การออกกําลังกายในผูสูงอายุ
(Exercise for the Elderly)
รศ.พญ.วิไล คุปตนิรัติศัยกุล

บทนํา
ในปจจุบันจํานวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต จากการสํารวจทางสถาบันวิจัยประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ.25431 พบวามีจํานวนประชากรที่มีอายุมากกวา 60 ปมากถึง 5.1 ลานคน จาก
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 62.1 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 และมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรการแพทยในปจจุบัน
ผูส งู อายุมีแนวโนมจะเกิดความถดถอยของสมรรถภาพทางกายงายกวาในวัยอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
พยาธิสภาพตางๆ ของหลายระบบที่พบในผูสูงอายุนั้น มักเปนภาวะเรื้อรัง ซึ่งจะมีผลตอ reserve capacity
ของผูสูงอายุ2 ตัวอยางเชน เมื่ออายุมากขึ้น ผูสูงอายุจะเดินชาลง กาวเทาสั้นลง ทั้งนี้เพื่อประหยัดพลังงานที่
ตองใชในการยืนเดิน และเมื่อเจ็บปวย ตองนอนโรงพยาบาลดวยโรคเพียงเล็กนอย กลับพบวาผูสูงอายุไม
สามารถเดินได เปนตน มีการศึกษาจากหลายรายงาน3-7 ยืนยันวาในผูสูงอายุที่มีสุขภาพพื้นฐานคอนขางดี
สามารถพัฒนา functional capacity ไดโดยการออกกําลังกาย ซึ่งผลที่ไดรับจากการออกกําลังกายนั้น จะ
ตรงขามกับผลที่เกิดจากความเสื่อมถอยจากการมีอายุมากขึ้น8
ลักษณะการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของระบบตางๆในรางกายนั้น เปนการออกกําลังที่เกิด
จากการทํางานของกลามเนื้อมัดใหญๆ หลายกลุมในรางกาย อวัยวะหลายระบบตองทํางานเพิ่มขึ้นจากภาวะ
ปกติ เชน ปอดตองฟอกเลือดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หัวใจตองปมเลือดไปยังกลามเนื้อที่ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น
อยางมากถึง 4 – 5 เทาของภาวะปกติ9 กลามเนื้อหดตัวหลายมัดและตองทํางานประสานกันเปนจังหวะที่ตอ
เนื่องอยางเหมาะสม ตัวอยางไดแก การเดิน การวิ่งเหยาะๆ การถีบจักรยาน การเตนแอโรบิค การวายนํ้า
เปนตน
การทดสอบกอนการออกกําลังกาย (EXERCISE TESTING)
การวัดความสามารถในการออกกําลังกายนั้น เราวัดที่ Physical working capacity (PWC) หรือ
.
อีกนัยหนึ่งคือ Aerobic power (VO2max) ซึง่ นิยมใชกันทั่วไปและเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง อยางไรก็
ตามการทํางานของกลามเนื้อของผูสูงอายุสวนใหญไมมีความสามารถเพียงพอที่จะทําใหระบบหัวใจและปอด
ทํางานอยางเต็มที่ ดังนั้นการทดสอบความสามารถในการออกําลังกายจึงมี 2 ระดับ กลาวคือ
1.
ทดสอบเต็มความสามารถ (maximal testing) ใชสําหรับผูสูงอายุที่มีสภาพรางกายคอนขาง
แข็งแรง
2.
ทดสอบตํ่ากวาความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สําหรับผูสูงอายุที่ไมเคยออกกําลังมา
กอน

