Exercise in elderly 1

การออกกาลังกายในผูส้ ูงอายุ
การออกกาลังกาย เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์สาหรับคนทุกคนและทุกเพศทุกวัย แต่ถา้ ขาดการ
เตรียมพร้อมที่ดีก็อาจก่อให้เกิดปั ญหาหรือภาวะแทรกซ้อนตามมาได้โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุหรือ
ผูท้ ี่มีโรคประจาตัวอยูเ่ ดิมเนื่ องจากความเสื่อมสภาพของอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกาย
คนส่วนใหญ่ยงั คิดว่า การเสื่อมสภาพของร่างกายน่ าจะเกิดขึ้ นเมื่อย่างเข้าสู่วยั สูงอายุหรือ
วัยทอง แท้จริงแล้วร่างกายของคนเราเริ่มเข้าสู่วยั เสื่อมตั้งแต่อายุ 30 ปี การเสื่อมโทรมของร่างกาย
จะช้าหรือเร็วขึ้ นกับปั จจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความแข็งแรงของร่างกาย ตัวอย่างเช่น โรคประจาตัว
แบบแผนการดาเนิ นชีวิตรวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การ
ออกกาลังกาย การมีงานทา สภาวะทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
ผลของการควบคุมพฤติกรรมสุขภาพ แม้จะไม่สามารถหยุดยัง้ ความเสื่อมให้หยุดนิ่ งอยูก่ บั ที่
ได้ แต่ก็สามารถชะลอความแก่ ทาให้คนเรามีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผูส้ ูงอายุ
ผูส้ งู อายุมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่สาคัญดังนี้
1. ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้ อลดลง เนื้ อกระดูกจะบางลงโดยเฉพาะใน
เพศหญิงวัยหลังหมดประจาเดือน ข้อต่อต่างๆ เริ่มเสื่อมคลอนโดยเฉพาะตาแหน่ งที่
ต้องรับน้ าหนักตัว กล้ามเนื้ อบางส่วนฝ่ อลีบ มวลกล้ามเนื้ อลดลงกว่าร้อยละ 50 ทาให้
เกิดอาการล้าและอ่อนแรงง่าย การทรงเสียไป เสี่ยงต่อการหกล้มและกระดูกหัก
2. หัวใจและปอดทางานลดลง การสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซ
ของปอดลดลง ทาให้เหนื่ อยง่าย ออกกาลังกายได้ไม่นาน การเปลี่ยนแปลงของหัวใจได้
แสดงไว้ในรูปที่ 1
3. ระบบประสาทเสื่อม การตอบสนองช้าลง ผูส้ งู อายุมกั มีความจาเสื่อมโดยเฉพาะ
ความจาในปั จจุบนั จาได้เฉพาะเรื่องราวในอดีต สมองสัง่ งานช้า ทาให้การประสานงาน
ของกล้ามเนื้ อลดลง
4. การหลั ่งฮอร์โมนผิดปกติ ทาให้เกิดโรคบางชนิ ด เช่น เกิดโรคเบาหวานจากการหลัง่
ฮอร์โมนอินซูลิน (insulin) ลดลง เกิดโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) จากการหลัง่
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ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ที่ลดลง ทาให้กระดูกหักหรือยุบง่ายเมื่อได้รบั บาดเจ็บที่
ไม่รุนแรง
ปริ มาณเลือดออกจากหัวใจปกติหรื อลดลง
( cardiac output)

ความดันโลหิ ตซีสโตลีเพิ่มขึ้น
 systolic blood
pressure

อัตราการใช้ออ็ กซิ เจนสูงสุ ดลดลง
( VO2 max)

กล้ามเนื้ อหัวใจคลายตัวรับเลือดได้นอ้ ยลง
( end diastolic volume)

หัวใจโตขึ้น

กล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายหนาตัวเพิม่ ขึ้น

(cardiomegaly)

(left ventricular hypertrophy)

