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ใครบ้างมีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคเบาหวาน 

ค ำถำมที่มกัถกูถำมบอ่ย ๆ เกี่ยวกบัเรื่องเบำหวำนค ำถำมที่มกัถกูถำมบอ่ย ๆ เกี่ยวกบัเรื่องเบำหวำน  
เบาหวานคือ อะไร 
 เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังเป็นภาวะท่ีร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือด
สูงกว่าปกติ เกิดขึ้นเนื่องจากตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลง หรือ
สร้างไม่ได้หรือสร้างได้ แต่ฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

ฮอร์โมนอินซูลินมีหน้าท่ีหลัก คือ เผาผลาญอาหารประเภทข้าว 
แป้ง และน้ าตาล และช่วยรักษาระดับการเผาผลาญอาหารประเภทไขมัน
และโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ ถ่ัวต่าง ๆ ฯลฯ 

 

 

ผู้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวน ได้แก่.. 

 ผู้ท่ีมีอายุ 40 ปี ขึ้นไป 
 มีญาติสายตรง คือ พ่อ แม่  พี่  น้อง คนใดคนหนึ่ งป่วยเป็น

โรคเบาหวาน 
 เป็น โรคอ้วน คือ มี ดัชนีมวลกายมากกว่า  25 กิ โลกรัมต่อ     

ตารางเมตร ดัชนีมวลกาย = น้ าหนัก (กก.) 
          ส่วนสูง (ม.)2 

 ไม่ออกก าลังกาย 
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 มีประวั ติ เคยตรวจพบระดับน้ าตาลในเลือดสูงผิดปกติหรือ       
เคยตรวจพบความทนต่อน้ าตาลบกพร่อง แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์     
เป็นเบาหวาน 

 เคยเป็นเบาหวานขณะต้ังครรภ์ หรือเคยคลอดบุตรมีน้ าหนักแรก
คลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม 

 มีภาวะความดันโลหิตสูง                                           
(ความดันต้ังแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป) 

 มีระ ดับไขมันในเลือดผิดปกติ  (  เอชดีแอลโคเลสเตอรอล              
มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 มิ ลิกรัมต่อเดซิ ลิตร และหรือ        
ไตรกลีเซอไรด์   มีค่ามากว่าหรือเท่ากับ 150 มิลิกรัมต่อเดซิลิตร 

 เป็นโรครังไข่มีถุงน้ าหลายถุง 

อาการที่น่าสงสัยว่าเป็นเบาหวาน 

 หิวบ่อย 
 ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะมาก 
 กระหายน้ า 
 น้ าหนักลด 
 อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 
 เป็นแผล แผลหายช้า 
 ติดเช้ือบ่อย ๆ ซ้ า ๆ 
 ตาพร่ามัว 
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การป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวาน 

- ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอทุกวันอย่างน้อย      
วันละ 30 นาที เช่น การเดินเร็ว การวิ่ง การว่ายน้ า การขี่จักรยาน 
การออกก าลังกายช่วยควบคุมน้ าหนัก ช่วยเพิ่มการท างาน      
ของฮอร์โมนอินซูลิน ช่วยการไหลเวียนของเลือด ช่วยคลายเครียด
และท าให้นอนหลับ 

- ควบคุมน้ าหนัก ตัวให้อยู่ ใน เกณฑ์ปกติ โดยออกก า ลังกาย          
ให้ได้พลังงานท่ีสมดุลกับชนิดและปริมาณอาหารท่ีรับประทาน  
เข้าไป ลดอาหารท่ีมีไขมันอิ่มตัว เช่น แกงใส่กะทิ เนื้อสัตว์ติดมัน 
อาหารทอดทุกชนิด ถ้าจ าเป็นควรใช้น้ ามันพืชท่ีท าจากถั่วเหลือง 
ลดอ าหา ร ท่ี มี ร สห ว าน  ผ ลิตภั ณฑ์ จ า ก แ ป้ ง  ห ลีก เ ล่ี ย ง             
การรับประทานของจุบจิบ 

- หลีกเล่ียงสาเหตุท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ ภาวะ
เครียด การติดเช้ือไวรัสบางตัว เช่น ไวรัสท่ีท าให้เกิดโรคคางทูม 
หัดเยอรมัน เช้ือดังกล่าวท าให้ตับอ่อนท่ีท าหน้าท่ีผลิตฮอร์โมน
อินซูลินเกิดอาการอักเสบเรื้อรัง จนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ 

- ควรเข้ารับการตรวจเ ช็คโรคเบาหวานอย่างน้อยปีละครั้ ง 
โดย เฉพาะ เมื่ อ อายุ เกิ น  40  ปี  หรื อมีป ระวั ติ ครอบครั ว            
เป็นเบาหวาน 
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ยาเบาหวานยาเบาหวาน  

ชนิดรับประทานชนิดรับประทาน

ถ้าวันไหนกินอาหารมากเป็นพิเศษ  
สามารถเพิ่มขนาดยาเป็นคร้ังคราวได้หรือไม่ 



 

ควรกินยาเบาหวานก่อน หรือ หลังอาหาร 

- ไกล์พิไซด์ , ไกลคลาไซด์ , ไกลเบนคลาไมด์  ควรกินก่อนอาหาร
คร่ึงชั่วโมง 

- เมทฟอร์มิน กินหลังอาหาร แต่ถ้าท้องอืดสามารถกินพร้อมอาหาร
จะช่วยลดอาการได้ 

- อคาร์โบส ควรกินพร้อมอาหารค าแรกของมื้ออาหารจะช่วยลด  
การดูดซึมน้ าตาลได้ 

- เรพพากลิไนด์ ควรกินก่อนอาหาร 15 นาที หรือกินพร้อมอาหาร
เพื่อให้ยาได้ผลดีและลดผลข้างเคียงจากยา 

 

 

 
 การเพิ่มหรือลดขนาดยา ควรกระท าโดยแพทย์  ไม่ควรปรับขนาด
ยาเอง เพราะยาบางตัวมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ยาว อาจเกิด
ผลข้างเคียงจากยาได้  ยกเว้น ยาตัวใหม่ เช่น เรพพากลิไนด์ ซึ่งออกฤทธิ์
ควบคุมระดับน้ าตาลในระยะเวลาส้ัน อาจจะปรับขนาดยาตามมื้ออาหาร 
ได้ แต่ถ้าจะปรับขนาดยาควรปรึกษา หรือ บอกแพทย์ทุกครั้ง 
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ถ้ากินอาหารไม่ตรงเวลาจะท าอย่างไร 

