การออกกาลังกาย 9 ท่า
เพื่อป้ องกันล้มในผูส้ งู อายุสขุ ภาพดี

ผลิตโดย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 1 เชียงใหม่

ท่าที่ 1 การยืดกล้ามเนื้ อแขนและลาตัวส่วนบน

วิธีการ
1.นังบนเก้
่
าอี้ หน้าตรงตัวตรง หย่อนขา เท้าวางราบกับพืน้
ในลักษณะผ่อนคลาย
2.ประสานมือสองข้างหลวม ๆ ชูแขนขึน้ เหนือศีรษะจนรูส้ กึ ว่า
ตึงทีไ่ หล่และต้นแขนยืดค้างไว้ ประมาณ 10 วินาที
3.หย่อนแขนลงพัก มือประสานอยูท่ ร่ี ะดับอก ทาซา้ 5-10 ครัง้
ข้อควรระวัง ห้ามกลัน้ หายใจ และสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาปวด
ไหล่/ข้อไหล่ตดิ ให้ชขู น้ึ เท่าทีท่ าได้
ประโยชน์
ยืดกล้ามเนื้อแขนและลาตัวส่วนบน

ท่าที่ 9 ท่าบริหารปอดและผ่อนคลาย

วิธีการ
1.นังบนเก้
่
าอี้ หน้าตรงตัวตรง หย่อนขา เท้าวางราบกับพืน้
ในลักษณะผ่อนคลาย
2.ยกแขนขึน้ มาทางด้านหน้าช้า ๆ พร้อมกับสูดลมหายใจ
เข้าทางจมูกยาว ๆ สลับกับการยกแขนลงพร้อมกับเป่ า
ลมออกทางปากยาว ๆ ในลักษณะห่อปาก
ทาซา้ 5-10 ครัง้
ข้อควรระวัง ห้ามกลัน้ หายใจ และสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาปวด
ไหล่/ข้อไหล่ตดิ ให้ยกแขนขึน้ เท่าทีท่ าได้
ประโยชน์
บริหารปอดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

ท่าที่ 2 การยืดกล้ามเนื้ อขาด้านหลัง น่ อง

วิธีการ
1.นังบนเก้
่
าอีต้ วั ตรงหลังชิดพนักพิง หย่อนขา เท้าวาง
ราบกับพืน้ ในลักษณะผ่อนคลาย
2.กระดกข้อเท้าขวาขึน้ พร้อมเหยียดขาขึน้ ตรงจนรูส้ กึ
ว่าตึงบริเวณน่องหรือต้นขาด้านหลัง ยืดค้างไว้
ประมาณ 10 วินาที หายใจตามปกติ หย่อนขาขวาลง
พร้อมยกขาซ้ายเหยียดตรงในลักษณะเดียวกัน
ทาซา้ 10 ครัง้
ข้อควรระวัง ห้ามแกว่งขาหรือเตะขาขึน้ แรงๆ
ประโยชน์
บริหารกล้ามเนื้อขาด้านหน้าและยืดกล้ามเนื้อน่อง

ท่าที่ 3 การบริหารกล้ามเนื้ อแกนกลางลาตัว
และยืดกล้ามเนื้ อแขน

วิ ธีการ
1.ยืนหน้าตรงลาตัวตรง ขาเหยียดตรง กางขาออกเล็กน้อย
เท้าวางราบกับพืน้
2.แขม่วท้องพร้อมกับประสานมือสองข้างหลวม ๆ ชูแขนขึน้
เหนือศีรษะจนรูส้ กึ ว่าตึงทีไ่ หล่และต้นแขน ยืดค้างไว้ประมาณ
10 วินาที หายใจตามปกติ
3.หย่อนแขนลงพัก มือประสานอยูท่ ร่ี ะดับอก พร้อมกับผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ ทาซา้ 5-10 ครัง้
ข้อควรระวัง ห้ามกลัน้ หายใจ และสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาปวดไหล่/
ข้อไหล่ตดิ ให้ชขู น้ึ เท่าทีท่ าได้
ประโยชน์
บริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวและยืดกล้ามเนื้อแขน

