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การออกกําลังกายเป็นสิงจําเป็นสําหร ับ

ผู้สูงอายุ  ผลดีของการออกกําลังกายคือลดปจัจัย

เสยีงต่อการเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด  เพิมความ

แขง็แรงให้กล้ามเนือและข้อ [1]  ส่งเสรมิการลด

นําหนกั [2]  เพมิความสามารถในการทํางานส่งผลให้

คณุภาพชวีติดขีนึ  วธิกีารออกกาํลงักายให้ไดผ้ลดนีัน

ผูสู้งอายุควรทราบหลักการออกกําลังกายทีถูกต้อง  

ได้แก่ การปฏิบตัิตนทีถูกต้องในการออกกําลังกาย  

การเลือกวธิีการออกกําลงักายทีเหมาะสมกบัตนเอง  

ขอ้พึงระวงัในการออกกําลงักายและโรคประจําตวัที

เป็นขอ้หา้มในการออกกาํลงักาย     

 

หลกัการออกกาํลงักายในผูสู้งอายุ 

 ผู้สูงอายุควรออกกําลังกายอย่างต่อเนือง

นานประมาณ 30-45 นาที  แต่ควรเรมิต้นดว้ยเวลา

น้อยๆกอ่น  แล้วค่อยๆเพิมเวลาการออกกําลงัตามที

กําหนด  กิจกรรมการออกกําล้งกายอาจจะเป็นการ

เคลือนไหวร่างกายทุกรุปแบบ เช่น เดิน วงิเหยาะๆ 

ถีบจักรยาน ว่ายนํา พายเรือ ตีกอล์ฟ ทํางานบ้าน 

เดินขึนบันได จ่ายกบัข้าว เต้นรํา เลียงเด็ก ถ้าทํา

ต่อเนืองในระยะเวลานานเพียงพอกน็ับเป็นการออก

กาํลงักาย  ผูท้ีออกกําลงักายจะต้องประยุกต์รูปแบบ

การออกกําลังกายให้เหมาะสมกบัตนเอง  การออก

กําลังกายจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อ

ร่างกาย  การออกกําลังกายทีดีควรทีจะให้ความ

เพลิดเพลินหรอืทําให้รูส้กึสนุกกบัการออกกําลงักาย

ชนิดนนั  ดงันนัการออกกาํลงักายทดีคีวรเป็นแบบทีผู้

ทีต้องการออกกําลังกายชอบและเป็นกิจกรรมที

เหมาะสมกบัสภาพรา่งกายของผูน้นั  

 วิธีการออกกําลังกายทีถูกต้องควรปฏิบัติ

ตามขนัตอนดงันีคอื  

 1. อบอุ่นร่างกาย เป็นการเตรียมความ

พร้อมของร่างกายก่อนการออกกําลังกายจริง  เป็น

การกระตุ้นให้ร่างกายมีการเตรียมตัวเพือให้เกิด

ประสทิธภิาพสูงสุดเมอืออกกําลงักายจรงิ  ทําให้การ

ประสานงานระหว่างกล้ามเนือหดรดัตัวดีขึน  การ

เคลือนไหวของข้อต่อต่างๆคล่องแคล่ว  ใช้เวลาใน

การอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาที  การอบอุ่น

รา่งกายควรทําโดยการเคลือนไหวร่างกายแบบเบาๆ  

เพือให้หวัใจเต้นเรว็ขนึจากขณะพกั  เช่น  การเดิน

ช้าๆ  หรือการออกกําลังกายยืดกล้ามเนือต่างๆ  

โดยเฉพาะบรเิวณ  แขน  ขา  เพือลดอาการบาดเจ็บ

ขณะออกกาํลงักาย  การอบอุ่นรา่งกายจะชว่ยยืดเวลา

การอ่อนล้าจากการออกกําลงักายออกไปได ้ และจะ

ทําให้ออกกําลังกายได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึน  

ในการอบอุ่นรา่งกายจําเป็นต้องคํานึงถึงอุณหภูมขิอง

สิงแวดล้อมด้วย  ถ้าสภาพแวดล้อมมีอากาศร้อน

อาจจะใชเ้วลาน้อย  แต่ถ้าอากาศหนาวจําเป็นต้องใช้

เวลานานมากขนึไปดว้ย [3] 

