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การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
เรียบเรียงโดย:ผศ.ดร.นราภรณ ขันธบุตร
สภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนในยุคปจจุบัน สวนใหญตกเปนทาสหรือยังยึด
ติดอยูกับสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องทุนแรง จนเปนสาเหตุทําใหรางกายและจิตใจตอง
ตกอยูในสภาวะที่ออนแอเกิดความเครียด ความกดดันตอการที่ตองพยายามดิ้นรนขวนขวายให
ไดมาซึง่ รายได ทรัพยสิน เงินทอง เพือ่ แลกกับสิง่ อํานวยความสะดวกเหลานั้น เพียงเพือ่ ความ
สะดวกสบาย ความมีหนามีตา หรือความหรูหราฟุมเฟอยในสังคม โดยมิไดพิจารณาใสใจหรือ
ไตรตรองใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของตนเองอยางจริงจัง ตลอดจน
การใชชีวิตทีค่ อนขางเสีย่ งตอสุขภาพ ขาดการออกกําลังกาย ใชรถแทนการเดิน ใชลิฟทแทน
การขึ้นบันได รูปรางของคนเมืองจึงเปนโรคอวนขึ้น เหลานี้คือปญหาสุขภาพของสังคมเมือง จึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต ทั้งที่สุขภาพที่ดีระยะยาว ซึ่งการออกกําลัง
กาย และหรือการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยแกปญหาสุขภาพของคนไทย โดย
คํานึงถึงวิธีการปฏิบัติในการออกกําลังกายใหถูกตอง จึงจะไดประโยชนสูงสุดในการออกกําลัง
กาย
ความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
บทบาทและความสําคัญของการออกกําลังกายที่มีตอสุขภาพ มีดังนี้
1. การปองกันโรค (Disease/illness prevention)
การเคลื่อนไหวการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และความสมบูรณแข็งแรงของ
รางกาย ( Physical fitness) ชวยลดความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง ( Chronic
Disease) ที่สําคัญเชน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวานในผูใ หญ ความ
อวน ปวดหลัง ฯลฯ อันเปนผลมาจากการขาดหรือเคลื่อนไหวออกกําลังกายจึงเปรียบเสมือน
เปนวัคซีนปองกันโรคเรื้อรัง คลายกับวัคซีนโรคติดตอนั่นเอง
2. การรักษาโรค (Disease/illness Treatment)
ถึงแมวาจะดําเนินปองกันโรคเปนอยางดี และบุคคลจํานวนหนึ่งก็ยังเจ็บปวย การ
เคลื่อนไหวออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและสมบูรณแข็งแรง ไดแสดงใหเห็นวาเปนวิธีการหนึ่ง

ที่มีประสิทธิภาพในการบําบัดรักษาโรค และฟนฟูสภาพ โดยเฉพาะโรคหรือภาวะที่เกิดการขาด
หรือเคลื่อนไหวออกกําลังกายนอย และอื่นๆ
3. การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
การสงเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการในการเพิม่ สมรรถนะและศักยภาพของบุคคลใน
การมีสุขภาพที่ดี การเคลื่อนไหวออกกําลังกาย และความสมบูรณแข็งแรง เปนวิธีหนึ่งในการ
สงเสริมสุขภาพ และความสะดวกสบาย ทําใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ทําใหเราดุ
ดีขึ้น (Look good) รูสึกดีขึ้น (Feel good) และมีความเพลิดเพลินในชีวิต (Enjoy life)
ความหมายของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง
การกระตุน ใหรางกายไดมีโอกาส
เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่และออกแรงมากกวาปกติ ดวยกิจกรรมการออกกําลังกายรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งดวยความหนักและความนานที่ถูกตองเหมาะสมกับตนเองอยางสม่ําเสมอ ตาม
หลักการและวิธีการอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูเปาหมายของสุขภาพในแตละดานที่ตองการ
ดวยเหตุนี้ ผูที่สนใจและประสงคจะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหบังเกิดผลดีตอตนเอง
อยางถูกตอง จึงควรตระหนักถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของการออกกําลังกายที่ตนเอง
ตองการ ดวยการพิจารณาเลือกรูปแบบ วิธีการ และกิจกรรมที่จะนํามาใชในการออกกําลัง
กายใหสัมพันธสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตนเองตองการ มากกวาที่จะออก
กําลังกายตามกระแสสังคมหรือออกกําลังกายเลียนแบบผูอื่น ซึ่งนอกจากจะทําใหไมไดผลตรง
ตามเปาหมายทีต่ นเองตองการแลว ยังไมชวยใหเกิดประโยชนตอสุขภาพรวมทั้งไมกอใหเกิด
แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่จะนําไปสูการออกกําลังกายที่ยั่งยืน ดังนั้น การออกกําลังกายเพื่อ
ชีวิตและสุขภาพทีด่ ีมีคณ
ุ คา และกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของตนเองอยางแทจริง การ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจะเนนหนักไปทางการเคลื่อนไหวออกกําลังเพื่อสงเสริมพัฒนา
องคประกอบของ สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ/ สุขสมรรถนะ ( Health –
related physical fitness) ทั้ง 4 คือ
1.การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแรงอดทนของ
ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ( Cardio-Respiratory Endurance) ซึ่งเปนระบบที่
มีความสําคัญตอการทําใหมนุษยเรามีชีวิตอยูไดยืนยาว เพราะถาปราศจากลมหายใจและการ
ทํางานของหัวใจทีม่ ีประสิทธิภาพ รางกายจะไมสามารถทํางานหรือมีชีวิตอยูไดเปนปกติ แมแต
อาหารที่รับประทานเขาไปในแตละมื้อจะยังไมสามารถถูกยอยหรือดูดซึม เพื่อนําไปหลอเลี้ยง

เซลลตามสวนตางๆ ของรางกายได หากไมไดรบั อากาศเขาไปเพือ่ ทําใหเกิดปฏิกิริยาสันดาป
การออกกําลังกายประเภทนี้ จึงเปนพื้นฐานสําคัญของสุขภาพและการดํารงชีวิตใหเปนปกติ
หากไดมีการจัดโปรแกรมเพื่อการออกกําลังกายอยางถูกตอง ดวยความหนักและความนานที่
เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง ซึ่งจะชวยกระตุนและพัฒนาคุณภาพการทํางานของ
หัวใจ และปอดใหแข็งแรงอดทน ทําใหรางกายสดชืน่ กระปรี้กระเปรา อารมณแจมใส ผอน
คลายความเครียด ผิวพรรณเปลงปลัง่ มีชีวิตชีวา รวมทั้งชวยใหระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย
ระบบฮอรโมน ระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพิม่ มากยิง่ ขึ้น สงผลใหเซลลสมองและกลามเนื้อรวมทั้งอวัยวะตามสวนตางๆของรางกายไดรบั
อากาศและอาหารเพิม่ ขึ้น ทําใหเซลลสมอง รวมทั้งรางกายสามารถทํางานไดยาวนานขึ้นโดย
ไมรูสึกเมื่อยลางาย ที่สําคัญการออกกําลังกายประเภทนี้ หากการจัดความหนักและความนาน
สามารถทําไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาพรางกายของแตละคน จะชวยใหมีการกระจายตัว
ของเสนเลือดฝอยตามกลามเนื้อและตามผิวกายเพิ่มขึ้น การบีบตัวของหัวใจแตละครั้งได
ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น สามารถนําอากาศเขาสูรางกายและสังเคราะหเปนพลังงานในการ
เคลื่อนไหวไดตอเนื่องยาวนานขึ้นโดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลางาย นอกจากนี้ ยังชวย
ปองกันและบําบัดรักษาอาการของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน โรคหอบหืด ภูมิแพ
ไอ จาม หวัด เปนตน รวมทัง้ โรคที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด ไดแก โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดตีบ โรคหลอดเลือดแข็งตัว โรคความดันโลหิตโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคเบาหวาน
รวมทั้งโรคอวน ฯลฯ กิจกรรมการออกกําลังกายประเภทนี้ ไดแก การเดินเร็ว การวิง่ การขี่
จักรยาน การวายน้าํ การรําไมพลอง มวยจีน ไทเกก โยคะ ลีลาศ เตนรํา เตนฮูลาฮุบ รวมทั้ง
การเตนแอโรบิก เปนตน ซึ่งเปนการออกกําลังกายประเภทที่ใชอากาศเปนแหลงพลังงานสําคัญ
ในการขับเคลื่อนใหรางกายหรือกลามเนื้อสามารถออกแรงเคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่องยาวนาน
หรือสามารถปฏิบัติกิจกรรมซ้ําๆกันไดโดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลางายเปาหมายสําคัญของ
การออกกําลังกายประเภทนี้ จึงมุงเนนการพัฒนาเสริมสรางปอดและหัวใจใหแข็งแรงอดทน
เปนหลัก ดวยเหตุนี้ การออกกําลังกายประเภทนี้ จึงเรียกโดยรวมวา การออกกําลังกาย
ประเภทแอโรบิก ( Aerobic Exercises) หรือการออกกําลังกายประเภทที่ใชอากาศเปนพลังงาน
ในขณะเคลื่อนไหวรางกาย
ประโยชนของการออกกําลังกายประเภทแอโรบิก (
Aerobic Exercise)
การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแรงอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ เปนการออกกําลังกายที่จัดอยูใ นประเภทแอโรบิก มีผลตอ
ระบบพลังงานที่เกี่ยวของกับพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งการ

เสื่อมสภาพของสมรรถภาพทางกายจะเกิดขึ้นกับหัวใจหรือระบบไหลเวียนเลือดเปนอันดับแรก
หากขาดการออกกําลังกายระบบนี้ประกอบดวยหัวใจ หลอดเลือด เม็ดเลือด และความดัน ซึ่ง
มีผลตอสุขภาพรางกายหลายดานดังตอไปนี้
• ชวยนําออกซิเจน และสารอาหารที่ใชเปนพลังงาน ไปสูสมองและกลามเนื้อตามสวน
ตางๆ ของรางกายไดเพิม่ มากขึ้น
• ชวยนําของเสียตาง ๆ กลับคืนสูหัวใจและปอดเพื่อขับถายออกจากกลามเนื้อและ
รางกาย
• ชวยชะลอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ขณะเดียวกันยังชวยฟนสภาพรางกายจาก
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาใหกลับคืนสูสภาวะปกติไดเร็วขึ้น
• ชวยเพิ่มขนาดของหองหัวใจ ความหนา และความแข็งแรงของหัวใจ ทําใหการบีบตัว
ของหัวใจแตละครั้งไดปริมาณเลือดไปเลี้ยงตามสวนตางๆ ของรางกายเพิม่ ขึ้น
• ชวยเพิ่มขนาด ความหนา และความแข็งแรงของปอด ทําใหการหายใจแตละครั้ง
สามารถนําออกซิเจนเขาสูรางกายไดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
• ชวยเพิ่มจํานวนเสนเลือดฝอยในกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
• ชวยเพิ่มความยืดหยุนตัวของหลอดเลือด ปองกันปญหาหลอดเลือดแข็งตัว
• ชวยใหระบบยอยอาหารและระบบขับถายทํางานเปนปกติ
• ชวยใหผิวพรรณสดชื่น เปลงปลัง่ มีชีวิตชีวา และรูสึกผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ
• ชวยใหสมองไดรบั ออกซิเจนเพิม่ ขึ้น ชวยปองกันสมองฝอ สมองเสื่อมกอนวัยอันควร
เกณฑที่ใชประเมินระดับความหนักในการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
การออกกําลังกายที่จะใหบังเกิดผลดีตอสุขภาพรางกายตรงตามวัตถุประสงคอยาง
แทจริงนั้น ระดับความหนักเบาและระยะเวลาของการออกกําลังกาย คือสิ่งสําคัญที่จะชวย
กระตุนรางกายใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตองการ
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพรางกายของแตละคน ซึง่ จะชวยใหการออกกําลังกายมีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
สําหรับเกณฑที่ใชประเมินระดับความหนักในการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ที่
สามารถสังเกตไดจาก
อาการแสดงออกซึ่งระดับความเหนื่อยมีดังนี้ คือ
ระดับ 1-2 เบามาก : พูดคุยกันไดสบายมากในขณะออกกําลังกาย
ระดับ 3 เบา : พูดคุยกันไดโดยที่ไมตองใชความพยายาม

ระดับ 4 คอนขางเบา : พูดคุยกันได แตตองใชความพยายามในการพูดเล็กนอย
ระดับ 5 ปานกลาง : พูดคุยกันได แตตองใชความพยายามในการพูดคอนขางมาก
ระดับ 6 ปานกลางคอนขางหนัก : พูดคุยกันได แตตองใชความพยายามมาก
ระดับ 7 คอนขางหนัก : พูดคุยกันไดไมสะดวก เริม่ หายใจแรงขึ้น
ระดับ 8 หนัก : พูดคุยกันไดยากมาก การหายใจถี่แรง
ระดับ 9-10 หนักมาก : ไมสามารถพูดคุยกันได การหายใจถี่ เร็ว และแรง
2. การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแรงอดทนของ
กลามเนื้อ (Muscular Strength and Endurance) บทบาทหนาที่ที่สําคัญของกลามเนื้อ คือ
ทําหนาที่ออกแรงเพื่อการเคลื่อนไหวรางกาย ชวยยึดเกาะโครงกระดูก ขอตอ ตามสวนตางๆ
ของรางกายใหคงสภาพไดรปู ทรงกระชับเปนสัดสวน และชวยรองรับแรงกระแทกหรือรับ
น้ําหนักตัวในขณะที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ ดวยเหตุนี้ คนที่กลามเนื้อไมแข็งแรงจึงมักมีปญหา
เกีย่ วกับโครงสรางรางกายและกระดูกรวมทั้งมีอาการปวดเขา ปวดหลัง หลังงอ ไหลหอหรือ
ปวดเมื่อยกลามเนื้อตามสวนตางๆ ของรางกายเปนประจําหรือทุกครั้งที่ตองมีการใชแรง
ตอเนื่องซ้ําๆ กันยาวนานหรือตองมีการใชแรงมากๆในการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายเพื่อ
พัฒนาเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ถูกตองจําเปนตองใชน้ําหนัก ( Weight)
หรือแรงตานทาน (Resistance) มากระตุนใหกลามเนื้อตอง
พยายามออกแรงเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ เพื่อเอาชนะแรงตานทานหรือน้ําหนักที่ถูกปรับ
เพิม่ ขึน้ ในการฝก เชน การบริหารความแข็งแรงหนาทองดวยการซิตอัพ ( Sit-up) กลามเนื้อ
หนาทองจะตอง
ออกแรงเพื่อยกลําตัวซึ่งเปนน้ําหนักหรือแรงตานทานขึ้นจากพื้น ผูที่สามารถซิตอัพไดเพราะ
กลามเนื้อหนาทองมีความแข็งแรงมากพอที่จะเอาชนะแรงตานทานหรือน้ําหนักของลําตัว จึงทํา
ใหสามารถยกลําตัวขึ้นจากพื้นได เปนตน เราสามารถปรับเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อได
โดยใชวิธีปรับเพิ่มน้ําหนักหรือแรงตานทานที่ใชในการฝกมากขึ้นตามลําดับทีละเล็กละนอย ซึ่ง
จะทําใหกลามเนื้อตองออกแรงกระทํากับน้ําหนักที่ปรับเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองการพัฒนาความ
อดทนของกลามเนื้อใหสามารถทํางานไดซ้ําๆ หรือติดตอกันยาวนานขึ้น หรือออกแรงไดอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอโดยไมรูสึกเมื่อยลางายจะตองปรับเพิ่มปริมาณ คือ เพิ่มจํานวนครั้ง จํานวน
เซต หรือเพิ่มระยะเวลาใหกลามเนื้อที่ออกแรงกระทําซ้ําเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุนี้ การออก
กําลังกายประเภทที่ใชอากาศเปนพลังงาน หรือที่เรียกวา การออกกําลังกายประเภทแอ

