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ก�รดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคระบบโครงร่�งและกล้�มเนื้อ

	 1.	 บทนำ�

 โรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำางานในเกษตรกรสวนยางพารา	มักเกิดขึ้น 

ในหลายส่วนของร่างกาย	ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความทรมานจากความปวด	แต่การเจ็บป่วยเหล่านี้

สามารถป้องกันหรือบรรเทาได้	หากเกษตรกรมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม	 ดังนั้นชุด 

การเรียนรู้นี้จึงถูกจัดทำาขึ้นสำาหรับ	แกนนำาเกษตรกรสวนยางพารา	อาสาสมัครสาธารณสุข	ผู้นำา

ชุมชน	และผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้	 และถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร	และคนในชุมชนให้

สามารถปฏิบติัตัวอย่างเหมาะสม	ในการป้องกนัหรอืบรรเทาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบโครงร่างและ

กล้ามเนื้อจากการทำางาน

	 2.	 วัตถุประสงค์ของชุดก�รเรียนรู้	

 เพือ่ใหแ้กนนำาเกษตรกรสวนยางพารา	อาสาสมคัรสาธารณสุข	ผูน้ำาชุมชน	และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ

	 2.1	 อธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ	 ได้แก่	 โครงสร้างของร่างกาย

มนุษย์	 	 โรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่พบบ่อยในเกษตรกรสวนยางพารา	กลไกการเกิดอาการปวด

จากกระดูกหรือกล้ามเน้ือ	สาเหตุของอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ	 การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการ

เกิดโรคระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ	 ผลกระทบที่เกิดจากอาการปวดของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	

จากการทำางาน

	 2.2	 ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถดูแลตนเองในการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบโครง

ร่างและกล้ามเนื้อจากการทำางาน

	 3.		 เนื้อห�ชุดก�รเรียนรู้	

 เนื้อหาเรื่อง	การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย
	 3.1	 โครงสร้างของร่างกายมนุษย์	

	 3.2	 สาเหตุของอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ

	 3.3	 โรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่พบบ่อยในเกษตรกรสวนยางพารา

	 3.4	 กลไกการเกิดอาการปวดจากกระดูกและกล้ามเนื้อ
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	 3.5	 ผลกระทบที่เกิดจากอาการปวดของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

	 3.6	 การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

3.1		 โครงสร้�งของร่�งก�ยมนุษย์	

 โครงสร้างของระบบกระดูก	และกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์	ดังภาพที่	1	และ	2

ภ�พที่	1	โครงกระดูกของร่างกายมนุษย์
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ภ�พที่	2	โครงสร้างระบบกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์



ชุดการเรียนรู้ที่ 3

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

4

3.2		 ส�เหตุของอ�ก�รปวดกระดูกและกล้�มเนื้อ

	 อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำางาน	มีสาเหตุส่วนมากมาจาก	3	สาเหตุ	คือ	

	 3.2.1	 การทำางานในท่าทางซำ้าๆ	

เกนิความทนทานของกล้ามเนือ้และข้อ	อาจทำาให้

เกิดการเสียดสีของเอ็นกล้ามเนื้อ	กับข้อต่อ	หรือ

การเสียดสีระหว่างข้อต่อ	 และนำาไปสู่อาการ

อักเสบของกล้ามเนื้อและข้อต่อตามมา	 ดังภาพ 

ที่	3

	 3.2.2	 ท ่ าทางการทำ า ง านที่ ไม  ่

เหมาะสม	เช่น	การก้มหรอืการเอ้ียวบิดลำาตวัมาก		

การเอ้ือมแขนสูงเหนือไหล่	 เป็นต้น	 ท่าทาง

ดังกล่าวทำาให้หลังไม่อยู่ในแนวปกติ	ทำาให้กล้าม

เนื้อบริเวณหลังหดเกร็งตัว	 เพื่อรักษาสมดุลของ

แนวกระดูกสันหลัง	ส่งผลให้เลือดไหลไปเลี้ยง

ส่วนของร่างกายลดลง	 เกิดอาการเมื่อยล้าและ 

ไม่สบายตัว	ดังภาพที่	4

ภ�พที่	3	การทำางานในท่าทางซำ้า	ๆ

ภ�พที่	4	ท่าทางการทำางานที่ไม่เหมาะสม

	 3.2.3	 การออกแรงแบกหามของที่

มีนำ้าหนักมากเกินไป	เช่น	การยกของที่มีนำ้าหนัก

มากเกินไป	ส่งผลให้กล้ามเนื้อ	มีการหดตัวเพ่ือ

ทำางานหนัก	และหากกระทำาในเวลานาน	อาจส่ง

ผลให้เกิดการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและ

กระดูกได้	ดังภาพที่	5

ภ�พที่	5	การออกแรงยกของที่มีนำ้าหนักมาก
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3.3	 โรคระบบโครงร่�งและกล้�มเนื้อ	ที่พบบ่อยในเกษตรกรสวนย�งพ�ร�

