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 การสูงวัย เปนภาวะปกติของรางกายท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจนทําใหการทํางานของ
อวัยวะตาง ๆ ภายในรางกายเสื่อมถอยลงเร่ือย ๆ โดยเมื่อรางกายเขาสูสภาวะสูงวัยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายดาน อาทิ การทํางานของสมองที่ชาลง การตอบสนองทางรางกายตอสิ่งแวดลอมรอบตัวลดลง 
ความหนาแนนของมวลกระดูกและกลามเนื้อลดลง สงผลตอความแข็งแรงของกลามเนื้อ รวมถึงการสูญเสีย
สมดุลการทรงทา นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด หัวใจ และปอด ซึ่งสงผลตอการ
แลกเปลี่ยนและขนสงออกซิเจนไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย ดวยเหตุนี้ การสูงวัยจึงมักจะพวงมากับโรค
หลากหลายชนิดที่มีความสัมพันธกับอายุที่เพ่ิมมากขึ้น เชน โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคความ
เสื่อมทางระบบประสาท เปนตน ปญหาเหลาน้ีจึงเปนเรื่องที่ทาทายอยางมากในการหาวิธีรับมือและจัดการ
เพื่อใหผูสูงวัยที่มีจํานวนมากขึ้นเร่ือย ๆ สามารถใชชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและทํากิจกรรมตาง ๆ ได
อยางเต็มความสามารถของพวกเขาเหลานั้น โดยวิธีรับมืออยางหนึ่งที่ทําไดงายและเริ่มตนไดจากตัวเราเองคือ
การออกกําลังกาย ซึ่งเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอรางกายในหลากหลายแงมมุดวยกัน 

การออกกําลังกายในผูสูงวัย 
แมวาการออกกําลังกายจะมีหลากหลายรูปแบบ เชน การออกกําลังกายแบบแอโรบิก การออกกําลัง

กายเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน การออกกําลังกายเพ่ือเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ และการออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมการทรงตัว แตในผูสูงวัยนั้นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเปนการออกกําลังกายท่ีแนะนําใหปฏิบัติ  
เปนการออกกําลังกายที่ไมตองใชอุปกรณ และสามารถปฏิบัติไดทุกวัน เชน การเดินเร็ว ว่ิงเหยาะ เตนแอโรบิก 
วายน้ํา ปนจักรยาน เปนตน  

การออกกําลังแบบแอโรบิกจะชวยสงเสริมการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด และเสริมสราง
สมรรถภาพปอด เนื่องจากการออกกําลังกายดังกลาวจะตองอาศัยการทํางานของกลามเนื้อมัดใหญที่มีการ
เคลื่อนไหวซ้ํา ๆ เปนจังหวะอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน กลามเนื้อจึงมีความตองการใชพลังงานในปริมาณ
มากข้ึน หัวใจและปอดจึงตองทํางานเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลไปทั่วรางกายใหมากขึ้น กลามเนื้อจึง
จะไดรับออกซิเจนไดอยางพอเพียง การทํางานที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวจะสงผลใหกลามเน้ือหัวใจและกลามเนื้อ
หายใจมีความแข็งแรงข้ึน นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวกลามเนื้อมัดใหญบริเวณแขน ขา ที่เกิดข้ึนซ้ํา ๆ จะทําให
การเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น การออกกําลังกายแบบแอโรบิกจึงสามารถชวยลดความดันโลหิต ลด
ระดับน้ําตาลและไขมันในเลือด ปริมาณไขมันใตผิวหนังและชองทอง รวมถึงเพิ่มการทํางานของสมองได จึง
ชวยเพ่ิมความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เก่ียวกับระบบหัวใจและหลอด
เลือด เมตาบอลิกซินโดรม และโรคความจําเสื่อม  

วิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสม 
การออกกําลังกายที่เหมาะสมในผูสูงวัยจะยึดตามหลัก “FITT” กลาวคือ  
1. F = Frequency (ความถ่ีในการออกกําลังกาย) โดยแนะนําใหออกกําลังกายจํานวน 3-5 วันตอ

