เอกสารประกอบการสอน สัปดาหที่ 5
รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (129-101)
เรื่อง การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ

ขั้นตอนการออกกําลังกาย (Exercise Session)
1. การยืดเหยียดกลามเนื้ออยูกับที่ (Static Stretching)
การยืดเหยียดกลามเนื้ออยูกับที่ เชน การนั่งเหยียดขา กมแตะเขาคางไวจนกระทั่งรูสึกตึง บริเวณขอพับขาทั้ง
สอง การยืดเหยียดในแตละทาควรใชเวลาประมาณ 8-10 วินาที ทําซ้ําในทาเดิม 2-3 ครั้ง พยายามทําการยืดเหยียด
กลามเนื้อทุกมัด ทุกขอตอ โดยเริ่มจากกลามเนื้อมัดสําคัญๆ เชน ลําตัว แขน ขาและหลัง การยืดเหยียดกลามเนื้อขึ้นอยู
กับประเภทของกิจกรรมการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา ถาเปนกิจกรรมที่หนักควรใชระยะเวลาและทาทางการยืด
เหยียดนานขึ้นและมากทาตามลําดับ
2. การอบอุนรางกาย (Warm-up)
การเคลื่อนไหวของรางกาย บางครั้งใชปฏิกิริยาอัตโนมัติโดยที่เราไมรูตัว แตการใชปฏิกิริยาอัตโนมัตินี้ อาจจะ
ใชการไมได ถารางกายตองการออกกําลังที่หนักในทันทีทันใด
กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่หนักกวาปกติ ทําใหรางกายตองทํางานหนักขึ้นและตองใชออกซิเจนเพิ่มขึ้น ฉะนั้น
รางกายตองหายใจเพื่อเพิ่มออกซิเจนใหเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือดและกระบวนการเมตาบอลิซึม
ซึ่งเปนการปรับตัวของรางกายใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง แตการปรับตัวนี้จะคอยเปนคอยไปและตอเนื่อง
อยางชาๆ จนในที่สุดรางกายจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาการออกแรงครั้งนี้ไมเกินขีดจํากัด
ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหระบบการทํางานของรางกายทํางานไดดีก็คือ กอนออกกําลังกายหรือกอน
การฝกซอม มีการกระทําที่ใหระบบไหลเวียนของเลือด อัตราการหายใจ ไดทํางานเพิ่มขึ้นกอนเล็กนอย จะทําใหเลือด
ไหลไปสูกลามเนื้อ ถากลามเนื้อบริเวณที่ออกกําลังไดรับเลือดมาเลี้ยงเพียงพอ อันตรายจากการบาดเจ็บที่กลามเนื้อ ขอ
พลิก แพลง เนื่องจากการออกกําลังกายหรือการฝกซอมก็จะเกิดขึ้นไดยาก
ถาเราไมเปดโอกาสใหรางกายมีเวลาไดปรับตัว จะทําใหกลามเนื้อเกิดการบาดเจ็บไดงายเนื่องจากการออนเพลีย
เพราะเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อไมพอ จากเหตุผลดังกลาว วิธีการปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อ ก็คือ การอบอุน
รางกาย
ตามหลักทางดานสรีรวิทยา แบงการอบอุน รางกายออกเปน 2 แบบ คือ
1. การอบอุนทั่วไป
2. การอบอุนเฉพาะ
การอบอุนทั่วไปเพื่อใหรางกายไดปรับตัวทั่วๆ ไป สวนการอบอุนเฉพาะเพื่อชวยใหกลามเนื้อสวนนั้นๆ หรือ
รางกายไดออกกําลังสําหรับกิจกรรมเฉพาะอยาง นักกีฬาไดผานการฝกทางดานทักษะ มีการตระเตรียมกอนการแขงขัน
