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บทนำ�
หนังสือ “คู่มือออกก�ำลังกายและโภชนาการเพื่อสุขภาพฉบับประชาชน” จัดท�ำ
โดย บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความส�ำคัญกับการออกก�ำลังกายอย่าง
ถูกวิธี น�ำไปสูก่ ารมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง พร้อมทีจ่ ะใช้ชวี ติ อย่างมีความสุข โดยผ่านหลัก
การออกก�ำลังกายและโภชนาการที่ถูกต้อง ซึ่งง่ายต่อการน�ำไปฝึกปฏิบัติ เหมาะกับ
ทุกเพศ ทุกวัย และให้ผลดีเมื่อปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
คู่มือเล่มนี้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายส�ำหรับคนในวัยต่างๆ รวมถึง
การออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งจะมีข้อจ�ำกัดและข้อควรระวังเป็น
พิเศษ ตลอดไปจนถึงหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง โดยข้อมูลทั้งหมดได้รับ
การสนับสนุนจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรุงเทพประกันชีวิตใคร่ขอ
แสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับสาระจากคู่มือเล่มนี้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เพื่อความสุขที่มากกว่า ของตัวท่านเองและคนที่ท่านรักทุกคน

					

ด้วยความปรารถนาดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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เด็กกับการเคลื่อนไหวออกแรง

ธรรมชาติของวัยเด็ก เป็นวัยที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง        
มี ค วามอยากรู ้ อ ยากเห็ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้           
ในสิง่ ต่างๆ ปัจจุบนั เทคโนโลยีใหม่ๆ ล้วนแล้วแต่สง่ ผล
ให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง คือสนใจแต่
โทรทัศน์ เกม คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่ไม่เป็นคุณต่อสุขภาพ คือชอบ
รับประทานขนมขบเคี้ยว แต่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว
ร่างกายและขาดการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
ท�ำให้การเจริญเติบโตของเด็กไม่สมส่วน ส่งผล     
ให้ เ ด็ ก มี สุ ข ภาพทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ              
ไม่สมบูรณ์แข็งแรง

2

การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ

หลักการง่ ายๆในการส่ งเสริมการออกก�ำลังกาย • การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ จะส่งเสริม
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ พัฒนาระบบประสาท
ส�ำหรับเด็ก
• ควรให้เด็กลด หรือหลีกเลี่ยงการนั่ง การนอน           
ที่ไม่จ�ำเป็น เช่น นั่งหรือนอนดูโทรทัศน์ นั่งเล่น
เกมคอมพิวเตอร์
• ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ได้ ท�ำกิ จ กรรม
นันทนาการ เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นดนตรี
ร้องเพลง เต้นร�ำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 วัน
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ได้มีการฝึกความแข็งแรง
และยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วย เช่น นอนยกตัว
กายบริหาร โหนบาร์  เป็นต้น
• ส่งเสริมให้เด็กได้ท�ำกิจกรรมทางกายทุกวัน เช่น
ช่วยพ่อแม่ท�ำงานบ้าน งานสวน ถีบจักรยาน ฯลฯ
• ควรให้เด็กออกก�ำลังกายหรือท�ำกิจกรรมทางกาย
ในระดับปานกลางขึน้ ไป คือหายใจเร็วขึน้ เหงือ่ ซึม
ควรท�ำกิจกรรมทางกายหรือออกก�ำลังกายให้ได้
รวมกันแล้วอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กโตได้ออกก�ำลังกาย
แบบแอโรบิก อย่างน้อย วันละประมาณ 20 นาที
เช่น วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3-5 วัน
• เด็ ก ต้ อ งออกก�ำลั ง กายด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
ปลอดภัยและควรดื่มน�้ำให้เพียงพอ

สั่ ง การเคลื่ อ นไหวที่ เ กี่ ย วกั บ การท�ำงานของ
กล้ามเนื้อ
• ท�ำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
• ช่วยควบคุมน�้ำหนักตัว ปัจจุบันเด็กไทยมักมี
ปัญหาน�้ำหนักตัวเกินจากการบริโภคอาหารที่มี
แป้งและไขมันมาก ร่วมกับการใช้เวลาอยู่กับ
เทคโนโลยีตา่ งๆ นานเกินควร การออกก�ำลังกาย
เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะแก้ไขปัญหานี้
• ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรง มีความ
มั่นใจ และกล้าแสดงออก

ข้อควรระวังในการออกก�ำลังกายส�ำหรับ
เด็ก

1. ในแต่ละวัน เด็กควรเริม่ กิจกรรมออกก�ำลังเบาๆ
ก่อน แล้วค่อยเพิ่มความหนักขึ้นจนถึงระดับ
ปานกลาง
2. หากมีอาการตัวร้อน เป็นไข้ ห้ามออกก�ำลังกาย
3. เด็กที่มีอาการถ่ายเหลว อาเจียนมากๆ หรือ
อ่อนเพลีย ควรงดกิจกรรมการเล่น และไม่ให้
ออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป
4. ควรให้ค�ำแนะน�ำและดูแลเด็กอย่างใกล้ชดิ เพือ่
ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการออกก�ำลังกาย
ออกก�ำลังกายให้ประโยชน์อย่างไรส�ำหรับ 5. ควรออกก�ำลังกายในสภาวะอากาศทีเ่ หมาะสม
หลีกเลีย่ งอากาศร้อนจัด มีแสงแดดมากๆ  หรือ
เด็ก
ถ้ามีการออกก�ำลังกาย ก็ควรจัดหาน�้ำดื่มให้
• เพิม่ การสร้างมวลกระดูก ท�ำให้กระดูกเจริญเติบโต
เพียงพอส�ำหรับความต้องการของเด็ก
ซึ่งมีผลต่อความสูงของเด็ก

การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ

3

2

การออกกำ
�
ลั
ง
กาย
สำ�หรับวัยทำ�งาน

ในวัยท�ำงาน ผู้ที่ท�ำงานอยู่แต่กับโต๊ะท�ำงานหรือใช้แรงงานสมอง มักขาดการเคลื่อนไหวร่างกาย       
หรือขาดการออกก�ำลังกายอย่างสมำ�่ เสมอ ท�ำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยเนือ่ งจากขาดการเคลือ่ นไหวร่างกาย ได้แก่
โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ อ้วน มะเร็งบางชนิด กระดูกพรุน
เป็นต้น และอาการปวดกล้ามเนือ้ เอ็นหรือกระดูก เช่น ปวดคอ ปวดหลัง มีการศึกษาวิจยั พบว่า การเคลือ่ นไหว
ร่างกายสมำ�่ เสมอนัน้ จะช่วยลดการเกิดโรคต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วได้ ทัง้ นี้ วัยท�ำงานควรเคลือ่ นไหวออกแรง/
ออกก�ำลังระดับปานกลางทีท่ �ำให้หายใจแรงขึน้ (ไม่จ�ำเป็นต้องถึงขัน้ หายใจหอบ) สะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ
30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน อาจออกก�ำลังต่อเนือ่ ง 30 นาที หรือแบ่งเป็นช่วงๆ ช่วงละ 10-15 นาทีกไ็ ด้ แต่ถา้
ออกก�ำลังเบาๆ เช่น เดินเล่น ร�ำมวยจีน ควรท�ำอย่างน้อยวันละ 45-60 นาที และหากร่างกายแข็งแรงพอ                
รวมทั้งต้องการสร้างเสริมความทรหดของหัวใจ ให้ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางถึงหนัก
ที่ท�ำให้หายใจหอบ เหนื่อย อย่างน้อยวันละ 20 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน

การออกก�ำลังกายเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพที่ดี ออกก�ำลังกาย อาจเลือกการออกก�ำลังแบบบริหาร

American College of Sports Medicine ร่างกาย เช่น ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ด้วยท่าแบบอบอุน่
แนะน�ำการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีไว้ดังนี้
ร่างกายและคลายอุ่น ประมาณ 15 นาทีต่อครั้ง        
วันละอย่างน้อย 3 ครั้ง

วิธีการออกก�ำลังกาย

มี 3 ขั้นตอนดังนี้
ก. ระยะอบอุ่นร่างกาย ควรอบอุ่นร่างกาย
ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ร่างกายปรับตัว เพื่อ
เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อ ปอด หัวใจ และ
ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดกับกระดูกและ
อวัยวะต่างๆ
ข. ระยะออกก�ำลังกาย ควรเลือกประเภทการ
ออกก�ำลังกายให้เหมาะสมกับสุขภาพ สอดคล้อง
กั บ วิ ถี ชี วิ ต ประจ�ำวั น และตามความชอบ โดย         
ออกก�ำลังกายอย่างน้อย 3-5 วัน จนถึงทุกวัน วันละ
30 นาที ด้วยความหนักระดับปานกลาง ในกรณีที่        
ไม่สามารถจัดสรรเวลาออกก�ำลังกายในสถานที่
4
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ชนิดของการออกก�ำลังกาย

1. การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก ได้แก่การ
ออกก�ำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ       
มัดใหญ่ต่อเนื่องชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น เดิน วิ่ง ถีบ
จักรยาน ว่ายน�้ำ โดยหลักที่ควรค�ำนึงถึง เรียกสั้นๆ
ว่า FITT ได้แก่
F = Frequency ความถี่ ควรออกก�ำลังกาย
อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ ถ้าเป็นการออกก�ำลัง
กายที่มีแรงกระแทกหนัก เช่น การวิ่ง ความถี่ของ
การออกก�ำลังกายอาจลดลงได้

I = Intensity ความหนัก/เบา ควรเริม่ ออกก�ำลัง
กายระดับปานกลาง แล้วค่อยๆ ปรับระดับตาม
ความเหมาะสม การออกก�ำลังกายระดับปานกลาง         
อาจประมาณได้เท่ากับความเหนื่อยขณะเดินเร็ว
หรือยังสามารถพูดคุยกับผูอ้ นื่ ได้ ขณะทีอ่ อกก�ำลังกาย
จนเหนื่อยนั้น
T = Time เวลา ควรเพิม่ ระยะเวลาออกก�ำลังกาย
จนได้ถึง 20 นาทีต่อเนื่อง และปรับเพิ่มเป็น 45-60
นาที แต่อาจแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ ละ 10 นาทีได้       
โดยสะสมให้ได้เวลาทั้งหมด 30-60 นาทีต่อวัน
T = Type ประเภทของการออกก�ำลังกาย
2. การออกก�ำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันและลดการปวดกล้ามเนื้อ
เนื่องจากการขาดการเคลื่อนไหว โดยควรมีการยืด
คลายกล้ามเนือ้ ทัง้ คอ หลังส่วนบน แขน หลังส่วน
ล่างและขา รวมทัง้ ควรออกก�ำลังอย่างน้อย 2-3 วัน       
ต่อสัปดาห์ โดยค่อยๆ ยืดกล้ามเนือ้ จนถึงจุดทีเ่ ริม่ ตึง
ในเวลา 10-30 วินาทีและท�ำซ�้ำ 3-4 ครั้งต่อท่า
3. การออกก�ำลังกายเพื่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น ดัมเบลล์
เป็นต้น หรือใช้การเกร็งตัวของกล้ามเนือ้ หรือนำ�้ หนัก
ตั ว เพื่ อ เพิ่ ม แรงต้ า นในการออกก�ำลั ง กาย พบ
ว่าการออกก�ำลังกายแบบนี้ มีผลช่วยควบคุมระดับ
นำ�้ ตาลและเพิม่ การตอบสนองของอินซูลนิ ทัง้ ในคน
ปกติและผูป้ ว่ ยเบาหวานด้วย โดยควรออกก�ำลังกาย  
2-3 วันต่อสัปดาห์ และมีวนั พักด้วย ไม่ออกก�ำลังกาย
ติดกันทุกวัน
ค.ระยะคลายอุ่น เพื่อปรับลดอัตราการเต้น
ของหัวใจและปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อให้
ร่างกายปรับตัวระบายความร้อน และให้อวัยวะต่างๆ
ปรับตัวสูส่ ภาวะปกติ ควรท�ำการบริหารแบบเดียวกับ
อบอุ่นร่างกาย นาน 5-10 นาที

