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การออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
นักกายภาพบาบัด ภูวรินทร์ นามแดง
เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่าโรคเบาหวานเป็ นภาวะที่ร่างกายมีระดับน ้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติอนั เป็ น
ผลจากการสร้ างฮอร์ โมนอินซูลินของตับอ่อนน้ อยลง ส่งผลให้ ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญอาหารประเภทแป้ง
และน ้าตาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาโรคเบาหวานนันมี
้ วิธีการหลากหลายทังการรั
้
กษาด้ วยยา การ
ควบคุมอาหาร หรื อแม้ แต่การออกกาลัง กาย โดยเฉพาะการออกกาลังกายนอกจากจะเป็ นการรักษาแล้ วยัง
สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
ประโยชน์ ของการออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
การออกกาลังกายเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยเบาหวานดังนี ้
1. น ้าหนักตัวอยูใ่ นเกณฑ์ที่ควรจะเป็ น
2. ระดับน ้าตาลในเลือดลดลง
3. ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ ้น
4. ลดการกินยา และการใช้ ยาฉีดอินซูลิน
5. ป้องกันโรคแทรกซ้ อน และลดปั จจัยเสี่ยง ต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตสูง
6. จิตใจร่าเริงแจ่มใส คลายเครี ยด และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
หลักในการออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
การออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวานอาจจะแตกต่างจากบุคคลทัว่ ไปบ้ างโดยมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อย
ไป ค่อย ๆ เพิ่มความหนักและระยะเวลา มีหลักในการออกกาลังกาย ดังนี ้
1. ควรออกกาลังกายช่วงเวลา 16.00 น. เพื่อให้ ระดับน ้าตาลในตอนเช้ าลดลง
2. ยืดกล้ ามเนื ้อด้ วยท่าง่าย ๆ 5 นาที
3. อุน่ เครื่ อง และเบาเครื่ องด้ วยการย่าเท้ าอยูก่ บั ที่หรื อเดินช้ า ๆ เป็ นเวลา
5 – 10 นาที
4. ออกกาลังกายติดต่อกันอย่างน้ อย 20 – 30 นาที
5. หากไม่สามารถออกกาลังกายติดต่อกันให้ แบ่งเป็ นช่วง ๆ 5 – 10 นาทีสลับพัก 2 นาที
6. ออกกาลังกายอย่างน้ อย 3 วันต่อสัปดาห์
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7. ไม่ควรออกกาลังกายจนกระทัง่ เหนื่อยเกินไป หรื อจุกจนหายใจไม่ออก
รู ปแบบในการออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน
การออกกาลังกายในผู้ป่วยเบาหวานมักจะไม่มีรูปแบบตายตัวหรื อท่าทางเฉพาะ ขึ ้นอยู่กบั สภาพของ
ผู้ป่วยว่าจะเหมาะกับการออกกาลังกายแบบใด ตัวอย่างเช่น ปั่ นจักรยาน เดิน
เร็ ว วิ่งเหยาะๆว่ายน ้า โยคะ ฤๅษี ดดั ตน รามวยจีน ราไม้ พลอง การยกน ้าหนัก
เบา ๆ เพื่อเพิ่มกาลังกล้ ามเนื ้อ หรื อแม้ แต่การทางานบ้ าน งานสวน ถ้ าทา
ติดต่อกัน อย่างน้ อย 20 นาที ก็ ถื อว่า เป็ นการออกกาลัง กายเช่น กัน แต่ทัง้ นี ้
จะต้ องไม่หกั โหมมากนัก
ข้ อควรระวังในการออกกาลังกาย
1. ควรเริ่มต้ นทีละน้ อยอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
2. ผู้ที่ป่วยมานาน มีโรคแทรกซ้ อน หรื อผู้สงู อายุ
3. ดื่มน ้าเปล่าให้ เพียงพอ
4. ถ้ ามีอาการผิดปกติ เช่น หน้ ามืด วิงเวียน จุกแน่นหน้ าอกให้ นงั่ พักทันที
ดื่มน ้าหวาน 1 แก้ ว แล้ วรี บปรึกษาแพทย์
5. ควรออกกาลังกายเป็ นกลุม่ และอยูใ่ นสถานที่ปลอดภัย
6. ตรวจเท้ าหลังการออกกาลังกายทุกครัง้
7. กรณีฉีดอินซูลิน ให้ เลี่ยงการฉีดในอวัยวะที่ใช้ ออกกาลังกาย เช่น เลี่ยงบริเวณขาถ้ าจะเดิน หรื อวิ่ง
ตัวอย่ างท่ ายืดกล้ ามเนือ้

ยืดกล้ ามเนือ้ หลัง

ยืดกล้ ามเนือ้ ต้ นขา

ยืดกล้ ามเนือ้ น่ อง
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