
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กายภาพบ าบัด 

o เกร่ินน ำ 

o กำยภำพบ ำบดัคืออะไร         

o กำยภำพบ ำบดัรักษำหวัเข่ำ ดีจริงไหม 

o ประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของกำรท ำกำยภำพบ ำบดั  

o เป้ำหมำยในกำรท ำกำยภำพบ ำบดั      

o วิธีท ำกำยภำพบ ำบดั 

o กำยภำพบ ำบดั อำกำรงอเข่ำไม่ได ้

o กำยภำพ อำกำรเหยยีดเข่ำไม่ตึง 

o กำยภำพบ ำบดั เอน็หวัเข่ำอกัเสบ 

o กำยภำพบ ำบดั เอน็หลงัหวัเข่ำ 

o กำยกำพบ ำบดั ปวดเข่ำดำ้นหนำ้ 

o กำยภำพบ ำบดั แกป้วดเข่ำเส่ือม 

o นวดสลำยพงัผดื 

o นอนไม่หลบัเพรำะปวดเข่ำ ท ำอยำ่งไร นอนท่ำไหนดี? 

o 6 ประเภทกำรออกก ำลงักำยรักษำอำกำรปวดเข่ำ 

o ใน 1 วนัควรจดัตำรำงแบบไหน และตอ้งท ำอะไรบำ้ง 

 

 

 

 



บทน า 

หำกคุณมีอำกำรปวดเข่ำ ส่ิงแรกๆท่ีคุณจะนึกถึงคืออะไรครับ? ยำ หำหมอ ครีม

แกป้วด สมุนไพร… คุณไม่ผดิท่ีคุณจะนึกถึงส่ิงเหล่ำน้ีเป็นล ำดบัแรกๆ แต่ผมอยำกจะ

บอกวำ่ กำยภำพบ ำบดั  คืออีกตวัเลือกท่ีไดผ้ลดีไม่แพก้นั แต่คนเรำเลือกท่ีจะมองหำทำง
ลดัท่ีไวกวำ่ แต่ ไม่ย ัง่ยนื 

 หนงัสืออีบุ๊คเล่มน้ีผมจะพำทุกท่ำนไปท ำควำมรู้จกักบัโลกของกำรท ำ

กำยภำพบ ำบดัเพ่ือรักษำอำกำรปวดเข่ำ ดว้ยวิธีง่ำยๆท่ีคุณกส็ำมำรถท ำเองไดท่ี้บำ้น ไม่

จ ำเป็นตอ้งไปหำนกักำยภำพเพื่อจ่ำยรำคำแพงๆ หลำยพนั จนถึงเกือบหม่ืนบำท 

เวน้เสียแต่วำ่คุณประสบอุบติัเหตุรุนแรง ผำ่ตดัหวัเข่ำ แบบนั้นหำคนมำช่วยจะดีกวำ่ 

หรือหำกคุณตอ้งกำร กำรท ำกำยภำพแบบนวดกดจุด หรือฝังเขม็ ซ่ึงนัน่เป็นวิธีท่ี

ซบัซอ้น และคุณไม่สำมำรถท ำไดด้ว้ยตวัเอง คุณจะไปคลีนิคเป็นกำรส่วนตวั อนัน้ีก็

แลว้แต่คุณตดัสินใจ 

 แต่ควำมจริงกคื็อ กำรท ำกำยภำพบ ำบดัง่ำยๆ ดว้ยตวัเอง และ กำรออกก ำลงักำย
เสริมสร้ำงกลำ้มเน้ือรอบๆหวัเข่ำใหแ้ขง็แรง รับประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน ์และสวม

ใส่อุปกรณ์พยงุเข่ำท่ีมีคุณภำพสูง เพียงเท่ำน้ีคุณกจ็ะสำมำรถสลดัอำกำรปวดเข่ำของ

คุณออกไปไดแ้ลว้ 

 

          Arukou 

 

 

 



กายภาพบ าบดัคอือะไร 

 

          กำยภำพบ ำบดั (Physical therapy)  เป็นวิชำชีพทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพ ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบักำรดูแลสุขภำพของประชำชน  ทั้งในแง่ส่งเสริม, ป้องกนั, รักษำ และฟ้ืนฟู
สภำพร่ำงกำยฟและจิตใจ โดยชิวิธีตำมหลกัวิทยำศำสตร์ และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์

ทำงกำยภำพบ ำบดั  เช่น  กำรออกก ำลงักำยเพ่ือกำรรักษำ, กำรรักษำดว้ยกำรดดั – ดึง, 

กำรใชเ้คร่ืองไฟฟ้ำ, ควำมร้อน – ควำมเยน็ในกำรรักษำ  โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้

ประชำชนมีสุขภำพและมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของร่ำงกำยอยำ่งเตม็ท่ี  ซ่ึง

