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ผู้อ่านหลายท่านคงได้ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ หลายครั้ง 

ที่ผลการตรวจออกมาไม่ดีนัก บ้างก็ไขมันเกิน บ้างก็น้ำตาลเกิน ทั้งหมด 

ย่อมส่งผลให้เกิดโรคต่าง  ๆ  ได้ในอนาคต  ซึ่งทุกครั้งแพทย์จะแนะนำ 

ให้ออกกำลังกายและกินอาหารให้เหมาะสมกับร่างกาย หากใครนำคำแนะนำ 

ไปปฏบิตัติามยอ่มลดปจัจยัเสีย่งตอ่การเกดิโรค และสง่ผลดตีอ่คณุภาพชวีติ 

ในระยะยาว หากใครยังไม่นำคำแนะนำไปปฏิบัติตาม คุณอาจกำลังเสี่ยง 

เจ็บป่วยมากขึ้นได้ในอนาคต

หนังสือ  สุดยอดวิธีออกกำลังกาย ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ต้องหาหมอ  

เขียนโดยคุณนะกะโนะ เจมส์ ชูอิจิ และตรวจทานเนื้อหาโดยนายแพทย์ 

ทะบะตะ โชโงะ เล่มนี้ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุดยอดการออกกำลังกาย 

เพื่อป้องกันโรคและบำบัดโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง  

ความดันโลหิตสูง  ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  ภาวะความบกพร่อง 

ในการเคลื่อนไหว  โรคกระดูกพรุน  โดยผู้ เขียนได้นำเสนอข้อมูลที่ 

น่าสนใจ  เทคนิค  และวิธีการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพง่าย  ๆ  

ที่ใครก็ทำได้ไว้อย่างน่าสนใจ 



นอกจากนั้นยังได้แนะนำวิธีดูแลรักษาอาการปวดบ่า สะโพก และ 

หัวเข่าจากต้นตอ รวมถึงอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง โรคซึมเศร้าแบบไม่แสดง 

อาการ และเทคนิคการกินอาหาร 14 หมวดหมู่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ 

กับคนไทยให้มีสุขภาพดีได้อีกด้วย

สำนักพิมพ์อมรินทร์เฮลท์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำแนะนำ เทคนิค  

และประสบการณ์จากผู้เขียนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านให้ห่วงใย 

สุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น หากใครกำลังเริ่มต้นใส่ใจต่อสุขภาพ ก็ขอ 

ฝากหนังสือเล่มนี้ไว้เพื่อจุดประกายการรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน เพราะ 

เราเชื่อว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

กุมภาพันธ์ 2563 
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ทำไมเรายังไม่เริ่มต้นออกกำลังกาย
ทั้งที่หมอก็เตือนแล้ว

คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความเอาใจใส่ต่อสุขภาพค่อนข้างสูง และเข้า 

รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และเป็นธรรมดาที่เมื่ออายุมากขึ้น 

ก็ย่อมทำให้ผลตรวจสุขภาพออกมาไม่ดีนัก หมอจึงมักแนะนำว่า “ควร 

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดี” ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงเคย 

ผ่านประสบการณ์ทำนองนี้มาแล้ว 

คนที่ถูกหมอทักให้ออกกำลังกายแล้วเริ่มต้นทำทันทีแทบไม่มีเลย  

แม้ว่าสมองจะเข้าใจดีว่าการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพและช่วยป้องกันโรค  

แต่ก็ยังลังเลที่จะทำ 

ในปี  ค.ศ.  2016 กระทรวงสาธารณสุข  แรงงาน และสวัสดิการ 

แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้จัดทำแบบสำรวจสุขภาพและโภชนาการของประชากร  

พบข้อมูลว่า ผู้มีอายุระหว่าง 20 - 64 ปีที่ออกกำลังกายจนเป็นนิสัยมีเพียง  

20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ผลลัพธ์ที่ออกมานี้ทำให้เข้าใจได้ว่า ผู้ที่อยู่ในวัย 

ทำงานและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีน้อยมาก

“งานยุ่งและไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายผิดปกติอะไร...” นี่คือข้ออ้าง 

ยอดฮิตสำหรับเก็บเรื่องการออกกำลังกายเอาไว้ทีหลัง เมื่อรู้ตัวอีกทีเวลา 

ก็ผ่านไปครบ 1 ปี และถึงเวลาที่จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้ง  
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แต่ผลการตรวจสุขภาพครั้งนี้กลับแย่กว่าเดิม 

งานของผู้เขียนคือ ผู้ฝึกสอนด้านการพัฒนากายภาพ หรือฟิสิคอล 

เทรนเนอร์  (Physical  Trainer) โดยทำหน้าที่ฝึกสอนแนวทางเพิ่ม 

ศักยภาพของกลไกร่างกายแก่นักกีฬา รวมถึงให้คำแนะนำแก่บุคคลทั่วไป 

เพื่อป้องกันโรคจากการใช้ชีวิตประจำวันและภาวะความบกพร่องในการ 

เคลื่อนไหว (Locomotive Syndrome) 

ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสพบกับผู้ที่ยอมสลัดความเกียจคร้านหลายคน 

ที่กล้ามาพบพร้อมบอกว่า “หมอเตือนหลายครั้งแล้วว่าควรออกกำลังกาย...” 

บางคนเริ่มต้นออกกำลังกายเพราะถูกเตือนแกมขู่ว่า “ถ้ายังไม่ดูแล 

ตัวเองอยู่แบบนี้ รับรองว่าป่วยหนักจริง ๆ แน่ครับ!”...

เมื่อลองตั้งคำถามกับพวกเขาว่า “ทำไมจึงไม่ยอมเริ่มต้นสักที ทั้งที่ 

หมอเตือนแล้วว่าควรออกกำลังกาย” คนส่วนใหญ่จะยกเหตุผลเหล่านี้ 

ขึ้นมาเป็นคำตอบ 

 ยุ่งจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย

 ถูกสั่งให้ออกกำลังกาย แต่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง

 ออกกำลังกายแล้วรู้สึกเจ็บตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

 ไม่ชอบออกกำลังกายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

คนที่บอกว่าไม่มีเวลาแทบทั้งหมดอยู่ในกลุ่มวัยทำงาน ทั้งงานรัดตัว  

ทั้งตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบภายในบริษัท จนนำไปสู่การละเลยการ 

ออกกำลังกายจนเป็นนิสัย และไม่มีแม้กระทั่งเวลาทบทวนการดำเนินชีวิต 

ส่วนเหตุผลว่าไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง คงต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลก  

เพราะหมอตรวจสุขภาพให้ได ้ แต่ไม่สามารถคิดรายการการออกกำลังกาย 

ที่ เหมาะสมกับแต่ละคน  หรือแนะแนวการออกกำลังกายด้วยการ 

เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับผู้ เข้ารับการตรวจร่างกายได้ หน้าที่ 
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ดังกล่าวจึงเป็นงานของผู้ฝึกสอนด้านการพัฒนากายภาพอย่างผู้เขียน 

หากบอกว่าเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วทำให้ไม่อยาก 

ออกกำลังกาย แต่ถ้าอยู่ในขอบเขตที่หมออนุญาต การพลิกแพลงรายการ 

ออกกำลังกายซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดก็เป็นเรื่องที่ทำได้ นอกจากนี้ 

การออกกำลังกายยังช่วยแก้ไขอาการเจ็บหัวเข่า บ่า และสะโพกได้อีก 

ทางหนึ่งด้วย

ส่วนคนที่บอกว่าไม่ชอบออกกำลังกาย  ที่ผ่านมาจึงแทบไม่เคย 

ออกกำลังกาย นี่จึงเป็นโอกาสเริ่มต้นออกกำลังกาย และค้นพบความ 

สนุกสนานจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ยิ่งปฏิบัติต่อเนื่องก็จะทำให้รู้สึกว่า 

เราสามารถปั้นแต่งร่างกายของตนเองไปในทิศทางที่ดีได้ รวมถึงดำเนินชีวิต 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ ห่างไกลจากความเครียด 

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อผู้ที่ตกอยู่ ในสถานการณ์  “รู้ ว่ าควร 

ออกกำลังกาย แต่ทำอย่างไรก็เริ่มต้นไม่ได้สักที” ผู้ที่เคยถูกหมอเตือนว่า  

“ควรออกกำลังกาย” หากยังละเลยก็อาจพบกับอาการเจ็บป่วย หรือ 

อาจกำลังเผชิญกับอาการเจ็บป่วยบางอย่างอยู่แล้วก็ได้ 

บุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องมีรายการการออกกำลังกายที่ปฏิบัติแล้ว 

เห็นผล และไม่ยากเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้นออกกำลังกาย 

ผู้เขียนจึงได้สรรหาและรวบรวม รายการการออกกำลังกายซึ่งแม้ไม่ม ี

เวลาก็ยังปฏิบัติได้ต่อเนื่องและเห็นผลลัพธ์จริง ไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ 

ผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยและผู้ที่ไม่ชอบออกกำลังกายนำไปใช้ปฏิบัติ 

นอกจากนั้นยังอธิบายเสริมแบบเจาะลึกตั้งแต่อาการของโรคจนถึง 

องค์ประกอบร่างกาย ซึ่งเป็นหลักเหตุผลว่า เพราะเหตุใดการออกกำลังกาย 

จึงช่วยสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มผลลัพธ์ของการ 

ออกกำลังกาย 

นอกจากนี้ยังแบ่งหัวข้อออกเป็นอาการป่วยใกล้ตัวที่ทุกคนต่างกังวล  

เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง โรคความดันโลหิตสูง และลักษณะ 
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อาการซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บปวดของร่างกายโดยตรง เช่น ปวดสะโพก  

