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ข้อแนะนำ

เนื้อหา

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ การทีเ่ ด็กมีการเคลือ่ นไหวร่างกายและออกกำลัง
กายที ่ เ หมาะสม ช่ ว ยส่ ง สริ ม ให้ ม ี ก ารเจริ ญ เติ บ โตของระบบกระดู ก
ระบบกล้ามเนือ้ และระบบข้อต่อของร่างกาย นอกจากนีย้ งั ทำให้เกิดผล
ดีตอ่ ระบบหัวใจและหลอดเลือด การควบคุมนํา้ หนัก รวมไปถึงการส่งเสริม
สุขภาพจิต และเสริมสร้างนิสยั ในการออกกำลังกายให้มกี ารออกกำลังกาย
อย่างสมํา่ เสมอเมือ่ โตเป็นผูใ้ หญ่ดว้ ย ในปัจจุบนั เชือ่ ว่า โรคทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือ โรค
เบาหวานชนิดที่ 2 รวมทัง้ โรคอ้วนทีม่ อี าการแสดงอย่างเด่นชัดในวัยผูใ้ หญ่
นัน้ ส่วนใหญ่เริม่ มาแต่วยั เด็ก ดังนัน้ ถ้ามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
ตัง้ แต่ในวัยเด็ก ก็จะเป็นการลดปัจจัยเสีย่ งและลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรค
เหล่านีไ้ ด้ในวัยผูใ้ หญ่
ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายในเด็กจะขอให้
ทำความเข้าใจกับคำจำกัดความของคำว่า การเคลื่อนไหวร่างกาย การ
ออกกำลังกาย และการฝึกฝน ทีจ่ ะกล่าวถึงในบทความนี้ ดังนี้
- การเคลือ่ นไหวร่างกาย (physical activity) หมายถึง การ
เคลือ่ นไหวร่างกายทีม่ กี ารทำงานของกล้ามเนือ้ ลายและมีการใช้พลังงาน
สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ
- การออกกำลังกาย (exercise) หมายถึง การเคลื่อนไหว
ร่างกายทีม่ รี ปู แบบทีแ่ น่นอน และมีการเคลือ่ นไหวร่างกายในรูปแบบซ้ำ ๆ
ในช่วงเวลาหนึง่ ชนิดของการออกกำลังกายอาจแบ่งได้ออกเป็น 2 ชนิด คือ
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การออกกำลังกายแบบ แอโรบิก (aerobic exercise)
หมายถึง การออกกำลังกายทีก่ ล้ามเนือ้ ได้พลังงานจากการใช้ออกซิเจน ใน
การเผาผลาญสารอาหารในการออกกำลังกายแบบนี้มักจะมีการหดและ
คลายตัวของกล้ามเนือ้ แขนขาอยูต่ ลอดเวลา และพบว่าถ้ามีการออกกำลัง
กาย ให้มคี วามเหนือ่ ยโดยอัตราการเต้นของหัวใจอยูท่ ่ี 50-60 % ของอัตรา
การเต้นหัวใจสูงสุด เป็นเวลานานกว่า 20 นาที ก็จะเป็นผลดีตอ่ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือดรวมทัง้ การควบคุมน้ำหนักเพราะร่างกายจะใช้สารอาหาร
ไขมันเป็นหลักในการเผาผลาญเพือ่ ให้ได้พลังงาน และจะเห็นว่าชนิดกีฬา
ทีน่ ยิ มเล่นเพือ่ สุขภาพในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเป็นการออกกำลังกายแบบ
แอโรบิก เช่น การวิง่ เหยาะๆ หรือเดินเร็วๆ การปัน่ จักรยาน การเล่นฟุตบอล
บาสเกตบอล ตระกร้อ เทนนิส ว่ายน้ำ
การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก (anaerobic exercise)
หมายถึง การออกกำลังกายชนิดที่กล้ามเนื้อมีการทำงานในรูปแบบของ
การออกแรงอย่างมากในทันทีและใช้เวลาสัน้ ๆ (ไม่เกิน 2 นาที) และตาม
ด้วยการหยุดพัก พลังงานที่กล้ามเนื้อใช้ในการทำงานจะเป็นพลังงาน
ที่ได้จากปฏิกิริยาทางเคมีของการสลายสารกลุ่มฟอสเฟต (adenosine
triphosphate , creatine phosphate) และการสลายกลัยโคเจนทีส่ ะสม
ไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อเอง ซึ่งกระบวนการเผาผลาญเหล่านี้เป็นกระบวน
การทีไ่ ม่ใช้ออกซิเจน และการได้พลังงานจากกระบวนการนีจ้ ะมีผลทำให้
เซลล์กล้ามเนื้อมีสภาพเป็นกรด จากกรดแลคติกที่เพิ่มขึ้นจากกระบวน
เผาผลาญของไกลโคเจน ตัวอย่างการออกกำลังกายในรูปแบบนี้ ได้แก่ การ
ยกน้ำหนัก การวิง่ ระยะสัน้ 100-200 เมตร sit up วิดพืน้ โหนบาเดีย่ ว
การฝึกฝน(training) หมายถึง การออกกำลังกายทีม่ จี ดุ มุง่
หมาย เพือ่ ให้รา่ งกาย แข็งแรง และเกิดความชำนาญในชนิดกีฬานัน้ ๆ เป็น
การฝึกโดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ การแข่งขันเป็นหลัก
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ข้อแนะนำ

การออกกำลังกายมีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็ก
อย่างไร 1,2,3
ผลต่อความสูง
โดยทัว่ ไปความสูงของเด็กจะสูงเพิม่ ขึน้ ประมาณ 25 ซม.
