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บทคัดย่อ
มนุษย์เราทุกคนคงหลีกเลีย่ งไม่ได้กบั การทีต่ อ้ งเข้าสู่วยั ผูส้ งู อายุหากมีการดาเนินชีวติ ตามวงจรของชีวติ
ั บนั นี้โลกกาลังเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) ซึง่ วัยผูส้ งู อายุน้ไี ด้ถูกหลายคนมองว่าเป็นวัยทีม่ ี
ทีป่ กติ ในปจจุ
ั
ปญหา ไม่ว่าจะเป็ นด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
โรคหัวใจ เป็ นต้น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทัง้ เป็ นวัยที่ต้องพึ่งพาผู้อ่นื โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาทางด้าน
สุขภาพ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการป้องกันปญั หาดังกล่าวซึ่งสามารถทาได้ หากผูส้ ูงอายุได้มกี ารเตรียมตัวทีด่ ี และมี
การทากิจกรรมทางกายหรือออกกาลังกายทีพ่ อเหมาะกับสภาพร่างกายอย่างสม่าเสมอภายใต้คาแนะนาของแพทย์
บทความนี้ได้ทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับ วัยผูส้ ูงอายุกบั การมีกจิ กรรมทางกาย ในหลายประเด็น ได้แก่ ความหมาย
ของผูส้ ูงอายุ แนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของวัยผูส้ ูงอายุทวโลก
ั่
ความจาเป็ นทีผ่ ู้สูงอายุต้องออกกาลังกาย ชนิดของการ
ออกกาลังกายในผูส้ ูงอายุ หลักแห่งความปลอดภัยในการออกกาลังกาย เป็ นต้น เพื่อให้ผสู้ ูงอายุและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ได้ตระหนักเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายของผูส้ ูงอายุ ซึ่งจะทาให้ผสู้ ูงอายุมสี ุขภาพทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง
ลดการพึง่ พาผูอ้ ่นื สามารถดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างอิสระ มีคุณค่าและมีความสุขได้เช่นเดียวกับบุคคลวัยอื่นๆ
คาสาคัญ: กิจกรรมทางกาย วัยสูงอายุ
Abstract
Nobody can escape from aging if they have normal life cycle. At present, the world is entering
an aging society. The elderly is considered to be effected by several problems in health, especially sick
in chronic diseases such as Diabetes Mellitus, Hypertension and Heart Disease, economic, social as well
as they must rely on others, particular health problems. Everyone that concerned with these does not
want the problems to occur. The elderly should have a regularly good preparation and do appropriated
physical activity under the doctors’ advice. This article reviewed on the aging and physical activity of the
elderly in several aspects; definition of aging, the trend in increasing the aging of the world’s population,
the necessity of the elderly to do physical activity, types of physical activity for the elderly and safety tips
in activity. This can lead to a healthy life, a capability of living independently. Then the elderly are happy
as name as people in other ages.
Keywords: Physical Activity; Aging
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บทนา
ทุกคนต้อ งการที่จะมีสุ ข ภาพที่ดี และหากมี
อายุยนื ด้วยแล้วยิง่ เป็ นสิง่ ที่คนส่วนใหญ่ ปรารถนา ที่
ผ่านมาแนวความคิดแบบดัง้ เดิม เกีย่ วกับการเข้าสู่วยั
สูงอายุจะเป็ นการก่อให้เกิดปญั หาแบบหลีกเลีย่ งไม่ได้
ทางด้านการลดลงของความแข็งแรงของร่างกายและ
กิจกรรมการออกกาลังโดยทัวๆ
่ ไป เมื่อผู้สูงอายุย่าง
เข้าสู่วยั 80 และ 90 ปี อาจจะต้องมีความยากลาบาก
ในการดารงชีวติ ประจาวัน เช่น การลุกจากเก้าอี้ การ
ขึน้ -ลงบันได การจูงสุนัขออกไปเดินเล่น และการเล่น
กับลูกหลาน เป็นต้น เนื่องจากการลดน้อยถอยลงของ
ความแข็งแรงและความสามารถในการทรงตัว พวก
เขาจะมีค วามเสี่ย งต่ อ การหกล้ ม เพิ่ ม มากขึ้น ซึ่ ง
คุกคามความสามารถในการดารงชีพ ด้วยตนเอง [1]
และจากโครงการส ารวจภาวะผู้สูงอายุ ไ ทย ปี พ.ศ.
2556 ภายใต้แผนงานส่ งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้
พิการ ของสานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ร่วมกับ
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
(HITAP) ได้สรุปผลการศึกษา คือ ผูส้ งู อายุไทยร้อยละ
26 มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ต่ากว่าเป้าหมาย
ทีต่ งั ้ ไว้รอ้ ยละ 30 ซึง่ พฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ท่ี
ผู้สูงอายุ ไ ทยปฏิบ ัติต ัว ได้น้ อ ยที่สุ ด เรีย งตามล าดับ
ได้แก่ ออกก าลังกายสัป ดาห์ล ะ 3 วัน วัน ละ 15-30
นาทีเป็ นประจา ร้อยละ 57 ดื่มน้ าสะอาดวันละ 8 แก้ว
หรือ มากกว่าเป็ น ประจา ร้อ ยละ 65 รับ ประทานผัก
และผลไม้เป็นประจา ร้อยละ 66 ไม่ดม่ื สุรา/เครือ่ งดืม่ ที่
มีแอลกอฮอล์ ร้อ ยละ 83 และไม่สูบบุห รี่ ร้อยละ 84
[2] จากผลการศึกษานี้ ช้ใี ห้เห็น ถึงปญั หาอัน ดับแรก
ของผูส้ ูงอายุ ทห่ี น่ วยงานที่มบี ทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ต้อ งตระหนักและให้ค วามส าคัญ คือ การส่งเสริมให้
ผูส้ งู อายุออกกาลังกายหรือมีกจิ กรรมทางกายในแต่ละ
ั หา
วัน ให้ม ากขึ้น เพื่อ เป็ น การป้อ งกัน และแก้ไ ขป ญ
ด้านสุขภาพในระยะยาวได้ในขณะทีส่ งั คมไทยได้กา้ วสู่
สัง คมผู้สู ง อายุ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2548 และมีแ นวโน้ ม
สถานการณ์ผสู้ งู อายุเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วทัง้ จานวน
และสัดส่วน
ช่ ว งเวลาไม่ น านมานี้ ประชากรโลกมีก าร
เปลี่ย นแปลงเพิ่ม ขึ้น อย่ างต่ อ เนื่อ ง จากสถิติท่ีมกี าร

เกิดมากและเสีย ชีวติ มาก มาเป็ น มีการเกิดน้ อ ยและ
เสียชีวติ น้ อยลง จุดสาคัญของการเปลี่ย นแปลงนี้เอง
ทาให้มจี านวนและอัตราส่วนของผูส้ ูงอายุเพิม่ มากขึ้น
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอย่างมีจานวนมากและมี
ทุกหนทุกแห่งแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประวัตศิ าสตร์
[3] แนวโน้ ม ในการเพิ่ ม ขึ้น ของประชากรผู้สู ง อายุ
ั หาอย่ า งหลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ ทัง้ ทางด้ า น
ก่ อ ให้เกิด ป ญ
สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพกายและจิต โดยเฉพาะ
โรคเรื้อรังหรือโรคไร้เชื้อ เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงหรือ ไขมันในเลือดสูง เป็ นต้น ด้วยสาเหตุ น้ี
ั หาของ