ชีพจรที่ข้ นึ ได้สูงสุ ดลดลง
( maximum heart rate)

ปริ มาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจแต่ละครั้งลดลง
( stroke volume)

รูปที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็ นผลจากการออกกาลังกายชนิ ดแอโรบิก
5. การทางานของระบบขับถ่ายปั สสาวะลดลง ผูส้ ูงอายุมกั จะมีไตเสื่อม ในเพศชายมักมี
ต่อมลูกหมากโตทาให้ปัสสาวะลาบาก ในเพศหญิงอาจมีกระบังลมเชิงกรานหย่อน
ส่งผลให้กระเพาะปั สสาวะหย่อนและมีปัสสาวะคัง่ ค้างติดเชื้ อง่าย บางรายปั สสาวะเล็ด
เนื่ องจากกลั้นปั สสาวะไม่อยู่
6. มีโรคที่เกิดจากความเสื่อมตามอายุหรือโรคประจาตัวอื่นๆ ได้แก่ โรคข้อเสื่อม
ประสาทหูและประสาทตาเสื่อมลง เกิดภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน
เป็ นต้น
การออกกาลังกายในผูส้ ูงอายุ
การออกกาลังกายในผูส้ ูงอายุ แบ่งกว้างๆเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. การออกกาลังกายหรือการบริหารเฉพาะส่วน มักใช้เพื่อการรักษาโรค เช่น การบริหาร
ข้อไหล่ในผูป้ ่ วยโรคไหล่ติด การบริหารกล้ามเนื้ อหลังในผูป้ ่ วยที่มีอาการปวดหลัง และการ
บริหารกล้ามเนื้ อรอบข้อเข่าในกรณีที่มีขอ้ เข่าเสื่อม เป็ นต้น
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2. การออกกาลังกายโดยทั ่วไป เป็ นการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพหรือนันทนาการ ใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต และเพื่อผ่อนคลาย
การออกกาลังกายที่จะกล่าวถึงในตอนต่อไป หมายถึงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพหรือที่
นิ ยมเรียกกว่าการออกกาลังกายชนิ ดแอร์โรบิก (aerobic exercise) หมายถึงการออกกาลังกายที่
กล้ามเนื้ อมีการเกร็งตัวและคลายตัวสลับกันอย่างต่อเนื่ องในระยะเวลาที่กาหนด เช่น การเดินเร็ว
หรือวิ่งเหยาะๆ การออกกาลังกายชนิ ดนี้ ช่วยเพิ่มความทนทาน (endurance) ของระบบไหลเวียน
โลหิตและการทางานของปอด เนื่ องจากเป็ นการออกกาลังกายชนิ ดที่ตอ้ งใช้ออกซิเจนในการ
สันดาปไขมันเพื่อสร้างพลังงานให้แก่กล้ามเนื้ อ
ประโยชน์ของการออกกาลังกายในผูส้ ูงอายุ
ผูส้ งู อายุจานวนมากถูกลูกหลานห้ามทางาน ห้าทากิจกรรมที่ตอ้ งออกแรง ให้พกั ผ่อนให้
มาก เพราะกลัวว่าร่างกายของผูส้ งู อายุจะเสื่อมเร็ว จึงมักจะให้อยูเ่ ฉยๆ ซึ่งเป็ นความเข้าใจผิดอย่าง
มาก ความจริงแล้วการออกกาลังกายเป็ นการดารงไว้ซึ่งการทาหน้าที่ที่ดีของระบบต่างๆของ
ร่างกาย และทาให้อายุยืนยาวขึ้ น เพราะโดยปกติมนุ ษย์ตอ้ งมีการเคลื่อนไหวอย่างเพียงพอเพื่อช่วย
ให้ระบบต่างๆของร่างกายทาหน้าที่ได้อย่างปกติ และเสื่อมช้าลง แต่ถา้ อยูเ่ ฉยๆสมรรถภาพทางกาย
และการทางานของระบบต่างๆจะเสื่อมลงตามเวลา ตามกฎแห่งการใช้และไม่ใช้ (use and disuse)
ประโยชน์ของการออกกาลังกายในผูส้ งู อายุ
1. ผลต่อหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต
a. ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจแข็งแรงและสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น ลดอัตราการเต้นของหัวใจทั้ง
ในขณะพักและออกกาลังกาย ทาให้ไม่เหนื่ อยง่าย
b. ลดแรงต้านทานของหลอดโลหิตส่วนปลาย ทาให้ความดันโลหิตลดลง และลด
ความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง
c. ลดปริมาณไขมันชนิ ด triglyceride และ LDL cholesterol และเพิ่ม HDL cholesterol
จึงลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
2. ช่วยควบคุมน้ าหนักตัว ไม่ให้อว้ นเกินไป
3. ช่วยให้ฮอร์โมน insulin ออกฤทธิ์ดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน และลดปริมาณการใช้
ยาในผูป้ ่ วยเบาหวาน
4. ทาให้กล้ามเนื้ อประสานงานดีขึ้นช่วยในการทรงตัว ลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม
5. ช่วยชะลอความแก่ ทาให้กระฉับกระเฉง
6. ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทางานได้ดีขึ้นทั้งการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร
7. ช่วยให้ระบบภูมิคุม้ กันทางานได้ปกติ ไม่เจ็บป่ วยง่าย
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8. สุขภาพจิตดีขึ้น ลดความวิตกกังวล คลายเครียด มีสมาธิในการทางานและอารมณ์ดี หาย
จากอาการซึมเศร้า หดหู่ รูส้ ึกชีวิตมีคุณค่ามากขึ้ น
9. ทาให้นอนหลับได้ดี
การเตรียมตัวสาหรับผูส้ ูงอายุสาหรับการออกกาลังกาย
1. ทาการตรวจสุขภาพก่อนออกกาลังกาย ผูส้ งู อายุที่ไม่ได้ออกกาลังกายเป็ นประจาหรือมีโรค
ประจาตัวอยูเ่ ดิม ควรได้รบั การตรวจสุขภาพและปรึกษาแพทย์ก่อนจะเริ่มออกกาลังกาย
โดยเฉพาะสภาพการทางานของหัวใจ ปอด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ระดับไขมันใน
เลือด รวมทั้งความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ
2. ไม่ควรสูบบุหรี่ ทั้งขณะออกกาลังกายหรือขณะพัก ถ้าจะให้ดีควรงดสูบบุหรี่
3. สวมเสื้ อผ้าที่เหมาะกับสภาพอากาศ ถ้าอากาศร้อนควรสวมเสื้ อผ้าบางสบาย เช่น ผ้าฝ้ าย
เพราะช่วยระบายความร้อนได้ดี ถ้าอากาศหนาวควรใส่เสื้ อผ้าที่ให้ความอบอุ่นเพียงพอ แต่
ต้องไม่รุ่มร่ามจนทาให้สะดุดล้ม
4. สวมรองเท้าที่เหมาะสมกับเท้า มีสายรัดให้กระชับ ถ้าเลือกออกกาลังกายที่ตอ้ งวิ่งหรือเดิน
มาก ต้องพิถีพิถนั ในการเลือกรองเท้าเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ นเบาหวานซึ่งเสี่ยงต่อการ
เป็ นแผลเรื้ อรังที่เท้า พื้ นรองเท้าต้องนุ่ มและยืดหยุน่ ดี ไม่รดั หรืกดั
5. ออกกาลังกายในเวลาที่สะดวกสาหรับตนเอง
6. เลือกสถานที่ที่สะดวก ถ้าเป็ นการออกกาลังกายกลางแจ้งไม่ควรออกกาลังกลางวัน
ท่ามกลางแดดจัดๆ ถ้าออกกาลังกายภายในบ้านควรให้มีอากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการออก
กาลังกายใกล้ถนนที่เสี่ยงต่อการได้รบั อุบตั ิเหตุจากรถยนต์
7. ไม่ควรออกกาลังกายโดยลาพัง ถ้าเป็ นได้ควรมีเพื่อนขณะออกกาลังกาย นอกจากจะได้รบั
ความสนุ กและอบอุ่นแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือกันได้ในกรณีที่เกิดปั ญหาขณะออกกาลัง
กาย
8. ชนิ ดและวิธีการออกกาลังกายในผูส้ งู อายุ ทาได้หลายวิธีขนกั
ึ้ บ ความชอบ สถานที่ เวลาที่
เอื้ ออานวย เพื่อน และ ข้อจากัดในการออกกาลังกายเนื่ องจากโรคประจาตัวที่มีอยู่ การ
เลือกชนิ ดและวิธีการให้เหมาะสมสาหรับแต่ละบุคคลนั้นพิจารณาจากปั จจัยหลายอย่าง
ได้แก่
7.1 อายุ (age) ถ้าไม่เคยออกกาลังกายมาก่อน แนะนาให้เริ่มจากการเดินธรรมดาก่อน
แล้วปรับเพิ่มความเร็วอย่างช้าๆใน 1-2 สัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัว แต่ถา้ เป็ น
คนที่ออกกาลังกายสมา่ เสมออยู่ก่อนแล้ว สามารถออกกาลังกายต่อได้ แต่ตอ้ งเพิ่ม
ความระมัดระวัง มากขึ้ นถ้ามีโรคประจาตัว
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7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
7.7

