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บทความวิชาการ
การออกกําลังกายในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม
พศวีร์ ขวัญช่วย
บทคัดย่อ
ผู้ งู อายุมกี ารเปลีย่ นแปลงทาง รีร ทิ ยาของร่างกายใน ลายระบบร่ มกับการมีโรคประจ�าตั การขาดการท�ากิจกรรมทาง
กาย รือการออกก�าลังกาย ง่ ผลใ เ้ กิดข้อจ�ากัดในการท�ากิจกรรมต่างๆ และปัญ าในด้านอืน่ ๆ ตามมา บทค ามนีจ้ ดั ท�าขึน้ เพือ่ เ นอ
ประโยชน์ของการออกก�าลังกายในผู้ ูงอายุ แน ทางการพิจารณาการออกก�าลังกายในผู้ ูงอายุที่มีโรคร่ ม รือโรคเรื้อรัง ซึ่งจ�าเป็น
ต้องค�านึงถึงค ามปลอดภัยโดยคัดกรองก่อนเริม่ ออกก�าลังกาย ทราบข้อ า้ มในการออกก�าลังกาย ประเมินค าม ามารถของผู้ งู อายุ
เพื่อ ั่งการรัก า รือแนะน�าการออกก�าลังชนิดต่างๆ โดยมี ลักการทั่ ไป �า รับผู้ ูงอายุที่ไม่ได้ออกก�าลังกายเป็นประจ�ามาก่อน
คือ ลักการแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากค าม นักระดับเบาปรับเพิ่มที่น้อยจนถึงเป้า มายระดับที่เกิดประโยชน์ ร มทั้งบุคคลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ย ข้องกับการออกก�าลังกายในผู้ ูงอายุค รตระ นักถึงข้อพิจารณาพิเ ในผู้ที่มีโรคร่ มต่างๆ เพื่อปรับโปรแกรม
ใ ้เ มาะ ม เกิดประ ิทธิภาพ ร มทั้งทราบ ิธีเฝ้าระ ัง ป้องกันค ามเ ี่ยงต่ออันตรายจากการออกก�าลังกาย ่งเ ริมใ ้ออกก�าลัง
กายอย่างต่อเนื่องเพื่อ ุขภา ะและคุณภาพชี ิตของผู้ ูงอายุในระยะยา
คำ�สำ�คัญ: การออกก�าลังกาย, ผู้ ูงอายุ, ข้อ ้ามในการออกก�าลังกาย, ั่งการออกก�าลังกาย, ค าม นักเบา
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บทน�า
โดยทั่วไปผู้ ูงอายุได้ถูกจ�ากัดความไว้ที่อายุตั้งแต่
๖๕ ปีขึ้นไป๑ ซึ่งประชากรกลุ่มนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
รีรวิทยาของร่างกายใน ลายระบบ ดังตารางที่ ๑ ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็นความเ อื่ มถอยของร่างกายทีเ่ กิดขึน้ ที
ละน้อยๆ ร่วมกับการมีโรคเรือ้ รังใน ลายระบบ (accumulation
of chronic diseases) และการขาดการขยับเคลื่อนไ ว
ร่างกาย (physical inactivity) ่งผลใ ้มีข้อจ�ากัดในการท�า

กิจกรรมต่างๆ (functional limitation) ล้มง่าย (falling)
เดิ น ล� า บาก ู ญ เ ี ย ความ ามารถในการช่ ว ยเ ลื อ ตนเอง
การออกก� า ลั ง กายเป็ น ่ ว น นึ่ ง ในโปรแกรมการฟื ้ น ฟู ผู ้ ู ง
อายุ (geriatric rehabilitation) มีบทบาท �าคัญในการชะลอ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รือฟื้นฟูใ ้มี มรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรง ่งผลใ ้ผู้ ูงอายุ ามารถท�ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
มัน่ ใจ มีผลดีตอ่ โรคประจ�าตัว ขุ ภาพโดยรวม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ลดการพึ่งพาผู้อื่น และมีความ ุขตาม มควรแก่อัตภาพ๒, ๓