โรบิก ( Aerobic Exercise) จึงไมใชการออกกําลังกายที่ชวยพัฒนาเสริมสรางความ
แข็งแรงกลามเนื้ออยางที่หลายคนเขาใจ จากเหตุผลดังกลาวนี้ การวิ่งออกกําลังกายเปน
ประจําทุกวัน รวมทัง้ การเตนแอโรบิกที่ไมถูกตองและมีการใชแรงกระแทกซ้ําๆติดตอกัน
ยาวนาน โดยที่คนวิ่งและคนเตนไมเคยเสริมสรางกลามเนื้อตนขาและลําตัวใหแข็งแรง นานวัน
เขาจึงมีปญหาปวดเขา ปวดหลัง หรือขอเขาเสื่อม กระดูกสันหลังผิดรูปทรงหรือมีแรงกดทับ
มาก จากแรงกระแทกที่ไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายดังกลาว นําไปสูป ญหา
สุขภาพและการบาดเจ็บตามมาในภายหลังได ดังนั้น การเสริมสรางความแข็งแรงกลามเนื้อ
สวนตางๆ ของรางกายโดยเฉพาะกลามเนื้อสะโพก ตนขา ลําตัวดานหนา ลําตัวดานหลัง อก
ไหล และตนแขน ใหแข็งแรง นอกจากจะชวยปองกันปญหาเกีย่ วกับระบบโครงสรางรางกาย
กระดูก ขอตอ เอ็นกลามเนื้อ และเอ็นขอตอแลว ยังชวยพัฒนาบุคลิกภาพ รูปราง ทรวดทรงให
กระชับ ไดสัดสวนสวยงามแข็งแรงและมีการทรงตัวที่มั่นคง เปาหมายสําคัญของการออกกําลัง
กายประเภทนี้ จึงมุงเนนการพัฒนาเสริมสรางความแข็งแรงของเซลลกลามเนื้อและเซลล
กระดูกใหแข็งแรงอดทน เพื่อชวยรองรับแรงกระแทก น้ําหนักตัว และชวยชะลอหรือปองกัน
การเสือ่ มสภาพของเซลลกลามเนื้อและเซลลกระดูก รวมทั้งระบบโครงสรางรางกาย กอนวัย
อันควร เปนการออกกําลังกายที่จัดอยูในประเภทที่ไมไดใชอากาศเปนพลังงานในขณะที่กําลัง
ออกแรงเคลื่อนไหว จึงเรียกการออกกําลังกายประเภทนี้วา การออกกําลังกายแบบ แอนแอโร
บิก (Anaerobic Exercise) กิจกรรมการออกกําลังกายประเภทนี้ ไดแก การบริหารกลามเนื้อ
ดวยน้ําหนักตัว ( Bodyweight Exercise) การฝกยกน้ําหนัก ( Weight Training) การบริหาร
กลามเนื้อดวยยางยืด พิลาทิส การวิง่ เร็ว การกระโดด การตี เตะ ทุม พุง ขวาง เหวีย่ ง ปา เปน
ตน
นอกจากนั้น การออกกําลังกายประเภทเสริมสรางความแข็งแรงกลามเนื้อ ยังจะชวย
กระตุนและพัฒนาเซลลประสาทที่ชวยควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ ชวยเพิม่ ขนาดหรือ
มวลกลามเนื้อ และมวลกระดูกใหมีความหนาแนนเพิม่ ขึ้น รวมทั้งเสริมสรางเอ็นกลามเนื้อ เอ็น
ขอตอ เยือ่ หุมขอใหมีความหนา เหนียว แข็งแรงและยืดหยุนตัวเพิ่มขึ้น ไมฉีกขาด เปราะหรือ
แตกหักงายขณะเดียวกันยังชวยปองกันและลดปญหาการปวดเขา ปวดหลัง ปวดตามขอตอ
ตลอดจนภาวะโรคกระดูกบาง กระดูกพรุนในกลุมผูสูงอายุและผูเขาสูวัยทอง ทีส่ าํ คัญยิง่ ไปกวา
นั้น การออกกําลังกายประเภทเสริมสรางความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อ ยังชวยรักษาสภาพ
และชะลอการเสื่อมสภาพของอวัยวะและเซลลตางๆ ในรางกาย ผูที่มีการออกกําลังกาย
ประเภทนี้อยางถูกตองเปนประจําสม่ําเสมอ จึงไดมีรปู รางสัดสวนสวยงาม แข็งแรง กลามเนื้อ
กระชับเตงตึงไดรปู ทรง และที่สําคัญชวยชะลอความแกทําใหแลดูออนกวาวัย ปจจุบันผูที่มี

ความรูความเขาใจในเรื่องการออกกําลังกาย จึงไดตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกาย
ประเภทนี้ โดยมีการประยุกตใชยางยืดผนวกเขากับการเตนแอโรบิกกันอยางแพรหลาย ซึง่ เปน
ออกกําลังกายแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูออกกําลังกาย
ไดรบั การพัฒนาเสริมสรางทั้งความแข็งแรงกลามเนื้อ ควบคูไ ปกับการพัฒนาระบบไหลเวียน
เลือดและระบบหายใจ
ประโยชนของการออกกําลังกายประเภทแอนแอโรบิก (Anaerobic Exercise)
การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อ เปนการ
ออกกําลังกายที่จัดอยูในประเภทไมใชอากาศเปนพลังงานในขณะออกแรงเคลื่อนไหว มีผล
โดยตรงตอกลามเนื้อ กระดูก รูปราง ทรวดทรง และความแข็งแรงของโครงสรางรางกาย ซึง่
โดยความเปนจริง การเสื่อมสภาพของรางกายสวนใหญ เกิดขึ้นจากการขาดการออก
กําลังกายมากกวาการมีอายุเพิ่มมากขึ้น การออกกําลังกายประเภทนี้จึงมีผลตอสุขภาพ
ความแข็งแรงของรางกายหลายประการดังตอไปนี้
• ชวยปรับสภาพเสนใยกลามเนื้อใหมีขนาดและความแข็งแรงเพิม่ ขึ้น
• ชวยพัฒนากลามเนื้อใหมีประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการทํางานเพิม่ ขึ้น
• ชวยพัฒนาและเสริมสรางเอ็นกลามเนื้อ เอ็นขอตอ รวมทั้งขอตอ และกระดูกใหมี
ความแข็งแรงเพิม่ มากยิง่ ขึ้น
• ชวยกระตุนระบบประสาทรับรูและสั่งงานกลามเนื้อ ใหมีความตื่นตัวและสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
• ชวยเพิ่มความหนาแนนของมวลกลามเนื้อและมวลกระดูก
• ชวยปองกันการเสื่อมสภาพและการลดลงของมวลกลามเนื้อและมวลกระดูก
• ชวยเพิม่ การเผาผลาญสารอาหารในรางกาย
• ชวยลดความดันเลือดในขณะพัก
• ชวยลดไขมันในรางกาย
• ชวยกระตุนระบบการยอยอาหาร
• ชวยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน
• ชวยปองกันและลดอาการปวดหลัง
• ชวยลดและปองกันอาการปวดขอหรือขออักเสบ
• ชวยเพิ่มความกระชับและความตึงตัวของกลามเนื้อ ทําใหไดรูปทรง และมีสัดสวน
สวยงาม
• ชวยปองกันและบําบัดรักษาอาการของโรคอัมพฤกษ

3. การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสริมสรางความออนตัวหรือยืดหยุนตัว
ของ
กลามเนื้อและขอตอ (Muscular Flexibility and Elasticity)
วัตถุประสงคหลักของการออกกําลังกายประเภทนี้ คือ ตองการเพิ่มระยะหรือมุมการ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อและขอตอ ทําใหสามารถเคลื่อนไหวรางกายในทุกอิริยาบทไดดวย
ความสะดวกคลองตัว ใชแรงนอย ชวยลดแรงตานทานภายในกลามเนื้อและขอตอ ซึง่ เปนผล
จากการที่กลามเนื้อและขอตอไดรับการพัฒนาความออนตัวหรือยืดหยุนตัวดีขึ้น ชวยลดและ
ผอนคลายอาการปวดเมื่อย อาการยึดเกร็งของกลามเนื้อและขอตอที่ถูกใชงานหนักและ
ตอเนื่องตลอดทั้งวัน เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อและขอตอสวนที่ไดรับ
การบริหารความออนตัว ใหสามารถยืดและหดตัวรวมทั้งงอเหยียดและบิดหมุนไดระยะทาง
หรือมุมเพิ่มขึ้น การที่กลามเนื้อและขอตอมีความยืดหยุนตัวดีขึ้น จะชวยปองกันปญหาและลด
โอกาสเสี่ยงตอการบาดเจ็บที่จะเกิดกับเอ็นกลามเนื้อ และเอ็นขอตอตามสวนตางๆของรางกาย
รวมทั้งอาการยึดเกร็งของกลามเนื้อไหล หลังและลําตัว ที่ถูกใชงานในอิริยาบถซ้ําๆ ตลอดเวลา
ไมวารางกายจะอยูในสภาวะหลับหรือตืน่ ชวยปองกันและบรรเทาปญหาอาการปวดบา ปวด
ไหล ปวดหลัง ปวดเขา ปวดขอเทา ปวดสนเทา ขอติด นิ้วล็อค รวมทั้งอาการปวดตึงทีบ่ ริเวณ
ตนคอจนอาจลุกลามและนําไปสูปญหาการปวดศีรษะขางเดียว
นอกจากนี้ การเสริมสรางความออนตัวหรือความยืดหยุนของกลามเนื้อและขอตอ ยัง
ชวยสนับสนุนใหการเคลือ่ นไหวรางกายและการออกกําลังกาย สามารถกระทําไดดวยความ
สะดวก เบาแรง และคลองตัวมากยิง่ ขึ้น ชวยใหการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อตามสวน
ตางๆ ของรางกายดียงิ่ ขึ้น ชวยกระตุนใหกลามเนื้อและขอตอพรอมทีจ่ ะเคลือ่ นไหวทํางาน
ประเภททีต่ องใชกาํ ลัง ความแข็งแรง ความเร็วหรือความคลองแคลววองไวไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนือ่ งจากกลามเนื้อทีแ่ ข็งแรงและมีความยืดหยุนตัวดี จะสามารถยืดและ
หดตัวไดระยะทางและความเร็วเพิม่ ขึ้น ชวยใหการหดตัวแตละครั้งกลามเนื้อสามารถใหแรงได
เพิม่ ขึ้นอยางนอย ประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต สําหรับรูปแบบและกิจกรรมการออกกําลังกายที่
จะชวยพัฒนาเสริมสรางความออนตัวและความยืดหยุนตัวของกลามเนื้อและขอตอ ไดแก การ
บริหารรางกายดวยการยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching Exercises) ฤาษีดัดตน พีลาทิส และ
การฝกโยคะในรูปแบบตางๆ ซึ่งลวนแตเปนการออกกําลังกายประเภทการพัฒนาและ
เสริมสรางความออนตัวหรือความยืดหยุนตัวของกลามเนื้อและขอตอการยืดเหยียดกลามเนื้อที่
กระทําดวยตนเอง ( Active Stretch) หรือใหผอู นื่ ชวยกระทําการยืดเหยียดให (Passive Stretch)
หากจะใหบงั เกิดผลสมบูรณ จะตองจัดทาทางเริม่ ตน ( Alignment) ของแตละทาที่นํามาใชใน

การยืดเหยียดกลามเนื้อแตละสวนใหถูกตอง ไมกลั้นลมหายใจในขณะที่ทําการยืดเหยียด
กลามเนื้อ และหยุดนิง่ คางไว ณ ตําแหนงทีร่ สู ึกตึงหรือมีอาการเจ็บปวดเล็กนอย ประมาณ 1015 วินาทีเปนอยางนอย การยืดเหยียดกลามเนื้อในแตละทาควรปฏิบตั ิซา้ํ อยางนอย 2-3 ครั้ง
โดยทีแ่ ตละครั้งควรพยายามเพิม่ ระยะทางในการยืดเหยียดเพิม่ มากขึ้น
ประโยชนของการยืดเหยียดกลามเนื้อ
การยืดเหยียดกลามเนื้อที่ไดมีการกระทําอยางถูกตองและปฏิบัติอยูเปนประจําสม่ําเสมอ
ประโยชนของการยืดเหยียดกลามเนื้อมิไดเกิดขึ้นเฉพาะกับกลามเนื้อและขอตอเทานั้น แตยัง
สงผลตอสุขภาพรางกายโดยรวมอีกหลายดาน ดังตอไปนี้
• สงผลใหสมรรถภาพทางกายดีขึ้น
• สงผลใหความสามารถในการรับรู เรียนรู และการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ดีขึ้น
• ชวยใหรางกายและจิตใจไดรบั การผอนคลายเพิม่ มากยิง่ ขึ้น
• สงผลตอการพัฒนาการรับรูและความตื่นตัวของระบบประสาทรางกาย
• ลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บที่กลามเนื้อ เอ็นกลามเนื้อ และขอตอ
• ลดความเจ็บปวดและการยึดเกร็งของกลามเนื้อ
• ลดความรุนแรงของการปวดประจําเดือนในผูหญิง
• เพิ่มความออนตัวและความยืดหยุนตัวของกลามเนื้อและขอตอ
• กระตุนการผลิตสารเคมีเพื่อหลอลื่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใหมีความยืดหยุนตัวไดดีขึ้น
• ชวยใหกลามเนื้อและขอตอตามสวนตางๆ ของรางกายสามารถประสานการทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4. องคประกอบของรางกาย (Body composition) หมายถึง องคประกอบทีม่ ีอยูใน
รางกายแบงเปน 2 สวน คือ
4.1 เนื้อแทหรือน้ําหนักรางกายปลอดไขมัน ( Lean body mass) เปน
เนื้อเยื่อไมมีไขมัน ไดแก น้ํา แรธาตุ กระดูก และกลามเนื้อ เปนตน
4.2 ไขมันและเนื้อเยื่อไขมัน ( Body fat) เปนไขมันสวนใหญ ไดแก เลซิ
ทีน ฟอสโฟไลปด ผูทมี่ ีสขุ ภาพแข็งแรง (ยกเวนคนอวน) จะมีสัดสวนของไขมันต่ํา แตไมต่ํา
เกินไป การวัดองคประกอบของรางกายมักใชจากการประมาณคาเปอรเซ็นตไขมัน

ประเภทของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายทีท่ าํ ใหสขุ ภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงสามารถแบงไดหลาย
ประเภทขึ้นอยูกบั เกณฑทใี่ ชในการแบงประเภท ดังนี้
1. แบงตามจุดมุงหมาย คือ
1.1 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนการออกกําลังกายที่เนนวิธีการให
รางกาย เกิดการพัฒนาและรักษาสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง โดยการเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสมทีท่ าํ
ใหเกิดการพัฒนาสุขภาพ
1.2 การออกกําลังกายเพือ่ เลนกีฬา กีฬา คือ การออกกําลังกายชนิด
หนึง่ ซึง่ มีกฎกติกาแนนอน แลวแตชนิดของกีฬาจะแตกตางกันไป
1.3 การออกกําลังกายเพื่อรักษาทรวดทรงและสัดสวน เปนการออกกําลัง
กายทีเ่ นนการบริหารกายเฉพาะสวน เพือ่ ใหมีรปู รางทีส่ มสวน
1.4 การออกกําลังกายเพื่อแกไขความพิการ เปนการออกกําลังกายที่เนน
ใหอวัยวะหรือสวนตางๆ ของรางกายทีอ่ อนแอหรือพิการใหแข็งแรงขึ้น และสามารถทํางานได
1.5 การออกกําลังกายเพื่อความสนุกสนานเปนกิจกรรมนันทนาการ เปน
การออกกําลังกายที่เนนการสงเสริมสุขภาพจิต คลายความเครียด ลดความวิตกกังวล และ
สงเสริมความสามัคคี
2. แบงตามวัย คือ
2.1 การออกกําลังกายสําหรับทารก (แรกเกิด - 3 ป) วัยเด็กทารกระยะ
นี้กลามเนื้อกระดูก ระบบประสาทตองมีการเปลีย่ นแปลงอยางมีสดั สวนและมีความพรอมกอน เด็ก
จึงจะเกิดการเรียนรูได กิจกรรมการออกกําลังกายควรเนนในเรื่องของการพัฒนาระบบกลามเนื้อ
ระบบประสาท และความสัมพันธระหวางประสาทกับกลามเนื้อ โดยผูป กครองใชมือ หรืออุปกรณ
(ของเลน) มาชวยเสริมพัฒนาการของเด็ก
2.2 การออกกําลังกายสําหรับวัยเด็กเล็ก ( 4 ป – 6 ป) เด็กในชวงวัยนี้
มีพัฒนาอยางมากในดานจิตใจและบุคลิกภาพตอสภาพแวดลอม ตองจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อ
พัฒนากลามเนื้อใหญใหแข็งแรงและทํางานประสานกันดีขึ้น เพื่อสงเสริมการเคลื่อนไหวเบื้องตน
กิจกรรมทีค่ วรจัด คือ ทักษะการเคลือ่ นไหวพื้นฐาน เชน การโยน รับ เตะลูกบอล การเลน
อิสระ กิจกรรมประกอบดนตรี กิจกรรมเลียนแบบ เกม เปนตน
2.3 การออกกําลังกายสําหรับวัยเขาเรียน ( 7 ป – 11 ป) วัยนี้เริ่มมีวุฒิ
ภาวะทางเพศ เขาสูระยะของวัยรุน กิจกรรมการออกกําลังกายควรสนองความตองการทางดาน
สังคมของเด็ก โดยปลูกฝงนิสัยรักการออกกําลังกาย รูจักการเขากลุมยอมรับความสามารถของ

ผูอนื่ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยจัดกิจกรรมกีฬาทีไ่ มเนนการแขงขัน หรือกิจกรรมเขา
จังหวะ
2.4 การออกกําลังกายสําหรับวัยรุน ( 12 ป–18 ป) วัยนี้รางกายมีการ
เปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยามาก การทํางานของระบบตางๆ ในรางกายจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ควรจัดกิจกรรม การออกกําลังกายหลายๆอยาง เพื่อใหเด็กมีโอกาสเลือกเลนกีฬาที่ตนชอบโดย
ใหมีสวนเปนผูวางแผนการจัดกิจกรรมดวย เชน กิจกรรมกีฬาทุกประเภท (ควรระวังและปองกัน
อันตรายจากการบาดเจ็บทางกีฬา) กิจกรรมเขาจังหวะ กิจกรรมเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
เปนตน
2.5 การออกกําลังกายสําหรับวัยหนุมสาว ( 19 ป – 25 ป) วัยนี้เริม่ เขา
สูวัยผูใหญ เปนวัยที่มีวุฒิภาวะหรือการเจริญเติบโตของรางกายเต็มที่ กิจกรรมการออกกําลังกาย
ควรเสริมสรางในดานระเบียบวินยั พัฒนาความสามารถทางกีฬา เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
ใหเห็นคุณคาของกิจกรรมกีฬาไดแก กีฬาทุกชนิด การวิง่ วายน้าํ
2.6 การออกกําลังกายสําหรับวัยผูใหญ ( 26 ป – 54 ป) ประสิทธิภาพ
ของรางกายจะมีสูงสุดเมื่ออายุ 25 ป หลังจากนี้ประสิทธิภาพของรางกายจะลดลงจนถึง 40-45 ป
จะเริ่มมีอัตรา เสื่อมถอยมากขึ้น ปญหาสําหรับวัยนี้คือความยากลําบากในการปรับตัวดาน
ประสิทธิภาพของรางกาย จําเปนตองจัดกิจกรรมใหกระตุนระบบหายใจและไหลเวียนใหทาํ งานดี
ขึ้น เสริมสรางความแข็งแรงใหกระดูกไมใหแตกหรือเปราะงาย เพือ่ ชะลอความแก การจัด
กิจกรรมควรเนนกิจกรรมกีฬาเพือ่ สุขภาพทีค่ วามรุนแรงปะทะนอยลง
2.7 การออกกําลังกายสําหรับวัยสูงอายุ ( 55 ปขึ้นไป) วัยนี้รางกายจะ
ออนแอลงกลามเนื้อหยอนยานและเหี่ยวยน ความสามารถลดลงของขอตอ กระดูกเริ่มเสื่อม
กิจกรรมการออกกําลังกายควรชวยปรับสัดสวนทรวดทรง ฟนฟูและรักษาสภาพรางกาย ชวย
กระตุนใหระบบไหลเวียนทํางานดีขึ้น กิจกรรมทีจ่ ดั ควรเปนกิจกรรมกีฬาเพือ่ สุขภาพทีไ่ มมีการ
ปะทะและออกแรงเบง
การพิจารณาเลือกการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับชวงวัยหรืออายุ เพือ่
ไมใหเกิดอันตรายอาจพิจารณาไดจาก ตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาทีเ่ หมาะสมตามระดับอายุ
อายุ
1-10 ป

วัตถุประสงค
- ปลูกฝงนิสัยรัก
การออกกําลังกาย
- ใหรูจักเขาหมูคณะ
- สงเสริมทักษะการ
เคลือ่ นไหวเบื้องตน
11-15 ป - เพือ่ ความคลองแคลว
วองไว
- ปลูกฝงใหมีนา้ํ ใจ
นักกีฬาและกลาหาญ
เนนทักษะเฉพาะ

ลักษณะกิจกรรม
- ใชความสัมพันธ
ของมือ, สายตา, เทา
- เลนเปนหมูคณะ
- มีการเคลือ่ นไหว
ตลอดเวลา
- เลนเปนทีม
หรือเดีย่ ว
- มีการแขงขัน
ประเภทตอสูบาง

17-35
ป
36-55
ป

- ใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดทั้งชีวิต
- รักษาสุขภาพ
- คลายความเครียด
- ฟน ฟูรางกาย

55 ป
ขึ้นไป

- รักษาฟนฟูสุขภาพ

-

ใชทกั ษะอยางมาก
ตองตอสูเต็มที่
เริม่ ลดความเร็ว
ใหความเพลิดเพลิน
มีความสม่าํ เสมอ
ปฏิบตั ิไดในทีท่ าํ งาน
เบาๆ สม่าํ เสมอ

กิจกรรมเสนอแนะ
- วิง่
- กายบริหาร
- เกมเบ็ดเตล็ด
- วายน้าํ
กีฬาตางๆ เชน
- วายน้าํ
- ฟุตบอล
- กรีฑา
- วอลเลยบอล
- กีฬาใชแร็กเกต
- การออกกําลังกาย
ระดับสูง
- วายน้าํ
- จักรยาน
- กายบริหาร
- วิง่ เหยาะ
- วายน้าํ , เดิน
- จักรยานโปรแกรม
- กายบริหาร
- เปตอง

หมายเหตุ
- อันตรายอาจเกิด
จาก
ความเทาไมถึงการณ
- การออกกําลังระวัง
อยาใหมากเกินไป
- การตอสูตองไม
หนัก เชน ชกมวย
ควรยกเวน

- เปนชวงทีร่ างกาย
แข็งแรงเต็มที่
- ควรระวังเรือ่ งโรค
ของขอตอ
- ดูแลสุขภาพเรื่อง
อาหาร น้ําหนักตัว
- ตรวจสุขภาพกอน
เขาโปรแกรม
- ตองหมัน่
บํารุงรักษา
สุขภาพ

ทีม่ า (กรมพลศึกษา, ม.ป.ป. , หนา 266)
3. แบงตามอุปกรณ คือ
3.1 การออกกําลังกายมือเปลา เปนการออกกําลังกายโดยใชการ
เคลือ่ นไหวของรางกายอยางมีระเบียบ ระบบ อาจใชจงั หวะนั้น หรือหายใจประกอบกิจ
กรรมการบริหารรางกายดวยมือเปลา เชน กายบริหาร โยคะ มวยจีน

3.2 การออกกําลังกายใชอุปกรณ เปนการออกกําลังกายที่ตองใช
อุปกรณชวยในการออกกําลังกาย เพื่อทําใหกิจกรรมออกกําลังกายสนุกสนาน เราความสนใจ ชวย
ใหมีรปู แบบการออกกําลังกายเพิม่ ขึ้น เชน ดนตรี อุปกรณกีฬา ลูกบอล ไม เชือก เปนตน
4. แบงตามลักษณะวิธีฝก แบงออกเปน 5 แบบ คือ
4.1 การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนื้ออยูกับที่ ไมมีการเคลื่อนไหวหรือ
การออกกําลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise)
เปนวิธีการฝกออกกําลังกายโดยการที่กลามเนื้อหดเกร็งตัวเฉพาะสวน ความ
ยาวของเสนใยกลามเนื้อคงทีไ่ มเปลีย่ นแปลง ทําใหรางกายสวนทีอ่ อกกําลังกายไมมีการ
เคลื่อนที่ ความตึงตัวของกลามเนื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วิธีการฝกแบบนี้เปนวิธีการออกกําลัง
กายที่ไมตองใชอุปกรณประกอบ สามารถปฏิบัติไดทุกสถานที่ทุกเวลา เชน การยกน้ําหนักเขา
หาลําตัวในทาวิดพื้น (ยุบขอ) ขณะทีล่ าํ ตัวลงพื้น ทั้งนี้ ไมเหมาะสําหรับคนทีเ่ ปนโรคหัวใจ
และโรคความดันเลือดสูง
4.2 การออกกําลังกายที่มีการยืดหด – ตัวของกลามเนื้อหรือการออก
กําลังกายแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise)
เปนวิธีการฝกออกกําลังกายโดยกลามเนื้อหดตัวและคลายตัวเพื่อรับน้ําหนัก
ทั้งที่เปนอุปกรณ เชน ดัมเบลหรือน้ําหนักตัวผูฝกเอง การหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อ
ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวรอบๆ ขอตอ วิธีการฝกแบบนี้เปนการบริหารกลามเนื้อมัดตางๆใหมี
ความแข็งแรงโดยตรงทําใหกลามเนื้อโตขึ้น แข็งแรงขึ้น
4.3 การออกกําลังกายแบบใหกลามเนื้อทํางานเปนไปอยางสม่ําเสมอ
ตลอดการเคลื่อนไหวหรือการออกกําลังกายแบบไอโซคิเนติก (Isokinetic exercise)
เปนการออกกําลังกาย โดยใหรางกายตอสูกับแรงตานทานดวยความเร็วคงที่
นับเปนการออกกําลังกายที่ตองอาศัยการประดิษฐเครื่องมือออกกําลังกายที่ประกอบเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถกําหนดความหนัก-เบาของกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูใชอปุ กรณ
เพียงแตผใู ชอปุ กรณใสขอมูลเฉพาะดานบางอยาง เชน อายุ น้าํ หนักตัว และเลือกโปรแกรมที่
หนัก-เบา ไดตามสมรรถภาพทางกายของผูฝก ซึง่ นับเปนการออกกําลังกายแบบใหม เชน
การขีจ่ กั รยานวัดงาน การวิง่ บนลูกล การกาวขึ้นลงของฮารวารด (Harvard step test)
4.4 การออกกําลังกายไมใชออกซิเจนหรือแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic
exercise)
เปนการออกกําลังกายโดยใชพลังงานที่สะสมอยูในกลามเนื้อในรูปของ ไกลโค
เจน สลายออกมาเปนพลัง โดยไมมีการใชออกซิเจนชวยสันดาป ( Oxidation) ทําใหออกแรง

ไดทนั ทีอยางรวดเร็วและไดอยางหนัก แตมีขอเสีย คือ พลังงานนี้จะหมดไปอยางรวดเร็ว
เชนกันภายในไมกนี่ าที และเกิดกรดแลคติค ( Lactic acid) ซึ่งเปนตนเหตุทําใหเกิดอาการ
เมื่อยลาของกลามเนื้อ ( Fatigue) ลักษณะของการออกกําลังกายแบบนี้จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
ใชเวลาสั้นๆ โอกาสทีจ่ ะทําใหกลามเนื้อฉีกขาดมีสงู ดังนั้น การอบอุนรางกายมีความสําคัญ
มากตอการออกกําลังกายแบบนี้ เชน การวิง่ ระยะสั้น (วิง่
100 เมตร) การยกน้ําหนัก
(Weight lifting) จะเห็นวา การออกกําลังกายชนิดนี้จึงไมเสริมสรางความอดทนของกลามเนื้อ
หัวใจและปอด
4.5 การออกกําลังแบบใชออกซิเจนหรือแบบแอโรบิก (Aerobic
exercise)
โดยเผาผลาญพลังงานทั้งหมดจาก ไกลโคเจน และไขมัน โดยมีออกซิเจน
จากการหายใจ ชวยสันดาป ผลของการออกกําลังกายแบบนี้ทาํ ใหเกิดความเมือ่ ยลา นอย
กวาแบบไมใชออกซิเจน สามารถออกกําลังกายไดนานเปนชั่วโมง เนื่องจากไขมันที่มีอยูใน
รางกาย มีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยงั สามารถสังเคราะหพลังงานทีใ่ ชแลวนํากลับมาใชใหม
ไดอีก การออกกําลังกายแบบนี้จะตองใชกลามเนื้อใหญ โดยเฉพาะแขน ขา ทํางานติดตอกัน
เปนจังหวะสม่ําเสมออยางตอเนื่อง เปนระยะเวลานานพอ จึงทําใหเกิดการพัฒนาการทํางาน
ของหัวใจ ปอด และระบบไหลเวียนเลือด การออกกําลังกายแบบนี้จะใช พลังงานจาก
ไขมันทีส่ ะสมอยูในรางกาย มีผลทําใหนา้ํ หนักตัวลดลง เชน เดินเร็ว วิง่ เหยาะ ถีบจักรยาน
กระโดดเชือก วายน้าํ และเตนแอโรบิก (Aerobic dance) เปนตน