ปัจจุบนัน้ีงำนกำยภำพบ ำบดัจะแบ่งออกเป็นสำยงำนต่ำงๆ ดงัน้ี 

          1. กำยภำพบ ำบดัดำ้นระบบกระดูกและกลำ้มเน้ือ  เช่น  ผูป่้วยท่ีมีปัญหำขอ้ติด

เคล่ือนไหวร่ำงกำยไม่สะดวก, มีกำรปวดท่ีมีสำเหตุจำกควำมผดิปกติของระบบกระดูก

และกลำ้มเน้ือ, กำรออกก ำลงักำยท่ีไม่เหมำะสมหรือกำรบำดเจบ็จำกกำรท ำงำน, ผูป่้วย

กระดูกหกัและหรือไดรั้บกำรผำ่ตดั รวมถึงผูท่ี้มีควำมพิกำรจำกกำรสูญเสียอวยัวะ 



          2. กำยภำพบ ำบดัดำ้นระบบประสำท  ไดแ้ก่  ผูป่้วยท่ีมีปัญหำในกำรเคล่ือนไหว

หรือผูท่ี้มีปัญหำจำกกำรช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ ำวนั ซ่ึงมีสำเหตุจำกควำม

ผดิปกติของระบบประสำท  เช่น  ผูป่้วยอมัพำต, ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผูป่้วยเดก็

ท่ีมีปัญหำทำงกำรเคล่ือนไหว  เช่น  สมองพิกำรแต่ก ำเนิด, ผูป่้วยพำร์กินสนั รวมถึง

ผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุท่ีท ำใหส้มองหรือไขสนัหลงัไดรั้บบำดเจบ็ 

          3. กำยภำพบ ำบดัดำ้นระบบทรวงอก (ปอดและหวัใจ)  ผูป่้วยท่ีมีปัญหำในกำร

หำยใจหรือกำรท ำงำนของหวัใจ  เช่น  ผูป่้วยโรคปอดท่ีมีเสมหะคัง่คำ้งหรือเกิดกำรติด

เช้ือ, ผูป่้วยโรคหวัใจ รวมถึงผูป่้วยทั้งก่อนและหลงัผำ่ตดั 

          4. กำยภำพบ ำบดัดำ้นกีฬำ  เช่น  กำรดูแลรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพนกักีฬำทั้ง

ก่อนและหลงักำรแข่งขนั 

          5. กำยภำพบ ำบดัในชุมชน  เป็นงำนกำยภำพบ ำบดัท่ีเนน้กำรท ำงำนในเชิงรุก 

เพ่ือใหก้ำรดูแลประชำชนไดอ้ยำ่งทัว่ถึง  ไม่วำ่จะเป็นผูสู้งอำย ุหรือผูพิ้กำรท่ีดอ้ยโอกำส

ไม่สำมำรถเดินทำงมำรักษำท่ีโรงพยำบำลได ้ กำรใหค้  ำแนะน ำแก่ประชำชนในงำน

ส่งเสริมกำรออกก ำลงักำยในชุมชน 

          6. งำนกำยภำพบ ำบดัดำ้นอ่ืนๆ  เช่น  กำรออกก ำลงักำยในสตรีตั้งครรภท์ั้งก่อน

และหลงัคลอด, กำรดูแลผูป่้วยเบำหวำน 

 

 

 

 

 



กายภาพบ าบดัรักษาหัวเข่า ดจีริงไหม 
 

 
 ถำ้ถำมวำ่ดีจริงไหม กค็งจะตอบแบบอ่ืนไม่ไดน้อกจำกมนัดีจริงๆ แต่ข้ึนอยูก่บั

วำ่ใครเป็นผูถ้ำมมำกกวำ่ เช่นคนปวดเข่ำในระดบัเบำ ถึงปำนกลำง ท ำกำยภำพบ ำบดั

แลว้ใชเ้วลำไม่นำนแลว้หำยดี กค็งจะตอบวำ่ดี แต่หำกปวดระดบัรุนแรง เช่นผำ่ตดัมำ 

แลว้ตอ้งกำยภำพหลำยเดือน หรือเป็นปีๆ เขำกค็งตอบวำ่ไม่ดีอะไรท ำนองน้ี หรือยงั

ไม่ไดผ้ำ่ตดัแต่ปวดรุนแรงมำกๆ แบบน้ีหำหมอใหเ้ขำวินิจฉยัจะดีกวำ่ครับ กำรท ำ

กำยภำพท่ีดีควรท ำใหถ้กูจงัหวะ และ เวลำครับ 

 

 

 
 



ประโยชน์ทีแ่ท้จริงของการท ากายภาพบ าบดั 
กำยภำพบ ำบดั (Physical Therapy) คือ ศำสตร์ฟ้ืนฟูสุขภำพดว้ยกำรออกก ำลงักำยและ

ใชอุ้ปกรณ์พิเศษ เพื่อรักษำผูป่้วยใหก้ลบัมำเคล่ือนไหวตำมปกติไดม้ำกท่ีสุด กำรรักษำ

ดว้ยวิธีน้ีใชบ้ ำบดัผูป่้วยอยำ่งแพร่หลำย ไดแ้ก่ ทำรกท่ีมีควำมผดิปกติเก่ียวกบักระดูก

และกลำ้มเน้ือตั้งแต่เกิด ผูใ้หญ่ท่ีเกิดอำกำรปวดขำแบบไซอำติกำ (Sciatica) อนั

เน่ืองมำจำกกระดูกทบัเสน้ ผูท่ี้ไดรั้บบำดเจบ็หรือไดรั้บผลกระทบจำกกำรผำ่ตดั 

ผูสู้งอำยท่ีุเกิดภำวะแทรกซอ้นหลงัจำกป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง หรือผูมี้

