
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเร่ือง การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ
การออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหมคร้ังนี้ ผูศึกษาได
รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1 การสรางเสริมสุขภาพ 
- การสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
- การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 

2 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
3 กรอบแนวคิดในการศึกษา  

การสรางเสริมสุขภาพ  
คําวา “การสรางเสริมสุขภาพ” เร่ิมใชคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2542 เพื่อใหมี

ความหมายท่ีกวางและครอบคลุมกวาคําวา “การสงเสริมสุขภาพ” ซ่ึงเปนคําท่ีใชอยูเดิม                   
โดยการสงเสริมสุขภาพจะเนนการดํารงสุขภาพท่ัวไปใหอยูในสภาพดีหรือปรับปรุงใหดีข้ึนและ
หมายถึงงานบริการของบุคลากรสาธารณสุขเพื่อทําใหประชาชนมีสุขภาพดีเปนหลัก (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2542) ดังนั้นการสรางเสริมสุขภาพจึงมีความหมายท่ี
สอดคลองกับการสงเสริมสุขภาพแนวใหมซ่ึงมีความเช่ือมโยงกันโดยเนนท่ีกระบวนการเพิ่ม
สมรรถนะใหคนสามารถควบคุมปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดสุขภาพและเปนผลใหบุคคลมีสุขภาพดีรวมถึง
การปรับส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดี (สมจิต หนุเจริญกุล, วัลลา  ตันตโยทัย และรวมพร  
คงกําเนิด, 2543) 

อนุกรรมการยกราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ 
(2544) ใหความหมายของการสรางเสริมสุขภาพวา การใดๆ ท่ีมุงกระทําเพื่อเสริมสรางใหบุคคล              
มีสุขภาวะทางกาย จิตและสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคมและส่ิงแวดลอม    
ท่ีจะนําไปสูการมีรางกายท่ีแข็งแรง สภาพจิตท่ีสมบูรณ อายุยืนยาวและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

นันทา  อวมกุล (2546) นิยามความหมายของการสงเสริมสุขภาพวา หมายถึง กระบวนการ
เพิ่มความสามารถของปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีจะเรียนรู เขาใจปญหาสุขภาพ สามารถดูแล
ตนเองหรือแสวงหาบริการหรือดําเนินการเพื่อการมีสุขภาพดี นั่นคือมีภาวะท่ีสมบูรณทางกาย จิต 
และสังคมไมเพียงแตปราศจากโรคและความพิการ 
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องคการอนามัยโลก ใหความหมายของการสรางเสริมสุขภาพวา การสงเสริมใหบุคคล                      
เพิ่มความสามารถในการควบคุมและสรางสุขภาพของตนเองใหดีข้ึน เพื่อใหบรรลุการมีสุขภาพดี         
ท้ังรางกาย จิตใจและสังคม (อางใน สมจิต  หนุเจริญกุล, วัลลา  ตันตโยทัย และรวมพร  คงกําเนิด, 
2543) 

จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวาการสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง การใดๆท่ีมุงกระทํา
เพื่อสรางเสริมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลมุงท่ีจะเรียนรู เขาใจปญหาสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองใหมีสุขภาพกาย จิตและสังคมท่ีดีโดยการสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคมและ
สภาพแวดลอมท่ีจะนําไปสูการมีรางกายท่ีแข็งแรง สภาพจิตท่ีสมบูรณ มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี (อํานาจ   ศรีรัตนบัลล, 2547) 

  การสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ การสรางเสริม
สุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เปนการปฏิบัติในการเลือกรับประทาน
อาหารท่ีถูกตอง เหมาะสม ครบถวน เพียงพอ ตอความตองการของรางกาย ทําใหรางกายนําพลังงาน
ไปใชในการทํางาน เกิดความแข็งแรง    ตานทานโรคและซอมแซมสวนท่ีสึกหรอได การรูจักเลือก
รับประทานอาหารอยางเพียงพอและไดรับสารอาหารถูกสัดสวนท้ัง คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 
วิตามินและเกลือแรนั้นจะชวยใหรางกายแข็งแรงและปองกันโรคตางๆได ดังแนวทางการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2546) ดังนี้ 

หลักขอท่ี 1 กินอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหม่ันดูแลน้ําหนักตัว                   
การรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย คือ การรับประทานอาหารหลายๆชนิด 
เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆครบในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการ หากรับประทาน
อาหารไมครบท้ัง 5 หมู หรือรับประทานอาหารซํ้าๆเพียงบางชนิดเปนประจําทุกวันอาจทําให             
ไดรับสารอาหารบางประเภทไมเพียงพอ หรือมากเกินไป อาหารแตละชนิดประกอบดวยสารอาหาร
หลายประเภท ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ วิตามิน น้ํา และสารอ่ืนๆ เชน ใยอาหาร  
ซ่ึงมีประโยชนตอรางกายทําใหอวัยวะตางๆของรางกายทํางานไดตามปกติ ในอาหารแตละชนิด          
จะประกอบดวยสารอาหารตางๆในปริมาณท่ีมากนอยตางกันซ่ึงไมมีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีมี
สารอาหารตางๆ ครบในปริมาณท่ีเพียงพอกับความตองการของรางกาย ดังนั้นในวันหนึ่งๆเราจึงตอง
รับประทานอาหารหลายๆชนิด เลือกรับประทานอาหารขามหมวดประเภทอาหารหรือเกือบท้ังหมด
ของกลุมอาหารเชน ผัก ผลไม ธัญญาหาร เนื้อสัตว ปลา และผลิตภัณฑนมตางๆ เพื่อใหไดสารอาหาร
ครบตามท่ีรางกายตองการ (Savige and others, 1997) ในประเทศไทยไดแบงอาหารออกเปน 5 หมู 
โดยจัดอาหารท่ีใหสารอาหารคลายกันเขาไวในหมูเดียวกัน เพื่อใหสามารถพิจารณาไดวาไดรับ
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ประทานอาหารครบถวนเพียงพอกับความตองการของรางกายหรือไม โดยอาหารหลัก 5 หมู มีดังนี้ 
(คณะจัดทําขอปฏิบัติการกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทย, 2541)  

หมูท่ี 1 นม ไข เนื้อสัตวตางๆ ถ่ัวเมล็ดแหงและงา ซ่ึงจะชวยใหรางกายเจริญเติบโตแข็งแรง 
และชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ 

หมูท่ี 2 ขาว แปง เผือก มัน น้ําตาล ใหพลังงานแกรางกาย 
หมูท่ี 3 พืชผัก ตางๆเพ่ือเสริมสรางการทํางานของรางกายใหเปนปกติ 
หมูท่ี 4 ผลไมตางๆเปนแหลงของวิตามินและเกลือแร ใหประโยชนในการเสริมสราง       

การทํางานของรางกายใหเปนปกติ 

หมูท่ี 5 น้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว ซ่ึงจะใหพลังงานและความอบอุนแกรางกาย 
  ดังนั้นในวันหนึ่งๆทุกคนควรจะตองเลือกรับประทานอาหารใหครบท้ัง 5 หมู ในปริมาณ          
ท่ีพอเหมาะและในแตละหมูควรเลือกรับประทานใหหลากหลาย เพื่อใหไดสารอาหารตางๆ ครบตาม         
ความตองการของรางกายอันจะนําไปสูภาวะโภชนาการท่ีดี  

นอกจากนี้การหม่ันดูแลน้ําหนักตัว ถือเปนเคร่ืองบงช้ีสําคัญท่ีบอกถึงภาวะสุขภาพวาดี
หรือไม ถาน้ําหนักตัวตํ่ากวาเกณฑปกติหรือผอมไปจะทําใหรางกายออนแอ เจ็บปวยงายและ
ประสิทธิภาพการทํางานลดลงกวาปกติ แตหากน้ําหนักมากเกินกวาปกติหรืออวนจะเส่ียงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งบางชนิดได การรักษา
น้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ ดังนั้นควรช่ังน้ําหนักตัวอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
หากพบวาน้ําหนักตัวนอยควรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนใหมากข้ึน ถาน้ําหนักตัวมากควรลด
การรับประทานอาหารลง โดยเฉพาะอาหารประเภทไขมัน น้ําตาล นอกจากนั้นควรออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอเพ่ือดูแลรักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ 