บ่าตึง ข้อเสื่อม 

เพือ่ใหห้นงัสอืเลม่นีม้คีวามถกูตอ้งสมบรูณ ์ ผูเ้ขยีนไดใ้หค้ณุทะบะตะ  

โชโงะ  จากศูนย์บูรณาการเวชศาสตร์การกีฬา  คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเคโอ เป็นผู้ตรวจทานเนื้อหา ซึ่งคุณทะบะตะทำให้ผู้เขียน 

ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับผลสรุปจากงานวิจัยใหม่ ๆ ไปด้วย 

ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ 

ทุกท่านหันมาเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของตนเองด้วย 

ตนเองเพิ่มขึ้น แม้จะแค่คนเดียวก็ยังดี

นะกะโนะ เจมส์ ชูอิจิ



สิ่งแรกที่ควรทำ
เมื่อหมอบอกว่า 

“ควรออกกำลังกาย
ได้แล้ว”

บทที่

1
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โรคเบาหวาน
งานยุ่งก็สามารถออกกำลังกาย
เพื่อลดค่าน้ำตาลในเลือดได้อย่างเห็นผล

ลักษณะอาการเป็นอย่างไร
ระดับความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสในเลือดเพิ่มสูง  
ทำให้สร้างความเสียหายต่อหลอดเลือดและเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา

ควรออกกำลังกายแบบใด
การออกกำลังกายแบบแอโรบิกและการบริหารกล้ามเนื้อต่างให้ผลดี

ถ้าจะให้อธิบายสั้น  ๆ  เกี่ยวกับโรคเบาหวานก็คือ  โรคค่าน้ำตาล 

ในเลือดสูง  เมื่อค่าน้ำตาลในเลือดหรือระดับความเข้มข้นของน้ำตาล 

กลูโคสในเลือดเพิ่มสูง หลอดเลือดจะได้รับความเสียหายจนเกิดโรค 

แทรกซ้อนต่าง  ๆ เช่น ภาวะหลอดเลือดแข็ง ความผิดปกติทางระบบ 

ประสาท ไตอักเสบ ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา 

ค.ศ.  2016 กระทรวงสาธารณสุข  แรงงาน  และสวัสดิการแห่ง 

ประเทศญี่ปุ่น  ได้สำรวจสุขภาพและโภชนาการของประชากร  พบว่า  

ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วประเทศญี่ปุ่นมีมากถึงประมาณ  20,000,000 คน  

โดยในจำนวนนี้นับรวมกลุ่มเสี่ยงด้วย โรคเบาหวานจึงอยู่ใกล้ตัวเราเป็น 

อย่างมาก
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

1 Hemoglobin A1c (HbA1c) หมายถึง การตรวจหาระดับน้ำตาลสะสม 
ในเลือด

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน รู้ ได้จากการตรวจสุขภาพ

“คุณอยู่ ในกลุ่มเสี่ยงที่อีกก้าวเดียวก็จะเป็นโรคเบาหวานแล้ว 

นะครับ ออกกำลังกายบ้างก็ดี” 

เมื่อยังไม่ตระหนักถึงอาการของโรค คนส่วนมากจึงเพิกเฉยพร้อม 

กับอ้างว่า “เอาน่า คงไม่แย่ลงภายในวันนี้พรุ่งนี้หรอก” ทั้งที่หมอเตือน 

แล้วระหว่างตรวจสุขภาพ 

เป็นธรรมดาที่จะคิดเช่นนั้น เพราะโรคเบาหวานมักไม่แสดงอาการ 

จนรับรู้ได้ ตราบใดที่ยังไม่ถึงขั้นเลวร้าย แต่ถ้าปล่อยไว้จะยิ่งแย่ลงเรื่อย ๆ  

เนื่องจากเป็นอาการป่วยของกลุ่มโรคกำเริบ 

การตรวจสุขภาพตามที่บริษัทกำหนด หมอจะตรวจ  ระดับน้ำตาล 

ในเลือดขณะท้องว่าง  และ  เฮโมโกลบินเอวันซี1 ระดับน้ำตาลในเลือด 

ขณะท้องว่าง  หมายถึง  ระดับน้ำตาลซึ่งทำการตรวจวัดขณะท้องว่าง  

ส่วนเฮโมโกลบินเอวันซีเป็นตัวสะท้อนให้เห็นสภาวะระดับน้ำตาลเฉลี่ยของ 

ช่วงระยะเวลา 1 - 2 เดือนก่อนเข้ารับการตรวจ ดังนั้นควรสังเกตผลการ 

ตรวจสุขภาพของตนเองให้ละเอียด

เป็นที่รู้กันดีว่าเบาหวานสามารถควบคุมได้ด้วยการกินยา โภชน- 

บำบัด  รวมถึงการออกกำลังกาย  ผู้ที่ถูกเตือนว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือ 

ผู้ซึ่งกังวลว่าจะเป็นเบาหวานเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง  ก็ควร 

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดเช่นกัน
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ปัจจัยสำคัญสำหรับลดระดับน้ำตาลในเลือดประกอบด้วยโภชนบำบัด 

และกายบริหารบำบัด การควบคุมปริมาณแคลอรีและน้ำตาลที่ร่างกายควร 

ได้รับมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน 

น้ำตาลกลูโคสถือเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นในการเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อ 

เราออกกำลังกาย น้ำตาลกลูโคสในเลือดจะถูกย่อยสลายเป็นจำนวนมาก 

ภายในกล้ามเนื้อ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ผล 

เฉพาะหน้า) 

การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะส่งผลให้การทำงาน 

ของอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนลดระดับน้ำตาลในเลือดทำงานดีขึ้น ทำให้เรา 

กลายเป็นผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นแล้วลงง่าย  (ผลระยะยาว) ยิ่ง 

ออกกำลังกายต่อเนื่องมากเท่าไร ผลลัพธ์ยิ่งเพิ่มขึ้น เกิดผลดีสะสมต่อ 

ร่างกาย ซึ่งทั้งหมดคือคุณลักษณะเด่นของกายบริหารบำบัด

วิธีการออกกำลังกายในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง 

โรคเบาหวานและผู้ป่วย  เบาหวานชนิดที่  2  ซึ่งไม่มีโรคแทรกซ้อนชนิด 

ร้ายแรงและได้รับอนุญาตจากหมอ  โดยปกติแล้วเบาหวานชนิดที่  2  

มักเกิดในกลุ่มวัยกลางคนจนถึงกลุ่มสูงวัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากอินซูลิน 

ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะ 

การดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยตั้งแต่วัยรุ่น 

เพิ่มมากขึ้น ส่วนเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดเพราะอินซูลินแทบจะไม่ถูกผลิต 

ออกมาจากตับอ่อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการเมื่ออายุย่างเข้า 20  

ตอนปลาย
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

“กินแล้วต้องออกกำลังกายเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด”  
ถือเป็นกฎเหล็ก 

หากต้องการลดระดับน้ำตาลในเลือดควรออกกำลังกายเวลาใด  

แบบใด ซึ่งการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแต่ละวันให้ผันผวนน้อยที่สุด 

เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญ ระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นสูงสุดหลังกิน 

อาหารประมาณ 1 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นควรเริ่มต้นออกกำลังกายภายใน  

1 ชั่วโมงหลังกินอาหารเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร 

เพิ่มสูง และถ้าเป็นไปได้ควรปฏิบัติทุกครั้งหลังอาหาร หรือพูดง่าย  ๆ  

คือวันละ 3 ครั้ง

การออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดต้องยกให ้ 

การออกกำลังกายแบบแอโรบิก  เช่น เดินออกกำลังกาย  (วอล์คกิ้ง)  

จ๊อกกิ้ง ปั่นจักรยาน หากยิ่งใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายนานเท่าไร  

น้ำตาลก็จะยิ่งถูกเผาผลาญภายในกล้ามเนื้อมากเท่านั้น  จึงเท่ากับว่า 

ถ้าอยากเห็นผลลัพธ์จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็ต้องปฏิบัติให้ 

ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ที่ขาดการออกกำลังกายสามารถเริ่มต้น 

แบบง่าย  ๆ  ด้วยการเดินประมาณ  20 นาทีหลังอาหาร  ที่สำคัญ  การ 

ออกกำลังกายแบบแอโรบิกยังดีต่อการลดน้ำหนักสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ใน 

ภาวะโรคอ้วนอีกด้วย

การ  บริหารกล้ามเนื้อ  ควบคู่กับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็น 

อีกแนวทางหนึ่งที่อยากแนะนำ เมื่อปริมาณกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น ร่างกาย 

ก็จะยิ่งเผาผลาญน้ำตาลได้ไวขึ้น จะให้ดีควรบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

หลายมัดพร้อมกันเท่าที่จะทำได้  โดยเน้นส่วนล่างของร่างกายซึ่งเป็น 

ศูนย์รวมของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
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ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการออกกำลังกายหลังอาหาร 
ระ
ดับ
น้ำ
ตา
ลใ
นเ
ลือ
ด

มื้อเช้า

เดินออกกำลังกาย 20 นาที

ไม่ได้ออกกำลังกาย 
ออกกำลังกายหลังอาหาร  

(ผลเฉพาะหน้า) 

ออกกำลังกายหลังอาหาร
ต่อเนื่องทุกวัน (ผลระยะยาว) 