ในขวบปีแรก หลังจากนัน้ จะสูงขึน้ ประมาณปีละ5-8 ซม.เมือ่ เข้าสูช่ ว่ งรุน่ จะ
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth spurt) ซึง่ ในเด็กผูห้ ญิงจะเริม่ ใน
ช่วงอายุ 9-10 ปี ความสูงจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 12 ปี
จากนัน้ อัตราการเพิม่ ของความสูงจะลดลง จนกระทัง่ ถึงอายุประมาณ16-18
ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่ ส่วนในเด็กชายจะเริม่ ช้ากว่าประมาณ 1-2 ปี
โดยจะเริม่ ในช่วงอายุ 10-12 ปี มีอตั ราการเจริญเติบโตโดยเฉพาะความ
สูงจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 14 ปี จากนัน้ อัตราการเพิม่
ของความสูงจะลดลง จนกระทั่งถึงอายุประมาณ 18-20 ปี ความสูงจะ
ค่อนข้างคงที่
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสูง ได้แก่ การเจริญเติบโต
ของกระดูก โดยเฉพาะกระดูกกลุ่ม long bone และการปิดของบริเวณ
growth plate การทีเ่ ด็กมีการเคลือ่ นไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่าง
สมํา่ เสมอ จะกระตุน้ ให้มกี ารหลัง่ ของ growth hormone และ growth factor
รวมทั้งการกระตุ้นโดยตรงต่อกระดูก อันเป็นผลทำให้มีการเพิ่มการ
สร้างกระดูกมากขึน้ ( bone formation)
แม้วา่ ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารวิจยั เชิงทดลองทีแ่ สดงให้เห็นว่า
ในกลุม่ เด็กทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวร่างกาย หรือออกกำลังกายอย่างสมํา่ เสมอมี
ความสูงมากกว่า กลุม่ เด็กทีไ่ ม่มกี ารออกกำลังกายก็ตาม แต่มกี ารวิจยั ทีไ่ ด้มี
การสำรวจเด็กนักเรียนในช่วงอายุ10-16 ปี ในประเทศ แคนาดา เบลเยีย่ ม
โปแลนด์ และ สาธารณรัฐเชค พบว่าในกลุม่ เด็กนักเรียนชายทีม่ ี การเคลือ่ น
ไหวออกแรง/ออกกำลังกายแบบแอโรบิค(aerobic exercise) ซึง่ เป็นรูปแบบ
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ของการออกกำลังกายทีเ่ ซลล์กล้ามเนือ้ ใช้พลังงานมาจากการใช้ออกซิเจนใน
การเผาผลาญสารอาหาร เช่น แป้งหรือไขมัน มากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
จะมีคา่ เฉลีย่ ของความสูงมากกว่ากลุม่ เด็กทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวออกแรง/ออก
กำลังกายน้อยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ในวัยเด็กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ลายจะค่อยๆเพิม่ ขึน้
ตามอายุ และเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ชายจะมี
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มากกว่าผูห้ ญิง (เนือ่ งจากอิทธิพลของฮอร์โมน
testosterone) การที่เด็กมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงพบว่าการ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิค (เช่น ถีบจักรยาน ว่ายน้ำในระยะทางมากกว่า
200 เมตร) จะมีผลกระตุน้ ให้เซลล์กล้ามเนือ้ ลายมีการเพิม่ การสร้าง Enzyme
สำหรับการเผาผลาญเพื่อให้ได้พลังงานสำหรับการหด และคลายตัวของ
กล้ามเนือ้ โดยการใช้ออกซิเจน ในทำนองเดียวกัน การออกกำลังกายในรูป
แบบของการทีก่ ล้ามเนือ้ ต้องออกแรงมากในระยะเวลาสัน้ ๆ เช่น การวิง่ 60 100 เมตร กระโดดสูง กระโดดไกล เซลล์ของกล้ามเนือ้ ลายก็จะมีการเพิม่
การสร้าง Enzyme ทีเ่ กีย่ วกับการเผาผลาญเพือ่ ให้ได้พลังงานทีไ่ ม่ใช้ออกซิเจน