	 โรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ	ที่พบบ่อยในเกษตรกรสวนยางพารา	แสดงให้เห็น 
ดังภาพที่	6

ภ�พที่	6	โรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่พบบ่อยในเกษตรกรสวนยางพารา
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3.4	 กลไกก�รเกิดอ�ก�รปวดจ�กกระดูกและกล้�มเนื้อ

	 ก.	 อ�ก�รปวดจ�กกระดูก	เนื่องจ�กกระดูกเสื่อมและกระดูกพรุน

	 ข.	 อ�ก�รปวดจ�กกล้�มเนื้อและเส้นเอ็นอักเสบ		

	 เกดิจากการทำางานในท่าทีไ่ม่เหมาะสม	เป็นเวลานาน	อาจทำาให้กล้ามเนือ้บางมดั
ต้องทำางานหนัก	 เมื่อยล้า	 และสูญเสียความยืดหยุ่น	 ทำาให้มีพังผืดเข้าแทรก	ทำาให้เกิดอาการ
เจ็บเฉียบพลันและเรื้อรัง		ดังภาพที่	7

ภ�พที่	7	กลไกการปวดจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอักเสบ

 ตำาแหน่งการเกิดอาการปวดจากกระดูกหรือกล้ามเนื้อ	มีรายละเอียดของแต่ละ

บริเวณ	ดังนี้
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1)	 ปวดหลัง

	 กระดูกสันหลัง	 มีท้ังหมด	26	ชิ้น	 เรียงตัวกันเป็นส่วนโค้ง	 3	ส่วน	 ซ่ึงการ

เรียงตัวของกระดูกสันหลังเป็นส่วนโค้งจะช่วยลดแรงกระแทก	 ดังภาพท่ี	 8	 และกระดูกสันหลัง

ที่เรียงกันจะคั่นด้วยหมอนรองกระดูก	ซึ่งมีลักษณะคล้ายเยลลี่และมีเส้นประสาท	ดังภาพที่	9

ภ�พที่	8	กระดูกสันหลัง ภ�พที่	9	กระดูกสันหลังหมอนรองกระดูก

	 	 	 	และเส้นประสาท

ภ�พที่	10	หมอนรองกระดูกสันหลังยุบตัว ภ�พที่	11	หมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้น

 การยกของหนัก	 การน่ังนานๆ	หรือเอ้ียวตัวผิดท่า	 ส่งเสริมให้หมอนรอง

กระดกูเสือ่ม	และยบุตวัเร็วยิง่ขึน้	หรือปลิน้ไปทบัเส้นประสาททีอ่ยูด้่านข้าง	เกดิเส้นประสาทอกัเสบ	

และเกิดอาการปวด	ชาร้าวลงสะโพกและขาตามมา	ดังภาพที่	10	และ	11
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2)	 ปวดคอ	

	 คอมีกล้ามเนื้อเกี่ยวข้อง	 32	 มัด	 ท�าหน้าท่ีให้ความแข็งแรงแก่ส่วนคอ

เคลื่อนไหวคอและศีรษะ	 เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและการเคลื่อนไหวของโครงสร้างคอ	

แสดงดังภาพที่		12

	 คอมีประสาท	 8	 คู ่	 ท�าหน้าท่ีรับความรู ้สึกและควบคุมการท�างานของ

กล้ามเนื้อส่วนคอ	ท้ายทอย	ไหล่	แขน	มือ	และทรวงอก		กล้ามเนื้อและเส้นประสาท	แสดงดังภาพ 

ที่	13

ภ�พที่	12	โครงสร้างของคอ
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2.1)	 การท�างานของคอ

	 คอสามารถรับน�้าหนักประมาณ	 5.45	 กิโลกรัมเท่านั้น	 ขณะก้มคอ	

กระดูกคอต้องรบัน�า้หนกัเพิม่ข้ึน	เช่น	เม่ือเราก้มลงเพือ่พมิพ์งานประมาณ	30	องศา	คอต้องรับเพิม่เป็น	

