ ที่ได้รบั หรือไม่ได้รบั ค่าจ้าง การศึกษา/ฝึ กอบรม งานบ้าน/
กิจกรรมในครัวเรือน การท�ำงานเกษตรกรรม การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว หรือ
การประมง เป็ นต้น
2. กิจกรรมทางกายในการเดินทางจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ (Transportation,
or Travel from Place to Place) ด้วยการเดิน หรือปั่นจักรยานเพื่อการสัญจร
เช่น การเดินทางไปท�ำงาน การเดินทางเพือ่ ไปจับจ่ายใช้สอย/ซือ้ เครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ
ไปตลาด ไปท�ำบุญ หรือไปศาสนสถาน เป็ นต้น
3. กิจกรรมทางกายเพื่อนั นทนาการ (Leisure time, or Recreational
Activity) เช่น การออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ การเล่นฟิ ตเนส
การเต้นร�ำ และกิจกรรมนันทนาการ/กิจกรรมยามว่างเพื่อความผ่อนคลาย
ที่ปฏิบตั ใิ นเวลาว่างจากการท�ำงาน
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ประเภทของกิจกรรมทางกาย
(Type of Physical Activity)

นอกเหนือจากการพิจารณาตามหมวดของกิจกรรมแล้ว กิจกรรมทางกายยังสามารถ
จ�ำแนกประเภทตามประโยชน์ท่ีได้จากการปฏิบตั ิเป็ น 4 ประเภท (Type)34 ดังนี ้
1. กิ จ กรรมแอโรบิ ก (Aerobic activity) เป็ น กิ จ กรรมที่ เ คลื่ อ นไหวร่า งกาย
อย่ า งต่อ เนื่ อ งตั้ง แต่ 10 นาที ขึน้ ไป เพื่ อ เสริม สร้า งความแข็ ง แรงของระบบ
ทางเดิ น หายใจ เน้น การใช้ก ล้า มเนื อ้ มัด ใหญ่ ใ นการท�ำ กิ จ กรรม ส่ว นใหญ่
จะเป็ น กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวพื น้ ฐานหรื อ กิ จ กรรมที่ ท ำ� ในชี วิ ต ประจ�ำ วัน
เช่น การเดินเร็ว การวิ่ง การกระโดด การปั่ นจักรยาน หรือการว่ายน�ำ้ เป็ นต้น
2. กิจกรรมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ กระดูก และข้อต่อ (Strength activity)
เป็ นกิจกรรมที่กล้ามเนือ้ ต้องออกแรงต้านทานกับน�ำ้ หนักของร่างกาย เช่น สควอท
ลุกนั่ง หรือแพลงค์ เป็ นต้น หากท�ำเป็ นประจ�ำและต่อเนื่อง กล้ามเนือ้ จะมีการปรับ
ตัวทัง้ ขนาดและความแข็งแรง และเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและเอ็นยึดข้อต่อ
3. กิจกรรมสร้างความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ (Flexibility activity) ด้วยการ
ยื ดกล้ามเนื อ้ ส่วนข้อต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างช้า ๆ และหยุดค้างไว้
เมื่ อ รู ส้ ึก ตึง ประมาณ 15 วิ น าที ไม่ ก ลั้น หายใจ แล้ว ค่ อ ย ๆ ผ่ อ นแรงออก
และท�ำ ซ�ำ้ ในท่ า เดิ ม เช่ น การยื ด แขน ขา คอ ล�ำ ตัว หรื อ สะโพก เป็ น ต้น
หากท�ำอย่างต่อเนื่ องจะช่วยพัฒนาความอ่อนตัวและเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว
ของข้อต่อ ซึง่ ช่วยป้องกันปั ญหาข้อต่อติดขัดได้
4. กิจกรรมการทรงตัวหรือการสร้างสมดุลของร่างกาย (Balance activity)
เป็ นกิจกรรมการประสานงานระหว่างระบบประสาทกับกล้ามเนือ้ ที่ทำ� ให้รา่ งกาย
สามารถทรงตัวอยูใ่ นต�ำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างสมดุล เช่น การเดินตามเส้นตรงด้วย
ปลายเท้า การยืนขาเดียว การเดินต่อส้นเท้าบนแผ่นไม้ เป็ นต้น
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ระดับความหนักของกิจกรรมทางกาย
(Intensity of Physical Activity)3, 34