ในหองปฏิบัติการจะตองมีความพรอมของยา, ออกซิเจน และเครื่องมือ defibrillation เนื่องจากแม
ในผูสูงอายุที่ไมมีอาการมากอนก็อาจตรวจพบวามี PVC หรือการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาหัวใจ เปน
ลักษณะ Ischemic ST depression ไดขณะออกกําลังกาย ทําใหตองหยุดการทดสอบกอนเวลาอันควร10
อุปกรณที่นิยมใชทดสอบ มี 2 ชนิดคือ
1. Treadmill มีขอดีคือทักษะที่ใชในการทดสอบคือการเดินหรือการวิ่ง ซึ่งผูสูงอายุทุกคนมัก
คุนเคยมากอนแลว แตมีขอเสียคือการบันทึกภาพคลื่นไฟฟาหัวใจ และความดันโลหิตคอนขาง
ลําบาก เนื่องจากมีการขยับของรางกายสวนบนในระหวางการทดสอบ นอกจากนี้ยังพบวา
โอกาสที่ผูสูงอายุจะหกลมมีสูง หรือมีความกังวลมากตอการทดสอบดวยอุปกรณชนิดนี้
2. Cycle ergometer มีขอดีคือ ราคาถูก ไมมีโอกาสลมระหวางทดสอบ สามารถวัด
parameter ตางๆ ไดงาย เนื่องจากสวนบนไมมีการขยับมากนัก และหนวยที่ไดเปนหนวย
มาตรฐานของงานหรือกําลังที่ไดจากการออกกําลังจริง สวนขอเสียคือ ในคนที่ไมเคยชินกับการ
ขีจ่ ักรยาน อาจเกิดกลามเนื้อลาไดงาย ทําใหเพิ่มแรงเครียดตอระบบหัวใจไมไดเต็มที่นัก
การวัดปริมาณการใชออกซิเจนของกลามเนื้อหัวใจ นิยมใช Double product หรือ Ratepressure product ซึ่งมีคาเทากับ HR x Systolic BP เปนการบอกถึงการทํางานของหัวใจ อยางไรก็ตาม
100
แนะนําใหใชการทดสอบแบบ Submaximal exercise testing ในผูสูงอายุมากกวา8 เนื่องจากขอดีหลาย
ประการดังตอไปนี้
• ปลอดภัยสูง
• คอนขางงาย
• ใชเวลาและคาใชจายนอย
• ผูถูกทดสอบไมเหนื่อยมากจนเกินไป
ขอบงชี้ในการหยุดทดสอบการออกกําลังกาย
1. มีอาการแนนหนาอก
2. เหนื่อยมาก หรือผูทดสอบขอหยุดการทดสอบ
3. วิงเวียนศีรษะ หนาซีด จะเปนลม
4. ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่มความหนักในการออกกําลัง
5. ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ เชน ความดันซิสโตลิกเพิ่มมากกวา 250 มม.ปรอท หรือ ความดัน
ไดแอสโตลิกเพิ่มมากกวา 120 มม.ปรอท
6. การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาหัวใจ พบ horizontal หรือ down slopping ST segment
depression หรือ elevation มากกวา 2 มม.
7. พบ Supraventricular Tachycardia