กรณีเจ็บป่วยไม่สามารถกินอาหารได้ จะท าอย่างไร 

กรณีเป็นเบาหวาน และต้ังครรภ์ ควรท าอย่างไร 

 
 

ไม่ควรให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อย เพราะอาจจะท าให้เกิดระดับ
น้ าตาลในเลือดต่ าได้ ควรกินอาหารสม่ าเสมอให้ตรงเวลาเดิมทุกวัน        
แต่ถ้าหากมีเหตุสุดวิสัย เช่น อยู่ระหว่างการเดินทาง ควรมีนม หรืออาหาร
ท่ีสามารถพกพาได้สะดวกไว้กินทันที แต่ถ้าหากบุคคลใดไม่สามารถ
ก าหนดเวลาอาหารได้ การใช้ยาเรพพากลิไนด์อาจช่วยให้ความยุ่งยาก
ดังกล่าวลดลง แต่ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา 
 
 
 

ควรรับประทานยาต่อไปไม่ควรหยุดยา ถ้ากินอาหารปกติไม่ได้
อาจจะต้องกินนม หรือน้ าผลไม้ 
 
 
 
 

ควรพบแพทย์ทันทีเพราะถ้าได้ยาเบาหวานชนิดรับประทานอยู่ 
ควรต้องหยุด และเปล่ียนเป็นยาฉีดอินซูลินช่ัวคราวเพราะยาเบาหวานชนิด
รับประทานอาจมีผลต่อเด็กได้ เมื่อคลอดบุตรและหยุดการให้นมบุตรแล้ว
จึงกลับมาให้ยาเม็ดชนิดรับประทานอีกได้ 
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อาการดังกล่าว เป็นอาการข้างเคียงของยาท่ีสามารถพบได้บ่อย
ไม่ใช่อาการแพ้ยา ฉะนั้นไม่ต้องหยุดยา แต่หากมีอาการมาก ควรปรึกษา
แพทย์ หรือเภสัชกร 

 
 
 

 ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า เป็นภาวะฉุกเฉินท่ีควรทราบ อาการ
วิงเวียน ใจส่ัน หน้ามืด ตาพร่ามัว เหงื่อออก ตัวเย็น บางครั้งอาจมีอาการ
ทางระบบประสาทส่วนกลาง โดยผู้ป่วยอาจมีการหลงลืม เลอะเลือน      
ไปช่ัวขณะ 
 สาเหตุของภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าเกิดจาก
การไม่กินอาหาร หรือกินอาหารน้อยลง หรือกิน
อาหารไม่ตรง เวลากับการกินยาหรือมีการ    
ออกก าลังกายมากเกินไป  
การแก้ไข ควรรีบให้กินน้ าหวาน น้ าผลไม้หรือ ลูกอม 
น้ าตาล หรือกินผลไม้ ที่มีการดูดซึมของน้ าตาลอย่างรวดเร็ว  เช่น ส้ม 
กล้วย แล้วอาการจะดีขึ้น 
 
 
 

เม่ือกินยา เมทฟอร์มินแล้วมีอาการท้องอืดปวดท้อง หรือท้องเสีย     
ควรท าอย่างไร ?? 

ปฏิบัติตัวอย่างไร เม่ือเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
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1. กระตุ้นการหล่ังอินซูลิน ได้แก่ ไกลเบนคลาไมด์ ไกลคาไซด์    
ไกลพิไซด์ เรพพากลิไนด์ ไกลมิพิไลด์  

2. แก้ไขภาวะด้ือยาต่ออินซูลินท่ีตับและเซลล์กล้ามเนื้อ ได้แก่     
เมทฟอร์มิน 

3. ช่วยชะลอการย่อย และการดูดซึมของน้ าตาลในล าไส้ ได้แก่ 
ยาอคาร์โบส 

 
 
 

- ทราบช่ือยาและบรรยายรูปร่างของยาได้ 
- ทราบกลไกการออกฤทธิ์ของยา เพื่อให้เข้าใจ เวลาใดรับประทาน

ยาได้ผลสูงสุด 
- ทราบผลข้างเคียงจากยาจะได้ทราบวิธีแก้ไข เช่น เมื่อมีภาวะ

น้ าตาลต่ า 
- ทราบข้อห้ามใช้ยา เช่น ต้ังครรภ์ให้นมบุตร โรคตับ โรคไต      

เป็นเบาหวานชนิดท่ี 1  ภาวะติดเช้ือ ภาวะอยู่ระหว่างผ่าตัด หรือ
ได้รับอุบัติเหตุ 

- ทราบว่าไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง เพราะอาจเกิดผลจากการ
ใช้ยาเกินขนาดได้ 

 

ยาเบาหวานชนิดรับประทาน มีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้ 

สิ่งที่ควรทราบเม่ือรับประทานยาลดระดับน้ าตาลในเลือด 
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- ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
- คล่ืนไส้อาเจียน 
- น้ าหนักเพิ่ม 
- แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
- ท้องเสีย 

 
 

- ผ่ืนแพ้ยา 
- ตัวเหลือง ตาเหลือง  
- เม็ดเลือดขาวต่ า 
- ภาวะแลคติดค่ัง 

ข้อควรปฏิบัติเม่ือใช้ยาลดระดับน้ าตาลชนิดรับประทาน 

- กินอาหารสม่ าเสมอและตรงเวลา 
- กินยาตามมื้อท่ีแพทย์ส่ัง 
- หลีกเล่ียงการดื่มแอลกอฮอล์ 
- กินยาเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อไม่ให้ลืมกินยา 
- หากลืมกินยาตามเวลาท่ีแพทย์ส่ัง หากนึกขึ้นได้ใน 1 – 2 ช่ัวโมง 

ให้กินยาทันที 

ยกเว้น ยาอคาร์โบส และเรพพากลิไนด์ แต่ถ้านึกได้ในเวลาอาหาร      
ม้ือถัดไป ให้กินยาม้ือถัดไปได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา 

