
เคล็ดลับเกร็ดสุขภ�พ กองบรรณาธิการ

การไ ม่ มี โรค เ ป็นลาภอันประ เส ริฐ  
เป็นส่ิงท่ีทุกคนใฝ่หา แต่การจะทำาให้ 
ตัวเองสุขภาพดีได้น้ัน นอกจากการ 
รับประทานอาหารท่ีดี สุขภาพจิตใจท่ีดี  
ท่ีสำาคัญสุขภาพกายต้องดี ไปด้วย  
ถ้าหากคุณต้องการสุขภาพกายท่ีดี  
ไม่มีใครสามารถทำาให้ ได้ หรือว่าหาซ้ือ 
ไ ด้ตามท้องตลาด คุณต้องสร้าง 
ด้วยตัวเอง

10 ท่าแสนง่าย 
ออกกำ�ลังก�ยในออฟฟิศ

1. ดันโต๊ะโอ๊ะโยะโย๋
ท่านี้เพื่ออะไร : การออกก�าลังกาย 

ในท่านี้ เป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณแขน 
บริหารพละก�าลังแขน ให้แข็งแรงมากย่ิงขึ้น 
ใครที่ต้องใช้กล้ามเน้ือช่วงแขน ปวดแขน  
ปวดไหล่บ่อยๆ ต้องพิมพ์งาน ยกของเยอะ ๆ  
ลองท่านี้ดูนะคะ

ท่านี้ท�าอย่างไร : ท่านี้ท�าได้โดยวางมือ 
ท้ังสองไปบนโต๊ะท�างาน ถอยหลังออกมา 
ยืนตัวล�าตัวท�ามุมเฉียงกับโต๊ะ 45 องศา 
ล�าตัวตรง แล ้วใช ้แขนยันขึ้นลงเซตละ 
12 ครั้ง

3. บริหารสะบักกันสักพัก
ท่านี้ เพื่ออะไร  : ท่านี้ช ่วยพัฒนา 

บุคลิกภาพของคุณได้ดี เป็นการช่วยยืด 
ให้หลังตรง ผ่อนคลายจากการนั่งท�างาน 
เป็นเวลานาน

ท่านี้ท�าอย่างไร : ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 
ท่านี้ เพียงแค่คุณหาปากกา หรือดินสอ 
ในออฟฟิศมา 1 แท่ง จากนั้นพยายาม 
วางลงไปทีส่ะบกั (เรยีกง่าย ๆ  ว่าปีกกลางหลงั) 
ใช้แรงดันสะบัก ให้บีบดินสอเอาไว้ประมาณ  
10 วนิาทแีล้วปล่อย จากนัน้ท�าซ�า้ แต่ถ้าลอง
ท�าแล้วไม่ได้จริง ๆ (ส่วนใหญ่ไม่ได้จริง ๆ) 
ก็แค่เปิดไหล่ไปให้สุด ค้างไว้ 10 วินาท ี 
เพื่อเป็นการบริหารบริเวณสะบักก็พอค่ะ

การออกก� าลั งกายเป ็นสิ่ งส� าคัญ  

แถมโรคแบบออฟฟิศซินโดรมก�าลังมาแรง 

ท�างานจนปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดมือ  

นั่งนาน ทรมานใช่ไหมคะ แต่ถ้าคุณเป็น 

อกีคนท่ีต้องตืน่ตัง้แต่ตห้ีา รบีกระวกีระวาด 

หัวฟูเพื่อรีบมาเข ้างานให ้ทัน 8 โมง  

ตกเย็นกว่าจะเคลียร์งาน ท�าโอทีนู่นนี่นั่น 

นาฬิกาก็เดินไปสามทุ่มแล้ว คิดในใจเวลา 

จะนอนยังแทบไม่มี จะเอาเวลาที่ไหน 

ไปออกก�าลงักาย วนันีเ้ลยช่วยหาทางเลอืก 

มาให้พนักงานออฟฟิศ มนุษย์เงินเดือน 

ที่ท�างาน เร่งสร้างอนาคต แต่เดี๋ยวจะไม่ได ้

ใช้เงนิทีห่ามา กลบักลายเป็นเอาเงนิไปจ่าย 

ค่าหมอเพราะเจ็บป่วยเสียก่อน ดังนั้น  

มาออกก�าลังกายในออฟฟิศกันแบบง่าย ๆ  

ใช้อุปกรณ์ในออฟฟิศเป็นเครื่องมือได้เลย

2. ยกหนังสืออื้อหือง่ายมาก
ท่านี้เพื่ออะไร : ส�าหรับท่ายกหนังสือนี ้

ดีต ่อการบริหารกล ้ามเ น้ือมัดไตรเซป  
(Triceps) ซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้อยู ่บริเวณ 
ช่วงท้องแขน เวลาที่แขนเราเหยียดตึง 
กล้ามเนื้อมัดนี้จะหดตัว แต่เวลาเราพับแขน 
กล้ามเนื้อมัดนี้จะคลายตัว