8. พบ Ventricular Tachycardia
9. พบ Second or third degree heart block

การสัง่ การออกกําลังกาย (EXERCISE PRESCRIPTION)
วัตถุประสงคสําคัญของการออกกําลังกายในผูสูงอายุ คือ เพิ่มความแข็งแรงหรือสมรรถภาพของ
ระบบหัวใจและหายใจ (cardiorespiratory fitness) ยังมีการออกกําลังอีกหลายชนิดที่มีวัตถุประสงคตางกัน
ไป เชน ออกกําลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ เพื่อเพิ่มความทนทานของกลามเนื้อ หรือการออก
กําลังเพื่อเพิ่มความยืดหยุนของรางกาย เปนตน
Exercise Modality
ชนิดหรือรูปแบบของการออกกําลังกายที่มุงหวังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหายใจนั้น
มีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้8
1. เปนการออกกําลังที่เกี่ยวพันกับการใชมวลกลามเนื้อทั้งหมดเปนสวนใหญ
2. พยายามใชกลามเนื้อมัดใหญๆ ใหมากที่สุด
3. ใชกลามเนื้อมัดเล็กๆ ใหนอยที่สุด
4. เลือกการออกกําลังที่ใชการหดตัวของกลามเนื้อแบบ dynamic มากที่สุด
5. เลือกการออกกําลังที่ใชการหดตัวของกลามเนื้อแบบ static ใหนอยที่สุด
6. ในการออกกําลัง ควรมีการหดตัวของกลามเนื้ออยางเปนจังหวะ มีชวงกลามเนื้อคลายตัวสลับ
กับการหดตัวเปนชวงๆ
7. ใหหัวใจทํางานนอยที่สุดเทาที่จําเปน โดยที่ยังสามารถกอใหเกิดประโยชนหรือผลดีจากการออก
กําลังกาย (training effect)
8. จะออกกําลังมากหรือนอย ใหยึดถือเกณฑความหนัก (intensity) ของการออกกําลังเปนสําคัญ
จากลักษณะการออกกําลังกายขางตน จะเห็นวารูปแบบหรือชนิดของการออกกําลังกายที่มีลักษณะ
ดังกลาว ไดแก การวิ่งเหยาะๆ, การเดิน, การวายนํ้า, การขี่จักรยาน, การเตนรํา, การพายเรือ เปนตน การ
เดินเปนการออกกําลังที่งาย สะดวก และมีความคุนเคยดี จากรายงานการศึกษาในคนวัยกลางคนที่มีสุขภาพ
.
คอนขางดี และไมเคยออกกําลังกายมากอน พบวาการเดินสามารถเพิ่ม VO2max ไดมากอยางชัดเจน4,11
ตัวกําหนดการทํางานของหัวใจที่สําคัญ คือ Heart rate (HR) และ Systolic pressure (SBP)
จากการศึกษาพบวา แรงดันเลือดซีสโตลิกจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีการหดตัวของกลามเนื้ออยางเปนจังหวะและตอ
เนือ่ งจากการออกกําลังกาย12 แตจะเพิ่มขึ้นอยางมากถาเปนการออกกําลังที่มีการหดตัวชนิดเกร็งคาง (static

contraction) ของกลามเนื้อมัดเล็กๆ ดังนั้น จึงพบวาการออกกําลังโดยการคลานนั้น หัวใจตองทํางานมาก
กวาการขี่จักรยานและมากกวาการเดิน โดยสรุปขอแนะนําวา การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุโดย
ทั่วไป คือการเดิน8 ยกเวนผูสูงอายุที่มีสุขภาพคอนขางดีกวาปกติ อาจเลือกการวิ่งเหยาะๆ ได เนื่องจากเปน
ทีช่ นื่ ชอบมากกวาการเดิน อยางไรก็ตามใหระวังภาวะแทรกซอนที่อาจมีตอการวิ่งเหยาะๆ เชน ปวดระบมขอ
หรือกลามเนื้อมัดตางๆ เปนตน
Exercise Duration
ระยะเวลาในการออกกําลังกายแตละครั้ง อยางนอยที่สุดควรออกกําลังกายนาน 15 นาที13 จึงจะ
เพียงพอที่จะเกิดผลดีจากการออกกําลังกาย ถาจะใหดีที่สุดควรใชเวลาประมาณ 30 นาที14 แตในผูที่ไมเคย
ออกกําลังกายมากอน อาจออกนาน 15 นาทีไมได ใหเริ่มจากนอยไปมาก ถาทํานานเกินไป จะเพิ่มโอกาสเกิด
การบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและกระดูก15ตัวอยางเชน ในโปรแกรมการเดินสลับวิ่งนาน 30 นาที อัตราการ
บาดเจ็บตอระบบกลามเนื้อและกระดูกมีคารอยละ 24 แตถาออกกําลังนาน 45 นาที จะพบอัตราการบาดเจ็บ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 54 เปนตน
Exercise Frequency
ความถีข่ องการออกกําลังกาย จากการศึกษาพบวาถาออกกําลังกาย 4 – 5 ครั้ง/สัปดาห จะทําให
.
VO2max เพิ่มอยางรวดเร็ว แตถาออกกําลังถี่กวานี้ เชน สัปดาหละ 5 – 6 ครั้ง จะพบการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น
อยางมาก15 ดังนั้นความถี่ของการออกกําลังกายที่พอเหมาะ คือ 3 ครั้งตอสัปดาห ซึ่งอาจเปนวันจันทร,
อังคาร, พุธ หรือวันจันทร, พุธ, ศุกร ก็ไมมีความแตกตางกัน
Exercise Intensity
ความรุนแรงของการออกกําลังกาย
เปนสวนสําคัญที่สุดที่ชวยกําหนดการตอบสนองของรางกาย
(Physiologic response) รวมถึงความปลอดภัยในการสั่งการออกกําลังกาย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยให
พิจารณาการตอบสนองตอความรุนแรงของการออกกําลังกายจากชีพจรหรือการเตนของหัวใจ ซึ่งแบงเปน 2
แบบคือ
1. รอยละของ maximal HR
2. รอยละของ HR range (HRR)
.
.
HRR มีความสัมพันธที่ดีตอ VO2max มากกวา maxHR เชน 50% HRR มีคาประมาณ 50% ของ
.
VO2max แต 75% ของ maxHR มีคาประมาณเทากับ 50% ของ VO2max ดังนั้นจึงเลือกใชคา HRR
มากกวา
ในผูสูงอายุแนะนําใหเริ่มออกกําลังโดยมีคา Intensity threshold เทากับ 40% HRR16 ซึ่งเปนคา
ตําสุ
่ ดที่มากเพียงพอจะกระตุนการตอบสนองใหเกิด training effect ได สามารถคํานวณจากสูตร คือ