จึง จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารจัด เตรีย มการแก้ ไ ขป ญ
ผูส้ ูงอายุขน้ึ วิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะแก้ปญั หาทางสาธารณสุข
โดยใช้งบประมาณต่ าและก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดก็
โดยการพัฒ นาสุ ข ภาพและการมีกิจ กรรมทางกาย
อย่างสม่าเสมอ แนวความคิดนี้สามารถแก้ปญั หาของ
ผูส้ งู อายุซง่ึ อยู่ในวัยทีเ่ สือ่ มถอยทัง้ ร่างกายและจิตใจให้
มีค วามเป็ น อยู่ท่ีดีข้นึ และมีค วามจาเป็ น ต่ อ ทุกๆวัย
ด้วย ซึง่ [4] กล่าวว่าปจั จุบนั ไม่มยี าใดทีจ่ ะรักษาหรือมี
ผลที่จะให้มสี ุขภาพที่ยงยื
ั ่ น ตลอดชีวติ เหมือนกับการ
ออกกาลังกาย การออกกาลังกายและกิจกรรมทางกาย
เป็ น ปจั จัยหลายๆอย่างที่ย งั ผลให้มกี ารคาดหวังของ
การมีชวี ติ ยืนนานในบรรดาผูส้ งู อายุ [5]
ความหมายของผูส้ ูงอายุ
องค์ ก ารสห ป ระช าช าติ ได้ ใ ห้ นิ ย ามว่ า
"ผูส้ งู อายุ" คือ ประชากรทัง้ เพศชาย และเพศหญิงซึง่ มี
อายุ มากกว่า 60 ปี ข้นึ ไป (60+) โดยเป็ น การนิย าม
นับตัง้ แต่อายุเกิด [6] ส่วนองค์การอนามัยโลก ยังไม่ม ี
การให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่า ประเทศต่างๆ
ทัวโลกมี
่
การนิยามผู้สูงอายุต่างกัน ทัง้ นิยามตามอายุ
เกิด ตามสัง คม (Social) วัฒ นธรรม (Culture) และ
สภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น ในประเทศ
ที่พ ฒ
ั นาแล้วมักจัด ผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปี ข้นึ ไป
หรื อ บางประเทศ อาจนิ ย าม ผู้ สู ง อายุ ตามอายุ
กาหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี )
หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย โดยผู้ห ญิงสูงอายุ
อยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนผู้ชายสูง อายุ อยู่ในช่วง 5575 ปี [6]
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ส าห รั บ ป ร ะเท ศ ไท ย "ผู้ สู ง อ ายุ " ต าม
พระราชบัญ ญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า
บุคคลซึ่ง มีอายุเกินกว่าหกสิบปี บริบูรณ์ข้นึ ไป และมี
สัญชาติไทย [6]
ผู้ สู ง อ ายุ แ บ่ งอ อ ก เป็ น 2 ก ลุ่ ม คื อ 1)
ผู้สูงอายุต อนต้น ได้แก่ ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ อยู่ในช่ว ง
60-69 ปี และ 2) ผู้สูงอายุ ต อนปลาย ได้แก่ ผู้มอี ายุ
ในช่วง ตัง้ แต่ 70 ปีขน้ึ ไป [6]
"สัง คมผู้ สู ง อายุ " หรือ “Aging society” ซึ ่ ง
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
1) ระดับ การก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ 2) ระดับ สังคม
ผู้สูงอายุ โดยสมบูร ณ์ (Aged society) และ 3) ระดับ
Super-aged society โดยให้นิยามของระดับต่างๆ ซึ่ง
ทัง้ ประเทศไทย และรวมทัง้ ประเทศต่ างๆทัวโลก
่
ใช้
ความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคม
ผูส้ งู อายุ [6] ดังนี้
1) การก้าวเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุ คือ การมี
ประชากรอายุ 60 ปี ข้นึ ไปรวมทัง้ เพศชายและเพศ
หญิงมากกว่าร้อยละ10 ของประชากรทัง้ ประเทศ หรือ
มี ป ระชากรอายุ ต ั ้ง แต่ 65 ปี เกิ น ร้ อ ยละ 7 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ
2) สัง คมผู้สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ คือ เมื่อ
ประชากรอายุ 60+ปี เพิ่ ม ขึ้น เป็ น ร้อ ยละ 20 หรือ
ประชากรอายุ 65 ปี เพิม่ เป็นร้อยละ 14 ของประชากร
โดยรวมทัง้ หมดของทัง้ ประเทศ
3) Super-aged society คื อ สั ง ค ม ที่ มี
ประชากรอายุ 65 ปี ข้นึ ไปมากกว่ า ร้อ ยละ 20 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศทัวโลกมี
่
การก้าวเข้าสู่ส งั คมผู้สูงอายุ ในช่ วงเวลาแตกต่ างกัน
ตามความเจริญมังคั
่ ง่ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและการมีอายุ
ยืนของประชาชน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ก้าวเข้าสู่สงั คม
ผู้สูงอายุ ใน พ.ศ. 2513 และ เป็ นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบู ร ณ์ ในพ.ศ. 2537 ส่ ว นประเทศจีน ก้า วเข้า สู่
สัง คมผู้ สู ง อายุ ใน พ.ศ. 2544 และ จะเป็ น สัง คม
ผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ ในพ.ศ. 2569 [6]
สาหรับประเทศไทย พบว่า ประชากรของประ
ทศไทยแก่ ท่สี ุ ดในเอเชีย คือ มีอ ายุ 65 ปี ข้นึ ไป คิด

เป็ น ร้อ ยละ 7.4 หรือ 60 ปี ข้นึ ไป คิด เป็ น ร้อ ยละ12
และมีก ารคาดการณ์ ว่า อีก 20 ปี ข ้างหน้ า ประเทศ
ไทยจะเป็ น สังคมสูงวัย ระดับ สุ ดยอด ซึ่งหมายถึง มี
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปี ข้นึ ไปคิดเป็ นร้อยละ
20 ขึ้น ไป หรือ อาจกล่ า วได้ว่ า ในอีก 6 ปี ข ้า งหน้ า
(พ.ศ. 2564) ประเทศไทยจะกลายเป็ น “สังคมสูงวัย
อ ย่ างส ม บู รณ์ ”ห รื อ Aging Society แ ล ะเพื่ อ ให้
ั
ตระหนักถึงความสาคัญของผูส้ ูงอายุ และปญหาต่
างๆ
ที่ อ าจเกิด ขึ้น รัฐ บาลได้ ม ีก ารก าห นดให้ ว ัน ที่ 13
เมษายน ของทุ ก ปี เป็ น วัน ผู้สู งอายุ แ ห่ ง ชาติ ทัง้ นี้
เพราะความสาคัญของวันสงกรานต์สอ่ื ความหมายตรง
กับความสาคัญของผูส้ งู อายุ โดยเริม่ ครัง้ แรกในปี พ.ศ.
2526 และมีดอกล าดวน เป็ น ดอกไม้ส ัญ ลักษณ์ ข อง
ผูส้ งู อายุ เนื่องจากลาดวน เป็นไม้ยนื ต้นทีม่ อี ายุยนื ให้
ความร่มเย็น ให้ร่มเงาดี มีใบเขียวตลอดปี ดอกมีกลิน่
หอม กลีบดอกแข็ง ไม่ร่วงง่าย และยังใช้เป็ นสมุนไพร
ไท ยมี ส รรพ คุ ณ บ ารุ ง หั ว ใจ ซึ่ ง ทั ้ง ห มดเปรี ย บ
เหมือนกับ ผู้สูงอายุ ที่ค งคุณ ธรรมและความดีงามไว้
เป็นตัวอย่างต่อบุตรหลานตลอดไป [7]
ั บนั รัฐบาลได้กาหนดให้การเตรียมความ
ปจจุ
พร้อมสังคมไทยสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ เป็ นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการ
จัด ท าแผนผู้สู งอายุ แ ห่ งชาติฉ บับ ที่ 2 (พ.ศ. 25452564) ไว้แล้ว การที่รฐั ต้องกาหนดแผนงานเกี่ยวกับ
ผู้ สู ง อายุ ไ ว้ อ ย่ า งเป็ น ทางการนั ้น เป็ น เพราะการ
เปลี่ย นแปลงในโครงสร้างทางประชากรของประเทศ
แสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า ประเทศไทยก าลั ง
เผชิญ หน้ า กับ ภาวการณ์ เพิ่ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว ของ
ประชากรสู ง อายุ (อายุ 60 ปี และมากกว่ า ) การ
ประมาณการเพิ่ ม ขึ้น ของประชากรผู้ สู ง อายุ โดย
องค์การสหประชาชาติระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ.