ท่านีท้�าอย่างไร : เลือกหนงัสือเล่มหนา ๆ  
มีน�้าหนักสักหน ่อยแล ้วน�ามาถือเอาไว ้ 
เหนือศีรษะ จากนั้นยกขึ้น-ลง สลับกันไป 
ด้านหลังบริเวณล�าคอ

4. ท่าน้องหมาหมอบ (Downward dog)
ท่าน้ีเพื่ออะไร : ท่าโยคะหลายท่า 

นอกจากได้เรื่องร่างกายแล้วยังช่วยเรื่อง 
จติใจ ให้สงบ เยอืกเยน็คล้ายกบัการท�าสมาธ ิ 
การหายใจเข้าออกช้า ๆ  ลกึ ๆ  ยาว ๆ  ขณะท�า 
สามารถช่วยผ ่อนคลายความตึงเครียด 
จากการท�างานได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังได้ 
เสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแขน 
และขาด้วย

ท่านี้ท�าอย่างไร : ท่าน้ีเป็นท่าโยคะ 
พื้นฐานส�าหรับผู้เริ่มต้น แนะน�าท�าช่วงพัก 
กลางวันนะคะ ท�าใต้โต๊ะก็ได้ ใครมีเสื้อโยคะ 
สามารถเอามาปูได้ ท่านี้เริ่มจากวางมือ 
ทั้งสองบนพื้น ระยะห่างประมาณหัวไหล่  
แล้วค่อยๆ เหยียดตัวตรง เขย่งปลายเท้า  
จากนัน้ค่อย ๆ  ยกตวัขึน้เป็นลกัษณะตวั V คว�า่ 
ขาทั้งสองเหยียดตึง ถ้าใครยังเหยียดตึงไม่ได ้
ก็เอาเท่าที่ได้นะคะ
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6. นารีอาบแดด
ท่านีเ้พือ่อะไร : ท่านีด้ปูกตสิขุสดุ ๆ  แล้วค่ะ 

เมื่อท�าในออฟฟิศ ได ้บริหารกล้ามเน้ือ 
ช่วงแขน และขาไปพร้อมๆ กัน

ท่านี้ท�าอย่างไร : แลดูเซ็กซ่ีเหมือน 
ทอดกายอาบแสงแดดริมทะเลก็ไม ่ปาน  
เพียงแค่คุณหันหลังให้โต๊ะท�างานที่ความสูง 
ต�า่กว่าระดบัเอวเล็กน้อย และเลอืกทีแ่ขง็แรง 
ขนาดที่พอเหมาะ ใช้ฝ่ามือท้ังสองดันโต๊ะ  
ให้ล�าตวัเฉยีงออกจากโต๊ะประมาณ 45 องศา 
ยืดขาเหยียดตรงค่อย ๆ ย่อลงโดยใช้แขน 
ยันช่วยแล้วท�าซ�้า

5. ท่าผีกองกอย (สควอทบนเก้าอี้)
ท่านี้เพื่ออะไร : สาว ๆ ชอบแน่นอน 

การท�าท่านีจ้ะช่วยให้ก้นของเราสวยงอนงาม  
กระชบัน่าต ีแถมยงัได้กล้ามเนือ้หน้าขาอกีด้วย 
ยอมเจ็บนิด อดทนหน่อย เฟิร์มแน่นอน

ท่านี้ท�าอย่างไร : เก้าอี้ท�างานของคุณ 
คือทางออก ยืนขึ้น แยกขาออกเล็กน้อย  
ยื่นมือไปข้างหน้าท่าแบบผีดิบ ผีกองกอย 
ในหนังจีน จากนั้นค่อยๆ นั่งโดยนั่งค่อนไป 
ทางด้านหน้าของเก้าอี ้คอืนัง่ไม่เตม็ก้นนะคะ 
ให้รู้สึกตงึบรเิวณหน้าขา จากนัน้ท�าซ�า้ข้ึน-ลง

