
การออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุ ผูที่มีภาวะอวน อวนลงพุง 

และประชาชนทั่วไป

        โรคเบาหวานนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่รางกายไม
สามารถใชน้ําตาลไดตามปกติทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงและ
ถูกขับออกมาทางปสสาวะ เนื่องจากรางกายขาดฮอรโมนสําคัญ
ตัวหนึ่งคือ อินซูลิน จากตับออนที่ผลิตไมพอใชหรือผลิตเหลือ
ใชไมไดตามปกติ เมื่อมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงอยูนาน ก็จะเกิด
โรคแทรกซอนตามมาทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ในกรณีเรื้อรังจะ
ทําใหหลอดเลือดเสื่อมเสียหาย และทําลายอวัยวะสวนปลาย 
เชน ตา ไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด แผลที่เทา เปนตน 
        การออกกําลังกายเปนเหมือนยาขมหมอใหญที่คนเปน
เบาหวานสวนใหญยังทําไมได “ยากที่จะเริ่มตน”  ขออางบอย
ที่สุดคือ “ไมมีเวลา”
        เมื่อเบาหวานขาดการออกกําลังกาย จะสังเกตดูงายๆ 
กลามเนื้อฝอลง ขอยืด ขอติด เคลื่อนไหวลําบาก ลวนเกิดจาก
การ “ขาดการใช” กลามเนื้อ กระดูก และขอตอเหลานี้ ถามีการ
ใชอยางสม่ําเสมอ ความเสื่อมก็ลดลง และชวยลดหรือบรรเทา
โรคเรื้อรังที่มีโอกาสเกิดขึ้นได

ประโยชนของการออกกําลังกายในผูเปนเบาหวาน
1. ชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ทําใหรางกายสามารถ

ใชกลูโคสไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปริมาณ
ไขมันในรางกายและการเปนโรคอวน

2. ควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม
3. ลดปจจัยเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
4. ชวยลดความดันโลหิต
5. ชวยเพิ่มไขมันตัวดี - เอชดีแอล (HDL) และลดระดับ

ไขมันไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)
6. สงเสริมสมรรถภาพรางกาย (Physical Fitmess) ใหดีขึ้น
7. ลดความเครียดทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
8. ปองกันการเกิดโรคเบาหวานในคนที่มีความเสี่ยง

  ขอควรปฏิบัติ
1. ควรปรึกษาแพทย หรือวิทยากรเบาหวาน กอนเริ่มออก

กําลังกาย เพราะอาจจะทําใหภาวะแทรกซอนบางอยางที่
เปนอยูแยลง เชน ในผูที่เปนเบาหวานขึ้นตา

2. ปฏิบัติการออกกําลังกายอยางถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงตอ
การเกิดการบาดเจ็บ และจะไดรับประโยชนมากที่สุด

3. กอนเริ่มออกกําลังกาย ควรมีการอบอุนรางกาย ดวยการ
เคลื่อนไหวกอน เชน เดิน วิ่งจอกกิ้ง ปนจักรยาน 
ประมาณ 5-10 นาที

4. ขณะออกกําลังกาย ใหฝกการหายใจอยางถูกตอง เชน ออก
แรงดึงยางยืดใหหายใจออกและผอนยางใหหายใจเขา

ผูที่เปนเบาหวาน น้ําตาลในเลือดที่สูงทําใหกลามเนื้อ กระดูก 

กระดูกออน และขอตอมีโอกาสยืดมากกวาคนปกติ ถึงแมความ
เสื่อมกระดูก กลามเนื้อ จะเกิดตามอายุ แตเบาหวานก็กระตุนให
เกิดเร็วขึ้น และมีโอกาสเกิดบาดเจ็บ หรืออันตรายตอกระดูก 
กลามเนื้อ ไดมากกวา เชน เอ็นอักเสบ หรือขอไหลติด เปนตน

ทายืดเหยียดกลามเนื้อ

                     

1. ไหล-สะบัก
หุบไหล : ยกแขนขวาพาดผานเหนือหนาอกไปทางซาย 

ใชมือซายจับที่ขอศอกขวา ดึงขอศอกเขาหาไหลซายให
ไดมากที่สุด หยุดนิ่งคางไว 10-30 วินาที แลวเปลี่ยนขาง

                          

2. ไหล – ตนแขนดานหลัง
กางไหล : ยกแขนขวากางขึ้นเหนือศีรษะ งอขอศอกขวา

ใหมือขวาอยูดานหลังตนคอใชมือซายจับที่ขอศอกขวา คอยๆ 
ออกแรงดึงศอกขวา มาทางไหลซายใหไดมากที่สุด หยุดนิ่ง
คางไว 10-30 วินาที แลวเปลี่ยนขาง

               
3. ไหล – สะบักหลัง  ใหประสานมือ มวนออกจากตัว หอ

ไหล หลังตรง รูสึกตึง คางไวนับ 10-30 วินาที
4. หลัง – ลําตัว ประสานมือมวนออก ตัวตรง ยกแขนขึ้น

เหนือศีรษะ แขนแนบใบหูทั้ง 2 ขาง ยืดตัวใหไดมาก
ที่สุด คางไวนับ 10-30 วินาที

                          

5. ไหลดานหนา – อก เหยียดไหล : ประสานมือทั้งสอง
ไวดานหลังสะโพก จากนั้นพยายามยกแขนทั้งสองขึ้น
ทางดานหลังใหไดสูงที่สุด 10-30 วินาที