ปัญหำสุขภำพเก่ียวกบักำรเคล่ือนไหวร่ำงกำยจำกกำรป่วยหรือควำมบกพร่องทำง

ร่ำงกำย กำรท ำกำยภำพบ ำบดัจะช่วยลดควำมเจบ็ปวดตำมอวยัวะท่ีเกิดปัญหำนอ้ยลง 

และสำมำรถเคล่ือนไหวร่ำงกำยไดต้ำมปกติหรือเกือบปกติ เน่ืองจำกกำรท ำ

กำยภำพบ ำบดัจะช่วยเสริมสร้ำงควำมแขง็แรงและกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย รวมทั้ง

ช่วยใหรู้้จกัวิธีป้องกนักำรไดรั้บบำดเจบ็อนัเป็นสำเหตุใหร่้ำงกำยเส่ือมสมรรถภำพใน

กำรเคล่ือนไหว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เป้าหมายในการท ากายภาพบ าบดั 

 
ผูป่้วยท่ีมีปัญหำหรือป่วยเป็นโรคอ่ืนอนัส่งผลต่อกำรเคล่ือนไหวของอวยัวะต่ำง ๆ 

ภำยในร่ำงกำย ควรเขำ้รับกำรท ำกำยภำพบ ำบดัเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภำพกำรเคล่ือนไหวให้

ดีข้ึน ทั้งน้ี กำรท ำกำยภำพบ ำบดัมีวตัถุประสงคใ์นกำรรักษำผูป่้วย ดงัน้ี 

 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายหลงัได้รับบาดเจบ็ ผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุหรือไดรั้บ

บำดเจบ็จำกสำเหตุต่ำง ๆ จะไดรั้บกำรท ำกำยภำพบ ำบดัเพ่ือฟ้ืนฟูอำกำรบำดเจบ็ 

รวมทั้งรู้จกัเล่ียงไม่ใหต้วัเองไดรั้บบำดเจบ็อีก โดยนกักำยภำพบ ำบดัจะท ำ

กำยภำพบ ำบดัใหผู้ป่้วย ตั้งแต่ช่วยบรรเทำอำกำรบำดเจบ็ท่ีเน้ือเยือ่อ่อน (กลำ้มเน้ือ เอน็ 

และกลำ้มเน้ือเอน็) เสริมสร้ำงควำมแขง็แรงใหแ้ก่กลำ้มเน้ือ และเพ่ิมควำมยดืหยุน่ กำร

ท ำงำน และพิสยักำรเคล่ือนไหว ทั้งน้ี นกักำยภำพบ ำบดัจะประเมินวำ่ผูป่้วยควร

เคล่ือนไหวร่ำงกำยเพ่ือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ อยำ่งไร รวมทั้งแนะน ำวิธีท่ีช่วยใหเ้กิดกำร

บำดเจบ็นอ้ยท่ีสุด 

 



รักษาปัญหาสุขภาพเร้ือรังและปัญหาสุขภาพของเดก็ ผูป่้วยโรคโพรงกระดูกสนัหลงั

ตีบแคบ (Spinal Stenosis) ขอ้อกัเสบ หรือโรคพำร์กินสนั (Parkinson's Disease) ซ่ึงพบ

มำกในผูสู้งอำย ุสำมำรถเขำ้รับกำรท ำกำยภำพบ ำบดัเพ่ือใหอ้ำกำรของโรคดีข้ึน โดยนกั

กำยภำพบ ำบดัจะคิดแผนกำรท ำกำยภำพบ ำบดัท่ีเหมำะกบัผูป่้วยแต่ละรำย ซ่ึงประกอบ

ไปดว้ยพิสยักำรเคล่ือนไหว กำรเสริมสร้ำงควำมแขง็แรง และกำรออกก ำลงัสร้ำงควำม

ทนทำนร่ำงกำย ส่วนเดก็ท่ีไดรั้บบำดเจบ็หรือมีปัญหำสุขภำพร้ำยแรง เช่น สมองพิกำร 

(Cerebral Palsy) จะไดรั้บกำรท ำกำยภำพบ ำบดัดว้ย โดยนกักำยภำยบ ำบดัจะช่วยรักษำ

พิสยักำรเคล่ือนไหว ควำมแขง็แรง ควำมทนทำน และกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย 

รวมทั้งพิจำรณำกำรเจริญเติบโตและควำมจ ำเป็นทำงพฒันำกำรของเดก็ร่วมดว้ย 

 

เสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จ าเป็นต้องรับการฟ้ืนฟูร่างกาย ผูป่้วยท่ีมีปัญหำสุขภำพอนั

ส่งผลต่อระบบกำรท ำงำนของร่ำงกำยหลำยระบบ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง ไดรั้บ

บำดเจบ็ท่ีไขสนัหลงั และป่วยเป็นโรคเก่ียวกบัหวัใจหรือปอด โรคเร้ือรัง สำมำรถเกิด

ภำวะพิกำรตำมมำได ้ จึงจ ำเป็นตอ้งเขำ้รับกำรท ำกำยภำพบ ำบดั ซ่ึงจะมีบุคลำกรหลำย

รำยร่วมกนัช่วยฟ้ืนฟูผูป่้วย ไดแ้ก่ แพทย ์พยำบำล นกักำยภำพบ ำบดั นกักิจกรรมบ ำบดั 

นกับ ำบดักำรพดู และนกัจิตวิทยำ นกักำยภำพบ ำบดัมีบทบำทส ำคญัในกำรท ำ

กำยภำพบ ำบดัใหแ้ก่ผูป่้วย โดยจะช่วยระบุพิสยักำรเคล่ือนไหว ควำมแขง็แรง ควำม

ทนทำน ควำมปลอดภยั และกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย (เดิน ข้ึนลงบนัได ลุกข้ึนยนืจำก