2593 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนประชากร
ไทยทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2523 ร้อ ยละการเพิ่มขึ้น ของ
ประชากรสูงอายุ คิดเป็ น ร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2533
และเพิม่ ขึน้ เป็ นประมาณร้อยละ 770 ในปี พ.ศ. 2593
การมีจานวน และสัดส่ วนประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น
อย่ า งรวดเร็ว หมายถึ ง ว่ า ประเทศมีร ะยะเวลาที่
ค่อนข้างสัน้ ในการเตรียมรองรับการดูแลผูส้ งู อายุทจ่ี ะ
เพิม่ ขึ้น ให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี นอกจากนี้ การเพิม่ ขึ้น
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ของประชากรสูง อายุ ยัง มีผ ลกระทบต่ อ ภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ ทัง้ นี้ เพราะ
เมื่อโครงสร้างประชากร เริม่ ขยับไปสู่การมีประชากร
สูงอายุมากขึน้ เรื่อยๆ สัดส่วนของประชากรวัยทางาน
ทีจ่ ะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ก็จะลดน้อยลงและยัง
มีก ารประมาณการว่ า ในปี พ.ศ. 2563 ภาระของ
ประชากรวัยแรงงาน ในการดูแลผูส้ งู อายุจะเพิม่ สูงขึน้
เพราะประชากรวัย แรงงาน ประมาณ 4 คน จะต้อ ง
รับภาระในการดูแลผูส้ งู อายุอย่างน้อย 1 คน [7]

การเข้าสู่วยั สูงอายุของประชากรโลก
จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง United Nations/
Department of Economics and Social Affair
(2002) เกี่ยวกับการศึกษาการ ปฏิว ตั ิทางการศึกษา
ด้า นประชากร ได้ค าดเดาว่ า จะมีก ารเปลี่ย นแปลง
อย่างต่อเนื่องไปยังศตวรรษต่อๆ ไปที่จะมาถึงโดยมี
ลักษณะสาคัญของการเปลีย่ นแปลง ดังนี้ (รูปทีท่ .่ี 1, 2
และ 3)
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รูปที่ 1 ปิรามิดประชากร : แยกตามอายุและเพศ, ปี ค.ศ. 2000 และ 2050
ที่ ม า : The Sex and Age Distribution of the World Population: 1998 Revision.Volume II:Sex and
Age(United Nations publication, Sales No.E.99.XIII.8), medium variant projections. From:
http://www.un.org/esa/ socdev/ageing/agewpop1.htm
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รูปที่ 2 สามศตวรรษของอายุของประชากรผูส้ งู อายุโลก
ที่มา: Long –Range World Population Projections: Based on the 1998 Revision. The population Division,
Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat: From:
http://www.un.org/esa/ socdev/ageing/agewpop1.htm

รูปที่ 3 ร้อยละการเพิม่ ขึน้ ของผูม้ อี ายุ 60 ปีและมากกว่าแบ่งตามภูมภิ าค, 2000-2050
ที่มา : World population Prospects, The 1998 Revision, Volume II: Sex and Age. The Population Division,
Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secreatariat. From: http://www.un.org/
esa/socdev/ageing/agewpop1.htm
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ผลกระทบของการเข้าสู่วยั สูงอายุยงั ผลอย่าง
เด่ น ชั ด ใน อั ต ราส่ ว น ข อ งก ารต้ อ งพึ่ งพ าผู้ อ่ื น
(dependency ratio) ซึ่งหมายถึง จานวนของบุคคลใน
วัยทางานต่อผูส้ ูงอายุ ซึ่งถูกใช้เป็ นค่าบ่งชี้ของ “ภาระ
การพึ่ ง พา” (dependency burden) ระหว่ า งปี ค.ศ.
2002 และ ค.ศ. 2050 ภาระการพึง่ พาของผู้สูงอายุจะ
เพิม่ เป็ น 2 เท่าในประเทศทีม่ กี ารพัฒนามากกว่า และ
เป็ น 3 เท่ าใน ป ระเท ศ ที่ ม ี ก ารพั ฒ น าน้ อย กว่ า
ผลกระทบของศัก ยภาพของเศรษฐศาสตร์ ส ัง คม
(potential socieconomic impact) ซึ่งอาจเป็ นผลลัพท์
จากการเพิ่ม ขึ้น ของอัต ราส่ ว นภาระการพึ่ง พาของ
ผูส้ งู อายุกาลังเป็นหัวข้อทีไ่ ด้รบั ความสนใจทัง้ ด้านการ
ศึกษาวิจยั และการโต้เวทีในสังคม
ผูส้ ูงอายุ เป็ นประชากรซึ่งมีลกั ษณะพิเศษ
เฉพาะตัว กล่าวคือ เป็นแหล่งความรู้ ความชานาญทีม่ ี
คุณค่า เป็ น ผู้ทรงไว้ซ่ึงประเพณี วัฒนธรรม และเป็ น
สายใยแห่งครอบครัว เชือ่ มต่อระหว่างบุคคลในช่วงวัย
ต่างๆ แต่ขณะเดียวกัน ก็อาจมีปญั หาในด้านสุขภาพ
ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจเพิม่ มากขึน้ กว่าวัยอื่นๆ
ั หาด้า นสุ ข ภาพ เกิด เนื่ อ งจากเป็ น วัย ผู้ สู ง อายุ
ปญ
เซลล์เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ เสื่อมลงตามธรรมชาติ ทา
ให้ เ กิ ด โรคการเสื่ อ มของอวัย วะต่ า งๆ เกิ ด ภาวะ
สมรรถภาพถดถอย ไร้แ รงงาน หรือ ไร้ส มรรถภาพ
(Disability) เช่ น โรค กระดู ก เสื่ อ ม โรคข้ อ เสื่ อ ม
ความจาหรือสติปญั ญาเสื่อมถอย สับสนง่าย เกิดการ
ทรงตัว ไม่ดี เชื่อ งช้า ล้ม ได้ง่าย กระดูก หัก ง่าย เกิด
โรคขาดอาหารได้ง่ายจากการเสื่อมสภาพของเหงือก
และฟนั รวมทัง้ ภูมติ ้านทานโรคลดลง มีการติดเชื้อได้
ง่า ย และมัก เป็ น การติด เชื้อ รุ น แรง และผู้สู ง อายุ ม ี
โอกาสเกิดโรคมะเร็งสูงกว่าวัยอื่น ต้องได้รบั การดูแล
ช่ ว ย เห ลื อ จ าก บุ ค ค ล อื่ น รว ม ทั ้ ง ใน ด้ า น ก าร
รักษาพยาบาล มีภาระด้านค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าใน
วัยอื่น เป็ นปญั หาสาธารณสุขในระดับชาติ ดังนัน้ ถ้า