อยางเพียงพอ
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วิธีอบอุนรางกาย
การอบอุนรางกายที่ไดผล คือ จะตองทําใหรางกายคอยๆ ปรับตัวเขากับสภาพที่รางกายจะตองทํางานหนัก ทาที่
ใชตองงาย ไมตองใชทักษะมาก หรือไมมีการตัดสินใจที่ยุงยาก และตองไมทําใหรางกายเกิดความเมื่อยลา
การอบอุนรางกายที่ดีจะตองทําใหรางกายสดชื่น รูสึกสบาย อาชีพของผูออกกําลังกายหรือนักกีฬา ก็มีอิทธิพล
ตอเวลาและประมาณของการอบอุนรางกาย นักกีฬาที่ไมไดประกอบอาชีพที่ตองออกแรงหนัก ตองอบอุนใหมากกวา
นักกีฬาที่มีอาชีพที่ออกกําลัง นอกจากนี้วิธีอบอุนรางกายควรแตกตางกันออกไปตามสภาพความสมบูรณทางกายและ
ประสาทอีกดวย นักกีฬาที่รูสึกวาเหนื่อยงายควรอบอุนรางกายชาๆ ใชเวลานอย ผูที่มีความลาทางสมองควรเปลี่ยนทา
การเคลื่อนไหวใหมากที่สุด
นอกจากนี้ การอบอุนรางกายนั้นตองคํานึงถึงสภาพดินฟาอากาศอีกดวย ถาอากาศหนาวเย็นควรอบอุนรางกาย
ชาๆ ระยะเวลาของการอบอุนอาจจะเปน 10-30 นาที และตองคํานึงถึงเวลาในขณะที่ฝกดวย เชน ตอนเชารางกายผาน
การพักผอนมาตลอดคืน ทําใหการเคลื่อนไหวเชื่องชากวาตอนบาย ดังนั้น เวลาที่ใชอบอุนรางกายในตอนเชาจึงควร
นานกวาตอนบาย สําหรับการเลือกทาอบอุนรางกายและระยะเวลา ควรขึ้นอยูกับลักษณะของการฝก เชน ถาการฝกเนน
ทางดานเทคนิค ควรใชทาฝกอบอุนทั่วไป และทาเฉพาะ แตทาออกกําลังควรยืดหยุนไดพอควร
3. การออกกําลังกาย (Exercise Activities)
สําหรับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ควรใชเวลาอยางนอย 20 นาที และไมควรเกิน 1 ชั่วโมง อาจจะใชการเลน
กีฬาเพื่อเปนสื่อ เชน แบดมินตัน เทนนิส ฟุตบอล ฯลฯ ซึ่งควรเปนการออกกําลังแบบแอโรบิค คือ ตองเปนการออก
กําลังที่กระตุนใหการหายใจและการไหลเวียนเลือดทํางานมากกวา 50 เปอรเซ็นต ของสมรรถภาพสูงสุดและไมควรเกิน
90 เปอรเซ็นตของสมรรถภาพสูงสุด ควรจัดใหอยู ระหวาง 60 เปอรเซ็นตถึง 80 เปอรเซ็นตของสมรรถภาพสูงสุด โดย
ปกติจะทราบวาการออกกําลังกายอยูใน ระดับใดตองอาศัยความรูสึกเหนื่อยเปนเครื่องตัดสิน แตจะมีโอกาสผิดพลาดได
มากโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระยะเวลาเริ่มของการออกกําลังกาย บางคนอาจรูสึกเหนื่อยมากทั้งๆ ที่ ยังออกกําลังกายไมถึง
50 เปอรเซ็นตของสมรรถภาพสูงสุด แตบางคนอาจจะออกกําลังกายเกิน 80 เปอรเซ็นตไปแลวยังไมรูสึกเหนื่อย ความ
ผิดพลาดทั้งสองทางดังกลาวทําใหผูออกกําลังกายไมไดรับประโยชนเทาที่ควร หรืออาจจะ
4. การลดสภาวะรางกาย (Cool - down)
เปนการคอย ๆ ลดความเขมในการออกกําลังกายลงในลักษณะยอนกระบวนการอบอุนรางกาย เพื่อใหหัวใจ
คอยๆ เตนชาลงในขณะเดียวกันก็ชวยใหเลือดที่คั่งอยูตามกลามเนื้อแขนขาในขณะออกกําลังกายอยางจริงจังนั้นกลับเขา