 2. เลือกประเภทของการออกกาํลงักาย   

การออกกําลังกายที เหมาะสมกับผู้สูงอายุมี 3 

ประเภท คอื   

     2.1 การออกกาํลงักายเพือเพิม 

สมรรถภาพปอดและหวัใจ   ควรทําต่อเนืองกนั 30-

40 นาที วิธีการออกกําลังกายแบบนีมอียู่หลายวิธ ี 

ควรเลอืกใหเ้หมาะสมในผูส้งูอายุแต่ละรายดงันี 

 การเดิน  ควรเรมิเดนิชา้ๆหรอืยืดกล้ามเนือ

กอ่นเพอือบอุ่นรา่งกาย  แล้วเดนิตามปกติให้ร่างกาย

ตนืตวัแล้วเรมิเดนิให้เรว็ขนึจนรูส้กึเหนือยชพีจรเต้น

เรว็แลว้จงึคอ่ยๆเดนิชา้ลงเพอืผอ่นคลายรา่งกาย 

 การถีบจกัรยาน  ให้เริมถีบช้าๆแล้วเพิม

ความเร็วและแรงขึนจนรู้สึกว่าชีพจรเต้นเร็วแล้ว

คอ่ยๆถบีชา้ลงเพอืผอ่นคลาย 



 การวิง  วธินีีอาจทําใหผู้ส้งูอายุหกล้มไดง้่าย

และเกดิแรงกระแทกทอีาจส่งผลเสยีต่อขอ้เข่าและขอ้

เทา้ของผูส้งูอายุได ้ แนะนําสาํหรบัผูส้งูอายุทีแขง็แรง

และเคยวงิเป็นประจําเท่านนั 

 การว่ายนํา  เป็นวธิกีารออกกาํลงักายทีดไีม่

เกิดแรงกระแทก  ควรเริมว่าย นําช้าๆหรือยืด

กล้ามเนือก่อนเพืออบอุ่ นร่างกาย  แล้วว่ายนํา

ตามปกติให้ร่างกายตืนตัวแล้วเรมิเว่ายนําให้เร็วขึน

จนรูส้กึเหนือยชพีจรเตน้เรว็แลว้จงึคอ่ยๆว่ายนําชา้ลง

เพอืผอ่นคลายรา่งกาย 

 การเต้นแอโรบิค  ควรใชท้่าเตน้ทเีหมาะสม

และปลอดภยัสําหรบัผูสู้งอายุ  ท่าเต้นควรเป็นแบบ

แรงกระแทกตําซึงเป็นการเคลือนไหวในวงกว้าง  มี

การยกเข่าสูงโดยเท้าข้างใดข้างหนึงอยู่ก ับพืน

ตลอดเวลา  จะไมม่กีารกระโดด  การวงิ  การเตะเท้า

สงู  พยายามลดแรงกระแทกโดยการย่อตวัลง  ยืดต้ว

ขนึ  เขย่งปลายเท้าเวลาวงิและกระโดด  นอกจากนี

ควรเลอืกใชร้องเทา้ทเีหมาะสม  พืนรองเท้ามวีตัถุกนั

กระแทกเพอืป้ องกนัการบาดเจบ็ทขีอ้เทา้ [4] 