ั หาของผู้สูง อายุ และให้ก ารดูแ ล
ไม่ ต ระหนัก ถึงป ญ
อย่างถูกต้อง ผู้สูงอายุอาจจะจะกลายเป็ นปญั หาของ
ประเทศในทุกด้าน

เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มผูส้ งู อายุ
เพื่อ ให้ง่ายต่ อ การส่ งเสริม สุ ข ภาพและดูแ ล
ผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม กรมอนามัย [8] ได้แบ่งผู้สูงอายุ
อ อ ก เป็ น 3 ก ลุ่ ม ต า ม ก ลุ่ ม ศั ก ย ภ า พ ต า ม
ความสามารถในการประกอบกิ จ วัต รประจ าวัน
(Activity of Daily Living: ADL) ดังนี้
กลุ่ มที่ 1. กลุ่ มติ ดสังคม (พึ่ งพาตนเองได้ ) คื อ
ผูส้ ูงอายุท่ชี ่วยเหลือตนเอง ผู้อ่นื สังคมและชุมชนได้
เป็ นกลุ่มผู้สูงอายุท่มี สี ุขภาพดีแม้จะมีโรคประจาตัวก็
สามารถควบคุมได้มศี กั ยภาพในการเข้าสังคม ชมรม
สมาคมหรือกลุ่มต่างๆ ให้ความร่วมมือร่วมใจกับสังคม
และชุมชนได้ดี
กลุ่มที่ 2. กลุ่มติดบ้าน (พึ่งพาตนเองได้บา้ ง)
คือ ผู้สู ง อายุ ท่ีป่ ว ย ช่ ว ยเหลือ ตนเองได้บ้า ง มีโ รค
เรื้อรัง อาจจะพิการ/ทุพลภาพบางส่วน ต้องการความ
ช่วยเหลือในกิจวัตรประจาวันบ้าง
กลุ่ ม ที่ 3. กลุ่ ม ติ ด เตี ย ง (ช่ ว ยเหลือ ตัว เอง
ไม่ ไ ด้) คือ ผู้ สู ง อายุ ท่ีป่ ว ย ช่ ว ยเหลือ ตนเองไม่ ไ ด้
พิก าร/ทุพ ลภาพ ต้อ งการความช่ ว ยเหลือ ในกิจวัต ร
ประจาวันและดูแลฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
ผลพวงสาคัญทีเ่ กิดจากโครงสร้างประชากรที่
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุมากขึน้ ของประเทศ
ไทย สิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้เลยคือ ปญั หาความต้องการ
พึง่ พาของผู้สูงอายุจากสมาชิกที่อายุน้อยกว่า ในการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวันที่นับวันจะสูงขึ้น ตามไปด้วย
เช่นกัน การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) เป็ นภารกิ จ หนึ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ ทุ ก ฝ่ า ยที่
เกี่ย วข้อ งจะต้อ งหาแนวทางแก้ไขปญั หาที่จะเกิดขึ้น
ตามมาหากไม่ได้มกี ารเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
วัยผูส้ ูงอายุอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะผูส้ ูงอายุกลุ่มที่
2 และ 3 L
การส่งเสริ มกิ จกรรมทางกายในวัยผูส้ งู อายุ
ในวัย ตัง้ แต่ 25 ถึง 65 ปี ปริมาณออกซิเจน
สูงสุดทีร่ ่างกายรับเข้าไปจะลดลงประมาณ 5 ซีซ/ี ก.ก./
นาที ในทุกๆ 10 ปี โดยอาจจะมีอตั ราเพิม่ มากขึ้นได้
บ้างหลังจากนัน้ [9] เป็ น การยากที่จะแน่ ใจได้ว่าการ
สูญเสียนี้มากน้อยเพียงไร และปริมาณที่การลดน้ อย
ถอยลงเป็ น ผลลัพ ธ์จากการลดลงอย่ างต่ อ เนื่ อ งของ
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กิจกรรมทางกายภาพทีเ่ กิดจากลักษณะนิสยั ผูค้ นโดย
ทัวๆ
่ ไปมักจะชอบนัง่ อยู่เฉยๆ เมื่ออายุมากขึ้น หรือ
แม้ แ ต่ นั ก กี ฬ าที่ ม ีอ ายุ เพิ่ ม มากขึ้น ก็ ม ัก จะลดการ
ฝึ กซ้อ มลง ในบางครัง้ มีการกล่ าวว่าบุค คลที่ก ระท า
กิจ กรรมออกก าลัง กายอย่ างหนั ก สามารถจะด ารง
ปริม าณออกซิ เจนสู ง สุ ด ที่ร่ า งกายรับ เข้า ไปได้ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงเป็ นเวลาหลายปี เพื่อป้องกันปญั หาด้าน
สุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ร่างกายของคนเราทุกคนไม่ว่าจะ
เป็ น วัย ไหนควรต้ อ งออกก าลังกายอย่ า งสม่ า เสมอ
รวมทัง้ ผูส้ งู อายุดว้ ย [10]
ประโยชน์ ของการออกกาลังกาย/การมี กิจกรรม
ทางกาย [9]
ประโยชน์ ของการออกกาลังกาย หรือ การมี
กิจกรรมทางกาย มีหลายประการ เช่น
ระบบไหลเวียนโลหิต หัวใจ และปอดแข็งแรง
ทนทาน ไม่มคี ราบไขมันจับผนังหลอดเลือด ป้องกัน
โรคหัวใจล้มเหลว
ระบบการเคลื่อ นไหว กล้ า มเนื้ อ แข็ง แรง
ทนทาน ข้อต่อเคลือ่ นไหวคล่องขึน้
ระบบประสาท การสังงานของสมองว่
่
อ งไว
ปฏิกริ ยิ าตอบโต้เร็ว ความจาและสมาธิดี
ระบบทางเดินอาหาร การย่อยอาหารเป็ นไป
อย่างสมบูรณ์ การขับถ่ายอุจจาระสม่าเสมอ
ระบบภูมคิ ุม้ กันโรคดี มีความต้านทานต่อโรค
ดีข้นึ เพิม่ ความกระฉับกระเฉง ป้องกัน อาการเครียด
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความมันใจในตนเอง
่
ผลเสียของการไม่ออกกาลังกายของผูส้ งู อายุ [9]
ผู้สูงอายุท่ไี ม่ออกกาลังกาย จะเกิดผลเสีย
หลายประการ เช่น ทาให้กล้ามเนื้อแขน ขา อ่อนแรง
ท าให้เกิด อาการเวีย นศีร ษะคลื่น ไส้ เป็ น ลมได้ง่า ย
เพราะการนอนนานๆ จะทาให้ความดัน โลหิตต่ า ซึ่ง
อาจทาให้มอี าการดังกล่าวได้เมื่อมีการเปลี่ยนท่าทาง
อย่ างกะทัน หัน ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น
โรคของระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือ ด
เป็นต้น สุขภาพจิตเสือ่ ม นอนไม่หลับ ท้องอืด ท้องผูก
และอาหารไม่ย่อย เป็นต้น

การเลือกวิ ธีการออกกาลังกายในผูส้ งู อายุ [9]
การออกกาลังกายเป็ นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ ทุก
คนสามารถออกกาลังกายได้เสมอโดยไม่จากัดเฉพาะ
ในผู้สูงอายุ แต่ต้องรูจ้ กั วิธแี ละชนิดของการออกกาลัง
กายตลอดจนต้ อ งรู้ จ ัก ขนาดความหนั ก เบาและ