เตียงหรือเกำ้อ้ี) ทั้งน้ี นกักำยภำพบ ำบดัจะช่วยแนะน ำและสอนใหผู้ป่้วยใช้

อุปกรณ์เสริมท่ีช่วยเคล่ือนไหวไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) หรือ

เกำ้อ้ีรถเขน็วีลแชร์ (Wheelchair) 

 
 



วธีิการท ากายภาพบ าบดั 
ทุกคร้ังก่อนเร่ิมกำยภำพบ ำบดัใหใ้ชก้ระเป๋ำน ้ำร้อนประคบท่ีบริเวณหวัเข่ำและขอ้พบั 

ประมำณ 15 นำที 

หลงัจำกนั้นค่อยเร่ิมท ำกำยภำพบ ำบดันะครับ 

คุณสำมำรถท ำทุกท่ำในน้ีไดน้ะครับ ไม่จ ำกดัเฉพำะอำกำร เพ่ือควำมแขง็แรงของ

กลำ้มเน้ือรอบหวัเข่ำดว้ยครับ 

 

กายภาพบ าบัด อาการปวดเข่าพืน้ฐาน 

   

    

    

 

 

 

 

 

นอนหงำย เอำหมอนเลก็ๆวำงใตเ้ข่ำ เกร็งสะบำ้ เหยยีดเข่ำตึงนบั 1-10 จะท ำพร้อมกนั 2 

ขำ้ง หรือทีละขำ้งกไ็ด ้เสร็จแลว้นบัเป็น 1 ยก 

ท ำประมำณ 3-4 ยก หรือจะมำกกวำ่น้ีกไ็ด ้

 ท่ำน้ีเป็นท่ำพ้ืนฐำนท่ีสำมำรถท ำไดแ้มย้งัคงมีอำกำรปวดเข่ำ 



 

กายภาพบ าบัด อาการเข่าตงึ เข่าตดิ 

 

ใชวิ้ธีนัง่หลงัตรงติดก ำแพง แลว้ชนัเข่ำคู่ข้ึนมำ มือกเ็ทำ้สะเอวไว ้หรือ ประสำนกนัไวก้็

ไดค้รับ 

จำกนั้นขีดเสน้เป้ำหมำยไวท่ี้ก ำแพง แลว้ค่อยๆขยบัข้ึนไปใหถึ้งเป้ำหมำยวนัละ น้ิวหรือ

สองน้ิว 

แบบน้ีจะช่วยใหค่้อยๆคลำยอำกำรเข่ำติด เข่ำงอไม่ไดค้รับ 

 

แต่ในกรณีน้ีแนะน ำใหห้ำคนช่วยเพ่ือแกพ้งัผดืออกดว้ยนะครับ จะไดไ้วข้ึน แต่เจบ็

นิดนึงนะ 

 

 
 



กายภาพบ าบดั อาการงอเข่าไม่ได้ 

 

อยำ่ลืมประคบถุงน ้ ำร้อนท่ีหวัเข่ำกบัขอ้พบัประมำณ 15 นำทีก่อนเร่ิมนะครับ เพรำะท่ำ

น้ีค่อนขำ้งจะเจบ็หน่อยครับ 

ใหท้ ำกำรนอนคว ่ำหนำ้แลว้พบัขำ้งท่ีเจบ็ข้ึนมำ พบัจนกระทัง่เรำรู้สึกเจบ็ ในมุมองศำท่ี

รู้สึกวำ่ไม่ไหวแลว้ 

หลงัจำกนั้นคำ้งองศำนั้นไว ้10 วินำที ท ำ 3-4 ยกต่อวนั ถำ้จะใหดี้ใหห้ำคนช่วยดนัจะดี

ท่ีสุด ค่อยๆพบัขำเรำข้ึนมำ แบบน้ีจะดีกวำ่ เพรำะหำกท ำคนเดียวเรำอำจจะทนเจบ็ไม่

ไหวครับ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แต่ถำ้จ ำเป็นตอ้งท ำคนเดียวจริงๆ ใหท้ ำประมำณน้ีครับ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กายภาพบ าบดั อาการเหยยีดเข่าไม่ตึง 

 

ก่อนอีกตอ้งประคบร้อนตำมสูตร หลงัจำกนั้นกบี็บๆ นวดๆ คลำยเสน้ บริเวณตน้ขำ ถึง

หวัเข่ำ ต่อมำใหท้ ำกำรเอำขำ้งท่ีปวดมำไขว้ขาอกีข้างให้เป็นเลข 4 

 
 

 

 