มื้อกลางวัน มื้อเย็น

ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นจะลดลงเมื่อเดินออกกำลังกาย 20 นาทีหลังมื้ออาหาร ผลลัพธ์นี้จะสะสม 
ต่อเนื่องหากปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดทั้งยามปกติและหลังมื้ออาหารไม่เพิ่มสูง 
จนเกินควร

หลังจากเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อแล้วต้องไม่ลืมออกกำลังกายแบบ 

แอโรบิกเพื่อให้น้ำตาลในร่างกายถูกนำไปใช้ในปริมาณที่มากขึ้น สำหรับ 

วัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ปริมาณกล้ามเนื้อลดน้อยลง  

การบรหิารกลา้มเนือ้จงึเปน็สิง่จำเปน็ เพราะการเดนิออกกำลงักายอยา่งเดยีว 

คงไม่เพียงพอ 

เมื่อเอ่ยคำว่าเบาหวาน  ไม่แปลกหากคนส่วนมากจะคิดถึงโรค 

ของคนอ้วน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงจากการกินดื่ม 

อย่างไม่พอเหมาะ

แท้จริงแล้ว  คนไม่อ้วนก็มีโอกาสระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้เช่นกัน  

เพราะเมื่อปริมาณกล้ามเนื้อลดลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ความกระตือรือร้น 

ในการทำกิจกรรมต่าง  ๆ แต่ละวันก็อาจลดน้อยลง เป็นเหตุให้น้ำตาลเหลือ 

สะสมแทนท่ีจะถูกนำออกไปใช้ ผู้อยู่ในข่ายน้ีจึงจำเป็นต้องเพ่ิมปริมาณกล้ามเน้ือ 

ด้วยการบริหารกล้ามเนื้อ และสร้างร่างกายที่พร้อมนำน้ำตาลออกมาใช้ 
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

ต้องออกกำลังกายให้ถึงระดับหนักจึงจะเห็นผล... 

การออกกำลังกายแบบแอโรบิกหลังอาหาร ควบคู่กับการบริหาร 

กล้ามเนื้อโดยเน้นกล้ามเนื้อส่วนล่าง  แม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ 

ปฏิบัติได้ยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายเลย

หากคิดจะออกกำลังกายเพื่อบำบัดโรคเบาหวานก็ต้องออกกำลังกาย 

แบบแอโรบิกในระดับหนักเล็กน้อย  เพราะการเดินออกกำลังกายใน 

ลักษณะก้าวสั้น  ๆ นอกจากจะใช้กล้ามเนื้อเพียงส่วนน้อยแล้ว น้ำตาล 

ในร่างกายก็ยังถูกเผาผลาญได้ไม่เต็มที่นัก

เมื่อใช้น้ำตาลจำนวนมากในการออกกำลังกาย ย่อมทำให้รู้สึกเหนื่อย  

ในทางกลับกัน หากเลือกเฉพาะการออกกำลังกายระดับเบาที่ไม่รู้สึกเหนื่อย  

ถึงแม้จะปฏิบัติต่อเนื่อง ร่างกายก็ไม่ดึงน้ำตาลออกมาใช้มากมายอยู่ดี 

การจะให้ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย กินเยอะ และใช้ชีวิตไร้แบบแผน 

หันมาออกกำลังกายแบบแอโรบิกควบคู่กับการบริหารกล้ามเนื้อคงไม่ง่ายนัก  

ช่วงแรกให้ลองเริ่มจากการเดินออกกำลังกายเบา  ๆ  ผสานกับการบริหาร 

กล้ามเนื้อ ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายหลังมื้ออาหารให้เป็นนิสัย แล้ว 

จึงเพิ่มระดับความเข้มข้นของการออกกำลังกายขึ้นทีละน้อย

เดินออกกำลังกาย 20 นาที ตามด้วยบริหารกล้ามเนื้อ ฟังดูง่าย 

แต่ทำยาก ดีไม่ดีอาจทำได้ไม่นานก็เลิกล้มความตั้งใจไปก่อน

ดังนั้นผู้เขียนจึงได้คิด  ท่าบริหารเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด โดย 

ผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกับการบริหารกล้ามเนื้อ 

ขึ้นมา 1 เซต ใช้เวลาประมาณ 2 นาทีครึ่ง หรือหากปฏิบัติแบบค่อยเป็น 

ค่อยไปก็ใช้เวลาประมาณ 4 นาทีเท่านั้น เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับผู้มีงาน 

รัดตัว แต่สำหรับผู้ขาดการออกกำลังกายอาจรู้สึกว่าหนักมากเมื่อลองปฏิบัติ 

จริง ขอให้ลองปฏิบัติตามโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ครั้งละ 2 เซต
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ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน

วิดีโอ
ประกอบคำอธิบาย

เปิดสารบัญ
แนะนำท่าบริหาร

ทำท่าบริหาร 1  - 9  ตามลำดับ โดยให้จบเซตภายในระยะเวลา 2 นาที 30 วินาที - 4 นาที  
ตัง้เปา้หมายไวค้รัง้ละ 2 เซต กรณทีีท่รงตวัไมอ่ยู ่ สามารถจบัพนกัเกา้อีเ้พือ่ชว่ยรกัษาสมดลุได้

1  สควอทแยกขาออกข้าง  
2  สควอทแยกขาหน้าหลัง (ขาขวาอยู่ด้านหน้า)  
3  แยกขาหน้าหลังยกเข่า (ขาขวาอยู่ด้านหน้า ยกเข่าซ้าย)  
4  สควอทแยกขาหน้าหลังและยกเข่า (ขาขวาอยู่ด้านหน้า ยกเข่าซ้าย)  
5  สคอวทแยกขาออกข้าง  
6  สควอทแยกขาหน้าหลัง (ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า)  
7  แยกขาหน้าหลังยกเข่า (ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า ยกเข่าขวา)  
8  สควอทแยกขาหน้าหลังและยกเข่า (ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า ยกเข่าขวา)  
9  สควอทแยกขาหน้าหลังและยกเข่าสลับ
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
1 	 สควอทแยกขาออกข้าง

แยกขาออกจากกันให้เท่าความกว้าง 
ของสะโพก แล้วย่อสะโพกลงในลักษณะ 
ดันบั้นท้ายไปด้านหลัง

1.

อย่าให้เข่าล้ำเกินปลายเท้า จากนั้นยืดตัวขึ้น 
กลับมาอยู่ในท่าที ่ 1 ทำซ้ำเป็นจังหวะจนครบ  
10 ครั้ง

2.
10 ครั้ง
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ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
2 	 สควอทแยกขาหน้าหลัง
	 (ขาขวาอยู่ด้านหน้า)

แยกขาออกกว้าง ขาขวาอยู่ด้านหน้า  
จากนั้นย่อตัวลงโดยให้ต้นขาขวา 
เป็นแนวขนานกับพื้น

1.

ยืดตัวขึ้นกลับมาอยู่ในท่าที ่ 1  
ทำซ้ำเป็นจังหวะจนครบ 10 ครั้ง

2.
10 ครั้ง
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
3 	 แยกขาหน้าหลังยกเข่า
	 (ขาขวาอยู่ด้านหน้า ยกเข่าซ้าย)

แยกขาออกกว้าง ขาขวาอยู่ด้านหน้า  
อีกข้างหนึ่งเหยียดไปด้านหลัง

1.

ดึงขาซ้ายซึ่งเหยียดไปด้านหลังกลับมา  
ยกเข่าซ้ายขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได ้  
เกร็งหน้าท้องเพื่อไม่ให้ร่างกายเอน  
ทำซ้ำเป็นจังหวะจนครบ 10 ครั้ง

2.

10 ครั้ง
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ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
4 	 สควอทแยกขาหน้าหลังและยกเข่า
	 (ขาขวาอยู่ด้านหน้า ยกเข่าซ้าย)

แยกขาออกกว้าง ให้ขาขวา 
อยู่ด้านหน้า จากนั้นย่อตัวลง 
โดยให้ต้นขาขวาเป็นแนวขนานกับพื้น

1.

ยืดตัวขึ้นและดึงขาซ้ายซึ่งเหยียดไปด้านหลัง 
กลับมา ยกเข่าซ้ายให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได ้  
พร้อมเกร็งหน้าท้องเพื่อไม่ให้ร่างกายเอน  
ทำซ้ำเป็นจังหวะจนครบ 10 ครั้ง

2.

10 ครั้ง
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

แยกขาออกจากกันเท่าความกว้างของ 
สะโพก แล้วย่อสะโพกลงในลักษณะ 
ดันบั้นท้ายไปด้านหลัง

1.

อย่าให้เข่าล้ำเกินปลายเท้า จากนั้นยืดตัวขึ้น 
กลับมาอยู่ในท่าที ่ 1 ทำซ้ำเป็นจังหวะจนครบ  
10 ครั้ง

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
5 	 สคอวทแยกขาออกข้าง

 แบบเดียวกับท่า 1  

10 ครั้ง
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แยกขาออกกว้าง ให้ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า  
จากนั้นย่อตัวลงโดยให้ต้นขาซ้าย 
เป็นแนวขนานกับพื้น

1.

ยืดตัวขึ้นกลับมาอยู่ในท่าที ่ 1  
ทำซ้ำเป็นจังหวะจนครบ 10 ครั้ง

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
6 	 สควอทแยกขาหน้าหลัง 
	 (ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า)

 สลับข้างกับท่า 2  

10 ครั้ง
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

แยกขาออกกว้าง ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า  
อีกข้างหนึ่งเหยียดไปด้านหลัง

1.