ต�ร�งที่ ๑ ผลของอ�ยุต่อก�รเปลี่ยนแปลงท�งสรีรวิทย�๔
ระบบร่�งก�ย

ก�รเปลี่ยนแปลง

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ความยืด ยุ่น
มวลร่างกายที่ไม่ใช่ไขมัน (fat-free body mass)
มวลกระดูก
Basal metabolic rate
ร้อยละไขมันในร่างกาย
ความ ามารถในการใช้ออกซิเจน ูง ุดของร่างกาย (VO2peak)
Cardiac output ช่วงพักและ ูง ุด
อัตราการเต้น ัวใจ ูง ุด
ความดันโล ิตช่วงพักและขณะออกก�าลังกาย
มรรถภาพปอด vital capacity
มรรถภาพปอด residual volume
ความไวในการตอบ นองของระบบประ าท (reaction time)
เวลาในการฟื้นตัว (recovery time)

ก�รออกกำ�ลังก�ย
การออกก�าลังกาย (exercise) เป็น ่วน นึ่งของ
กิ จ กรรมทางกาย (physical activity) ที่ น อกจากจะมี
การเคลื่อนไ วร่างกาย ใช้พลังงานของร่างกายที่เกิดจากการ
ท�างานของกล้ามเนือ้ ทีม่ ากกว่าขณะพักอยูเ่ ฉยๆ ยังมีลกั ณะทีม่ ี
การวางแผน (planned) แบบแผนที่ชัดเจน (structured) ของ
การเคลื่อนไ วซ�้าๆของกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใ ญ่ เช่น การเดิน
วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน�้า ยกน�้า นัก โดยมีวัตถุประ งค์เพื่อ
เ ริม ร้าง รือคง มรรถภาพของร่างกาย (physical fitness)๑
โดยทั่วไปโปรแกรมการออกก�าลังกาย �า รับผู้ ูงอายุแบ่งเป็น

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ูงขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ช้าลง
นานขึ้น

