
 การออกกำลังกาย ทำใหอัตราการเตนของหัวใจทำงานเพิ่มขึ้น เปนการบริหารปอด หัวใจ กลามเนื้อ 
และขอตอใหแข็งแรง ทำใหสุขภาพรางกายแข็งแรง จิตใจแจมใส ผอนคลายความเครียด มีภูมิคุมกันโรค 
ทำใหรูปรางและบุคลิกดี ชวยปองกันโรค เปนการใชเวลาวางอยางเปนประโยชน และเปนการสรางความ
สัมพันธกับคนในครอบครัว เพื�อนๆ และคนอื�นๆ อีกดวย

 เพื�อสุขภาพที่แข็งแรง ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3-5 วันๆ ละ อยางนอย 30 
นาที โดย เลือกออกกำลังกายที่เราชอบ และเหมาะสมกับวัยและรางกาย หรือเคลื�อนไหวออกแรงใน
ชีวิตประจำวัน เชน ทำงานบาน เดินขึ้นลงบันได โดยเคลื�อนไหวออกแรงสะสมนานอยางนอย 30 นาที 
ตอวัน

5 นาที อบอุนรางกาย
เริ่มดวยการบริหารรางกาย

15-20 นาที ออกกำลังกาย
ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรม

ที่ชอบเหมาะสมกับรางกาย 

5 นาที การผอนคลาย
จบลงดวยการวิ่งอยูกับที่ชาๆ
หรือกิจกรรมอบอุนรางกาย

ออกกำลังกาย
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ออกกำลังกายสรางเสริมสมรรถภาพ

 ทนทาน : ชวยใหหัวใจแข็งแรง รางกายสามารถลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงเซลลตางๆดีขึ้น ไมเหนื�อยงาย
 แข็งแรง : กลามเนื้อแข็งแรง ชวยใหแบกของหนัก ออกแรง ไดดี
 การทรงตัว : ชวยใหทรงตัว เคลื�อนไหวรางกายไดดีไมหกลมงาย
 ความยืดหยุน : ชวยใหยืดตัว เอี้ยวตัว เคลื�อนไหวรางกายไดงายขึ้น

ประโยชนของการออกกำลังกายเปนประจำ

ออกกำลังกาย

ชวยควบคุมน้ำหนักไมใหอวนขึ้นชวยควบคุมน้ำหนักไมใหอวนขึ้น ชวยตานทานโรคและปญหาสุขภาพชวยตานทานโรคและปญหาสุขภาพ ชวยใหอารมณดีชวยใหอารมณดี

ชวยเพิ่มพลังงาน เพิ่มความแข็งแรงชวยเพิ่มพลังงาน เพิ่มความแข็งแรง ชวยใหนอนหลับไดงายและหลับสนิทชวยใหนอนหลับไดงายและหลับสนิท

ชวยใหมีสังคม กับครอบครัว กับเพื�อนฝูงชวยใหมีสังคม กับครอบครัว กับเพื�อนฝูง

ชวยปรับรูปรางใหดีขึ้นชวยปรับรูปรางใหดีขึ้น
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การออกกำลังกายใหเหมาะสมกับกลุมอายุ