ความหนักของการมีกจิ กรรมทางกาย พิจารณาจากระดับความเข้มข้น หรือความ
มากน้อยของความพยายามที่ใช้ในการท�ำกิจกรรม โดยทั่วไปสามารถพิจารณาได้จาก
อัตราการเต้นของหัวใจ หรือความเหนื่อยที่เกิดขึน้ จากการท�ำกิจกรรม โดยแบ่งออกได้
เป็ น 3 ระดับ ดังต่อไปนี ้
กิจกรรทางกายระดับเบา (Light-Intensity Physical Activity) เป็ นกิจกรรม
ที่ ร่า งกายเคลื่ อ นไหวออกแรงน้อ ย และใช้พ ลัง งานของร่า งกายในระดับ ที่ ต่ ำ�
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวที่ เ กิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต ประจ�ำ วัน เช่ น การยื น
หรือการเดินอย่างช้า ๆ ในระยะทางสัน้ ๆ เป็ นต้น
กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง (Moderate-Intensity Physical Activity)
เป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งเคลือ่ นไหวออกแรง และใช้พละก�ำลังของร่างกายในระดับปานกลาง
ส่งผลให้การหายใจเร็วขึน้ พอสมควร และอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึน้ จากปกติ
เล็กน้อย (120 – 150 ครัง้ ต่อนาที) แต่ไม่ถงึ กับมีอาการหอบ มีเหงื่อซึม แต่ยงั สามารถ
พูดเป็ นประโยคสัน้ ๆ ได้
กิจ กรรมทางกายระดั บ หนั ก (Vigorous-Intensity Physical Activity)
เป็ นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวออกแรง และใช้พละก�ำลังของร่างกายอย่างหนัก
ส่งผลให้มีการหายใจแรง และอัตราการเต้นของหัวใจเต้นเร็วขึน้ อย่างมาก (มากกว่า
150 ครัง้ ต่อนาที) ท�ำให้รูส้ กึ เหนื่อยหอบ หรือไม่สามารถพูดเป็ นประโยคได้ในระหว่าง
ที่ทำ� กิจกรรม
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สรุปข้อแนะน�ำการมีกิจกรรมทางกายแต่ละช่วงวัย
องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่เอกสาร Global Recommendations on Physical Activity for Health ปี 2010
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อแนะน�ำการมีกจิ กรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ ผูก้ ำ� หนด
นโยบายในแต่ละประเทศมีแนวทางมาตรฐานในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อป้องกันโรคในกลุ่ม NonCommunicable Diseases: NCDs ส�ำหรับประชากรในแต่ละช่วงวัย ซึง่ สามารถสรุปประเด็นหลักได้ดงั ต่อไปนี ้
วัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5 – 17 ปี)

- ควรมี กิ จ กรรมทางกายระดับ ปานกลางถึ ง ระดับ หนัก สะสมให้ไ ด้
อย่างน้อยวันละ 60 นาทีทกุ วัน
- การมีกิจกรรมทางกายสะสมมากกว่า 60 นาทีต่อวัน จะช่วยเพิ่มพูน
ประโยชน์ทางสุขภาพมากยิ่งขึน้
- ในการมีกิจกรรมทางกายในแต่ละวัน ควรเน้นไปที่กิจกรรมประเภท
แอโรบิกเป็ นหลัก โดยให้มกี จิ กรรมทางกายระดับหนักร่วมด้วย นอกจากนี ้
ควรมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ และกระดูก
อย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์

การมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพี ยงพอ ไม่จ�ำเป็นต้อง
ท�ำต่อเนื่องให้ครบตาม
เวลาในครั้งเดียว
แต่สามารถแบ่งเวลา
ท�ำครั้งละอย่างน้อย
10 นาทีขึ้นไป แล้วสะสม
เวลารวมให้ครบต่อสัปดาห์
ก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ
เช่นเดียวกัน

วัยผู้ใหญ่ (อายุ 18 – 59 ปี)

- ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีตอ่ สัปดาห์ หรือกิจกรรมทางกายระดับหนัก
อย่างน้อย 75 นาทีตอ่ สัปดาห์ โดยสามารถมีกจิ กรรมทางกายระดับปานกลางและระดับหนักผสมผสานกันได้
- เพื่อประโยชน์ตอ่ สุขภาพที่ดีย่ิงขึน้ ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 300 นาทีตอ่ สัปดาห์
หรือระดับหนัก 150 นาทีตอ่ สัปดาห์ หรือผสมผสานทัง้ ระดับปานกลางและระดับหนัก
- ควรมีกิจกรรมที่ชว่ ยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มัดใหญ่อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีข้น
ึ ไป)

- ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือกิจกรรมทางกายระดับหนัก
อย่างน้อย 75 นาทีตอ่ สัปดาห์ โดยสามารถมีกจิ กรรมทางกายระดับปานกลางและระดับหนักผสมผสานกันได้
- เพื่ อ ประโยชน์ต่อ สุข ภาพควรมี กิ จ กรรมทางกายระดับ ปานกลางอย่า งน้อ ย 300 นาที ต่อ สัป ดาห์
หรือระหนัก 150 นาทีตอ่ สัปดาห์ หรือผสมผสานทัง้ ระดับปานกลางและระดับหนัก
- ควรมีกิจกรรมที่ชว่ ยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มัดใหญ่อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์
- ควรมีกจิ กรรมทางกายทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสมดุลของร่างกายและป้องกันการหกล้มอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
- และส�ำหรับผูท้ ่ีไม่เคยท�ำกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงระดับหนักอย่างต่อเนื่องมาก่อน ควรเริม่ ต้น
ท�ำกิจกรรมทางกายในระดับเบาไประดับหนัก จากช้าไปเร็ว โดยอาจจะเริม่ ต้นจากกิจกรรมในกิจวัตรประจ�ำวัน
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ประโยชน์ของกิจกรรมทางกายต่อสุขภาพ
ในภาพรวมการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอและสม�่ำเสมอ สุขภาพร่างกายของท่านก็จะแข็งแรง รูปร่าง
สมส่วน กระชับ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี กล้ามเนือ้ และกระดูกแข็งแรง ข้อต่อส่วนต่าง ๆ ท�ำงานได้ดี รวมถึงลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ความดันโลหิต ลดไขมันและไตรกลีเซอไรด์
ในหลอดเลือด ป้องกันภาวะน�ำ้ หนักตัวเกินมาตรฐาน33 ซึ่งเป็ นที่มาของโรคในกลุ่ม NCDs ซึ่งเป็ นกลุ่มโรค
ที่พบจ�ำนวนผูป้ ่ วยมากขึน้ อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
บางชนิด อาทิ มะเร็งล�ำไส้ และมะเร็งปากมดลูก
นอกจากประโยชน์ทางตรงด้านสุขภาพแล้ว กิจกรรมทางกายยังมีประโยชน์ทางอ้อมควบคูอ่ กี หลายประการ
เช่น ในกลุม่ เด็ก ๆ กิจกรรมทางกายจะช่วยกระตุน้ กระบวนการเรียนรู8้ และพัฒนาการให้เหมาะสมตามช่วงวัย
สร้างเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ในกลุม่ วัยรุน่ ก็จะท�ำให้รูปร่างดี สมส่วน กล้ามเนือ้ สวยงาม สุขภาพ
จิตดีไม่ซมึ เศร้า ขณะที่กลุม่ ผูใ้ หญ่วยั ท�ำงาน ก็จะได้รบั ประโยชน์ในเรือ่ งของการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
และผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน ส�ำหรับกลุ่มผูส้ งู อายุ การปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายอย่างสม�่ำเสมอ
จะช่วยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี การเคลือ่ นไหวร่างกายและการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันมีความคล่องแคล่ว ที่สำ� คัญที่สดุ
คือ ช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันการหกล้มอาจน�ำไปสูก่ ารบาดเจ็บที่รุนแรง หรือภาวะอัมพฤกษ์อมั พาต เป็ นต้น

ประโยชน์ภาพรวมของกิจกรรมทางกาย33, 35
สร้างภูมิคุ้มกันโรคและการเจ็บป่วย
เสริมการท�ำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพ

ลดความเสี่ยงจาก
โรคในกลุ่ม NCDs
ความดันโลหิตสูง,
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน
โรคมะเร็งประเภทต่างๆ

ช่วยป้องกัน
และบรรเทาอาการ
ซึมเศร้า

กล้ามเนื้อ กระดูก
และข้อต่อ ตลอดจน
ระบบการท�ำงาน
ของร่างกาย
สมรรถภาพที่ดี

ควบคุมน�้ำหนัก
และลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคอ้วน
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พฤติกรรมเนือยนิ่งคืออะไร
ค�ำว่า “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” อาจเป็ นค�ำที่แปลกใหม่และไม่คนุ้ ชินเท่าใดนักในสังคมไทย แต่ในความเป็ นจริง
แล้วค�ำดังกล่าวนีไ้ ด้ถกู บัญญัติขึน้ มาครัง้ แรกในปี 2553 หลังจากที่สำ� นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพได้รว่ มลงนามในกฎบัตรโตรอนโต ที่มีเป้าหมายเชิงพันธกิจในการสนับสนุนการมีสขุ ภาวะดีดว้ ยการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�ำหรับทุกคน และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนในสังคมไทย ซึ่งเรื่องของการ
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งก็เป็ นหนึง่ เป้าหมายที่สำ� คัญในกฎบัตรดังกล่าว กระทั่งปั จจุบนั ค�ำว่า “พฤติกรรมเนือยนิ่ง”
ได้ถกู ใช้อย่างเป็ นทางการในแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 ของประเทศไทย