7.8
-

-

เพศ (sex) เพศหญิงจะมีความสามารถในการออกกาลังกายน้อยกว่าเพศชาย
เพราะมีมวลกล้ามเนื้ อน้อยกว่าและความเข้มข้นของเลือดตา่ กว่า
น้ าหนัก (weight) คนที่น้ าหนักตัวเกินหรืออ้วนอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมด้วย
ก่อนจัดโปรแกรมการออกกาลังกายให้ควรได้รบั การตรวจประเมินสุขภาพก่อน
รวมทั้งหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายที่มีการกระแทกข้อต่อโดยตรง โดยเฉพาะข้อที่
ต้องรับน้ าหนักตัวมากๆ เช่น ข้อเข่า
การทรงตัวและการเดิน (gait and balance) ผูส้ งู อายุที่ทรงตัวได้ไม่ดีตอ้ งระมัดระวัง
ให้มากขึ้ นเพราะอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะขณะเดินหรือวิ่ง
ระยะเวลาในการออกกาลังกาย (duration) ถ้าไม่เคยออกกาลังกายมาก่อน อาจเริ่ม
จากการเดินหรือวิ่งเหยาะๆเพียง 5-10 นาทีก่อน จากนั้นค่อยปรับเพิ่มเวลาขึ้ นช้าๆ
จนถึง 30 นาทีหรือ 60 นาทีต่อครั้ง ทั้งนี้ ต้องขึ้ นอยูก่ บั สภาพร่างกายของผูส้ งู อายุ
แต่ละคนด้วย
ความถี่ (frequency) ถ้าเป็ นไปได้ควรออกกาลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ แม้จะทาได้
น้อยกว่านี้
ความหนัก (intensity) ความหนักของการออกกาลังกายประเมินได้จากอัตราการ
เต้นของหัวใจ (heart rate) ผูส้ งู อายุควรออกกาลังกายเบาๆหรือหนักปานกลาง
(mild-moderate intensity) ให้อตั ราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้ นประมาณร้อยละ 60-80
ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (maximum heart rate)
ภาวะที่ผูส้ งู อายุควรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการออกกาลังกายได้สรุปไว้ใน
ตารางที่ 1 ระหว่างออกกาลังกายถ้าเกิดอาการผิดปกติ (ตารางที่ 2) ควรหยุดพัก
และในการออกกาลังกายครั้งต่อไปควรลดความหนักลง เพราะอาการดังกล่าวเป็ น
สัญญาณบ่งบอกว่าได้ออกกาลังกายมากหรือหักโหมเกินกว่าที่สภาพร่างกายจะรับ
ได้
ชนิ ดของการออกกาลังกาย
ไม่ควรออกกาลังกายที่ตอ้ งเกร็งกล้ามเนื้ อหรือออกแรงเบ่งมาก (เช่น ยกน้ าหนัก)
หลีกเลี่ยงการออกกาลังกายที่มีแรงกระแทกหรือเกิดแรงเครียดต่อข้อต่อ
โดยเฉพาะข้อที่ตอ้ งรับน้ าหนักตัว เช่น การกระโดด การเดินขึ้ นลงบันไดที่สูง