รูปที่ 1 สัดสวนของระบบพลังงานทีใ่ ชในกีฬาชนิดตางๆ
แหลงทีม่ า : Power and Howley., 2001
ชนิดของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ชนิดของการออกกําลังกายทีแ่ บงตามวิธีการเลน ไดแก
1. กายบริหารทัว่ ไป ใหผลดีกับความแคลวคลองของระบบการเคลื่อนไหว
ไดแก กลามเนื้อ ขอตอ และกระดูก เปนตน เหมาะสมกับเด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูฟนฟูรางกายหลัง
เจ็บปวย และผูปวยที่อยูในความดูแลของแพทย และยังใชเปนการอบอุนรางกายกอนหรือผอน
คลายรางกายหลังออกกําลังกายหนักไดอีกดวย การปฏิบตั ิควรใชเวลา 10-15 นาทีตอวัน
2. กายบริหารพิเศษ ใหผลดีตางกันไปตามกิจกรรมทีใ่ ช เชน ทําใหกลามเนื้อ
แข็งแรงระบบหายใจและไหลเวียนเลือด และความออนตัวดีขึ้น เปนตน วัตถุประสงคเพื่อเนน
ดานจังหวะการหายใจ ความหนักในการออกกําลังกายและทางจิตใจโดยเฉพาะ เหมาะสมกับ

ทุกเพศและทุกวัน ไดแก โยคะ รํามวยจีน หรือแกวงแขน เปนตน การปฏิบตั ิควรใชเวลา 20-30
นาทีตอวัน
3. เดินเพือ่ สุขภาพ ใหผลดีกับการฝกความอดทนของระบบหายใจและ
ไหลเวียนเลือดความแข็งแรง และความอดทนของกลามเนื้อ เปนตน เหมาะสมกับทุกเพศและ
ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูฟนฟูรางกายหลังเจ็บปวย และผูปวยที่อยูในความดูแล
ของแพทย
4. วิง่ เพือ่ สุขภาพหรือวิง่ เหยาะ ๆ ใหผลดีเชนเดียวกับการเดินเพื่อสุขภาพ
แตควรจะเปนผูทมี่ ีสขุ ภาพรางกายพรอมมากกวา เหมาะสมกับทุกเพศและวัย โดยเฉพาะในวัย
เด็ก วัยหนุมสาม และวัยผูใหญ
5. ถีบจักรยานเพื่อสุขภาพ เหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะผูท ี่มี
น้ําหนักตัวเกินปกติ และมีปญหาขอเขาหรือขอเทาอีกดวย การปฏิบัติใหไดระยะทาง
1
กิโลเมตรใชเวลาประมาณ 3 นาที (อัตราความเร็ว 20 กม./ชม.)
6. วายน้ําเพื่อสุขภาพ เหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะผูที่น้ําหนัก
ตัวเกินปกติ และมีปญ
 หาขอเขาหรือขอเทาอีกดวย ควรวายอยางตอเนือ่ ง โดยใชเวลา 20-30
นาที ตอวัน
7. เตนแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เปนกิจกรรมทีไ่ ดรบั ความนิยมมากอยางหนึง่
เหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัย ใหความสนุกสนานเพลินเพลิน เกิดผลดีกับระบบหายใจและ
ไหลเวียนเลือด ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทั่วรางกาย ความคลองตัว และ
ความออนตัวอีกดวย การปฏิบัติควรเตนอยางตอเนื่องใหไดอยางนอยวันละ 20-30 นาที อยาง
สม่าํ เสมอ
8. การเตนเหยาะ ๆ หรือการกระโดดเชือก (ลงเทาคู ) อยางตอเนื่องใหได
อยางนอยวันละ 10-15 นาที
9. โยคะ ก็คือการบริหารรางกายในทาตางๆ รวมกับการหายใจเขา-ออก จน
จิตกับรางกายรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การฝกโยคะจะเปนการชวยบริหารกลามเนื้อ ตับ ไต
เสนเลือด หัวใจ ปอด มาม และขอตอกระดูกสันหลัง ชวยบริหารใหรางกายใหแข็งแรง
ทรวดทรงดี สุขภาพจิตดี ราเริง แจมใส และยังชวยบําบัดอาการเจ็บปวยบางอยางได
10. เลนกีฬาทีช่ อบหรือถนัด และเกมตาง ๆ ไดแก ฟุตบอล บาสเกตบอล
เทนนิส แบดมินตัน วิ่งเปยว ชักเยอ กระโดดเชือก และยกน้ําหนัก เปนตน แตควรจะมีการ
ดัดแปลงเทคนิคตาง ๆ ใหสะดวก งาย และปลอดภัยตอการเลนมากทีส่ ดุ เหมาะสมกับเพศ วัย
และสภาพรางกาย การปฏิบตั ิควรเลนใหไดอยางนอยวันละ 60-90 นาที

11. งานอาชีพ งานอดิเรกและงานบานที่ใชแรงงาน เปนการออกกําลังกายที่
สามารถดัดแปลงใหเปนประโยชนตอสุขภาพได แตตองทําดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน การ
ปฏิบัติควรใหทํางานนั้น ๆ ตอเนื่องในอัตราที่หนักพอ คือใหรูสึกวาหัวใจเตนแรงขึ้น และหายใจ
แรงขึ้นเปนเวลานาน 10 นาทีขึ้นไป แตไมควรเกิน 30 นาทีตอวัน ควรเปนชวงเวลาเดียวกันทุก
วัน
ตารางที่ 2 แสดงผลการออกกําลังกายดวยวิธีตาง ๆ ทีม่ ีตอรางกาย
ผลตอรางกาย
ความอดทนของหัวใจ-ปอด
ความอดทนของกลามเนื้อ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ความคลองตัว
การทรงตัว
การควบคุมน้ําหนัก
รูปทรงของกลามเนื้อ
การยอยอาหาร
การนอนหลับ
รวม

คะแนน
วิง่
21
20
17
9
17
21
14
13
16
148

จักรยาน
19
18
16
9
18
20
15
12
15
142

วายน้าํ
21
20
14
15
12
15
14
13
16
140

เทนนิส
16
16
14
14
15
16
13
12
11
128

เดิน
13
14
11
8
8
13
11
11
14
102

แหลงทีม่ า เฉก ธนะสิริ ,
ทําอยางไรจะปราศจากโรคและชะลอความชรา
(กรุงเทพมหานคร, แปลนพับลิชชิ่ง, 2534) หนา 122.
ตารางที่ 3 แสดงการใชพลังงานในกีฬาประเภทตาง ๆ
ประเภทกีฬา
วิง่
จักรยาน (ความเร็ว 13 ไมล/ชม.)
วายน้าํ
เทนนิส
เดินเร็ว (4 ไมล/ชม.)
กอลฟ
เดินชา (2 ไมล/ชม.)

การเผาผลาญพลังงาน
(แคลอรีต่ อชัว่ โมง)
800 – 1000
660
300 – 650
400 – 500
300
250
200

แหลงทีม่ า เฉก ธนะสิระ, เลมเดียวกัน, หนา 123

กอลฟ
8
8
9
8
8
6
6
7
6
66

,

จากตารางที่ 2.1 และ 2.2
จะเห็นวา การวิ่งเหยาะ ขี่จักรยานและวายน้ําดีที่สุด
ตามลําดับ คือ ไดคะแนน 148 142 140 และเมื่อมีการเปรียบเทียบการใชพลังงานเปน
แคลอรีจะเห็นวา การวิ่งนั้นเปนการออกกําลังกายที่ใหคุณประโยชนเหนือกีฬาในประเภทอื่น ๆ
คือ มีการเผาผลาญพลังงานไดสูงที่สุดในเวลาที่เทากัน
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ ถาจะใหไดรบั ประโยชนอยางแทจริง ควรจะปฏิบตั ิให
ถูกตองตามหลักและวิธี หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ควรยึดหลักดังนี้
1. ในกรณีที่ไมใชคนหนุมสาวผูออกกําลังกายควรใหแพทยตรวจอยางละเอียด
กอนที่จะเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวการออกกําลังกายทุกประเภท
2. ถาผูออกกําลังกายปวยหรือเปนไขหรือไดรับบาดเจ็บ ภายหลังจากการออก
กําลังกาย ควรจะปรึกษาแพทยทันทีกอนที่จะออกกําลังกายตอไป
3. พยายามตั้งจุดมุงหมายของการออกกําลังกายและหากิจกรรมออกกําลัง
กายที่ปฏิบัติแลวจุดมุงหมายนั้น เชน จุดมุงหมายของการออกกําลังกาย มีเพื่อจะลดน้ําหนัก
สวนเกิน ผูท ี่ออกกําลังกายควรหากิจกรรมการออกกําลังกาย ประเภทแอโรบิก ไดแก การวิ่ง
หรือการวายน้ํา เปนตน การที่จะบรรลุจุดมุงหมายนี้ จําเปนตอผูที่ออกกําลังกายจะตองมีความ
พยายามสูงกวาเพราะวาการที่จะบรรลุจุดมุงหมายไดนั้นตองกินเวลานานพอสมควร อยา
คาดหวังวาจุดมุงหมายจะบรรลุในระยะเวลาเพียงสั้นๆอันที่จริง การออกกําลังกายเปนสิ่งที่ควร
ปฏิบตั ิตลอดชีวิต ทั้งนี้เพือ่ ใหรางกายมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงตลอดเวลา
4. กําหนดเวลาที่จะออกกําลังกายใหแนนอน และจงปฏิบัติตามเวลาที่กําหนด
ไว เชน อาจจะเปนตอนเชามืดหรือตอนเย็น ถาเลือกออกกําลังกายในตอนเย็น ก็ควรจะปฏิบัติ
แตในตอนเย็นทั้งนี้เพื่อใหรางกายเกิดความเคยชิน พยายามบรรจุการออกกําลังกายใหเปนสวน
หนึ่งของชีวิตประจําวัน
5. เวลาที่ผูออกกําลังกายเลือกปฏิบัติไมจําเปนที่จะตองเปนเวลาเชาหรือตอน
เย็นแตจะเปนชวงเวลาใดก็ไดทจี่ ะปฏิบตั ิไดอยางสะดวก โดยไมรบกวนเวลาทํางาน จงอยา
พยายามออกกําลังกายหลังรับประทานอาหาร เพราะอาจทําใหอึดอัดขณะออกกําลังกาย
6. เพื่อใหรางกายสามารถปรับตัวกับการออกกําลังกายในแตละครั้งไดดี ผู
ออกกําลังกายควรจะมีการอบอุนรางกายกอนแลวจึงคอยๆเริ่มเขาสูการออกกําลังกายที่
แทจริงในขณะที่กําลังออกกําลังกาย ควรปฏิบัติใหถูกตองตามวิธีและหลักการควรปฏิบัติในทา
ออกกําลังกายที่งายๆ กอนแลวจึงคอยๆ เพิ่มเปนทาที่ยากขึ้นไปตามลําดับปริมาณของการออก

กําลังกาย จะปองกันไมใหกลามเนื้อเกิดการเมื่อยลา และในแตละครั้งของการออกกําลังกาย
อยาออกกําลังกายใหเหนื่อยมากจนเกินไป เพราะจะทําใหกลามเนื้อเกิดการเมื่อยลาได
เหมือนกัน อาการเมื่อยลาของกลามเนื้อ อาจเกิดขึ้นจากความไมคุนเคยกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ฉะนั้นพยายามปฏิบัติซ้ําเพื่อใหรางกายเกิดความชินกับกิจกรรม อาการเมื่อยลานั้นจะหายไป
เอง เมือ่ รางกายเกิดความเคยชินกับกิจกรรมนั้นๆ
7. พยายามสังเกตวาเมือ่ ไหรรางกายจึงจะเหนือ่ ยมากเกินไป เชน การเวียนหัว
การเจ็บอก การที่กลามเนื้อควบคุมไมได หรือการหายใจไมทัน เปนตน จงหยุดการออกกําลัง
กายทันทีเมือ่ อาการเหลานี้ปรากฏ
8. พยายามออกกําลังกายเพื่อใหกลามเนื้อทุกๆสวนของรางกายแข็งแรง
สมบูรณ อยาเนนเพียงกลามเนื้อเพียงบางสวน ควรระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อปฏิบัติการออก
กําลังกายที่เกี่ยวกับกลามเนื้อทอง ควรจะเริ่มปฏิบัติในทาที่ไมยากนักและควรปฏิบัติดวย
ปริมาณทีน่ อยกอนและจึงเพิม่ ปริมาณขึ้นตามลําดับ จงอยาหักโหมเพราะจะทําใหเกิดตะคริวที่
กลามเนื้อทองในระหวางการออกกําลังกาย ซึ่งเปนอันตรายตอรางกาย
9. อยาปฏิบตั ิแตทาออกกําลังกายทีง่ ายๆ พยายามปฏิบตั ิทาออกกําลังกายที่
จะทําใหสวนที่ออนแอของรางกายกลับสูสภาพที่แข็งแรง
10. ชวงเวลาการออกกําลังกายเปนชวงที่ใหความสนุกสนานแกผูออกกําลัง
กาย พยายามหารการออกําลังกายแปลกๆใหมๆ พยายามอกกําลังกายกับเพื่อน หรือออก
กําลังกายโดยมีเสียงดนตรีประกอบ พยายามอกกําลังกายอยูในชวงสั้นๆ ไมต่ํากวา 20 นาที
และไมควรเกิน 60 นาที ตลอดจนควรปฏิบัติตามโปรแกรมที่กําหนดไว เพื่อจะไดไมเกิดความ
เบื่อหนายในการออกกําลังกาย
11. ในกรณีที่ผูออกกําลังกายตองการวัดสัดสวนของตนเองวามีการ
เปลีย่ นแปลงหรือไม ไหวดั ในชวงทีไ่ มไดออกกําลังกาย อยาวัดสัดสวนของรางกายทันทีหลังจาก
ออกกําลังกาย เพราะวากลามเนื้อมีแนวโนมที่จะมีขนาดเพิ่มขึ้นระหวางการออกกําลังกาย
12. สตรีสามารถออกกําลังกายไดในชวงที่มีระดู การขาดการออกกําลังกายที่
เพียงพอเสียอีก ทีจ่ ะทําใหเกิดการปวดระดู (Dysmenorrhea)
13. เมื่อสิ้นสุดการออกกําลังกายแตละครั้ง ผูออกกกําลังกายควรอาบน้ําอุน
เพือ่ ใหรางกายเกิดความรูสึกสดชืน่ และทําใหกลามเนื้อทุกสวนในรางกายไดผอนคลายอีกดวย