13.6	กิโลกรัม	และถ้าก้มประมาณ	60	องศา	จะเปรียบเหมือนเราก�าลังเอาน�้าหนักประมาณ	27.21	

กิโลกรัมมาวางไว้บนคอ	

	 อาการปวดคอจากกล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบเกิดจากการท�างานในท่า

ที่ไม่เหมาะสม	 เช่นก้มหน้า	หรือโน้มคอไปด้านหน้าต่อเนื่องเป็นเวลานาน	ท�าให้กล้ามเนื้อบางมัด

ต้องท�างานหนัก	 เม่ือยล้า	 สูญเสียความยืดหยุ่น	ท�าให้มีพังผืดเข้าแทรก	การหดตัวของกล้ามเนื้อ

จะลดลงท�าให้เกิดอาการเจ็บ

ภ�พที่	13	กล้ามเนื้อและเส้นประสาทคอ
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3)	 ปวดบ่าไหล่

	 บริ เ วณบ ่ าและไหล ่ มี

กระดูกหลงักระดูกอ่อนและเส้นประสาทมปีลอก

ข้อต่อเป็นพงัผดืยดึกระดูกให้ติดแน่น	ไม่หลดุง่าย	

และมีเยื่อบุข้อต่อ	 ซ่ึงอยู ่ระหว่างกระดูกอ่อน	 

ท�าหน้าทีผ่ลติน�า้หล่อลืน่ข้อต่อกับกระดูก	ดังภาพ

ที่	14

	 การเคลือ่นไหวของแขนทุกครัง้จะเกดิการเสียดสีของเส้นเอน็กบักระดูก	และ

ถงุน�า้ทีร่องอยู	่การท�างานออกแรงมากหรอืต่อเนือ่ง	เคลือ่นไหวไหล่และแขน	ซ�า้เป็นเวลานานในท่า

นี้ไม่เหมาะสม	 เช่น	กางแขนท�างานนานๆ	จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บ	 สึกหรอและเส่ือมสภาพ	 เกิด

กล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทอักเสบ	ถุงน�้าอักเสบ	และเอ็นกล้ามเนื้อฉีกขาด	หรือเกิดเป็นปม	(จุดกด

เจ็บ)	ปิดกั้นไม่ให้เลือดมาเลี้ยงกล้ามเน้ือได้เพียงพอ	ท�าให้มีการสะสมของเสียที่บริเวณนั้นจึงเกิด

การอักเสบ	และเมื่อกดจึงรู้สึกเจ็บ	ดังภาพที่	15

ภ�พที่	14		โครงสร้างของไหล่

ภ�พที่	15	การอักเสบของกล้ามเนื้อและอาการปวดไหล่

3)  ปวดบ่าไหล่ 

 บ ริ เ ว ณ บ่ า แ ล ะ ไ ห ล่ มี

กระดูกหลังกระดูกอ่อนและ

เส้นประสาท ปลอกข้อต่อเป็น

พงัผืดยดึกระดูกใหติ้ด   แน่นไม่

หลุดง่าย และมีเยื่อบุข้อต่อ ซ่ึง

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ ดู ก อ่ อ น  ทํา

หน้าท่ีผลิตนํ้ าหล่อล่ืนขอ้ต่อกบั

กระดูก ดงัภาพท่ี 13    

 

การเคล่ือนไหวของแขนทุกคร้ังจะเกิดการเสียดสีของเส้นเอน็กบักระดูก และถุงนํ้ าท่ีรอง

อยู่ การทาํงานออกแรงมากหรือต่อเน่ือง เคล่ือนไหวไหล่และแขน ซํ้ าเป็นเวลานานในท่าน้ีไม่

เหมาะสม เช่น กางแขนทาํงานนานๆ จะทาํให้เกิดการบาดเจ็บ สึกหรอและเส่ือมสภาพ เกิด

กลา้มเน้ือหรือเส้นประสาทอกัเสบ ถุงนํ้ าอกัเสบ และเอ็นกลา้มเน้ือฉีกขาด หรือเกิดเป็นปม (จุด

กดเจบ็) ปิดกั้นไม่ใหเ้ลือดมาเล้ียงกลา้มเน้ือไดเ้พียงพอ ทาํใหมี้การสะสมของเสียท่ีบริเวณนั้นจึง

เกิดการอกัเสบ และเม่ือกดจึงรู้สึกเจบ็ ดงัภาพท่ี 14 

 

จุดกดทบั 

ตาํแหน่งปวด 

ลกัษณะของ

การปวดร้าว

 