มากๆ หรือนัง่ ยองๆ
ไม่ควรออกกาลังกายที่ตอ้ งใช้ความเร็วสูงหรือเปลี่ยนทิศทาง เพราะจะหกล้มง่าย
หลีกเลี่ยงการแข่งขันทุกชนิ ด ไม่วา่ เป็ นการแข่งขันกับคนหรือเวลา
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- ควรให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกกาลังหรือเคลื่อนไหว ไม่ควรเน้นส่วนใดส่วน
หนึ่ งมากเกินไป เพราะอาจทาให้ได้รบั บาดเจ็บได้
7.9 พื้ นสนาม ไม่ควรออกกาลังกายบนพื้ นสนามที่ลาดชัน ลื่น หรือ พื้ นสนามไม่เรียบ
เป็ นหลุมบ่อ ที่สงู หรือออกกาลังกายใกล้ถนนที่มีรถวิ่งผ่าน
7.10 สภาพแวดล้อม ควรออกกาลังกายในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่รอ้ นหรืออบอ้าว
เกินไป เพราะจะทาให้ร่างกายเสียน้ าและเกลือแร่ ระบายความร้อนได้ไม่ดี เกิด
อาการอ่อนเพลียง่าย
7.11 อุปนิ สยั ของผูส้ ูงอายุ ควรเลือกชนิ ดของการออกกาลังกายที่เข้ากับอุปนิ สยั ของแต่
ละคน เพราะสามารถปฏิบตั ิได้อย่างสมา่ เสมอและยัง่ ยืน
ตารางที่ 1 ภาวะที่ผสู ้ ูงอายุควรหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการออกกาลังกาย
1. มีอาการเจ็บแน่ นหน้าอก ที่ยงั ควบคุมอาการไม่ได้
2. ความดันซีสโตลิก (systolic BP) ขณะพัก > 200 มม.ปรอท
3. ความดันไดแอสโตลิก (diastolic BP) ขณะพัก > 100 มม.ปรอท
4. มีความดันโลหิตสูงขณะออกกาลังกาย
- ความดันซีสโตลิก > 250 มม.ปรอท
- ความดันไดแอสโตลิก > 120 มม.ปรอท
5. ลิ้ นหัวใจตีบ ขนาดปานกลางถึงรุนแรง
6. จังหวะการเต้นของหัวใจไม่สมา่ เสมอ (arrhythmia)
7. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ (> 100 ครั้ง/นาที) และยังควบคุมไม่ได้
8. ภาวะหัวใจวาย
9. มีการติดเชื้ อหรือการอักเสบของเยือ่ บุ หรือกล้ามเนื้ อหัวใจ
10. ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด (vascular thrombosis) ระยะแรก
11. หลอดเลือดดาอักเสบ (thrombophlebitis)
12. เป็ นไข้ ปวดข้อ หรือมีอาการเจ็บป่ วยเฉียบพลัน
13. ตรวจพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
14. มีอาการเวียนศรีษะ
15. ได้รบั ยาบางชนิ ด
16. สภาวะแวดล้อม และภูมิอากาศไม่เหมาะสม
17. หลังรับประทานอาหารมื้ อหลักไม่เกิน 2 ชัว่ โมง