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย 

ผลข้างเคียงที่พบน้อย 
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แนวทางการรับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน 
อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานทานได้ แต่ต้องจ ากัดปริมาณ 

- ข้าว แป้ง อาหารประเภทข้าวสวย รับประทานประมาณ 3 ทัพพี
ใน 1 ม้ือ 

- เนื้อสัตว์ เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมันในอาหาร 1  มื้อ 
รับประทานได้ 2 ช้อนโต๊ะในการประกอบอาหารควรใช้วิธีต้ม นึ่ง 
หรือย่าง 

- ไข่  , ไข่ ไก่ ,  ไข่ เป็ด  รับประทานไ ด้อาทิตย์ละ 2 – 3 ฟอง             
ถ้าโคเลสเตอรอลสูง ให้งดไข่แดง แต่ไข่ขาว รับประทานได้ทุกวัน 

- นม เลือกดื่มแต่นมสดรสจืดพร่องมันเนย 
- น้ ามัน ถ้าจ าเป็นต้องผัดให้ใช้น้ ามันพืชได้ ไม่ควรเกิน 3 ช้อนชา 

ต่อมื้อ 

- ผลไม้ หลีกเล่ียงผลไม้ท่ีมีรสหวานจัด ผลไม้ท่ีมีรสหวานไม่มาก  
ทานได้ตามส่วน หลีกเล่ียงผลไม้ดอง ตากแห้ง เช่ือม แช่อิ่ม        
ผลไม้กระป๋อง 

 
 

อาหารเบาหวาน 

งดน ้ำมันจำกสัตว์ น ้ำมันมะพร้ำว น ้ำมันปำล์ม หลีกเลี่ยงอำหำร
ประเภททอด กะทิ 
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- ผัก ผักใบเขียวทุกชนิด รับประทานได้ ไม่จ ากัดจ านวน เช่น 
ผักกาด ผักต าลึง ขิงอ่อน บวบ ผักกวาง ตุ้ง สายบัว   ผัก ชี     
กะหล่ าดอก มะเขือต่าง ๆ ฟักเขียว ใบค่ืนฉ่าย ต้นหอม น้ าเต้า 
แตงกวา แตงโมอ่อน ผักแว่น ใบกระเพรา ใบสาระแหน่ ใบโหรพา 

- ยกเว้น (ผักประเภทหัวและฝักที่มีแป้งมาก) เช่น ฟักทอง หัวปลี 
ถั่ว ฝักยาว เมล็ดถั่ ว ลันเตา ข้าวโพดอ่อน พริกหยวก ถั่วพู 
หอมหัวใหญ่ ดอกแค หัวผักกาดแดง หัวผักกาดเหลือง มะรุม 
มะละกอดิบ ใบและดอกกุ๊ยช่าย สะตอ สะเดา ถั่วงอก แครอท  
มันแกว แห้ว  ใบขี้ เห ล็ก ใบยอ รากบัว ยอดมะพร้าวอ่อน       
พริกหยวก หน่อไม้ 

 
 

1. งดน้ าตาลทุกชนิด เช่น น้ าตาลทราย น้ าตาลปี๊บ น้ าผ้ึง หรือ      

น้ าผลไม้ ถ้าจ าเป็นใช้น้ าตาลเทียมได้ 
2. ขนมหวานทุกชนิด เช่น ขนมเค้ก คุกกี้ทองหยิบ ทองหยอด 

ฝอยทอง สังขยา ขนมหม้อแกง ขนมน้ าเช่ือมต่าง ๆ เช่น เฉาก๊วย 
ลอดช่อง กล้วยบวชชี แยม เยลล่ี 

3. เครื่องด่ืมท่ีมีรสหวานจัด เช่น นมท่ีมีรสหวาน  นม
ปรุงแต่งรสต่าง ๆ (ช็อคโกแลต สตอบอรี่   นมข้น
หวาน) เครื่องด่ืมประเภทน้ าหวาน น้ าอัดลม น้ าตาลสด 

อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานทานได้ตามสบาย 

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง 
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4. งดเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ไวน์ น้ าตาลเมา ยาดอง
เหล้า สาโท เครื่องด่ืมบ ารุงก าลัง 

5. หลีกเล่ียงอาหารรสเค็มจัด และอาหารส าเร็จรูป เช่น ไส้กรอก 
กุนเชียง ขนมซอง บะหมี่ส าเร็จรูป 

6. หลีกเล่ียงอาหารที่มีไขมันมาก เช่น ขาหมู เนื้อสันติดมัน 
สมองหมู หมูสามช้ัน ไข่แดง หนังไก่ หนังเป็ดและ  
เครื่องในสัตว์ 

7. หลีกเล่ียงอาหารทอด โดยเฉพาะชุบแป้งทอด 

 
 

1. เลือกรับประทานอาหาร โดยค านึงถึงพลังงานท่ีได้ตามประเภท
ของอาหาร คือ  

2. ผู้ท่ีมีน้ าหนักเกินต้องลดปริมาณลง ควรงดน้ าตาล และของหวาน
ทุกชนิด รวมท้ังอาหารมัน ๆ และของทอด 

3. ไม่ควรอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือพูดคุยจนเพลินระหว่าง
รับประทานอาหาร เพราะจะท าให้รับประทานได้มากอย่างลืมตัว 

4. รับประทานอาหารท่ีมีใยมาก เช่น ข้าวซ้อมมือ อาหารประเภท  
ผักใบเขียว 

5. อย่ารับประทานจุบจิบและไม่ตรงเวลา ถ้าพลาดมื้อใด
อาจเกิดน้ าตาลในเลือดต่ าเกินไปได้ 

6. รับประทานในปริมาณท่ีสม่ าเสมอและคงท่ีไม่ควร
รับประทานมากเกินไป หรือน้อยเกินไปในบางมื้อจะท าให้ระดับ

ข้อควรปฏิบัติในการควบคุมอาหาร 
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น้ าตาลในเลือดควบคุมได้ยาก 
7. ผู้ท่ีความดันสูงหรือมีโรคไตร่วมด้วย ควรงดอาหารรสเค็ม 
8. ผู้ป่วยท่ีฉีดอินซูลินท่ีออกฤทธิ์ยาวในตอนเช้า ฤทธิ์ยาจะอยู่นาน  