ขั้นตอนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกกําลังกายที่ถูกตอง และทําอยางสม่ําเสมอจะทําใหรางกายเกิดความแข็งแรง
อายุยืนยาว ชะลอความชราได การออกกําลังกายที่ถูกตองประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การอบอุนรางกายหรือการอุนเครื่อง ( Warm up) และยืดเหยียด
กลามเนื้อ ประมาณ 5 - 10 นาที
ขั้นตอนที่ 2 การออกกําลังกาย (Exercise) ประมาณ 20 – 30 นาที
ขั้นตอนที่ 3 การทําใหรางกายเย็นลง หรือการผอนคลายกลามเนื้อ ( Cool down) เปนระยะผอนคลาย ประมาณ 5 – 10 นาที
ระยะเวลาในการออกกําลังกายแตละครั้งไมควรเกิน
40 นาที เพราะจะเปนการหักโหม
เกินไป เกิดผลเสียตอรางกายได
การอบอุนรางกายหรืออุนเครื่องและยืดเหยียดกลามเนื้อ เปนการเตรียมความพรอม
ของรางกายกอนออกกําลังกายจริง การอบอุนรางกายมีผลดีตอสมรรถภาพรางกาย ดังนี้
1. เพิ่มอุณหภูมิในกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อสามารถหดตัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ทําใหการประสานงานระหวางประสาทกลามเนื้อ หรือระหวางกลุม
กลามเนื้อดวยกัน เปนไปอยางถูกตองและราบรื่น
3. ปรับการหายใจและระบบไหลเวียนเลือดใหเขาใกลระยะคงที่ เปนการยน
ระยะการปรับตัวในระหวางออกกําลังกาย
การอบอุนรางกายควรเพิ่มความหนักและความถี่ของการเคลื่อนไหวทีละนอย
โดยทั่วไปแลวใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที การอบอุน รางกายควรประกอบไปดวยกิจกรรม 3
กิจกรรม คือ
1. การยืดเหยียดกลามเนื้อ ( Stretching exercise) เปนการเตรียมความพรอม
ของเอ็น ขอตอและเสนใยกลามเนื้อ โดยการยืดเหยียดใหมีความยาวและมุมกวางกวาปกติ
สามารถชวยปองกันการฉีกขาดของเสนใยกลามเนื้อ ชวยพัฒนากลามเนื้อสวนหลัง คอ ไหล
2. การบริหารมือเปลา (Calisthenics) เปนการบริหารกายเพือ่ ใหกลามเนื้อและ
อวัยวะทั่วรางกายไดเคลื่อนไหว โดยทําภายหลังการอบอุน รางกายแบบยืดเหยียดแลว ใชเวลา
ประมาณ 5 – 10 นาที
3. การออกกําลังกายเฉพาะกิจกรรม ( Specific activity) เปนชวงสุดทายของ
การอบอุนรางกาย กอนลงแขงขัน โดยเตรียมใหกลามเนื้อพรอมในการทํางานหนัก เปนการฝก
ระบบประสาทที่เกี่ยวกับการทํางานเฉพาะกิจกรรม การอบอุนรางกายตองคํานึงถึงอุณหภูมิ

แวดลอมดวย เชน ถาอากาศหนาวควรใชเวลาใหนานกวา การเคลื่อนไหวเพื่อการอบอุน
รางกาย ควรเริม่ จากชาๆ แลวคอยๆ เพิม่ ความเร็วขึ้น จากเบาๆ แลวเพิม่ ความหนักขึ้น
การทําใหรางกายเย็นลงหรือผอนคลายกลามเนื้อ
(Cool - down) เปนการ
คอยๆลดความเขมในการออกกําลังกายลงในลักษณะยอนกระบวนการอุนกาย ลงเพื่อใหหัวใจ
คอย ๆ เตนชาลงในขณะเดียวกันก็จะชวยใหเลือดที่คั่งอยูตามกลามเนื้อ แขน ขา ในขณะออก
กําลังกายอยางจริงจังนั้น กลับเขาระบบไหลเวียนเพื่อแจกจายไปตามอวัยวะสําคัญไดอยาง
พอเพียง โดยเฉพาะอยางยิง่ คือสมอง เนือ่ งจากสมองเปนอวัยวะทีต่ องการเลือดเลี้ยงอยาง
คงที่ ไมวาจะมีกิจกรรม (Physical activity) ระดับใดแตกลามเนื้อนั้นจะมีเลือดมาเลี้ยงเพิม่ ขึ้น
อยางมาก เมื่ออยูในระหวางการออกกําลังกาย ถาหยุดออกกําลังกายอยางกระทันหันหัวใจ
จะฉีดเลือดออก (Cardiac output) นอยลงคอนขางเร็วสมองอาจไดรบั เลือดเลี้ยงไมพอและ
เกิดอาการหนามืด (Heat syncope) ได นอกจากนี้การผอนหยุดยังชวยเคลือ่ นยายสาร
ตกคางอันเกิดจากเมตาบอลิซึมในระหวางการทํางานของกลามเนื้อ เชน กรดแลคติก และ
โพแทสเซียม เปนการชวยลดอาการปวดระบมของกลามเนื้อ (Muscle soreness) ไดอีกดวย
การกําหนดปริมาณการออกกําลังกาย โดยเนนถึงสิง่ ตอไปนี้
ชนิดหรือประเภท (Type) ของกิจกรรม
เนื่องจากเปาหมายหลักของการออกกําลังกายก็คือ การเสริมสรางความ
ทนทานของหัวใจ ปอดดังกลาวแลว กิจกรรมทีเ่ หมาะจึงควรเปนประเภททีใ่ ชแหลงพลังงาน
ทางแอโรบิค ซึง่ มีลกั ษณะสําคัญคือ มีการใชกลามเนื้อมัดใหญเปนจังหวะทีไ่ มเรงเรามาก แต
มีความตอเนือ่ งและนานพอ ถาสามารถใหผอู อกกําลังมีความสนุกรวมดวยก็จะยิง่ ดี รูปแบบที่
นิยมกันทัว่ ไป ไดแก การวิง่ เหยาะ เดินเร็ว ปนจักรยาน วายน้าํ กระโดยเชือก และเตนแอ
โรบิค เปนตน สําหรับผูทเี่ พิง่ เริม่ ตนใหม ๆ นั้น ควรจะเลือกแบบการออกกําลังกายทีท่ าํ ได
งายโดยไมตองการทักษะมากนัก เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเสียกอน แลวจึง
คอย ๆ เปลี่ยนเปนแบบที่สนุกขึ้นและสามารถปฏิบัติไดตลอดไป ซึ่งอาจเปนเกมหรือกีฬาที่
ตองการเทคนิคทีส่ งู ขึ้นจากเดิม
ความเขม (Intensity) หรือความหนักในการออกกําลังกาย
ถาจะใหเกิดผลกระตุน การพัฒนาระบบหัวใจ - ปอด ใหทาํ งานโดยปลอดภัย
และไมเครียดเกินไป การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพควรจะมีความเขมหรือความหนักมากกวา
50 - 60% แตไมเกิน 75-85 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ( Maximal heart rate=

MHR) ซึ่งในการออกกําลังกายโดยมีความหนักขนาดไหนตองขึ้นอยูกับแตละบุคคลซึ่งมีความ
หนักไมเหมือนกัน สามารถวัดไดดวยวิธีที่งายที่สุด คือ นับอัตราการเตนของหัวใจ (ใชจบั ชีพจร
แทน) ที่สนองตอการออกกําลังกายที่มีความเขมสูง เรียกวา อัตราการเตนของหัวใจ
เปาหมาย (Target heart rate = THR)
การหาคา
THR สามารถคํานวณไดดังนี้
THR = อัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย (Target heart rate) หนวยเปนครั้งตอนาที
MHR = อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (Maximal heart rate) หนวยเปนครั้งตอนาที
RHR = อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ( Resting heart rate ) หนวยเปนครั้งตอนาที
% = เปอรเซ็นตของการเตนของหัวใจที่ตองการหา
โดยปกติอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (MHR) = 220 – อายุ (Age)
การนับอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (
RHR) วิธีที่ดีที่สุด คือ ชวงตื่นนอน กอนลุกจาก
ที่นอนใหจับชีพจรตัวเอง
THR = ( MHR – RHR ) × ( % )+ ( RHR )
เชน อายุ 20 ป ตองการหาอัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย ( THR) เปน 50%, 60%,
70% และ 80% อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (RHR) = 70 ครั้ง/นาที
จะได อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (
MHR) = 220 – 20 = 200 ครั้ง/นาที
50% = ( 200 – 70 ) × 50/100 + 70 = 135 ครั้ง/นาที
60% = ( 200 – 70 ) × 60/100 + 70 = 148 ครั้ง/นาที
70% = ( 200 – 70 ) × 70/100 + 70 = 161 ครั้ง/นาที
80% = ( 200 – 70 ) × 80/100 + 70 = 174 ครั้ง/นาที
จะเห็นไดวา อัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย (
THR) ที่ตองการ เราควรออกกําลังกาย
ในกิจกรรมที่เราไดเลือกแลวจนทําใหอัตราการเตนของหัวใจ เตนถึง 135 ครั้ง /นาที ในระยะ
เริม่ ตน และคอยๆเพิม่ มากขึ้นถึง 174 ครั้ง/นาที สําหรับนักกีฬา
สวนอัตราการเตนของหัวใจเปาหมายนั้น เนื่องจากจําเปนตองหยุดการออกกําลังกาย
จึงจะนับไดงาย และในผูทมี่ ีสมรรถภาพดี อัตราเตนหัวใจจะลดลงไดเร็วจึงนิยมนับจํานวนการ
เตนของชีพจร (ที่ขอมือหรือที่คอ) เพียง 20 หรือ 30 วินาทีทันทีหลังหยุดออกกําลังกาย
แลว คูณดวย 3 หรือ 2 ตามลําดับแทน
ในกรณีความหนักในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนี้ ถาเราไมไดมีการกําหนดอัตรา
การเตนของหัวใจไวกอน ใหสังเกตจากถาเราไมสามารถวิ่งไปคุยไปไดโดยสบาย ถือวาหนัก
พอแลว และถาขณะออกกําลังกายทานเหนื่อยมากจนหายใจไมทัน หรือเปนลม แสดงวาทาน

ออกกําลังกายมากหรือหนักเกินไป ขณะออกกําลังกายถาทานเหนื่อยจนพูดไมไดแลว พักแลว
10 นาที ยังไมหายเหนื่อยแสดงวาทานออกกําลังกายมากไป ตองลดการออกกําลังกาย และ
คอยๆเพิ่มความหนักของการออกกําลังกาย
การจับชีพจรในระหวางการออกกําลังกาย
อัตราการเตนของหัวใจ หรือชีพจรใชเปนเครื่องบอกความหนักของการออก
กําลังกายแบบแอโรบิก ซึ่งควรรักษาไวใหอยูใ นชวง 50% - 85% ของอัตราการเตนของหัวใจ
สูงสุด (MHR)
การจับชีพจร อาจจับทีข่ อมือ หรือตนคอก็ได แตควรใชระยะเวลาสั้นเพียง 10
วินาที เพราะเวลาจับชีพจรผูออกกําลังกายมักจะหยุดออกกําลังกาย ทําใหชีพจรตกลงอยาง
รวดเร็ว ถาจับชีพจรใชเวลาทีน่ านกวานี้อาจไดผลคลาดเคลือ่ นไปจากทีเ่ ปนจริง
การวัดที่แมนยํา ทําไดโดยใชเครื่องวัดชีพจรติดตามตัว ซึ่งจะมีตัวเลขบอกชีพ
จรไดทุกนาที ขณะผูออกกําลังกายสามารถอานชีพจรไดโดยไมตองหยุดออกกําลัง แต
เครือ่ งมือชนิดนี้มีราคาแพง และอาจทําใหผอู อกกําลังกายบางคนรูสึกยุงยากทีจ่ ะใชและรูสึก
รําคาญ
วิธีการตรวจวัดความหนักในการออกกําลังกายที่งายที่สุด โดยเฉพาะระหวาง
การออกกําลังกาย คือ การสังเกตการหายใจโดยผูอ อกกําลังกายเอง การหายใจควรเปนไป
อยางสบาย แรงลึก และสม่าํ เสมอ สามารถพูดคุยไดโดยไมเหนือ่ ยหอบ ถาหายใจไมทนั ไม
สามารถพูดได แสดงวาออกกําลังหนักเกินไป ตองผอนการออกกําลังกายใหเบาลง ในทํานอง
เดียวกัน ถาตองการตรวจสอบวาได ออกกําลังหนักพอเพียงหรือไมก็ใหผูออกกําลังรองเพลง
สักหนึง่ ทอนดวยเสียงดังพอสมควร ถายังรองไดแสดงวาออกกําลังเบาไป ตองเพิม่ ใหหนักจน
รองเพลงไมออก แตยงั พูดไดอยูจึงนับวาใชได

ภาพที่ 2.1 แสดงการจับชีพจรทีข่ อมือและลําคอ
ทีม่ า : วุฒิพงษ ปรมัตถากร, 2534. หนา 53.

ระยะเวลา (Duration) ของการออกกําลังกายแตละครั้ง
ความสามารถที่จะออกกําลังกายแตละครั้งไดนานเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับการ
ฝกฝนที่ผานมา และความหนักในการออกกําลัง แตถาจะใหไดผลในดานสุขภาพของหัวใจ
ปอด จะตองใชเวลาประมาณ 15 ถึง 60 นาที โดยในระยะเริ่มตนนั้นอาจออกกําลังกายดวย
ความหนักขั้นต่ํา เชน ประมาณ 60 - 70 % ของอัตราเตนหัวใจสูงสุดนาน 15 - 20 นาที
โดยใหเวลาในการอุน กาย (Warm - up) และผอนหยุด (Cool down) ตางหากเมือ่ รางกายมี
การปรับตัวตามจนทนไดดีแลว จึงคอย ๆ เพิม่ ความหนักและเพิม่ เวลาขึ้นจนถึง 60 นาที
หรือเฉลีย่ ควรจะประมาณ 30 นาทีตอครั้ง การออกกําลังกายที่นานกวา 60 นาทีนั้นเปน
การฝกความทนทานเพื่อการแขงขัน แตจะไมมีความจําเปนในดานการเสริมสรางสุขภาพ แนว
ปฏิบตั ิอีกขอหนึง่ ก็คือ ถาหลังออกกําลังกายไปแลว 1 ชั่วโมงยังรูสึกเหนื่อยเพลียอยู แสดง
วาความหนักและ / หรือระยะเวลาทีใ่ ชนาจะมีขนาดมากเกินความพอดีไปแลว
ความบอย (Frequency) ในการออกกําลังกาย
ถามีสขุ ภาพดีอยูเดิม การออกกําลังกายสัปดาหละ
3 - 5 ครั้ง ก็จะได
ประโยชนในการฝกความทนทานของหัวใจ - ปอด สําหรับผูที่เพิ่งจะเริ่มตนอาจออกกําลังกาย
วันเวนวันไปกอน จนกระทัง่ ระดับสมรรถภาพทางกายดีพอแลวจึงเพิม่ ความบอยขึ้นดังกลาว
ผูทมี่ ีปญ
 หาสุขภาพ เชน ไมสามารถเดินเร็ว หรือวิง่ เหยาะดวยความเร็วไดไมเกิน 5 - 6
กิโลเมตร / ชัว่ โมง อาจออกกําลังกายวันเวนวัน วันละหลาย ๆ ครั้ง ครั้งละ 5 - 10 นาที
ก็ได
รางกายกับการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและถูกวิธีนั้น จะตองมีความรูพอสมควร
เกี่ยวกับการทํางานและผลของการออกกําลังกายตอระบบตาง ๆ จึงจะสามารถเขาใจเรื่อง
ประสิทธิภาพในการเลนกีฬาและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดงายและลึกซึ้งขึ้น
การทํางานของกลามเนื้อขณะออกกําลังกาย
การหดตัวของกลามเนื้อตองอาศัยพลังงานทีไ่ ดจากการสลายสารอินทรียเคมี
ซึง่ มีอยูในกลามเนื้อทีเ่ รียกวา ATP (Adenosine Tri-Phosphate) สารนี้จะสังเคราะหกลับคืนใหมได
โดยใชพลังงานทีไ่ ดจากการเผาผลาญอาหาร โดยเฉพาะไกลโคเจน (น้ําตาล) ในกลามเนื้อ ทําให
กลามเนื้อสามารถหดตัวซ้ําติดตอกันไปไดเปนเวลานาน ในภาวะที่กลามเนื้อทํางานไมหนักมาก
แตติดตอกันเปนเวลานาน กลามเนื้อไดรับออกซิเจนจากเลือดเพียงพอที่จะใชออกซิเจน (Aerobic