การออกก�ำลังกายภายในสถานประกอบ
การ ส�ำหรับวัยท�ำงาน ภายในสถานประกอบการ ก็

สามารถใช้เป็นที่ออกก�ำลังกายได้ เป็นการออก
ก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ดัง
จะได้กล่าวต่อไปนี้
1. การบริหารคอ
ท่ามอง ซ้าย/ขวา

เริ่มต้นจากตามองตรง แล้วหมุนคอมองไป
ด้านขวามือช้าๆ แล้วหมุนกลับที่เดิม จากนั้นหมุน
คอไปทางซ้ายมือ แล้วหมุนกลับที่เดิม ท�ำสลับ
ซ้าย/ขวา จนครบ 4 รอบ (หลีกเลีย่ งการท�ำมากกว่า
ก�ำหนด)
ท่ายืดเหยียดคอทีละด้าน

เริม่ จากหน้าตรง ตามองไปข้างหน้า แล้วค่อยๆ
เอียงคอไปทางขวามือ แล้วกลับมาอยูท่ า่ เดิม จากนัน้
ค่อยๆ เอียงคอไปทางซ้ายมือ แล้วกลับมาอยู่ใน       
ท่าเดิมอีกครัง้ (ระวังอย่าให้คอเหยียดตึงจนเกินไป)
ท�ำสลับซ้าย/ขวา จนครบ 4 รอบ (หลีกเลี่ยงการท�ำ
มากกว่าก�ำหนด)

การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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ท่าเงยหน้าขึ้น/ลง

3. การบริหารอกและหลัง
ท่าพับไหล่ หน้า/หลัง

เริ่มจากท่านั่งศีรษะตรง ค่อยๆ ก้มศีรษะลงไป
ข้างหน้า เก็บคาง แล้วเงยหน้าขึ้นอยู่ในท่าเริ่มต้น  
พับไหล่ไปด้านหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างวางที่หลัง แล้วดึงไหล่กลับมาอยู่ในท่าเดิม จากนั้นก็ยืดและ
ต้นคอ ค่อยๆ เงยหน้าขึน้ ให้ศรี ษะเอนไปทางด้านหลัง ดึงอกไปด้านหลัง ท�ำซ�้ำแบบเดิม 8 ครั้ง
แล้วก้มหน้าลงมาอยู่ในท่าเดิม
ท่ายืดเหยียดอก
2. การบริหารไหล่
ท่าหมุนไหล่

ยืนตัวตรงโดยให้มือทั้งสองข้างวางตรงบริเวณ
เอวหรือสะโพก ดึงแขนทั้งสองไปด้านหลัง ท�ำซ�้ำ
ให้พับไหล่ทั้งสองข้างไปด้านหลังแล้วยกขึ้น แบบเดิม 8 ครั้ง
ก่อนที่จะหมุนไหล่เป็นวงกลมไปข้างหน้า ท�ำซ�้ำ 4. การบริหารข้อมือ
แบบเดิม 8 ครัง้ แล้วเปลีย่ นเป็นพับไหล่ไปด้านหน้า
ท่าหมุนข้อมือ
ยกไหล่ขึ้น ก่อนที่จะหมุนเป็นวงกลมไปด้านหลัง
ท�ำซ�้ำแบบเดิม 8 ครั้ง
ท่ายืดไหล่โดยการดึงข้อศอก

ยกแขนขึน้ ทัง้ สองข้าง แล้วหมุนข้อมือเข้าหาตัว
วางมือขวาลงบนไหล่ซา้ ย ขณะทีศ่ อกขวายกขึน้ 8 ครั้ง จากนั้นหมุนข้อมือออกจากตัว 8 ครั้ง
ขนานกับพืน้ ใช้มอื ซ้ายดึงศอกขวาเข้าหาตัว จากนัน้
กลับไปท่าเริ่มต้น โดยเปลี่ยนข้างท�ำสลับซ้ายขวา
6
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ท่ายืดข้อมือด้วยฝ่ามือหัน เข้า/ออก

ซ้ายเป็นขวา แล้วท�ำแบบเดิมตัง้ แต่ตน้ (ท่านีจ้ ะเป็น
ประโยชน์มากขึ้น หากท่านท�ำในท่าที่ยืนโดยที่หลัง
พิงฝาไว้)  
6. การบริหารหลัง
ท่ายกเข่าหลังตรง

ยืดแขนขวาออกไประดับไหล่ โดยให้ฝา่ มือหันออก
จากตัว ใช้มือซ้ายดึงปลายมือขวาเข้าหาตัวช้าๆ
แล้วปล่อยกลับไปอยู่ท่าเดิม จากนั้นพลิกฝ่ามือ     
คว�่ำลง แล้วดึงปลายมือซ้ายเข้าหาตัวช้าๆ
1. ท่านัง่ บนเก้าอี้ มือจับบริเวณขอบเก้าอี้ หลังตรง
5. การบริหารเอว
แนบกั
บพนักเก้าอี้ ยกเข่าซ้ายและขวาขึน้ ท�ำสลับกัน
ท่าหมุนร่างกายส่วนบน
4 รอบ
2. ท่ายืนจับเก้าอี้ ให้ยนื หลังตรงและจับพนักเก้าอี้
เพือ่ ช่วยในการทรงตัว ยกเข่าซ้ายให้ขนึ้ สูงทีส่ ดุ เท่า
ทีจ่ ะท�ำได้ ลดขาลงแล้วเหยียดไปด้านหลัง ท�ำซ�้ำ
แบบเดิม 8 ครั้ง แล้วเปลี่ยนไปท�ำอีกข้างในจ�ำนวน
ที่เท่ากัน
ท่ายืดหลังส่วนบนและหลังส่วนล่าง
ให้ยืนแยกเท้างอเข่าเล็กน้อย งอแขนขึ้น ให้
ข้อศอกขนานกับพื้น แล้วบิดตัวไปทางซ้ายมือก่อน
แล้วจึงบิดตัวหมุนไปทางขวามือ ท�ำซ�ำ้ แบบเดิม 4 รอบ
ท่าเอียงตัวด้านข้าง

เริม่ จากท่านัง่ เก้าอี้ ค่อยๆ เหยียดตัวบนพนักเก้าอี้
ยืดแขนทัง้ สองข้างขึน้ ไปเหนือศีรษะ เหยียดไปทาง
เริ่มจากท่านั่งบนเก้าอี้ วางมือซ้ายลงที่ต้นขา   ด้านหลัง จนศีรษะและแผ่นหลังส่วนบนยืดออกไป
ยืดแขนขวาขึน้ เหนือศีรษะ แล้วเอียงตัวช้าๆ ไปทาง จนสุด โดยเท้าทั้งสองข้างติดพื้น
ซ้าย แล้วดึงกลับมาอยู่ในท่าเดิม เปลี่ยนข้างจาก
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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7. การบริหารสะโพกและขา
ท่าเหวี่ยงเท้า หน้า/หลัง

ท่ายืดเหยียดขาไขว้

ยืนตัวตรง มือจับขอบโต๊ะหรือพนักเก้าอี้ ใช้มอื ซ้าย
วางมือลงบนเก้าอี้หรือบนโต๊ะ แล้วเหวี่ยงขา          ดึงขาขวาขึ้น โดยที่ต้นขาอยู่ในท่าตั้งตรง ปล่อยขา
เหยียดตรงไปด้านหน้าและหลัง สลับกัน 8 ครั้ง ขวาลง สลับข้างเปลี่ยนขา เริ่มขั้นตอนแรกใหม่
แล้วเปลีย่ นข้างท�ำแบบเดิมตัง้ แต่ตน้ จนครบ 8 ครัง้ 8. การบริหารน่อง
(ระวังไม่เหวี่ยงขากว้างเกินไป)
ท่าปลายเท้าชี้ขึ้น/ลง
ท่านั่งเหยียดขา

เริ่มจากนั่งบริเวณขอบเก้าอี้ด้านหน้า เหยียด
เท้าซ้ายไปข้างหน้าให้สน้ เท้าแตะพืน้ ปลายเท้าชีข้ นึ้
รักษาแผ่นหลังให้เหยียดตรง โดยให้มอื หรือศอกขวา
วางพักไว้บนขาขวา ใช้มือซ้ายจับขาซ้ายไว้เบาๆ
1. ท่านัง่ เก้าอี้ ให้ยกส้นเท้าขึน้ จากพืน้ ปลายเท้า       
แล้วเลื่อนลงที่ปลายเท้าช้าๆ แล้วดึงกลับมาอยู่ใน ชี้ขึ้น/ลง สลับกันจ�ำนวน 8 รอบ จากนั้นสลับขา
ท่าเดิม จากนั้นสลับขาเปลี่ยนไปท�ำอีกข้าง
เปลีย่ นไปท�ำอีกข้าง
2. ท่ายืน จับพนักเก้าอี้หรือขอบโต๊ะ ยืนด้วย      
ขาข้างเดียว ยกเท้าอีกข้างขึ้น ขยับปลายเท้าขึ้น/
ลง 8 รอบ จากนั้นสลับขาเปลี่ยนไปท�ำอีกข้าง
8
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ท่ายืดเหยียดขาหลัง

ยืนตัวตรง มือจับพนักเก้าอี้หรือขอบโต๊ะ ด้วย       
มือเดียวหรือสองมือ ค่อยๆ เหยียดขาข้างใดข้างหนึง่
ไปด้านหลัง โดยให้ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้า ดึงขา
กลับมาอยูใ่ นท่าเดิม สลับขาแล้วเปลีย่ นไปท�ำอีกข้าง
ท่าหมุนข้อเท้า

ข้อแนะน�ำในการออกก�ำลังกาย

1. ควรออกก�ำลังกายเมื่อมีสภาวะร่างกายปกติ
หากเป็ น หวัด มี ไ ข้ ให้ ห ายก่ อ นอย่ า งน้ อ ย           
2-3 วัน
2. ไม่ออกก�ำลังกายอย่างหนักทันทีหลังรับประทาน
อาหารใหม่ๆ ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะ
อาจปวดท้อง คลื่นไส้ เป็นลมหมดสติได้
3. ดื่มน�้ำเปล่าที่สะอาดให้พอเพียง
4. หากเดินหรือวิ่งออกก�ำลังกายบนทางชัน ควร
ลดความเร็วลง เพื่อไม่ให้ร่างกายออกแรงหนัก       
จนเกินไป
5. การออกก�ำลังกายต้องได้รับค�ำแนะน�ำข้อบ่งชี้
ทีต่ อ้ งหยุดออกก�ำลังกาย หรือต้องลดความหนัก
ของการออกก�ำลังกาย เพราะอาจเกิดอันตรายขึน้
6. มีข้อบ่งชี้ที่ควรหยุดออกก�ำลังกาย ดังนี้ แขน
ขาเปลี้ย ชีพจรเต้นเร็วหรือใจสั่นมาก เจ็บแน่น
หน้าอก หายใจล�ำบาก หน้าซีด ตัวเย็น เป็นต้น