ระบบไหลเวียนเพื่อแจกจายไปตามอวัยวะสําคัญไดอยางพอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ สมอง เนื่องจากสมองเปน
อวัยวะที่ตองการเลือดเลี้ยงอยางคงที่ไมวาจะมีกจิ กรรมทางกาย (Physical Activity) ระดับใด แตกลามเนื้อนั้นจะมีเลือด
มาเลี้ยงเพิ่มขึ้นอยางมาก เมื่อยูในระหวางการออกกําลังกาย ถาหยุดออกกําลังกายอยางกะทันหัน หัวใจจะฉีดเลือดออก
(Cardiac output) นอยลงคอนขางเร็ว สมองอาจไดรับเลือดเลี้ยงไมพอและเกิดอาการหนามืด (Heat Syncope) ของ
กลามเนื้อ เชน กรดแลกติค และโพแทสเซียม เปนการชวยลดอาการปวดระบมของกลามเนื้อ (Muscle Soreness) ไดอีก
ดวย
5. การกําหนดขนาดในการออกกําลังกาย
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การกําหนดขนาดในการออกกําลังกาย เพียงไดรับการสั่งการรักษาโรค คือ จะตองทราบวาใช วิธีการอะไร ใน
ปริมาณเทาไร ใหนานเพียงใด และใหถี่บอยอยางไร จึงจะเกิดผลดีตอสุขภาพตามที่ตองการ โปรแกรมการออกกําลังกาย
จึงจําเปนตองกําหนดใหแกผูออกกําลังกายเปนรายๆ ไป และควรเปนโปรแกรมที่ชวนใหปฏิบัติไดนานโดยไมเกิดความ
เบื่อหนายกอนที่จะเกิดผลทางสรีรวิทยาอีกดวย
การเริ่มตนออกกําลังกาย อาจแบงกลุมผูที่เริ่มตนออกกําลังกายตามสุขภาพและอายุไดดังนี้
5.1 ผูที่มีสุขภาพดีเปนปกติและมีอายุนอยกวา 40 ป หรือผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจและมี
อายุนอยกวา 60 ป แตการทดสอบการออกกําลังกายไมพบความผิดปกติสามารถออกกําลังกายเองตามโปรแกรมโดยไม
ตองมีผูดูแลพิเศษ
5.2 ผูที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจและพบความผิดปกติในการทดสอบการออกกําลังกายหรือผู
ที่มีอายุสูงกวา 60 ป ในระยะแรกควรมีผูกํากับดูแลที่สามารถแกไขปญหาฉุกเฉินทางโรคหัวใจไดสัก 2 - 4 เดือน ถาหาก
สมรรถภาพทางกายพัฒนาไดดีก็สามารถใหออกกําลังกายโดยลําพังได
5.3 ผูที่มีโรคทางหลอดเลือดหัวใจอยูแ ลวและไดรับการรักษาจนฟนอยูใ นสภาพคงที่ จะตองอยูภ ายใตการ
กํากับดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลา
6. ประเภท (Type) ของกิจกรรม
เนื่องจากเปาหมายหลักของการออกกําลังกายก็คือ การเสริมสรางความทนทานของหัวใจ-ปอด ดังกลาวมาแลว
กิจกรรมที่เหมาะจึงควรเปนประเภทที่ใชแหลงพลังงานทางแอโรบิคซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ มีการใชกลามเนื้อมัดใหญ
เปนจังหวะที่ไมเรงเรามาก แตมีความตอเนื่องและนานพอ ถาสามารถใหผูออกกําลังมีความสนุกรวมดวยก็จะยิ่งดี
รูปแบบที่นิยมกันทั่วไป ไดแก การวิ่งเหยาะ เดินเร็ว ปนจักรยาน วายน้ํา กระโดดเชือก เตนแอโรบิคและลีลาศ เปนตน
สําหรับผูที่เพิ่งเริ่มตนใหมๆ นั้น ควรจะเลือกแบบการออกกําลังกายที่ทําไดงาย โดยไมตองการทักษะมากนัก เพื่อใหเกิด
การพัฒนาสมรรถภาพทางกายเสียกอน ซึ่งอาจเปนเกมหรือกีฬาที่ตองการเทคนิคที่สูงขึ้นจากเดิม