๔ ชนิด ได้แก่ ๑. aerobic or endurance ๒. resistance or
strengthening ๓. flexibility or stretching ๔. balance๕, ๖
เนื่องจากภาวะเ ื่อมถอยของร่างกายไม่เพียงแต่เกิดจากอายุ
ที่ เ พิ่ ม เท่ า นั้ น การขาดการออกก� า ลั ง กาย ผลจากภาวะ
decondition รือ immobilization syndrome ที่เกิดจาก
การนอนติดเตียง๗ เป็นปัจจัยที่ ่งเ ริมใ ้เกิดปัญ าข้อจ�ากัด
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ เร็วขึ้น ตาม ลักการ “use it or lose
it” ดังนั้นการออกก�าลังกาย มีกิจกรรมทางกายมากขึ้นจึง
ช่วยชะลอความเ ื่อมถอยได้อย่างชัดเจนตามการเพิ่มขึ้นของ
cardiorespiratory fitness ที่วัดด้วย VO2max๘
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ประโยชน์ของก�รออกกำ�ลังก�ยต่อผู้ ูงอ�ยุ๙
ประโยชน์ของการมีกิจกรรมทางกาย รือการออก
ก�าลังกายอย่าง ม�า่ เ มอในผู้ งู อายุนนั้ มีมากมาย ลายประการ
ช่ ยเ ริม ร้างค ามแข็งแรงของระบบ ั ใจ ปอดและกล้าม
เนือ้ มีผลป้องกัน ชะลอการด�าเนินโรค และรัก าโรคเรือ้ รัง เช่น
โรค ลอดเลือด ั ใจ ค ามดันโล ิต ูง โรค ลอดเลือด มอง
เบา าน ภา ะอ้ นลงพุง ไขมันในเลือดผิดปรกติ กระดูกพรุน
ข้อเ ื่อม มะเร็งล�าไ ้ใ ญ่ มะเร็งเต้านม โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ซึมเ ร้า มองเ ื่อม ภา ะป ด ปัญ าการนอน ลับ เป็นต้น
ประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มผู้ ูงอายุ ได้แก่ การลดค าม
เ ยี่ งต่อการล้ม การบาดเจ็บจากการล้ม ป้องกันค ามเ อื่ มถอย
ที่ท�าใ ้เกิดข้อจ�ากัดในการท�ากิจกรรมต่างๆ
แนวท�งก�รพิจ�รณ�ก�รออกกำ�ลังก�ยในผู้ ูงอ�ยุ๑๐
เมื่อจะ ั่ง รือแนะน�าการออกก�าลังกายใ ้ผู้ ูงอายุ
นั้นมีค ามจ�าเป็นที่ต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
๑. ก�รคัดกรองก่อนเริ่มก�รออกกำ�ลังก�ย (preparticipation medical screening)
โรค ั ใจเป็นโรคที่ค รใ ้ค าม �าคัญก่อนเริ่มออก
ก� า ลั ง เนื่ อ งจากการออกก� า ลั ง กายที่ ม ากเกิ น ไปในผู ้ ที่ เ ป็ น
โรค ั ใจอยูแ่ ล้ รือผูท้ มี่ อี าการ อาการแ ดงแต่ไม่ทราบ า่ เป็น
โรคจะเกิดค ามเ ยี่ งต่อการเกิด cardiac event ขณะออกก�าลัง
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กายได้ ทาง มาคม American College of Sport Medicine
(ACSM) ได้ใ ้ค�าแนะน�าแก่ผู้ ูงอายุที่ไม่ได้ออกก�าลังกายเป็น
ประจ�า ทีไ่ ม่มอี าการผิดปรกติ (asymptomatic) แต่มโี รคประจ�าตั
ได้แก่ โรค ั ใจและ ลอดเลือด โรค ลอดเลือด มอง โรคไต
โรคเบา าน ร มทัง้ ผูท้ มี่ อี าการ อาการแ ดงที่ ง ยั า่ จะเป็น
โรคดังกล่า เช่น เจ็บ น้าอก เ นื่อยง่าย ใจ ั่น บ ม เป็นต้น
ค รได้รับการตร จประเมินโดยแพทย์ รือผู้เชี่ย ชาญด้านการ
ออกก�าลังกาย (medical clearance) ก่อนเริ่มการออกก�าลัง
กายเพื่อใ ้ได้รับการตร จรัก าที่เ มาะ ม ค บคุมโรคใ ้
คงที่ ไม่แย่ลง รืออยูร่ ะ า่ งการก�าเริบ ร มถึงรับทราบข้อค ร
ระ ังของผู้ ูงอายุเฉพาะราย เมื่อได้รับการประเมินแล้ จึงเริ่ม
การออกก�าลังกายในระดับเบาถึงปานกลางตามค�าแนะน�าได้๑
ปัจจัยอื่นๆที่ ่งผลต่อการออกก�าลังกายค รได้รับการประเมิน
ร่ มด้ ย เช่น ปัญ าการทรงตั การมองเ ็น การรับประทาน
ยา ลายตั ปัญ า ลอดเลือดและระบบประ าท ่ นปลาย๖
๒. ข้อ �้ มในก�รออกกำ�ลังก�ย (contraindication)
เมื่อจะท�าการออกก�าลังกายในแต่ละครั้งค รต้อง
ทราบถึงข้อ ้ามในการออกก�าลังกายเ มอเพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ใ เ้ กิดอันตรายจากการออกก�าลังกาย โดยมีขอ้ า้ มดังตาราง
ที่ ๒ ซึง่ แ ดงถึงภา ะร่างกายเจ็บป่ ยไม่ บายเฉียบพลัน ทีต่ อ้ ง
ได้รับการรัก า รือค บคุมภา ะดังกล่า ใ ้ าย รือคงที่เ ีย
ก่อนจึงจะท�าการออกก�าลังกายได้