exercise) ซึ่งไดแกในกีฬาที่เลนติดตอกันอยางคอนขางสม่ําเสมอเปนเวลานาน เชน วิ่งระยะไกล
วายน้ําระยะไกล แตถากลามเนื้อตองทํางานหนักเต็มที่ติดตอกัน (ระยะเวลาสั้น ) พลังงานทีใ่ ช
สังเคราะหขึ้นใหม จะไดจากการสลายของกลัยโคเจน โดยไมใชออกซิเจน ของเสียทีเ่ กิดขึ้นคือ
กรดแลกติค ซึ่งเปนตัวสําคัญในการทําใหกลามเนื้อเมื่อย (Fatigue) การออกกําลังกายแบบนี้เรา
เรียกวา แบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic exercise) ไดแกการวิง่ ระยะสั้น การเรงตัวทีเ่ มือ่ เขาเสน
ชัย ฯลฯ
สมรรถภาพของรางกายทีจ่ ะทํางานโดยไดรบั ออกซิเจนเพียงพอ
(Aerobic
capacity) ขึ้นอยูกบั สมรรถภาพของการไหลเวียนเลือด ระบบการหายใจ และตัวกลามเนื้อที่
จะรับออกซิเจนสมรรถภาพของรางกายที่จะทําโดยไมใชออกซิเจน (Anaerobic capacity) ขึ้นอยู
กับความสามารถของกลามเนื้อเอง อยางไรก็ตามการออกกําลังจะตองมีการรับออกซิเจน
มากกวาปกติเพื่อนําไปออกซิไดสกรดแลคติคใหเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา เทากับเปนการ
ทํางานโดยติดหนี้ออกซิเจนไว (Oxygen debt) แลวมาชดใชเมื่อหยุดออกกําลัง ในกีฬาประเภท
ที่เลนติดตอกันเปนเวลานาน แตมีลักษณะไมสม่ําเสมอ เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล
แบดมินตัน ฟุตบอล ฯลฯ การทํางานของกลามเนื้อจะเปนแบบผสม
คือบางครั้งใช
สมรรถภาพของรางกายทีจ่ ะทํางาน โดยไดรบั ออกซิเจนเพียงพอ บางครั้งตองใชสมรรถภาพ
ของรางกายทีจ่ ะทํางานโดยไมใชออกซิเจน
การทํางานของระบบการหายใจในการออกกําลังกาย
คนปกติหายใจประมาณ 16 ครั้ง/นาที ระหวางอยูเฉย ๆ (พัก) แตละครั้งสูด
อากาศประมาณ 400 - 500 ลบ.ซม. ระหวางออกกําลังกายการหายใจจะถีข่ ึ้น และปริมาตร
อากาศแตละครั้งจะมากขึ้น ในการออกกําลังหนักเต็มที่อัตราการหายใจอาจสูงกวา 50 ครั้ง/
นาที และปริมาตรอากาศหายใจแตละครั้งอาจมากถึง 300 ลบ.ซม. หรือมากกวานั้น การเพิ่ม
ของการหายใจ เปนปฏิภาคกับความหนักของการออกกําลัง
การเพิม่ การหายใจในระหวางการออกกําลัง เปนความพยายามของรางกาย
ที่จะรับออกซิเจนใหเพียงพอกับความตองการและขับถายคารบอนไดออกไซด ที่เกิดออกไปใน
ภาวะที่ออกกําลังมีความหนักคงที่และปริมาตรอากาศหายใจตอนาทีคงที่ (Steady state)
ปริมาณการรับออกซิเจนของรางกายจะเทากับความตองการออกซิเจนของรางกายขณะนั้น
หลักการออกกําลังจะตองมีการหายใจแรงและลึกอยูพกั ใหญ แลวคอย ๆ
ลดลงจนอยูในระดับปกติการที่เปนเชนนั้นเปนการชดใชหนี้ออกซิเจนที่กอขึ้นระหวางออกกําลัง
กายแบบไมใชออกซิเจน หรือชดใชหนี้ออกซิเจนที่กอขึ้นในระยะปรับตัว (Adaptation period )

ของการออกกําลังแบบใชออกซิเจน (ในระยะปรับตัว การออกกําลังทําไปอยางสม่ําเสมอตั้งแต
ตนแลว แตการหายใจยังไมสม่าํ เสมอและมากพอ)
การทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิตในการออกกําลังกาย
อวัยวะสําคัญที่สุดของระบบนี้ คือหัวใจที่เปนเสมือนเครื่องสูบฉีดใหเลือดไหลตาม
หลอดเลือดสูอ วัยวะปลายทางคือกลามเนื้อ ในเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบิน (สารประกอบของ
เหล็กที่รวมกับโปรตีน ) ทําหนาที่จับออกซิเจนพาไปยังเซลล เมื่อความตองการออกซิเจนของ
รางกายมากขึ้น เลือดจําเปนตองไหลเวียนมากขึ้นหัวใจจะเพิ่มอัตราการเตน และปริมาณสูบ
ฉีดแตละครั้ง ตามปกติหวั ใจเตนปริมาณ 70 ครั้ง/นาที และปริมาณสูบฉีดครั้งละประมาณ 60
ลบ.ซม. ขณะออกกําลังหนัก หัวใจอาจเตนกวา 180 ครั้ง/นาที และปริมาณสูบฉีดครั้งละกวา
100 ลบ.ซม การเพิ่มของอัตราเตนหัวใจและความดันเลือดเปนไปในลักษณะเดียวกับการเพิ่ม
การหายใจ คือขึ้นกับความตองการออกซิเจนสําหรับการออกกําลังนั้น ในระยะฟนตัวหลังออก
กําลังกายก็เชนเดียวกัน หัวใจจะตองเตนแรงและเร็วอยูตอไปและคอย ๆ ลดลงจนเปนปกติ
ประโยชนของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายเปนวิธีทางที่ดีในการพัฒนาสุขภาพใหสมบูรณ แข็งแรง และ
กอใหเกิดประโยชนตออวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกาย ดังตอไปนี้
ผลของการฝกซอมกีฬาตอกลามเนื้อ
1. ขนาดใหญขึ้น (Hypertrophy) โดยการฝกแรงกลามเนื้อ (Strength) ไมใชฝก
ความอดทนทําใหกลามเนื้อมีขนาดใหญขึ้น
โดยการเพิม่ โปรตีนในแตละเสนใยกลามเนื้อ
จํานวนเสนใยไมเพิ่มขึ้น
2. เพิ่มการกระจายของหลอดเลือดฝอย มีการกระจายของหลอดเลือดฝอย ใน
กลามเนื้อมากขึ้น โดยเฉพาะโดยการฝกความอดทน ทําใหกลามเนื้อสามารถรับออกซิเจนได
มากขึ้น
3. การสะสมสารตาง ๆ มีการสะสมสารตาง ๆ เชน ไกลโคเจน ATP มัยโอโกลบิน
วิตามิน เกลือแร เอ็นไซมมากขึ้น การสะสมสารมากนอยขึ้นกับชนิดของการฝก
(การฝก
ความเร็ว กําลังหรือความอดทน)

4. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การทํางานหนักเทากัน การใชออกซิเจนของ
กลามเนื้อและการใชพลังงานนอยกวา (ประหยัดกวา ) ทําใหเกิดกรดแลคติกชากวา เพลียชา
กวา และฟนตัวเร็วกวา
ผลการฝกซอมกีฬาตอระบบหายใจ
1. ทรวงอกขยายใหญขึ้น กลามเนื้อในการหายใจเจริญดี
2. ปอดใหญขึ้น มีเสนเลือดฝอยเพิม่ ขึ้น พื้นทีข่ องถุงลมทีใ่ ชแลกเปลีย่ นแกสเพิม่ ขึ้น
3. ความจุปอด (Vital capacity) และความสามารถในการหายใจสูงสุดตอนาที
(Maximum breathing capacity) เพิม่ ขึ้น (ความจุปอดของคนธรรมดาเฉลี่ย 50 ลบ.ซม. ตอ
น้ําหนักตัว 1 กก. ของนักกีฬาอาจถึง 80 ลบ.ซม. ตอน้ําหนักตัว 1 กก.
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเทียบกับคนทั่วไป ปอดรับออกซิเจนไดมากขึ้นจาก
อากาศที่ผานปอดจํานวนเทากัน ในขณะพักอัตราการหายใจนอยกวา (อาจเหลือเพียง 8 ครั้ง/
นาที ) ปริมาณอากาศหายใจตอนาทีนอยกวา (ทํางานประหยัด ) ในการทํางานหนักเทากับ
ปริมาณอากาศหายใจตอนาทีนอยกวาในการทํางานสูงสุด ปริมาณอากาศหายใจสูงสุดและ
การรับออกซิเจนสูงสุดมากกวา
ผลของการฝกซอมกีฬาตอระบบการไหลเวียนโลหิต
1.หัวใจขนาดใหญขึ้น (หัวใจนักกีฬา Athlete’s Heart) โดยเฉพาะในการฝกความอดทน
ปริมาตรหัวใจคนปกติเฉลีย่ ประมาณ 10 ลบ.ซม.ตอน้ําหนักตัว 1 กก. ในนักกีฬาที่สมบูรณ
ปริมาตรหัวใจอาจมากกวา 15 ลบ.ซม. ตอน้ําหนักตัว 1 กก.
2. หลอดเลือดฝอยกระจายเพิ่มขึ้นทําใหหัวใจรับออกซิเจนไดมาก
3. หลอดเลือดมีความยืดหยุน เพิ่มขึ้น
4. เลือดเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน คนปกติมีฮีโมโกลบิน 13 กรัม %
นักกีฬาอาจมีถึง 16 กรัม %
5.ลดพวกสารไขมันในเลือดลง เชน
ก .สารคอลเลสเตอรอล (Cholesterol) เปนไขมันในเลือดที่มาจากสัตว คาระดับ
ปกติในเลือด 150-200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ข. สารไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) เปนไขมันในเลือดที่มาจากแปง คาระดับปกติ
ในเลือด 40-145 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
6.เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน

ในขณะทํางานแบบประหยัด อัตราหัวใจต่ํา (นักกีฬา 40 - 60 ครั้ง/นาที คนธรรมดา
70 - 80 ครั้ง/นาที) ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัวลดลง ปริมาณสูบฉีดเลือดตอนาทีต่ําลง
ขณะออกกําลังในการทํางานหนักเทากัน อัตราการเตนหัวใจต่ํากวาถาเพิ่มงานขึ้นเรื่อย ๆ จะ
สามารถทําไดมากกวา ปริมาตรสูบฉีดสูงสุดตอนาทีมากกวา (ความสามารถสํารองมากกวา )
ผลของการฝกซอมตอระบบหายใจและการไหลเวียนเลือดดังกลาวมาแลว ทําใหรางกาย
สามารถรับออกซิเจนไดสูงสุดมากขึ้น ในคนปกติจะสามารถรับออกซิเจนสูงสุดไดประมาณ 40
- 50 ลบ.ซม./นาที ในนักกีฬาที่ไดรับการฝกความอดทนอาจรับออกซิเจนสูงสุดไดกวา 70 ลบ.
ซม./นาที สมรรถภาพการรับออกซิเจนสูงสุด ถือเปนเกณฑบอกความอดทนทั่วไป (Aerobic
capacity) ที่ดีที่สุดในปจจุบัน
ผลของการฝกซอมกีฬาตอระบบอื่น ๆ
1. ระบบประสาทเสรี ทํางานไดสมดุลกัน (ประสาท Sympathetic Parasympathetic)
ทําใหการปรับตัวของอวัยวะใหเหมาะสมกับการออกกําลังทําไดเร็วกวา การฟนตัวเร็วกวาการ
ทํางานของอวัยวะภายในที่ถูกควบคุมดวยระบบประสาทเสรี เชน ระบบหายใจ การไหลเวียน
เลือด ยอยอาหาร และขับถาย ฯลฯ ดีขึ้น
2. ตอมหมวกไตเจริญดีขึ้น มีฮอรโมนสะสมมากขึ้น
3. ตับเพิ่มปริมาณและน้ําหนัก มีไกลโคเจนและสารที่จําเปนในการออกกําลังไปสะสม
มากขึ้น
4. การยอยอาหารและการขับถายเปนปกติดีขึ้น
นอกจากนี้การออกกําลังกายยังมีผลตอสุขภาพจิตและบุคลิกภาพอีกดวย เชน
1.ทําใหเกิดความรูสึกทีด่ ี มีความสดชืน่ แจมใส
2.ทําใหผอนคลายวามเครียด ไมมีความวิตกกังวล สมองปลอดโปรง
3.ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
4.รูปรางสมสวนหุนดี มีสัดสวนของน้ําหนักและสวนสูงไดมาตรฐาน
5.ผิวพรรณผุดผอง ไมแกเกินวัย
6.มีอายุยืนยาว

โทษของการขาดการออกกําลังกาย
ในสังคมปจจุบนั ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาํ ใหมนุษยมี
เครื่องทุนแรงมากมาย เปนผลใหการใชแรงกายในชีวิตประจําวันลดนอยลง ประกอบกับการ
ตอสูแขงขันในเรื่องการศึกษา การทํามาหากิน ทําใหการออกกําลังกายไมพอหรือขาดการ
ออกกําลังกายจนถึงขั้นเกิดโทษแกรางกาย ไดมีผรู หู ลายทานไดพยายามศึกษาคนควาเกีย่ วกับ
โทษของการขาดการออกกําลังกายพบวา
การขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก
ในวัยเด็กเปนวัยทีม่ ีการเจริญเติบโตทั้งดานรางกาย จิตใจ ความคิด และความจําจะ
เกิดผลเสีย ดังนี้
1. การเจริญเติบโตไมสมกับวัย
2. รูปรางทรวดทรงจะเสียไป เชน อาจจะอวน ผอมเกินไป ขาโกง เขาชิดกัน หลัง
โกง ศีรษะตก หรือเอียง และตัวเอียง เปนตน
3. สุขภาพทัว่ ไปไมดี รางกายออนแอ มีความตานทานโรคต่าํ เจ็บปวยงาย และเมือ่
เจ็บปวย
แลวจะหายชา
4. สมรรถภาพทางกายอยูในระดับต่ํา การทํางานของรางกายไมไดผลเต็มที่
5. การศึกษามีหลักฐานแนนอนจากการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางเด็กที่มี
สมรรถภาพทางกายดี ผลการเรียนจะดีกวาเด็กทีม่ ีสมรรถภาพทางกายต่าํ
6. การสังคม เด็กที่ออกกําลังสม่ําเสมอจะปรับตัวเขากับสังคม และทํางานเปนหมู
คณะไดดีกวาเด็กที่ไมสนในการออกกําลังกาย
7. จิตใจ วิตกกังวล เครียด หงุดหงิดงายและขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
การขาดการออกกําลังกายในวัยหนุมสาว
จะทําใหสมรรถภาพทางกายต่าํ สุขภาพทัว่ ไปไมดี มีผลเสียทางสังคม จิตใจ และ
บุคลิกภาพ ทําใหกระทบกระเทือนตอการศึกษาหรือการประกอบอาชีพดวย
การขาดการออกกําลังกายในวัยผูใหญและวัยสูงอายุ
มีผลเชนเดียวกัน วัยหนุมสาวยังเปนสาเหตุนาํ โรครายแรงหลายชนิดอีกดวย ไดแก