หลักขอท่ี 2 กินขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางม้ือ ขาวเปนอาหาร
หลักของคนไทยเปนแหลงอาหารท่ีใหพลังงานสารอาหารที่มีมากในขาว ไดแก คารโบไฮเดรตและ
โปรตีนโดยเฉพาะขาวกลอง หรือขาวซอมมือ ซ่ึงเปนขาวท่ีผานการขัดสีนอยถือวาเปนขาวท่ีมี
ประโยชนมากกวาท่ีขัดสีจนขาว เนื่องจากมีสารอาหารโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร แรธาตุและวิตามินใน
ปริมาณท่ีสูงกวา (สมใจ  วิชัยดิษฐ,2540) ท้ังนี้การท่ีคนไทยรับประทานขาวกลองและขาวซอมมือ
นอยกวาขาวขัดขาว เพราะ ความไมเคยชิน หุงตมยาก แข็งกระดาง ขาดการตระหนักถึงประโยชนใน
เร่ืองของสุขภาพท่ีจะไดรับ (อบเชย อ่ิมสบาย, 2551) ซ่ึงหากรับประทานขาวกลองหรือขาวซอมมือ
ควบคูกับอาหารอ่ืนๆท่ีประกอบดวย เนื้อสัตว ไข ถ่ัวเมล็ดแหง ผัก ผลไมและไขมันจากพืชหรือสัตว
จะทําใหรางกายไดรับสารอาหารอ่ืนๆ เพิ่มเติมและหลากหลายในแตละม้ือเพิ่มมากข้ึน 
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 ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอ่ืนๆ เชน กวยเตี๋ยว ขนมจีน หรือบะหม่ีเปนแหลงอาหารท่ีให
พลังงานเชนเดียวกันและสามารถจัดไดวาเปนอาหารจานดวน หรืออาหารจานเดียวแบบไทยๆทั้งยังมี
ใยอาหารจากผักประเภทตางๆมากกวาอาหารจานดวน หรืออาหารจานเดียวแบบตะวันตก                   
ซ่ึงในแตละวันควรคํานึงถึงปริมาณอาหารประเภทขาวและแปงท่ีรับประทานเพราะถารางกายไดรับ
เกินความตองการแลวจะถูกเปล่ียนเปนไขมันเก็บไวตามสวนตางๆของรางกาย เม่ือสะสมมากข้ึน       
จะทําใหเกิดโรคอวนได ดังนั้นการรับประทานขาวเปนอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแปงเปน
บางม้ือ พรอมดวยอาหารอื่นท่ีหลากหลายครบ 5 หมูในสัดสวนเหมาะสมและปริมาณท่ีเพียงพอจึง
เปนส่ิงท่ีพึงปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการมีภาวะโภชนาการท่ีดีและสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง 

หลักขอท่ี 3 กินผักใหมากและกินผลไมเปนประจํา พืชผักและผลไมเปนแหลงสําคัญ          
ของวิตามินและแรธาตุ ใยอาหาร รวมท้ังสารอ่ืนๆ ท่ีใหพลังงานตํ่า มีสรรพคุณทางยาท่ีแตกตางกัน ซ่ึง
ลวนมีความจําเปนตอรางกายท่ีนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี ดังนั้นหากรับประทานใหหลากหลายเปน
ประจําจะไมกอใหเกิดโรคอวน ชวยในการขับถาย แกปญหาทองผูกลดการทํางานของลําไส ชวย
ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ยัง
สามารถปองกันมะเร็งบางชนิดไดโดยเฉพาะมะเร็งในลําไสใหญ  (ปาริชาติ  สักกะทํานุ, 2541) 
ประเทศไทยมีผักและผลไมตลอดท้ังป อีกท้ังวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของไทยในแตละภาค 
นิยมรับประทานน้ําพริกซ่ึงเปนเคร่ืองจิ้มรสจัดคูกับผักพื้นบานในทองถ่ินท้ังผักดิบและผักสุกโดยการ
ตม ลวก ลวกราดกะทิ ผัดและชุบแปงทอด (ฉลาดชาย รมิตานนท, 2545) จึงควรสงเสริมใหมีการ
รับประทานเปนประจําทุกวัน โดยเฉพาะในกลุมเด็กวัยเรียนและวัยรุนซ่ึงรางกายตองการวิตามินและ
แรธาตุเพื่อใชในการเจริญเติบโตและเสริมสรางใหรางกายทุกระบบทํางานไดเปนปกติ 
  พืชผักมีหลายประเภทและรับประทานไดแทบทุกสวน ประเภทผักกินใบ ยอดและกาน เชน 
กระถิน ผักบุง ตําลึง คะนา สายบัว บอน ผักกูด ผักแวน ประเภทกินดอก เชน ดอกกระเจียว            
ดอกกะหลํ่า ดอกโสน ดอกแค ประเภทกินผล เชน บวบ ฟกทอง ถ่ัวฝกยาว มะเขือเทศ มะเขือยาว        
มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบ ประเภทกินราก เชน หัวผักกาด แครอท กระชาย ขม้ินขาว ขิงออน                
พืชผักตางๆโดยเฉพาะผักใบเขียวเปนแหลงวิตามินหลายชนิด เชน กลุมวิตามินซี วิตามินเอ       
รวมท้ังแรธาตุและใยอาหารดวย 
  ผลไม ประเทศไทยมีผลไมท่ีใหผลตลอดท้ังปและไดผลตามฤดูกาล มีท้ังท่ีรับประทานดิบ
และรับประทานสุก มีท้ังรสหวานและเปร้ียวซ่ึงใหประโยชนแตกตางกันไป ผลไมท่ีรับประทานดิบ 
เชน ฝร่ัง มะมวง ชมพู กลวย สับปะรด สมเขียวหวาน หรือสมโอซ่ึงมีวิตามินโดยเฉพาะวิตามินซีสูง 
ผลไมรับประทานสุกท่ีมีสีเหลือง เชน มะละกอ หรือมะมวงสุกลวนมีวิตามินเอสูง สําหรับผูมีภาวะ
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โภชนาการเกินควรจํากัดปริมาณการรับประทานผลไมรสหวานจัด เชน ทุเรียน ละมุด ลําไย และขนุน                      
เพราะมีน้ําตาลสูง 

เพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณและแข็งแรงควรรับประทานพืชผักทุกม้ือใหหลากหลายชนิด 
สลับกันไป สวนผลไมควรรับประทานเปนประจําสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร       
แตละม้ือ รับประทานเปนอาหารวาง และควรรับประทานพืชผักผลไมตามฤดูกาล (นิตยา  ศรีสังวาลย, 
2541) 

หลักขอท่ี 4 กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถ่ัวเมล็ดแหงเปนประจํา ปลา เนื้อสัตวไมติดมัน 
ไข และถ่ัวเมล็ดแหงเปนแหลงโปรตีนท่ีดี ซ่ึงโปรตีนเปนสารอาหารท่ีรางกายจําเปนตองไดรับ      
อยางเพียงพอท้ังคุณภาพและปริมาณ เพื่อนําไปเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโตและซอมแซมเนื้อเยื่อ
ท่ีเส่ือมสลายใหอยูในสภาพปกติ เปนสวนประกอบของสารสรางภูมิคุมกันโรคและใหพลังงาน         
แกรางกาย แหลงอาหารโปรตีนท่ีสําคัญ ไดแก 