% HRR = EHR – RHR
X 100
MHR – RHR
HRR = HR range
EHR = Exercise HR
RHR = Resting HR
MHR = Maximal HR
เมื่อคํานวณหาคา HR ที่นอยที่สุดขณะออกกําลังกายไดจากสูตรขางตน ถาเพิ่มขึ้นไปอีกรอยละ 15
– 20 จะเปนคา target HR หรือชีพจรเปาหมายที่ตองการ และถาเพิ่มอีกรอยละ 20 ของ target HR จะได
คา do-not exceed HR ซึง่ เปนคาอันตรายมาก กลาวคือ ถาผูสูงอายุออกกําลังกายหนักๆ จนชีพจรขณะ
ออกกําลังกายมีคามากเกินคานี้ จะเกิดอันตรายได โดยเฉพาะตอระบบหัวใจและหลอดเลือด การวัดชีพจร
วัดจากเสนเลือดแดงเรเดียลนาน 15 วินาทีแลวคูณ 4 เปนคาชีพจรตอนาที
ตัวอยางการออกกําลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและหายใจ ชนิด Jog-Walk Program
ขั้น 1 :

ขั้น 2 :
ขั้น 3 :
ขั้น 4 :
ขั้น 5 :
ขั้น 6 :
ขั้น 7 :
ขั้น 8 :
ขั้น 9 :
ขั้น 10 :
ขั้น 11 :
ขั้น 12 :

50 กาววิ่งเหยาะๆ, 50 กาวเดิน
ก. วันแรกทํา 5 ชุด
ข. คอยๆ เพิ่มวันละ 1 ชุด จนครบ 10 ชุด
ค.ขัน้ ตอไป ใชวิธีเดียวกันนี้กับขั้นตอไปทุกขั้นตอน
50 กาววิ่งเหยาะๆ, 40 กาวเดิน
50 กาววิ่งเหยาะๆ, 30 กาวเดิน
50 กาววิ่งเหยาะๆ, 20 กาวเดิน
50 กาววิ่งเหยาะๆ, 10 กาวเดิน
75 กาววิ่งเหยาะๆ, 10 กาวเดิน
100 กาววิ่งเหยาะๆ, 10 กาวเดิน
125 กาววิ่งเหยาะๆ, 10 กาวเดิน
150 กาววิ่งเหยาะๆ, 10 กาวเดิน
175 กาววิ่งเหยาะๆ, 10 กาวเดิน
200 กาววิ่งเหยาะๆ, 10 กาวเดิน
ปรับโปรแกรมตามความสามารถของแตละบุคคล