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้
1. เลือ กการออกก าลัง กายที่เหมาะสมกับ
ลักษณะและสุขภาพของตนเอง
2. ควรเลือกวิธที ส่ี ามารถควบคุมความหนัก เบา มาก-น้อย ช้า-เร็ว ได้ดว้ ยตนเอง
3. เลือ กวิธีท่ีส ามารถปฏิบ ัติ ไ ด้เป็ น ประจ า
สม่าเสมอ
4. เลือกวิธที ป่ี ลอดภัย
5. ปฏิบ ัติไ ด้ง่า ย ไม่ ม ีก ติก าหรือ เทคนิ ค ที่
ยุ่งยาก
6. เลือกวิธที ส่ี นุกเพลิดเพลิน ไม่เคร่งเครียด
7. ไม่สน้ิ เปลือง
หลักในการออกกาลังกายที่ถกู ต้อง [9]
1. หากไม่เคยออกกาลังกายมาก่อนผูส้ ูงอายุ
ควรปรึกษาแพทย์เพือ่ ทาการตรวจเช็คร่างกาย
2. เริม่ ต้นด้วยการอบอุ่นร่างกาย (Warm up)
ประมาณ 5 –10 นาที เพื่อ เตรีย มความพร้อ มให้ก ับ
กล้ามเนื้อและข้อต่อ
3. ไม่ควรออกกาลังกายหากรูส้ กึ เหนื่อย ไม่
สบาย หรือ รับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ (ควรออก
ก าลัง กายหลัง รับ ประทานอาหารแล้ ว ประมาณ 2
ชัว่ โมง) นอกจากนี้ ไ ม่ ค วรออกก าลัง กายในกรณี ท่ี
ไม่ได้รบั การพักผ่อนอย่างเพียงพอ
4. ไ ม่ ค ว ร ดื่ ม สุ ร า ห รื อ เค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ก่อนการออกกาลังกาย
5. ควรออกกาลังกายในที่โล่งหรือในห้องที่ม ี
อากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอ
6. พื้น ห้อ งที่ใช้ในการออกกาลังกายไม่ค วร
ลืน่ ผูส้ งู อายุควรสวมรองเท้าพืน้ ยาง ไม่คบั หรือหลวม
จนเกินไป
หลังการออกกาลังกายไม่ค วรนอน อาบน้ า
หรือเข้าห้องปรับอากาศ ดื่มน้ าเย็นจัดในทันที ต้องนัง่
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พักในอุณหภูมขิ องสนามออกกาลังกายก่อน เพื่อปรับ
อุณหภูม ิ การหายใจ ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อให้สู่
ภาวะปกติก่ อ น ถ้าอากาศบริเวณสนามเย็น ต้ อ งใส่
เสื้อ ผ้าให้อ บอุ่น ก่อ น จากนัน้ จึงทากิจกรรมอื่น ๆ ได้
ตามต้องการ
ความทนของร่างกายต่อการออกกาลัง
กาย (Exercise Tolerance / Activity Tolerance)
[9]
ความทนของร่างกายต่อการออกกาลังหรือ
การทากิจกรรม คือ ความสามารถในการใช้พลังงาน
ของแต่ ล ะบุค คลปราศจากอัน ตรายต่ อ ร่างกาย เช่ น
อาการปวดเมือ่ ย กล้ามเนื้ออ่อนล้า การหายใจสัน้ หรือ
ชีพ จรเร็ว สิง่ เหล่านี้ประเมินได้จากการใช้อาหารและ
การใช้ อ อกซิ เ จนของร่ า งกายขณะออกก าลัง วิ ธี
ประเมิน ง่ายๆ ที่ผู้อ อกกาลังสามารถประเมินได้ด้ว ย
ตนเอง คือ ประเมินอัตราการหายใจและอัตราการเต้น
ของหัวใจ/ชีพจร โดยปกติอตั ราการหายใจของคนปกติ
ประมาณ 18-24 ครัง้ /นาที ถ้าอัตราการหายใจเร็วขึ้น
สัน้ หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึน้ แสดงว่ามี
การออกก าลัง กายมากเกิน ปกติ สมควรที่จ ะหยุ ด
เพราะถ้ายังคงออกกาลังกายต่อไปอาจเป็นอันตรายได้
การออกก าลังกายที่เหมาะในแต่ ล ะครัง้ ควรจะเพิ่ม
ความสามารถการทางานของหัวใจประมาณร้อยละ 60
– 80 แต่ ถ้ า มี โ รคประจ าตั ว ควรออกก าลั ง ที่ เ พิ่ ม
ความสามารถของหัวใจเพียงร้อยละ 25 เท่านัน้
ข้อควรระวังในการออกกาลังกายของผูส้ ูงอายุ [9]
ส าหรับ ผู้สูงอายุ ท่ีม ีสุ ข ภาพไม่ส มบูร ณ์ มี
โรคประจาตัวหรือทาการบริหารไม่ถูกต้องรวมทัง้ การ
ออกกาลังกายที่ห กั โหมเกิน ไป หากมีอ าการเหล่ านี้
ต้องหยุดการออกกาลังกาย
1. หัวใจเต้นผิดปกติ
2. เจ็บ แน่ นหน้ าอก หรือร้าวไปที่ไหล่ แขน
คาง
3. หายใจลาบาก
4. ง่วงนอน วิงเวีย นศีรษะ คลื่น ไส้ ควบคุ ม
ลาตัว แขน ขาไม่ได้
5. เหงือ่ ออก และตัวเย็นมากกว่าปกติ
6. หน้ามืด ใจสัน่

ไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหน ก็ยงั สามารถที่จะออกกาลัง
กายได้ ซึ่งการออกกาลังกายจะช่วยชะลอความแก่ได้
อย่างน่าพอใจ
ทาไมผูใ้ หญ่สงู อายุจึงต้องออกกาลังกาย?
สาเหตุ เนื่ อ งจากมีก ารเพิ่ม ขึ้น ของจ านวน
ผูส้ งู อายุและสถาบันวิชาการทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ให้ความสนใจ การย่างเข้าสู่ว ยั ผู้สูงอายุ จะกลายเป็ น
ปรากฏการณ์ทางสังคมทีม่ คี วามสาคัญในช่วงเวลาครึง่
ศตวรรษหน้า การย่างเข้าสู่วยั ผูส้ ูงอายุของประชากร
จะทวี ค วามท้ า ทายทางสัง คมอย่ า งจริง จัง ซึ่ ง จะ
ยังผลให้เกิดการเพิม่ จานวนของบุคคลที่มคี วามเสี่ยง
ต่อโรคเรื้อรังและการบาดเจ็บ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ น
อย่างเร่งด่วนในการพยายามทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมสุขภาพทัง้ ทางกายและจิตใจของผูย้ ่างเข้า
สู่วยั ผูส้ งู อายุ นอกเหนือไปจากนัน้ American Council
on Exercise (ACE) ได้ล าดับ เหตุ ผ ล ที่ส าคัญ : 10
ประการ ว่ า ท าไมผู้สู ง อายุ ต้ อ งออกก าลัง กาย [11]
ดังนี้
1. เพื่ อ เพิ่ ม ความหนาแน่ นของกระดู ก
และป้ องกัน โรคกระดู ก พรุน โรคกระดู ก พรุ น จะ
เกิดขึน้ ในผู้สูงอายุจานวนมากและจะกลายเป็ นปญั หา
ทางด้านสาธารณสุ ข หลัก ที่เกี่ย วข้อ งกับ การสูงอายุ
โรคนี้เกิดขึน้ แล้วในเพศหญิงประมาณ 20 ล้านคนและ
เพศชายประมาณ 5 ล้านคนและเป็ น สาเหตุ ให้เกิด
กระดูกหักในส่วนสะโพกมากกว่า 250,000 รายในแต่
ละปี การออกกาลังกายจะยืดระยะเวลาการเกิดของ
โรคกระดูกพรุนโดยการเพิม่ ความแข็งแรงแก่กระดูก