สัปดาห (150 นาทีตอสัปดาห) 
2. I = Intensity (ความหนักในการออกกําลังกาย) ควรออกกําลังกายความหนักระดับปานกลาง 

อัตราการเตนของหัวใจอยูที่ 64-76% ของอัตราเตนหัวใจสูงสุด ประมาณ 110-150 ครั้งตอนาที หรือกลาว



อีกนัยหนึ่ง คือ ความหนักระดับปานกลาง จะทําใหผูสูงวัยมีความรูสึกเหนื่อย แตยังสามารถพูดคุยสื่อสารได 
โดยหากผูสูงวัยรูสึกหอบเหนื่อย เจ็บหนาอก เหงื่อออกมากกวาปกติ หนามืด วิงเวียน รูสึกชา จะตองหยุดออก
กําลังกายทันที  

3. T = Time (ระยะเวลาในการออกกําลังกาย) สําหรับการออกกําลังกายความหนักระดับปานกลาง
นั้น แนะนําใหออกกําลังกาย มากกวาหรือเทากับ 30 นาทีตอวัน 

4. T = Type (ชนิดของการออกกําลังกาย) แนะนําใหผูสูงวัยออกกําลังกายแบบแอโรบิก โดยเลือก
ประเภทการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่ชื่นชอบ เพื่อเปนแรงจูงใจในการออกกําลังกาย เชน การเตนแอโรบิก 
เดินเร็ว หรือ รําไทเกก เปนตน 

ลําดับขั้นในการออกกําลังกาย 
1) การวอรมอัพ การออกกําลังกายที่เหมาะสมจะตองเริ่มตนจากการวอรมอัพ เปนระยะเวลา

ประมาณ 5-10 นาที เปนการอบอุนรางกายใหพรอมกอนการออกกําลังกาย ดวยวิธีการขยับแขงขยับขาเบา ๆ 
ชวยทําใหกลามเนื้อตื่นตัว และกระตุนการทํางานของระบบหายใจและหัวใจและหลอดเลือด เปนการ
เตรียมพรอมตอความตองการออกซิเจนของรางกายที่จะเพ่ิมขึ้นขณะออกกําลังกาย และเปนการปองกันการ
บาดเจ็บของกลามเนื้อที่สามารถเกิดขึ้นไดขณะออกกําลังกาย 

2) การออกกําลังกาย จากนั้นจะเขาสูชวงการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ระยะเวลาประมาณ 20-
30 นาที โดยผูสูงวัยควรออกกําลังกายที่ความหนักระดับปานกลาง  

3) การคูลดาวน ปดทายการออกกําลังกายดวยการคูลดาวน ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที เปนการ
ลดระดับความหนักของการออกกําลังกายใหเบาลง ทําใหอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการหายใจคอย ๆ 
ปรับตัวชาลงจนเขาสูสภาวะพัก นอกจากน้ีการยืดเหยียดแขนขาจะชวยใหเลือดนําของเสียท่ีเกิดจากการเผา
ผลาญของกลามเนื้อกลับเขาสูหัวใจ ชวยลดการเกิดตะคริวและปวดกลามเน้ือได  

ขอควรระวังสําหรับการออกกําลังกายในผูสูงวัย 
ผูสูงวัยที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง เชน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน ควรปรึกษาแพทยกอนการ

ออกกําลังกาย สวนผูสูงวัยที่ไมมีโรคประจําตัวเรื้อรังสามารถออกกําลังกายไดตามปกติ แตใหสังเกตอาการ
ผิดปกติตาง ๆ ที่สามารถเกิดข้ึนไดขณะออกกําลังกาย เชน หอบเหนื่อย เจ็บหนาอก เหงื่อออกมากกวาปกติ 
หนามืด วิงเวียน รูสึกชา ซึ่งจะตองหยุดออกกําลังกายทันที  
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