นอกจากนี้การที่เด็กมีการเคลื่อนไหวออกแรงออกกำลังกายก็จะช่วย
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบประสาทสั่งการ ที่เกียวกับการทำงานของ
กล้ามเนือ้ ต่างๆ สำหรับการทรงตัวให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ขณะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวออกแรง/ออกกำลังกายกล้ามเนือ้
ต้องการพลังงานทำให้เกิดการเคลือ่ นไหว ระบบหัวใจและหลอดเลือดจึงมี
ความสำคัญในการขนส่งสารอาหาร และ ออกซิเจน ในเลือดไปยังกล้ามเนือ้
ทีท่ ำงาน พบว่าการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
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อย่างสม่ำเสมอ จะมีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น
ทำให้มคี วามสามารถในการบีบตัวให้มปี ริมาตรเลือดทีอ่ อกจากหัวใจแต่ละครัง้
มากขึน้ มีการเพิม่ ปริมาณของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือดฝอย
ในกล้ามเนือ้ ลายและกล้ามเนือ้ หัวใจ การเพิม่ ปริมาณของหลอดเลือดนีจ้ ะมี
ผลต่อการทำงานของกล้ามเนือ้ หัวใจทำให้อตั ราการเต้นของหัวใจขณะพัก
ของผูท้ ม่ี กี ารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะต่ำกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้มกี ารออกกำลัง
กายหรือออกกำลังกายแต่ไม่สม่ำเสมอ มีงานวิจยั หลายงานวิจยั ทีพ่ บว่าการ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างสม่ำเสมอสามารถลดความดันโลหิตและ
ระดับไขมันในเลือดในเด็กวัยรุน่ และวัยทำงานได้
การควบคุมน้ำหนัก
จากผลการสำรวจของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1991
พบว่า 25%ของเด็กในสหรัฐจะมีนำ้ หนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (overweight)
และการศึกษาในประเทศไทยทีท่ ำในขอนแก่น สงขลาและกรุงเทพมหานคร
พบว่า 6-14%ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วน4,5,6 ปัจุบันเชื่อว่าการรับประทาน
อาหารประเภทแป้ง และไขมันมากเกินไป ร่วมกับการใช้เวลาในการดู
โทรทัศน์ และเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากเกินไป เป็นสาเหตุสำคัญทีท่ ำให้เด็ก
มีนำ้ หนักเกิน เด็กทีม่ นี ำ้ หนักเกินจะมีแนวโน้มทีจ่ ะทำให้เกิดโรคของระบบ
ทางเดินหายใจ โรคของระบบกระดูกและข้อ และการหลัง่ ของฮอร์โมน โดย
เฉพาะ growth hormone ทีผ่ ดิ ปกติ ตลอดจนเสีย่ งทีจ่ ะทำให้เกิดโรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคอ้วนในวัยผูใ้ หญ่อกี ด้วย ในปัจจุบนั
การจำกัดอาหาร การลดเวลาการดูโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการเล่นเกมส์ให้
ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง/วัน ร่วมกับการเพิม่ กิจกรรมการออกกำลังกาย ถือเป็นวิธที ด่ี ี
ทีส่ ดุ ในการควบคุมน้ำหนัก
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การสะสมมวลกระดูก
ปกติกระดูกในร่างกายจะมีการสร้าง(bone formation)
และสลาย (bone resorption) อยูต่ ลอดเวลา โดยพบว่าในช่วงวัยเด็กและ
วัยรุน่ ร่างกายจะมีอตั ราการสร้างมวลกระดูกมากกว่าอัตราการสลายมวลกระดูก
เมือ่ อายุประมาณ 30 มีอตั ราการสร้างมวลกระดูก และการสลายกระดูกจะ
เท่าๆ กัน และเมือ่ อายุประมาณ 35 ปี ขึน้ ไปร่างกายจะมีอตั ราการสลาย