ดึงขาขวาซึ่งเหยียดไปด้านหลังกลับมา  
ยกเข่าขวาขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได ้  
เกร็งหน้าท้องเพื่อไม่ให้ร่างกายเอน  
ทำซ้ำเป็นจังหวะจนครบ 10 ครั้ง

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
7 	 แยกขาหน้าหลังยกเข่า
	 (ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า ยกเข่าขวา)

 สลับข้างกับท่า 3  

10 ครั้ง
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แยกขาออกกว้าง ให้ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า  
จากนั้นย่อตัวลงโดยให้ต้นขาซ้าย 
เป็นแนวขนานกับพื้น

1.

ยืดตัวขึ้นพลางดึงขาขวาซึ่งเหยียดไปด้านหลัง 
กลับมา ยกเข่าขวาขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได ้ 
พร้อมเกร็งหน้าท้องเพื่อไม่ให้ร่างกายเอน  
ทำซ้ำเป็นจังหวะจนครบ 10 ครั้ง

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
8 	 สควอทแยกขาหน้าหลังและยกเข่า
	 (ขาซ้ายอยู่ด้านหน้า ยกเข่าขวา)

 สลับข้างกับท่า 4  

10 ครั้ง
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

แยกขาออกจากกันเท่าความกว้าง 
สะโพก ย่อสะโพกลงในลักษณะ 
ดันบั้นท้ายไปด้านหลัง

1.

ยืดตัวขึ้นพร้อมกับยกเข่าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นสูง 
เท่าที่จะทำได ้ แล้วใช้มือทั้งสองข้างประคองไว้  
พร้อมเกร็งหน้าท้องเพื่อไม่ให้ร่างกายเอน  
ทำซ้ำเป็นจังหวะสลับซ้ายขวาจนครบ 10 ครั้ง

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคเบาหวาน
9 	 สควอทแยกขาหน้าหลังและยกเข่าสลับ

10 ครั้ง
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บางกรณีก็จำเป็นต้องระมัดระวังในการออกกำลังกาย 

ผู้เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเป็นโรคเบาหวานควรปรึกษาหมอ พร้อมทั้ง 

รอให้ได้รับคำอนุมัติจากหมอว่า “ออกกำลังกายได้” เสียก่อน 

ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างรับการรักษาด้วยยา อาทิ กินยาเม็ดลดระดับ 

น้ำตาลในเลือดหรือฉีดอินซูลิน  จำเป็นต้องระมัดระวัง  ภาวะน้ำตาล 

ในเลือดต่ำ อีกทั้งต้องปรึกษาหมอจนแน่ใจแล้วว่าออกกำลังกายได้ในช่วง 

เวลาใด ความหนักหน่วงของการออกกำลังกายควรอยู่ระดับใด 

โดยปกติแล้วผู้ รับการรักษาด้วยการกินยาควรหลีกเลี่ยงการ 

ออกกำลังกายในช่วงท้องว่าง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้ำตาลในเลือดลดต่ำ 

ได้ง่าย  รวมถึงควรพกน้ำตาลกลูโคสหรือบิสกิตติดตัวเผื่อไว้สำหรับ 

รับมือในกรณีที่น้ำตาลในเลือดลดต่ำเกินไป 

นอกจากนี้ร่างกายจะสูญเสียน้ำเมื่อเหงื่อออกจากการออกกำลังกาย  

เป็นเหตุให้เลือดเหนียวข้น คนที่เป็นโรคเบาหวานจะเกิดอาการร่างกาย 

ขาดน้ำได้ง่ายเป็นพิเศษ  จึงควรจิบน้ำอย่างสม่ำเสมอ  ก่อนและหลัง 

ออกกำลังกายควรดื่มน้ำหรือน้ำชาชนิดไร้กาเฟอีน

สำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีอาการเจ็บหัวเข่า ปวดสะโพก ขอแนะนำ 

ให้ปั่นจักรยานหรือเดินในน้ำ ซึ่งเป็นวิธีออกกำลังกายที่สร้างภาระให้ขา 

และสะโพกค่อนข้างน้อยแทน

อีกข้อที่พึงระวังไว้  คือ  ผู้ที่มีอาการ  3  โรคแทรกซ้อนยอดฮิต 

เมื่อเป็นโรคเบาหวาน บางคนไม่สามารถบำบัดได้ด้วยการออกกำลังกาย  

หรืออาจมีข้อจำกัดในเรื่องกายบริหารบำบัด 

3 โรคแทรกซ้อนยอดฮิตของเบาหวานหมายถึง 3 โรคร้าย อันได้แก่  

ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ไตอักเสบจากเบาหวาน และ  ความผิดปกติทาง 

ระบบประสาทจากเบาหวาน 

ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอตาขั้นรุนแรงมีโอกาสเลือดออกจาก 
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

ปฏิกิริยาผันผวนของแรงดันเลือดเมื่อออกกำลังกาย 

ส่วนผู้ป่วยไตอักเสบจากเบาหวาน  รายงานวิจัยระบุว่ า  การ 

ออกกำลังกายจะส่งผลให้โปรตีนในปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยง 

การออกกำลังกายระดับหนัก 

กรณีของผู้ที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทจากเบาหวานจะมี 

อาการแค่ระดับมือเท้าชาเล็กน้อย อาจกายบริหารบำบัดได้บ้าง แต่หาก 

ถึงขั้นระบบประสาทอัตโนมัติบกพร่องควรระวังให้มาก เนื่องจากผู้ป่วย 

โรคนี้มักมีอาการหน้ามืดขณะลุกขึ้นยืนหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ยิ่งถ้าเกิด 

แผลเรื้อรังที่เท้าหรือเนื้อตาย ควรรีบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

เมื่อศึกษาข้อควรระวังตามที่กล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว  ก็มาเริ่มต้น 

ฝึกนิสัยเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการออกกำลังกายกันเลยดีกว่า!
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คนญี่ปุ่นมีแนวโน้มค่าน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงได้ง่าย
หลังมื้ออาหาร 

เมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ หมอจะตรวจสอบระดับน้ำตาล 

ซึ่งประกอบด้วยระดับน้ำตาลขณะท้องว่างกับเฮโมโกลบินเอวันซี 

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการตรวจสอบความทนทานต่อน้ำตาล  

75 กรมั (75 - Gram Oral Glucose Tolerance Test) เพือ่ตรวจสอบ 

วา่ระดบันำ้ตาลจะเพิม่ขึน้เทา่ไรหลงัมือ้อาหาร สำหรบัผูป้ระสงคจ์ะตรวจ 

สุขภาพทั่วไปเพื่อป้องกันโรค 

การทดสอบนี้กระทำโดยวัดระดับน้ำตาลขณะท้องว่างก่อน 

เป็นอันดับแรก จากนั้นให้ผู้เข้ารับการตรวจดื่มน้ำตาลกลูโคสปริมาณ  

75 กรัมโดยประมาณรวดเดียว แล้ววัดระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำในอีก  

30 นาที 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมงให้หลังตามลำดับ ซึ่งจะช่วยให้มอง 

เห็นภาพชัดขึ้นว่าอินซูลินในตัวบุคคลนั้นรับมือกับน้ำตาลได้ดีมากน้อย 

เพียงใด 

ชาวตะวนัตกจำนวนไมน่อ้ยมรีะดบันำ้ตาลในเลอืดสงูขณะทอ้งวา่ง  

ขณะที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงหลังมื้ออาหาร

ถึงแม้ระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำขณะท้องว่าง  แต่หากระดับ 

น้ำตาลในเลือดสูงหลังมื้ออาหาร หลอดเลือดย่อมได้รับความเสียหาย  

จึงไม่แปลกที่คนกลุ่มนี้จะมีสิทธิ์ถูกจัดอยู่ใน “กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน” 

สำหรับคนที่กังวลว่าตนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ขอให้ลองวัด 

ระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารดู 
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

เกณฑ์พิจารณาว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม ่

(mg/dL)

126

110

140 200 (mg/dL) 

ปกต ิ

เกินเกณฑ ์
(กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน)

โรคเบาหวาน

ระ
ดับ
น้ำ
ตา
ลข
ณ
ะท
้อง
ว่า
ง

ระดับน้ำตาลใน 2 ชั่วโมงให้หลัง 

หลักเกณฑ์ด้านบนใช้สำหรับบ่งชี้ว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม ่ โดยวัดจากระดับน้ำตาลในเลือด 
ขณะท้องว่างกับการตรวจสอบความทนทานต่อน้ำตาล 75 กรัมใน 2 ชั่วโมงให้หลัง  
ส่วนคำว่า “เกินเกณฑ์” ใช้บ่งชี้ถึงกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
(อ้างอิงจากคู่มือตรวจเบาหวาน 2016 โดยสมาคมวิชาการโรคเบาหวานแห่งประเทศญี่ปุ่น)
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โรคอ้วนลงพุง 
เผาผลาญไขมันช่องท้อง 
ซึ่งเป็นต้นตอของโรคร้ายต่าง ๆ  
ด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก

ลักษณะอาการเป็นอย่างไร
ไขมันสะสมบริเวณช่องท้อง ก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง

ควรออกกำลังกายแบบใด
บริหารกล้ามเนื้อเพื่อให้ไขมันถูกเผาผลาญได้ง่ายขึ้น 
แล้วตามด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก!