ต�ร�งที่ ๒ ข้อ ้ามในการออกก�าลังกาย๕, ๑๑
ข้อ �้ มในก�รออกกำ�ลังก�ย
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เจ็บ น้าอกแบบ unstable angina
โรค ั ใจล้มเ ล ที่กา� ลังมีอาการมาก (uncompensated heart failure)
โรคลิ้น ั ใจชนิดรุนแรง (severe valvular heart disease)
โรค ั ใจเต้นผิดจัง ะที่ยังค บคุมไม่ได้ ร มถึง 3rd degree AV block without pacemaker
ลอดเลือด aorta โป่งพองขนาดใ ญ่
โรคทางระบบต่างๆทีก่ า� ลังเป็นเฉียบพลัน (acute untreated medical condition) เช่น active pericarditis, myocarditis,
acute thrombophlebitis, recent embolism, acute thyroiditis
Recent bleeding or hemorrhage
มีไข้
Uncontrolled sinus tachycardia (>120 ครั้งต่อนาที)
ค ามดันโล ิตขณะพัก ูงมาก : SBP >180 mmHg และ/ รือ DBP >110 mmHg
Orthostatic systolic blood pressure ลดต�า่ ลง มากก ่า 20 mmHg ร่ มกับมีอาการ
โรคเบา านที่ยังค บคุมไม่ดี เช่น hypoglycemia น�้าตาลในเลือด ูงมาก (blood glucose >300mg/dL ในเบา าน
ชนิดที่ ๒ ร่ มกับมีอาการอ่อนเพลีย รือ ketone เป็นบ ก)
เกลือแร่ในเลือดผิดปรกติ ภา ะขาดน�้า (hypovolemia) ที่ยังไม่ได้รับการรัก า
โรคทางระบบกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ ชนิดรุนแรงที่ยังไม่ค รออกก�าลังกาย
Severe dementia or behavioral disturbance
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๓. ประเมิ น คว�ม �ม�รถในก�รทำ � กิ จ กรรม
ก�รออกแรง ออกกำ�ลังก�ยของผู้ ูงอ�ยุที่ทำ�ได้ (baseline
functional capacity)
ประโยชน์ของการประเมินเพือ่ ทราบว่าผู้ งู อายุแต่ละ
คนมีความ ามารถในการท�ากิจกรรม การออกแรง ออกก�าลัง
กายอยู่ในระดับใด ท�าได้มากน้อยแค่ไ นเพื่อน�าไปเลือกวิธี
การออกก� า ลั ง ที่ เ มาะ ม ไม่ เ บา รื อ นั ก จนเกิ น ไป
การประเมิ น อาจท� า ได้ โ ดยการซั ก ประวั ติ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
ประจ�าวัน การออกก�าลังกายที่ผู้ ูงอายุท�าได้โดยไม่มีอาการ
ผิดปรกติ รือท�าการทด อบการออกก�าลังกาย (clinical
exercise testing) เช่น 6-minute walk test (6-MWT) ซึ่ง
เป็นการทด อบที่ท�าได้ง่าย ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยาก โดยใช้อัตรา
การเต้น ัวใจ ระดับความรู้ ึกเ นื่อย ค่าความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนปลายนิ้วในการบอกการตอบ นองของร่างกายต่อ
การออกก�าลังกาย ระยะทางที่เดินได้ยังใช้เป็นตัวชี้วัดความ
ก้าว น้าที่ดี ลังการเข้าโปรแกรมออกก�าลังกาย๔ นอกจากนี้
การทด อบชนิด graded exercise test ด้วย treadmill รือ
cycle ergometer โดยมีการเพิ่มความ นักในการออกก�าลัง
มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ ยุดทด อบ ซึ่งจะท�าใ ้ได้ข้อมูลด้าน
การตอบ อบ นองต่อการออกก�าลังกายทีล่ ะเอียด ทราบความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะออกก�าลังกาย น�าผลไปใช้ในการก�า นด
ความ นักเบาในการออกก�าลังกายได้อย่างถูกต้องแม่นย�า แต่มี
ข้อจ�ากัดด้านอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายในการทด อบ
การประเมินดังกล่าวยังท�าใ ้แพทย์เ ็นความผิดปกติในระบบ
ประ าท การเคลื่อนไ ว กระดูกและข้อได้ชัดเจนขึ้นจาก
การ ังเกตผู้ ูงอายุท�ากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการลุกนั่ง
การยืน การเดิน ท�าใ ้ ามารถปรับ (modify) โปรแกรม
การออกก�าลังกายใ ้เ มาะ มและปลอดภัยมากขึ้น
๔. ั่งก�รออกกำ�ลังก�ยที่เ ม�ะ ม (exercise
prescription)๙
การพิ จ ารณา ั่ ง การรั ก าด้ ว ยการออกก� า ลั ง กาย
รือแนะน�าผู้ ูงอายุออกก�าลังกายนั้น ควรค�านึงถึงการน�าไป
ปฏิบัติได้จริงตามข้อจ�ากัดในผู้ ูงอายุแต่ละราย มีเป้า มายที่
วัดได้ ใ ้ความ �าคัญกับการออกก�าลังกายได้อย่าง ม�่าเ มอ
ต่อเนื่องระยะยาว การ ั่ง รือแนะน�าการออกก�าลังกายมี ่วน
คล้ายกับการ งั่ การรัก าด้วยยาจ�าเป็นต้องมีรายละเอียดเพือ่ ใ ้
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ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ควรประกอบด้วย ความถี่ (frequency)
ความ นักเบา (intensity) ชนิด (type) ระยะเวลา (time or
duration) และการปรับเพิม่ (progression) รายละเอียดแต่ละ
ชนิดการออกก�าลังกายดังตารางที่ ๓ การออกก�าลังกายของ
ผู้ ูงอายุใน ๑ ัปดา ์ควรประกอบด้วยทุกชนิดร่วมกัน จะเกิด
ประโยชน์ ูง ุดในด้าน ุขภาพ (health outcome) ลดความ
เ ี่ยงต่อการบาดเจ็บ และเพิ่มความ ม�่าเ มอ (adherence)
ลั ก การออกก� า ลั ง กายแบบแอโรบิ ก และแบบมี
แรงต้านในผู้ ูงอายุควรยึด ลักแบบค่อยเป็นค่อยไป (start
low go slow) เนื่องจากผู้ ูงอายุมักมี มรรถนะร่างกายที่ต�่า
(low functional capacity) มีโรคประจ�าตัวโดยเฉพาะกลุ่ม
โรคระบบ ั ว ใจและ ลอดเลื อ ด รั บ ประทานยา ลายตั ว
นอกจากนี้ยังควรเป็นการออกก�าลังกายที่มีการกระแทกต่อ
ร่างกายน้อย (low-impact) เพื่อลดความเ ี่ยงต่อการบาดเจ็บ
มีการ warm up และ cool down ที่นานเพียงพออย่างน้อย
๕ นาทีทุกครั้งที่ออกก�าลังกายแบบแอโรบิก การก�า นดความ
นักเบามีความ �าคัญอย่างมากในผู้ ูงอายุที่มีโรคร่วม ทุกราย
ที่ไม่เคยออกก�าลังกายมาก่อน รือออกไม่ ม�่าเ มอ ควรเริ่ม
จากระดับความ นักแบบเบา (very light or light intensity)
ก่อนเ มอ แล้วค่อยๆ ปรับเพิ่มช้าๆ จนถึงระดับปานกลาง
(moderate intensity) ซึ่งระดับนี้จะมีความปลอดภัยและ
เ มาะกับผู้ งู อายุ เนือ่ งจากไม่เกินระดับ anaerobic threshold
จึ ง ไม่ เ กิ ด การ ะ มของกรดแลคติ ก ซึ่ ง ท� า เกิ ด การ มดแรง
อ่อนล้า เ นื่อยมากได้๑๒ และเมื่อต้องการเพิ่มเป็นระดับ นัก
(vigorous) เช่น การวิ่ง ผู้ ูงอายุควรได้รับการประเมินจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกก�าลังกายเพือ่ ดูความพร้อมของร่างกาย
ความเ ี่ยงจากโรคประจ�าตัว ร่วมกับต้องมีทัก ะในการ ังเกต
ความ นักของการออกก�าลังกายได้ด้วยตนเอง ทราบความ
ผิดปกติในขณะออกก�าลังกาย และวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการ
ผิดปรกติ เครื่องมือ �าคัญที่ใช้ก�า นดความ นักเบา เช่น ระดับ
ความรู้ ึกเ นื่อย (rate perceive exertion; RPE ดังตารางที่
๔) ังเกตการพูดขณะออกก�าลังกาย (talk test) โดยขณะที่
ออกก�าลังกายถ้ายัง ามารถพูดเป็นประโยคต่อเนื่องติดต่อกัน
ได้จะแ ดงถึงการออกก�าลังกายที่ไม่เกินระดับปานกลาง และ
การใช้อัตราการเต้น ัวใจ (target heart rate zone) เป็นต้น
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ต�ร�งที่ ๓ ค�าแนะน�าการออกก�าลังกายในผู้ ูงอายุ๖, ๑๓
Aerobic
Frequency