24 ช่ัวโมง และออกฤทธิ์สูงสุดในตอนเย็นหรือกลางคืน อาจต้อง
จัดแบ่งอาหารออกเป็น 4 – 6 ม้ือโดยเพิ่มอาหารว่างตอนบ่ายและ
มื้อกลางคืน และควรจัดแบ่งปริมาณให้เหมาะสมไม่ให้บางมื้อมาก
เกินไป 

9. ถึงแม้ระดับน้ าตาลในเลือดปกติดีแล้ว ผู้ป่วยก็ต้องควบคุมอาหาร
ตลอดไป 

 
 
 
 
 

อาหารเบาหวาน ไม่ใช่อาหารที่พิเศษอะไร ผู้ป่วยเบาหวาน        
ก็ รั บประทานอาหาร เห มือนคนธรรมดาทั่ ว ไป  เพี ย งแ ต่ เพิ่ ม           
ความระมัดระวังมากข้ึนในชนิดและปริมาณอาหารเท่านั้น 

ประโยชน์ของการควบคุมอาหาร 
1. ช่วยรักษาระดับน้ าตาลและไขมันในเลือดให้ใกล้เคียงระดับปกติ 
2. ท าให้น้ าหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
3. ช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ 
4. ท าให้สุขภาพแข็งแรงและอายุยืน 

ขอให้ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย  
แล้วท่านจะรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยาก 

ในการควบคุมอาหาร 
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เท้าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายท่ีมีความส าคัญคนเราต้องใช้เท้า
ในการเดินท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ทุกวัน แต่ผู้ป่วยเบาหวานมักจะลืม  
ท่ีจะดูแลเท้าของตัวเอง 
 ท่ าน คง ต้ อ ง เ ริ่ ม ท่ี จะ หั นม า ดูแ ล เ ท้ าข อ ง ตั ว เ อ งมากขึ้ น          
เพราะเมื่อเกิดแผลขึ้นมาแล้วดูแลแผลไม่ถูกวิธี พบแพทย์ผู้เช่ียวชาญ      
ช้าเกินไปอาจท าให้ท่าต้องสูญเสียเท้าไปในท่ีสุด 

บัญญัติ 10 ประการ ส าหรับการดูแลเท้า 

1. หมั่นล้างเท้าให้สะอาดทุกวันหลังอาบน้ าเช้า – เย็น 
- เช็ดเท้าให้แห้งด้วยผ้าท่ีสะอาดและนุ่ม โดยเฉพาะตามซอก

นิ้วเท้า 
- การหมั่นล้างท าความสะอาดเท้าจะช่วยป้องกันการอับช้ืน   

ซึ่ งอาจเป็นแหล่งสะสมของเ ช้ือแบคทีเรี ยและ เ ช้ือรา          
จนอาจท าให้เกิดการอักเสบลุกลามได้ 

ความส าคัญของเท้ากบัเบาหวาน 
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2. ควรตรวจเท้าด้วยตนเองทุกวัน เพื่อค้นหาความผิดปกติ เช่น     
ตาปลา หนังหนา ๆ ตุ่มพุพอง รอยแตกของผิวหนัง แผลอักเสบ 
ปวด บวม แดง จับดูร้อน ๆ เล็บขบ 
- ควรตรวจนิ้วเท้า ซอกนิ้วเท้า ส่วนบริเวณท่ียากต่อการดู เช่น 

ส้นเท้า ฝ่าเท้า อาจใช้กระจกช่วยได้ 
- ถ้าไม่สามารถตรวจด้วยตนเองได้ 

ควรให้ญาติช่วยดูให้ 
- ไม่ควรตัดตาปลาหรือหนังหนา ๆ 

ด้วยตนเอง 
- เมื่อพบความผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ 

3. ในกรณีท่ีผิวแห้งอาจท าให้มีรอยแตกและเกิดการติดเช้ือได้ง่าย   
จึงควรทาโลช่ัน โดยหยดบนมือ แล้วจึงลูบท่ีเท้า เพื่อให้ผิวชุ่มช้ืน
หลังอาบน้ าเช้า – เย็น 

- หลีกเล่ียงการทาโลช่ันบริเวณซอกนิ้วเท้า เพื่อป้องกันการ
หมักหมม ซึ่งอาจท าให้เกิดเช้ือราได้ 

- ถ้าผิวหนังช้ืน มีเหงื่อออกง่าย ควรเช็ดเท้าให้แห้งและทาแป้ง
ให้ท่ัว จะช่วยลดการอับช้ืนได้ 
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4. ควรสวมถุงเท้าหรือถุงน่องทุกครั้งเมื่อสวมรองเท้า 

- ควรเลือกถุงเท้าท่ีท าจากใยฝ้ายท่ีหนาพอควร 
เพราะจะช่วย ให้การระบายอากาศดีขึ้น ลด
การอับช้ืนของเท้าได้ 

- ควรเปล่ียนรองเท้าหรือถุงน่องทุกวัน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
สะสมของเช้ือโรค 

- หลีกเล่ียงการสวมถุงเท้าหรือถุงน่องท่ีรัดแน่นจนเกินไป 
5. ควรสวมรองเท้าตลอดเวลาท้ังในบ้านและนอกบ้าน ห้ามเดิน    

เท้าเปล่า 

- สวมรองเท้าท่ีไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เพื่อช่วยลดแรงกด      
ในฝ่าเท้าและมีแผ่นรองรับแรงกระแทกภายใน เช่น รองเท้า
กีฬาต่าง ๆ  

- ควรเลือกซื้อรองเท้าช่วงบ่ายหรือเย็นเพื่อไม่ให้คับเกินไป 

- ควรเป็นรองเท้าหนังนิ่ม หุ้มส้น พื้นด้านในนิ่มและส้นไม่สูง 

- ก่อนสวมรองเท้าทุกครั้ง ควรส ารวจดูส่ิงแปลกปลอมด้านใน
ก่อนเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดแผล 

- เมื่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่ควรสวมไม่เกิน 2 ช่ัวโมง แล้วเปล่ียน  
เป็นคู่เก่าสลับกันภายใน 2 สัปดาห์แรก เพื่อป้องกันรองเท้ากัด 