ใช้มือกดขาข้างท่ีเอำมำพำดไวใ้นขนำนกบัพ้ืนใหไ้ดม้ำกท่ีสุด และมืออกีข้างพยายาม

กดล าตวัไม่ใหย้กข้ึนมำ 

ใหค้ำ้งไวป้ระมำณ 10 วินำที นบัเป็น 1 ยก 

ใหท้ ำ 3-4 ยก (ท่ำน้ีระมดัระวงัตำตุ่ม สน้เทำ้ทบัหวัเข่ำอีกขำ้ง อำจจะเจบ็ได)้ 
เสร็จแลว้ใหท้ ำกำรยกขำขำ้งท่ีเจบ็ข้ึน 10 ที ท ำ 1-2 ยก 

ท่ำต่อมำคือเอำขำมำไขวไ้วเ้หมือนเดิม แต่ครำวน้ีเรำจะยกจากด้านล่างขึน้ไป แลว้ใช้

มือกดหัวเข่าด้านนอก คำ้งไว ้10 วินำที นบัชำ้ๆแลว้นบัเป็น 1 ยก ใหท้ ำ 3-4 ยก 

 



ท่าต่อมา ไขวข้ำมำอีกขำ้งในลกัษณะชนัเข่ำข้ึนมำ หลงัจำกนั้นใชมื้อกดสะหวัเข่ำดำ้น

นอกคำ้งไว1้-10 วินำที ท ำ 3-4 ยก 

ท่าต่อมา (ท่ำสุดทำ้ยละครับ อำกำรน้ีตอ้งเยอะหน่อย) 

เหยยีดขาตงึๆครับ เชิดปลำยเทำ้ข้ึน เกร็งลูกสะบำ้ไว ้หรือใหค้นช่วยกดคำ้ง 10 วินำที 

ท ำ 3-4 ยก 

เสร็จแลว้กล็องเหยยีดดูนะครับ นวดๆซกัหน่อยกดี็ข้ึนละครับผม 😊 



กายภาพบ าบดั เอน็หัวเข่าอกัเสบ 

นอนเหยยีดเข่ำ เกร็งเข่ำกดกบัเตียงคำ้งไว ้10 วินำที แลว้ปล่อยเกร็ง ท ำจำก 10 คร้ังข้ึน

ไป แลว้ค่อยๆ เพ่ิมปริมำณจ ำนวนคร้ังไปเร่ือยๆ อำจใชผ้ำ้หรือขวดรองใตเ้ข่ำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่ำต่อมำใหน้อนหงายใช้หมอนรองใต้เข่า เหยยีดเข่ำตรงจำกท่ำงอ เกร็งเข่ำคำ้งไว ้ 10 

วินำที แลว้งอเข่ำลงเหมือนเดิม ท ำเร่ิมตน้ 10 คร้ัง ค่อยๆ เพ่ิมจ ำนวนคร้ังเท่ำท่ีท ำได ้

ท ำ 3-4 ยกครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



กายภาพบ าบดั เอน็หลงัหัวเข่า 

หำลูกบอล ไม่ตอ้งอนัใหญ่แบบในรูปกไ็ดค้รับ เอำมำพิงไวก้บัก ำแพง หลงัจำกยืน่ขำมำ

ดำ้นหนำ้สกัหน่อยครับ นิดเดียว แลว้เอนตวัไปพิงลูกบอล กดลูกบอลใหชิ้ดก ำแพง อยำ่

ใหห้ลุดนะครับ 
นัง่ยองยองโดยจินตนำกำรวำ่ก ำลงัจะหยอ่นกน้ไปนัง่เกำ้อ้ี เสร็จแลว้ใหลุ้กข้ึนมำในท่ำ

เดิม ท ำ 8-12 ทีนะครับ นบัเป็น 1 ยก ใหท้ ำ 3-4 ยกครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ท่าต่อมาคอื หำผำ้ยดืมำซกัอนันะครับ แลว้ผกูไวต้ำมรูป แลว้ออกแรงดึงผำ้เขำ้หำตวั 

ส่วนขำกด็นัผำ้ใหทิ้ศทำงตรงขำ้ม คำ้งไว ้10-12 วินำทีนบัเป็น 1 ยกนะครับ ท ำ 3-4 ยก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



กายกาพบ าบดั ปวดเข่าด้านหน้า 

1. ท่าเกร็งหน้าขา 

นัง่บนเกำ้อ้ี แลว้น ำขำพำดท่ีเกำ้อ้ีตวัเลก็ 

เหยยีดเข่ำตรง ใหเ้กร็งบริเวณหนำ้ขำ 

ขยบัขอ้เทำ้ข้ึนลง นบั 1-10  

 
 

 

 

 

 



2. กระดกข้อเท้า 

 
- นัง่ชิดพนกัพิงของเกำ้อ้ี 

- เหยยีดเข่ำตรงและขยบัเฉพำะส่วนขอ้เทำ้ข้ึนลง 

- เกร็งคำ้งไวแ้ละนบั 1-10 จำกนั้นท ำสลบัขำ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 



3. ไขว้ขา ยดืกระดูก 

 
- นัง่แบบไขวข้ำ 

- ขำท่ีอยูด่ำ้นล่ำงนั้น ใหเ้กร็งเหยยีดเข่ำตรงเท่ำท่ีเรำท ำได ้

- เกร็งนบั 1-10 และท ำสลบัขำ้งกนัไป 

 

 

 

 

 

 

 