≥๕ วัน/ ัปดา ์ า� รับ
ออกก�าลังกายระดับ
ปานกลาง รือ ≥๓
คว�มถี่
วัน/ ัปดา ์ �า รับออก
ก�าลังกาย ระดับ นัก
Intensity
๕ - ๖ (ระดับปานกลาง)
และ ๗ - ๘
คว�มหนักเบ� (ระดับ นัก) ของ RPE
scale ๐ - ๑๐ รือใช้
อัตราการเต้น ัวใจที่
64 - 76% ของ HRmax
(ระดับปานกลาง) และ
77 - 95% ของ HRmax
(ระดับ นัก)
Time
๓๐ - ๖๐ นาทีต่อวัน
ระยะเวล�
ของระดับปานกลาง
(รวม ๑๕๐ - ๓๐๐ นาที
ต่อ ัปดา ์) รือ ๒๐ ๓๐ นาทีต่อวัน ของ
ระดับ นัก (รวม ๗๕ ๑๐๐ นาทีต่อ ัปดา ์)
อาจท�าเป็นช่วง ั้นๆ
อย่างน้อย ๑๐ นาที
(intermittent short
bouts with rest pause)
ะ ม ลายๆ รอบ
Type
แนะน�าชนิดที่มีการลง
ชนิด
น�้า นัก (weight
bearing) แต่ที่ไม่ ่ง
ผลกระทบต่อกระดูก
และข้อมาก เช่น การเดิน
การออกก�าลังกายในน�้า
และการปั่นจักรยาน
อยู่กับที่ (stationary
cycling)เ มาะกับผู้ที่
ไม่ ามารถออกก�าลัง
แบบลงน�้า นักได้

