
        กายบริหารแบบโยคะ 

                             สําหรับผู้สูงอายุ 

     พญ. เสาวนิตย์   กมลธรรม 



การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 



ผู้สูงอายุ 



 อายุ  72 ปี 



ชีวติทีต้่องดูแลตัวเอง 

1. ลุกจากทีน่อน  ปัสสาวะ  อุจจาระเอง 

2. อาบนํา้   แต่งตวั สวมเส้ือผ้าเอง  หวผีม  

3. กนิอาหารเอง    

4. เดนิเทีย่ว  น่ังรถไปไหนมาไหนได้ ไปตลาด 

5. กวาดบ้าน ปลูกต้นไม้  
                         เป้าหมายการฝึกโยคะ 
      ก้มเกบ็ของได้         น่ังยองๆได้.                เดิน-ยนืได้นาน 
 



กายบริหารในผู้สูงอายุ 
  ธรรมชาตขิองร่างกายเม่ือสูงวัย 
       ถุงลมในปอดแฟบและยุบหาย (เหน่ือยเร็ว) 
       กระดกูบาง พรุนมากขึน้ (หกัง่าย ) 
       นํา้หนักสมองลดลง เส้นเลือดสมองตีบ (ระวังบางท่า) 

• โรคประจาํตัว ความดันโลหติสูง ไทรอยด์เป็นพษิ ไส้

เล่ือน หลังผ่าตัดไม่นาน 

•  กล้ามเนีอ้สร้างได้ไม่ขึน้กับอายุ  

• เรียนรู้ตัวเอง อย่าทาํตามที่เหน็ ใช้เวลา 

 

 



เช็คโครงสร้างของร่างกาย 





           เปรียบเทียบขาคนอาย ุ54, 54 และ  61  ปี 





• ยืนให้ระยะห่างของเท้าอย่าเกนิความกว้างสะโพก ขอบเท้า
ด้านข้างตรงเป็นเลข 11 

• เข่าตงึ  ขาตรง บีบต้นขาด้านในเข้าหากนั 

• ศีรษะตัง้ตรง เกบ็คาง ยืดเอว ยืดอก 

• ม้วนก้นกบลง 

ฝึกการสร้างความแขง็แรงกล้ามเนือ้หน้าขา 

ฝึกการยืดเส้นเอน็หลังเข่า 

ฝึกการยืดกล้ามเนือ้หน้าขา กล้ามเนือ้น่อง 

ฝึกการยืน 



หญิงอายุ72 ปี ปวดเข่ามา 14   ปี 
เป็นเบาหวาน ความดันโลหติและ

ไขมันในเลือดสูง 
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โยคะ 
• การเคล่ือนไหวตามลมหายใจเข้าออกของ

ร่างกายทกุสว่น  ชว่ยในการทรงตวัทําให้กล้ามเนือ้

แข็งแรง และข้อตอ่มีความยืดหยุน่  ผสมผสานไปกบั 

• การฝึกหายใจ เพ่ือให้ได้ออกซเิจนเข้าสูส่ว่นตา่งๆ

ของร่างกายมากขึน้  

•  ฝึกสมาธิ  ให้จิตใจแจม่ใสปลอดโปร่ง 



การทาํหน้าทีข่องอวยัวะต้องได้รับเลอืดทีม่อีอกซิเจน

และสารอาหารครบถ้วน 

 หัวใจ(สูบฉีดเลอืด)  ปอด(นําออกซิเจน) 

เส้นเลอืด(ทางผ่านสู่อวยัวะ)     

 

  สุขภาพแขง็แรงเมือ่ทุกอวยัวะของร่างกายทาํหน้าทีป่กต ิ       

เส้นเลอืดตบี ------อวยัวะขาดเลอืด-----อวยัวะ

เส่ือม-----อวยัวะหมดสภาพ 

 ประโยชน์ของโยคะ 





• แขม่วท้อง   สร้างความแขง็แรง กล้ามเนือ้หน้าท้อง  ช่วย

กระตุ้นการทาํงานของอวยัวะในช่องท้อง 

• ยดืเอว  เพิม่ความยดืหยุ่นของข้อต่อกระดูกสันหลงั 

• ยดือก ปอดขยาย กระตุ้นการทาํงานกล้ามเนือ้อก 

• เปิดไหล่  ป้องกนัข้อไหล่ตดิ 

• บีบสะบัก  ผ่อนคลายกล้ามเนือ้คอ บ่าไหล่  

• เกร็งก้น  สร้างความแขง็แรงกล้ามเนือ้สะโพก  กล้ามเนือ้

อุ้งเชิงกราน  กระบังลม 

• ขมิบช่องคลอด ช่วยสมรรถภาพทางเพศ ปัสสาวะเลด็    

ท่าพืน้ฐานแบบหมอโยคะ 



แขม่ว ยดื เปิดบีบ เกร็ง 

แขม่วท้อง 

ยดืเอว  

ยดือก 

เปิดไหล่ 

บีบสะบัก 

เกร็งก้น 



สองแขนแนบใบหู ข้อศอกตงึ กางนิว้มอืกว้างๆ 

พยายามดนัแขนไปด้านหลงัใบหู 

 