การนวดสลายพงัผดื 

 
ขอบอกไวก่้อนนะครับ ขอ้น้ีไม่ใช่กำรรักษำดว้ยตวัเอง แต่เป็นกำรแนะน ำใหไ้ปพบ

ผูเ้ช่ียวชำญ เร่ืองกำรนวดสลำยพงัผดื หรือ นกักำยภำพบ ำบดัใกลบ้ำ้นท่ำน 

ท่ีเขียนหวัขอ้น้ีข้ึนมำเพ่ือใหท่้ำนสงัเกตอำกำรของท่ำนนะครับ 

- มีอำกำรบวมท่ีเข่ำ กดดูรู้สึกวำ่เป็นลกัษณะเหลวๆ ขำ้งในเข่ำ 

- กำยภำพบ ำบดัดว้ยตวัเองมำประมำณ 1 – 2 เดือนแลว้ไม่ดีข้ึน (ไม่ดีข้ึนหมำยควำมวำ่ 

เหมือนเดิมตั้งแต่วนัแรกท่ีท ำกำยภำพ) 

- แนะน ำใหไ้ปพบหมอหรือนกักำยภำพบ ำบดัใกล้ๆ บำ้นท่ำนเพื่อนวดสลำยพงัผดืนะ
ครับ 

- หลงัจำกนั้นกท็ ำกำยภำพบ ำบดัดว้ยตวัเองแบบปกติ แลว้สงัเกตอำกำรครับ 



ปวดเข่า นอนไม่ค่อยหลบั นอนยงัไงด?ี 

ขอแยกเป็น 2 ประเดน็นะครับ 

ปวดเข่ำ กบั นอนไม่หลบั 

อำจจะมีกลำงคืนท่ีเรำงอเข่ำ แลว้คืนรูปไดย้ำกมำกๆ อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองปกติของคนปวด

เข่ำครับ 

กลำงวนัเรำกพ็ยำยำมท ำกำยภำพบ ำบดั อยำ่ใหข้ำดนะครับ ใหท้ ำทุกวนัครับ 

อยำ่ลืมใส่ท่ีรัดเข่ำ Arukou ซกั 1-2 ชัว่โมง หรือเวลำท่ีท่ำนยนืท ำงำนครับ 

ส่วนกำรนอนไม่หลบั อำจจะเป็นผลจำกจิตใจท่ีเรำปวดเข่ำ แลว้เกิดภำวะเครียด ลองวิธี

ธรรมชำติตำมน้ีนะครับ 

1. จดัเวลำนอนใหส้ม ่ำเสมอ หลีกเล่ียงกำรนอนกลำงวนั  

2. ควรเลิกสูบบุหร่ี และเลิกกำรด่ืมเหลำ้จดั  

3. บำงรำยกำรเปล่ียนฟกูเป็นส่ิงจ ำเป็น จำกอยำ่งแขง็เป็นอยำ่งอ่อน หรือสลบักนั ควร

เอำใจใส่ ผำ้คลุมเตียง ไม่ใหร้้อน หรือเยน็มำกเกินไป รวมทั้งเส้ือผำ้ท่ีใส่นอน ควรนุ่ม 

สบำย อุณหภูมิหอ้งควรอยูใ่นระดบัพอดี แต่บำงคนตอ้งกำรเพียงแค่น้ีกเ็พียงพอแลว้  

4. กำรเปล่ียนท่ำนอนอำจจ ำเป็นโดยเฉพำะ ถำ้เคยนอนในท่ำท่ีไม่สบำย บำงคนเช่ือวำ่

ไม่ควรนอนตะแคงซำ้ยเพรำะจะเป็นอนัตรำยต่อหวัใจ ควรจะแกค้วำมเขำ้ใจผดิเพรำะ

บำงคนชอบนอนตะแคงซำ้ย พวกปฏิบติัธรรม นิยมนอนตะแคงขวำ (สีห-ไสยำสน์) 

ผูป่้วยโรคหอบหืดหรือหำยใจล ำบำก ควรนอนในลกัษณะนัง่มำกกวำ่นอนรำบ คือยก

ศีรษะและล ำตวัท่อนบนใหสู้ง  



5. อำหำรวำ่งท่ีไม่หนกัเกินไป อำจช่วยในกำรนอนหลบั เช่น น ้ ำสม้ นมอุ่น น ้ ำผลไมอ่ื้น 

ๆ ม้ือเยน็ควรงดน ้ ำชำ กำแฟ รวมทั้งก่อนนอน  

6. กำรอ่ำนหนงัสือในเตียงนอนอำจเบนควำมสนใจจำกควำมวิตกกงัวล  

7. ควรเลือกรำยกำรโทรทศัน์ท่ีไม่ต่ืนเตน้มำกเกินไป  

8. อยำ่งไรกต็ำมหอ้งนอนและเตียง ไม่ควรใชส้ ำหรับเป็นท่ีรับประทำนอำหำร หรือของ

วำ่ง ดูโทรทศัน ์หรือท ำธุรกิจต่ำง ๆ  

9. ไม่ควรใหมี้เสียงหรือแสงรบกวนจนเกินไป โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ถำ้กำรนอนหลบัเป็น