2. เพื่ อ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภาพส่ ว นบุ ค คล
และดารงไว้ซึ่งความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
สิ่ง หนึ่ ง ที่ เกี่ ย วกับ ผู้ สู ง อายุ ใ นล าดับ ต้ น ๆ คือ การ
สูญเสียการทรงตัว กลายเป็ นผู้ทต่ี ้องพึ่งพาผูอ้ ่นื หรือ
เป็ น ภาระส าหรับ บางคน การออกก าลังกายช่ว ยให้
ผูส้ งู อายุคงไว้ซง่ึ ความสามารถทีม่ ากกว่าในการกระทา
กิจกรรมในชีวติ ประจาวัน
3. เพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการย่ อ ย
อาหารของร่างกาย การฝึ กหัดเพื่อความแข็งแรงจะ
เพิ่มปริมาณของกล้ามเนื้อซึ่งจะไปยกระดับการย่อ ย
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อาหารของร่างกาย การนี้อาจจะนาไปสู่การลดลงของ
ไขมันในร่างกายโดยรวม
4. เพื่อยังคงไว้ซึ่งการทรงตัวและลดการ
หกล้ ม เมื่อ ย่ างเข้าสู่ว ยั ผู้สูงอายุ จะมีก ารลดลงตาม
ธรรม ช าติ ใ น ด้ า น ก ารท รงตั ว แ ล ะ ก าร ท างาน
ประสานกันของอวัยวะ ซึง่ สิง่ เหล่านี้สามารถเลือ่ นเวลา
ออกไปได้และแม้แต่การป้องกัน โดยการฝึ กหัดความ
แข็งแรงและการทรงตัวทีเ่ หมาะสม
5. เพื่ อ สร้ า งจิ ตส านึ กของชุ ม ชนหรื อ
ความรู้สึกในการมีส่วนร่วม กลุ่มผูอ้ อกกาลังกายจะ
มีก ารเสริม สร้างความสัม พัน ธ์ด้านสัง คมในบรรดา
ผู้สูงอายุ จานวนมากซึ่งไม่เช่น นัน้ อาจจะไม่ออกจาก
บ้านเลย มิตรภาพใหม่กเ็ ป็ นตัวกระตุ้นในระหว่างการ
รวมตัวกันเพือ่ ออกกาลังกายเป็นกลุ่ม
6. เพื่อเพิ่ มพูน ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
ของหัวใจ การท างานของหัว ใจจะลดลงตามอายุ ท่ี
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากการเสื่อมลงของกระดูกสันหลังซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของโพรงทรวงอก การออกกาลัง
กายซึ่งเป็ นการลดปริมาณการเสื่อมลงของกระดูกสัน
หลังและเพิม่ ความแข็งแรงของโพรงทรวงอกอาจทาให้
การทางานของหัวใจดีขน้ึ
7. เพื่อช่วยให้อารมณ์ ดีขึ้น การออกกาลัง
กายลดการเกิด อาการซึ ม เศร้า และเพิ่ม พู น ความ
เชื่อมันในตั
่
วเองในขณะเดียวกันช่วยให้เกิดความคิ ด
สร้างสรรค์และประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวติ
8. ช่วยป้ องกันและควบคุมโรคเบาหวาน
การออกกาลังกายวิธแี อโรบิค ได้พ ิสูจน์ ให้เห็นว่าเป็ น
เครื่องมือที่สาคัญในการป้อ งกันและรักษาผู้ป่วยเป็ น
โรคเบาหวานทีไ่ ม่ตอ้ งใช้อนิ ซูลนิ โดยช่วยควบคุมระดับ
น้าตาลในเส้นเลือด
9. เพื่ อ ปรับ ปรุงความยื ด หยุ่ น และการ
ทางานของข้อต่อในการเคลื่อนไหว การออกกาลัง
กายทีม่ กี ารเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเต็มที่ช่วยให้
ร่างกายคล่องแคล่วและมีการเคลือ่ นไหวอยู่เสมอ
10. เพื่อปรับปรุงความแข็งแรงของระบบ
ไหลเวี ย นโลหิ ต (cardiovascular) การออกก าลัง
กาย ช่วยทาให้คงมีหวั ใจทีม่ สี ุขภาพดีและระบบ ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ลดความเสีย่ งต่อโรคหัวใจ การฝึ กหัด

การออกกาลังกายทีพ่ อเหมาะได้พสิ จู น์ให้เห็นว่ามีการ
พัฒนาในการทางานของ cardiovascular ในผู้สูงอายุ
ส่วนมาก
ท้ายสุดแต่มคี วามสาคัญมากทีส่ ุดคือเราต้องไม่
ลืมว่าบุคคลสาคัญในกระบวนการศึกษาเองเป็นผูส้ งู อายุ
ประชากรอาวุโสจานวนมากยังคงไม่คานึงถึงประโยชน์
ทางด้ า นสุ ข ภาพ ของกิ จ กรรมการออกก าลัง กาย
ผู้สูงอายุมากมายที่ยงั คงเชื่อว่ากิจกรรมการออกกาลัง
กายเป็นเพียงเพือ่ ความกระฉับกระเฉงทางกายภาพและ
ส าหรับ ผู้สูง อายุ ท่ีเป็ น ผู้ท่ีม ีสุ ข ภาพดีเท่ า นั น้ ในทาง
ตรงกันข้ามในปจั จุบนั มีหลักฐานแน่ นอนทีเ่ กือบทัง้ หมด
ของผู้ใหญ่ ท่สี ูงอายุ แม้แต่ พ วกที่ช อบนัง่ อยู่เฉยๆและ
พวกที่อ่อนแอได้เข้ามาร่วมกิจกรรมบางอย่างของการ
ออกกาลังกาย จาเป็ นจะต้องมีการพยายามอย่างจริงจัง
ในการกระจายข่าวเกี่ยวกับการออกกาลังกายและการ
เข้าสู่วยั ผู้สูงอายุ ท่ปี ระสบความส าเร็จไปยังประชากร
ทัวๆ
่ ไป [12]
ชนิ ดของการออกกาลังกาย
Erim (2001) [13] กล่าวว่า การเข้าถึงการออก
กาลังเพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒ นาความกระฉับกระเฉง
นัน้ สามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ:
1. Lifestyle modification
2. Resistance training
3. Aerobic exercise
Lifestyle modification
หมายถึง การแสวงหาโอกาสที่จะอยู่อ ย่ า ง
แข็งแรงกระฉับกระเฉงจากการดาเนินชีวติ ประจาวัน
อย่ า งปกติ ตัว อย่ างเช่ น ลงจากรถไฟใต้ดิน หรือ รถ
ประจาทางก่อนถึงจุดหมายปลายทางหนึ่งป้าย จอดรถ
ในลานจอดรถในบริเวณไกลทีส่ ุดของลานจอดรถ ดูด
ฝุ่น หรือ ถู พ้ืน บ้านโดยก้าวเร็ว ๆ ส่วนผู้ท่ีช อบนัง่ อยู่
เฉยๆ ที่ม ีค วามประสงค์ จ ะมีค วามกระฉับ กระเฉง
ต้องการการออกกาลังอย่างปานกลางเพียงวันละ 30
นาทีในแต่ ล ะวัน และ 30 นาทีท่ีกล่าวถึงสามารถท า
กิจกรรมต่ างๆ ที่กล่าวมามากกว่าการออกกาลังกาย
ตามรูปแบบเดิมๆ นัน่ หมายความว่า สามารถเดินไป
ยัง ป้ ายรถประจ าทางราว 10 นาที หลัง จากนั ้น ใน
ช่วงเวลาอื่นของวันนัน้ อาจจะเดินอีก 20 นาทีหรือดูด
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ฝุ่น หรือ ถูบ้านอย่างเร็วๆ 20 นาที ก็จะกลับกลายมา