ตัวอยางการออกกําลังกายชนิดนี้ สามารถปฏิบัติไดทั้งผูสูงอายุชายและหญิง แตกวาจะสามารถ
ออกกําลังขั้นที่ 12 นั้นใชเวลานานประมาณ 6 เดือนขึ้นไป

ตัวอยางการออกกําลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยเฉพาะ17
ใหออกกําลังกายในทาตางๆ ตอไปนี้อยางตอเนื่องสลับกันไป ถาออกกําลังนานกวา 2 นาที จะพบวา
ชีพจรจะเตนมากกวา 100 ครั้งตอนาที
ทา 1 Toe toucher : ยืนแลวกม เอามือแตะปลายเทา ดวยอัตราเร็ว 3 ครั้ง/นาที
ทา 2 Modified sit up : นอนหงาย ผงกศีรษะและลําตัวสวนบนขึ้นเล็กนอย ดวยอัตราเร็ว
7 ครั้ง/นาที
ทา 3 Alternate leg raisers : นอนควํ่า เหยียดขอเขาและขอสะโพก ยกขาขึ้นสลับขางกัน
ดวยอัตราเร็ว 8 ครั้ง/นาที
ทา 4 Modified push up : นอนควํ่า มือสองขางยันพื้น ดันตัวขึ้น ดวยอัตราเร็ว 4 ครั้ง/นาที
ตัวอยางการออกกําลังเพื่อเพิ่มความยืดหยุนของขอตอตางๆ ในรางกาย
ใหออกกําลังทาตางๆ ตอไปนี้นานทาละ 30 – 60 วินาที จะชวยเพิ่มความยืดหยุนของขอตอตางๆ
ได และยังสามารถใชการออกกําลังกายชนิดนี้ในชวงทายของการออกกําลังกายเพื่อการ cool down จะชวย
ลดและปองกันอาการปวดกลามเนื้อหลังออกกําลังกายได18,19
ทา 1 Upper trunk stretcher : นอนควํ่า มือยันพื้น คอยๆ ยกลําตัวสวนบนขึ้นจากพื้น
ทา 2 Lower trunk stretcher : นอนควํ่า มือสองขางจับบริเวณขอเทา ดึงเขาหาลําตัว
ทา 3 Kneeling low back stretcher : นัง่ พับเขาสองขางไปขางหลัง โนมตัวพรอมเหยียด
แขนสองขาง ไปขางหนาใหไกลที่สุด
ทา 4 Lower back stretcher : นั่งเหยียดขาสองขางไปหนา โนมตัวพรอมเหยียดแขนสอง
ขางไปขางหนาเพื่อแตะปลายเทา
ทา 5 Trunk twister : นั่งงอเขาซายบนพื้นราบ ตั้งเขาขวาครอมขาซาย มือสองขางโอบเขา
ขวา บิดลําตัวไปทางซาย แลวทําสลับขางกัน
ทา 6 Toe pointer : นั่งพับเขาสองขาง เหยียดแขน ลําตัวเอนไปขางหลังเทาที่ทําได โดยมือ
สองขางยันพื้น
ทา 7 Gastrocnemius stretcher : ยืนตรง แขนสองขางยันกําแพง เอนตัวไปหนา เขา
เหยียดตรงไมงอ สนเทาไมยกลอย จะรูสึกตึงที่นองสองขาง
การปรับตัวของรางกายตอการออกกําลังกาย (CHRONIC ADAPTATIONS TO TRAINING)
แมการออกกําลังกายจะไมยืดอายุขัยใหยืนยาวขึ้น แตทําใหชวงชีวิตที่เหลืออยูเต็มไปดวยคุณภาพ
มีชีวิตชีวา (add life to years) ซึง่ จะมีผลตอรูปแบบการดํารงชีวิต รวมทั้งสุขภาพโดยรวมคอนขางแข็งแรง
การเปลี่ยนแปลงนี้จําเปนตองใชระยะเวลา ซึ่งโดยประมาณคือ 6 – 10 สัปดาหภายหลังการออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ การปรับตัวของรางกายที่สําคัญ ไดแก
1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด
1.1 ลดการเตนหัวใจ ณ.การทํางานระดับ submaximal workload