ตารางที่ 2 อาการที่ควรหยุดพักการออกกาลังกายทันที
1. อาการเจ็บแน่ นหน้าอก
2. มึนงง เวียนศรีษะ หรือเดินเซ
3. ไอมากผิดปกติ
4. คลื่นไส้ อาเจียน
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5. ใจสัน่ เหนื่ อย หายใจไม่อิ่ม
6. ปวดน่ อง เป็ นตะคริว กล้ามเนื้ ออ่อนล้า
7. หน้าซีด หรือแดงคล้า
8. หายใจลาบากหรือหายใจเร็วเกิน 10 นาที หลังหยุดพัก
9. ชีพจรเต้นช้าลง
10. ปวดข้อ
11. น้ าหนักตัวขึ้ นชัดเจน

ขั้นตอนการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายแต่ละครั้งประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
1. การเหยียดและยืดกล้ามเนื้ อ (stretching exercise)
2. การอุ่นเครื่อง (warm up)
3. การออกกาลังกายต่อเนื่ อง เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ายน้ า ปั ่นจักยาน รามวยจี น กาย
บริหาร
4. การเบาเครื่อง (cool down)
การเหยียดและยืดกล้ามเนื้ อ
ก่อนออกกาลังกายควรบริหารโดยการยืดข้อและมัดกล้ามเนื้ อต่างๆอย่างเป็ นระเบียบ จาก
บนลงล่าง จากส่วนต้นไปหาส่วนปลาย เป็ นการเพิ่มความยืดหยุน่ ของข้อต่อและกล้ามเนื้ อ และช่วย
ลดการบาดเจ็บต่อเนื้ อเยื่อและข้อต่อขณะออกกาลังกายเต็มที่โดยยืดกล้ามเนื้ อออกช้าๆจนรูส้ ึกตึง
แล้วค้างไว้ นับ 1-15 จึงกลับมาท่าตั้งต้น ทาท่าละ 3-5 ครั้ง ให้ทา 5-10 นาที (รวมถึงเวลาอุ่นเครื่อง
และเบาเครื่องด้วย) ในผูส้ ูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัวควรหาที่เกาะยึดเพื่อป้องกันการหกล้ม
และไม่ควรใช้วิธีสะบัดแขนหรือขารุนแรงเพราะจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
การอุ่นเครื่อง
เป็ นการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ หลังจากยืดกล้ามเนื้ อให้เริ่มเดินเร็วๆหรือวิ่ง
เหยาะๆ 3-5 นาทีก่อนเพื่อให้หวั ใจเต้นเร็วขึ้ น การที่ร่างกายอบอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้ อและเอ็น
สามารถยืดตัวได้ดีขึ้น
เริ่มออกกาลังกาย
เป็ นขั้นตอนของการออกกาลังกายชนิ ดที่ต้งั ใจไว้ ผูส้ งู อายุควรเลือกวิธีการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกับสภาพร่างกายจึงจะเป็ นประโยชน์ แนะนาให้ออกกาลังกายที่ตอ้ งใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ๆ
7
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ที่ไม่ตอ้ งออกแรงมาก มีความต่อเนื่ อง และใช้เวลานานพอควร เช่น การวิ่ง วิ่งเหยาะๆ ปั ่นจักรยาน
กิจกรรมเข้าจังหวะ ว่ายน้ า ไทเก็ก หรือราไม้พลอง ที่เรียกว่าการออกกาลังกายชนิ ดแอร์โรบิก
ให้ออกกาลังกายด้วยความหนักปานกลางและไม่ควรหักโหม ให้อตั ราการเต้นของหัวใจเพิ่ม
เป็ นร้อยละ 60-80 ของ อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 220 – อายุ (ปี )