เมื่อพูดถึงคำว่าเมแทบอลิกซินโดรม  (Metabolic Syndrome)  

หรือรู้จักกันในชื่อโรคอ้วนลงพุง คนส่วนมากจะนึกถึงเฉพาะ  ผู้ชายที่มี 

รอบเอวมากกว่า  85 เซนติเมตร และผู้หญิงที่มีรอบเอวมากกว่า  90  

เซนติเมตร ทั้งที่ความเป็นจริงเงื่อนไขบ่งชี้ภาวะโรคดังกล่าวไม่ได้มีเพียง 

เท่านั้น นอกจากขนาดรอบเอวแล้ว หากเข้าข่าย 2 ใน 3 เงื่อนไขนี้ ถือว่า 

อยู่ในกลุ่มอ้วนลงพุงทั้งหมด

 ค่าไตรกลีเซอไรด์ (ไขมันไม่ดี) มากกว่า 150 mg/dL หรือค่า 

เอชดีแอลคอเลสเตอรอล (ไขมันดี) ไม่ถึง 40 mg/dL 

 ค่าความดันเลือดตัวบนมากกว่า  130 mmHg2 หรือตัวล่าง 

มากกว่า 85 mmHg

 ระดับน้ำตาลในเลือดขณะท้องว่างมากกว่า 110 mg/dL

2 มิลลิเมตรปรอท (Millimetre of Mercury)
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

โรคอ้วนลงพุงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  “กลุ่มภาวะที่มีไขมันสะสมมาก 

กลางลำตัว” เกิดจากการมีไขมันสะสมในช่องท้องเนื่องด้วยปัจจัยอย่างเช่น  

กินมากเกิน กินอาหารไม่ได้สมดุลโภชนาการ และขาดการออกกำลังกาย  

ก่อให้เกิดภาวะผิดปกติของไขมันในเลือด  (ไตรกลีเซอไรด์และคอเลส- 

เตอรอลสูง) ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดก็สูงตามมา ซึ่งอาจ 

เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจตามมาในอนาคต 

พลังงานส่วนเกินถูกเก็บสะสมไว้ในรูปแบบของไขมันช่องท้อง 

ทำไมไขมันช่องท้องซึ่งเป็นตัวปัญหาก่อโรคจึงสะสมอยู่ในร่างกาย 

ของเรา  ไขมันช่องท้องมีบทบาทในฐานะพลังงานสะสมชั่วคราว  เมื่อ 

พลังงานที่ร่างกายนำออกมาใช้มีปริมาณน้อยกว่าพลังงานที่ได้รับจากการ 

กินอาหาร ไขมันช่องท้องก็จะเพิ่มพูนขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ขาดการออกกำลังกายจึงมีไขมันช่องท้องสะสมง่าย  

และจากผลสำรวจสุขภาพและโภชนาการของประชากร เมื่อ ค.ศ. 2016 โดย 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น พบว่า  

อัตราส่วนของผู้ชายที่ออกกำลังกายเป็นประจำในชีวิตประจำวันอยู่ที่ 23.9  

เปอร์เซ็นต์ ผู้หญิง  19  เปอร์เซ็นต์  (อายุระหว่าง  20 - 64 ปี) ซึ่งผู้ที่อยู่ 

ในช่วงอายุ 30 ปีออกกำลังกายน้อยที่สุด ผู้ชาย 18.4 เปอร์เซ็นต์ ผู้หญิง  

9.8 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นคนส่วนมากที่เหลือก็คือกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุง

นอกจากนี้  ความต้องการเผาผลาญพลังงาน (Basal Metabolic)  

จะถดถอยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น คำว่าความต้องการเผาผลาญพลังงานนี้ 

หมายถึง พลังงานที่ถูกนำออกไปใช้ตามส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกายเพื่อรักษา 

ชีวิตแม้ไม่มีการขยับเคลื่อนไหว ซึ่งความต้องการเผาผลาญพลังงานจะ 

ลดปริมาณลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นหลังล่วงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว ขณะเดียวกัน 

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในปัจจุบันทำให้เราเดินน้อยลง ก้าวขึ้นบันได 

น้อยลง แต่ได้โอกาสเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นมาแทน 
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การซิตอัพไม่ช่วยให้ไขมันช่องท้องซึ่งทำให้หน้าท้องป่องหายไป 

คนจำนวนไม่น้อยคิดว่า “โรคอ้วนลงพุง = ความอ้วน” แต่ความจริง 

แล้วโรคอ้วนลงพุงมีความเกี่ยวพันกับ  ความอ้วนจากภาวะไขมันช่องท้อง  

เพราะเมื่อไขมันเกาะรอบช่องท้อง หน้าท้องก็จะป่องจนยื่นออกมาอย่างเห็น 

ได้ชัด  ซึ่งสรีระลักษณะดังกล่าวพบมากในผู้ชายช่วงอายุ  30 ปีขึ้นไป  

ส่วนความอ้วนที่เกิดจากไขมันใต้ผิวหนังเรียกว่า  “ความอ้วนจากภาวะ 

ไขมันใต้ผิวหนัง” โดยไขมันจะสะสมอยู่บริเวณร่างกายส่วนล่าง อาทิ  

สะโพก บั้นท้าย ต้นขา เป็นลักษณะความอ้วนที่พบได้มากในผู้หญิง 

แม้ว่าไขมันช่องท้องจะมีแนวโน้มจับตัวสะสมง่ายกว่าไขมันใต้ผิวหนัง  

แต่สามารถกำจัดได้ไม่ยากด้วยการออกกำลังกายและปรับแก้วิธีกินอาหาร

หลายคนพยายามซิตอัพเพื่อหวังให้หน้าท้องที่ป่องยื่นแฟบลง แต่ 

วิธีการดังกล่าวอาจไม่ใช่วิธีที่ให้ผลลัพธ์น่าพึงพอใจนัก เนื่องจากท่าซิตอัพ 

เป็นท่าสำหรับบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อใกล้กับพื้นที่ผิวกายเพียงอย่างเดียว  

ไม่มีส่วนช่วยให้ไขมันช่องท้องซึ่งอยู่ลึกลงไปในร่างกายลดลง

การออกกำลังแบบแอโรบิก อย่างเช่น การเดินออกกำลังกาย  

จ๊อกกิ้ง  ต่างหากที่เป็นวิธีลดไขมันช่องท้องชนิดเห็นผล เนื่องจากไขมัน 

และแป้งกับน้ำตาลซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานจะถูกนำออกมาใช้ในการ 

ออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับหอบเล็กน้อย  ซึ่งได้บอกไปแล้วว่า  

ถ้าอยากลดระดับน้ำตาลในเลือด ต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับ 

ที่รู้สึกหนักเล็กน้อย 

เมื่อออกกำลังกายหนักหน่วงจนถึงระดับหอบ อัตราส่วนของแป้ง 

กับน้ำตาลที่ถูกนำออกมาใช้ก็จะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับผู้พบ 

ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง แต่สำหรับการลดไขมันช่องท้อง เพียงแค่ 

การออกกำลังกายระดับรองจากนั้นสักหน่อยก็เพียงพอแล้ว 
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

รับประกันผล ถ้าออกกำลังกายแบบแอโรบิก 10 นาที 
ซ้ำหลายรอบใน 1 วัน

เราควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกประมาณใดจึงจะดี  หากยึด 

ตามมาตรฐานของสมาคมเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา  ควร 

ออกกำลังกายให้ได้วันละมากกว่า  30 นาที แต่จะแบ่งซอยออกเป็นช่วง 

ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรวบยอดทีเดียว 30 นาที 

เมือ่กอ่นมกัมคีนบอกวา่ ไขมนัจะไมถ่กูเผาผลาญหากไมอ่อกกำลงักาย 

แบบแอโรบิกต่อเนื่อง 20 นาทีขึ้นไป ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ผิด เพราะ 

ความจริงแล้วการออกกำลังกาย 10 นาที 3 ครั้งในแต่ละวัน ช่วยเผาผลาญ 

ไขมันและรักษาสุขภาพได้เช่นกัน

สารนิพนธ์ของทีมวิจัย นำโดยศาสตราจารย์แกรี่ โอโดโนแวน จาก 

มหาวิทยาลัยลัฟบะระ (Loughborough University) สหราชอาณาจักร  

เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.  2017 พบว่า การรวบยอดออกกำลังกาย  

ซึง่ควรทำทกุวนั วนัละ 30 นาท ี แบบรวดเดยีวในวนัหยดุสดุสปัดาหส์ง่ผลด ี

ต่อร่างกายไม่ต่างกัน พูดอีกอย่างหนึ่งคือ จะออกกำลังกายเป็นเวลา  

90  นาที  2 รอบในช่วงสุดสัปดาห์  หรือออกกำลังกายวันละ  30 นาที  

รวม 6 วัน ผลลัพธ์ที่ได้รับก็ไม่ได้แตกต่างกัน3

ทว่าการออกกำลังกายเป็นระยะเวลานาน  ๆ  แบบกะทันหันถือเป็น 

เรื่องยาก ผู้ขาดการออกกำลังกายจึงควรเริ่มต้นจากการออกกำลังกายเป็น 

ระยะเวลาสั้น ๆ แล้วแบ่งออกเป็นหลายรอบใน 1 วันจะเหมาะสมกว่า 

ต้องยอมรับว่าหลายคนยังติดอยู่กับแนวคิดที่ว่า การออกกำลังกาย 

แบบแอโรบิกอย่างต่อเนื่องช่วยให้ไขมันลดเร็ว ทั้งที่ความเป็นจริงไม่ใช่ 

3 JAMA Intern Med. 2017; 177 (3): 335 - 342
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อย่างนั้นเสียทีเดียว  ทันทีหลังสิ้นสุดการออกกำลังกายแบบแอโรบิก  

จะเกิดช่วงเวลาซึ่งไขมันไหลเวียนด้วยความร้อนที่ยังคงเหลืออยู่ภายใน 

ร่างกาย เรียกว่า  “การเพิ่มการเผาผลาญหลังออกกำลังกาย”  (Excess  

Post-exercise Oxygen Consumption: EPOC) 