- คอยสังเกตรอยแตกหรือตุ่มพองทุกครั้งหลังใส่รองเท้าใหม่ 

- เมื่อจะสวมรองเท้า ควรสวมถุงเท้าด้วยเสมอ 
6. หลีกเล่ียงการแช่เท้าไม่ว่าจะเป็นน้ าอุ่นหรือน้ าธรรมดา เพื่อไม่ให้

ผิวหนังเป่ือยยุ่ยง่าย 
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- พึงระวัง ในรายท่ีมีมือและเท้าชา การแช่น้ าอุ่นหรือร้อนจัด

เกินไป อาจท าให้เกิดการพุพองและติดเช้ือได้ง่าย 
7. เมื่อมีบาดแผลเล็กน้อย ควรล้างน้ าท าความสะอาดบาดแผล    

ด้วยน้ าต้มสุกท่ีเย็นแล้ว ตามด้วยน้ ายาโพวิดีนหรือเบต้าดีน 

- หลีก เ ล่ียงการ ใ ช้แอลกอฮอ ล์  ทิง เจอร์ ไ อโอ ดีน  หรื อ    
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

- การท าแผลให้สะอาด ถูกวิธี จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น 

- ถ้าแผลเริ่มมีการอักเสบ คือ ปวด บวม แดง จับดูร้อน ๆ หรือ
มีหนอง ควรรีบปรึกษาแพทย์ 

8. การตัดเล็บท่ีถูกวิธีร่วมกับการสวมรองเท้าท่ีเหมาะสมช่วยลด    
การเกิดเล็บขบ และแผลท่ีเท้าได้ 

 
 
 
 
 

- ควรตัดเล็บหลังจากอาบน้ าเสร็จ  เพื่อช่วยให้ เล็บนิ่มขึ้น     
และตัดง่าย 

- หลีกเล่ียงการแช่เท้าก่อนตัดเล็บ ป้องกันการเกิดแผลได้ 

- กรณีท่ีมีเล็บขบ ตาปลา หรือหนังเท้าหนา ๆ ควรหลีกเล่ียง
การตัดหรือซื้อยามาทาเอง ควรปรึกษาแพทย์ 

- ถ้าไม่สามารถตัดเล็บด้วยตัวเองได้ อาจให้ญาติช่วยตัดให้ 
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ข้ันตอนส าหรับการตัดเล็บท่ีถูกวิธี 

9. การบริหารเท้าเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอจะช่วย            
ให้การไหลเวียนของเลือดไปท่ีเท้าได้ดีขึ้น 

- เพิ่มขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในฝ่า
เท้า ช่วยลดแรงกดกระแทกของฝ่าเท้าขณะเดิน 
และป้องกันการผิดรูปและโก่งงอของเท้า 

10. การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญของการเกิดเส้นเลือดตีบตัน
และการสูญเสียเท้า 

 
 

 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเล็บ 

- กรรไกร 

- ตะไบเล็บ 
ขั้นตอน 

1. ตัดเล็บให้ตรงพอดีกับความยาวของนิ้ว ไม่ส้ันเกินไป 
2. ตะไบมุมเล็บให้โค้งไปตามรูปนิ้วด้วยความระมัดระวัง ควรตะไบไป

ทางเดียวกัน ไม่ควรย้อนไปมา เพื่อป้องกันการเสียดสีกับผิวหนัง
รอบ ๆ เล็บ 

3. ควรลบคมของเล็บโดยการใช้ตะไบฝนจากบนเล็บและหันปลาย  
ตะไบเข้าหาตัวเอง 
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รองเท้าแบบไหนเหมาะสมกับคุณ 

4. ใช้ปลายตะไบทดสอบว่ามีมุมเล็บกดเนื้อหรือไม่ เพื่อป้องกันการ
เกิดเล็บขบ 

 
 
 
การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมมีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้คือ 

1. ควรเลือกซื้อช่วงบ่าย เพราะเป็นเวลาท่ีเท้าขยายตัวมากท่ีสุด 
2. รองเท้าท่ีดีควรลดแรงกดในฝ่าเท้าและลดแรงกระแทกต่าง ๆ ได้ดี 
3. ควรจะพอดีท้ังขนาดและรูปร่างของเท้าไม่คับหรือหลวมเกินไป 
4. ขณะ เลือกซื้ อควรยืน  แล้วใ ช้ ดินสอวาดขอบ เขตของ เท้า           

ลงบนกระดาษก่อนจะน าไปเทียบกับรอง เท้า ท่ีจะซื้อแทน        
การทดลองสวมเพียงอย่างเดียว 

5. ขนาดความยาวของรองเท้าขณะยืนควรจะยาวกว่านิ้ว เท้า         
ท่ียาวที่สุดประมาณครึ่งนิ้ว 

6. ส่วนท่ีกว้างท่ีสุดของรองเท้าควรจะอยู่บริเวณปุ่มกระดูกด้านข้าง
ของนิ้วหัวแม่เท้า (โคนของนิ้วเท้า) 

กรณี ท่ีพบว่ ามีปัญหาของเล็บไม่ว่ า เล็บหนา แข็ง       
ยากต่อการตัดเล็บขบ หรือปัญหาใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับเล็บ     
ควรปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญคลินิกสุขภาพเท้าหรือแพทย์  
ท่ีรักษาเบาหวานประจ าตัวท่าน 
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7. ส่วนหัวของรอง เท้าควรจะมี ลักษณะป้านสูงพอประมาณ        
เพื่อป้องกันไม่ให้นิ้วเท้าและหลังเท้าเสียดสีกัน 

8. ควรเลือกรองเท้าท่ีมีแผ่นรองรับกระแทกภายใน 
9. ควรเป็นชนิดท่ีมีเชือกผูก เพื่อให้ปรับได้ง่าย เวลาเท้าขยายตัว 
10. ควรเป็นชนิดรองเท้าหนังหรือรองเท้ากีฬาเพราะ 

จะมีการระบายอากาศได้ดีกว่ารองเท้าพลาสติก 
11. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวหรือมีเท้าผิดรูป

ควรเป็นรองเท้าชนิดกว้างและส้นเต้ีย 
12. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงของรูปเท้า อาจใช้แผ่นรองฝ่าเท้าเสริม