7. สู้หลังชนฝา
ท่านี้เพื่ออะไร : ช่วยเรื่องความแข็งแรง 

ของกล้ามเนื้อหน้าขา
ท่านี้ท�าอย่างไร : เลือกก�าแพงเหมาะ ๆ  

เอาแบบสีแห้งแล้วนะคะ จะท�าตอนพักไป 
ห้องน�้าก็ยังได้ จากนั้นยืนตัวตรง ห่างออกมา 
จากก�าแพงเล็กน้อย กะระยะให้ย่อขาลงไป 
แล้วหลังชนก�าแพงพอดี จากนั้นลองย่อเข่า 
ให ้ตั้ งฉากกับพื้น รู ้ สึกตึงบริ เวณต้นขา  
หลังชิดก�าแพงเป็นอันใช้ได้

8. เขย่งไปสุดปลายฟ้า
ท่านีเ้พือ่อะไร : ใครลองจบัน่องแล้วน่องสัน่ 

ท่านีจ้ดัมาเพือ่คณุ ช่วยบรหิารกล้ามเนือ้น่อง 
ของเราให้กระชับ ฟิตเปร๊ียะ แต่ขนาด 
จะลดหรอืไมน่ี่แล้วแต่บคุคลนะคะ แตเ่ชือ่ว่า 
รากฐานมั่นคงแน่นอน

ท่านี้ท�าอย่างไร : ท่านี้เก้าอี้ท�างาน 
ใช้การได้อีกแล้ว เพียงแต่จับมันหันหลัง  
ยืนเท้าชิด มือจับพนักพิงเก ้าอี้ไว ้ให ้มั่น  
(ระวังเก้าอ้ีเลื่อน) เขย่งปลายเท้าข้ึนให้สุด 
จนรู ้ สึกตึงน ่อง ทิ้ งน�้ าหนักลงบนเก ้าอี ้
ค้างไว้ 10 วินาที ค่อยๆ วางส้นเท้าลงยืน 
ตามปกติแล้วท�าซ�้า

9. ยืดขาเรียกซิกแพ็ค
ท่านี้เพื่ออะไร : ไม่น่าเชื่อว่าท่าน้ีจะได ้

ส่วนกล้ามเนื้อท้อง ท�าไปเรื่อย ๆ ซิกแพ็ค 
มาไม่รู้ตัว

ท่านี้ท�าอย่างไร : ง่ายแสนง่าย เพียงแค ่
คุณน่ังบนเก้าอี้ท�างานตัวเดิม เอนตัวไป 
ด้านหลังเล็กน้อยหรือพิงพนัก แล้วยกขาขึ้น 
1 ข้างให้รู ้สึกตึงบริเวณกล้ามท้อง ค้างไว้  
10 วินาที แล ้ววางลงเกือบจะแตะพื้น  
แต่ไม่แตะนะ ค้างไว้ จากนั้นท�าอีกข้าง 
สลับกัน

10. แก ๆ โทรศัพท์มา
ท่าน้ีเพื่ออะไร : ท่านี้เหมือนจะเต้น  

ช่วยพัฒนาสเต็ปเท้า การลุกก้าวออกจาก 
เก้าอี้ ได้บริเวณข้อเท้า ได้ยืดตัว ผ่อนคลาย  
เปลี่ยนอิริยาบถ

ท่านี้ท�าอย่างไร : เหมือนเวลาโทรศัพท ์
มาค่ะ ต้องรีบไปคุยโทรศัพท์ หรือใครท�างาน 
ที่ต ้องรับโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์บ ่อย ๆ  
ก็แค ่ ใส ่  Blue tooth headphone  
เสียงโทรศัพท์ดังเมื่อไร หมุนตัวลุกไปคุย 
ได้ทันที

นอกจากน้ี ผลล่าสุดจากการวิจัย  
(จากเว็บไซต ์ของ TIME) ยังระบุว ่า 
การนัง่นาน ๆ นัน้ ส่งผลเสยีต่อสขุภาพคณุ 
เป็นอย่างมาก แถมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรคมะเร็งถึง 60% รู้อย่างนี้แล้ว  
ใครที่ต้องท�างานในอิริยาบถเดิมนาน ๆ  
นั่งนาน ๆ อย่าลืมลุกขึ้นมาขยับร่างกาย 
ออกก�าลังกายในออฟฟิศด้วยท่าง่าย ๆ 
ทีเ่ราน�ามาฝากกนันะคะ ชวนเพือ่นโต๊ะข้าง ๆ  
ออกด้วยกไ็ด้ เพือ่นจะได้ไม่มามองเราแปลก ๆ  
แถมสุขภาพดี อยู ่ผลิตผลงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพกันได้ยาว ๆ แบบนี้บริษัท 
ทีไ่หนจะไม่ปลืม้ทีพ่นักงานสขุภาพแขง็แรง  
ไม่ค่อยป่วย ท�างานก็ดีจริงไหมคะ? 
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