อาการที่เกิดหากออกก�ำลังกายมากเกินไป

1. ท่ า ยื น ยื น โดยใช้ มื อ ข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง จั บ        
พนักเก้าอี้หรือขอบโต๊ะเอาไว้ ยกเท้าข้างหนึ่งขึ้น
แล้วหมุนข้อเท้า เข้า/ออกเป็นวงกลม 8 รอบ จากนัน้
สลับขา แล้วเปลี่ยนไปท�ำอีกข้างเท่าๆ กัน
2. ท่านั่ง ให้ยกส้นเท้าทั้งสองข้างขึ้น แล้วหมุน
ข้อเท้าเข้าเป็นวงกลม 8 รอบ จากนั้นเปลี่ยนเป็น
หมุนข้อเท้าออกเป็นวงกลมเช่นกัน 8 รอบ

1. ปกติ ห ลั ง ออกก�ำลั ง กายไม่ เ กิ น 50 นาที           
ความเหนื่อยควรลดลงจนเกือบปกติ ถ้าหลัง
ออกก�ำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียทั้งวัน
ควรลดปริมาณของการออกก�ำลังกาย
2. หากคลืน่ ไส้อาเจียน หรือเป็นลมหลังออกก�ำลังกาย
ควรลดปริมาณการออกก�ำลังกายและผ่อนหยุด
ให้เพียงพอ
3. นอนไม่หลับ แม้จะเหนื่อยหลังออกก�ำลังกาย
4. ปวดเจ็บทีก่ ล้ามเนือ้ กระดูก หรือข้อ ควรประเมิน
ถึงเทคนิคการออกก�ำลังกาย ความหนัก การอบอุน่
-ผ่อนหยุดให้เพียงพอ

การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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การออกกำ
�
ลั
ง
กาย
สำ�หรับผู้สูงวัย

การออกกำ�ลังกายมีความสำ�คัญสำ�หรับผู้สูงวัย เพราะจะช่วยฟื้นฟู
กล้ามเนือ้ ให้แข็งแรง ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ทำ�ให้สดชืน่ แจ่มใส ทัง้ นี้
ผูส้ งู วัยควรเคลือ่ นไหวออกแรง/ออกกำ�ลังระดับปานกลางทีท่ �ำ ให้หายใจ
แรงขึน้ (ไม่จ�ำ เป็นต้องถึงขัน้ หายใจหอบ) สะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ 30
นาที สัปดาห์ละ 5 วัน อาจออกกำ�ลังต่อเนือ่ ง 30 นาที หรือแบ่งเป็นช่วงๆ
ช่วงละ 10-15 นาทีกไ็ ด้ แต่ถา้ ออกกำ�ลังเบาๆ เช่น เดินเล่น รำ�มวยจีน       
ควรทำ�อย่างน้อยวันละ 45-60 นาที และหากร่างกายแข็งแรงพอ รวมทัง้
ต้องการสร้างเสริมความทรหดของหัวใจ ให้ออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิก
ระดับปานกลางถึงหนัก ทีท่ �ำ ให้หายใจหอบ เหนือ่ ย อย่างน้อยวันละ 20
นาที สัปดาห์ละ 3 วัน        

ควรออกกำ�ลังอย่างไร

การเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำ�ลังทุกอย่าง             
มี ป ระโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพ เมื่ อ ท่ า นเริ่ ม ต้ น ได้ แ ล้ ว           
ให้ พ ยายามทำ � ตลอดไป เพราะถ้ า ท่ า นหยุ ด              
ออกกำ�ลังกาย ไม่นานประโยชน์ที่ได้รับก็จะสูญไป
แต่ ก่ อ นที่ ท่ า นจะออกกำ � ลั ง กายอย่ า งเป็ น เรื่ อ ง        
เป็นราว หรือออกกำ�ลังกายประเภทที่ไม่เคยทำ�        
มาก่อน ควรปรึกษาแพทย์ประจำ�ตัว โดยเฉพาะ
ท่านทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ เริม่ แรกให้ออกแรง ออกกำ�ลัง
ตามขีดความสามารถของท่าน ในระยะเวลาสัน้ ๆ ก่อน
อย่าพยายามทำ�มากเกินไป หลังจากนั้นจึงค่อยๆ
เพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายได้     
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ปรับตัว แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มความแรงหรือความเร็ว
ของการออกกำ�ลังต่อไป
ทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง คือ ในชีวิตประจ�ำวัน         
ให้เคลื่อนไหวออกแรง ออกก�ำลังอย่างสม�่ำเสมอ
ด้วยกิจกรรมที่ช่วยท�ำให้หายใจแรงขึ้นอย่างน้อย
วันละ 30 นาที โดยท�ำครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นช่วงๆ
ก็ได้ เช่น เดินเล่น ถีบจักรยาน กวาดบ้าน ท�ำสวน
และจะเป็นประโยชน์มากขึน้ ถ้าท่านได้จดั โปรแกรม
ออกก�ำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ฝึกความแข็งแรง
และออกก�ำลังแบบแอโรบิก หรือฝึกความทรหด        
ผู้สูงอายุท่านใดที่ค่อนข้างอ่อนแอหรือเสี่ยงต่อการ
ล้ม ควรเริม่ ต้นอย่างช้าๆ โดยเริม่ จากการยืดเหยียด

กล้ามเนือ้ และฝึกความแข็งแรงก่อน (ด้วยการบริหาร
ท่านั่งและท่ายืน ดังจะน�ำเสนอต่อไป) แล้วค่อย
ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกภายหลัง เพราะถ้าท่าน
มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและทรงตัวได้ดีแล้ว ท่านจะ       
ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกได้ง่ายและปลอดภัย
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จะช่วยเสริมสร้าง
ความยืดหยุน่ เคลือ่ นไหวได้งา่ ย ลดการปวดเมือ่ ย
หรือเจ็บปวดของกล้ามเนือ้ เพิม่ การไหลเวียนของเลือด
และเป็นการเตรียมพร้อมก่อนออกก�ำลังกาย ท่าน
สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างช้าๆ ประมาณ
5-10 นาทีในช่วงอบอุน่ ร่างกาย และการผ่อนหยุด  
ก่อนและหลังการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกหรือฝึก
ความแข็งแรง ถ้าเป็นไปได้ควรออกก�ำลังยืดเหยียด
กล้ามเนื้อทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
การฝึ ก ความแข็ ง แรง จะช่ ว ยสร้ า งเสริ ม                          
กล้ามเนือ้ และกระดูกซึง่ เสือ่ มลงตามอายุ ท่านสามารถ
ฝึกด้วยการบริหารร่างกายในท่ายืนได้ หากต้องการฝึก
โดยใช้ ตุ้มน�้ำหนักหรือเครื่องยกน�้ำหนัก ควรฝึกกับ
ผู้เชี่ยวชาญ มิฉะนั้นอาจเจ็บกล้ามเนื้อได้
การออกก�ำลั งกายแบบแอโรบิ ก จะท�ำให้
หัวใจมีความทรหด และสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกาย
การว่ายน�้ำ การเดินเร็วๆ การถีบจักรยาน และการ
เต้นร�ำ  เป็นการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกที่ดี
เพราะมีแรงกระแทกต่อกระดูกและข้อต่อต�่ำ
การออกก�ำลั ง กายแบบแอโรบิ ก ท่ า นควร        
ออกก�ำลังในระดับปานกลางถึงหนัก สังเกตได้ขณะ
ออกก�ำลังกาย หากท่านยังสามารถพูดคุยได้จน
จบประโยค โดยไม่ต้องหยุดเพื่อหายใจก่อน แสดง
ว่าอยู่ในระดับปานกลาง หากไม่สามารถพูดคุยได้
เลย แสดงว่าหนักเกินไป หากท่านจับชีพจรเป็น ให้
จับชีพจรที่ข้อมือทันที หลังเริ่มผ่อนออกก�ำลังกาย
โดยนับชีพจร 10 วินาที แล้วคูณด้วย 6 จะเป็น
จ�ำนวนชีพจรต่อหนึ่งนาที ผู้สูงอายุวัย 60-64 ปี  

ขณะออกก�ำลังกายควรมีชพี จรระหว่าง 80-120 ครัง้
ต่อนาที วัย 65-69 ปี ชีพจรควรอยู่ที่ 83-123 ครั้ง  
ต่อนาที ส่วนผูท้ อี่ ายุ 70 ปีขนึ้ ไป ควรมีชพี จรระหว่าง
75-113 ครั้งต่อนาที ทั้งนี้ ท่านควรรักษาระดับ
ชีพจรให้อยู่ในช่วงดังกล่าว หรือรักษาความเหนื่อย
ระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อยวันละ 20 นาที
แต่ไม่ควรเกิน 40 นาที และอย่างน้อยสัปดาห์ละ
3 วัน
ทั้งนี้ เมื่อเริ่มต้นออกก�ำลังกายในช่วงเดือนแรก
ควรออกก�ำลังกายเบาๆ หรือให้ชพี จรอยูใ่ นช่วงตำ�่ ก่อน
เมื่อรู้สึกแข็งแรงขึ้น จึงค่อยๆ เพิ่มความแรงหรือ
ความเร็วต่อไป แต่อย่าให้เหนื่อยมากหรือชีพจร       
สูงเกินอัตราทีก่ �ำหนด และก่อนเริม่ ต้นออกก�ำลังกาย
ควรปรึกษาแพทย์และตรวจร่างกายก่อน
การบริหารร่างกายในท่านั่ง (โต๊ะหรือเก้าอี        ้
ที่ใช้จับยึดต้องหนักเพียงพอเพื่อป้องกันการเลื่อน)

เหยียดคอ
1. เอียงศีรษะลงด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อน พยายาม
ให้ใบหูใกล้หัวไหล่มากที่สุด ขวา : ค้างไว้ 10 วินาที
ท�ำซ�ำ 
้ 10 ครัง้ ซ้าย : ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
2. ก้มศีรษะ พยายามให้คางจรดหน้าอก ค้างไว้ 10
วินาที ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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บริหารข้อเท้า กระดกข้อเท้าขึ้นให้มากที่สุด
เตะเท้า เตะเท้าขึ้นลงโดยการเกร็งและงอเข่า
เท่าทีเ่ ป็นไปได้ จากนัน้ จิกปลายเท้าลงให้มากทีส่ ดุ ขวา : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง ซ้าย : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
ท�ำซ�้ำ 20 ครั้ง หมุนข้อเท้าตามเข็มนาฬิกา 20 ครั้ง
หมุนข้อเท้าทวนเข็มนาฬิกา 20 ครั้ง จะท�ำทีละข้าง
หรือสองข้างตามใจชอบ

ยกแขน ยกแขนขึ้นด้านข้างเหนือศีรษะ หยุด
ประมาณ 2 วินาที แล้วดึงมือกลับวางบนทีว่ างแขน
ขวา : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง ซ้าย : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง ท�ำ 2 ข้าง
เหยียดหลัง นั่งแยกขา เอามือทั้งสองข้างวาง พร้อมกัน : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
ที่ด้านข้างของหัวเข่า จากนัน้ ค่อยๆ เลือ่ นมือลงไป
จนถึงข้อเท้า แล้วเลือ่ นกลับพร้อมยกล�ำตัวขึน้ ตัง้ ตรง        
เข่าซ้าย : ท�ำซำ 
�้ 10 ครัง้   เข่าขวา : ท�ำซ�ำ 
้ 10 ครัง้

กรรเชียง นั่งตัวตรง เหยียดแขนซ้ายตรงไป  
ข้างหน้า จากนัน้ งอศอก ดึงแขนกลับมาอยูข่ า้ งล�ำตัว
แขนซ้าย : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง แขนขวา : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
เหยียดเข่า เหยียดเข่าขึ้นมาให้ตรง หยุด และ ท�ำสองแขนพร้อมกัน : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
เกร็ง แล้วดึงเท้ากลับวางบนพืน้ ขวา : ท�ำซ�ำ 
้ 10 ครัง้
ซ้าย : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
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ยืนเขย่งปลายเท้าหยุดค้างไว้เล็กน้อย แล้วลงกลับ
ที่เดิม จากนั้น ยกปลายเท้าขึ้น ยืนบนส้น หยุดค้าง
แล้วกลับที่เดิม ท�ำสลับกัน 10 ครั้ง