ภายในโดยใส่ในรองเท้าท่ีขนาดใหญ่กว่าเดิมประมาณ 1 เบอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังแต่ถ้าผู้ป่วยมีความรู้และปฏิบัติตัวได้
ถูกต้องก็สามารถมีชีวิตยืนยาวได้เหมือนคนปกติ 

การดูแลตนเองในภาวะปกตแิละเจบ็ปว่ย  
ส าหรับผู้ปว่ยเบาหวาน 
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การดูแลตนเองในภาวะปกติ 
 
 การรับประทานอาหาร 

- ควบคุมชนิดและปริมาณอาหาร 

- ควบคุมระดับน้ าหนักตัว 

 ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

 พบแพทย์ตามนัด 

 รับประทนยาอย่างสม่ าเสมอ 

 เลิกสูบบุหรี่และส่ิงเสพติด 

 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

 ถ้ามีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ 
 

 

 
 

 

 ต้องได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 หญิงมีครรภ์ควรตรวจตาทุก 3 เดือน 

 ถ้ามีสายตาส้ันหรือยาวผิดปกติ ควรวัดสายตาประกอบแว่น 

 ถ้ามีอาการตามัวทันที ปวดตามากเห็นภาพหรือเส้นลอยในตา  
ควรรีบมาพบแพทย์ 

การดูแลตา 

20 



 

 
 

 อาบน้ าวันละ  2 ครั้ง เช็ดตัวให้แห้งโดยเฉพาะ
รักแร้ ขาหนีบและเท้า 

 ควรตัดเล็บให้ส้ัน หลีกเล่ียงการเกา ถ้ามีอาการคัน 

 ถ้ามีฝี แผล ตุ่มหนอง ให้รีบรักษา 

 การฉีดอินซูลิน ควรเปล่ียนต าแหน่งฉีดยา 
 

 
 

 ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

 ตรวจฟันและช่องปากทุก 6 เดือน 
 

 
 

 ขณะไม่สบายบางคนอาจมี โรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน เ ช่น       
ภาวะน้ าตาลต่ า ภาวะแทรกซ้อนจากน้ าตาลสูง ภาวะติดเช้ือรุนแรง 

การปฏิบัติตัว 
1. การตรวจน้ าตาลในเลือดและในปัสสาวะควรท าการตรวจบ่อย  

กว่าปกติ (กรณีนอน โรงพยาบาล) 

การดูแลผิวหนัง 

การดูแลช่องปากและฟัน 

การดูแลตนเองในวันท่ีเจ็บป่วย 
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2. การรับประทานอาหาร 

- ถ้ารับประทานไม่ได้หรืออาเจียนมากควรรีบน าส่งโรงพยาบาล 

- ถ้ารับประทานอาหารได้น้อย อาจรับประทานอาหารอ่อน เช่น
นมหรือน้ าผลไม้เพิ่มเติม (ไม่เติมน้ าตาล) 

- ด่ืมน้ ามาก ๆ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ า  (ยกเว้นผู้ป่วยโรคไต
และโรคหัวใจ) 

- ไม่ควรปรับยาฉีดหรือยารับประทานเอง 
 
 

1. การเตรียมตัวก่อนเดินทาง ต้องมีรายช่ืออุปกรณ์ท่ีต้องน าไปด้วย 
เช่น ยาเบาหวาน ยาอื่น ๆ ท่ีรับประทานอยู่ เข็มฉีดยาหรือปากกา
ฉีดอินซูลิน อุปกรณ์ตรวจน้ าตาลในเลือด บัตรประจ าตัวท่ีบอกว่า
เป็นโรคเบาหวาน 

2. เตรียมอาหารส ารอง เช่น นม ขนมปังส าหรับเดินทาง 
3. ในการเดินทางไม่ควรใส่รองเท้าใหม่เพราะอาจเป็นแผลได้       

และควรหลีกเล่ียงการเดินเท้าเปล่า 
 
 
 

- ให้รับประทานอาหารพิเศษได้บ้างแต่ต้องปรับอาหารอื่นลง   
ไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง 

การปฏิบัติตัวขณะเดินทาง 

การรับประทานอาหารนอกบ้าน เช่น งานเลี้ยง 
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- ถ้า ไปงาน เ ล้ียง  เวลารั บประทานอาหาร ช้ากว่ าปก ติ          
ควรมีอาหารว่างก่อนงานเล้ียง 

- เลือกรับประทานผักสด สลัดหรือซุปใสก่อนรับประทาน
จ าพวกข้าว ตามปริมาณท่ีเคยรับประทาน 

- รับประทานเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน 

- หลีกเล่ียงน้ าหวาน น้ าอัดลมหรือขนมหวาน เครื่อง ด่ืม         
ท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด 

 
 
 

ข้อห้าม 
1. เบาหวานท่ีควบคุมได้ไม่ดี 
2. มีโรคแทรกซ้อนท่ีอันตราย เช่น โรคหัวใจ เบาหวานขึ้นตาบางชนิด 

รวมท้ังโรคแทรกซ้อนท่ีเท้า 
 
 
 

1. ให้รับประทานอาหารตามปกติ ก่อนออกก าลังกาย 
2. มีขนม ลูกอมหรืออาหารท่ีสามารถรับประทานได้ถ้าระดับ   

น้ าตาลต่ า 
3. ด่ืมน้ าให้เพียงพอ 
4. พกบัตรติดตัวที่แสดงว่าเป็นเบาหวาน 

การปฏิบัติตัวขณะออกก าลังกาย มากผิดปกต ิ

การเตรียมตัวขณะออกก าลังกาย 
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5. ตรวจระดับน้ าตาลก่อนและหลังออกก าลังกาย อาจต้อง
เพิ่มอาหารที่รับประทานถ้าระดับน้ าตาลต่ า 

6. หลีกเล่ียงการฉีดอินซูลินท่ีขา 
7. ถ้าเป็นไปได้ควรมีเพื่อนร่วมออกก าลังกาย 

 
 

 
 
 

1. ท าให้น้ าตาลในเลือดลดลง ควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น ใช้ยาน้อยลง 
ผลแทรกซ้อนน้อยลง 