1. โรคประสาทเสียดุลยภาพ ไดแก ทองอืดเฟอ อาหารไมยอย ทองผูกประจํา เปน
ลมบอย
เหงื่อออกตามฝามือ ฝาเทา หรือใจสั่น นอนไมหลับ เปนตน
2. โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน
3. โรคอวน
4. โรคเบาหวาน ซึ่งเปนโรคทางกรรมพันธุ และผิดปกติของตอมที่ผลิตฮอรโมน
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งการออกกําลังกายสม่ําเสมอจะชวยควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได
5. โรคของขอตอและกระดูก เปนตน
ปจจัยที่เปนเหตุจํากัดการออกกําลังกาย
สภาวะที่หามออกกําลังกาย
- หัวใจลมเหลวแสดงอาการ
- เจ็บหนาอกเมื่อออกกําลัง เชน เดินดวยความเร็ว 5 - 6 กม./ชม.
- มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเจ็บหนาอกจากโรคหัวใจ
- หัวใจเตนผิดจังหวะขั้นรุนแรง
- กลามเนื้อหัวใจเพิง่ แสดงอาการขาดเลือดตายมาไมถึง 6 สัปดาห
- หัวใจเตนผิดจังหวะหลังการออกกําลังกายและควบคุมไมได
- กลามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุมหัวใจอักเสบ
- ความดันเลือดสูงเกิน 250/120 มม.ปรอท
- ถุงลมปอดพองเรื้อรังและหอบเมื่อออกกําลังกาย
- โรคทางเมตาบอลิซึมทีค่ วบคุมไมได เชน ตอมไทรอยดเปนพิษ เบาหวาน
- ภาวะติดเชื้อเฉียบพลัน
สภาวะที่ตองมีการกํากับดูแลการออกกําลังกาย
- เจ็บหนาอกเมื่อออกกําลังปานกลาง หรือวิ่งดวยความเร็ว 8 กม./ชม.
- การใชเครื่องกระตุนหัวใจที่มีอัตราเตนตายตัว
- ผูใชยา Beta blocker
- ผูที่อวนมาก
- โรคหืดจากการออกกําลังกาย (Exercise induced asthma)

(อางถึงใน วิรฬุ ห

เคยหมดสติเพราะสมองขาดเลือดชั่วขณะ (Transient cerebral ischemia)
ภาวะไตวาย
ภาวะซีด (เฮโมโกลบินในเลือดนอยกวา 7 กรัม / 100 มล.)
เหลาภัทรเกษม ; 2537)

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
1.การออกกําลังกายทําใหรับประทานอาหารไดมากขึ้น
ความเชือ่ ทีว่ าเมือ่ มีการออกกําลังกายมาก เหนือ่ ยมาก นาจะมีผลตอการ
รับประทาน
อาหารไดมากขึ้นดวย คนอวนจึงไมคอยกลาออกกําลังกาย นักสรีรวิทยาไดศึกษาคนควาและ
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และไดขอสรุปออกมาวา กอนอื่นตองแยกการออกกําลังกายวาเปนชนิด
ไหน พวกที่ตองใชแรงมากทํางานหนักหรือออกกําลังกายหนักมาก ติดตอกันเปนเวลานาน
หลายชัว่ โมง เชน นักวิง่ มาราธอน พวกกรรมกรแบกหาม ขีจ่ กั รยานทางไกล คนกลุมนี้
จะตองรับประทานอาหารมากกวาปกติแนนอน เพราะรางกายตองการพลังงานหรือแคลอรี
จํานวนมากเพือ่ ใหเพียงพอกับสวนทีต่ องใชไป ดังนั้นบุคคลเหลานี้จะไมอวน เพราะไมมีไขมัน
สะสมในรางกาย สวนกลุมที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยทั่วไปนั้น การใชพลังงานอยูในระดับ
ปานกลาง จึงไมทําใหรับประทานอาหารมากเกินความตองการจนเกิดไขมันสะสมในรางกาย
2.อายุมากแลวไมควรออกกําลังกาย
รางกายคนตางจากเครือ่ งจักรตรงทีว่ ารางกายสามารถซอมแซมตัวเอง หรือปรับปรุง
อวัยวะทีใ่ ชงานไดหลายอยาง เชน กลามเนื้อ กระดูก ประสาท เปนตน ซึง่ อวัยวะเหลานี้ถา
ถูกใชงานบอย ๆ อยางเหมาะสมก็จะมีประสิทธิภาพดีกวาปลอยใหอยูเฉย ๆ ซึง่ จะเห็นไดชดั เจน
ในกรณีที่อวัยวะถูกเขาเฝอกไวนาน ๆ เชน ที่แขนหรือขาจะทําใหกระดูกและกลามเนื้อบริเวณนั้น
ออนแอลง
3.ทํางานมาทั้งวันเหนื่อยพอแลวไมควรออกกําลังกายอีก
การออกกําลังกายที่กระทําแตพอดีจะชวยผอนคลายความเครียดและความลาไดอยางดี
แตท้งั นี้จะตองรูจกั เลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสม ความคิดทีว่ าทํางานนัง่ โตะมาทั้งวัน ถาไปออก
กําลังกายอีกจะทําใหรางกายทรุดโทรมเร็วขึ้นแมวารางกายไมเหนื่อย แตสมองก็เหนื่อยหลังจาก
เลิกงาน จึงไมควรไปออกกําลังกายอีก จึงเปนความคิดทีต่ รงกันขามกับความถูกตอง

4.การออกกําลังกายจะทําใหกลามเนื้อโตเปนมัด
ความเขาใจเชนนี้ถาเกิดกับเพศหญิง แลวจะทําใหไมกลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬา
แตความเปนจริงการออกกําลังกายจะทําใหกลามเนื้อไมออนแอหรือมีพลังที่จะตอสูกับแรง
ตานทาน ชนิดของการออกกําลังกายที่จะกอใหเกิดกลามเนื้อเปนมัด ๆ จะตองเปนไปใน
ลักษณะยกน้ําหนักที่มีน้ําหนักคอนขางมาก เชน ยกน้ําหนักถึงรอยละ 70 - 100 ของ
ความสามารถสูงสุดที่จะยกได และใชเวลาที่ยกนานพอควร แตการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
นั้นไมทาํ ใหกลามเนื้อโตเปนมัด ๆ กลับชวยใหกลามเนื้อมีความแข็งแรงสมสัดสวน
นอกจากนั้นฮอรโมนหญิงยังเปนตัวชวยกําจัดภาวะที่เกินพอดีตอรางกายอีกดวย
5.การออกกําลังกายทุกชนิดปองกันโรคหัวใจได
การออกกําลังกายที่ตองใชระยะเวลานานพอควร และกระทําอยางตอเนื่องไมหักโหม
เทานั้น จึงจะสามารถปองกันโรคหัวใจได เพราะการออกกําลังกายทีใ่ ชเวลานานพอ จะกอ
ประโยชนตอระบบไหลเวียนเลือด แตสิ่งที่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคเสนเลือดในหัวใจยังมีอีก
เชน กรรมพันธุ เบาหวาน ความอวน ความเครียด เปนตน
6.การวิง่ มาราธอนปองกันโรคเสนเลือดของหัวใจได
การวิง่ ออกกําลังกายอยางถูกตอง และเหมาะสมเปนสิง่ ทีม่ ีประโยชนตอรางกาย
แนนอน แตการวิง่ ทีม่ ากเกินความจําเปนไมสามารถปองกันโรคหัวใจไดอยางสิ้นเชิง มีรายงาน
จากประเทศนิวซีแลนด ที่ไดศึกษาจากผูท ี่ตายทันทีจากโรคหัวใจจํานวน 247 คน เปนเพศ
ชายทั้งหมดอายุระหวาง 35 - 36 ป ในจํานวนนี้เปนนักวิ่งมาราธอนอยู 9 คน และมี 2 ใน
9 คนทีว่ งิ่ ถึงสัปดาหละ 12 ชัว่ โมง และทั้ง 2 คนก็ไมสูบบุหรี่
7.การออกกําลังกายทําใหรางกายออนเพลียและปวดเมื่อย
อาการออนเพลียหรือปวดเมื่อยตามรางกายภายหลังการออกกําลังกาย มักจะเกิดกับ
ผูที่เริ่มออกกําลังกายใหม ๆ หรือเคยออกกําลังกายมากอนแตไดหยุดไปนานแลว มาเริ่มใหม
เพราะเปนชวงระยะของรางกายมีการปรับตัว แตถาไดออกกําลังกายไปสักระยะหนึง่ อาการ
ดังกลาวจะคอย ๆ หายไป และจะมีอาการสดชืน่ กระฉับกระเฉงหลังการออกกําลังกาย แต
ทั้งนี้จะตองจัดระยะเวลาและความหนักของงานใหพอเหมาะกับความสามารถของรางกายและ
จะตองคอยเปนคอยไป
8.ขณะที่รางกายมีอาการเหน็ดเหนื่อยมาก ๆ ไมควรหายใจทางปาก
จากความรูเดิมทีว่ า จมูกมีเอาไวสาํ หรับหายใจและดมกลิน่ แตในขณะทีร่ างกาย
อาการเหน็ดเหนื่อยหรือผานการออกกําลังกายมาคอนขางหนัก การหายใจทางจมูกแตเพียง

อยางเดียวดูเหมือนจะไมเพียงพอตองใชปากชวย ไมวาจะหายใจทางปากหรือทางจมูกก็ตาม
อากาศจะเขาสูปอดเหมือนกัน แตผลเสียจากการหายใจทางปากอาจทําใหอากาศเขาสูปอด
แหงกวา และไมไดผานการกรองเหมือนทางจมูก ดังนั้นอาจทําใหคอแหง ระคายคอและติด
เชื้อไดงาย หากมีความตองการใชปากชวยหายใจจึงควรใชในขณะหายใจออกเทานั้น
บัญญัติ 10 ประการสําหรับการเลนกีฬาและออกกําลังกาย
นักกีฬา หรือผูเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ เมื่อฝกซอมกีฬาและออกกําลังกายตางก็หวัง
จะมีผลเพิม่ ทางสมรรถภาพดวยกันทั้งนั้น แตผลทีไ่ ดมิไดเปนไปตามทีห่ วังเสมอไป และใน
บางครั้งสุขภาพโดยทัว่ ไปกลับเลวลงดวย ทั้งๆ ทีไ่ ดฝกซอมอยางมากและคิดวาถูกวิธีแลวที่
เปนเชนนี้ เนื่องจากยังมีปจจัยอีกหลายประการที่เกี่ยวของกับการฝกซอมกีฬาหรือการออก
กําลังเพือ่ สุขภาพ จึงไดรวบรวมปจจัยตาง ๆ รวม 10 ประการ (หรือจะเรียกวาบัญญัติ 10
ประการก็ได) สําหรับการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การประมาณตน
สภาพรางกายและความเหมาะสมกับกีฬาชนิดตาง ๆ ของแตละคนไมเหมือนกัน แมใน
คนคนเดียวกันในชวงเวลาหนึ่งกับอีกชวงเวลาหนึ่งก็แตกตางกันได การจะไดผลเพิ่มของ
สมรรถภาพจากการฝกซอมหรือออกกําลังมีกฎตายตัววา จะตองเปนไปตามความเหมาะสมกับ
สภาพรางกาย หากการฝกซอมเบาเกินไปก็ไดผลนอยหรือไมไดผล แตการฝกซอมหนักเกินไป
นอกจากไมไดผลแลว ยังเปนอันตรายแกสุขภาพอยางยิ่งดวย มีขอสังเกตที่สําคัญวา การ
ฝกซอมหนักเกินไปหรือไมโดยสังเกตจากความเหนื่อย คือหากออกกําลังถึงขั้นเหนื่อยแลวยัง
สามารถฝกตอไปไดดวยความหนักเทาเดิม โดยไมเหนือ่ ยเพิม่ ขึ้น และเมือ่ พักแลวไมเกิน 10
นาที ก็รสู ึกหายเหนือ่ ย แมจะมีความออนเพลียอยูบาง แตในวันรุงขึ้นก็หายออนเพลียกลับ
สดชืน่ เชนเดิมหรือกวาเดิม แสดงวาการฝกซอม หรือการออกกําลังนี้ไมหนักเกิน แตถารูสึก
เหนื่อยแลวพอฝนตอไปกลับเหนื่อยมากขึ้นจนหอบ แมพักแลวเปนชั่วโมงก็ยังไมหายเหนื่อย
และในวันรุงขึ้นก็ยังออนเพลียอยูแสดงวาการฝกซอมหรือการออกกําลังหนักเกิน การจะ
ฝกซอมใหมจะตองรอใหรางกายกลับมาสูสภาพเดิมกอนแลวเริม่ ใหมดวยความหนักทีน่ อย
กวาเดิม