ความหมายของพฤติกรรมเนือยนิ่ง
“พฤติกรรมเนือยนิ่ง” (Sedentary behavior) หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ ที่บคุ คลปฏิบตั ใิ นระหว่างช่วงเวลาตืน่
ของช่วงวันซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายน้อย มีการใช้พลังงานของร่างกายน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1.5 METsg ทัง้ นีไ้ ม่รวมการนอนหลับ36 ส่วนใหญ่พฤติกรรมเนือยนิ่งที่วา่ นี ้ จะเป็ นพฤติกรรมในกลุม่
ของการนั่งและนอนเล่นในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นนั่งเรียนนั่งท�ำงาน นั่งใช้คอมพิวเตอร์ นั่งอ่านหนังสือ
นั่งประชุม นั่งเล่นเกม นั่งเล่นนั่งคุย นอนดูโทรทัศน์ นั่งในรถโดยสารหรือเดินทาง รวมไปถึงที่พบมากในปั จจุบนั
คือ กลุม่ พฤติกรรมการใช้หน้าจอเพื่อวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ทัง้ เพื่อการท�ำงาน เพื่อการเรียนรู ้ หรือเพื่อความบันเทิง
1) พฤติกรรมเนื อยนิ่ งที่เกี่ยวกับหน้ าจอ (Screen Time)
หมายถึงพฤติกรรมเนือยนิ่งที่เกิดจากการใช้หน้าจอ เช่น การดู
โทรทัศน์ การเล่นมือถือ การท�ำงานบนคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
2) พฤติกรรมเนือยนิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหน้าจอ (Non-ScreenBased Sedentary Time) หมายถึ ง พฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง
ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้หน้าจอ เช่น การอ่านหนังสือ กิจกรรม
นันทนาการที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
3) พฤติกรรมเนือยนิ่งทีเ่ ป็ นการนั่ง การเอนหลัง การนอน
(Sitting, Reclining, Lying) หมายถึงการนั่ง การเอนหลัง
การนอนพักที่ไม่รวมการนอนหลับ36
g การใช้พลังงานของร่างกาย (Metabolic Equivalent of Task : MET) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 METs เมื่อเทียบเท่ากับค่าการใช้พลังงาน
ของร่างกายขณะพัก36
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ผลกระทบของพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อสุขภาพ
จากสภาพการณ์ในปั จจุบนั นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกน�ำมาปรับใช้และมีบทบาทมากขึน้ ต่อการ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ ในแง่การเพิ่มความสะดวกสบาย สร้างความบันเทิงและผ่อนคลาย ช่วยทุน่ แรงในการท�ำ
กิจกรรมการท�ำงานต่าง ๆ รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพและผลผลิตจากการท�ำงาน ส่งผลให้การออกแรงเคลือ่ นไหว
ร่างกายในวิถีชีวิตตัง้ แต่ท่ีบา้ นไปจนถึงที่ทำ� งานหรือสถานที่ต่าง ๆ ลดน้อยลงไปอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม
พฤติกรรมเนือยนิ่งและพฤติกรรมหน้าจอกลับเพิ่มสูงขึน้ อย่างน่ากังวลใจ
การมีพฤติกรรมเนือยนิ่งระหว่างวันที่มากเกินไปจะส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพในหลายมิติ ทัง้ นีผ้ ลจาก
วิจัยทางการแพทย์และสุขภาพในต่างประเทศจ�ำนวนหลายชิน้ ที่รายงานว่า การนั่งและนอนเล่นติดต่อกัน
เป็ นระยะเวลานาน ๆ รวมไปถึงระยะเวลาสะสมของพฤติกรรมเหล่านีใ้ นช่วงวันที่มากขึน้ จะมีผลต่อการน�ำไปสู่
ภาวะน�ำ้ หนักตัวเกิน โรคในกลุม่ เมตาบอลิก โรคเบาหวาน มะเร็งบางชนิด กระทั่งการตายก่อนวัยอันควร ทัง้ นี ้
เนื่องจากการนั่งหรือนอนเอกเขนก (ไม่รวมการนอนหลับ) ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ๆ จะไปท�ำให้กระบวนการ
เมตาบอลิกท�ำงานช้าลง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ความดันโลหิต และการเผาผลาญของไขมัน
ของร่างกาย จนน�ำไปสูส่ าเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ในที่สดุ ซึง่ ปั จจุบนั พบว่า อัตราอุบตั ิการณ์ของการเกิดโรค
ไม่ได้จำ� เพาะอยูใ่ นช่วงวัยผูใ้ หญ่หรือสูงอายุเท่านัน้ หากแต่ยงั ได้คกุ คามกลุม่ ประชากรวัยเด็กและวัยรุน่ ด้วย23, 24
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