  ปลา เปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีดี ยอยงาย มีไขมันตํ่า หากรับประทานปลาแทน
เนื้อสัตวเปนประจําจะชวยลดความเส่ียงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ปองกันโรคความจํา
เส่ือมและมีฤทธ์ิตานการซึมเศราได (ชนิกา  ตูจินดา, 2551) ในเนื้อปลามีฟอสฟอรัสสูงและถา
รับประทานปลาเล็กปลานอยรวมทั้งปลากระปองจะไดแคลเซียม ซ่ึงทําใหกระดูกและฟนแข็งแรง   
นอกจากนี้ในปลาทะเลทุกชนิดมีสารไอโอดีนปองกันโรคคอพอกได (ปรียานุช แยมวงษ, 2552) ซ่ึง
ปจจุบันมีปลาทะเลและปลานํ้าจืดใหเลือกบริโภคในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในรูปของปลากระปอง
และปลาสดที่ไมมีกล่ินคาว  กางนอย เนื้อมากและรสชาติอรอยนํามาประกอบอาหารไดงาย               
(จันทรา   เจรณวาสิน, 2540) 
    เนื้อสัตวไมติดมัน เนื้อสัตวทุกประเภทใหโปรตีนแกรางกาย แตการรับประทาน
เนื้อสัตวไมติดมันเปนประจําไมเพียงแตจะทําใหรางกายไดรับโปรตีนท่ีเพียงพอเทานั้น แตจะทําให              
ลดการสะสมไขมันในเลือดและในรางกายซ่ึงจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี ไขมันในเนื้อสัตว                 
มีท้ังท่ีสังเกตเห็นได เชน หมูสามช้ัน เนื้อสัตวท่ีมีมันเปลวซ่ึงควรหลีกเล่ียงการรับประทาน                       
เปนประจํา นอกจากนี้ยังมีไขมันท่ีแทรกอยูในเนื้อสัตวโดยเฉพาะในเน้ือหมูจะมีไขมันแทรกอยู
มากกวาเนื้อสัตวทุกชนิด  
    ไข เปนอาหารอีกชนิดหนึ่งท่ีมีโปรตีนสูง มีแรธาตุและวิตามินท่ีจําเปนและเปน
ประโยชนตอรางกายหลายชนิด ไขเปนอาหารโปรตีนท่ีราคาถูก หาซ้ือไดงาย ปรุงงายและ
รับประทานงาย ผูใหญท่ีมีภาวะโภชนาการท่ีปกติควรรับประทานไขสัปดาหละ 2-3 ฟอง ท่ีสําคัญควร
รับประทานไขท่ีปรุงสุก ท้ังไขเปดและไขไกมีคุณคาทางโภชนาการท่ีไมแตกตางกัน 
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    ถ่ัวเมล็ดแหง เปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีดี หางาย ราคาถูกและมีหลากหลายชนิด 
ไดแก ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ถ่ัวลิสง เปนตน รวมไปถึงผลิตภัณฑท่ีทําจากถ่ัวเมล็ดแหง 
ไดแก เตาหู เตาเจี้ยว น้ํานมถ่ัวเหลือง หรือน้ําเตาหูและอาหารท่ีทําจากถ่ัว เชน ถ่ัวกวน ขนมไสถ่ัว
ตางๆควรกินถ่ัวเมล็ดแหงสลับกับเนื้อสัตวเปนประจําจะทําใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวนยิ่งข้ึน
นอกจากนี้ถ่ัวยังใหพลังงานแกรางกายไดดีอีกดวย (โอวาท  นิติทัณฑประภาศ, 2540)  
    งา เปนอาหารท่ีมีคุณประโยชนทางโภชนาการที่ใหท้ังโปรตีน ไขมัน วิตามิน
โดยเฉพาะวิตามินอีและแคลเซียมจึงควรรับประทานงาเปนประจํา 

หลักขอท่ี 5 ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย นมเปนอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
ท้ังนมจืดและนมปรุงแตงชนิดตางๆ แรธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในนมชวยใหกระดูกและฟน
แข็งแรง นมมีโปรตีน น้ําตาลแลคโตสและวิตามินตางๆโดยเฉพาะวิตามินเอชวยในการมองเห็นและ
บํารุงเนื้อเยื่อ วิตามินบีสองชวยใหรางกายเจริญเติบโตและทําใหเนื้อเยื่อตางๆ ทําหนาท่ีเปนปกติ และ
ชวยใหระบบประสาทไวตอส่ิงเรามากข้ึน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2549) 
ท้ังนี้ควรเลือกดื่มนมท่ีบรรจุในภาชนะปดสนิท ดูฉลากวันท่ีหมดอายุไมควรดื่มนมท่ีหมดอายุ นมท่ีไม
ผานการฆาเช้ือโรคดวยความรอน นมท่ีกลองชํารุด หรือนมพลาสเจอรไรสท่ีไมไดเก็บในตูเย็นท่ีมี
อุณหภูมิไมเกิน 10 องศาเซลเซียส ท้ังนี้หากดื่มนมแลวเกิดอาการทองอืด ทองเสียใหดื่มนมในปริมาณ
เล็กนอยแลวคอยๆเพิ่มปริมาณเพื่อใหรางกายปรับสภาพโดยควรดื่มนมหลังอาหารและไมดื่มขณะ
ทองวาง วัยผูใหญควรดื่มนมวันละ 1-2 แกว ควบคูกับการออกกําลังกายจะทําใหกระดูกแข็งแรงและ
ชะลอการเสื่อมสลายของกระดูก โดยเฉพาะในเพศหญิงท่ีเร่ิมเขาสูภาวะหมดประจําเดือนจะมีความ
เส่ียงสูงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน (สุชัย เจริญรัตนกุล, 2550) จึงควรรับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียม
สูง ซ่ึงนอกจากนมจะเปนแหลงของแคลเซียมแลว ปลาเล็กปลานอย กุงฝอย ใบชะพลู ใบยอ ใบแค   
ผักกระเฉดหรือผักคะนา เปนตน ถือเปนแหลงอาหารท่ีมีแคลเซียมสูงแลวยังมีวิตามิน เกลือแรรวมท้ัง
ใยอาหารที่ใหประโยชนตอรางกายอีกดวย (ประไพศรี  ศิริจักรวาล, 2548) 

หลักขอท่ี 6 กินอาหารท่ีมีไขมันแตพอควร ไขมันเปนอาหารท่ีจําเปนตอสุขภาพใหพลังงาน 
ใหความอบอุนและชวยการดูดซึมวิตามินท่ีละลายในไขมันคือวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอีและ
วิตามินเค ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตวเปนแหลงพลังงานเขมขนใหกรดไขมันท่ีจําเปนแกรางกาย
และทําใหอาหารมีรสชาติดีข้ึน ไขมันในอาหารมีท้ังประเภทไขมันอ่ิมตัวและไขมันไมอ่ิมตัว การ
ไดรับไขมันอ่ิมตัวมากเกินความตองการจะทําใหระดับไขมันในเลือดสูงและเส่ียงตอการเปน
โรคหัวใจขาดเลือด (สิริพันธ   จุลกะรังคะ, 2541) ดังนั้นควรจํากัดปริมาณไขมันอ่ิมตัวโดยการ
ประกอบอาหารดวยวิธีการตม นึ่ง ปงและยางแทนการทอดหรือผัด ซ่ึงเปนอีกหนึ่งวิธีท่ีชวยลด
ปริมาณไขมันในอาหาร(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552) สําหรับการ
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ประกอบอาหารดวยการทอด ผัด แกงใสกะทิมีสวนทําใหปริมาณไขมันในอาหารเพ่ิมข้ึนจึงควร
รับประทานแตพอประมาณ ไมควรงดเด็ดขาดเพ่ือจะไมใหรางกายขาดไขมัน 