สภาวะการเผาผลาญแคลอรีเพิ่มสูงขึ้นหลังออกกำลังกายนี้จะดำเนิน 

ต่อเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมงจนถึง 4 ชั่วโมง เท่ากับว่าการออกกำลังกาย 

แบบสั้น  ๆ  วันละหลายรอบ ช่วยให้การเผาผลาญหลังออกกำลังกายเพิ่ม 

มากขึ้นตามมา

ถ้าพูดถึงการออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ก็ต้องนึกถึงการเดิน 

ออกกำลังกายมาเป็นอันดับแรก แต่โดยพื้นฐานแล้วการเดินออกกำลังกาย 

ต้องทำนอกบ้าน หากสภาพอากาศไม่อำนวยก็คงปฏิบัติได้ยาก จะหัน 

ไปพึ่งลู่วิ่ง  (Treadmill)  ที่ฟิตเนสก็คิดหนัก  เพราะต้องเสียค่าสมัคร 

สมาชิก 

ผู้ เขียนจึงอยากนำเสนอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกโดยใช้   

แท่นเหยียบ  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “ออกกำลังด้วยการก้าวขึ้นลง 

แท่น” ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในวันที่อากาศไม่อำนวย และก้าวไปพร้อม 

ดูโทรทัศน์ไปในห้องแอร์ได้ กรณีที่ไม่มีแท่นเหยียบ สามารถพลิกแพลง 

ใช้พื้นต่างระดับแทนได้ เช่น ขั้นบันไดในบ้าน 

นอกจาก  ท่าก้าวพื้นฐาน  แล้ว  ยังมีท่าผสมผสานเพื่อยกระดับ 

ความเข้มข้นของการออกกำลังกาย เช่น ท่าคร่อม โดยกางขาคร่อมแท่น 

เหยียบ ท่ายกเข่า โดยก้าวขึ้นเหยียบบนแท่นแล้วยกเข่า ส่วนความสูงของ 

แท่นและระดับความเร็วในการปฏิบัติ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

ให้เข้ากับระดับความเข้มข้นของการออกกำลังกายที่ต้องการ โดยให้ปฏิบัติ 

ต่อเนื่องประมาณ 15 นาที
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

วิดีโอ
ประกอบคำอธิบาย

เปิดสารบัญ
แนะนำท่าบริหาร

ยืนหน้าแท่นเหยียบแล้วยกเท้าข้างหนึ่ง
ขึ้นเหยียบบนแท่น

1.

ยกเท้าอีกข้างขึ้นเหยียบบนแท่น จากนั้นลงด้วย
เท้าข้างที่ก้าวขึ้นมาก่อน ก้าวขึ้น 1 วินาท ี ก้าวลง 
1 วินาที เมื่อครบ 30 วินาทีแล้ว ให้สลับข้างเท้า 
ทีข่ึน้เหยยีบแทน่กอ่น และทำซำ้ตอ่เนือ่งประมาณ 15 นาท ี

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคอ้วนลงพุง
1 	 ท่าก้าวพื้นฐาน 

ลงด้วยเท้าข้าง
ที่ก้าวขึ้นมาก่อน
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ยืนหน้าแท่นเหยียบแล้วยกเท้าข้างหนึ่ง
ขึ้นเหยียบบนแท่น

1.

ยกเท้าอีกข้างขึ้นในลักษณะยกเข่าขึ้นยันหาหน้าอก  
จากนั้นวางเท้าข้างที่ยกขึ้นลงบนพื้น  
ก้าวขึ้น - ยกเข่า 1 วินาท ี วางขาลง 1 วินาที  
สลับข้างเท้าที่ขึ้นเหยียบแท่นก่อน  
ทำซ้ำต่อเนื่องประมาณ 15 นาท ี

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคอ้วนลงพุง
2 	 ท่าก้าวพื้นฐานและยกเข่า

ลงด้วยขาข้างที่ยก
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

ยืนคร่อมแท่นเหยียบแล้วยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเหยียบ 
บนแท่น

1.

ยกเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้นเหยียบบนแท่น  
จากนั้นลงด้วยเท้าข้างที่ก้าวขึ้นมาก่อน  
ก้าวขึ้น 1 วินาท ี ก้าวลง 1 วินาท ี เมื่อครบ  
30 วินาทีแล้วจึงสลับข้างเท้าที่ขึ้นเหยียบแท่นก่อน  
ทำซ้ำต่อเนื่องประมาณ 15 นาที

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคอ้วนลงพุง
3 	 ท่าคร่อม

ลงด้วยเท้าข้าง
ที่ก้าวขึ้นมาก่อน
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ยืนคร่อมแท่นเหยียบแล้วยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเหยียบ 
บนแท่น

1.

ยกเท้าอีกข้างขึ้นในลักษณะยกเข่าขึ้นยันหาหน้าอก  
จากนั้นวางเท้าข้างที่ยกขึ้นลงบนพื้น  
ก้าวขึ้น - ยกเข่า 1 วินาท ี วางขาลง 1 วินาที  
สลับข้างเท้าที่ขึ้นเหยียบแท่นก่อน  
ทำซ้ำต่อเนื่องประมาณ 15 นาที

2.

ท่าบริหารป้องกันโรคอ้วนลงพุง
4 	 ท่าคร่อมและยกเข่า

ลงด้วยขาข้างที่ยก
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

การบริหารกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญ 

วิธีบริหารกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มความต้องการเผาผลาญ 

พลังงานของร่างกาย ควบคู่กับการออกกำลังกายแบบแอโรบิก จะช่วย 

แก้ไขโรคอ้วนลงพุงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เมื่อขาดการออกกำลังกาย มวลกล้ามเนื้อจะลดลง ความต้องการ 

เผาผลาญพลังงานก็ถดถอย กลายเป็นเหตุให้ไขมันช่องท้องเพิ่มปริมาณ  

ถ้าอยากป้องกันวงจรดังกล่าว  ก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างซึ่งเป็น 

เสมือนศูนย์รวมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ภายในร่างกาย เช่นเดียวกับการป้องกัน 

โรคเบาหวาน 

การบริหารกล้ามเนื้อมีส่วนกระตุ้นการหลั่งโกร๊ธฮอร์โมนและ 

อะดรีนาลิน ทำให้ไขมันแตกตัวและย่อยสลายง่ายขึ้น ดังนั้นการบริหาร 

กล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดินออกกำลังกาย จ๊อกกิ้ง  

จึงส่งผลเชื่อมโยงให้ประสิทธิภาพการเผาผลาญไขมันในร่างกายดียิ่งขึ้น 

แม้ว่าการออกกำลังกายจะช่วยแก้โรคอ้วนลงพุง แต่มีข้อควรระวัง 

สำหรับผู้ที่มีรูปร่างอ้วนและน้ำหนักตัวมาก เพราะการออกกำลังกายหนัก 

ทั้งที่ยังมีน้ำหนักตัวมากอยู่อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าหรือ 

ข้อเท้า ส่วนผู้ที่ประสบปัญหาร่างกายได้รับแคลอรีเกินจำเป็น ควรเริ่มต้น 

จากการปรับแก้นิสัยการกินเพื่อลดน้ำหนักตัวก่อน  แล้วจึงเพิ่มปริมาณ 

การออกกำลังกายทีละน้อยตามความเหมาะสม
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คนอ้วนควรระวังระยะเวลาในการนั่งไว้ด้วย

ระ
ยะ
เว
ลา

 (
นา
ท ี

/ ว
ัน)

กิจ
กร
รม
เผ
าผ
ลา
ญ
ซึ่ง
ไม
่ได
้เก
ิดจ
าก

กา
รอ
อก
กำ
ลัง
กา
ย 

(k
ca
l/k
g)

600 15

500 10

400 5

300 0
นอนบนเตียง รูปร่างปกติ

 รูปร่างอ้วน
 รูปร่างปกติ

 อากัปกิริยาอื่น ๆ 
 ยืน
 นั่ง

รูปร่างอ้วนนั่ง อากัปกิริยาที่ทำ
โดยไม่ตั้งใจขณะยืน

แตกต่างประมาณ
352 กิโลแคลอรี

ต่อวัน

ระยะเวลาที่หมดไปกับการนั่งใน 1 วันของคนอ้วนถือว่าค่อนข้างมาก นอกจากนี้การเผาผลาญพลังงาน 
จากการทำกิจกรรมเพื่อดำรงชีวิตซึ่งไม่ใช่การออกกำลังกาย [กิจกรรมเผาผลาญพลังงานซึ่งไม่ได้ 
เกิดจากการออกกำลังกาย (Non-exercise Activity Thermogenesis หรือ NEAT)]  
ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าผู้มีรูปร่างปกติถึง 352 กิโลแคลอรีต่อวันโดยประมาณ4

4 Science. 2005; 307: 584 - 6

หากคิดจะลดไขมันด้วยโภชนบำบัดเพียงอย่างเดียว ก็ต้องระวัง 

เรื่องมวลกล้ามเนื้อหายด้วย

เหตุผลที่ผู้ เขียนหยิบยกเทคนิคกินอาหารวันละ  14 หมวดหมู่ที่ 

เทรนเนอร์ปฏิบัติจริงมานำเสนอในบทที่ 8 เพราะเป็นวิธีควบคุมแคลอรี 

แบบองค์รวม โดยที่สมดุลทางโภชนาการยังอยู่ครบ  น้ำตาลซึ่งจำเป็น 

สำหรับการออกกำลังกาย  รวมถึงโปรตีนซึ่ง เป็นหัวใจของการสร้าง 

กล้ามเนื้อไม่ขาดหาย 
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

รายงานการวิจัยบางฉบับพบว่า ผู้มีรูปร่างอ้วนส่วนใหญ่ใช้เวลา 

ในแต่ละวันอยู่กับการนั่ง ระดับการเผาผลาญพลังงานจากการทำกิจกรรม 

เพื่อดำรงชีวิตซึ่งไม่ใช่การออกกำลังกาย เช่น ทำงานบ้าน ออกไปทำงาน  

ออกไปซื้อของ  จึงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  ดังนั้นจึงถึงเวลาที่ผู้มีน้ำหนักมาก 