นั่งสวนสนาม ยกเข่าขึ้นลง สลับกัน พยายาม
ยกเข่าให้สูง ท�ำซ�้ำ 10-15 ครั้ง
การบริหารร่างกายในท่ายืน (โต๊ะหรือเก้าอี      ้
ที่ใช้จับยึดต้องหนักเพียงพอเพื่อป้องกันการเลื่อน)
เหวี่ยงขาออกข้าง ยืนตรงจับพนักเก้าอี้ ยก     
ขาซ้ายออกไปด้านข้าง ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า        
เข่าเหยียด เอวตั้งตรง ไม่เอียง ขาขวา : ท�ำซ�้ำ  10
ครั้ง ขาซ้าย : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง
เหยียดน่อง มือสองข้างจับขอบโต๊ะหรือพนักเก้าอี้
ก้าวเท้าซ้ายถอยไปข้างหลัง 1 ก้าวยาว ให้เข่าซ้าย
เหยียดตรง ปลายเท้าตรงไปข้างหน้า ค่อยๆ โน้มตัว
ไปข้างหน้า งอเข่าขวา พยายามให้สน้ เท้าซ้ายติดพืน้
ตลอดเวลา ขาขวา : ค้างไว้ 30 วินาที - ท�ำซ�ำ ้ 4 ครัง้
ขาซ้าย : ค้างไว้ 30 วินาที - ท�ำซำ �้ 4 ครัง้
ย่อเข่า ยืนจับพนักเก้าอี้ งอ (ย่อ) เข่าทัง้ สองข้าง
ลงในท่าสบาย ให้หลังและศีรษะตัง้ ตรง โดยอยูห่ ลัง
ปลายเท้า เหยียดเข่ายืนขึ้นสู่ท่าเริ่มต้น ท�ำซ�้ำ  10
ครั้ง
เขย่งปลายเท้าสลับยืนบนส้น ยืนตัวตรง แยก
เท้าสองข้าง มือข้างหนึ่งจับพนักเก้าอี้เพื่อช่วยพยุง
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ

13

งอและเหยียดสะโพก ยืนจับพนักเก้าอี้ งอเข่า
ซ้ายยกขึ้นมาให้ใกล้หน้าอก พยายามอย่าให้ล�ำตัว
งอ หย่อนขาซ้ายลง แล้วเหวี่ยงไปด้านหลัง ให้เข่า
เหยียดตรง ดึงขากลับสู่ท่าเริ่มต้น ขวา : ท�ำซ�้ำ  10
ครั้ง ซ้าย : ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง

3. ดื่มน�้ำเปล่าที่สะอาดให้พอเพียง
4. หากเดิ น หรื อ วิ่ ง ออกก�ำลั ง กายบนทางชั น           
ควรลดความเร็วลง เพื่อไม่ให้ร่างกายออกแรง
หนักจนเกินไป
5. การออกก�ำลังกายต้องได้รับค�ำแนะน�ำข้อบ่งชี้
ทีต่ อ้ งหยุดออกก�ำลังกาย หรือต้องลดความหนัก
ของการออกก�ำลังกาย เพราะอาจเกิดอันตราย
ขึ้น
6. มีขอ้ บ่งชีท้ คี่ วรหยุดออกก�ำลังกาย ดังนี้ แขนขา
เปลี้ย ชีพจรเต้นเร็วหรือใจสั่นมาก เจ็บแน่น
หน้าอก หายใจล�ำบาก หน้าซีด ตัวเย็น เป็นต้น

อาการที่เกิดหากออกก�ำลังกายมากเกินไป

1. ปกติ ห ลั ง ออกก�ำลั ง กายไม่ เ กิ น 50 นาที            
ความเหนื่อยควรลดลงจนเกือบปกติ ถ้าหลัง
ออกก�ำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียทั้งวัน
ควรลดปริมาณการออกก�ำลังกาย
2. หากคลืน่ ไส้ อาเจียน หรือเป็นลมหลังออกก�ำลังกาย
ควรลดปริมาณการออกก�ำลังกายและผ่อนหยุด
ให้เพียงพอ
3. นอนไม่หลับ แม้จะเหนื่อยหลังออกก�ำลังกาย
โยกล�ำตัว ยืนแยกเท้ากว้างพอประมาณ โยก 4. ปวดเจ็บทีก่ ล้ามเนือ้ กระดูก หรือข้อ ควรประเมิน
หรือเอียงล�ำตัวไปด้านขวา แล้วกลับมาด้านซ้าย
ถึ ง เทคนิ ค การออกก�ำลั ง กาย ความหนั ก              
สลับไปมา พยายามยืนให้ตรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
การอบอุ่น-ผ่อนหยุดให้เพียงพอ
ท�ำซ�้ำ 10 ครั้ง

ข้อแนะน�ำในการออกก�ำลังกาย

1. ควรออกก�ำลังกายเมื่อมีสภาวะร่างกายปกติ
หากเป็ น หวั ด มี ไ ข้ ให้ ห ายก่ อ นอย่ า งน้ อ ย            
2-3 วัน
2. ไม่ออกก�ำลังกายอย่างหนักทันทีหลังรับประทาน
อาหารใหม่ๆ ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะ
อาจปวดท้อง คลื่นไส้ เป็นลมหมดสติได้
14
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มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆ การ        
ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ จนร่างกายฟิต แข็งแรง จะลดความเสีย่ ง
ต่อการป่วยและการเสียชีวติ จากโรคมะเร็งได้ถงึ ร้อยละ 55 นอกจากนี้             
ยังท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและช่วยลดความเครียด

คุณสมบัติของผู้ออกก�ำลังกาย

จะต้ อ งไม่ มี อ าการเจ็ บ ปวดรุ น แรง ไม่ มี ไ ข้
อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
จากระบบประสาท เช่น การทรงตัว และไม่มอี ปุ กรณ์
ต่างๆ เช่น สายสวนปัสสาวะ อันอาจจะติดเชื้อและ
เลือ่ นหลุดได้ ไม่ควรออกก�ำลังกายในกรณีทมี่ อี าการ
อ่อนเพลียมากจากโลหิตจางรุนแรง ไม่ควรว่ายน�้ำ
หลังรับการฉายแสง เพราะเป็นช่วงทีไ่ ม่ควรถูกคลอรีน
นอกจากนี้ ควรงดเว้นสถานที่แออัด เพราะผู้ป่วยมี
ภูมิต้านทานต�่ำ อาจติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย

ข้อห้ามในการออกก�ำลังกาย

1. อาการเพลียมากจากโลหิตจางรุนแรง
2. ว่ายน�้ำหลังรักษาด้วยวิธีฉายแสง เพราะหลัง
ฉายแสงไม่ควรถูกสารคลอรีน
3. อยูใ่ นทีแ่ ออัด เพราะผูป้ ว่ ยมะเร็งมีภมู ติ า้ นทาน
ต�่ำจะติดเชื้อทางเดินหายใจง่าย

วิธีการออกก�ำลังกาย

มี 3 ขั้นตอนดังนี้
ก. ระยะอบอุ่นร่างกาย ควรอบอุ่นร่างกาย
ประมาณ 5-10 นาที เพือ่ ให้รา่ งกายปรับตัว เพือ่ เตรียม
ความพร้อมของกล้ามเนื้อ ปอด หัวใจ และป้องกัน
การบาดเจ็บทีอ่ าจจะเกิดกับกระดูกและอวัยวะต่างๆ

ข. ระยะออกก�ำลังกาย ควรเริม่ ออกก�ำลังกาย
เพือ่ กระตุน้ การไหลเวียนโลหิตอย่างง่ายๆ ตามกิจกรรม
ทีช่ อบ ให้เหมาะสมกับวัยและตามอาการของโรคมะเร็ง
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรเวลาออกก�ำลังกายใน
สถานทีอ่ อกก�ำลังกาย อาจเลือกการออกก�ำลังแบบ
บริหารร่างกาย เช่น ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ด้วยท่าแบบ
อบอุน่ ร่างกายและคลายอุน่ ประมาณ 15 นาทีตอ่ ครัง้
วันละอย่างน้อย 3 ครั้ง
1. การเดินและท�ำงานในกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น
เดินขึ้นบันได เดินไปท�ำงาน หรือท�ำงานในกิจวัตร
ประจ�ำวัน เช่น ถูบา้ น ล้างรถ เต้นร�ำ ควรออกก�ำลังกาย
สม�่ำเสมอโดยออกแรงให้เหนื่อยปานกลาง (คือ
ยังพูดคุยกับคนข้างเคียงได้จบประโยค) โดยเริม่ ทีละ
น้อย ค่อยๆ เพิ่ม (ทั้งความเหนื่อยและเวลา) อย่าง
น้อยครั้งละ 30 นาทีต่อวัน หรือท�ำสะสมครั้งละ 10
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน จนถึงทุกวัน โดยไม่
หักโหม
2. การว่ายนำ�้ หากเป็นผูป้ ว่ ยมะเร็งทีส่ งู อายุหรือ
มีโรคเข่าเสื่อม การว่ายน�้ำเป็นการออกก�ำลังกาย       
ทีเ่ หมาะสม เพราะใช้แรงไม่มากและไม่เป็นอันตราย
ต่อข้อ
3. ขี่จักรยาน  เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งที่ข้อเข่า
เสื่อม เพราะลดแรงกระแทกต่อเข่า
4. โยคะ ร�ำกระบอง ชีก่ ง ควรท�ำทุกวัน อย่าง
น้อยวั น ละ 30 นาที เพราะมี ก ารควบคุ ม ระบบ
หายใจ ท�ำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง มีการผ่อนคลาย
5. ผูท้ อี่ ยู่ในระยะฟืน้ ฟู ควรออกก�ำลังกายแบบ
5.1 ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ท่าละ 10-30 วินาที
ก่อนและหลังการออกก�ำลังกาย
5.2 ออกแรงต้าน เพิม่ ความแข็งแรง ทนทาน
ของกล้ามเนื้อแขนขึ้น ท�ำ 2 ชุดต่อวัน ชุดละ 8-12
ครั้ง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จนถึงทุกวัน
ค. ระยะคลายอุน่ เพือ่ ปรับลดอัตราการเต้นของ
หัวใจและปอด ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ เพือ่ ให้รา่ งกาย
ปรับตัวระบายความร้อน และให้อวัยวะต่างๆ ปรับตัว
สูส่ ภาวะปกติ ควรท�ำการบริหารแบบเดียวกับอบอุน่
ร่างกาย นาน 5-10 นาที

3.
4.
5.
6.