หลักขอท่ี 7 หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด ปจจุบันคนไทยนิยมรับประทาน
อาหารรสจัดและใชเคร่ืองปรุงรสกันมากเม่ือเทียบกับอาหารการกินของชาติอ่ืนๆเครื่องปรุงท่ีทําให
อาหารอรอยมีรสชาติเกิดความพึงพอใจตอผูบริโภค หากรับประทานอาหารรสจัดมากเกินไปจนเปน
นิสัยจะทําใหเกิดโทษตอรางกายได รสอาหารที่เปนปญหาและกอใหเกิดโทษตอรางกายมากคือ            
รสหวานจัดและเค็มจัด 
  รสหวานเปนรสที่คนไทยชอบ แมอาหารคาวบางอยางโดยเฉพาะในภาคกลางยังมีการเติม
น้ําตาลดวย น้ําตาลมากับอาหารอ่ืนๆ เชน น้ําหวาน น้ําอัดลม ทอฟฟ เยลล่ีและขนมอบทุกชนิดรวมถึง
น้ําเช่ือม ตลอดจนการใชน้ําตาลเติมน้ําชา หรือกาแฟทําใหรางกายไดรับพลังงานเพิ่มข้ึน
นอกเหนือจากพลังงานท่ีไดรับจากอาหารแตละม้ือ ดังนั้นควรระมัดระวังการรับประทานน้ําตาลเกิน
ความจําเปนสามารถรับประทานไดอยางมากท่ีสุดไมควรเกินรอยละ 10 ของพลังงานท่ีไดรับจาก
อาหารทั้งหมดในแตละวันควรจํากัดการบริโภคน้ําตาลไมใหเกิน 4 ชอนชาสําหรับผูท่ีตองการ
พลังงาน 1,600 กิโลแคลอร่ีตอวัน 6 ชอนชาสําหรับผูท่ีตองการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอร่ีตอวันและ 
8 ชอนชาสําหรับผูท่ีตองการพลังงาน 2,400 กิโลแคลอรีตอวัน (กองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2546) เพราะพลังงานท่ีไดจากน้ําตาลสวนเกินจะเก็บสะสมไวในรางกาย         
หากไดรับเปนประจํามีแนวโนมวาจะทําใหเปนโรคอวนได 

 รส เ ค็มในอาหารไทยได จ าก นํ้ าปลาและการใช เ ก ลื อโซ เดี ยมห รือ เก ลือแกง                
เคร่ืองปรุงรสอาหารใหมีรสชาติเค็มท่ีนิยมใชคือน้ําปลา ซอสถ่ัวเหลือง เตาเจี้ยวและยังใชเกลือ        
ในการทําอาหารประเภทหมักดองสําหรับเก็บอาหารไวรับประทานไดนานข้ึน เชน ผักดอง ผลไมดอง 
ไขเค็ม ปลารา ปลาเค็ม เนื้อเค็มและเตาเจี้ยว เปนตน นอกจากนี้เกลือโซเดียมยังแฝงมากับอาหารอ่ืนๆ 
เชน ขนมอบกรอบ ขนมขบเค้ียว ขนมอบรวมท้ังผงชูรสท่ีใชในการปรุงอาหารเพ่ือเพิ่มรสชาติใหกับ
อาหารเทานั้น ซ่ึงหากรับประทานเปนประจําในผูท่ีแพผงชูรสจะมีอาการชาที่ปาก ล้ิน ปวดกลามเนื้อ
บริเวณโหนกแกม ตนคอ หนาอก หายใจไมสะดวก ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียนและกระหายน้ํา            
(ณรงคศักดิ์   อังคะสุวพลา, 2551) ท้ังนี้การรับประทานอาหารรสเค็มท่ีไดจากเกลือโซเดียมมากกวา 5 
กรัมตอวัน หรือมากกวา 1 ชอนชาจะมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (กองโภชนาการ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546) 

หลักขอท่ี 8 กินอาหารท่ีสะอาดปราศจากการปนเปอน สภาพสังคมไทยในปจจุบัน
เปล่ียนเปนสังคมเมืองมากข้ึน มีความเรงรีบในการดําเนินชีวิต พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เปล่ียนจากการประกอบอาหารภายในครัวเรือนมาเปนการซ้ืออาหารปรุงสําเร็จหรือซ้ืออาหารพรอม
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ปรุงท่ีมีการจัดเตรียมสวนประกอบมากข้ึน อาหารเหลานี้มักมีการปนเปอนและไมสะอาดพอซ่ึงเปน
สาเหตุของอาหารเปนพิษและเกิดการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินอาหารซ่ึงอาหารปนเปอน                         
มาจากหลายสาเหตุ คือ จากเช้ือโรคและพยาธิตางๆ สารเคมีท่ีเปนพิษ สารปนเปอน หรือโลหะหนัก  
ท่ีเปนอันตราย ทั้งนี้อาจเกิดจากกระบวนการผลิต การปรุงประกอบและจําหนายอาหาร                      
ท่ีไมถูกสุขลักษณะ หรือจากการมีส่ิงแวดลอมท่ีไมเหมาะสม เชน การมีแผงลอยจําหนายอาหาร        
ตามริมบาทวิถีซ่ึงไมสามารถปองกันการปนเปอนได 
  หลักการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปอน ไดแก การเลือกรับประทาน
อาหารที่สด สะอาด ผลิตจากแหลงท่ีเช่ือถือได มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพรวมถึงเลือกอาหารที่ปรุง
ใหสุกดวยความรอนโดยเฉพาะอาหารประเภทเน้ือสัตว สําหรับผักและผลไมควรเลือกเฉพาะที่ผาน
การลางใหสะอาดแลวเทานั้นประการสําคัญคือตองมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร            
กอนรับประทานอาหารลางมือดวยน้ําสะอาดและสบูและใชชอนกลางเม่ือรับประทานอาหารรวมกัน
หลายคน (นพวัชร  สมานคติวัฒน, 2545) 

หลักขอท่ี 9 งดหรือลดเคร่ืองดื่มท่ีแอลกอฮอล ปจจุบันคนไทยมีแนวโนมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลเพิ่มสูงข้ึน มีอุบัติการณของโรคไมติดตออันเนื่องมาจากเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล         
มากข้ึนดวย ซ่ึงการดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนประจํานั้นมีอันตรายตอสุขภาพทําให
สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน (ช่ืนฤทัย  กาญจนะจิตรา และคณะ, 2546) ดังนี้  

- มีความเส่ียงตอการเกิดโรคความดันโลหติสูง 
- มีความเส่ียงสูงตอการเปนโรคตับแข็ง เพราะพิษแอลกอฮอลมีฤทธ์ิทําลายเน้ือตับ              

ผูท่ีดื่มเปนประจํามีโอกาสเปนโรคตับแข็งสูงถึง 7 เทาของผูท่ีไมดื่ม 
- มีความเส่ียงสูงตอการเปนโรคแผลในกระเพาะและลําไส โรคมะเร็งของหลอดอาหาร 

ในรายท่ีเปนโรคพิษสุราเร้ือรัง สวนมากจะเปนโรคตับแข็งและโรคติดเช้ือ เชน ปอดบวม
และวัณโรค เปนตน 

- ในรายท่ีดื่มโดยไม รับประทานขาวและกับขาวมีโอกาสเ ส่ียงตอการเปนโรค                    
ขาดสารอาหารได สวนรายท่ีดื่มพรอมกับแกลมท่ีมีไขมันและโปรตีนสูงจะมีโอกาสเปน
โรคอวนซ่ึงจะมีโรคอ่ืนๆตามมามากมาย 

- มีฤทธ์ิตอระบบประสาทสวนกลาง ฤทธ์ิของแอลกอฮอลจะไปกดสมองบริเวณ               
ศูนยควบคุมสติสัมปชัญญะและศูนยหัวใจจึงทําใหขาดสติ เสียการทรงตัว สมรรถภาพ
การทํางานลดลงและเกิดความประมาททําใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนซ่ึงเปนสาเหตุ    
การตายลําดับตนๆของคนไทยในปจจุบัน 

- กอใหเกิดการสูญเสียเงินทองและเกิดความไมสงบสุขในครอบครัวไดตลอดเวลา 
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ดังนั้น ในรายท่ีดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนประจําควรลดปริมาณใหนอยลงและถาหากงดดื่มได
จะสงผลดีตอสุขภาพ ท่ีสําคัญตองงดดื่มโดยเด็ดขาด หากตองทําหนาท่ีขับข่ี หรือควบคุมยานพาหนะ  

การปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ อยางถูกตอง สมํ่าเสมอจะนําไปสูการมีภาวะ
โภชนาการที่ดีซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของสุขภาพกายท่ีสมบูรณแข็งแรง สุขภาพจิตใจท่ีเขมแข็ง ชวย
เพิ่มภูมิตานทานโรค  ลดความเส่ียงตอการเกิดโรคเฉียบพลันและโรคเร้ือรัง เพิ่มความตานทานตอ
ความเครียดและความผิดปกติท่ีเกิดจากความเครียด ปองกันการเส่ือมกอนวัย รักษารูปรางและสุขภาพ
มีพลังงานเพียงพอในการทํางานไดอยางเต็มท่ี และมีอายุยืนยาว (ทวีทอง  หงษวิวัฒน, 2541)  

การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเปนกิจกรรมสําคัญอยางหน่ึง
ของการดํารงชีวิต แตการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ควรมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีถูกตอง 
เหมาะสม หลีกเล่ียงการออกกําลังกายท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บโดยการเลือกประเภทการออกกําลังกาย
ใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคท่ีตองการสรางเสริมสุขภาพของแตละบุคคล (สุชาติ  โสมประยูร, 
2541) อนงค   บุญอดุลยรัตน (2542) ไดกลาวถึงการออกกําลังกายวาเปนกิจกรรมของกลามเนื้อที่ทํา
ให ร า งกายม ีส ุขภาพและร ูปร า งด ี เพิ ่มท ักษะและศ ักยภาพในก ีฬาและฟ นฟ ูกล าม เนื ้อ                        
หลังการบาดเจ็บหรือพิการไดอีกดวย สวนสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร. (2542)  สรุปวาการออกกําลังกายเปนการกระทําการใดๆที่ทําใหมีการเคล่ือนไหว
สวนตางๆของรางกายโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน เพื่อสังคมหรือ
เพื่อการแขงขัน การเลน การฝกอาจจะเครงครัดตอกฎกติกาหรือไมก็ไดและมนัส  ยอดคํา (2548) ได
ใหความหมายของการออกกําลังกายวาเปนการประกอบกิจกรรมใดๆที่รางกายหรือสวนตางๆของ
รางกายไดมีการเคล่ือนไหวและมีผลทําใหระบบตางๆของรางกาย เกิดความสมบูรณแข็งแรงและ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

จากรายละเอียดขางตนสามารถสรุปไดวาการออกกําลังกาย หมายถึง การเคล่ือนไหวออกแรง 
เพื่อทํากิจกรรมทางรางกายในทุกลักษณะ เพื่อฝกใหรางกายไดเคล่ือนไหว ชวยใหกลามเน้ือไดทํางาน 
แข็งแรง และเจริญเติบโต ปอดและหัวใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ผอนคลายความตึงเครียดในใจ
(บันเทิง  เกิดปรางศ, 2540) 

การออกกําลังกายตามขอมูลของ จรวยพร  ธรณินทร (2535) มีวัตถุประสงคหลักดังนี้  
1. การออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรง (Health related fitness) เชน วายน้ํา วิ่ง เดิน ข่ีจักรยาน 

โยคะและรํามวยจีน เปนตน เปนการออกกําลังกายท่ีมีผลทําใหระบบตางๆของรางกายทํางานดีข้ึน 
เชน ชวยใหระบบหัวใจ ปอดและระบบการไหลเวียนของรางกายทํางานดีข้ึน ควบคุมปริมาณไขมัน
ในรางกายใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสม เพิ่มความแข็งแรงของกลามเน้ือหรือชวยใหขอตอตางๆ
เคล่ือนไหวไดเต็มท่ี ผลจากการออกกําลังกายจะชวยปองกันและลดความความรุนแรงของโรคตางๆ 
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ท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ือสภาพของรางกาย เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 
โรคอวนและโรคเบาหวาน เปนตน จึงนับวาเปนการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย             
ทุกอาชีพ 

2. การออกกําลังเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางรางกาย (Performance related fitness) เปนการฝกฝน
รางกายเฉพาะสวนเพื่อทําใหกลามเนื้อเกิดความแข็งแรงทนทาน (Endurance) และมีกําลัง (Power) 
หรือเพื่อใหเกิดความคลองแคลววองไว (Agility) และมีความเร็ว (Speed) เปนการออกกําลังกายท่ี
เหมาะสําหรับนักกีฬาซ่ึงตองลงแขงขัน หรือเพื่อการฝกสําหรับทหารมากกวาท่ีจะใชสําหรับ
ประชาชนท่ัวไป  

หลักสําคัญของการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายท่ีจะมีผลดีตอสุขภาพนั้นตองมี        
ความพอดีท่ีจะทําใหรางกายกระชับและรักษาความกระชับนั้นไวได รัตนวดี  ณ นคร (2538)             
ใหความหมายคําวา กระชับ (F.I.T. : Frequency, Intensity, Time) หรือสมรรถภาพรางกายวาหมายถึง 
ความสามารถสูงสุดในการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ สัดสวนของรางกาย 
ความแข็งแรง ความอดทนและความออนตัวของกลามเนื้อโดยสมาคมกีฬาเวชศาสตรของสหรัฐ 
(American College of Sports Medicine) ไดกําหนดปริมาณและคุณภาพการออกกําลังกายท่ีสําคัญคือ 
FIT ไดแก ความถี่ (Frequency) ความหนัก (Intensity) เวลา (Time) สําหรับบุคลท่ัวไป ดังตอไปนี้ 
(กรมอนามัย, 2548) 
 ความถ่ี (Frequency) เปนการกําหนดความบอยหรือจํานวนครั้งของการออกกําลังกายตอวัน 
หรือตอสัปดาห การออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 วัน วันละคร้ังหรือวันเวนวัน ถือเปนการออกกําลัง
กายท่ีเพียงพอ มีผลในการเพิ่มสมรรถภาพใหกับรางกาย แตหากออกกําลังกายในจํานวนครั้งท่ีนอย
กวานี้จะมีผลในการเผาผลาญพลังงานแตไมมีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย 
 ความหนัก (Intensity) ดัชนีบงช้ีความหนักของการออกกําลังกายท่ีเพียงพอในแตละคร้ัง         
เปนการสังเกตอยางงายคือ การมีเหง่ือออกท่ัวรางกาย และมีอาการเหน่ือย หอบ แตยังสามารถพูดคุย
กับเพื่อนๆได ถือวาเปนการออกกําลังกายท่ีหนักพอดี ซ่ึงบงช้ีถึงสมรรถภาพความทนทานของหัวใจ 
ปอด และระบบไหลเวียนโลหิต หากออกกําลังกายเพียงแคเหนื่อยแตไมมีอาการหอบแสดงถึง        
การออกกําลังกายท่ีมีความหนักนอยเกินไปแตหากเหนื่อยจนไมสามารถพูดไดแสดงถึง                 
การออกกําลังกายท่ีหนักมากเกินไป ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอรางกายได เนื่องจากการออกกําลังกายจะ
ทําใหอัตราการเตนของหัวใจสูงข้ึนกวาขณะท่ีไมไดออกกําลังกาย ดังนั้นจึงตองกําหนดอัตราการเตน
ของหัวใจไว เรียกวา เปาหมายอัตราการเตนของหัวใจ (Target Heart Rate : THR) ซ่ึงในแตละคนจะ
ไมเทากันข้ึนอยูกับอายุและวัตถุประสงคของการออกกําลัง โดยผูท่ีเร่ิมออกกําลังกายเปาหมายอัตรา
การเตนของหัวใจควรเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 55 – 65 ของอัตราการเตนหัวใจปกติ แตสําหรับผูท่ีเคย         
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ออกกําลังกายมาแลวและตองการเพิ่มสมรรถภาพความทนทานของปอดและหัวใจใหดียิ่งข้ึน 
เปาหมายอัตราการเตนหัวใจควรเพ่ิมเปนรอยละ 65 – 85 ของอัตราการเตนหัวใจปกติแตเปาหมาย
อัตราการเตนหัวใจไมควรเพิ่มมากเกินไปกวานี้เพราะอาจเปนอันตรายตอระบบหัวใจและสุขภาพได                            
(มนู   วาทิสุนทร, 2541) 

สูตรเปาหมายอัตราการเตนของหัวใจขณะออกกําลังกาย 
=    อัตราเตนหัวใจสูงสุด x เปาหมายอัตราการเตนของหัวใจท่ีตองการเพิ่ม 