Resistance

Flexibility

Balance

≥๒ - ๓ วัน/ ัปดา ์
ที่ไม่ติดต่อกัน

≥๒ - ๓ วัน/ ัปดา ์

≥๒ - ๓ วัน/ ัปดา ์

เริ่มต้นด้วยระดับเบา
(40 - 50% 1-RM)
เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ
ปานกลางถึง นัก
(60-70% 1-RM) รือ
ดูจาก RPE แทนก็ได้

ยืดกล้ามเนื้อจนถึงจุด
ที่ตึง (tightness) รู้ ึก
ไม่ บายเล็กน้อย

ยังไม่ได้ก�า นดชัดเจน

ท�า ๘ - ๑๒ ครั้งต่อเซต
จ�านวน ๑ - ๓ เซต
๘ - ๑๐ ท่าที่ของการ
ออกแรงกล้ามเนื้อมัด
ลัก

ท�าค้างไว้นาน ๓๐ - ๖๐
วินาที ท�าซ�้า ๒ - ๔ ครั้ง

≥๒๐ - ๓๐ นาทีต่อครั้ง
รวม ≥๖๐ นาทีตอ่ ปั ดา ์

เริ่มจากน�้า นักแขน
ขาของร่างกายแล้ว
ค่อยๆ เพิ่มแรงต้าน
ด้วยอุปกรณ์ถ่วง
น�้า นักถุงทราย
ดัมเบลล์ ยางยืด รือ
เครื่องออกก�าลังแบบ
มีแรงต้าน (weight
machine)

เคลื่อนไ วช้าๆ นุ่มนวล
ขณะท�าการยืดเลี่ยง
การกระตุกกระชาก
รุนแรง

เป็นการฝึก การทรงตัว
ความคล่องตัว (agility)
coordination และ
proprioception เช่น
ยืนขาเดียว เดินต่อเท้า
tai chi
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ต�ร�งที่ ๓ ค�าแนะน�าการออกก�าลังกายในผู้ ูงอายุ๖, ๑๓ (ต่อ)
Progression
ก�รปรับเพิ่ม

Aerobic

Resistance

Flexibility

เพิ่มจากระยะเ ลาและ
ค ามถี่ก่อน เมื่อได้ครบ
ตามเป้า มายแล้ จึง
เพิ่มค าม นักต่อไป

เริ่มเพิ่มน�้า นักเมื่อ
ังเกต ่า ามารถยก
น�้า นักครั้ง ุดท้าย
ในแต่ละเซตได้อย่าง
บาย มักปรับเพิ่มทุก
๑ - ๒ ัปดา ์

Balance
ปรับเพิ่มจากง่ายไป
ยากโดยการลด base
of support ลดการจับ
ประคอง เพิ่มการ
เคลื่อนไ ของล�าตั
(center of gravity) ไป
จนถึงมีการ ลับตา

ต�ร�งที่ ๔ ระดับค ามรู้ ึกเ นื่อย (rate perceive exertion Borg CR10 scale)๑๓
ระดับค �มรู้ ึกเ นื่อย (rate perceive exertion Borg CR10 scale)
๐
๐.๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