2. ช่วยลดไขมันในเลือด 
3. ช่วยลดความดันโลหิต 
4. ช่วยลดน้ าหนัก 
5. ท าให้ร่างกายท่ัวไปแข็งแรงขึ้น เช่น ปอด หัวใจ กระดูก กล้ามเนื้อ 

ไขข้อ ท างานดีขึ้น 
6. ช่วยให้จิตใจแช่มช่ืน กระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา 

 
 
 

 ควรออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง   
นาน 30 – 60 นาที 

เบาหวานกับการออกก าลังกาย 

ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

การออกก าลังกายที่เหมาะสม 
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 ควรออกก าลังกายแบบแอโรคบิคซึ่งมีการเคล่ือนไหวของแขนขา
ต่อเนื่อง ไม่มีแรงกระแทกมากเกินไป เช่น การเดิน ถีบจักรยาน
อยู่กับท่ี ร ามวยจีน ว่ายน้ า     หรือเดินในน้ า 

 การออกก าลังกายมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
- ระยะเริ่มต้น เป็นการเตรียมกล้ามเนื้อ ยืดเส้น 

ยื ดสายหรื อ   ก าร เ ดิน ช้ า  ๆ  ประมาณ           
5 – 10 นาที 

- ระยะท่ี 2 ออกก าลังแบบต่อเนื่อง   กินเวลา   
20 – 30 นาที   ให้มีความหนักปานกลาง 

- ระยะท่ี 3 ระยะผ่อนคลาย คือ ค่อย ๆ ท าช้า
ลง ไม่หยุ ดทันที  เป็นการป้องกันตะคริ ว      
หรือปวดกล้ามเนื้อหลังหยุดออกก าลัง กินเวลา 
5 – 10 นาที 

 ในการออกก าลังกาย ถ้าท าไม่ได้ติดต่อกัน 20 – 30 นาที จะท า
แบบเป็นช่วง ๆ ช่วงละ 5 – 10 นาทีก็ ได้แล้วแต่ความทน      
ของร่างกาย 

 วิธีง่าย ๆ ท่ีจะสังเกตว่าการออกก าลังไม่หนักเกินไป คือ ขณะออก
ก า ลั งกายยั งสามารถพู ด คุยกับ ผู้อื่ น ไ ด้  ไม่ ใ ช่หายใจ เร็ ว            
จนไม่สามารถพูดคุยไ ด้ ถ้ามีอาการวิง เวียน หน้ามืด หรือ       
เจ็บหน้าอกต้องหยุด และรายงานให้แพทย์หรือทีมการรักษา
ทราบ 
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 ควรออกก าลังกายในสถานท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้อนหรือ
หนาวจัดเกินไป 

 ตรวจเท้าทุกครั้งภายหลังออกก าลังกาย 
 

 
 

 ผู้เป็นเบาหวานสามารถออกก าลังกายได้เกือบทุกคน โดยเ ลือก    
ท่ีเหมาะสมกับตน หลีกเล่ียงวิธีออกก าลังกายบางอย่างดังนี้ 
 ถ้ามีปัญหาเร่ืองข้อเข่า ข้อเท้าหรือเท้า ควรหลีกเล่ียง
การออกก า ลัง ท่ีมี แร งกระแทก เ ช่น  วิ่ ง  กระโดดเชือก           
ควรออกก า ลัง  เ ช่น ว่ ายน้ า  เ ดินในน้ า  ร ามวยจีน หรื อ           
ท ากายบริหารในท่านั่งหรือยืน 
 ถ้า มี เบาหวานขึ้นตา  ห ลีกเ ล่ียงการออกก า ลั ง         
ซึ่งใช้แรงมาก มีการเบ่งหรือกล้ันหายใจ เช่น การยกน้ าหนัก 
เพราะอาจท าให้เลือดออกทางลูกตาเพิ่มข้ึน 
 ถ้ามีโรคหัวใจต้องปรึกษาแพทย์ก่อน 
การออกก าลังกายที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถท าได้ 
ท่านสามารถเลือกออกก าลังกายตามท่ีชอบอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 
 
 
เดิน     ถีบจักรยาน 

การเลือกชนิดของการออกก าลังกาย 
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กรรเชียงบก   กระโดดเชือก 
 
 
เล่นกอล์ฟ    ขึ้นลงบันได 
 
 
 
ตีเทนนิส    แบดมินตัน 
     

 
 
ว่ายน้ า    ร ามวยจีน 

 
 
 
 

- ต่ืนเต้นกระสับกระส่าย 

- มือส่ัน ใจส่ัน 

- เหงื่อออกมากผิดปกติ อ่อนเพลีย 

หยุดออกก าลังกายทันทีเม่ือมีอาการ 
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- ปวดศีรษะ ตาพร่า หิว 

- เจ็บแน่นหน้าอก 

- เจ็บท่ีหน้าอกร้าวไปแขน คอ ขากรรไกร 

- หายใจหอบมากผิดปกติ 
 
 

1. ควรได้รับการตรวจสภาพร่างกายท่ัว ๆ ไปก่อน 
2. เริ่มออกก าลังกายแต่น้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น 
3. ควรออกก าลังกายในเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อป้องกันการลืมและสะดวก

ในการควบคุมปริมาณการใช้ยาของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีต้องฉีด
อินซูลิน 

4. ส ารวจเท้าก่อนและหลังออกก าลังกาย เพื่อดูว่ามีรอยถลอก รอยแดง 
รอยช้ าบวมหรือมีแผลหรือไม่ 

5. ใส่รองเท้าท่ีสบาย หลวมพอดี พื้นรองเท้านิ่ม 
6. ใส่เส้ือผ้าท่ีหลวมสบาย 
7. ห้ามออกก าลังกายภายใน 1 ช่ัวโมง ก่อนจะถึงเวลาอาหาร 
8. หยุดออกก าลังกายทันทีท่ีมีอาการผิดปกติ 

1. ไม่ยืนหรือเดินนาน ๆ ไม่วิ่งกระโดด ถีบจักรยานหรือขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ  
2. ไม่นั่งพับเพียบ ขัดสมาธิ หรือนั่งยอง ๆ ไม่นั่งเก้าอี้เต้ียจนเข่าพับ 