                   100 
(อัตราเตนหัวใจสูงสุด  =  220 – อายุ(ป)) 

เวลา (Time) การออกกําลังกายแตละคร้ังควรใชเวลาอยางนอยประมาณ 30-60 นาที          
โดยใหแบงระยะเวลาของการฝกออกเปน 3 ชวง ดังนี้  

  1. ชวงอบอุนรางกาย (Warming-up) คือ ชวงของการเตรียมความพรอมรางกายกอน
การออกกําลังกายจริง เพื่อสงเสริมใหระยะของการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพิ่มอุณหภูมิ
ใหกลามเนื้อสงผลใหการประสานงานระหวางประสาทและกลามเนื้อยืดและหดตัวดี ข้ึน                
การเคล่ือนไหวขอตอตางๆเปนไปอยางคลองแคลววองไว อีกท้ังยังเปนการปรับการหายใจและเพิ่ม
การไหลเวียนโลหิตไปสูหัวใจ กระดูกและกลามเนื้อ ลดการเตนของหัวใจผิดจังหวะระหวาง              
การออกกําลังกายและเพ่ือเพิ่มออกซิเจนไปสูเนื้อเยื่อตางๆในระยะน้ีควรใชเวลาประมาณ 10-15 นาที 

  2. ชวงเขมขนของการออกกําลังกาย (Endurance exercise) มีเปาหมายเพื่อเพิ่มอัตรา         
การเตนของหัวใจ (THR) ใหข้ึนถึงท่ีตองการประมาณรอยละ 60-80 ซ่ึงเทากับการออกกําลังกาย
ระดับกลาง จากนั้นใหฝกติดตอกันไปนานประมาณ 15-30 นาที เพื่อใหรางกายไดรับประโยชน         
อยางเต็มท่ีจากการออกกําลังกาย การยืดเสนยืดสาย (Stretching exercise) หลังจากฝกอยางเต็มท่ีแลว 
กอนเขาสูชวงการผอนคลายควรมีการยืดเสนยืดสายเพื่อชวยยืดกลามเน้ือหลังการฝก เพิ่มความ
ยืดหยุนใหกับขอตางๆ ลดความตึงเครียดของกลามเน้ือซ่ึงชวยปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึนได       
ทําใหการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตดีข้ึนและทําใหรูสึกผอนคลายข้ึน แตการยืดเสนยืดสาย      
ท่ีรุนแรงเกินไปจะกลายเปนการเพิ่มความตึงใหกับกลามเนื้อไดเชนกัน 

  3. ชวงผอนคลาย (Cooling down) คือ การพยายามใหอวัยวะสวนปลาย คือ มือและ
เทาเคล่ือนไหวตลอดเวลาดวยการเดินชาๆ หรือการวิ่งชาๆ ประมาณ 5 - 10 นาที เพื่อลดระดับการเตน
ของหัวใจใหนอยกวา 100 คร้ังตอนาที ชวงนี้มีความสําคัญตอรางกาย คือ ชวยลดอัตราการเตนของ
หัวใจ ปองกันการเกิดการเตนของหัวใจผิดจังหวะ ลดระดับความดันโลหิต ลดอุณหภูมิและ                  
ลดกรดแลคติกในกลามเน้ือ ปองกันการปวดศีรษะเนื่องจากความตึงเครียดของกลามเน้ือและชวย
รักษาระดับการไหลเวียนของเลือดท่ีไปสูกลามเนื้อ 
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ระยะของการฝกท้ัง 3 ชวงเวลาขางตนนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบหรือกิจกรรมของการออกกําลังกาย 
เชน การเดินเร็วตองใชเวลานานกวาการวิ่งเหยาะและการวิ่งเหยาะๆใชเวลานานกวาการกระโดดเชือก 
นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับสภาพของรางกายซ่ึงมีสมรรถภาพดีพอหรือไม  

รูปแบบการออกกําลังกาย   การออกกําลังกายตองมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องจริงจัง                  
การออกกําลังกายเม่ือมีเวลาวาง (Leisure-time exercise) สวนใหญเปนการออกกําลังกายท่ีคํานึงถึง
ความเขมแข็งของรางกาย (Health relate fitness) เปนหลัก ซ่ึงสามารถจําแนกได 4 ประเภท ดังนี้              
(มนู  วาทิสุนทร, 2541) 

  1. การออกกําลังกายท่ีไมใชออกซิเจน (Anaerobic exercise) เปนการออกกําลังกาย 
ท่ีตองออกแรงมากๆภายในระยะเวลาส้ันๆเพ่ือเพิ่มกําลังและความทนทานของกลามเนื้อ เหมาะ
สําหรับผูท่ีมีสุขภาพดีหรือนักกีฬา เชน การวิ่งเร็ว การกระโดดสูง ยกน้ําหนัก และทุมน้ําหนัก         
เปนตน การออกกําลังกายชนิดนี้ไมกอประโยชนตอระบบหัวใจและหลอดเลือดและผลทาง            
การสันดาปสารพลังงานโดยใชออกซิเจนนี้จะเกิดกรดแลคติก (Lactic acid) สะสมอยูในกลามเน้ือทํา
ใหเกิดอาการลาและเกิดตะคริวได ดังนั้นผูสูงอายุหรือผูท่ีมีปญหาสุขภาพจึงไมควรออกกําลังกาย
ประเภทน้ีเพราะอาจเปนอันตรายตอการทํางานของหัวใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต รวมถึงอาจ
กอใหเกิดการบาดเจ็บตอกลามเนื้อและขอตอไดงาย  
  2. การออกกําลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic exercise) เปนการออกกําลังกายท่ีทําให
รางกายเพ่ิมพูนความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจนเปนเวลานานพอท่ีจะทําใหปอดหายใจเร็ว
เพื่อใหไดปริมาณอากาศมากท่ีสุด หัวใจเตนเร็วข้ึนและการสูบฉีดโลหิตแรงข้ึนทําใหเลือดในรางกาย
มีการไหลเวียนมากข้ึนและออกซิเจนถูกจายไปยังสวนตางๆของรางกายมากข้ึน  ดังนั้น                        
การออกกําลังกายแบบแอโรบิกจึงมีผลทําใหการทํางานของปอด  หัวใจและหลอดเลือดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเปนประโยชนตอความสมบูรณของรางกายสูงสุด  เชน  การวายน้ํ า                          
การวิ่งเหยาะๆ  การปนจักรยาน การเดินหรือการเตนประกอบจังหวะเพลง  เปนตน 

  3. การดัดตัวหรือการยืดเสน (Relaxation exercise) เปนการฝกเพื่อควบคุมการ
เคล่ือนไหวของรางกายรวมกับการฝกสมาธิและการหายใจ เพื่อใหเกิดความผอนคลายท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจซ่ึงถาปฏิบัติไดอยางเหมาะสมจะชวยเพิ่มแรงตึงตัวใหกับกลามเน้ือชวยยึดกลามเน้ือ 
และขอตอใหเคล่ือนไหวไดอยางเต็มท่ี การออกกําลังกายชนิดนี้จะใชพลังงานนอยมากแตมีความ
ปลอดภัยปราศจากการกระทบกระแทกจึงเหมาะสําหรับผูสูงอายุหรือผูท่ีไมคุนเคยการออกกําลังกาย
มากอนแตจะมีผลตอการทํางานของหัวใจ ปอดและการไหลเวียนโลหิตในรางกายนอย ชนิด              
การออกกําลังกายท่ีมีรูปแบบการดัดตัวหรือการยืดเสน เชน การรํามวยจีน หรือไทเกกและ                      
การฝกโยคะ เปนตน 
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   4. การบริหาร (Calisthenics exercise) เปนการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทานของกลามเน้ือ พรอมกับชวยยืดกลามเนื้อและทําใหขอตอเคล่ือนไหวไดคลองตัว เชน         
การแกวงแขน ยืนกมหลังใชมือแตะพื้น วิดพื้นหรือบริหารกลามเน้ือหนาทองโดยการลุกจากทานอน
เปนนั่งในขณะนอนหงาย (sit-up) เปนตน โดยการบริหารรางกายน้ันหากปฏิบัติไดอยางถูกตองจะไม
ทําใหเกิดแรงกระแทกกระท้ันหรือเกิดความเครียดตอขอตอมากนักจึงเหมาะสําหรับผูท่ีไมเคย                  
ออกกําลังกายมากอนหรือผูท่ีมีปญหาทางกระดูกและขออยูเดิมแตจะไมมีผลในการลดนํ้าหนักหรือ
ไขมันสวนเกินในรางกายเนื่องจากเปนการออกกําลังกายท่ีใชพลังงานนอยเวนแตจะใชรวมกับ      
การออกกําลังกายชนิดแอโรบิก 

ประโยชนของการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพมีประโยชนโดยตรงตอการ
ทํางานของหัวใจ ปอดและระบบไหลเวียนโลหิตรวมท้ังระบบตางๆของรางกายและจิตใจ ทําให
รางกายทํางานไดดีและแข็งแรงข้ึนดังนี้ (ดํารง  กิจโกศล, 2540) 
   1. ระบบไหลเวียนโลหิต การออกกําลังกายติดตอกันอยางนอย 6-12 เดือนทําใหเกิด           
การเปล่ียนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิต คือ  

1.1 อัตราการเตนของหัวใจชาลง 
1.2 กลามเน้ือหัวใจมีขนาดโตข้ึน ทําใหหัวใจสูบฉีดเลือดไปเล้ียงรางกาย       

ตอคร้ังไดมากข้ึนถึง 4-5 เทาของคนปกติจึงมีผลทําใหฮีโมโกลบินในเลือด 
สามารถขนสงออกซิเจนไปเล้ียงเนื้อเยื่อของรางกายไดเพิ่มข้ึน 

1.3 คาความดันโลหิตชวงบนและชวงลางลดลง  ทําใหลดการเกิดโรค                
ความดันโลหิตสูง 

1.4 เพิ่มขนาดและความยืดหยุนของผนังหลอดเลือด ทําใหลดการเกิดภาวะ       
เสนเลือดท่ีไปเล้ียงหัวใจแข็งและอุดตันได 

1.5 ชวยเพิ่มระดับไขมัน HDL (High density lipoprotein) แตลดระดับไขมัน 
LDL (Low density lipoprotein) และไตรกลีเซอรไรด (Triglyceride) ซ่ึงจะ
เปนผลดีตอการปองกันโรหลอดเลือดหัวใจ  

     2. ระบบทางเดินหายใจ   การออกกําลังกายทําใหปอดขยายใหญข้ึนและเพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเน้ือท่ีชวยในการหายใจทําใหเพิ่มปริมาณและประสิทธิภาพการระบายอากาศของ
ปอดมากข้ึน 
   3. ระบบกลามเนื้อและกระดูก การออกกําลังกายโดยการยกน้ําหนักทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของระบบกลามเนื้อชวยเพ่ิมความทนทานใหกับกลามเนื้อทําใหกลามเนื้อมีขนาด             
ใหญข้ึน มีการเปล่ียนแปลงของกระดูกเพราะการลงน้ําหนักของกระดูกโดยการออกกําลังกาย เชน 
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การเดิน การวิ่ง หรือการบริหารรางกาย ทําใหกระดูกทุกช้ินในรางกายไดรับแรงถวงน้ําหนักรวมกับ
การเกร็งกลามเน้ือเปนระยะๆโดยจะมีผลตอการเพ่ิมการไหลเวียนโลหิตท่ีไปเล้ียงสวนของกระดูก
และกลามเนื้อนั้นๆ  
   4. สภาพจิตใจ การออกกําลังกายแบบแอโรบิกสามารถทําใหรางกายหล่ัง               
สารแหงความสุขหรือเอ็นโดรฟริน (Endorphins) ทําใหเกิดอาการสดช่ืน อารมณดี นอนหลับไดดี        
ลดความตึงเครียดและรูสึกสนุกสนาน ตองการออกกําลังกายมากข้ึน เปนตน 