กระดูกมากกว่า ดังนัน้ การทีจ่ ะกระตุน้ ให้มกี ารเสริมสร้างมวลกระดูกอย่างมี
ประสิทธิผล เพือ่ ลดภาวะกระดูกพรุนในวัยสูงอายุควรจะเริม่ ก่อนอายุ 35 ปี
มีหลายงานวิจัยที่พบมีผลต่อการเสริมสร้างมวลกระดูก
โดยเฉพาะรูปแบบการออกกำลังกายที่มีแรงกด หรือมีน้ำหนักกดลงต่อ
กระดูก (weight-bearing exercise ) เช่น การวิง่ จะมีผลกระตุน้ ให้กระดูก
มีอตั ราการสร้างมวลกระดูกมากขึน้ มีงานวิจยั ในเด็กชาย 20 คน อายุเฉลีย่
10.4 ปี ทีม่ กี ารออกกำลังกายในรูปแบบของ weight-bearing exercise
ระยะเวลา 30 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห์เป็นเวลา 32 สัปดาห์มีปริมาณมวล
กระดูกมากกว่า 2 เท่า เมือ่ เทียบกับกลุม่ เด็กผูช้ าย 20 คน ทีม่ อี ายุเฉลีย่
ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปริมาณมวลกระดูก ในนักกีฬา
ยิมนาสติกหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 10.4 ปีจำนวน 45 คนและอดีตนักกีฬา
ยิมนาสติก 36 คน อายุเฉลีย่ 25 ปี เทียบกับกลุม่ ผูห้ ญิงทีไ่ ม่ได้เป็นนักกีฬา
50 คน ที่มีอายุ เฉลี่ย 25 ปี พบว่ามวลกระดูกของกลุ่มเด็กหญิงที่เล่น
ยิมนาสติก และกลุ่มอดีตนักกีฬายิมนาสติกมีมวลกระดูกมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญแสดงให้เห็นว่ามวลกระดูกทีเ่ พิม่ ขึน้ จากผลของการออก
กำลังกายนัน้ ไม่ได้ลดลงถึงแม้วา่ จะหยุดออกกำลังกาย
ผลต่อสุขภาพจิต
การมีกิจกรรมเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอมีผลให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีการพัฒนาทางด้านสังคมกับ
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ข้อแนะนำการออกกำลังกายเพือ่ สุขภาพในเด็ก (อายุ 2-12 ปี)
เด็กไม่ใช่ผใู้ หญ่ตวั เล็ก ดังนัน้ การเคลือ่ นไหวออกแรง/ออกกำลังกาย
ในเด็กจึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีความสนุกสนานลักษณะของ
กิจกรรมจะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนเหมือนการฝึกในผู้ใหญ่ The National
Association for Sport and Physical Education ได้ให้ขอ้ แนะนำการออก
กำลังกายสำหรับเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษา สรุปได้ดงั นี้
- ในแต่ละวันควรจะมีเวลาสำหรับการมีกจิ กรรมเพือ่ เคลือ่ นไหว
ออกแรง/ออกกำลังกายเป็นเวลามากกว่า 1 ชัว่ โมงขึน้ ไป
- กิจกรรมในแต่ละวันควรจะเริม่ จากระดับความหนักทีเ่ บา และ
ค่อยๆ เพิม่ ความหนักจนถึงระดับทีห่ นักปานกลาง
- ควรจะมีอปุ กรณ์สำหรับการสันทนาการ หลากหลายชนิด เพือ่
ให้เด็กมีกจิ กรรมเพือ่ เคลือ่ นไหว ร่างกายได้หลากหลายและเป็น
สิ่งล่อใจให้เด็กอยากออกมาเล่นในชั่วโมงพักแทนที่จะนั่งคุย
ในห้องเรียน

ข้อแนะนำ

เด็กในวัยเดียวกัน และกับ บิดา-มารดาและการทีเ่ ด็กมีสขุ ภาพทางกายที่
แข็งแรง ทำให้เด็กสามารถเล่นกับเพือ่ นๆได้อย่างดี ไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าตนเอง
เป็นคนอ่อนแอ อันจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในตนเองสูง กล้าแสดงออก

ช่วงอายุ 2-3 ปี
เด็กในช่วงอายุนี้มีจะสามารถวิ่ง กระโดด และปีนป่าย
ถีบจักรยาน 3 ล้อได้ การมีกจิ กรรมของเด็กวัยนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ ทีเ่ กีย่ วกับการเคลือ่ นไหว การสือ่
ความหมายและการตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อม โดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้