7. ความเขม (Intensity) หรือความหนักในการออกกําลังกาย
ถาจะใหเกิดผลกระตุนการพัฒนาระบบหัวใจ-ปอด ใหทํางานโดยปลอดภัยและไมเครียดเกินไป การออกกําลัง
กาควรจะมีความเขมหรือความหนักมากกวา 50-60 เปอรเซ็นต แตไมเกิน 75-85 เปอรเซ็นต ของความสามารถใช
ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) หรืออีกนัยหนึง่ ก็คือ ขีดความสามารถในการออกกําลังกายเต็มที่จนเปลี้ยและปฏิบัติ
ตอไปอีกไมไหว อยางไรก็ตาม เนื่องจากการหาคาของ VO2 max และ VO2 ในขณะออกกําลังกายนั้นไม สามารถทําได
งายนัก และโดยที่คาอัตราเตนหัวใจมีความสัมพันธโดยตรงกับคาการใชออกซิเจนจึงไดใชอัตราหัวใจเปนเกณฑชี้ความ
เขมในการออกกําลังกายแทน โดยอาจคิดไดหลายแบบ เชน
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สําหรับขั้นต่าํ
THR = RHR + (MHR-RHR) × 6
หรือ
สําหรับขั้นต่าํ
THR = MHR × 0.75

สําหรับขั้นสูง
THR = RHR + (MHR-RHR) × 0.8
สําหรับขั้นสูง
THR = MHR × 0.85

เมื่อ MHR = 220 – อายุ (ป) คาเบี่ยงเบนมาตรา ฐาน = 10
THR- Training Heart Rate, RHR = Resting Heart Rate MHR – Maximum Heart Rate: ทุกคามีหนวยเปนครั้ง
ตอนาที
RHR ใหนับในขณะตื่นนอนใหมๆ สวน THR นั้น เนื่องจากจําเปนตองหยุดการออกกําลังกายจึงจะนับไดงาย
และในผูที่มีสมรรถภาพดีอัตราการเตนหัวใจจะลดลงไดเร็ว จึงนิยมนับจํานวนการเตนของชีพจร (ที่ขอมือหรือที่คอ)
เพียง 10 หรือ 15 วินาที ทันทีหลังหยุดออกกําลังกาย แลวคูณดวย 6 หรือ 4 ตามลําดับแทน
เพื่อความงายในการกะประมาณ THR เพียงคราวๆ อาจใชสูตรดังนี้
THR = 180-อายุ (ป)

คาเบี่ยงเบนมาตรา ฐาน = 10

ถา THR ที่นับไดไมใกลกับคาที่คํานวณได จะตองปรับระดับความเขม (ความหนัก) ของการออกกําลังกาย
เพื่อใหได THR ในคาที่ตองการ เมื่อไดผานการฝกจนเขาที่แลว คนสวนมากจะสามารถกะประมาณความหนักในการ
ออกกําลังกายกับอัตราเตนหัวใจไดคอนขางถูกตอง โดยไมตองอาศัยการนับชีพจร แตก็ควรจะตองตรวจสอบเปน
ระยะๆ เมื่อระดับของสมรรถภาพทางกายมีการปรับตัวใหมตามการฝก
8. ระยะเวลา (Duration) ของการออกกําลังกายแตละครั้ง ความสามารถที่จะออกกําลังกายแตละครั้งไดนาน
เพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับการฝกฝนที่ผานมาและความหนักในการออกกําลัง แตถาจะใหไดผลในดานสุขภาพของหัวใจปอด จะตองใชเวลาประมาณ 15 ถึง 60 นาที โดยในระยะเริ่มตนนัน้ การออกกําลังกายดวยความหนักขั้นต่ํา เชน
ประมาณ 60-70 เปอรเซ็นต ของอัตราเตนหัวใจสูงสุดนาน 15 - 20 นาที โดยใหเวลาในการ (Warm-up) และ (Cool
down) ตางหาก เมื่อรางกายมีการปรับตัวตามจนทนไดดีแลว จึงคอยๆ เพิ่มความหนักและเพิ่มเวลาขึ้นจนถึง 60 นาที
หรือเฉลี่ยควรจะประมาณ 30 นาทีตอครั้ง การออกกําลังกายที่นานกวา 60 นาทีนั้นเปนการฝกความทนทานเพื่อการ