ข้อควรระวังในการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวาน 

ข้อควรระวังในการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวานที่ข้อเข่าเสื่อม 
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ข้อควรระวังในการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคหัวใจ  

1. ไม่ออกก าลังกายอย่างหนักหรือนานเกินไป 
2. ไม่ยกของหนัก หรือบริหารร่างกายด้วยการยกน้ าหนักมากทันที 
3. ควรออกก าลังกายไม่น้อยกว่าวันละ 15 – 30 นาที สัปดาห์ละ          

4 – 7 วัน 
4. หยุดออกก าลังกายทันทีท่ีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เวียนศีรษะ      

เจ็บหน้าอกร้าวไปท่ีแขน คอ ขากรรไกร หายใจหอบมากผิดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เนื่องจากผู้ท่ีเป็นเบาหวานนาน ๆ มักจะมีความผิดปกติของระบบ
ประสาท ร่วมกับการไหลเวียนของเลือดไปท่ีเท้าลดลงท าให้มีอาการชา   
เป็นแผลโดยไม่รู้ สึกตัวและหายยาก มีโอกาสถูกตัดขาได้ง่าย ดังนั้น         
จึงควรดูแลเอาใจใส่ เท้าเป็นพิเศษ 

เบาหวานกับการบริหารเทา้ 
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เริ่มต้น นั่งตรงบนเก้าอี้ เท้าวางราบกับพื้น อย่ำ! พิงพนักเก้ำอี  
 
 
 
 
ท่าที่ 1 ท่างอเหยียดนิ้วเท้า (ท า 8 – 12 ครั้ง) 
 กระดกนิ้วเท้าท้ัง 2 ข้างมาข้างบน แล้วงอนิ้วเท้าลงเข้าหาฝ่าเท้า
ขึ้น – ลง โดยท่ีไม่ยกส้นเท้า 
 
 
 
ท่าที่ 2 ท่าต้ังส้นเท้า – เขย่งปลายเท้า (ท า 8 – 12 ครั้ง) 

1. กระดกปลายเท้าให้สูงจากพื้นท่ีสุดโดยส้นเท้ายังวางท่ีพื้น 
 
 
 
 
 

2. เขย่งปลายเท้า ยกส้นเท้าขึ้นให้สูงท่ีสุด ท าข้อ 1 และ 2 
สลับกัน 

วิธีบริหารเท้า 
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ท่าที่ 3 ท่าปลายเท้าวาดวงกลม 
 
 
 
 

1. ให้ส้นเท้าอยู่กับพื้น 
2. กระดกปลายเท้าของเท้าขึ้นท้ัง 2 ข้าง หมุนปลายเท้าวาดออก 

ด้านนอกเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา (ท า 8 – 12 ครั้ง) 
3. กระดกปลายเท้าขึ้น หมุนปลายเท้าวาดเข้าด้านในเป็นวงกลม 

ทวนเข็มนาฬิกา (ท า 8 – 12 ครั้ง) 
ท่าที่ 4 ท่าหมุนส้นเท้าเป็นวงกลม (ท า 8 – 12 ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 ให้ปลายเท้าอยู่กับพื้น ยกเท้า หมุนส้นเท้าเป็นวงกลมให้กว้างท่ีสุด 
แล้วหมุนกลับทิศ 
ท่าที่ 5 ท่ายืด – เหยียดตรง (ท าข้างละ 8 – 12 ครั้ง ท าทีละข้าง) 
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1. ยกขาขึ้นให้ขนานกับพื้น โดยเข่าเหยียดตรง 
2. กระดกปลายเท้าขึ้นด้านบนให้มากท่ีสุด แล้วงุ้ม ปลายเท้าช้ีลงพื้น

ให้มากท่ีสุด (ท าช้า ๆ ) 
3. ท าเช่นนี้กับขาอีกข้างหนึ่ง 
4. ท าสองข้างพร้อมกัน 

ท่าที่ 6 ท่าเหยียดขา หมุนปลายเท้า (ท าข้างละ 8 – 12 ครั้ง) 
 
 
 
 
 

1. เหยียดขาให้ตรงแล้วยกขึ้นขนานกับพื้น (ท าทีละข้าง) 
2. หมุนปลายเท้าเป็นวงกลมเหมือนเขียนเลขศูนย์กลางอากาศ    

แล้วหมุนกลับทิศ 
3. ท าเช่นนี้กับขาอีกข้างหนึ่ง 

ท่าที่ 7 ท่าเท้าฉีกกระดาษปั้นลูกบอล (ท า 1 ครั้ง) 

1. หยิบกระดาษหนังสือพิมพ์มา 1 หน้า วางลงบนพื้น 
2. ให้เท้าท้ัง 2 ข้าง ขยุ้มกระดาษให้เป็นลูกกลม ๆ  
3. ใช้นิ้วเท้า 2 ข้างคล่ีลูกบอลออก แล้วฉีกกระดาษให้เป็นช้ินมาก

ท่ีสุด 
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4. เอากระดาษอีกหน้าหนึ่งมากางท่ีพื้น แล้วใช้นิ้ว เท้าเก็บเศษ
กระดาษ  วางบนแผ่นท่ีดีจนหมด ปั้นกระดาษแผ่นนั้นให้เป็นก้อน
กลม ๆ อันแน่น 

ท่าที่ 8 บริหารเข่า ท่านั่งเหยียดขา (ท าข้างละ 8 – 12 ครั้ง) 

 ท่าเร่ิมต้น นั่งตัวตรงก้นชิดพนักเก้าอี้ 
1. นั่งห้อยขา 2 ข้าง 
2. เหยียดขาขึ้นช้า ๆ จนเข่าเหยียดตรง ท าทีละข้าง นับ 1 – 5 แล้ว

วางลงท่ีเดิม 
3. ท าซ้าย – ขวา สลับกัน 

 
 
 
 
 
ท่าที่ 9 บริหารเข่า ท่างอขาข้ึนด้านหลัง (ท าข้างละ 8 – 12 ครั้ง) 

1. ยืนตัวตรง เกาะขอบโต๊ะ 
2. งอขาขึ้นทางด้านหลังทีละข้างช้า ๆ จนสุดแล้ววางลงท่ีเดิม 
3. ท าซ้าย – ขวา สลับกัน 
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