 การออกกำลังกายเปรียบเสมือนการใหอาหารเสริมที่ดีกับชีวิต การออกกำลังกายตองเลือกใหเหมาะสมกับกลุมอายุดวย 
 เด็กอายุต่ำกวา 10 ขวบ เนนท่ีความสนุกของเด็กเปนหลัก เพื�อฝกความคลองตัว และรูจักเลนกับเพื�อน เปนการออกกำลังกาย
เบาๆ งายๆ ไมตองใชอุปกรณมากนัก เชน วิ่ง เลนเกม กายบริหารประกอบดนตรี ปนไต ยิมนาสติก ที่สำคัญพอแม
ไมควรมุงใหลูกฝกเพื�อเอาชนะ เพราะไมดีกับสุขภาพเด็ก
 ตอมาวัย 11-14 ป เนนเรื�องความคลองแคลวและปลูกฝงน้ำใจนักกีฬา ควรเลนกีฬาหลากหลายเพื�อพัฒนารางกายทุกสวน เชน 
ปงปอง แบดมินตัน ยิมนาสติก ฟุตบอล แชรบอล วายน้ำ ขี่จักรยาน ที่เปนขอหามคือชกมวยและการออกกำลังกายที่ตองใชความ
อดทน เชน ว่ิงไกล กระโดดไกล ยกน้ำหนัก รักบ้ี ยิมนาสติกท่ีมีแรงกระแทกสูง เพราะจะขัดขวางการเติบโตและความยาวของกระดูก
 วัย 15-17 ป เริ่มมีความแตกตางระหวางเพศ ผูชายจะออกกำลังกายเพื�อใหเกิดกำลังความแข็งแรง รวดเร็ว อดทน 
เชน วิ่ง วายน้ำ ถีบจักรยาน เลนบาสเกตบอล วอลเลยบอล โปโลน้ำ ขณะที่ผูหญิงออกกำลังกายที่ ไมหนักแตใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดของรางกายเชน วิ่ง วายน้ำ ถีบจักรยาน เตนแอโรบิค เทนนิส 
 วัย 18-35 ป ควรออกกำลังกายหลายๆ อยางเพื�อพัฒนากลามเนื้อทุกสวน เชน วิ่ง ถีบจักรยาน วายน้ำ เตนแอโรบิค 
เลนกีฬา เชน บาสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล แบดมินตัน ปงปอง กอลฟ ลีลาศ
 วัย 36-59 ป วัยนี้ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความออนตัวของเอ็นและขอตอมีแตเสื�อมลงทุกวัน ควรออกกำลังกาย
อยางนอยอาทิตยละ 5 วันๆ ละ 30 นาที จะฟนฟูรางกายได ที่แนะนำคือ เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ถีบจักรยาน วายน้ำ เตนแอโรบิค 
 อายุ 60 ปขึ้นไป การออกกำลังกายดวยการเดิน กายบริหาร รำมวยจีน ชี่กง ถีบจักรยานอยูกับที่ วายน้ำ จะชวย
เสริมการทำงานของอวัยวะตางๆ ใหดีขึ้น ทำใหสุขภาพดี กระฉับกระเฉง  หนุมสาวกวาวัย

ออกกำลังกาย

19



การทำกิจกรรม การออกกำลังกาย ทำใหมีการเผาผลาญพลังงานในรางกาย

 การเคลื�อนไหวรางกาย ออกกำลังกาย รางกายใชพลังงาน และดึงไขมันสวนเกินในรางกาย มาเผาผลาญ  
ก็จะไมมีไขมันสะสม น้ำหนักไมเกิน ไมอวน

เดินชา 150 แคลอรี      เดินเร็ว 420 - 480 แคลอรี   

เดินขึ้นบันได 600 - 1080 แคลอรี    วิ่งเหยาะๆ 600 - 750 แคลอรี  

วิ่งเร็ว 900 - 1200 แคลอรี     ขี่จักรยาน 250 - 600 แคลอรี  

กระโดดเชือก 780 แคลอรี     เตนรำ 350 แคลอรี    

เตน Zumba 500 แคลอรี     แอโรบิก 450 แคลอรี   

ฮูลาฮูป 430 แคลอรี      โยคะ 200 แคลอรี                

ออกกำลังแบบมวยไทย 600 แคลอรี   ทำงานบาน 150 - 250 แคลอรี   

กวาดพื้น 225 แคลอรี           รีดผา 150 แคลอรี   

ซักผาดวยมือ 240 แคลอรี     ตัดหญา 250 - 300 แคลอรี            

ทำสวน 300 - 450 แคลอรี       

กิจกรรมตอ 1 ช.ม.

เดินชา ทำสวนเตน Zumba

ออกกำลังกาย
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แกวงแขน

 - ลดการสะสมของไขมัน 
 - ลดความดันโลหิตสูง ชวยทำใหการไหลเวียนของโลหิตเปนไปอยางปกติ  
 - ชวยลดความเครียด เกิดความรูสึกผอนคลาย 
 - รางกายรูสึกกระปรี้กระเปรา
 - ลดอาการปวดบา คอ ไหล จากการทำงาน 
 - แกโรคออฟฟศซินโดรม นิ้วล็อก มือชา ไหลติด 
 - ลดน้ำตาลในเลือด 
 - ลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 - ชวยชะลอการเสื�อมของเขา เพราะการแกวงแขนไมมีการกระแทกน้ำหนักลงที่สวนขาเหมือนกับการวิ่ง  
   หรือการขี่จักรยาน จึงเหมาะกับผูที่มีปญหาขอเขา หรือขาดวย

การเคลื�อนไหวรางกาย

ทำวันละ 500 – 2000 ครั้ง ประมาณ 30 นาที

ขอระวัง! อยาแกวงแรงเกินไป

ออกกำลังกาย
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