6. ลําตัวดานขาง – ไหล
ยืนประสานมือทั้งสอง เหยียดขึ้นเหนือศีรษะมือขวาจับ
ขอมือซายดึง เอียงลําตัวไปทางขวาใหไดมากที่สุด หยุดนิ่ง
คางไว 10-30 วินาที 

ทาบริหารยางยืด
1. ทาบริหารกลามเนื้อหนาอกสวนบน ไหลดานหนา 

ตนแขนดานหลัง
ยางพาดไวดานหลังใตรักแร คว่ําฝามือ มือจับปลายยาง
อยูระดับอกหรือหัวไหล งอศอก กางศอก ดึงยางไป
ดานหนาเฉียงขึ้น 45 องศา แขนเหยียดตรง หลังจาก
นั้น งอศอกกลับสูทาเดิม ไมหุบแขน

2. ทาบริหารกลามเนื้อหนาอกสวนกลาง
ไหลดานหนา ตนแขนดานหลัง 
ปฏิบัติเชนเดียวกันกับขอ 1 แตกตางคือใหดึงยางไป
ขางหนา ระดับหนาอก ไมหุบแขน

ขอ 5 ขอ 6

ขอ 3 ขอ 4



3. ทาบริหารกลามเนื้อหนาอกสวนกลาง
ไหลดานหนา ตนแขนดานหลัง  ยางพาดไวที่ตนคอ 
ดึงยางเฉียงลงไปขางหนา 45 องศา จนกระทั่งแขน
เหยียดตรง งอแขนกลับสูทาเดิม ไมหุบแขน

4. ทากายบริหารกลามเนื้อไหล บา และหลังสวนบน 
ใชเทาเหยียบกึ่งกลางยาง มือจับปลายยางทั้ง 2 ขาง 
แขนเหยียดลงขางลําตัว ยักไหลทั้งสองขาง ไหลเปน
ตัวดึงยางใหสูงที่สุด อยาใชมือและแขนดึงยาง

5. ทากายบริหารกลามเนื้อหนาอก หลังสวนบน และ
ตนแขนดานหนา  มือทั้ง 2 ขาง จับยางเหยียดแขน
ทั้ง 2 ขางไปดานหนา แลวดึงยางออกไปดานขาง 
ออกแรงดึงไปดานหลัง ใหมากที่สุด

6. ทากายบริหารกลามเนื้อหลังสวนลาง สะโพก และ
ตนขาดานหลัง  เทาเหยียบตรงกึ่งกลางยาง มือสอง
ขางจับปลายยาง กมตัวไปขางหนา ขา - แขนตรง หนา
ไมกม แลวใชหลังดึงยาง เอนตัวไปดานหลังใหมากที่สุด

7. ทากายบริหารกลามเนื้อหลังสวนลาง สะโพก หนา
ทองสวนลาง นั่งขอบเกาอี้เหยียดขาคลองยางไวที่ฝา
เทา กมตัวลงหนาไมกม ขา-แขนตรง แลวใชหลังดึงยาง
ขึ้นเอนไปดานหลัง ลําตัวเหยียดตรง หรือหลังชิดเกาอี้

8. ทากายบริหารกลามเนื้อหนาทองสวนบน บา สะบัก 
หลังสวนบน ยางสอดไวพนักเกาอี้ ยางพาดบา มือสอง
ขาง จับยางกอดอก กมตัวลงหนาไมกม โดยใชบา หลัง
สวนบนดึงยาง กลับสูทาเดิมหลังพิงเกาอี้ ไมใชแขนและ
มือดึงยาง

9. ทากายบริหารกลามเนื้อตนขาดานหนา เขา และ
สะโพก ยืนหรือนั่งเกาอี้หรือนั่งพื้น เขางอ คลองยางไว
ที่ฝาเทาขางขวา หงายฝามือทั้งสองจับยาง แขนแนบ
ลําตัว ใชเทาถีบยาง ไปขางหนาจนขาเหยียดตรง หรือ
ใชเทาเหยียบยางลงพื้น แขนนิ่ง แลวเปลี่ยนขาง

“ หลังบริหารยางยืด ใหทําทายืดเหยียดกลามเนื้ออีกรอบ ”

¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ·ÕèÁÕ¤Ø³¤�Ò
äÁ�¨íÒà»�¹µ�Í§ÃÒ¤Òá¾§

ÂÒ§Â×´ ·íÒãË�ÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ
ÃÙ»Ã�Ò§¡ÃÐªÑº ä´�ÊÑ´Ê�Ç¹

  ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂÂÒ§Â×´ÍÂ�Ò§äÃ ¨Ö§¨Ðà¡Ô´¤Ø³¤�Ò
1. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ สัปดาหละ 3-5 ครั้ง 

ครั้งละ 20-30 นาที
(หากเหนื่อยเริ่มทีละนอยกอนก็ได)

2. ทาทางตองถูกตองแมนยํา 
“การหายใจเปนจังหวะไมกลั้นลมหายใจ”

3. การบริหารยางยืดในแตละทา
ใหทํา ทาละ 5-15 ครั้ง

4. ถาสามารถฝกปฏิบัติในแตละทาไดดีขึ้น ไม
เหนื่อยลา ควรเพิ่มจํานวนยางที่ใชรอยแตละขอ 
หรือใชยาง...ยืดชีวิตพิชิตโรค ซึ่งจะเพิ่มความ
ตานทานของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น