เป็ น คนที่ก ระฉับ กระเฉง แต่ ต้อ งท าเช่ น นี้ ส ม่ าเสมอ
ทุกๆ วัน
Resistance training
ระหว่างการฝึ ก หัด แบบต้า นทาน จะเพิ่ม
ความแข็งแรงไปกับระยะเวลาการฝึ กโดยค่อยๆ เพิ่ม
ความต้ า นทานที่ก ล้ า มเนื้ อ ออกแรง ตัว อย่ า งเช่ น
สามารถยกน้ าหนัก และเพิ่ม จานวนของน้ า หนัก ขึ้น
อย่างต่อเนื่องในหลายๆ วัน การฝึ กหัดแบบต้านทาน
สามารถลดการลีบของกล้ามเนื้อและมวลของกระดูก
ซึ่งมักจะเกิดร่วมกับการเข้าสู่วยั ชราของผูส้ ูงอายุ การ
ฝึ กหั ด แบบต้ า นทานอย่ า งเบาที่ สุ ด ให้ ผ ลคุ้ ม ค่ า
เนื่องจากทาให้เพิม่ ความแข็งแรง การทรงตัว และมวล
ของกระดูก และเป็ นการป้องกันต่อการหกล้มและการ
แตกหักของกระดูกสะโพกทีด่ ที ส่ี ุด ซึ่งเป็ นสาเหตุตน้ ๆ
ของการทีผ่ สู้ งู อายุกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
Aerobic exercise
การออกกาลังกายโดยวิธเี ต้น แอโรบิค จะ
ยังผลให้ม ีก ารเพิ่ม จัง หวะการเต้ น ของหัว ใจในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่งและรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิง่
ั ่ ก รยาน
ว่ายน้ า และกระโดดเชือ ก แม้ว่าการวิง่ ปนจั
และเต้น ร า ก็ส ามารถจัด ว่ าเป็ น การออกก าลังแบบ
แอโรบิคได้ ถ้ากระทาหนักพอ หมายความว่า สามารถ
ทาให้หวั ใจเต้นได้ในระดับที่คานวณได้สาหรับวัยของ
การวัดการเต้นของหัวใจทาได้ง่ายมากโดยหลังจากที่
ท่านหยุดออกกาลังกายก็วดั ชีพจร ใช้ปลายนิ้วชี้และ
นิ้วกลางวางเบาๆ ทีห่ ลอดเลือดบริเวณลาคอโดยแตะ
เบ าๆ ต รงบ ริ เ ว ณ ท างซ้ าย ห รื อ ท างข ว าข อ ง
ลูกกระเดือก อีกวิธหี นึ่งคือวัดชีพจรบริเวณด้านนอก
ของข้อ มือ ตรงฐานของนิ้ ว หัว แม่ ม ือ ด้า นฝ่ ามือ นั บ
ชีพ จรของประมาณ 10 วิน าทีแล้ว คูณ ด้ว ย 6 จะได้
จังหวะการเต้น ของหัว ใจหรือ ชีพ จร เป้ าหมายของ
จังหวะการเต้นของหัวใจจากการออกกาลังแบบแอโรบิ
คอยู่ระหว่าง ร้อ ยละ 50-70 ของจังหวะการเต้น ของ
หัวใจทีค่ าดไว้สูงสุด ซึ่งสามารถคานวณได้ง่ายๆ โดย
ลบอายุออกจาก 220 ตัวอย่างเช่น ถ้ามีอายุ 70 ปี ค่า
จังหวะการเต้นของหัวใจที่คาดไว้สูงสุดคือ 220-70 =

150 เป้าหมายของจังหวะการเต้นของหัวใจควรจะเป็ น
ร้อ ยละ 50 ถึง 70 ของ 150 ซึ่งมีค่ าระหว่าง 75 และ
113 ครัง้ ต่อนาที
การออกก าลั ง กายอี ก ชนิ ด ห นึ่ งได้ แ ก่
ไท เก็ ก (Tai Chi) ซึ่ งนิ ย ม ใช้ ใน ป ร ะ เท ศ แ ถ บ
ตะวัน ออก และในประเทศไทยก็ เป็ นที่ นิ ย มของ
ผู้สูงอายุ เป็ นศิลปะการป้องกันตัวและถูกนามาใช้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการออกกาลังกาย ส่วนมาก
จะแพร่ห ลายในผู้สูงอายุ ท่ีม ีเชื้อ ชาติเอเชีย เพื่อ การ
ปรับปรุงการทรงตัวและความกระฉับกระเฉง ปจั จุบนั
สามารถเรียนรูไ้ ด้ในสโมสรเพื่อสุขภาพหลายแห่งและ
ตามชมรมผู้สู ง อายุ หลัก การของไทเก็ก เป็ น การ
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องช้าๆ เป็ นชุดเรียกว่า
forms การเคลื่ อ น ไห วอย่ า งช้ า ๆ และงดงามนี้
ก่ อ ก าเนิ ด มาจากธรรมชาติเหมือ นกับ ปุ ย เมฆหรือ
สายน้ าไหล แขนจะเคลื่อนไหวในท่าทางที่ผ่อนคลาย
ในแนววงกลม การย่ า งก้า วอาจจะกระท าอย่ า งช้า
มากๆ ห รือ เท้ า อาจจะยึ ด แน่ นกั บ พื้ น เมื่ อ ผู้ ฝึ ก
เคลื่อนย้ายตัวเล็กน้อยน้ าหนักตัวจะเปลีย่ นเป็ นกดลง
บนอีก ข้า งหนึ่ ง forms สัน้ ๆ จะใช้เวลาประมาณ 8
นาทีจงึ จะเสร็จและต้องทาทุกๆ วัน
การวางแผนที่จะทาให้การออกกาลังกาย
เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ ประจาวัน ก็คอื ทาในสิง่ ที่ชอบ
และอย่าหยุดการทางานที่ใช้กาลังรอบๆ บ้านและใน
สนามหญ้า [14]
ขัน้ แรก โดยการทากิจกรรมทีท่ าให้หายใจแรง
ขึน้ อย่างน้อย 30 นาทีหลายๆ วันหรือทุกๆ วันในแต่
ละสัปดาห์ นัน่ เรียกว่า “กิจกรรมคงทน” โดยวิธนี ้ีท่าน
สามารถทากิจกรรมสิง่ ทีจ่ าเป็ นต้องทาและชอบทีจ่ ะทา
ถ้า ไม่ส ามารถกระท าได้ค รบ 30 นาทีในครัง้ เดีย วก็
สามารถทาอย่างต่อ เนื่อ งอย่ างน้ อ ย 10 นาทีห ลายๆ
ครัง้ ถ้าเลือกทีจ่ ะทากิจกรรมครัง้ ละ 10 นาทีกใ็ ห้แน่ ใจ
ว่าได้ทาจนครบ 30 นาทีเมือ่ สิน้ สุดวันนัน้
ขัน้ ทีส่ อง ได้แก่ การพยายามใช้กล้ามเนื้อของ
ท่าน โดยทัวไปคนเราจะสู
่
ญเสียกล้ามเนื้อของตนเอง
ไป ร้อยละ 20 ถึง 40 นักวิทยาศาสตร์ได้คน้ พบสาเหตุ
หลักทีค่ นเราสูญเสียกล้ามเนื้อก็เพราะพวกเขาหยุดทา
กิจ กรรมในชี ว ิต ประจ าวัน ซึ่ ง ต้ อ งใช้ แ รงงานจาก
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กล้ามเนื้อโดยไม่ใช่สาเหตุเพียงเพราะอายุมากขึน้ เมือ่
ขาดการใช้งานกล้ามเนื้อก็จะเสือ่ มสลายไป
ขันที
้ ส่ าม เป็ นการกระทาทีช่ ่วยในการทรงตัว
ยกตัวอย่างเช่น ยืนบนขาข้างเดียวแล้วสลับข้างโดยไม่
ยึดเหนี่ยวอะไรเลยเพือ่ พยุงตัว ยืนขึน้ จากการนังเก้
่ าอี้
โดยใช้ม ือ ยัน กับ ที่ท้าวแขน และเดิน แบบที่เรีย กว่ า
“walk heel-to-toe” บ่อยๆ คือการเดินโดยที่ปลายเท้า
ของเท้าหลังเกือบแตะกับส้นเท้าของเท้าหน้า
ขัน้ ที่ส่ี เป็ น การเดิน ก้าวยาว แม้ไ ม่ไ ด้ส ร้า ง
ความคงทนของกล้ามเนื้อ แต่มนั อาจช่วยทาให้บกึ บึน
ขึน้
ช่วงไหนที่สมควรปรึกษาแพทย์?