ท่าที่ 8 การฝึ กการทรงตัวและก้าวเดิน

วิธีการ
1.ยืนตรง มือจับราวจับหรือแตะทีผ่ นังห้อง
2.เดินต่อเท้าไปข้างหน้าในลักษณะก้าวชิดก้าว
จนครบ 10 ก้าว จากนัน้ หมุนตัวกลับ เดินกลับมา
ในลักษณะก้าวชิดก้าว จนครบ 10 ก้าว
ข้อควรระวัง ควรใช้มอื จับราวจับหรือแตะทีผ่ นัง
ห้องตลอดเวลาทีเ่ ดินลักษณะดังกล่าว
ประโยชน์
ฝึกการทรงตัวและก้าวเดิน

ท่าที่ 7 การบริหารกล้ามเนื้ อสะโพก เข่า
และการทรงตัว

วิธีการ
1.ยืนตรง มือจับพนักเก้าอีห้ รือราวจับ เท้าวางราบกับพืน้
2.แขม่วท้องพร้อมกับย่อเข่าลงเล็กน้อย ให้รสู้ กึ ว่าตึงบริเวณ
ต้นขาด้านหน้า ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที กลับสูท่ า่ ยืนปกติ
ทาซ้าในจังหวะช้า ๆ จนครบ 10 ครัง้
ข้อควรระวัง ไม่ควรย่อเข่าต่าในผูป้ ่ วยทีป่ วดเข่าหรือผูท้ ่ี
เริม่ ออกกาลังกายเพราะจะทาให้เกิดอาการปวดข้อเข่าหรือ
ปวดกล้ามเนื้อต้นขาได้
ประโยชน์
บริหารกล้ามเนื้อสะโพก หน้าขา และการทรงตัว

ท่าที่ 4 การบริหารกล้ามเนื้ อลาตัว แขน และขา
ด้วยการยา่ เท้าอยู่กบั ที่

วิธีการ
1.ยืนตรง แขน-ขา อยูใ่ นลักษณะผ่อนคลาย เท้าวางราบกับพืน้
2.แขม่วช่องท้องพร้อมกับยืนย่าเท้าอยูก่ บั ทีส่ ูงพอประมาณ
แกว่งแขนสลับเหมือนกับการเดิน ประมาณ 1 นาที
หายใจตามปกติ
ควรมีราวจับหรืออุปกรณ์ให้จบั อยูใ่ กล้ เพือ่ ป้ องกันการเซ/ล้ม
ข้อควรระวัง ห้ามกลัน้ หายใจ ไม่ควรกระแทกเท้าหรือ
เหวีย่ งแขน และไม่ควรบริหารบนพืน้ ทีล่ น่ื หรือพืน้ ไม่เสมอกัน
ประโยชน์
บริหารกล้ามเนื้อลาตัว แขน และขา

ท่าที่ 5 การบริหารกล้ามเนื้ อน่ องและข้อเท้า

วิธีการ
1.ยืนตรง มือจับพนักเก้าอีห้ รือราวจับ เท้าวางราบกับพืน้
2.เขย่งส้นเท้า 2 ข้างพ้นพืน้ พอประมาณหรือให้รสู้ กึ ว่าตึง
บริเวณน่อง ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
กลับสูท่ า่ ยืนปกติ ทาซ้าในจังหวะช้า ๆ จนครบ 10 ครัง้
ข้อควรระวัง ไม่ควรเขย่งเท้าสูงในผูท้ เ่ี ริม่ ออกกาลังกาย
เพราะจะทาให้เกิดตะคริวหรือปวดน่องได้
ประโยชน์
บริหารกล้ามเนื้อน่องและข้อเท้า

ท่าที่ 6 การบริหารกล้ามเนื้ อขา 3 ทิศทาง
และฝึ กการทรงตัว

วิธีการ
1.ยืนตรง มือจับพนักเก้าอีห้ รือราวจับ กางขาออกพอประมาณ
เท้าวางราบเสมอกันซ้ายขวา
2.ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง และยกขากลับมา
ทีเ่ ดิม ทาซ้าในจังหวะช้า ๆ จนครบ 5 ครัง้
3. สลับทาขาข้างซ้ายในลักษณะเดียวกัน จนครบ 5 ครัง้
ข้อควรระวัง ควรใช้มอื จับพนักเก้าอีห้ รือราวจับ
ประโยชน์
บริหารกล้ามเนื้อขาด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง และฝึ กการ
ทรงตัว