Nothing at all
Extremely weak
Very weak
Weak
Moderate
Strong

Just noticeable
Light

Heavy

Very strong

Extremely strong

๕. ข้อพิจ�รณ�พิเ ในผูท้ มี่ โี รคร่ มต่�งๆ (special
consideration)๑, ๙, ๑๔
• ค รเริ่มต้นค าม นักระดับเบา ระยะเ ลา ั้นๆ
ก่อนในช่ งเริ่มต้นในผู้ที่ภา ะ decondition รือ functional
capacity ต�า่ และผูท้ มี่ โี รค ั ใจทีม่ คี ามเ ยี่ ง งู เช่น ejection
fraction <40% เคยมีภา ะ ั ใจล้มเ ล มีโรค ั ใจเต้นผิด
จัง ะ เคยมี cardiac arrest มาก่อน ค รได้รับการติดตาม
ใกล้ชิด (supervision) ร่ มกับการติดตาม ECG telemetry
monitoring ในช่ งแรกของการออกก�าลังกาย
• ผูป้ ่ ยเบา านชนิดทีต่ อ้ งรัก าด้ ยยารับประทาน
กระตุ้นการ ลั่ง insulin รือได้รับยาฉีด insulin มีการติดตาม

Maximal

ระดับน�้าตาลในเลือด ก่อน ระ ่าง และ ลังออกก�าลังกายใน
ช่ งแรกของการออกก�าลังกายกายเพื่อป้องกันภา ะน�้าตาล ูง
รือต�่าจนเกิดอันตราย ลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายช่ งที่ยา
ออกฤทธิ์ งู ดุ เลีย่ งฉีด insulin บริเ ณกล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ออกก�าลัง
กาย ถ้าระดับน�้าตาลในเลือด <100 mg/dL ค รรับประทาน
คาร์โบไฮเดรต ๑๕ กรัม ก่อนออกก�าลังกาย และไม่ค รเ ้น
ช่ งออกก�าลังกายแบบแอโรบิกเกินก ่า ๒ ัน เลือกรองเท้าที่
เ มาะ ม ตร จเท้าเป็นประจ�า ระ งั ภา ะขาดน�า้ โดยเฉพาะใน
อากา ร้อน งดการออกก�าลังแบบมีแรงต้านในรายทีม่ ี diabetic
retinopathy ที่เป็นรุนแรง
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• ผู้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั าอ่อนแรงกล้ามเนือ้ ม ลกล้ามเนือ้
ลดลง (sarcopenia) อาจจะต้องฝึกค ามแข็งแรงกล้ามเนือ้ ก่อน
ที่จะเข้าโปรแกรมออกก�าลังกายแอโรบิก และจ�าเป็นต้องเลือก
รูปแบบการฝึกค ามแข็งแรงใ ้เ มาะกับผู้ ูงอายุเฉพาะราย
• ผู้ ูงอายุที่มีปัญ า cognitive ค รมีผู้ดูแลขณะ
ออกก� า ลั ง กาย และเพิ่ ม ระดั บ จนถึ ง ระดั บ ปานกลางเพื่ อ
ประโยชน์ต่อภา ะ dementia
• ไม่ค รเกร็ง กลัน้ เบ่ง ก�าแน่น ขณะฝึกการออกก�าลัง
กายแบบมีแรงต้าน เพื่อป้องกันค ามดันโล ิตขึ้น ูงมาก อาจ
อนเทคนิคการ ายใจตามจัง ะการฝึกกล้ามเนื้อ ใ ้ ายใจ
ออกในช่ งกล้ามเนือ้ ด นั้ (concentric) และ ายใจเข้าในช่ ง
กล้ามเนื้อยืดยา ออก (eccentric) ถ้า ามารถท�าได้
• ผู้ ูงอายุที่มีโรคข้อเ ื่อมมากค รเลือกการออก
ก�าลังกายแบบมีแรงกระแทกน้อย (low-impact) เช่น การเดิน
ออกก�าลังกายในน�า้ (aquatic exercise) ปั่นจักรยานอยู่กับที่
งดออกก�าลังกายในช่ งที่มีอาการข้ออักเ บก�าเริบ เน้นฝึก
ค ามแข็งแรงและค ามยืด ยุ่นของกล้ามเนื้อรอบๆข้อ
• ผู้ ูงอายุที่มีโรคไตเรื้อรัง รือระยะ ุดท้ายที่ต้อง
รับการฟอกไต ค รแนะน�าใ ้ออกก�าลังใน ันก่อนฟอกไตเพื่อ
เลีย่ งอาการอ่อนเพลีย ลังฟอกไต ออกในระดับเบา งั เกตถ้ามี
อาการ อบเ นือ่ ย น�า้ นักตั ทีเ่ พิม่ ๑ - ๒ กิโลกรัม ใน ๒ - ๓ นั
อาจมีภา ะน�้าเกิน ค รงดออกก�าลังกายจนอาการดีขึ้นก่อน
• ผู ้ ป ่ ยโรคปอดเรื้ อ รั ง ค รมี ผู ้ ป ระเมิ น โปรแกรม
ที่เ มาะ มก่อนออกก�าลังกาย ไม่ออกในช่ งอาการก�าเริบ
ติดตาม oxygen saturation พยายามใ ้ ูงก ่า 88 - 90%
ขณะออกก�าลังกาย ถ้าต�่าต้องได้รับออกซิเจนเ ริม อาจท�า
เป็นช่ ง ้ันๆ แล้ พักตามที่ท�าได้ไ อาจพิจารณาการเพิ่ม
ค ามแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา และกล้ามเนื้อที่ใช้ ายใจ
(inspiratory muscle training) โดยเฉพาะรายที่เป็นรุนแรง
เช่น severe COPD
• ผู้ ูงอายุที่มีโรคกระดูกพรุนค รออกก�าลังกายที่มี
การลงน�้า นัก (weight bearing) ฝึกการทรงตั ค ามแข็งแรง
กล้ามเนือ้ เพือ่ ป้องกันการล้ม เลีย่ ง high-impact และ extreme
movement รัก าโรคกระดูกพรุนด้ ยยาร่ มกับตร จระดับ
vitamin D เพื่อพิจารณาใ ้เ ริมถ้ามีภา ะพร่องซึ่ง ่งผลดีต่อ
การท�างานของกล้ามเนื้อ
• โรค ลอดเลือด มอง (stroke) ตร จ ัดค ามดัน
โล ิต อัตราการเต้น ั ใจ ก่อนออกก�าลังกาย ังเกตค าม
เ นือ่ ย (RPE) อาการอ่อนล้าขณะออกก�าลังถ้ามีค ร ยุดพัก เน้น
การฝึกเดิน การฝึกแบบเฉพาะเจาะจง (task-specific training)
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การฝึกค ามแข็งแรงกล้ามเนือ้ ค รเริม่ ด้ ยการฝึกเพือ่ เพิม่ ค าม
ทนทาน (lower intensity and more repetitions) มีการปรับ
โปรแกรมตาม cognitive function และค ามร่ มมือ เน้นญาติ
มี ่ นร่ มขณะฝึก