อาจเคยได้ยนิ ว่า มีคาแนะนาให้ผสู้ ูงอายุควร
จะไปพบแพทย์ก่อ นที่จะเริ่มออกกาลังกาย คนส่ ว น
ใหญ่ ไม่มคี วามจาเป็ นต้องพบแพทย์ก่อนที่จะเริม่ การ
ออกกาลังกายแบบค่อ ยเป็ น ค่ อยไปและมีค วามพอดี
กับ สภาพร่ า งกาย อย่ า งไรก็ ต ามเพศชายที่ม ีอ ายุ
มากกว่ า 40 ปี และเพศหญิง ที่อ ายุ มากกว่า 50 ปี ท่ี
ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนทีจ่ ะเริม่ การออกกาลัง
กายที่หกั โหม (ชนิดที่ทาให้หายใจแรงและเหงื่อออก
มาก) แทนทีจ่ ะเป็นกิจกรรมปานกลาง [14]
ถ้ามีปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ควร
ปรึกษาแพทย์ก่อนจะเพิม่ กิจกรรมการออกกาลังกาย
[14]:
- การเป็ นโรคเรื้อรัง ( Chronic disease) เช่น
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็ นต้น
- เจ็บหน้าอก (Chest pain)
- หายใจตื้น (Shortness of breath)
- มีไข้จากการติดเชือ้ (Infections or fever)
- น้ า ห นั ก ล ด โ ด ย ไ ม่ ท ร า บ ส า เห ตุ
(Undiagnosed weight loss)
- เป็ นแผลทีเ่ ท้าและหายยาก (Foot or ankle
sores that won’t heal)
- เป็นไส้เลือ่ น (Hernia) เป็นต้น
เคล็ดลับแห่งความปลอดภัย
สิง่ ต่อไปนี้ค ือสิง่ ที่สามารถทาเพื่อให้แน่ ใจ
ว่าออกกาลังกายอย่างปลอดภัย [14]:

- เริ่ม ต้ น อย่ า งช้ า ๆ และเพิ่ ม ระดั บ ความ
พยายามทีละน้อยๆ การทากิจกรรมมากไป เร็วไปอาจ
ทาให้ได้รบั บาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าไม่ได้ทา
กิจกรรมเช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้ว
- หลีกเลีย่ งการกลัน้ หายใจในช่วงทีเ่ ริม่ ต้นทา
กิจกรรม เช่น ช่วงที่ใช้กาลังกล้ามเนื้อ ถ้ามีโรคความ
ดันโลหิตสูงควรให้ความสนใจกับเคล็ดลับนี้เป็ นพิเศษ
อาจจะดูแปลกในช่วงแรกๆ แต่ กฎก็ค ือ หายใจออก
ช่ว งที่กล้ามเนื้อ ออกแรง หายใจเข้าช่ว งที่กล้ามเนื้ อ
ผ่ อ นคลาย เช่ น ถ้ า ยกสิ่ง ของให้ห ายใจออกตอนที่
ยกขึน้ และหายใจเข้าตอนทีว่ างลง
- ใช้ เ ครื่อ งป้ องกั น เพื่ อ ให้ ป ลอดภั ย เช่ น
หมวกนิ รภัย แผ่น ป้องกันเข่าและข้อศอก และเครื่อ ง
ป้องกันตา เพือ่ ป้องกันการได้รบั บาดเจ็บ
- ท าให้ แ น่ ใ จว่ า กล้ า มเนื้ อ มีก ารอุ่ น เครื่อ ง
ก่ อ นที่ ท่ า นจะยืด ตัว ไม่ เช่ น นั ้น ท่ า นอาจจะท าให้
ั ่ กรยานก่อน
กล้ามเนื้อได้รบั บาดเจ็บ เช่น อาจจะปนจั
เดิน
- การออกกาลังกายใดๆ ไม่ควรทาให้บาดเจ็บ
หรือทาให้รู้สกึ เหนื่อย บางครัง้ ท่านอาจรูส้ กึ ระบม ไม่
สบายตัวเล็กน้ อ ย เหนื่อ ยมากหน่ อย แต่ ไ ม่ค วรรู้ส ึก
เจ็บ แต่การทากิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย
จะทาให้ท่านรูส้ กึ ดีขน้ึ
การศึกษาวิ จยั ที่ เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกายใน
ผูส้ งู อายุ
Clark [15] กล่ า วว่ า การออกก าลังกายเพิ่ม
มากขึน้ อาจช่วยประหยัดเงินในการรักษาสุขภาพ ส่วน
Sommers, Andres, and Price [16] ได้ ศ ึ ก ษ าเรื่ อ ง
“Perceptions of Exercise of Mall Walkers Utilizing
the Health Belief Model” โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อหา
ป จั จัย ในการจู ง ใจให้ ม ี ก ารออกก าลัง กาย โดยใช้
แบบ สอบ ถ ามต ามท ฤ ษ ฎี Health Belief Model
สอบถามกับกลุ่มเป้าหมายในศูนย์การค้าทัง้ ชายและ
หญิ ง ทัง้ หมด 123 คน (ชาย ร้อ ยละ 42 และ หญิ ง
ร้อยละ 58 ) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมดมีอายุ
เฉลี่ย 66 ปี เกือ บทัง้ หมดของผู้ท่ตี อบแบบสอบถาม
เห็นด้วยว่าได้รบั ประโยชน์จากการเดินออกกาลังกาย
ในศูนย์การค้าอย่างสังเกตได้ ผลตอบแทนทีม่ ากทีส่ ุด
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จากการเดินออกกาลังในศูนย์การค้าจากแบบสอบถาม
คือ ท าให้ม ีค วามรู้ส ึก ดีข้นึ (ร้อ ยละ 98 ) ท าให้เวลา
หมดไปวันๆ โดยเป็ นการเริม่ ต้นทีด่ ี (ร้อยละ98 ) เพื่อ
พบปะผูค้ น (ร้อยละ 94 ) และเพื่อสุขภาพทีด่ ี (ร้อยละ
93 ) อุ ป สรรคที่พ บมากในการไปเดิน ออกก าลังใน
ศูนย์การค้า 2 ประการ ได้แก่ มีสุขภาพไม่ดใี นระยะสัน้
หรือป่วย (ร้อยละ 80 ) และออกไปนอกเมือง (ร้อยละ
57 ) มีเพีย ง ร้อ ยละ 18 ของผู้ต อบแบบสอบถามที่
บอกว่าเพราะขาดอากาศบริสุทธิ ์หรือสภาพอากาศไม่ดี
ทีท่ าให้ไม่ไปเดินออกกาลังในศูนย์การค้า คาแนะนาที่
ดีทส่ี ุดสาหรับการเดินออกกาลังกายในศูนย์การค้า คือ
เพื่อสุขภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ 88 และ
ผู้ ต อบแบบสอบถาม ร้ อ ยละ63 ส่ ว นมากได้ ร ับ
คาแนะน าจากแพทย์ประจาตัว ซึ่งส่ วนมากมีสุข ภาพ
อ่อนแอและจะมีผลเสียต่อสุขภาพถ้าหากพวกเขาไม่
มาเดินออกกาลังกายในศูนย์การค้า
ธราธร ดวงแก้ว และหิรญ
ั ญา เดชอุ ดม [17]
ได้ศกึ ษาพฤติกรรมสุขภาพของผูส้ ูงอายุ ตาบล โพรง
มะเดือ่ อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จานวน 83 คน มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึก ษา เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรม
สุข ภาพของผู้สูงอายุ ในด้าน การออกกาลังกาย การ
รับประทานอาหาร การจัดการกับความเครียด เป็ นต้น
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณา เป็ นราย
ด้าน พบว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหาร อยู่ใน
ระดับ ดี (ค่ าเฉลี่ย = 3.33) พฤติก รรมการออกก าลัง
กาย อ ยู่ ใน ระดั บ ป าน ก ล าง (ค่ าเฉ ลี่ ย = 2.73)
พฤติก รรมการจัด การกับ ความเครีย ด อยู่ ในระดับ
พอใช้ (ค่าเฉลี่ย = 2.82) และมีขอ้ เสนอแนะของการ
วิจยั คือ ควรให้องค์การบริหารส่วนตาบล หรือ สถานี
อนามัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุ ขภาพให้ ผู้สูงอายุ เช่น
การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพความ
พร้อมของร่างกาย เช่น ราไม้พลอง ราไทเก็ก หรือ เป
ตอง และมีก ารพบปะสังสรรค์ ข องผู้สู ง อายุ เพื่ อ ให้
ผูส้ ูงอายุได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็น
ระหว่างกัน

สรุปและเสนอแนะ
จากการที่ในป จั จุ บ ัน นี้ ป ระชากรผู้สูง อายุ ม ี
อัตราการเพิม่ อย่างมากทัวโลกรวมถึ
่
งประเทศไทยด้วย
หน่ วยงานหรือผูท้ ่เี กีย่ วข้องควรมีการส่งเสริมสุขภาพ
ในประชากรผู้สูงอายุ ให้มากขึ้น เพื่อ ลดงบประมาณ
ภาระด้านการดูแลรัก ษาเพื่อ การมีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดี
และมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการชี้ ใ ห้ ป ระชากร
ผู้สูงอายุ ได้ท ราบถึงผลประโยชน์ ข องการออกกาลัง
กายเพื่อสุ ขภาพที่ดีกว่า ทาให้มอี ายุ ยนื ขึ้น และต้อ ง
จัดหาสิง่ อานวยความสะดวกทีจ่ าเป็นต่อการออกกาลัง
กายที่เหมาะสมและมีป ระสิท ธิภ าพ รวมถึงการจัด
สิ่งแวดล้อ มที่เอื้อ ต่ อ การออกก าลังกายด้ว ยเพื่อ ให้
ประชากรผูส้ ูงอายุ การออกกาลังกายเพิม่ มากขึน้ ซึ่ง
จ ะ ช่ ว ย ให้ มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี แ ล ะ มี ชี วิ ต ที่
กระฉับกระเฉงโดยไม่ต้องพึง่ พาผูอ้ ่นื และเป็ นผูส้ ูงอายุ
ทีม่ คี ุณภาพของประเทศต่อไป
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