 



•  สองแขนแนบใบหู  เพิม่ความแขง็แรงกล้ามเนือ้แขน  ลด

ไขมันต้นแขนได้เคลือ่นไหวข้อต่อหัวไหล่  ยดืชายโครง

สองข้าง ยดืกล้ามเนือ้เอวมากขึน้ 

• ข้อศอกตงึ   ยดืเอน็และข้อต่อข้อศอก 

• กางนิว้มือกว้างๆ เอน็  กล้ามเนือ้เลก็ ได้เคลือ่นไหวเพิม่

ความแขง็แรงและความยดืหยุ่น 

• มือประสานดนัแขนไปหลงัใบหู ยดืกล้ามเนือ้เอวมากขึน้  

ข้อต่อหัวไหล่เคลือ่นไหวมากขึน้ เส้นเอน็และข้อนิว้ได้

ยดื ช่วยอาการปวดเอว ปวดไหล่ ชามือ ข้อนิว้ตดิ 

 

 



โยคะให้ความสาํคัญการปรับกระดกูให้สมดุล 

โครงกระดูกผิดรูป  กล้ามเนือ้ไม่สมดุล 

 

บริหารกระดูกสันหลัง  ท่าแมว  ท่าวัว   



โยคะให้ความสาํคัญการปรับกระดกูให้สมดุล 

               โครงกระดกูที่ผิดปกต ิ  

• ไม่ได้เกดิกะทนัหนั 

•  เกดิจากการทาํกจิกรรมด้วยท่าใด 

  ท่าหน่ึง ตดิต่อกันเป็นเวลานาน 

•  ถ่ายเทนํา้หนักลงจุดเดยีว 

   รับนํา้หนักอยู่ตลอดเวลา  

   เกดิอาการเม่ือยล้า 

 

 



โยคะให้ความสาํคัญการปรับกระดกูให้สมดุล 

• กล้ามเนือ้ที่ไม่เคล่ือนไหว เลือดไหลเวียนน้อย 

   กล้ามเนือ้ลีบเล็ก ไขมันเกาะตวั   

•  กล้ามเนือ้ที่เคล่ือนไหวมีความ 

  ยืดหยุ่น การไหลเวียนของเลือดด ี 

• กล้ามเนือ้ที่เคล่ือนไหวมาก 

  เกนิไป หดเกร็งตวั 

 



การบริหารกล้ามเนือชันลกึ 

           ( Deep muscle exercise )  

  

Alignment 

Strength 

Flexibility 

Shape 

relaxation 

 





Deep  Muscle Exercise 



 ปวดหัว  นอนไม่หลบั  มึนงง  หงุดหงดิ    

            ปวดร้าวลงแขน 

            ปวดคอ บ่าไหล่  เป็นสิว เป็นฝ้า 

ปวดลกึในสะบัก  หายใจไม่อิม่              

           เหน่ือยง่าย 

           เสียดหน้าอก ชายโครง 

 ท้องอดื ท้องผูก  ลงพงุ อาหารไม่ย่อย 

          ปวดหลงั  ปวดประจาํเดอืน 

 ปวดก้นกบ  ปวดเข่า  ปวดร้าวลงขา 

              กระดูกเส่ือม 

              ปวดน่อง  ปวดฝ่าเท้า 

















กระตุ้นทางเดินหายใจ 

ช่วยโรคหอบหืด ภมิูแพ้ 











  บีบสะบัก หายใจเข้า พยายามออกแรงดงึแขน 

  เหว่ียงมาทางด้านหน้าให้มากที่สุด หายใจออก 



 ก้มลงให้ตํ่าที่สุด   มือประสานไว้ที่ก้น 

แล้วค่อยยกแขนขึน้ด้านบน  โดยบีบสะบักเข้าหากัน 
 















ขอขอบคุณและสวสัด ี

 

พ.ญ.เสาวนิตย์ กมลธรรม 
dr.saowanit@gmail.com 

089-822-3055 
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