ถ้าไม่มอี าการป่วยทีค่ อ่ นข้างหนัก ตัวอย่างเช่นมีไข้สงู หรือภาวะร่างกายมีความ
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พิการแต่กำเนิดแล้ว เด็กจะมีแนวโน้มทีจ่ ะมีกจิ กรรมร่างกายค่อนข้างมาก
อยูแ่ ล้ว
การเคลือ่ นไหวออกแรง/ออกกำลังกายของเด็กของเด็กวัยนี้
ส่วนที่ต้องระวัง คือ เรื่องของความปลอดภัยของสถานที่หรืออุปกรณ์จำ
พวกของเล่นต่างๆ รวมทัง้ อุบตั เิ หตุทอ่ี าจจะเกิดขึน้ จากการลืน่ ล้ม การแย่งของ
เล่นระหว่างเด็กด้วยกัน โดยทั่วไปร่างกายจะมีการถ่ายเทความร้อนเมื่อ
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเกินกว่า 25 องศาเซลเซียส ซึ่งวิธีถ่ายเท
ความร้อนจะขับออกทางเหงือ่ และระบบทางเดินหายใจ ในเด็กโดยเฉพาะเด็ก
ทีอ่ ายุตำ่ กว่า 10 ขวบนัน้ การถ่ายเทความร้อนโดยเฉพาะการขับออกทาง
เหงือ่ จะยังไม่สมบูรณ์ ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน และอุณหภูมขิ อง
สภาพแวดล้อมมักจะเกิน 25 องศาเซลเซียส ดังนัน้ ถ้าเห็นว่าเด็กมีกจิ กรรม
การเคลือ่ นไหวร่างกายทีค่ อ่ นข้างมาก เช่น มีการวิง่ เล่นตลอดเวลา ก็ควรจะเข้า
ไปประเมินภาวะอุณหภูมกิ ายว่าเพิม่ สูงขึน้ หรือไม่เป็นระยะๆ ซึง่ สามารถ
ประเมินได้งา่ ยๆโดยการจับบริเวณซอกรักแร้ ถ้าค่อนข้างร้อนเหมือนมีไข้ก็
ควรให้เด็กหยุดเล่น หรือหากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่น้อยลงให้เล่นแทน
การเล่นของเด็กวัยนี้ผู้ปกครองสามารถสังเกตเห็นความ
ผิดปกติได้ เช่น การหายใจหอบ หายใจแรงได้ยนิ เสียงวีด ๆ อาการเหนือ่ ยหอบ
ริมฝีปากเขียวคลัา้ ขณะเล่น ถ้าพบอาการเหล่านีจ้ ะต้องนำเด็กไปพบแพทย์
เพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยและดำเนินการรักษาต่อไป
ช่วงอายุ 4-5 ปี
เด็กในช่วงนีจ้ ะมีความสามารถในการวิง่ กระโดดและปีน
ป่าย เตะลูกบอล ได้ดขี น้ึ มีการพัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนือ้ ที่
เกีย่ วกับการเคลือ่ นไหวทีด่ ขี น้ึ แต่อย่างไรก็ตาม เด็กในวัยนีก้ ย็ งั ไม่ใส่ใจหรือ
ระแวดระวังเกีย่ วกับความปลอดภัยในขณะเล่น รวมทัง้ ยังไม่เข้าใจในการ
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เล่นแบบมีกติกาการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุรวมทัง้ การแย่งของ
เล่นเป็นสิง่ ทีค่ วรกระทำ เด็กในวัยนีบ้ างคนจะเริม่ มีความชอบในการเล่นใน
รูปแบบของชนิดกีฬา เช่น ชอบเตะฟุตบอล วิง่ แข่งขัน เล่นเทนนิส ว่ายน้ำ
ก็ควรจะปล่อยให้เด็กเล่นตามความชอบ แต่ไม่ควรให้มกี ารเล่นในรูปแบบของ
การฝึกฝนรวมทั้งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้เด็กมีการเล่นกีฬาตามความ
ต้องการของผูป้ กครองและควรจะหยุดการมีกจิ กรรม ถ้าเด็กแสดงอาการ
อ่อนเพลียหรือเหนือ่ ยมากจากการเล่น ในเด็กวัยนีม้ กี าร เล่นทีค่ อ่ นข้างจะมีการ
ทำงานของกล้ามเนือ้ เพือ่ การเคลือ่ นไหวร่างกายมาก ประกอบกับประเทศไทย
อากาศค่อนข้างร้อนดังนั้นควรจะจัดน้ำดื่มให้เพียงพอถ้าเป็นไปได้ควรให้
เด็กดืม่ น้ำในทุกๆครึง่ ชัว่ โมงขณะทีม่ กี ารออกกำลังกาย
ช่วงอายุ 6-12 ปี
เด็กในช่วงอายุนจ้ี ะมีความสามารถในการเคลือ่ นไหวออก
แรง/ออกกำลังกายในรูปแบบของกีฬาได้แทบทุกชนิด มีความสามารถทีจ่ ะ