แบบต่ืนตวัมำกเกินไป อำจตอ้งนอนแยกกบัคนท่ีนอนกรนเสียงดงั  

10. กำรออกก ำลงัสม ่ำเสมอทุกวนัช่วยใหห้ลบัดีข้ึน บำงคนแนะน ำใหเ้ดินเร็วตอนเยน็ 

และหลงัจำกนั้นใหอ้ำบน ้ ำอุ่น 

11. อำหำรเสริม หรือ สมุนไพรอำจจะช่วยท่ำนไดค้รับ หำพวกถัง่เช่ำมำทำนก่อนนอน 

(ถำ้ท่ำนเป็นเบำหวำนไม่แนะน ำทำนก่อนนอนครับ) พวกน้ีจะลดน ้ำตำลในเลือด ไขมนั

ในเลือด ช่วยใหห้ลบัสบำยยิง่ข้ึนครับ ท่ีส ำคญัคือมีคอลลำเจนช่วยในกำรบ ำรุงไขขอ้ 

กระดูกครับ ถัง่เช่ำข้ึนช่ือวำ่เป็นรำชำสมุนไพร มีคุณประโยชน์มำกมำย ท่ำนสำมำรถหำ
ขอ้มูลตำมอินเทอร์เน็ตไดน้ะครับ หำกสนใจ แต่พึงระวงัสำรตะกัว่ปนเป้ือนนะครับ 

เพรำะถัง่เช่ำรำคำถูกๆ มกัจะมีสำรเหล่ำน้ีปนมำเสมอ 

แต่หำกจะใหท้ำงเรำแนะน ำ เรำแนะน ำเป็น Gevit ถัง่เช่ำ เป็นถัง่เช่ำสีทองท่ีคุณภำพสูง 

และปลอดสำรตะกัว่ปนเป้ือน  มี อย. รับรองใหค้รับ 

ติดต่อไดท่ี้ไหน? 

สนใจเพ่ิมเพ่ือนในไลน ์@Gevit ตำมน้ีเลยนะครับ 

 



6 เคลด็ลบัการออกก าลงักาย ทีเ่หมาะกบัผู้ป่วยโรคข้อเข่าเส่ือม 

กำรออกก ำลงักำยเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำกส ำหรับผูป่้วยโรคขอ้เข่ำเส่ือม เพรำะสำมำรถ

ช่วยบรรเทำอำกำรปวดและช่วยท ำใหก้ลำ้มเน้ือบริเวณใกล้ๆ  ขอ้เข่ำใหแ้ขง็แรงข้ึน 

เพียงแต่ไม่ควรออกก ำลงักำยหกัโหม หนกัจนเกินไป รวมถึงตอ้งหลีกเล่ียงกำรออก
ก ำลงักำยท่ีจะส่งผลกระทบถึงขอ้เข่ำ โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสภำพ

ร่ำงกำยของแต่ละท่ำน รวมถึงควำมรุนแรงของ ขอ้เข่ำเส่ือม และควำมแขง็แรงของ

กลำ้มเน้ือตน้ขำ ซ่ึงกำรออกก ำลงักำยท่ีเหมำะกบัผูป่้วยโรคขอ้เข่ำเส่ือม สำมำรถท ำได้

และไม่เกิดผลเสีย มีท่ำดงัน้ี 

1.แอโรบิค 

 

กำรออกก ำลงักำยท่ีพอเหมำะดว้ยควำมแรงระดบัเบำถึงปำนกลำง จะช่วยชะลอ ควำม

เส่ือมของร่ำงกำย แต่เพ่ือป้องกนัและหลีกเล่ียง กำรบำดเจบ็ขอ้เข่ำ ท่ีอำจเกิดข้ึนได ้  จึง

ควรเลือกชนิดกำรออกก ำลงักำยใหเ้หมำะสม เช่น  ผูท่ี้ไม่มัน่ใจวำ่จะสำมำรถออกก ำลงั

ไดห้รือเคยมีอำกำรเจบ็ปวดขณะออกก ำลงักำย  ควรเร่ิมบริหำรร่ำงกำยจำกท่ำง่ำยๆ จำก

นอ้ยไปหำมำก บริหำรท่ำท่ีไม่ท ำใหเ้กิดอำกำรปวดหวัเข่ำ 



 

2. การเดนิ 

 

กำรเดินเป็นกำรออกก ำลงักำยท่ีง่ำยสุดแถมยงัมีประโยชน์มำกมำยนบัไม่ถว้น ซ่ึงจะ
ช่วยท ำใหอ้ตัรำกำรเตน้ของหวัใจเพ่ิมข้ึน และช่วยลด อำกำรขอ้เข่ำเส่ือม กำรเดิน

สำมำรถช่วยใหคุ้ณรู้สึกผอ่นคลำยได ้ ซ่ึงส ำหรับผูป่้วย ขอ้เข่ำเส่ือม ถำ้หำกมีกำรเดินท่ี

ผดิปกติลองใชไ้มเ้ทำ้หรือไมค้  ้ำยนัเพ่ือใชใ้นกำรรองรับน ้ ำหนกั โดยพยำยำมท ำใหเ้ป็น

กิจวตัรประจ ำวนั และส ำหรับผูป่้วยท่ีมีกลำ้มเน้ือตน้ขำมีควำมแขง็แรงพอ กำรเดินเร็ว

ข้ึนจะช่วยใหเ้ข่ำกระชบัดีข้ึน 

 

 

 

 



4.การป่ันจกัรยาน 

 

ผูป่้วย โรคขอ้เข่ำเส่ือม เป็นกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงสูงในกำรเกิดโรคเก่ียวกบัหวัใจและ