1.2 เพิ่ม submaximal และ maximal O2 pulse
.
1.3 เพิ่ม VO2max
1.4 ลดแรงดันโลหิต และปริมาณไขมัน (serum cholesterol)
2. ระบบหายใจ ทําให lung ventilation มีประสิทธิภาพมากขึ้น20
2.1 เพิ่ม Vital capacity
2.2 เพิ่ม Max. minute ventilation ระหวางออกกําลังกาย
2.3 ลด Ventilatory equivalent for O2 (VE/Vo2)
3. ระบบกระดูกและกลามเนื้อ
3.1 เพิ่มกําลังกลามเนื้อ แตไมพบ hypertrophy ในกลามเนื้อผูสูงอายุ21
3.2 เพิ่มองคประกอบแรธาตุของกระดูก
ขอควรระวัง ขอจํากัด และปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกําลังกายในผูสูงอายุ
1. ในผูส ูงอายุที่ไมเคยมีการออกกําลังกายมากอน ใหเริ่มจากการออกกําลังกายเบาๆ คอยๆ เพิ่ม
ความหนักของการออกกําลังอยางชาๆ โดยสังเกตการเตนของชีพจร และอาการหอบเหนื่อย
(perceived exertion) เปนสําคัญ
2. ควรมีระยะอุนเครื่อง (warm up) เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนออกกําลังกาย จะชวย
เพิ่มปริมาณเลือดไปยังกลามเนื้อสวนปลาย ชวยเพิ่มอุณหภูมิของเนื้อเยื่อตางๆ ในรางกาย ซึ่ง
จะมีประโยชนคือปองกันการบาดเจ็บตอระบบขอตอและกลามเนื้อได เนื่องจากในผูสูงอายุจะ
พบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ collagen-elastin ratios22 ทําใหความยืดหยุนของเนื้อเยื่อ
เกีย่ วพันลดลงกวาในวัยหนุมสาว 3-4 เทา23 จึงควรมีการอุนเครื่อง (warm up) เพื่อชวยปอง
กันการฉีกขาดของเอ็นและกลามเนื้อเสมอ
3. ระยะผอนคลาย (cool down) เปนชวงเวลาที่ระบบตางๆ ในรางกาย โดยเฉพาะระบบไหลเวียน
กําลังปรับตัว เพื่อคืนสูสภาวะปกติ จึงสําคัญมากในผูสูงอายุ เนื่องจากขณะออกกําลังกาย จะมี
การสูบฉีดเลือดไปยังกลามเนื้อแขนและขาในปริมาณที่มากกวาปกติ 4 – 5 เทา เมื่อหยุดออก
กําลังกายทันที reflex vasodilatation ยังไมกลับคืนสูปกติรวมกับขาดการบีบตัวของกลาม
เนื้อเพื่อไลเลือดกลับสูหัวใจ ทําให venous return ลดลงชั่วขณะ ซึ่งเปนผลตอ cardiac
output ทําใหความดันโลหิตลดลง เลือดที่ไปยังสมองจึงลดลงชั่วคราว เกิดอาการมึนงง เวียน
ศีรษะได ในผูที่มีโรคเสนเลือดหัวใจตีบบางสวน อาจทําใหเกิดการแนนหนาอกหรือหัวใจวาย
4. ควรรูจักอาการที่บงบอกวาออกกําลังกายหนักเกินไป ไดแก
• ชีพจรขณะออกกําลังกายสูงกวาคาที่กําหนด
• นอนหลับไมสนิทเหมือนปกติ