และชอบนั่งนาน  ๆ  ควรปรับแก้รูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันแบบจริงจัง 

เสียที 
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ความดันโลหิตสูง
แค่ความดันโลหิตสูงนิดหน่อย
ก็เสี่ยงที่จะป่วยแล้ว

ลักษณะอาการเป็นอย่างไร
ความดันโลหิตสูงอาจกลายเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

ควรออกกำลังกายแบบใด
ออกกำลังกายแบบแอโรบิกและบริหารกล้ามเนื้อแบบบอดี้เวท

“ความดันโลหิตสูงนะครับ ออกกำลังกายบ้างหรือเปล่า” คนจำนวน 

ไม่น้อยน่าจะเคยถูกหมอถามเช่นนี้เวลาตรวจสุขภาพ  เมื่ออายุมากขึ้น  

หลอดเลือดจะแข็งตัว ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้น นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ 

ในเกณฑ์ค่อนข้างอ้วนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มความดันโลหิตสูง 

ผู้ที่ถูกระบุว่าความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่ค่าความดันโลหิต 

สูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว (Systolic Blood Pressure: SBP) หรือ 

ค่าความดันโลหิตตัวบน มากกว่า 140 mmHg ค่าความดันโลหิตต่ำสุด 

ขณะหัวใจห้องล่างคลายตัว  (Diastolic Blood Pressure: DBP) หรือ 

ค่าความดันโลหิตตัวล่าง มากกว่า 90 mmHg เมื่อตรวจวัดในห้องตรวจ

หลอดเลือดของเราจะยืดขยายตามแรงดันของกระแสเลือด และ 

หดกลับเพื่อป้องกันการฉีกขาด  เมื่อความดันโลหิตสูง  ผนังด้านใน 

หลอดเลือดก็จะเกิดบาดแผลได้ง่าย เป็นเหตุให้หลอดเลือดเริ่มหนาขึ้น  

สูญเสียความยืดหยุ่น และท้ายที่สุดหลอดเลือดแดงก็จะแข็ง 

ทั้งหมดส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายต่าง  ๆ  ไม่ว่า 

จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ อาทิ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อ 
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บทที่ 1  สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อหมอบอกว่า “ควรออกกำลังกายได้แล้ว”

หัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน เลือดออกในสมอง โรคไต 

ได้สูง 

ลดความดันโลหิตด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับ
หนักเล็กน้อย 

จากแบบสำรวจผู้ป่วยซึ่งจัดทำทุก  3 ปีโดยกระทรวงสาธารณสุข  

แรงงาน และสวสัดกิารแหง่ประเทศญีปุ่น่ พบวา่ ค.ศ. 2014 มผีูอ้ยูใ่นภาวะ 

ความดันโลหิตสูง  10,108,000 คน เพิ่มขึ้นประมาณ  1,040,000 คน 

จากการสำรวจครั้งก่อน 

นัน่แสดงใหเ้หน็วา่ ผูเ้ปน็โรคความดนัโลหติสงูจากความเปลีย่นแปลง 

ด้านการบริโภคและการออกกำลังกายไม่เพียงพอกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น  

บางคนอาจคิดว่าหากเป็นความดันโลหิตสูงแล้วต้องอยู่นิ่ง  ๆ  เฉย  ๆ แต่ 

ความจริงแล้วบางกรณีสามารถรับมือได้ด้วยกายบริหารบำบัด

การลดเค็ม ลดอ้วน งดบุหรี่ และออกกำลังกาย เปรียบเสมือน  

4 เสาหลักเพื่อลดความดันโลหิต แต่การจะบอกให้ออกกำลังกายโดย 

ไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมย่อมสับสนสำหรับการเริ่มต้น หากคิดจะแก้ปัญหา 

ความดันโลหิตสูง  ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าจะออกกำลังกายระดับ 

หนักเล็กน้อยให้ได้มากกว่า  30 นาทีเกือบทุกวัน สำหรับประเภทการ 

ออกกำลังกายที่แนะนำ คือ การออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดิน 

ออกกำลังกาย จ๊อกกิ้งเบา ๆ ออกกำลังกายในน้ำ ปั่นจักรยาน 

นอกจากนี้ยังมีผลรายงานการวิจัยระบุว่า การบริหารกล้ามเนื้อก็มี 

ส่วนช่วยลดความดันโลหิต แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริหารกล้ามเนื้อประเภท 

ยกน้ำหนักซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ความดันโลหิต 

เพิ่มสูงขึ้นกะทันหันได้ ถ้าต้องการบริหารกล้ามเนื้อ ขอแนะนำบอดี้เวท  

หรือการบริหารกล้ามเนื้อโดยใช้น้ำหนักของร่างกายตนเอง 
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ความดันโลหิตสูงเล็กน้อยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมอง 

ตามที่อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า  หากเลขตัวบนสูงกว่า  140  

mmHg เลขตัวล่างสูงกว่า 90 mmHg ถือว่าเข้าข่ายความดันโลหิตสูงตาม 

เกณฑ์การตรวจวินิจฉัย ส่วนคนที่เลขตัวบน 140 เลขตัวล่างต่ำกว่า 90  

ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจว่าตนเองรอดฉิวเฉียด

เกณฑ์การตรวจวินิจฉัยความดันโลหิตสูง

ประเภท
ความดันโลหิตสูงสุดขณะหัวใจ
ห้องล่างบีบตัว (เลขตัวบน)

ความดันโลหิตต่ำสุดขณะหัวใจ
ห้องล่างคลายตัว (เลขตัวล่าง)

ความดัน
โลหิตปกติ

ความดันโลหิตปกติเยี่ยมยอด 120 80

ความดันโลหิตปกติ 120 - 129 80 - 84

ระยะก่อนความดันโลหิตสูง 130 - 139 85 - 89

ความดัน
โลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงระยะที ่ 1 140 - 159 90 - 99

ความดันโลหิตสูงระยะที ่ 2 160 - 179 100 - 190

ความดันโลหิตสูงระยะที ่ 3  180  110

ความดันโลหิตตัวบนสูง  140 < 90

ความดันโลหิต (mmHg) ซึ่งวัดในห้องตรวจ (อ้างอิงจากคู่มือการรักษาความดันโลหิตสูง  
ป ี 2014 โดยสมาคมวิชาการด้านความดันโลหิตสูงประเทศญี่ปุ่น)
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เคล็ดลับปรับแก้รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้เป็นความดันโลหิตสูง 

ความจริงแล้วหากตรวจพบความดันโลหิตสูงแบบรอดฉิวเฉียด  

เท่ากับอยู่ในเกณฑ์อันตรายเช่นกัน ในคู่มือการรักษาความดันโลหิตสูง ปี  

2014 โดยสมาคมวิชาการด้านความดันโลหิตสูงประเทศญี่ปุ่น ระบุว่า  

ค่าความดันโลหิตตัวบน  130 - 139 ตัวล่าง 85 - 89 จัดอยู่ในกลุ่มระยะ 

ก่อนความดันโลหิตสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและโรค 

หลอดเลือดสมองสูงตามมาได้ ดังนั้นผู้ที่มีค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับ 

ดังกล่าวจึงควรเอาใจใส่เรื่องลดความดันโลหิต

การออกกำลังกายจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นชั่วขณะ  ผู้ที่เป็น 

ความดันโลหิตสูงบางคนจึงไม่สามารถออกกำลังกายได้ แม้ว่าความดัน 

โลหิตสูงจะมีอยู่หลายระดับก็ตาม ดังนั้นจึงควรปรึกษาหมอก่อนตัดสินใจ 

ออกกำลังกาย 

จากตารางหน้า 42 ผู้ที่สามารถออกกำลังกายได้คือ ผู้ที่อยู่ในระดับ 

ต่ำกว่าความดันโลหิตสูงระยะที่ 2 นอกเหนือจากนั้นจำเป็นต้องรอให้ความ 

ดันโลหิตลดลงก่อนจึงค่อยเริ่มออกกำลังกาย เพราะเมื่อความดันโลหิต 

เพิ่มสูงมากเกินไป หลอดเลือดต้องรับภาระหนักขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

อันตรายถึงชีวิตได้

1 ลดเค็ม กินเกลือไม่เกินวันละ 6 กรัม (หมายเหต ุ 1)

2 อาหาร
กินผักและผลไม้ให้มาก (ผู้เป็นโรคเบาหวานควรระมัดระวังเรื่อง
การกินผลไม้) ลดอาหารประเภทไขมัน เลือกกินปลาเนื้อขาว

3 ลดน้ำหนัก ตั้งเป้าหมายให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 (หมายเหต ุ 2)

4 ออกกำลังกาย ออกกำลังกายแบบแอโรบิกวันละ 30 นาทีขึ้นไป

5 ลดเครื่องดื่ม
 แอลกอฮอล์

ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่ร่างกายได้รับไม่ควรเกิน 20 - 30  
มิลลิลิตรต่อวันสำหรับผู้ชาย และไม่ควรเกิน 10 - 20 มิลลิลิตร 
ต่อวันสำหรับผู้หญิง (หมายเหต ุ 3)
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6 เลิกสูบบุหรี่
บุหรี่เป็นสาเหตุทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูง  
อีกทั้งในควันบุหรี่ยังมีสารให้โทษที่ทำลายเนื้อเยื่อภายในหลอดเลือด  
ดังนั้นจึงควรเลิกสูบและอยู่ให้ห่างจากผู้ที่สูบบุหรี่