แขงขัน แตจะไมมีความจําเปนในดานการสงเสริมสุขภาพ แนวปฏิบัติอีกขอหนึ่งก็คอื ถาหลังออกกําลังกายไปแลว
1 ชั่วโมงยังรูสึกเหนื่อยหรือเพลียอยู แสดงวาความหนักและหรือระยะเวลาที่ใชนาจะมีขนาดมากเกิน
ความพอดีไปแลว
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9. ความบอย (Frequency) ในการออกกําลังกาย ถามีสุขภาพดีอยูเดิม การออกกําลังกายสัปดาหละ 3-5 ครั้ง ก็
จะไดประโยชนในการฝกความทนทานของหัวใจปอด สําหรับผูที่เพิ่งจะเริ่มตนอาจออกกําลังกายวันเวนวันไปกอน
จนกระทั่งระดับสมรรถภาพทางกายดีพอแลว จึงเพิ่มความบอยขึ้น ดังกลาว ผูที่มีปญหาสุขภาพ เชน ไมสามารถเดินเร็ว
หรือวิ่งเหยาะดวยความเร็วไดไมเกิน 5-6 กิโลเมตร ตอชั่วโมง อาจออกกําลังวันเวนวัน วันละหลายๆ ครั้ง ครั้งละ 5-10
นาที
10. ความกาวหนา (Progression) ในการฝกออกกําลังกายใหมๆ ควรเพิ่มระดับการฝกใหกาวหนาเปนขั้นตอน
ดังนี้
10.1 ขั้นเริ่มตน ใชเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห สําหรับผูเคยแตทํางานประเภทนั่งโตะ เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
ผูที่ไมออกกําลังเปนผูที่มีการออกกําลังเปนกิจวัตร กิจกรรมที่ทําจึงควรเลือกแบบที่คอย ๆ พัฒนาขึน้ โดยเฉพาะในวัน
แรก ๆ ตองไมหักโหม โดยทําใหรูสึกสนุกสนานและเกิดความกระตือรือรนที่จะทําตอ ๆ ไปอีกจนเปนนิสัย ผูที่เรงออก
กําลังขามขีดขั้นสมรรถนะของตนเอง มักจะปวดระบมหลังฝก (Delayed Music Soreness) และชนิดใชเกิน (overuse)
เชน ภาวะศอกเทนนิส (Tennis Elbow) เปนตน กิจกรรมที่เหมาะการเริม่ ตน ไดแก กายบริหาร (Callisthenic) การยืดตัว
(Stretching)และการออกกําลังกายชนิดแอโรบิค (Aerobic Exercise) เบาๆ ในระดับ 40 – 50 เปอรเซ็นต ของ
ความสามารถสูงสุด (VO2 max) นานคราวละ 15-20 นาที และเพิ่มขึ้นทีละนอย เมื่อรางกายอยูตวั แลว
10.2 ขั้นพัฒนา เปนขั้นที่มีการปรับตัวทางสรีรวิทยาเพือ่ ใหสมรรถภาพทางกายสูงขึน้ ถึงระดับที่ตอ งการ
ระยะเวลาที่ออกกําลังกายแตละครั้งควรคอยๆ เพิ่มขึ้น 3-5 นาที ทุกๆ 2-3 สัปดาห ปกติจะเพิ่มความหนักขึ้นได เมื่อ
สามารถออกกําลังนานกวา 20 นาที โดยที่อตั ราเตนหัวใจไมเกินกวาเกณฑที่คํานวณไว
ั นาถึงระดับที่กําหนดไวแลว การออกกําลังกายตอไปมี
10.3 ขั้นสุดทาย เปนขั้นที่สมรรถภาพทางกายไดพฒ
เปาหมายเพียงเพื่อรักษาระดับใหคงอยู กิจกรรมที่ทําอาจมีการแขงขันกันบาง เพื่อใหเกิดความสนุก และควรจะเลือกกีฬา
ที่สามารถเลนไดตลอดไป แมวาอายุจะสูงขึ้นดวย โปรแกรมการออกกําลังกายในขัน้ นี้ ไมจําเปนตองหนักเหมือนขั้น
พัฒนา แตควรปฏิบัติสัปดาหละไมนอยกวา 3 ครั้งครั้งละ 30 นาที ดวยความหนักที่กําหนดไว
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