2. การแตงกาย
มีสวนเกีย่ วของทั้งในดานการเคลือ่ นไหว ความอดทน และจิตวิทยา กีฬาแตละอยาง
ยอมมีแบบเครือ่ งแตงกายทีเ่ หมาะสมทั้งเสื้อกางกางและรองเทา ในดานการเคลือ่ นไหว
เสื้อผาทีร่ มุ ลาม รองเทาทีไ่ มเหมาะกับเทาหรือสภาพของสนาม ยอมทําใหการเคลือ่ นไหวไม
คลองตัวเทาที่ควร และยังเปนตนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุดวย ในดานความอดทน ตองคํานึงถึงการ
ระบายความรอนออกจากรางกายเปนสําคัญ เพราะในระหวางทีอ่ อกกําลัง รางกายจะมีความ
รอนเกิดขึ้นมาก หากระบายออกไมทัน ความรอนที่สะสมขึ้นจะเปนตัวจํากัดการออกกําลัง
ตอไปและทําอันตรายตอระบบตางๆ ในรางกายดวยในกรณีนี้ เสื้อผาทีม่ ิดชิดเกินไป หรือ
เสื้อผาที่ทําดวยวัสดุสังเคราะหที่มีคุณสมบัติซับเหงื่อนอย จะทําใหการระบายความรอนออก
จากรางกายเปนไปดวยความลําบากยิง่ ขึ้น เรือ่ งทีป่ ฏิบตั ิกนั ผิดอยูเสมอ คือ การใชชดุ วอรม
โดยพร่ําเพรื่อจุดประสงคหลักในการใชชุดวอรม คือทําใหรางกายอบอุนเร็ว (Warm up) เพือ่
ความอบอุนของรางกายสูงถึงขนาดหนึง่ การทํางานของรางกาย การใชชดุ วอรมเกือบจะไมมี
ความจําเปนเลย เพราะอากาศรอนอยูแลว ถาจะใชกไ็ มควรจะใชในระหวางฝกซอมหรือออก
กําลังที่ใชความอดทน
3. เลือกเวลา ดินฟา อากาศ
ทุกคนควรกําหนดเวลาฝกซอมที่แนนอนไว แตควรเปนเวลาเดียวกันทุกวัน เพราะมีผล
ตอการปรับตัวของรางกาย การฝกซอมตามสะดวกโดยไมมีการปรับตัวของรางกาย การ
ฝกซอมตามสะดวก โดยไมมีการกําหนดเวลาแนนอน ทําใหการปรับตัวของรางกายสับสน
อาจไมไดผลจากการฝกซอมเทาทีค่ วรในอากาศรอนการฝกซอมจะทําใหเหนือ่ ยเร็ว และได
ปริมาณนอยกวาในอากาศเย็นจึงไมเหมาะอยางยิ่งสําหรับการฝกความอดทน การเลือก
อากาศอาจทําไมไดแตการเลือกเวลาทุกคนทําได โดยเฉพาะเวลาเชาตรูและตอนเย็นอุณหภูมิ
ต่าํ กวากลางวันจึงเหมาะสําหรับการฝกซอมความอดทน สวนการฝกซอมดานแรงกลามเนื้อ
และความเร็วระยะสั้นๆ อาจทําในอากาศรอนแตทําในชวงเวลาสั้น อยางไรก็ตามในการ
ฝกซอมเพื่อแขงขันจะตองคํานึงถึงเวลาที่ใชแขงขันดวย แตไมจําเปนตองฝกซอมในเวลานั้นทุก
ครั้งไป
4. สภาพของกระเพาะอาหาร
ในเวลาอิ่มจัด กระเพาะอาหารซึ่งอยูใตกระบังลมจะเปนตัวทําใหการขยายของปอด
เปนไปไมไดดีเทาที่ควร เพราะกระบังลมไมอาจหดตัวต่ําลงไดมาก ในขณะเดียวกันการ

ไหลเวียนเลือดจะตองแบงเลือดสวนหนึง่ ไปใชในการยอยและดูดซึมอาหาร ทําใหเลือดทีไ่ ปเลี้ยง
กลามเนื้อลดนอยลงจึงเปนผลเสียตอการออกกําลังกาย ยิง่ กวานั้นในกีฬาทีม่ ีการกระทบ
กระแทกกระเพาะอาหารทีเ่ ต็มแนนจะแตกไดงายกวากระเพาะอาหารทีว่ าง หลักทัว่ ไปจึงใหงด
อาหารหนักกอนการออกกําลัง 3 ชั่วโมง อยางไรก็ตามในกีฬาที่ใชความอดทนเปนชั่วโมง ๆ
เชน วิง่ มาราธอน และจักรยานทางไกล รางกายตองใชพลังงานมาก การทีท่ องวางอยูนานอาจ
ทําใหพลังงานสํารองหมดไป ดังนั้นกอนการแขงและระหวางการแขงขันอาจเติมอาหารที่ ยอย
งายในปริมาณไมถึงอิม่ ไดเปนระยะ ๆ
5. การดื่มน้ํา
น้าํ ไมใชอาหารแตมีความจําเปนมากในการออกกําลังกาย เพราะถารางกายสูญเสีย
น้ําไปมากถึงปริมาณหนึ่งสมรรถภาพจะลดต่ําลง เนื่องจากการระบายความรอนออกจาก
รางกายขัดของ และถาเสียมากตอไปก็จะเปนอันตรายตอรางกาย จากการทดลองทั้งใน
หองปฏิบัติการและในสนามเกี่ยวกับสมรรถภาพของรางกายในสภาพที่ขาดน้ําและไมขาดน้ํา
และไดขอสรุปตรงกันวาการขาดน้ําทําใหสมรรถภาพลดลง การใหน้ําชดเชยสวนที่ขาดทําให
สมรรถภาพเพิม่ ขึ้น แตในรางกายของทุกคนมีนา้ํ สํารองอยู ซึง่ จะเสียไปไดโดยสมรรถภาพไม
ลดลง น้าํ สํารองนี้มีปริมาณประมาณ 2% ของน้ําหนักตัว (เชน คนที่มีน้ําหนัก 50 กก. มีนา้ํ
สํารองสําหรับเสียได 1 กก.) ดังนั้น การเลนกีฬาใด ๆ ก็ตามทีม่ ีการเสียน้าํ ไมเกินกวา 2
เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และกอนการแขงขันรางกายอยูในสภาพที่ไมขาดดุลน้ําหรือใน
ระหวางเลนไมเกิดความกะหาย ผูเลน ไมจาํ เปนตองเติมน้าํ ในระหวางนั้น
ในอากาศรอน การเลนกีฬาชั่วโมงหนึ่งอาจทําใหรางกายเสียน้ํา 2 ลิตรหรือกวานั้น ซึง่
จําเปนตองไดรับการชดเชย ความกระหายเปนเครื่องบอกอยางหนึ่งวารางกายกําลังขาดน้ํา
ถาไมสามารถคํานวณไดแนนอนวาจะดืม่ เทาไร อาจใชความกระหายเปนเกณฑ ทั้งนี้ไมได
หมายความวาจะดืม่ ในครั้งเดียวจนหมดความกระหาย จะตองคอย ๆ เฉลีย่ ปริมาณออกไป
จากการทดลองของสถาบันกีฬาเวชศาสตรแหงเบอรลิน ไดพบวาการใหนา้ํ ชดเชยในปริมาณ
เทากับที่สูญเสียในการออกกําลังจะทําใหสมรรถภาพดีที่สุดแตจะตองแบงการชดเชยออกไป
เปนจํานวน 25 % ใน 1 ชัว่ โมง กอนการเลนกีฬาอีก 75% ตามระยะเวลาการออกกําลัง
6. ความเจ็บปวย
ความเจ็บปวยทุกชนิดทําใหสมรรถภาพของรางกายลดลง และรางกายตองการการ
พักผอนอยูแลวการออกกําลังกายที่เคยทําอยูยอมเปนการเกินกวาที่สภาพรางกายจะรับได

และอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต เฉพาะอยางยิง่ การเปนไขซงึ่ รางกายมีอณ
ุ หภูมิ
สูงกวาปกติ และหัวใจตองทํางานมากกวาปกติเพื่อระบายความรอน เมื่อไปออกกําลังเขาอีก
การระบายความรอน และหัวใจจึงตองทํางานหนักอยางยิ่งจนแมแตงานเบา ๆ ก็อาจเปนการ
หนักเกินได นอกจากนั้นหากเปนไขทเี่ กิดจากเชื้อโรค การไหลเวียนเลือดทีเ่ พิม่ ขึ้นจากการ
ออกกําลังอาจทําใหเชื้อโรคแพรหลายไปตามสวนตาง ๆ ของรางกาย และทําใหเกิดอักเสบทั่ว
รางกายหรือในอวัยวะที่สําคัญ ซึ่งเปนอันตรายตอชีวิต สําหรับการเปนไขหวัด แพอากาศถาไม
มีอาการอื่นรวม เชน ไข เจ็บคอ ไอ ออนเพลีย สามารถฝกซอมและออกกําลังไดตามปกติ
7. ความเจ็บปวยระหวางการออกกําลังกาย
เปนที่แนนอนวาระหวางการออกกําลังใด ๆ ก็ตาม โอกาสจะเกิดอุบัติเหตุมีได
มากกวาการอยูเฉย ๆ ยิง่ เปนการเลนกีฬาทีม่ ีการปะทะกันดวยแลว โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุยงิ่ มี
มากขึ้น แตถึงแมจะเปนการออกกําลังคนเดียว ถาหากมีการเปลีย่ นสถานที่ ปริมาณและ
ความหนักของการออกกําลังก็อาจมีอุบัติเหตุหรือความเจ็บปวยเกิดขึ้นได ความรูสึกไมสบาย
อึดอัด การเคลื่อนไหวบังคับไมได เปนสัญญาณที่แสดงวามีความผิดปกติเกิดขึ้น ถาฝนออก
กําลังกายตอไป โอกาสทีจ่ ะเจ็บปวยมากขึ้นจนถึงขั้นรายแรงยอมมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้น
เมื่อเกิดความเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุขึ้นในระหวางออกกําลัง
ควรหยุดพักผอน ความ
เจ็บปวยเล็กนอยบางครั้งเมื่อพักชั่วครูก็หายไปเปนปกติ อาจเลนกีฬาหรือออกกําลังกายตอไป
ได แตถาออกกําลังตอไปแลว อาการเดิมกลับเปนมากขึ้นก็ตองหยุด ขอนี้สําคัญมากสําหรับผู
เลนกีฬาหรือออกกําลังที่มีอายุเกิน 35 ป ขึ้นไป โดยเฉพาะอาการหายใจขัด จุกแนน เจ็บ
บริเวณหนาอก ซึ่งอาจเปนอาการของการขาดเลือดหลอเลี้ยงหัวใจ การฝนตอไปอาจทําให
หัวใจวาย และเปนอันตรายถึงชีวิตได
8. ดานจิตใจ
ในระหวางการฝกซอมและออกกําลัง จําเปนตองทําจิตใจใหปลอดโปรง คิดถึง
ประโยชนทจี่ ะไดรบั จากการฝกซอมหรือออกกําลัง ตั้งใจปฏิบตั ิตามทาทางเทคนิคตาง ๆ
และคิดแกไขการปฏิบัติที่ผิด จะตองพยายามขจัดเรื่องที่รบกวนจิตใจในระหวางนั้นออกไป หาก
ขจัดไมไดจริง ๆ ก็ไมควรฝกซอมหรือออกกําลังตอไป เพราะทําใหเสียสมาธิและเกิดอุบตั ิเหตุ
ไดงาย (ตามหลักทางจิตวิทยาการออกกําลังมีผลตอจิตใจในการลดความเครงเครียดอยูแลว)

9. ความสม่ําเสมอ
ผลเพิ่มของสมรรถภาพตาง ๆ นอกจากจะขึ้นอยูกับปริมาณความหนักเบาของการ
ฝกซอมและออกกําลังแลว ยังขึ้นอยูกับความสม่ําเสมอดวย ดังนั้น การฝกซอมเพื่อแขงขันหรือ
เพื่อสุขภาพก็ตามตองพยายามรักษาความสม่ําเสมอไว การฝกหนักติดตอกันหนึ่งเดือนแลว
หยุดไป 2 อาทิตย จะมาเริม่ ใหม จะเริม่ เทากับการฝกครั้งสุดทายไมได จะตองลดความหนักให
ต่ํากวาครั้งสุดทายที่ฝกอยูแลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นเปนการเสียเวลามาก ขอนี้นักกีฬาไทยเราเปนอยู
เสมอ เมื่อหยุดแขงขันก็หยุดฝกซอมและตองตั้งตนกันใหมเมื่อจะเริ่มแขงขันอีกโอกาสที่จะเพิ่ม
สมรรถภาพใหสงู กวาเดิมจึงไมมี
10. การพักผอน
หลังการฝกซอมและออกกําลังกายเสียพลังงานสํารองไปมาก จําเปนตองมีการชดเชย
รวมทั้งตองซอมแซมสิง่ สึกหรอและสรางเสริมใหแข็งแรงยิง่ ขึ้น ขบวนการเหลานี้จะเกิดขึ้นใน
ระหวางการพักผอนหลังการฝกซอม และการออกกําลังหนักจึงจําเปนตองพักผอนใหพอเพียง
ขอสังเกตงาย ๆ คือ กอนการฝกซอมครั้งตอไป รางกายจะตองสดชืน่ อยูในสภาพเดิมหรือดี
กวาเดิม การฝกซอมวันตอไป จึงจะทําไดมากขึ้นเปนลําดับ
ขอปฏิบัติ 10 ประการนี้อาจจะไมมีรายละเอียดมากพอหรือไมครบถวน แตถานักกีฬา
และผูออกกําลังนําไปปฏิบตั ิได ก็จะชวยใหการฝกซอมและการออกกําลังไดผลดียงิ่ ขึ้น และลด
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นใหนอยลงดวย
สรุป
ความสําคัญในคุณคาและประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนสิ่งที่คนสวน
ใหญไดมีโอกาสรับรู รับฟงขาวสารขอมูลจากสื่อหรือรายการสุขภาพตางๆ รวมทั้งอาจจะมี
โอกาสไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทีถ่ กู จัดใหมีขึ้นอยูอยางดาษดืน่ ตามสถานที่ องคกร
ชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนกลายเปนกระแสของสังคมที่สรางความคุน เคยใหคน
สวนใหญเขาใจวา หากจะออกกําลังกายตองทําตามกระแสที่กําลังเปนที่นิยมของสังคม จึงจะ
ถือวา ถูกตอง ทันสมัย ไดประโยชน และเปนที่ยอมรับ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจึงถูก
ถายทอดและปลูกฝงใหเลียนแบบและทําตามมากกวาการเรียนรู และทําความเขาใจใน
หลักการและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง โดยมุงความสําคัญไปที่ความแปลกใหมของ
รูปแบบกิจกรรมหรือเครื่องมือที่ใชในการออกกําลังกายมากกวาองคความรูที่เปน

หลักการและวิธีการปฏิบตั ิทถี่ กู ตอง ละเลยและมองขามความสําคัญของเปาหมายและ
ประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แทจริงในแตละดานที่ตนเองควรจะใสใจ และให
ความสําคัญ ความยั่งยืนของการออกกําลังกายเพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีสําหรับตนเองจึงไม
เกิดขึ้น ทั้งที่การออกกําลังกายอยางถูกตองตามหลักและวิธีการที่เหมาะสม เปนสิ่งที่มีคุณคา
และมีความสําคัญอยูในตัวเอง จนอาจกลาวไดวา เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่สมควรไดรับการ
ปฏิบัติอยูเปนประจําสม่ําเสมอเชนเดียวกับการรับประทานอาหารและการพักผอนอยางถูกตอง
เหมาะสม และพอเพียงกับความตองการของรางกาย ดวยเหตุนี้ จึงไมนาแปลกใจวาเพราะเหตุ
ใดการออกกําลังกายจึงถูกปฏิเสธโดยคนสวนหนึ่งวา ไมมีเวลาออกกําลังกาย ในขณะที่คนอีก
สวนหนึง่ ยึดติดและใหความสําคัญกับความแปลกใหมของกิจกรรมหรือรูปแบบการออกกําลัง
กายเพียงเพื่อโออวดถึงความทันสมัยของตนเอง มากกวาความรูความเขาใจในหลักการและ
วิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง ในขณะที่ผูที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําหรือผูนําการออกกําลังกาย
บางสวนใชประสบการณหรือความคุนเคยของตนเองในการถายทอดทักษะ ขอมูลและความ
เขาใจในหลักการใหผูอื่นเลียนแบบและทําตาม โดยไมใสใจในการศึกษาเรียนรูข อมูลที่ถูกตอง
เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาองคความรูและยกระดับความสามารถของตนเองใหมีคุณคา
มากยิง่ ขึ้น
-------------------------------------------------
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