เล่นกีฬาทีต่ อ้ งเล่นเป็นทีมได้ เข้าใจกฎและกติกาทีไ่ ม่ซบั ซ้อนมากนัก รวมทัง้
หน้าทีข่ องตัวเองในขณะเล่นกีฬาชนิดนัน้ ๆ เด็กในวัยนีส้ ว่ นใหญ่จะสามารถ
เข้ากับเพือ่ นๆทีม่ อี ายุไล่เลีย่ กันได้ดี จะมีเพือ่ นเล่นมาก ดังนัน้ ถ้าเขาเจอเพือ่ น
ทีร่ จู้ กั กัน ก็จะชักชวนกันเล่นเลย ซึง่ การเล่นนัน้ ในบางครัง้ จะก่อให้เกิดการ
ทำงานของกล้ามเนือ้ ทีห่ นักในทันที โดยทีไ่ ม่มกี ารเตรียมร่างกาย (warm up)
มาก่อน จะพบเห็นกันบ่อยทีเ่ ด็กลงจากรถของผูป้ กครองเจอกันทีห่ น้าโรงเรียน
แล้ววิง่ เล่นกันทัง้ ๆทีถ่ อื หรือสะพายกระเป๋านักเรียน การเล่นดังกล่าวอาจจะ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บของ เอ็น และกล้ามเนื้อ หรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ดังนัน้ การทีค่ ณ
ุ ครูให้เด็กเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อย ยกเก้าอี้ และนัง่ จดการบ้าน
ให้เสร็จก่อนทีจ่ ะออกมาวิง่ เล่น ก็เป็นการเตรียมกล้ามเนือ้ ก่อนออกกำลังกาย
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เด็กในวัยนี้ส่วนใหญ่มักจะมีกิจกรรมการเล่นในสนาม
กลางแจ้ง ดังนัน้ สนามทีเ่ ล่นควรจะมีขนาดใหญ่พอสมควร พืน้ สนามควรเรียบ
ไม่ควรมีเนินดิน หรือหลุม อันจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บของกล้ามเนือ้ เอ็น
และกระดูกได้ ควรเฝ้าระวังเรือ่ งการบาดเจ็บร่างกายอาการเหนือ่ ยล้าและ
ภาวะขาดน้ำ เพราะเด็กจะไม่หยุดเล่น นอกเสียจากว่าจะบาดเจ็บจนวิง่ ไม่ได้
หรือเหนือ่ ยล้าจนเดินแทบไม่ไหว
การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
(muscle strength) เพือ่ เสริมสร้างกระดูก และให้ระบบกล้ามเนือ้ มีความแข็ง
แรง ซึง่ กิจกรรมได้แก่ การ sit up การวิดพืน้ โหนบาเดีย่ ว หรือแม้กระทัง่ การยก
น้ำหนักทีไ่ ม่หนักมากแต่จะไม่แนะนำให้มฝี กึ เพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ในรูปแบบของการกระตุน้ ให้กล้ามเนือ้ มีขนาดใหญ่(body building) ซึง่ รูปแบบ
การฝึก จะหนัก เกิดการบาดเจ็บต่อระบบกล้ามเนือ้ เอ็น กระดูก และ ข้อ ได้งา่ ย
นอกจากนีก้ ารฝึกเพือ่ ให้กล้ามเนือ้ มีขนาดใหญ่ขน้ึ จะได้ผลดีทส่ี ดุ ก็ตอ่ เมือ่
มีผลของฮอร์โมนเพศ โดยเฉพาะ testosterone ร่วมด้วย จึงกล่าวได้วา่ การ
ออกกำลังกายในรูปแบบการฝึกเพือ่ เพิม่ ขนาดของกล้ามเนือ้ ถือเป็นข้อห้ามในเด็ก
เด็กในวัยนี้มีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย
ค่อนข้างมาก และมักจะมีกจิ กรรมการเล่นกันเป็นกลุม่ ดังนัน้ ถ้าสังเกตเห็นว่า
เด็กคนใดมีพฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติ เช่น แยกตัวออกจากกลุม่ ไปเล่นคนเดียว
หรือเก็บตัวแต่ในห้อง ผูป้ กครองและอาจารย์ทร่ี บั ผิดชอบควรต้องหาสาเหตุ
ของพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไป
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ข้อแนะนำ

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายในเด็ก
1. ภาวะมีไข้ ในเด็กทีม่ อี าการตัวร้อนถือเป็นข้อห้ามในการออก
กำลังกาย เพราะกลไกระบายความร้อนออกจากร่างกายในเด็กจะยังไม่
สมบูรณ์การเพิม่ ขึน้ ของความร้อนในร่างกายจากผลของกิจกรรมการออกกำลัง
กาย อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ ถึงแม้วา่ เด็กมีไข้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควร
ให้เด็กไปเล่นหรือเคลือ่ นไหวออกแรงทีต่ อ้ งมีการทำงานของกล้ามเนือ้ มากเกินไป
2. ภาวะร่างกายขาดน้ำ ภาวะขาดน้ำในร่างกายมีผลต่อปริมาตร
ของเลือดในระบบไหลเวียนเลือด ดังนั้นในเด็กที่มีอาการถ่ายเหลวหรือ
อาเจียนมากๆ จะมีอาการอ่อนเพลียมาก และเด็กก็ไม่อยากทีจ่ ะวิง่ เล่น แต่
เด็กทีม่ อี าการเพียงเล็กน้อยจะยังวิง่ เล่นได้ เนือ่ งจากภาวะขาดน้ำแต่เพียง
เล็กน้อยนัน้ ร่างกายมีกลไกชดเชยทีจ่ ะคอยปรับเพือ่ ให้การไหลเวียนเลือดอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติได้ แต่ภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็จะมีผลต่อการระบาย
ความร้อนออกจากร่างกายของเด็ก จึงควรจำกัดกิจกรรมการเล่นของเด็กไม่
ให้มกี ารเคลือ่ นไหวร่างกายมากจนเกินไป
3. การบาดเจ็บ เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหวร่างกายของเด็กมีพน้ื ฐาน
มาจากการเล่นเพือ่ ความสนุกสนาน ดังนัน้ รูปแบบของการเคลือ่ นไหวร่างกาย
ของเด็กจะไม่กระทำตามลำดับขัน้ ตอนของการออกกำลังกาย (stretchingwarmup- exercise- cool down) เหมือนในผูใ้ หญ่ นอกจากนีค้ วามแข็งแรง
ของระบบเอ็นกล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ ในเด็กแข็งแรงน้อยกว่าผูใ้ หญการ
บาดเจ็บต่อระบบดังกล่าวจึงสามารถเกิดขึน้ ได้งา่ ยในเด็ก การออกระเบียบ
ของบางโรงเรียนทีใ่ ห้เด็กนักเรียนตัง้ แต่ประถมปีท่ี 1 ขึน้ ไปควรจะถือกระเป๋าเอง
และนำไปเก็บในห้องเรียนให้เรียบร้อย ก่อนทีจ่ ะลงมาเล่น หรือให้มาเปลีย่ นชุด
พละทีโ่ รงเรียน อาจจะถือได้วา่ น่าเป็นประโยชน์ในส่วนทีช่ ว่ ยในการเตรียม
ระบบกล้ามเนือ้ ก่อนการเล่นกิจกรรมต่างๆ
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เด็กช่วงอายุประมาณ 10-12 ปี จะเป็นช่วงอายุทม่ี กี ารเจริญ
เติบโตของกระดูกมากกว่าระบบเอ็นและกล้ามเนือ้ ซึง่ ในระยะนีเ้ ด็กมักจะ
มีอาการปวดหรือรูส้ กึ ตึงๆกล้ามเนือ้ มักจะเป็นบริเวณรอบๆ ข้อเข่าหรือบริเวณ
กล้ามเนือ้ น่อง อาการปวดมักจะมีในเวลากลางคืน ส่วนใหญ่อาการปวดจะ
หายไปโดยการกด หรือนวดเบาๆ ในบริเวณทีป่ วด ในภาวะทีเ่ อ็น และกล้ามเนือ้
มีความตึงสูงจากการที่มีการเจริญของกระดูกมากกว่า จะทำให้เกิดการ
บาดเจ็บ ได้งา่ ย ส่วนใหญ่อาการบาดเจ็บจากการเล่นของเด็กมักจะเป็นไม่มาก
แต่อย่างไรก็ดี ถ้าได้รบั การปฐมพยาบาลในระยะเวลาหนึง่ แล้ว ยังไม่ดขี น้ึ
ก็ควรส่งให้แพทย์ตรวจเพือ่ ประเมิน และรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป
4 สภาพอากาศ ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน มีแสงแดดมาก ดังนัน้
ควรจะมีแหล่งน้ำดืม่ อย่างพอเพียง อยูใ่ กล้บริเวณสนาม เพือ่ ให้เด็กได้ดม่ื บ่อยๆ
ในขณะเล่น ยังไม่มกี ารแนะนำ หรืองานวิจยั ทีเ่ ด่นชัดเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ เกลือแร
ใ่ นเด็ก นอกจากนีบ้ ทความเกีย่ วกับการออกกำลังกายในต่างประเทศมัก
จะแนะนำให้มกี ารใช้ครีมหรือโลชัน่ กันแดด ทาให้เด็กเมือ่ มีการออกเล่นกลาง
แจ้ง ซึง่ อาจจะเป็นเพราะกลุม่ Caucasian มีความเสีย่ งสูงในการเกิด skin
cancer จากการได้รบั แสง ultraviolet มากเกินไป (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ผิวหนังของผูใ้ หญ่) สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้วา่ อุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าวจะ