หมายเหต ุ 1 : การคำนวณปริมาณเกลือแบบง่าย ๆ เช่น ซีอิ๊วญี่ปุ่น 1 ช้อนโต๊ะ  
ประมาณ 2.6 กรัม / เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น 1 ช้อนโต๊ะ ประมาณ 2 กรัม / ราเม็ง  
ประมาณ 5 กรัม / ข้าวราดแกงกะหรี ่ ประมาณ 3 กรัม 
หมายเหต ุ 2 : ดัชนีมวลกาย คือ น้ำหนัก (หน่วยกิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (หน่วยเมตร)2

หมายเหต ุ 3 : การคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์ 25 มิลลิลิตร เช่น  
เบียร์ขวดกลาง 1 ขวด / เหล้าญี่ปุ่น / ไวน์ 180 มิลลิลิตร / วิสกี ้ 2 ออนซ์หรือประมาณ  
60 มิลลิลิตร 1 แก้ว (อ้างอิงจากคู่มือการรักษาความดันโลหิตสูง โดยสมาคมวิชาการ 
ด้านความดันโลหิตสูงประเทศญี่ปุ่น)

หากทดลองปรับแก้รูปแบบการดำเนินชีวิตแล้วปัญหาความดันโลหิต 

ยังไม่ดีขึ้นภายใน 3 เดือน สำหรับผู้อยู่ในระยะที่ 1 และภายใน 1 เดือน  

สำหรับผู้อยู่ในระยะที่ 2 อาจต้องเสริมด้วยการรักษาด้วยวิธีกินยา ส่วน 

ผู้อยู่ในระยะที่ 3 ขอให้เริ่มรักษาด้วยการกินยาทันที 

ผมรวบรวมเคล็ดลับสำหรับปรับแก้รูปแบบการดำเนินชีวิตเอาไว้ให้ 

ในหน้านี้แล้ว ขอให้ลองอ่านดูเพื่อใช้เป็นแนวทาง
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อย่าลืมวัดความดันโลหิตเมื่ออยู่บ้าน 

อันที่จริงผลความดันโลหิตมักเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับว่า 

ใครเป็นคนวัด  บางคนอาจเคยผ่านประสบการณ์อย่างเช่น  

ค่าความดันโลหิตสูงเพราะตื่นเต้นเมื่อวัดในห้องตรวจ ความ 

ตื่นเต้นจากการวัดความดันโลหิตในห้องตรวจจะเปลี่ยนเป็น 

ความเครียด  ส่งผลให้ค่าตัวเลขความดันโลหิตสูงกว่าที่ควร 

จะเป็น ซึ่งปรากฏการณ์นี้คือ ความดันโลหิตสูงเฉพาะขณะเจอ 

บุคลากรทางการแพทย์ (White Coat Hypertension)

ส่วนอีกรูปแบบกลับเป็นตรงกันข้าม กล่าวคือ เมื่อวัด 

ในห้องตรวจจะได้ค่าปกติ แต่เมื่อกลับมาวัดด้วยตนเองที่บ้าน 

กลับเป็นความดันโลหิตสูง ลักษณะเช่นนี้คือ ความดันโลหิตสูง 

ซ่อนแอบ (Masked Hypertension) ดังนั้นหากสนใจเฉพาะ 

ผลตรวจในห้องตรวจอาจไม่ตระหนักถึงความดันโลหิตสูงที่จะ 

เกิดขึ้นตามมา 

เพราะฉะนั้นผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงจึงควรหมั่นตรวจ 

ความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านเป็นประจำ เพื่อให้รู้ว่าเมื่อปรับ 

แก้รูปแบบการดำเนินชีวิตแล้วช่วยให้ความดันโลหิตลดลงหรือไม่  

และสิ่งสำคัญคือ อย่าลืมวัดความดันโลหิตก่อนออกกำลังกาย 

ทุกครั้ง



46

ภาวะไขมัน
ในเลือดผิดปกติ

แก้ไขไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอล 
ด้วยการออกกำลังกาย

ลักษณะอาการเป็นอย่างไร
ค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและระดับความเข้มข้นของคอเลสเตอรอล 
สูงเกินกว่าที่ควรเป็น

ควรออกกำลังกายแบบใด
ออกกำลังกายแบบแอโรบิกและบริหารกล้ามเนื้อ

สมัยก่อนเราเรียกภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและแอลดีแอล 

คอเลสเตอรอล (ไขมันร้าย) มากเกินว่าโรคไขมันในเลือดสูง อันเป็นเหตุ 

เชื่อมโยงให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้ 

หากเอชดีแอลคอเลสเตอรอล  (ไขมันดี) มีน้อยเกินไป ก็มีโอกาส 

เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้เช่นกัน จึงเปลี่ยนคำเรียกใหม่เป็น  “ภาวะ 

ไขมันในเลือดผิดปกติ” เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะอาการต่อไปนี้

 ค่าไตรกลีเซอไรด์ (อนุภาคของไขมันที่ลอยอยู่ในเลือด) มากกว่า  

150 mg/dL 

 ค่าแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (ไขมันร้าย) มากกว่า 140 mg/dL

 ค่าเอชดีแอลคอเลสเตอรอล (ไขมันดี) น้อยกว่า 40 mg/dL 
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สาเหตุหลักที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

ไตรกลีเซอไรด์และแอลดีแอลคอเลสเตอรอลถูกมองในฐานะวายร้าย  

เนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งหากมีเกิน แต่ทั้งสอง 

อย่างก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งร่างกายจะขาดไม่ได้ ไตรกลีเซอไรด์คือสารอาหาร 

ซึ่งถูกนำไปใช้ในรูปแบบของพลังงานรองจากน้ำตาล ส่วนคอเลสเตอรอล 

จะถูกย่อยเพื่อใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อเซลล์ รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับ 

ฮอร์โมน 

ในส่วนของไตรกลีเซอไรด์ที่เหลือซึ่งไม่ถูกนำไปใช้ก็จะเก็บสะสมไว้ 

ในไขมันใต้ผิวหนังและไขมันช่องท้อง นอกจากนี้เมื่อค่าความเข้มข้นของ 

ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้น เนื้อเยื่อภายในหลอดเลือดจะถูกทำลาย ก่อให้เกิด 

โรคหลอดเลือดแดงแข็งตามมา 

แอลดีแอลคอเลสเตอรอลมีบทบาทในการขนส่งคอเลสเตอรอล 

จากตับไปยังโครงสร้างส่วนปลาย หากมีปริมาณมากเกินไปก็จะแทรกซึม 

เข้าสู่ผนังหลอดเลือด กลายเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง  

ขณะเดียวกัน เอชดีแอลคอเลสเตอรอลจะทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลส่วน 

ที่เหลือกลับคืนสู่ตับ ป้องกันไม่ให้อาการของโรคหลอดเลือดแดงแข็ง 

รุดหน้าเร็วนัก ทำให้เรียกกันว่า “ไขมันดี” 

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติแก้ไขได้ด้วยการออกกำลังกายเช่นเดียว 

กับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประเภทของการออกกำลังกาย  

รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสม คือ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกวันละ  

30 นาที  สามารถแบ่งเป็น  3 รอบ  รอบละ  10 นาที  แต่ละรอบต้อง 

ออกกำลังกายให้ถึงระดับหอบเล็กน้อย นอกจากนั้น การเพิ่มความต้องการ 

เผาผลาญด้วยวิธีบริหารกล้ามเนื้อ ก็ต้องสร้างร่างกายให้พร้อมเผาผลาญ 

ไขมันซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน 

ผู้เขียนอยากให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
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ตระหนักว่า การลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่กินในแต่ละวันให้เหลือน้อย 

กว่า  300 มิลลิกรัม ลดไขมันจากสัตว์ หันมากินไขมันจากปลาและพืช 

ให้มากขึ้นแทน อีกทั้งต้องระมัดระวังการกินแป้งกับน้ำตาลมากเกินไป  

เพราะเป็นสาเหตุทำให้ไตรกลีเซอไรด์เพิ่มได้ง่าย

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคจากการใช้ 

ชีวิตประจำวัน ซึ่งบางคนอาจคิดว่าโรคนี้เกิดเฉพาะกับผู้ที่มีรูปร่างอ้วน  

แต่ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ผู้ที่ขาดการออกกำลังกายเป็น 

ระยะเวลานาน ผู้ที่มีปริมาณการทำกิจกรรมต่าง  ๆ  ลดลง ไม่ชอบออก 

จากบ้านเนื่องจากรู้สึกเกียจคร้านเมื่ออายุมากขึ้น ก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ 

มีภาวะค่าไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูง แม้จะมีรูปร่างผอมก็ตาม 

เนื่องจากคนกลุ่มดังกล่าวมี  ไขมันในกล้ามเนื้อ หรือไขมันสะสม 

ตามกล้ามเนื้อ แต่ยังโชคดีที่ไขมันในกล้ามเนื้อสามารถเผาผลาญออกได้ 

ด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกและการบริหารกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับ 

ไขมันช่องท้อง

หากใครตรวจพบค่าไตรกลีเซอไรด์สูงทั้งที่ไม่อ้วน นั่นหมายความ 

ว่าคุณอาจกำลังเผชิญหน้าอยู่กับไขมันในกล้ามเนื้อ  ดังนั้นจึงควรเริ่ม 

ออกกำลังกาย 