อาหารใหม่ๆ ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะ
อาจปวดท้อง คลื่นไส้ เป็นลมหมดสติได้
ดื่มน�้ำเปล่าที่สะอาดให้พอเพียง
หากเดินหรือวิ่งออกก�ำลังกายบนทางชัน ควร
ลดความเร็วลง เพื่อไม่ให้ร่างกายออกแรงหนัก       
จนเกินไป
การออกก�ำลังกายต้องได้รับค�ำแนะน�ำข้อบ่งชี้
ทีต่ อ้ งหยุดออกก�ำลังกาย หรือต้องลดความหนัก
ของการออกก�ำลังกาย เพราะอาจเกิดอันตรายขึน้
มีขอ้ บ่งชีท้ คี่ วรหยุดออกก�ำลังกาย ดังนี้ แขนขา
เปลีย้ ชีพจรเต้นเร็วหรือใจสัน่ มาก เจ็บแน่นหน้าอก
หายใจล�ำบาก หน้าซีด ตัวเย็น เป็นต้น

อาการที่เกิดหากออกก�ำลังกายมากเกินไป

1. ปกติ ห ลั ง ออกก�ำลั ง กายไม่ เ กิ น 50 นาที           
ความเหนื่อยควรลดลงจนเกือบปกติ ถ้าหลัง
ออกก�ำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียทั้งวัน
ควรลดปริมาณของการออกก�ำลังกาย
2. หากคลืน่ ไส้อาเจียน หรือเป็นลมหลังออกก�ำลัง
กาย ควรลดปริมาณการออกก�ำลังกายและผ่อน
หยุดให้เพียงพอ
3. นอนไม่หลับ แม้จะเหนื่อยหลังออกก�ำลังกาย
4. ปวดเจ็บทีก่ ล้ามเนือ้ กระดูก หรือข้อ ควรประเมิน
ถึงเทคนิคการออกก�ำลังกาย ความหนัก การ
ค�ำเตือน/ข้อควรระวังขณะออกก�ำลังกาย
อบอุ่น-ผ่อนหยุดให้เพียงพอ
ให้หยุดออกก�ำลังกายและปรึกษาแพทย์ทันที
หากเกิดอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน เหงือ่ ออกมาก หรือ
มีไข้ อักเสบ เจ็บปวดบริเวณที่เป็นมะเร็ง หรือเกิด วิธกี ารประเมินการออกก�ำลังกายด้วยตนเอง
หากออกก�ำลังกายถูกวิธี จะช่วยให้
อาการอ่อนเพลีย เจ็บแน่นหน้าอก
1. การอ่อนเพลียลดลง เคลือ่ นไหวกระฉับกระเฉงขึน้
2. การคลื่นไส้ อาเจียน ลดลง รับประทานอาหาร
ข้อแนะน�ำในการออกก�ำลังกาย
ได้มากขึ้น การขับถ่ายดีขึ้น
1. ควรออกก�ำลังกายเมื่อมีสภาวะร่างกายปกติ
หากเป็นหวัด มีไข้ ให้หายก่อนอย่างน้อย 2-3 วัน 3. ความเครียดลดลง นอนหลับได้มากขึ้น
2. ไม่ออกก�ำลังกายอย่างหนักทันทีหลังรับประทาน 4. อาการปวด อักเสบบรรเทาลง ไม่มีไข้
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การออกก�ำลังกายในผู้เป็นโรคหัวใจ จะช่วยให้กล้ามเนื้อและ
หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงขึน้ จึงช่วยลดอาการต่างๆ ของโรคหลอดเลือด
หัวใจ เช่น เจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก อ่อนแรง ท�ำให้สามารถท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันได้ดีขึ้น

คุณสมบัต/ิ ความพร้อมของผูอ้ อกก�ำลังกาย

ควรอยู่ภายใต้การแนะน�ำของแพทย์ในการ
สั่งการรักษาด้วยการออกก�ำลังกาย ถ้าเป็นไปได้
ควรได้รับการตรวจประเมินสมรรถภาพหัวใจขณะ        
ออกก�ำลังกาย และผ่านการประเมินแล้วว่าไม่มี     
ข้อห้ามในการออกก�ำลังกาย

ข้อห้ามในการออกก�ำลังกาย

1. ภาวะมีไข้ การออกก�ำลังกายจะเพิ่มความร้อน
ในร่างกาย ท�ำให้เกิดอันตรายได้
2. ภาวะร่างกายขาดน�้ำจากการถ่ายเหลว หรือ
อาเจี ย นมาก มี ผ ลต่ อ การคลายความร้ อ น      
ออกจากร่ า งกาย และมี อ าการอ่ อ นเพลี ย             
จึงควรเลือกกิจกรรมออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา
ที่เหมาะสม
3. ผูป้ ว่ ยโรคหัวใจตีบ ส่วนใหญ่มกั จะมีโรคประจ�ำตัว                        
ที่ ต ้ อ งระวั ง ส�ำหรั บ การออกก�ำลั ง กาย เช่ น                           
เบาหวาน ระดับน�ำ้ ตาลสูงกว่า 400 มิลลิกรัมต่อ
เดซิลิตร ส่วนผู้ที่มีน�้ำหนักมากหรือปวดเข่า           
ก็ไม่ควรออกก�ำลังกายประเภทลงน�ำ้ หนักทีเ่ ข่า

ประมาณ 5-10 นาที เพือ่ ให้รา่ งกายปรับตัว เพือ่ เตรียม
ความพร้อมของกล้ามเนื้อ ปอด หัวใจ และป้องกัน
การบาดเจ็บทีอ่ าจจะเกิดกับกระดูกและอวัยวะต่างๆ
2. ระยะออกก�ำลังกาย ควรเลือกประเภทการ
ออกก�ำลังกายให้เหมาะสมกับสุขภาพ สอดคล้องกับ
ชีวติ ประจ�ำวันและตามความชอบ โดยออกก�ำลังกาย
อย่างน้อย 3-5 วัน จนถึงทุกวัน วันละ 30 นาที ด้วย
ความหนักระดับปานกลาง ในกรณีทไี่ ม่สามารถจัดสรร
เวลาออกก�ำลังกายในสถานทีอ่ อกก�ำลังกาย อาจเลือก
วิธีการออกก�ำลังกาย
การออกก�ำลังแบบบริหารร่างกาย เช่น ยืดเหยียด
มี 3 ขั้นตอนดังนี้
กล้ามเนือ้ ด้วยท่าแบบอบอุน่ ร่างกายและคลายอุน่
1. ระยะอบอุ่นร่างกาย ควรอบอุ่นร่างกาย ประมาณ 15 นาทีต่อครั้ง วันละอย่างน้อย 3 ครั้ง
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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3. ระยะคลายอุ่น เพื่อปรับลดอัตราการเต้น
ของหัวใจและปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อให้
ร่างกายปรับตัวระบายความร้อน และให้อวัยวะ
ต่างๆ ปรับตัวสูส่ ภาวะปกติ ควรท�ำการบริหารแบบ
เดียวกับอบอุ่นร่างกาย นาน 5-10 นาที

โปรแกรมการออกก�ำลั ง กายที่ บ ้ า น ควร

ปฏิบัติ ดังนี้
1. เริ่มต้นด้วยการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก มี
การเคลือ่ นไหวของกล้ามเนือ้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น
การเดิน การวิ่ง ขี่จักรยานและว่ายน�้ำ เป็นต้น
2. ความแรงในการออกก�ำลังกายอยู่ที่ระดับต�่ำ
หรือปานกลาง (เหนื่อยแต่ยังพูดคุยกันได้ ถ้า
เหนื่อยหอบจนไม่สามารถพูดคุยได้ แสดงว่า
หนักเกินไป)
3. ควรออกก�ำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ซึง่ เป็นการฝึกให้กล้ามเนือ้ ได้ออกแรง
ต้านกับแรงภายนอก ไม่ว่าน�้ำหนักตัวเองหรือ
น�้ำหนักของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
กล้ามเนือ้ ทัง้ ด้านความแข็งแรงและความอดทน
เช่น การยกน�้ำหนัก 2-3 วันต่อสัปดาห์ 1-3 ชุด
ต่อวัน ด้วยน�้ำหนักที่พอประมาณ แต่ท�ำซ�้ำๆ      
ให้ได้หลายๆ ครั้ง ขณะฝึกห้ามกลั้นหายใจ
เพราะจะท�ำให้ความดันโลหิตสูงขึน้ ควรหายใจ
เข้ า -ออกอย่ า งถู ก วิ ธี คื อ ขณะออกแรงต้ า น          
น�้ำหนักให้หายใจออก
4. ค่อยๆ เพิม่ ระยะเวลาการออกก�ำลังกายโดยไม่ตอ้ ง
เพิ่มความแรง เช่น เดินช้าๆ ให้ได้นาน 15 นาที
แล้วค่อยๆ เพิม่ เป็น 30 นาที หรือเดินเป็นช่วงๆ
เช่น เดินช้า 10 นาที เดินเร็ว 1-2 นาที สลับกับ
เดินช้าๆ จนสามารถเดินเร็วได้ต่อเนื่องนานขึ้น

ค�ำเตือน/ข้อควรระวังขณะออกก�ำลังกาย

ถ้ารู้สึกปวดศีรษะ วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม
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คลืน่ ไส้อาเจียน เป็นตะคริว ใจสัน่ เหนือ่ ยมาก หอบ
ไม่ควรออกก�ำลังต่อ ควรหยุดออกก�ำลังกายทันที

ข้อแนะน�ำในการออกก�ำลังกาย

1. ควรออกก�ำลังกายเมื่อมีสภาวะร่างกายปกติ
หากเป็นหวัด มีไข้ ให้หายก่อนอย่างน้อย 2-3 วัน
2. ไม่ออกก�ำลังกายอย่างหนักทันทีหลังรับประทาน
อาหารใหม่ๆ ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะ
อาจปวดท้อง คลื่นไส้ เป็นลมหมดสติได้
3. ดื่มน�้ำเปล่าที่สะอาดให้พอเพียง
4. หากเดินหรือวิง่ ออกก�ำลังกายบนทางชัน ควรลด
ความเร็วลง เพื่อไม่ให้ร่างกายออกแรงหนัก        
จนเกินไป

อาการที่เกิดหากออกก�ำลังกายมากเกินไป

1. ปกติ ห ลั ง ออกก�ำลั ง กายไม่ เ กิ น 50 นาที           
ความเหนื่อยควรลดลงจนเกือบปกติ ถ้าหลัง
ออกก�ำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียทั้งวัน
ควรลดปริมาณของการออกก�ำลังกาย
2. หากคลืน่ ไส้อาเจียน หรือเป็นลมหลังออกก�ำลังกาย
ควรลดปริมาณการออกก�ำลังกายและผ่อนหยุด
ให้เพียงพอ
3. นอนไม่หลับ แม้จะเหนื่อยหลังออกก�ำลังกาย
4. ปวดเจ็บทีก่ ล้ามเนือ้ กระดูก หรือข้อ ควรประเมิน
ถึงเทคนิคการออกก�ำลังกาย ความหนัก การ
อบอุ่น-ผ่อนหยุดให้เพียงพอ

วิธกี ารประเมินการออกก�ำลังกายด้วยตนเอง

การออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี หากสามารถพูดคุย
กับเพื่อนที่ร่วมออกก�ำลังกายได้ มีอาการหายใจที่
เร็วขึน้ แรงขึน้ รูส้ กึ เหนือ่ ยเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพูดคุยระหว่างการออกก�ำลังกาย ถ้าปฏิบตั ิ   
ได้ตามนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและพอดี

6

การออกกำ
�
ลั
ง
กาย
เพื่อสุขภาพกับโรคความดันโลหิตสูง
ทุกๆ คนต้องมีความดันโลหิต เพราะความดันโลหิตเป็นแรง
ผลักดันให้เลือดไปเลีย้ งอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ดังนัน้ ทุกคนควร
จะเรียนรู้เกี่ยวกับความดันโลหิต และรักษาความดันโลหิตให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตสูงจะท�ำให้เกิดหลอดเลือดแข็ง
และตีบ และท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อวัยวะส�ำคัญ ได้แก่
1. หัวใจ เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา หัวใจวาย
หรือหลอดเลือดหัวใจตีบ ท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันและมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง
2. สมอง เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันหรือ
แตก ท�ำให้ เ ป็ น อั ม พาต หรื อ เสี ย ชี วิ ต อย่ า ง
รวดเร็ว
3. ไต จะท�ำให้เลือดไปเลีย้ งไม่พอ เกิดภาวะไข่ขาว
รัว่ ออกทางปัสสาวะ ไตวายเรือ้ รังหรือเฉียบพลัน
4. ตา หลอดเลือดแดงในตาแตกและมีเลือดออก
5. หลอดเลือดแดงใหญ่ ผนังหลอดเลือดเกิดการ
โป่งพองและฉีกขาด จะมีอาการเจ็บหน้าอกหรือ
เสียชีวิตได้