• วันรุงขึ้นยังมีอาการกลามเนื้อลามาก
5. ไมอาบนํ้าทันทีหลังออกกําลังกาย ควรรออยางนอย 5-10 นาที ใหอุณหภูมิของรางกายลดตํ่าลง
และไมควรใชนํ้าที่รอนเกินไป
6. เลีย่ งการออกกําลังกายชนิดที่ตองกลั้นหายใจ เนื่องจากจะทําใหความดันโลหิตเพิ่มสูงได
7. หลีกเลี่ยงการแขงขัน เนื่องจากความตื่นเตนจะกระตุนระบบประสาทอัตโนมัติใหหลั่งสาร
catecholamine และทําใหหัวใจเตนผิดปกติได (ventricular arrhythmia)24
8. เปนไข ไมสบาย ไมควรออกกําลังกาย และถาผูสูงอายุหยุดออกกําลังกายระยะหนึ่ง และจะเริ่มตน
ออกกําลังกายใหม ควรลดขนาดของการออกกําลังกายลงจากเดิมกอน แลวคอยๆ เพิ่มภายหลัง
ทําอยางไรใหผูสูงอายุออกกําลังกายเปนประจํา?
การกระตุนใหผูสูงอายุเริ่มออกกําลังกายนั้น นาจะเปนการชี้ใหเห็นถึงคุณประโยชนที่จะไดรับจาก
การออกกําลังกายอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ สวนการคงการออกกําลังกายอยางตอเนื่องนั้น เปนสิ่งที่ยาก
มากขึ้น อยางไรก็ตามมีคําแนะนําที่อาจชวยไดดังตอไปนี้ คือ
1. เริม่ ออกกําลังกายดวยวิธีที่ถูกตอง เพื่อเปนการลดภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นระหวางเริ่มออก
กําลังกายใหมๆ เชน ปวดยอกกลามเนื้อ ขออักเสบ เปนตน เพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอการออก
กําลังกาย
2. ทําการบันทึกการเตนของชีพจรขณะพัก เมื่อเริ่มออกกําลังกาย และติดตามดูการเปลี่ยนแปลง
การเตนของชีพจรเมื่อเวลาผานไป เชน 1 เดือน, 2 เดือนตอมา การเตนของชีพจรที่ชาลง จะ
ชวยบอกถึงสมรรถภาพของรางกายที่ดีขึ้นตามลําดับ ซึ่งบงบอกถึงความฟตพรอมและความ
แข็งแรงของรางกาย
3. การมีเพื่อนรวมออกกําลังกาย หรือการออกกําลังกายเปนกลุม เชน การออกกําลังในชมรม
ผูสูงอายุ ทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีสังคมกับผูอื่นดวย นาจะเปนอีกวิธีหนึ่ง
ทีช่ ว ยคงการออกกําลังกายเปนประจําอยางตอเนื่อง
สรุป
การออกกําลังกายเปนสิ่งดี ใหประโยชนมากมาย ถาทําไดถูกวิธี แมในผูสูงอายุก็อาจกระทําได และ
ใหประโยชนมากเชนกัน อาจสรุปหลักการออกกําลังกายในผูสูงอายุได ดังตอไปนี้
1. เริ่มทําจากนอยไปมาก ตามความสามารถของแตละบุคคล
2. ทําอยางถูกวิธี ทั้งขนาด ระยะเวลา และความถี่ของการออกกําลังกาย
3. อยาลืมระยะอุนเครื่องเมื่อจะเริ่มออกกําลังกาย เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรางกาย

4. หามหยุดออกกําลังกายทันที อันตราย อาจเกิดภาวะหัวใจวายได ตองมีระยะผอนคลายเสมอ
5. เลือกชนิดการออกกําลังใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูนั้น
ผูส ูงอายุที่มีการออกกําลังกายเปนประจําสามารถพัฒนา functional capacity ไดอยางแนนอน
แมวาจะตองใชเวลานานกวาวัยหนุมสาวบาง โดยประมาณ 6 - 10 สัปดาห จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง การ
ออกกําลังกายใหประโยชนหลายประการ ซึ่งจะชวยใหชวงชีวิตที่เหลืออยูดําเนินไปอยางมีคุณภาพ มีคุณคา
สามารถดํารงชีวิตอยางอิสระ ทําใหผูสูงวัยเหลานี้มีความสุขกาย และจิตใจที่แจมใสเบิกบาน อันเปนสิ่งที่พึง
ปรารถนาของผูสูงอายุทุกคน
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