      2.2 การออกกาํลงักายเพือเพิมความ

ยืดหยุ่นและการผ่อนคลาย  วธิีการออกกําลงักาย

แบบนีมจีุดมุง่หมายเพือยืดกล้ามเนือและขอ้ต่อต่างๆ  

เพิมความยืดหยุ่นคล่องตัวส่งผลต่อการเคลือนไหว  

ชว่ยในการทรงตวั  เช่น  การบรหิารร่างกายแบบยืด

เหยียดหรือการรํามวยจีน  สิงทีพึงระวังคือต้อง

พยายามยดืกลา้มเนืออย่างชา้ๆจนรูส้กึตึงโดยไม่รูส้กึ

เจบ็  เมอืถงึจุดทเีรมิจะเจบ็ใหย้ดืกล้ามเนือคา้งไวแ้ล้ว

ผอ่นคลายกลบัสูท่่าเดมิ 

      2.3 การออกกาํลงักายเพือเพิมความ

แขง็แรงและความทนทานของกล้ามเนือ  วธิีนีจะ

ทําให้ผู้สูงอายุสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ดีขึน  

ไดแ้ก ่

 การใช้ท่าบริหาร  เน้นการเคลือนไหวของ

ขอ้ต่อเป็นหลัก  เช่น  การบริหารคอด้วยท่ากม้เงย  

เอียงหมุนคอ  การบรหิารแขนโดยการเหยียดแขน  

กางและหุบแขน  หมนุเขา้หรอืหมุนออก  การบรหิาร

ลําตวัดว้ยการกม้เงย  เอียงดา้นขา้ง  หมุนตวั  สงิที

พงึระวงัคอืในผูส้งูอายุบางรายทีมปีญัหาเกยีวกบัการ

ทรงตวั  สายตา  ควรใชท้่านัง  ท่านอน  มากกว่าท่า

ยืน  ท่าทีบริหารไม่ควรเร็วเกินไปและต้องไม่มีการ

ออกแรงในการเหวยีงเพราะอาจเกดิการบาดเจ็บฉีก

ขาดของกลา้มเนือขอ้ต่อต่างๆได ้

 การออกกําลังกายโดยใช้อุปกรณ์ช่วย  

การออกกาํลงักายแบบนีจะใชใ้นผูส้งูอายุทมีกีลา้มเนือ

อ่อนแรงซงึต้องอาศยัอุปกรณ์  เช่น    เชอืกและรอก 

ซึงสามารถใชเ้ป็นอุปกรณ์ประจําบา้นทีช่วยผู้สูงอายุ

ฟืนฟูความแขง็แรงของกลา้มเนือขาทีอ่อนแรงไดด้ว้ย

ตนเอง  การประดษิฐ์อุปกรณ์ควรปรบัใหเ้หมาะสม ถ้า

ผูส้งูอายุมรีา่งกายสงูใหญ่และอว้นมากอาจต้องใชร้อก

และเชอืกทมีขีนาดใหญ่ไวร้บันําหนกัและชว่ยผอ่นแรง

ขณะออกกาํลงักาย [5]  

การออกกาํลงักายโดยการต้านแรง  โดย

ใชแ้รงตา้นจากภายนอกมาต้านการเคลือนไหว  เช่น  

การยกมอืขนึตา้นแรงกบัแรงจากมอืผูอ้นื  วธิีนีจะเพิม

ความแข็งแรงของกล้ามเนือได้ดีแต่ควรค่อยๆออก

กาํลงัอย่างไม่หกัโหม  ควรเรมิต้นเพียงเล็กน้อยแล้ว

ค่อยๆเพิมขึน  ควรทําอย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 ครงั  

สงิทพีงึระวงัคอืการออกกาํลงักายวธิีนีอาจทําให้ความ

ดนัโลหิตสูงขึนจึงไม่เหมาะกบัผู้สูงอายุทีมคีวามดนั

โลหิตสูง  ในการออกกําลงักายวธิีนีไม่ควรออกแรง

เกร็งกล้ามเนือค้างไว้นาน  เพราะอาจทําให้การ

ไหลเวียนโลหิตไม่ดีส่งผลให้เลือดไปเลียงสมองได้

น้อยลง  เกดิอาการมนึงงและหมดสตไิด ้    

  