เกิดน้อยในผิวหนังของคนเอเซีย น่าจะเป็นการดีกว่า ถ้าใช้ครีมหรือโลชัน่
กันแดด ทาให้เด็กเมือ่ มีกจิ กรรมทีต่ อ้ งอยูก่ ลางแจ้งเป็นเวลานาน

3. Retrieved from www.kidshealth.org\parent\nutrition_fit\ index.html,
15 Aug 2003
4. Langendijk G, Wellings S, van Wyk M, Thompson SJ, McComb J,
Chusilp K. The prevalence of childhood obesity in primary school
children in urban Khon Kaen, northeast Thailand. Asia Pac J Clin
Nutr. 2003;12(1):66-72.
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สืบเนือ่ งจากนโยบาย สร้าง นำ ซ่อม ภายใต้กลยุทธ์ “รวมพลังสร้าง
สุขภาพ” ของกระทรวงสาธารณสุขในภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการ
เคลือ่ นไหวร่างกายและการออกกำลังกาย กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมมือกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐและกระทรวงกลาโหมเพือ่ ระดม
สมองผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายให้ได้มาซึ่งคำปรึกษาเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์การกำหนดกรอบและแนวทางในการศึกษาวิจัยตลอดจนข้อแนะนำ
ต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไป
ดังนัน้ เพือ่ ให้การดำเนินงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงแต่งตัง้ คณะ
กรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดังนี้

ข้อแนะนำ

เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาทางวิชาการด้านการออกกำงกายเพือ่ สุขภาพ
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14. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล สงวนรังศิรกิ ลุ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ บุญสุยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล
16. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
17. นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซ่ำ
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การออกกำลังกายสำหรับเด็ก (อายุ 2 – 12 ปี)

ข้อแนะนำ

18. นายแพทย์ ฉกาจ ผ่องอักษร
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
19. ดร.แพทย์หญิง อรอนงค์ กุละพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. ดร.นายแพทย์ ภาสกร วัธนธาดา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. ดร.บุษบา สงวนประสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22. แพทย์หญิง ปิยะนุช รักษ์พานิชย์
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ
โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แนว
ทาง มาตรการการกำหนดกรอบ และแนวทางในการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
องค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเคลือ่ นไหวร่างกายและการออก
กำลังกาย ให้กา้ วหน้าและทันสมัยยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546

(นายธวัช สุนทราจารย์)
ผูต้ รวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง
ปฏิบตั ริ าชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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