หลอดเลือด กำรป่ันจกัรยำนจึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ส ำหรับผูป่้วย ขอ้เข่ำเส่ือม ท่ีอยำกออก

ก ำลงักำยใหเ้ลือดสูบฉีดไหลเวียนดียิง่ข้ึน แถมกำรออกก ำลงักำยดว้ยกำรป่ันจกัรยำนยงั

ช่วยเพ่ิมควำมแขง็แรงของขำและลดอำกำรตึงของขอ้เข่ำในช่วงเชำ้อีกดว้ย โดยกำร

ออกก ำลงักำยแบบน้ีควรใชเ้วลำไม่ต ่ำกวำ่ 30 นำที และป่ันเพียงเบำ ๆ ไม่หกัโหม 

สำมำรถปรับควำมสูงของอำนนัง่ใหสู้งกวำ่ปกติเลก็นอ้ยหรือใหพ้อเหมำะ เพ่ือลดกำร
งอเข่ำท่ีมำกเกินไป หลีกเล่ียงกำรถีบจกัรยำนท่ีควำมฝืด ระดบัควำมสูงไม่เหมำะสม ซ่ึง

จะท ำใหเ้กิดกำรเสียดสีท่ีจะเพ่ิมอำกำรบำดเจบ็ใหก้บัขอ้เข่ำได ้

 

 

 

 



4. ว่ายน า้ หรือ ออกก าลงักายในน า้ 

 

กำรวำ่ยน ้ำและกำรออกก ำลงักำยในน ้ำ หรือ ธำรำบ ำบดั เป็นกำรออกก ำลงักำยท่ีดีท่ีสุด

ส ำหรับผูท่ี้มีภำวะขอ้เข่ำเส่ือม และมีน ้ ำหนกัตวัมำก เพรำะกำรออกก ำลงักำยจะมีน ้ำ

คอยพยงุน ้ำหนกัตวั ท ำใหข้อ้เข่ำรับน ้ำหนกันอ้ยลง และกำรเคล่ือนไหวในน ้ ำยงัช่วย

เพ่ิมแรงตำ้นทำนใหร่้ำงกำยท ำใหต้อ้งออกแรงมำกข้ึน ช่วยเสริมสร้ำงควำมแขง็แรง

ของกลำ้มเน้ือไดดี้ และถำ้หำกออกก ำลงักำยในน ้ ำอุ่นท่ีพอเหมำะ จะยิง่ท ำให ้ อำกำร

ปวดขอ้เข่ำ, อำกำรเข่ำอกัเสบ และ อำกำรเข่ำตึง ลดลง ซ่ึงเป็น อำกำรของโรคขอ้เข่ำ

เส่ือม อีกดว้ย โดยน ้ ำอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียสจะใหค้วำมสดช่ืนแก่ร่ำงกำย, น ้ำ

อุณหภูมิ 35 องศำเซลเซียสจะช่วยลดปวด กลำ้มเน้ือขอ้ตึง ยดึจะคลำยตวัไดดี้ ส่งเสริม

ระบบไหลเวียนโลหิตใหดี้ข้ึน 

 

 

 



5. การยดืกล้ามเนือ้ 

 
อำกำรขอ้เข่ำเส่ือม เป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำใหก้ลำ้มเน้ืออ่อนแอลง เน่่ืองจำกอำกำรเจบ็ปวด

ท ำใหผู้ป่้วยเคล่ือนไหวร่ำงกำยนอ้ยลง ซ่ึงจะท ำใหอ้ำกำรยิง่เลวร้ำยลงไปดว้ย กำรฝึกยดื

กลำ้มเน้ือจะช่วยท ำใหก้ลำ้มเน้ือแขง็แรง ช่วยรองรับขอ้เข่ำ ท ำใหอ้ำกำรปวดลดลง 

6. โยคะ หรือ ไทเกก็ 

โยคะและไทเกก็ เป็นกำรผสมผสำนระหวำ่งกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำยกบักำรหำยใจ

และกำรผอ่นคลำย เป็นกำรเคล่ือนไหวอยำ่งชำ้ ๆ และอ่อนโยน ช่วยบรรเทำอำกำรของ

ผูป่้วยโรคขอ้เข่ำเส่ือม ปรับปรุงกำรท ำงำนของกลำ้มเน้ือ และเพ่ิมควำมยดืหยุน่ของ

ร่ำงกำย โดยจำกกำรศึกษำพบวำ่ ผูป่้วยโรค ขอ้เข่ำเส่ือม ท่ีฝึกโยคะหรือไทเกก็เป็น

ประจ ำจะมีอำกำรปวดและบวมท่ีลดลงได ้และมีแนวโนม้วำ่จะรู้สึกดีข้ึน 

 

 



ใน 1 วนัควรท าอะไรบ้าง และควรจัดตารางอย่างไร? 

ท ำตรงจุดท่ีท่ำนปวดครับ แต่หำกเสร็จแลว้ ท ำต่อซกั 3-4 ท่ำ แต่ไม่ควรเกินคร่ึงชัว่โมง

ครับ 

หำกเจบ็มำกเกินรับไหวกห็ยดุนะครับ หกัโหมมำกเกินไปจะไม่ดีเอำนะครับ 

ค่อยๆ เป็นค่อยๆไป จะไดไ้ม่เจบ็ซ ้ ำจุดเดิมนะครับ 