คุณสมบัต/ิ ความพร้อมของผูอ้ อกก�ำลังกาย ข้อห้ามในการออกก�ำลังกาย

ควรอยู่ภายใต้การแนะน�ำของแพทย์ในการสั่ง 1. ภาวะมีไข้ การออกก�ำลังกายจะเพิ่มความร้อน
ในร่างกาย ท�ำให้เกิดอันตรายได้
การรักษาด้วยการออกก�ำลังกาย ทุกรายควรได้รับ
การตรวจประเมิ น แล้ ว ว่ า ไม่ มี ข ้ อ ห้ า มในการ           2. ภาวะร่างกายขาดน�้ำจากการถ่ายเหลว หรือ
อาเจียนมาก
ออกก�ำลังกาย เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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3. ถ้าความดันโลหิตค่าบนมากกว่า 200 มิลลิเมตร กล้ามเนือ้ เช่น ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ แบบหยุดค้างไว้
ปรอท หรือความดันโลหิตค่าล่างมากกว่า 110 จ�ำนวนท่า 10-12 ท่า ท่าละ 4 ครัง้ ระยะเวลาเหยียด
ค้าง 10-30 วินาที ยืดเหยียดจนถึงจุดที่รู้สึกว่าตึง
มิลลิเมตรปรอท ควรงดออกก�ำลังกาย
แต่ไม่เจ็บ ระยะเวลา 15-30 นาทีตอ่ วัน ท�ำอย่างน้อย
3 วันต่อสัปดาห์
วิธีการออกก�ำลังกาย
ในกรณีทไี่ ม่สามารถจัดสรรเวลาออกก�ำลังกาย
มี 3 ขั้นตอนดังนี้
ก. ระยะอบอุ่นร่างกาย ควรอบอุ่นร่างกาย ในสถานที่ออกก�ำลังกาย อาจเลือกการออกก�ำลัง
ประมาณ 5-10 นาที เพือ่ ให้รา่ งกายปรับตัว เพือ่ เตรียม แบบบริหารร่างกาย เช่น ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ด้วยท่า
ความพร้อมของกล้ามเนื้อ ปอด หัวใจ และป้องกัน แบบอบอุน่ ร่างกายและคลายอุน่ ประมาณ 15 นาที
การบาดเจ็บที่อาจจะเกิดกับกระดูกและอวัยวะ ต่อครั้ง วันละอย่างน้อย 3 ครั้ง
ค. ระยะคลายอุน่ เพือ่ ปรับลดอัตราการเต้นของ
ต่างๆ
ข. ระยะออกก�ำลังกาย ควรเป็นกิจกรรมการ หัวใจและปอด ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ เพือ่ ให้รา่ งกาย
ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ปรับตัวระบายความร้อน และให้อวัยวะต่างๆ ปรับตัว
มีการเคลือ่ นไหวอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเดิน โดยเริม่ สูส่ ภาวะปกติ ควรท�ำการบริหารแบบเดียวกับอบอุน่
จากการเดินช้าๆ แล้วค่อยๆ เพิม่ ช่วงระยะเวลาการ ร่างกาย นาน 5-10 นาที
เดินเร็วขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5
วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ อาจท�ำเป็นช่วงสั้นๆ ครั้งละ   โปรแกรมการออกก�ำลั ง กายที่ บ ้ า น ควร
10-15 นาที รวมทัง้ วันให้ได้ 30 นาที ผูป้ ว่ ยความดัน ปฏิบัติดังนี้
โลหิตสูงทีเ่ ดินอย่างน้อย 10,000 ก้าวต่อวัน ภายใน 1. เริ่มต้นด้วยการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก มี
การเคลือ่ นไหวของกล้ามเนือ้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น
เวลา 12 สัปดาห์ จะสามารถลดความดันโลหิต          
การเดิน การวิ่ง ขี่จักรยานและว่ายน�้ำ เป็นต้น
ลงได้ 8-10 มิลลิเมตรปรอท
การออกก�ำลังแบบมีแรงต้าน มีประโยชน์ต่อ 2. ความแรงในการออกก�ำลังกายอยู่ที่ระดับต�่ำ
หรือปานกลาง (เหนื่อยแต่ยังพูดคุยกันได้ ถ้า
ความแข็ ง แรงและความทนทานของกล้ า มเนื้ อ       
เหนื่อยหอบจนไม่สามารถพูดคุยได้ แสดงว่า
ช่วยเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ ท�ำให้ความหนาแน่นของ
หนักเกินไป)
กระดูกดีขนึ้ เช่น ออกแรงต้านแบบเคลือ่ นที่ ประมาณ
8-10 ท่ า ความหนั ก ระดั บ ปานกลาง (50-69 3. ควรออกก�ำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ซึง่ เป็นการฝึกให้กล้ามเนือ้ ได้ออกแรง
เปอร์เซ็นต์ของนำ�้ หนักสูงสุดทีย่ กได้) โดยใช้นำ�้ หนัก
ต้านกับแรงภายนอก ไม่ว่าน�้ำหนักตัวเองหรือ
ตนเองหรือน�้ำหนักภายนอก จ�ำนวน 1-3 ชุด ยกขึ้น
น�้ำหนักของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ลง ชุดละ 8-12 ครั้ง ท�ำ 2-3 วันต่อสัปดาห์ ระยะ
กล้ามเนือ้ ทัง้ ด้านความแข็งแรงและความอดทน
เวลา 20-30 นาทีต่อวัน
เช่น การยกน�้ำหนัก 2-3 วันต่อสัปดาห์ 1-3 ชุด
การออกก�ำลังเพื่อเพิ่มความอ่อนตัว เพิ่ม
ต่อวัน ด้วยน�้ำหนักที่พอประมาณ แต่ท�ำซ�้ำๆ      
ความยาวของกล้ามเนือ้ การเคลือ่ นไหวในมุมกว้างขึน้
ให้ได้หลายๆ ครั้ง ขณะฝึกห้ามกลั้นหายใจ
ลดความเสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ ของกระดู ก และ  
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เพราะจะท�ำให้ความดันโลหิตสูงขึน้ ควรหายใจ 6. มีขอ้ บ่งชีท้ คี่ วรหยุดออกก�ำลังกาย ดังนี้ แขนขา
เข้ า -ออกอย่ า งถู ก วิ ธี คื อ ขณะออกแรงต้ า น         
เปลี้ย ชีพจรเต้นเร็วหรือใจสั่นมาก เจ็บแน่น
น�้ำหนักให้หายใจออก
หน้าอก หายใจล�ำบาก หน้าซีด ตัวเย็น เป็นต้น
4. ค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาการออกก�ำลังกายโดย       
ไม่ต้องเพิ่มความแรง เช่น เดินช้าๆ ให้ได้นาน อาการที่เกิดหากออกก�ำลังกายมากเกินไป
15 นาที แล้วค่อยๆ เพิ่มเป็น 30 นาที หรือเดิน 1. ปกติ ห ลั ง ออกก�ำลั ง กายไม่ เ กิ น 50 นาที           
เป็นช่วงๆ เช่น เดินช้า 10 นาที เดินเร็ว 1-2 นาที  
ความเหนื่อยควรลดลงจนเกือบปกติ ถ้าหลัง
สลับกับเดินช้าๆ จนสามารถเดินเร็วได้ต่อเนื่อง
ออกก�ำลังกายแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียทั้งวัน
นานขึ้น
ควรลดปริมาณของการออกก�ำลังกาย
2. หากคลืน่ ไส้อาเจียน หรือเป็นลมหลังออกก�ำลังกาย
ค�ำเตือน/ข้อควรระวังขณะออกก�ำลังกาย
ควรลดปริมาณการออกก�ำลังกายและผ่อนหยุด
อย่ า กลั้ น หายใจระหว่ า งฝึ ก ออกก�ำลั ง กาย
ให้เพียงพอ
โดยใช้แรงต้าน เพราะอาจท�ำให้ความดันโลหิตสูงขึน้ 3. นอนไม่หลับ แม้จะเหนื่อยหลังออกก�ำลังกาย
ถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่ทนั หอบ ควร 4. ปวดเจ็บทีก่ ล้ามเนือ้ กระดูก หรือข้อ ควรประเมิน
ลดก�ำลั ง และหยุ ด พั ก ถ้ า มี อ าการผิ ด ปกติ คื อ
ถึงเทคนิคการออกก�ำลังกาย และการอบอุ่นวิงเวียนศีรษะ ตึงทีข่ า ใจสัน่ ควรปรึกษาแพทย์ ถ้า
คลายอุ่นให้เพียงพอ
รับประทานยาขยายหลอดเลือด อาจท�ำให้เกิดความ
ดันโลหิตต�่ำหลังออกก�ำลังกาย ป้องกันได้ด้วยการ วิ ธี ก ารประเมิ น การออกก�ำลั ง กายด้ ว ย
คลายอุ่น
ตนเอง
ยาบางชนิ ด ท�ำให้ อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ      
ข้อแนะน�ำในการออกก�ำลังกาย
คลาดเคลือ่ น ควรใช้ความรูส้ กึ เหนือ่ ยในการประเมิน
1. ควรออกก�ำลังกายเมื่อมีสภาวะร่างกายปกติ การออกก�ำลังกายแต่ละครัง้ การออกก�ำลังกายนัน้
หากเป็นหวัด มีไข้ ให้หายก่อนอย่างน้อย 2-3 หากสามารถพูดคุยกับเพือ่ นทีร่ ว่ มออกก�ำลังกายได้
วัน
มีอาการหายใจทีเ่ ร็วขึน้ แรงขึน้ รูส้ กึ เหนือ่ ยเล็กน้อย
2. ไม่ออกก�ำลังกายอย่างหนักทันทีหลังรับประทาน แต่ ไ ม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพู ด คุ ย ระหว่ า งการ          
อาหารใหม่ๆ ควรรออย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะ ออกก�ำลังกาย ถ้าเป็นเช่นนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
อาจปวดท้อง คลื่นไส้ เป็นลมหมดสติได้
เหมาะสมและพอดี
3. ดื่มน�้ำเปล่าที่สะอาดให้พอเพียง
4. หากเดินหรือวิง่ ออกก�ำลังกายบนทางชัน ควรลด
ความเร็วลง เพื่อไม่ให้ร่างกายออกแรงหนัก        
จนเกินไป
5. การออกก�ำลังกายต้องได้รับค�ำแนะน�ำข้อบ่งชี้
ทีต่ อ้ งหยุดออกก�ำลังกาย หรือต้องลดความหนัก
ของการออกก�ำลังกาย เพราะอาจเกิดอันตรายขึน้
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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7

การออกกำ
�
ลั
ง
กาย
เพื่อสุขภาพกับโรคไขมันในหลอดเลือด
โรคไขมันในหลอดเลือดสูง เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม
ไม่วา่ จะเป็นการรับประทาน การขาดการออกก�ำลังกาย การดืม่ สุรา การสูบบุหรี่
ความเครียดและยาบางชนิด เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนท�ำให้เกิด          
โรคไขมันในหลอดเลือดทั้งนั้น และเมื่อเป็นแล้วจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ         
ตามมา ดังต่อไปนี้

1. โรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนือ้ หัวใจ
ตายเฉียบพลัน เป็นผลให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก
หรือเสียชีวิตเฉียบพลันได้
2. โรคอัมพาต อัมพฤกษ์ เกิดจากหลอดเลือดไป
เลี้ยงสมองตีบตัน จะมีอาการแขนขาอ่อนแรง
หรือชาครึ่งซีก
3. หลอดเลือดทีไ่ ปเลีย้ งขาตีบตัน จะท�ำให้เกิดแผล
ที่เท้าได้ และเป็นสาเหตุให้แผลที่เท้าในผู้ป่วย
เบาหวานหายได้ยากและช้ากว่าปกติ
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คุณสมบัต/ิ ความพร้อมของผูอ้ อกก�ำลังกาย

คนมี ป ั ญ หาไขมั น ในเลื อ ดสู ง ที่ ต ้ อ งการ               
ออกก�ำลังกาย ต้องไม่มภี าวะแทรกซ้อนทีห่ ลอดเลือด
หัวใจ สมอง หลอดเลือดฝอยของตาและไต

ข้อห้ามในการออกก�ำลังกาย

1. ภาวะมีไข้ การออกก�ำลังกายจะเพิ่มความร้อน
ในร่างกาย ท�ำให้เกิดอันตรายได้
2. ภาวะร่างกายขาดน�้ำจากการถ่ายเหลว หรือ
อาเจียนมาก

ข้อแนะน�ำการลดไขมันในเลือด  สามารถท�ำได้

ทัง้ นี้ การลดน�ำ้ หนักและรอบเอว ต้องด�ำเนินการ
โดยลดพลังงานเข้าและใช้พลังงานออก ซึง่ มีทางเลือก ตามหลัก 3 อ (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์) เพือ่ สร้าง
นิสยั การบริโภคทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ มีการเคลือ่ นไหว
3 วิธี
1. กิ น อาหารหรื อ น�ำพลั ง งานเข้ า ให้ น ้ อ ยกว่ า   ออกก�ำลังมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขจัด
ความเครียดให้หมดไป
ความต้องการพลังงานปกติของร่างกาย
2. กินอาหารตามปกติ แต่เพิม่ การใช้พลังงานออกไป
วิธีการออกก�ำลังกาย
ให้มากกว่า โดยการออกก�ำลังกาย
มี 3 ขั้นตอนดังนี้
3. ใช้ ทั้ ง 2 วิ ธี ร ่ ว มกั น คื อ กิ น ให้ น ้ อ ยลงและ            
ก. ระยะอบอุ่นร่างกาย ควรอบอุ่นร่างกาย
ออกก�ำลังกายให้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่แนะน�ำ 
เพราะช่วยให้กล้ามเนื้อยังคงอยู่ รวมทั้งท�ำให้ ประมาณ 5-10 นาที เพือ่ ให้รา่ งกายปรับตัว เพือ่ เตรียม
ความพร้อมของกล้ามเนื้อ ปอด หัวใจ และป้องกัน
ระบบหัวใจและปอดท�ำงานได้ดีขึ้น
ในการจั ด การลดน�้ำ หนั ก และไขมั น ในเลื อ ด        การบาดเจ็บทีอ่ าจจะเกิดกับกระดูกและอวัยวะต่างๆ
ข. ระยะออกก�ำลังกาย การออกก�ำลังกายแบบ
มีเป้าหมายดังนี้
1. ลดน�้ ำ หนั ก ลงร้ อ ยละ 5-10 ของน�้ ำ หนั ก ตั ว แอโรบิก เป็นการออกก�ำลังกายที่ดีและได้ผลที่สุด
เพือ่ เพิม่ พูนและคงไว้ซงึ่ ความแข็งแรงของหัวใจและ
ปัจจุบนั และคงไว้อีกประมาณ 6 เดือน
้ เป็นต้น
2. ควรลดน�้ ำหนักด้ วยอัต ราเร็ วประมาณ ½-1 ปอด เช่น การเดิน การวิง่ ขีจ่ กั รยาน ว่ายน�ำ 
กิโลกรัมต่อสัปดาห์ โดยลดพลังงานที่ได้จาก ควรออกก�ำลังกายระดับความหนักปานกลาง (หายใจ
อาหารวั น ละ 500 กิ โ ลแคลอรี่ เป็ น เวลา 1 เร็ ว ขึ้ น ถี่ ขึ้ น ไม่ ห อบ พู ด คุ ย ได้ จ นจบประโยค)           
สัปดาห์ น�้ำหนักจะลดลง ½ กิโลกรัม หรือลด เป็นเวลา 30 นาที หรือแบบสะสมทุกวัน โดยเริม่ ต้น
พลังงานทีไ่ ด้จากอาหาร ร่วมกับการออกก�ำลังกาย อย่างช้าๆ แล้วเพิม่ ระยะเวลาขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงเป้าหมาย   
เพิ่ม รวมวันละ 500 กิโลแคลอรี่ เป็นเวลา 1 และควรออกก�ำลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงของ
สัปดาห์ น�้ำหนักจะลดลง ½ กิโลกรัม ซึ่งอาจ กล้ามเนือ้ ซึง่ เป็นการฝึกให้กล้ามเนือ้ ได้ออกแรงต้าน
กับแรงภายนอก ไม่วา่ นำ�้ หนักตัวเองหรือนำ�้ หนักของ
ท�ำได้โดย
- ลดอาหาร 300 กิโลแคลอรี่ ร่วมกับออกก�ำลังกาย อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อทั้งด้าน
ความแข็งแรงและความอดทน เช่น การยกน�้ำหนัก
อีก 200 กิโลแคลอรี่ หรือ
- ลดอาหาร 200 กิโลแคลอรี่ ร่วมกับออกก�ำลังกาย 2-3 วันต่อสัปดาห์ 1-3 ชุดต่อวัน ด้วยน�้ำหนักที่         
พอประมาณ แต่ท�ำซ�้ำๆ ให้ได้หลายๆ ครั้ง ขณะฝึก
อีก 300 กิโลแคลอรี่ หรือ
- ลดอาหาร 250 กิโลแคลอรี่ ร่วมกับออกก�ำลังกาย ห้ามกลัน้ หายใจ เพราะจะท�ำให้ความดันโลหิตสูงขึน้
ควรหายใจเข้า-ออกอย่างถูกวิธี คือขณะออกแรงต้าน
อีก 250 กิโลแคลอรี่
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นำ�้ หนักให้หายใจออก ก่อนและหลังการออกก�ำลังกาย
ควรอบอุ่น-ผ่อนหยุดกล้ามเนื้อทุกครั้ง และควร     
ออกก�ำลังกาย ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ร่วมด้วย
ค. ระยะคลายอุน่ เพือ่ ปรับลดอัตราการเต้นของ
หัวใจและปอด ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ เพือ่ ให้รา่ งกาย
ปรับตัวระบายความร้อน และให้อวัยวะต่างๆ ปรับตัว
สูส่ ภาวะปกติ ควรท�ำการบริหารแบบเดียวกับอบอุน่
ร่างกายนาน 5-10 นาที

ค�ำเตือน/ข้อควรระวังขณะออกก�ำลังกาย

เพือ่ ป้องกันอันตรายและการบาดเจ็บ ควรปฏิบตั ติ าม
ขัน้ ตอนการออกก�ำลังกาย และใส่รองเท้าให้เหมาะสม
กับกิจกรรมนัน้ ๆ หากเกิดการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล
แล้วแต่ยงั ไม่ดขี นึ้ ควรส่งให้แพทย์ตรวจเพือ่ ประเมิน
และรักษา

ข้อแนะน�ำในการออกก�ำลังกาย

ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้มี
น�้ำหนักเพิ่ม ลดไขมันในเลือด รวมถึงรักษาน�้ำหนัก
ไว้หลังจากที่ลดลงแล้ว ดังนี้
1. เดินเพิ่มขึ้นวันละ 2,000-3,000 ก้าว จาก       
พืน้ ฐานเดิม จนกระทัง่ ได้วนั ละ 10,000 ก้าว หรือเพิม่
ระยะเวลาการเดินให้มากขึ้นจนได้อย่างน้อยวันละ
30 นาที หรือออกแรง/ออกก�ำลัง
2. กินลดลงอย่างน้อยวันละ 100 กิโลแคลอรี่
และกินอย่างฉลาด
แต่หากต้องการให้น�้ำหนักลดมากขึ้น และลด
ปริมาณไขมันในร่างกายมากขึ้น ให้ค่อยๆ เพิ่มการ
เปลี่ยนแปลงเป็น
1. เดิ น เร็ ว หรื อ ท�ำกิ จ กรรมอื่ น ที่ ห นั ก พอกั น        
เป็นระยะเวลา 45 นาที จนถึง 60 นาทีต่อวัน
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2. กินลดลงวันละ 500-1,000 กิโลแคลอรี่ หรือ
ประมาณ 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 2 ของอาหารที่กินต่อวัน
ซึ่งโปรแกรมนี้ สามารถใช้กับคนที่ยังไม่อ้วน แต่มี
พฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม ออกก�ำลังไม่เพียงพอ
เพื่อป้องกันไขมันในเลือด และไม่ให้น�้ำหนักเพิ่ม

วิธกี ารประเมินการออกก�ำลังกายด้วยตนเอง

การออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี หากสามารถพูดคุย
กับเพื่อนที่ร่วมออกก�ำลังกายได้ มีอาการหายใจที่
เร็วขึน้ แรงขึน้ รูส้ กึ เหนือ่ ยเล็กน้อย แต่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพูดคุยระหว่างการออกก�ำลังกาย ถ้าปฏิบตั ไิ ด้
ตามนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและพอดี

8

ภาคผนวก
การอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่น
ก่อนที่จะเริ่มและหลังออกก�ำลังกาย ควรอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่นประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้
ร่างกายปรับตัวเตรียมความพร้อม รวมทั้งช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับกล้ามเนื้อ กระดูก และ
อวัยวะต่างๆ ได้ด้วยวิธีการและขั้นตอนต่อไปนี้
1. การอบอุ่นร่างกายและคลายอุ่นทั่วไป การเดินเบาๆ การถีบจักรยาน หรือการย�่ำเท้า แกว่งแขนอยู่กับ
ที่ เป็นการช่วยกระตุน้ กล้ามเนือ้ ทุกส่วนให้พร้อมทีจ่ ะใช้งาน ท�ำให้อณ
ุ หภูมขิ องร่างกายและกล้ามเนือ้
เพิ่มขึ้น
2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ สามารถท�ำได้ง่ายและปลอดภัย โดยควรจะท�ำช้าๆ และยืดแค่
พอประมาณ ไม่ตงึ จนรูส้ กึ เจ็บและไม่ควรมีการกระตุก เพราะจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ท่ายืดเหยียด       
มีดังต่อไปนี้
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9

โภชนาการ
เพื่อสุขภาพ

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกเหนือจากการออกก�ำลังกายโดยสม�่ำเสมอแล้ว สิ่งที่มีความส�ำคัญไม่แพ้
กันเลยก็คือ โภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันความอ้วน อันเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิด
โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคมะเร็ง
และโรคหลอดเลือดสมอง  ดังได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนๆ  จนอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

รู้ได้อย่างไรว่า..อ้วนอันตราย

มีวิธีประเมินได้โดยไม่ยากคือ
1. วัดรอบเอว ผู้หญิงต้องไม่เกิน 80 เซนติเมตร ส่วนผู้ชายไม่เกิน 90 เซนติเมตร
2. หาค่าดัชนีมวลกายตามสูตร   น�้ำหนัก (กิโลกรัม)  ถ้าอยู่ในช่วง 18.5-23.9 กิโลกรัม ถือว่าปกติ
                           ส่วนสูง (เมตร)2
หากใครมีรอบเอวเกิน หรือดัชนีเกิน อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคแล้ว
ต้องหาทางป้องกันตัง้ แต่เดีย๋ วนี  ้ นอกจากนี้ ขอให้ลองท�ำแบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคและ
การใช้ชีวิตข้างล่างนี้ เพื่อประเมินดูว่าท่านเข้าข่ายเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ หรือไม่
			