สรุป
การออกก�าลังมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ ูงอายุทุกราย
การทราบ ลักการในการแนะน�าการออกก�าลังกายที่ถูกต้อง
เ มาะ ม มีผลต่อค ามปลอดภัยและประโยชน์ที่ได้รับ การ
คัดกรองอาการ รือโรคเรื้อรัง ทราบข้อ ้ามในการออกก�าลัง
กาย จะช่ ยลดค ามเ ี่ยงในขณะออกก�าลังกาย การเลือกปรับ
โปรแกรมใ เ้ มาะกับโรคร่ ม โรคประจ�าตั ของผู้ งู อายุแต่ละ
ราย ร มทั้งการ ่งเ ริมใ ้ออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่องจะ ่งผล
ต่อ ุขภาพและคุณภาพชี ิตผู้ ูงอายุในระยะยา
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Abstract
Exercise in Elderly with Csomorbidity
Photsawee Kwanchuay
พศวีร์ ขวัญช่วย
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Thammasat University

The elderly have physiological changes in multiple body systems in conjunction with comorbidities and
physical inactivity or lack of exercise leading to functional limitation and other following medical problems. This
review article aims to present the benefits of exercise in the elderly with comorbidity and the considerations
including safety, medical screening, contraindication, functional evaluation and exercise prescription.
The general principle for inactive elderly is that the exercise should start with low intensity and progress slowly until
beneficial target level. Furthermore, the healthcare providers involved in exercise in the elderly should realize
special consideration in each comorbidity to adjust the exercise program appropriately and effectively.
The monitoring, prevention for risk from exercise and continuous health promotion are also considered for long
term health status and quality of life in the older population.
Key words: Exercise, Elderly, Contraindication, Exercise prescription, Intensity