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพนั้นเปนการออกกําลังกายท่ีไมเครงครัดแตตองสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ใชวิธีคอยทําคอยไปใหแตละสวนของรางกายไดออกกําลังกาย เคล่ือนไหวเต็มท่ี โดยใน
แตละสัปดาหควรใชกิจกรรมในการออกกําลังกายหลากหลายแบบ และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
อยางนอยสัปดาหละ 3 วันวันละ 30 นาทีและเปนเวลาเดียวกันจึงจะชวยสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง         
มีการเสริมสรางความแข็งแรงและความอดทนใหปอด หัวใจและระบบไหลเวียนของเลือดรวมไปถึง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อและความออนตัวของขอตอดวยเปนการชวยสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 
และผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน อารมณดี นอนหลับไดดี (สมบัติ  กาญจนกิจ, 2541)  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วาสนา  สารการ (2544) ไดศึกษาเร่ือง   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
สตรีท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป กลุมตัวอยางเปนสตรีท่ีทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 ราย เก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานกิจกรรมทางกาย 
และโภชนาการอยูในระดับท่ีไมเหมาะสม โดยดานกิจกรรมทางกาย กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา 
การปฏิบัติงานในท่ีทํางานและการทํางานบานถือเปนการเคล่ือนไหวรางกายและออกกําลังกายแลว 
ไมจําเปนตองหาเวลาวางในการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาอยางอ่ืนอีก จึงไมมี   การออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ ในขณะท่ีดานโภชนาการกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาการประกอบอาหารใหครบ 5 หมู 
ในแตละวันนั้นเปนเร่ืองท่ีปฏิบัติไดยาก โดยกลุมตัวอยางมีความสะดวกในการซ้ืออาหารปรุงสําเร็จ
จากแมคาท่ีขายอาหารในท่ีทํางาน หรือจากตลาดรับประทานมากกวาประกอบอาหารเอง เพราะเปน
การประหยัดเวลา และมีราคาถูกกวา ซ่ึงอาหารปรุงสําเร็จอาจใชสวนประกอบท่ีมีคุณภาพตํ่า และไม
ครบ 5 หมู แตอยางไรก็ตามกลุมตัวอยางยังคงมีความรู ความเขาใจวาอาหารเชามีความสําคัญตอ
รางกายมาก จึงรับประทานอาหารเชาเปนประจําทุกวัน  
 ปยะรัตน  ใจโต (2543) ไดศึกษาเร่ือง   พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชน     
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีสถานท่ีทํางานอยูในเขต
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เทศบาลนครเชียงใหม สุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ จํานวน 382 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม      
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหมอยูในระดับดี รอยละ 43.7 โดยกลุมตัวอยางมีความพยายามหาเวลาวางในการ
ออกกําลังกาย ทํากิจกรรมตางๆ เชน วิ่ง แอโรบิก หรือปนจักรยาน ใชระยะเวลาในการออกกําลังกาย
ใหนานกวา 30 นาทีตอคร้ัง ดานการรับประทานอาหาร พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพดานการรับประทานอาหารอยูในระดับดี รอยละ 76.4 โดยกลุมตัวอยางมีการรับประทาน
อาหาร 3 ม้ือตอวัน เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีการประกันคุณภาพ มีเลขทะเบียน
อาหารและยา เปนตน 
 สุจิตตรา  บัวขํา (2545) ศึกษาเร่ือง โภชนบัญญัติ 9 ประการ และภาวะโภชนาการของ
บุคลากรองคการสวนพฤกษศาสตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ กลุมตัวอยางจํานวน 82 คนเก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 
ประการอยูในระดับสูงรอยละ 58.54 ในขณะท่ีการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ            
กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 6 รายการ และอีก 9 รายการมีระดับการปฏิบัตินอย  
และพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางความรูกับการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 
ประการ เร่ือง การรับประทานอาหารท่ีมีรสหวานจัด การดื่มสุรา เบียร และเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธระหวางเพศกับการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ เร่ือง            
การรับประทานผักและผลไม และการดื่มนมดวย 
 สุชาดา  ภัยหลีกล้ีและสมไฉน  นาถภากุล (2544)ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพประชากรวัยทํางานในเขตเทศบาลนครขอนแกน กลุมตัวอยางเปนประชากรวัยทํางาน ท่ีมี
อายุระหวาง 15 – 59 ป ท่ีอาศัยในเขตเทศบาลนครขอนแกน และปฏิบัติงานอยูในวันท่ีทําการ
สัมภาษณ ประกอบดวย กลุมอาชีพ 4 กลุม คือ กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมขาราชการกลุมผูประกอบ
อาชีพภาคอุตสาหกรรมและกลุมผูประกอบอาชีพภาคพานิชยกรรมและบริการรวมทั้งส้ิน 45 คน              
ผลการศึกษาพบวา รอยละ 58.9 ของกลุมตัวอยางท้ังหมดมีการออกกําลังกาย โดยเหตุผลหลักท่ี         
ออกกําลังกาย คือ เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรง เพิ่มสมรรถภาพทางกายและเหตุผลรอง คือ เพื่อพักผอน 
คลายเครียด กิจกรรมการออกกําลังกาย 5 ลําดับแรกท่ีกลุมตัวอยางปฏิบัติ ไดแก วิ่ง วิ่งเหยาะๆ 
แบดมินตัน เดิน และกายบริหาร นอยกวาคร่ึงหนึ่งของกลุมตัวอยางท่ีออกกําลังกาย  ออกกําลังกาย
ตามขอแนะนําการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มีการอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย ในขณะท่ีกลุม
ตัวอยางท่ีไมออกกําลังกายมีเหตุผลท่ีไมออกกําลังกาย คือ ไมมีเวลา   
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 อนันต  ไชยกุลวัฒนา สุภารัตน  จันทรเหลืองและวิพัด  กุมารสิทธ์ิ (2546)ไดศึกษาเร่ือง
ทัศนคติและรูปแบบการออกกําลังกายของสตรีวัยทํางาน อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนสตรีวัยทํางานอายุระหวาง 15-59 ป จํานวน 347 คน ผลการศึกษา
พบวา ทัศนคติตอการออกกําลังกายโดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉล่ีย 4.3 มีความตองการและสนใจ              
ในการออกกําลังกายรอยละ 49.9 กลุมตัวอยางสวนใหญออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิก รอยละ 
73.77 รองลงมาคือ เดินเร็ว และวิ่งเหยาะๆ รอยละ 45.53 และ 40.34 ตามลําดับ ในการออกกําลังกาย   
ทุกประเภทอยูในระดับปานกลางถึงหนักดวยความถ่ีมากกวา 3 คร้ังตอสัปดาห และใชเวลาโดยเฉล่ีย
อยางนอย 30 นาทีตอคร้ัง สตรีวัยทํางานสวนใหญออกกําลังกายในชวงเวลาเย็น และใชบริเวณบาน
หรือสถานท่ีพักอาศัยของตนเองเปนสถานท่ีออกกําลังกาย 
 Susanna Ko, Georgia S Guldan and Una Chan (1999) ไดทําการวิจัยนํารองเร่ือง การไดรับ
อาหาร นิสัยการกินและความรูทางดานโภชนาการของวัยผูใหญในประเทศฮองกงท่ีมีอายุระหวาง   
18-60 ป จํานวน 198 คน โดยการสัมภาษณทางโทรศัพท ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
บริโภคอาหารประเภทเน้ือสัตวมากท่ีสุดและบริโภคอาหารประเภทขาวและซีเรียลตํ่าท่ีสุด                 
เม่ือเปรียบเทียบคูมืออาหารเพื่อสุขภาพ มีการบริโภคผักและผลไมไมเพียงพอตอความตองการ ดื่มนม
นอย นิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปท่ีมีไขมันจากสัตว โปรตีน และโซเดียมเปนสวนประกอบสูง 
ในขณะท่ีบางคนมีการใชน้ํามันจากพืชประกอบอาหาร อีกท้ังยังไมเคยซ้ืออาหารท่ีขายตามขางถนน   
ท่ีไมไดรับอนุญาตมารับประทาน และไมดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
 Inoguchi N. Matsuda and others. (2000)  ไดศึกษาเร่ือง สารอาหารท่ีไดรับของหญิง           
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนหญิงวัยทํางานท่ีไมสูบบุหร่ีและไมดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลในกรุงเทพมหานครจํานวน 52 คน เก็บขอมูลโดยการบันทึกการรับประทานอาหาร 24 
ช่ัวโมง รวมกับการวัดขนาดรางกาย ผลการศึกษาพบวา ปริมาณพลังงานเฉล่ียท่ีไดรับ 1,630                  
กิโลแคลอร่ี ตอวัน โปรตีนท่ีไดรับสวนใหญเปนโปรตีนจากสัตว ในขณะท่ีปริมาณไขมันท่ีรับสวน
ใหญไดจากนํ้ามันพืช โดยกลุมตัวอยางรับประทานอาหารม้ือกลางวันและม้ือเย็นในปริมาณที่เทากัน 
รอยละ 50 ไดรับปริมาณพลังงานจากอาหารประเภทขาวไมเพียงพอตอความตองการ 
 Jennifer C. and others. (2001) ไดทําการวิจัย เปรียบเทียบความแตกตางทางชาติพันธ                 
ตอการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย และการใชพลังงานของหญิงแอฟริกัน 
อเมริกัน และหญิงผิวขาววัยกอนหมดประจําเดือน โดยการบันทึกการบริโภคอาหาร บันทึกการทํา
กิจกรรมตางๆของตนเอง รวมกับเคร่ืองบันทึกการเผาผลาญพลังงานอัตโนมัติ กลุมตัวอยางเปนหญิง
ผิวขาววัยกอนหมดประจําเดือนจํานวน 97 คน และหญิงแอฟริกันอเมริกันวัยกอนหมดประจําเดือน
จํานวน 52 คน ผลการศึกษาพบวา ผูหญิงผิวขาวมีการทํากิจกรรมยามวางนอยกวาผูหญิงแอฟริกัน
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อเมริกัน ในขณะท่ีหญิงแอฟริกันอเมริกันมีการบริโภคไขมัน โปรตีน ใยอาหารและแคลเซียม 
มากกวาผูหญิงผิวขาว ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 Wardle J., Parmenter K. and Waller J. (2002) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความรูดานโภชนาการและ
การบริโภคอาหารของผูใหญในประเทศอังกฤษ มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางความรู
ดานโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทไขมัน ผัก และผลไมของผูใหญชาวอังกฤษ 
จํานวน 1,040 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ความรูทางดานโภชนาการมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยผูท่ีมีความรูดานโภชนาการท่ีดีจะรับประทานผัก
และผลไมมากกวาอาหารประเภทไขมัน  นอกจากน้ันยังพบวา เพศและอายุมีผลตอการเลือก
รับประทานอาหารประเภทไขมัน ผัก และผลไมดวย 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการรวบรวมเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา วัยทํางานซ่ึงเปนวัยท่ีมีกําลัง และ
พลังในการทํางานสูง มีความมุงม่ันในการสรางฐานะ แตเนื่องจากสภาพรางกายของคนในวัยนี้มี
ลักษณะเส่ือมถอยลง หากมีการสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ
และการออกกําลังกายอยางถูกตอง เหมาะสมและสม่ําเสมอ จะนํามาซ่ึงการมีภาวะโภชนาการท่ีดี ซ่ึง
เปนพื้นฐานสําคัญของสุขภาพกายที่สมบูรณแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเขมแข็ง ชวยเพิ่มภูมิตานทานโรค  
ลดความเส่ียงตอการเกิดโรค เพิ่มความตานทานตอความเครียดและความผิดปกติท่ีเกิดจาก
ความเครียด ปองกันการเส่ือมกอนวัย รักษารูปรางและสุขภาพใหมีพลังงานเพียงพอในการทํางานได
อยางเต็มท่ี และมีอายุยืนยาว เพื่อใหดํารงไวซ่ึงภาวะสุขภาพที่ดี ยกระดับความผาสุกของชีวิต และมี
อายุยืนยาว 
 
 
 
 