ใช่

ไม่ใช่

1. มีอายุมากกว่า 30 ปีแล้ว
2. ชอบกินอาหารผัดๆ ทอดๆ เป็นประจ�ำ
3. ชอบกินอาหารที่มีกะทิเป็นประจ�ำ
4. ชอบดื่มน�้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานแทนน�้ำเปล่าเป็นประจ�ำ
5. ชอบกินอาหารหวานเป็นประจ�ำ
6. ชอบกินอาหารเร็วๆ เป็นประจ�ำ
7. กินอาหารมื้อเย็นใกล้เคียงเวลาเข้านอนเป็นประจ�ำ
8. มักจะหลีกเลี่ยงการออกก�ำลังกายเสมอ
9. ชอบให้คนอื่นท�ำงานประเภทที่ใช้แรงแทนตัวเองเป็นประจ�ำ
10. ชอบใช้ลิฟต์มากกว่าเดินขึ้นลงบันไดเป็นประจ�ำ
11. สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสพสารเสพติด
12. ชอบกินจุบจิบ
หากท่านตอบว่าใช่มากกว่า 5 ข้อ แสดงว่าอยูใ่ นสภาวะเสีย่ งแล้ว จ�ำเป็นต้องตัง้ ใจปรับปรุงตัวเองเช่นกัน
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ลดน�้ำหนักได้ ชีวิตใหม่จะกลับมา

ส�ำหรับผู้ที่เข้าข่ายอ้วน ท่านควรลดน�้ำหนักลง
โดยด่วน เพราะเพียงท่านลดนำ�้ หนักได้ 10 กิโลกรัม
จะลดภาวะเสี่ยงต่ออัตราการตายโดยรวมได้ถึง
ร้อยละ 20 ลดการตายจากโรคเบาหวานและมะเร็ง
ได้ประมาณ ร้อยละ 30-40 ลดนำ�้ ตาลในเลือดได้มาก
ถึงครึง่ หนึง่ ลดความดันโลหิตได้ 10 มิลลิเมตรปรอท
และลดไขมันเลวทีร่ า่ งกายไม่พงึ ประสงค์ได้ถงึ ร้อยละ
10-30 ขณะทีไ่ ขมันดีจะเพิม่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ คุณภาพ
ชีวติ ของท่านจะดีขนึ้ ได้แน่นอน เพียงใส่ใจลดนำ�้ หนัก
ให้ได้เท่านั้น

ข้าว-แป้ง กินอย่างไร ให้พอดี

อาหารในกลุ่มข้าว-แป้ง หากกินมากเกินไป
ร่างกายจะเปลีย่ นเป็นเซลล์ไขมัน ท�ำให้อว้ นเช่นกัน
ดังนั้นจึงต้อง
- กินในปริมาณทีร่ า่ งกายต้องการในแต่ละวัน
• 8 ทัพพี ส�ำหรับเด็กอายุ 6-13 ปี หญิงวัย
ท�ำงาน อายุ 25-60 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
• 10 ทัพพี ส�ำหรับวัยรุ่น หญิง-ชาย อายุ 1425 ปี ชายวัยท�ำงาน อายุ 25-60 ปี
• 12 ทัพพี ส�ำหรับหญิง-ชายที่ใช้แรงงาน
มากๆ เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน นักกีฬา
- กินข้าวกล้องแทนข้าวขัดสี และขนมปัง     
โภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
โฮลวีทแทนขนมปังธรรมดา เพือ่ ให้ได้วติ ามิน เกลือแร่
ในส่วนของโภชนาการเพื่อท�ำให้มีสุขภาพที่ดี และใยอาหารเพิ่มขึ้น
และไม่อว้ น มีขอ้ ควรระวังและค�ำนึงถึงโดยแบ่งตาม
หมวดหมู่ได้ดังนี้คือ
กินหวาน...ไม่ให้น�้ำตาลเกิน
กินหวานมากก็ท�ำให้อว้ นได้เช่นเดียวกับกินแป้ง
ไขมัน..กินอย่างมั่นใจไม่ให้อ้วน
เพราะร่างกายจะเปลีย่ นส่วนเกินเป็นเซลล์ไขมันเช่น
ไขมันเป็นสารจ�ำเป็นต่อร่างกายในฐานะแหล่ง กัน ดังนั้น ท่านจึงต้อง
พลังงาน แต่ไม่ควรกินเกินความต้องการ เพราะจะ
- งดกินหวานขณะลดน�้ำหนัก
เกิดการสะสมในร่างกาย ทีเ่ ป็นปัญหามากคือสะสม
- หากอยากกินก็ตอ้ งระมัดระวัง คือกินปริมาณ
ในช่องท้อง ท�ำให้เกิดการอ้วนลงพุง ดังนัน้ ท่านควรจะ น้อย และลดหวานลงในมือ้ ต่อไป เช่น มือ้ นีก้ นิ เผือก
- ไม่กินอาหารไขมันสูงให้มาก เช่น อาหารที่ แกงบวด มือ้ ต่อไปต้องลดปริมาณข้าว และของหวาน
เตรียมโดยการผัด ทอด เนื้อสัตว์ติดมัน หนังเป็ด ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่หวาน เช่น ฝรั่ง ชมพู่
หนังไก่ แกงกะทิ ขนมหวานใส่กะทิ เป็นต้น
- หากดื่มน�้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่เติมน�้ำตาล
- ใช้น�้ำมันให้เหมาะสมกับการปรุงอาหาร เช่น ควรเลือกที่เติมในปริมาณน้อย
ถ้าจะทอดอาหารทีใ่ ช้ความร้อนสูงและเป็นเวลานาน
- หลี ก เลี่ ย ง ลด หรื อ งดการกิ น ผลไม้ เ ชื่ อ ม         
ต้องใช้น�้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวมาก เช่น น�้ำมันปาล์ม ผลไม้กวน และผลไม้สดรสหวานจัด
แต่ถ้าเป็นการผัดซึ่งใช้ความร้อนระยะสั้นๆ ควรใช้
น�้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวไม่มาก เช่น น�้ำมันถั่วเหลือง เค็ม..ต้องกินอย่างมีสติ
น�้ำมันร�ำข้าว
อาหารเค็มเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูง หากกิน
- ไม่ใช้น�้ำมันทอดซ�้ำเกิน 2 ครั้ง ในการปรุง มากเกินไป จะเป็นต้นเหตุของภาวะความดันโลหิต
อาหาร
สูง ไต อัมพฤกษ์ และโรคหัวใจ นอกจากนั้น หาก
ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไป จะท�ำให้มีการขับ
การออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
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แคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น ท�ำให้มีภาวะ
กระดูกบางได้ ดังนั้น
- ให้ปรับพฤติกรรมต่อมรับรสเค็ม โดยไม่เติม
เครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มขึ้น
- ฝึกรับรสธรรมชาติของอาหารแต่ละอย่าง โดยไม่
ปรุงแต่งมาก เช่น กินไข่ต้มโดยไม่จิ้มซีอิ๊ว เป็นต้น
- หากมื้อนี้กินเค็มมาก ให้ลดการกินเค็มลงใน
มื้อต่อๆ ไป และวันต่อๆ ไป

ผัก ผลไม้ กินแล้วไร้โรค

ผัก ผลไม้ กินได้ทั้งในคนน�้ำหนักตัวปกติและ
กลุม่ คนอ้วน เพราะมีคณ
ุ ค่าต่อสุขภาพมากมายคือ
เป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสาร
“พฤกษเคมี” ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งในการเกิดโรคอ้วน
โรคหัวใจ หลอดเลือดและมะเร็ง แต่การกินผัก           
ผลไม้นั้นต้อง
- เลือกผัก ผลไม้ทสี่ ด สะอาดตามฤดูกาล และ
ผัก ผลไม้พื้นบ้าน เช่น ต�ำลึง ดอกแค ผักบุ้ง ฝรั่ง
กลุ่มอาหาร
ต่อวัน
ข้าว
ผัก
ผลไม้
เนื้อสัตว์ (ไม่ติดมัน)
นมไขมันต�่ำ

  

หน่วย

ทัพพี
ทัพพี
ส่วน*
ช้อนกินข้าว
แก้ว

มะละกอสุก เพราะจะมีสารพิษตกค้างน้อย
- ล้างผัก ผลไม้ดว้ ยน�ำ้ สะอาดหลายๆ ครัง้ หรือ
ใช้ผงฟู น�้ำส้มสายชู เกลือ ผสมน�้ำล้างผัก
- เน้นกินผัก ผลไม้สด มากกว่าทีผ่ า่ นขบวนการ
ลวก ต้ม หรือดอง เพราะให้คุณค่ามากกว่า
- กิ น ผั ก ผลไม้ ใ ห้ ห ลากหลายชนิ ด เพื่ อ ได้      
สารอาหารหลากหลาย
- หลีกเลี่ยงผัก ผลไม้แปรรูป เช่น กวน อบแห้ง
เพราะจะท�ำให้ร่างกายได้รับน�้ำตาลมากขึ้น

กินเท่าไรจึงพอดี ไม่มีอ้วน

แต่ละคนมีปริมาณการกินแตกต่างกัน ดังเช่น
ผูต้ อ้ งการลดน�ำ้ หนัก ควรกินให้ได้พลังงานไม่ตำ�่ กว่า
1,200 กิโลแคลอรี่ ส่วนผูท้ ใี่ ช้แรงงานน้อย-ปานกลาง
ควรกิ น วั น ละ 1,600 กิ โ ลแคลอรี่ ขณะที่ ผู ้ ที่ ใ ช้
แรงงานมาก วันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มได้ดังนี้คือ
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อวัน
1,200
   1,600
2,000
6
5
3
6
1

8
6
4
7
2

10
6
5
7
2

* ผลไม้ 1 ส่วน เท่ากับส้มขนาดกลาง 2 ผล หรือกล้วยน�้ำว้า 1 ผล และผลไม้แบบชิ้นค�ำ 1 ส่วน เท่ากับ
6-8 ชิ้นค�ำ เช่น สับปะรด 6-8 ชิ้นค�ำ  
นอกจากควบคุมปริมาณให้พอดีแล้ว ท่านยังต้องเลิกนิสัยการกินที่ท�ำให้อ้วนด้วย เช่น กินอาหาร
ก่อนนอน กินจุบจิบเป็นประจ�ำ กินเร็ว เคีย้ วเร็ว หรือกินของเหลือเพราะเสียดายทัง้ ทีอ่ มิ่ แล้ว รวมถึงไม่ควร
งดมื้อใดมื้อหนึ่งเพื่อลดน�้ำหนัก แต่ควรใช้การลดปริมาณแทน เพราะการงดอาหารแบบนั้น แม้จะท�ำให้
น�้ำหนักลงเร็วจริง แต่ก็อาจท�ำให้สุขภาพเสื่อมโทรมและผิวหนังเหี่ยวย่นได้
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ความสุ ข ของประชาชนเป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ กรุ ง เทพประกั น ชี วิ ต มุ ่ ง มั่ น
สร้างความสุขให้สังคม โดยด�ำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมดุลใน
การด�ำเนินชีวิตให้กับประชาชนและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี คู่มือ
“ออกก�ำลังกายและโภชนาการเพือ่ สุขภาพฉบับประชาชน” นี้ เป็นส่วนหนึง่
ของโครงการ “ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า” เพื่อให้ประชาชน

ได้ออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และมีชีวิตที่มีความสุข

ความสุข เกิดขึ้นง่ายๆ

เริ่มที่ออกกำ�ลังกาย
และโภชนาการ

ดาวน์โหลดคู่มือความสุขได้ที่
www.bangkoklife.com

BLA Happy Life