ข้อพึงระวงัในการออกกาํลงักาย 

 ข้อพึงระวังในการออกกําลังกายสําหร ับ

ผูส้งูอายุมดีงันีคอื 

1. ผูส้งูอายุควรหลีกเลียงการออกกําลงักาย

ทีต้องใชแ้รงมากหรอืกจิกรรมทีไม่คุ้นเคย  เช่น การ

ออกกําลังกายด้วยท่าทีต้องใช้แรงในการยืดเหยียด

แขนขามากๆ  หรือการเต้นแอโรบิกทีต้องออกแรง

กระโดดหรือบดิเอวเร็วๆ  เพราะการออกกําลังกาย



เหล่านีจะทําใหก้ลา้มเนือฉีกขาดและหวัใจต้องทํางาน

หนกัขนึ 

 2. ผูสู้งอายุทีมีปญัหา เกียวกบัขอ้เข่า  ข้อ

เท้าหรอืขอ้สะโพก  ควรเลียงการออกกําลงักายทีลง

นําหนกักบัขอ้เหล่านี เชน่ วงิหรอืเตน้แอโรบกิ 

 3. ควรหลกีเลียงการออกกําลงักายในช่วงที

อากาศรอ้นจดัเพราะร่างกายอาจสูญเสยีเหงอืมากทํา

ใหอ้่อนเพลยีและเป็นลมไดจ้ากภาวะไม่สมดุลนําและ

อเิลคโตรลยัท์ในรา่งกาย  

 4. ควรเริมออกกําลังกายทีละน้อย  เช่น  

เรมิที  20 นาที/ครงั  แล้วค่อยๆเพิมเวลาตามความ

เหมาะสม ไม่หกัโหมหรอืปฏบิตัิตามคนอืนทีเขาออก

กําลงักายเป็นประจํา  ในช่วงแรกๆ  อย่าคดิว่าเหงอื

ยงัไม่ออกแสดงว่ายงัออกกําลังกายไม่เพียงพอ  ไม่

ปวดเมอืยหรอืนําหนกัตวัไมเ่ปลียนแสดงว่าออกกําลงั

กายไมไ่ดผ้ล [6] 

 5. ควรออกกําลงักายในช่วงทีมเีวลา  อย่า

คดิวา่จะต้องออกกําลงักายตอนเชา้ถึงจะดทืีสุด  การ

ออกกําลงักายทีดีไม่จําเป็นว่าจะต้องออกกําลังกาย

ตอนเชา้หรอืตอนเยน็ 

 6. ฝึกปฏิบตัิให้การออกกําลังกายนันเป็น

สว่นหนึงของกจิวตัรประจําวนั 

 7. ตังเป้ าหมายในการออกกําลังกายที

เป็นไปไดแ้ละสามารถทีจะปฏบิตัิได ้ เช่น ต้องการที

จะลดนําหนัก 2 กโิลกรมัใน 1 เดอืน  หรอืออกกําลงั

กายอย่างน้อย 2 วนั/สปัดาห์  เป็นตน้ 

 8. พบแพทย์เพือตรวจเช็คสุขภาพและ

วินิจฉัยภาวะทีเป็นอยู่อย่างละเอียด  ก่อนทีจะเริม

ออกกําลังกายอย่างเป็นกิจจะลักษณะ  เน้นตรวจ

ระบบหวัใจและหลอดเลือด  เนืองจากการออกกําลัง

กายอาจทําใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นทรีนุแรงขนึได ้

 9. ถ้ามีอาการผดิปกติ  เช่น  แน่นหน้าอก  

หายใจไมอ่อก  อ่อนเพลียผดิปกติ  เกดิอาการอืนๆที

ไมเ่คยเป็นมาก่อน  ให้หยุดออกกําลงักายและไปพบ

แพทย์ทนัท ี

 

โรคทีห้ามออกกาํลงักาย 

 โดยทัวไปการเจ็บป่ วยไม่ใช่ขอ้ห้ามในการ

ออกกําลงักาย  แต่ควรมกีารประเมนิว่าผูสู้งอายุเป็น

โรคใด  มภีาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรคทีต้องไดร้บั

คําแนะนําก่อนออกกําลงักายหรอืมโีรคทีเป็นขอ้ห้าม

ในการออกกาํลงักายหรอืไม ่ โรคทหีา้มออกกําลงักาย 

ไดแ้ก ่ กลา้มเนือหวัใจตายเฉียบพลนั หลอดเลือดดํา

อกัเสบและอุดตนั  มอีาการขอ้เสอืม  เป็นโรคตบัระยะ

รนุแรง  มกีารบาดเจบ็ของกลา้มเนือ  ผูป้ว่ยเบาหวาน

ทมีภีาวะนําตาลในเลอืดสงูและนําตาลในเลอืดตํา 

กล่าวโดยสรุปการการออกกําลงักายถือเป็น

พฤติกรรมสุขภาพทีสําคญัของผู้สูงอายุ  การออก

กําลังกายเป็นประจําจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกาย

แข็งแรง  และยังสามารถช่วยป้ องกันการเกิดโรค

ต่างๆไดอ้ีกดว้ย  ผูสู้งอายุควรเลือกประเภทของการ

ออกกาํลงักายทเีหมาะสมกบัตนเอง  โดยพึงระวงัโรค

ประจําตัวทีเป็นข้อห้ามในการออกกําลังกาย  การ

ออกกําลงักายทีดคีวรกระทําอย่างสมําเสมอและและ

ไมค่วรหกัโหมจนเกนิไป  เพือทีจะไดไ้ม่เป็นอนัตราย

ต่อสขุภาพ   
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