ตัวอย่าง อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในคนอายุ 67 ปี = 220 - 67 = 153 ครั้งต่อนาที
ดังนั้นเป้าหมายของอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างออกกาลังกาย = (153x60)/100 – (153x80)/100 =
92-124 ครั้งต่อนาที แล้วให้ออกกาลังกายอยูท่ ี่ระดับนี้ ติดต่อกันนาน 20-30 นาที
แต่ถา้ เป็ นผูส้ ูงอายุที่ไม่เคยออกกาลังกายมาก่อน ในครั้งแรกของการออกกาลังกายให้เริ่ม
ออกกาลังกายเบาๆก่อน ไม่ควรรีบร้อนเพิ่มความหนักจนอัตราการเต้นของหัวใจสูงถึงเป้าหมาย
เมื่อเห็นว่าปรับตัวได้แล้ว จึงค่อยเพิ่มความหนักของการออกกาลังกายในครั้งต่อไปอย่างช้าๆ จนใน
ที่สุดสามารถทาให้ชีพจรเพิ่มขึ้ นเป็ นร้อยละ 60-80 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
ในทางปฎิบตั ิเราพบว่าผูส้ งู อายุที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
เบาหวาน หรืออายุมาก อาจปรับตัวไม่ได้ ไม่สามารถออกกาลังกายต่อเนื่ องกันได้นานถึง 30
นาที วิธีง่ายๆในการประเมินอาการคือให้สงั เกตว่าผูส้ งู อายุยงั สามารถพูดคุยได้หรือไม่ขณะออก
กาลังกาย ถ้าพูดคุยได้ส้นั ๆและหายใจหอบ แสดงว่าเหนื่ อยมากเกินไป กรณีเช่นนี้ ไม่ควรหักโหม
อนุ โลมให้ออกกาลังกายสลับกับการหยุดพักเป็ นระยะๆ แล้วนับรวมเวลาที่ออกกาลังกายในแต่ละ
ครั้งได้
ผูส้ งู อายุควรสังเกตอาการและความรูส้ ึกของตนเองระหว่างออกกาลังกายว่าเป็ นอย่างไร ถ้า
รูส้ ึกเหนื่ อยมากเกินไป ควรลดความหนักลง แต่ถา้ รูส้ ึกเบาไปอาจเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยได้
การเบาเครื่อง
เป็ นช่วงที่ให้ผ่อนการออกกาลังกายลงทีละน้อย เช่น ถ้ากาลังวิ่งอยูก่ ็ให้ลดความเร็วลงเป็ น
วิ่งเหยาะๆ เดินเร็วๆ แล้วช้าลงตามลาดับ การเบาเครื่องเป็ นสิ่งสาคัญถ้าหยุดออกกาลังกาย
กระทันหันอาจเป็ นเหตุให้เป็ นลมหรือถึงกับเสียชีวิตได้ เพราะปริมาณเลือดส่วนใหญ่จะยังตกค้างอยู่
บริเวณขา ไหลกลับเข้าสู่หวั ใจลดลง ทาให้ปริมาณเลือดที่สบู ฉีดออกจากหัวใจลดลงทันที สมองอาจ
ได้รบั เลือดไม่พอและเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็ นลมได้ สาหรับผูท้ ี่มีเส้นเลือดหัวใจตีบอยูแ่ ล้วอาจมี
เลือดไปเลี้ ยงกล้ามเนื้ อหัวใจไม่พอ อาจเป็ นเหตุให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะ
นอกจากนี้ ระหว่างการเบาเครื่อง เลือดที่ยงั ไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้ อจะช่วยลาเลียงสาร
ตกค้างที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของกล้ามเนื้ อออกไปด้วย เช่น กรดแลคติก หรือเกลือ
โปแตสเซียม ช่วยลดอาการปวดระบมกล้ามเนื้ อภายหลังออกกาลังกายได้
_______________________________________________________________
-http://www.elder web.com/health.html.
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