ภาพที ่13 โครงสร้างของไหล่ 

ภาพที ่14 การอกัเสบของกลา้มเน้ือและอาการปวดไหล่ 
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4)	 ปวดขา

	 การเคลื่อนไหวของขา	

ประกอบ	 ด้วยการท�างานประสานกันของ	 4	

ระบบ	คือ	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบไหลเวียนเลือด		

ระบบประสาท	และ	ระบบกระดูก	 มีโครงสร้าง

ดังที่แสดงในภาพที่	16	

	 การยืนหรือเดินท�างาน

เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง	 ท�าให้กล้ามเน้ือขา

ต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลา	ท�าให้เลือดไหลไปเลี้ยง

กล้ามเนื้อน้อยลง	จึงเกิดอาการล้าและเจ็บปวด

บริเวณกล้ามเนื้อขา

ภ�พที่	16		โครงสร้างของขา

ภ�พที่	17		โครงสร้างของมือ

5)	 ปวดข้อมือและชาปลายนิ้วมือ

	 มีโครงสร้างดังภาพที่	17
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	 	 เม่ือมีการใช้งานบริเวณข้อมืออย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน	จะท�าให้เกิดการ

หนาตัวของพังผืดด้านหน้าข้อมือ	 ส่งผลให้เกิดการกดทับเส้นประสาทมีเดียนท่ีลอดผ่านอุโมงค์

ข้อมือท�าให้มีอาการปวดข้อมือ	ชามือ	มืออ่อนแรง	ที่เรียกว่าโรคอุโมงค์ข้อมือตีบ	ดังภาพที่	18	

ภ�พที่	18	โรคอุโมงค์ข้อมือ

ช่องอุโมงค์มือ

3.	5	 ผลกระทบที่เกิดจ�กอ�ก�รปวดของระบบโครงร่�งและกล้�มเนื้อ

1)	การกดทับเส้นประสาทท่ีฝ่ามือ	ทำาให้มีอาการปวดมือ	ร้าวไปที่แขน	และมีอาการ

มึนชานิ้วมือ	หากเส้นประสาทถูกกดนานๆ	จะทำาให้มืออ่อนแรง	หยิบจับลำาบาก	และกล้ามเน้ือ

ฝ่ามือลีบ

2)	เส้นประสาทและรากประสาทบริเวณหลังส่วนล่างถูกกด	ทำาให้ปวดเอว	สะโพก	

ปวดขา	ขาชา	ขาและเท้าอ่อนแรง	ทำาให้ยืนเดินลำาบาก	หากถูกกดมากจะทำาให้ปัสสาวะ	 อุจจาระ

ไม่ออก

3)	หากไม่มกีารแก้ไขอาการปวดอย่างเหมาะสม	จะทำาให้เกดิอาการปวดกล้ามเนือ้และ

พังผืดเรื้อรัง	ทำาให้กล้ามเนื้อล้า	อ่อนแรง	มึน	ชา	ทำางานบกพร่อง	และเคลื่อนไหวลำาบาก

4)	เกิดความวิตกกังวล	ทุกข์ทรมาน	และบั่นทอนสุขภาพกายและใจ	ส่งผลให้คุณภาพ

ชีวิตลดลง	ทั้งในการใช้ชีวิตประจำาวัน	และการทำางาน

5)	ส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจ	คอื	ทำาให้ต้องหยดุทำางานชัว่คราว	ขาดรายได้	

เสียเวลาในการรักษาตัว	และเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น



ชุดการเรียนรู้ที่ 3

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

13

  ท่�ที่	1	ท่�นอนควำ่�แอ่นหลัง

	 	 เริม่จากนอนคว�า่	คอ่ยๆ	เพิม่การแอน่หลงั

ให้มากขึ้นที่ละน้อย	 เหยียดข้อศอกยันพื้นเต็มท่ี

โดยสะโพกไม่ลอยจากพื้น	แอ่นหลังเกร็งค้างไว้	

30	 วินาที	 แล้วจึงกลับมาท่าเดิม	ท�าซ�้า	 10	ครั้ง	

วันละ	2	 เวลา	 (ดังภาพท่ี	 19)	หากกระท�าแล้วมี

อาการปวดให้ลดระดับการแอ่นหลังลงได้ตาม

ความเหมาะสม

  ท่�ที่	2	ท่�ยืนแอ่นหลัง

	 	 เริ่มจากยืนเท้าสะเอว	 ให้มืออยู่ค่อนมา

ทางด้านหลัง	แยกขาออกเล็กน้อย	เข่าเหยียดตรง	

แล้วแอ่นตัวไปด้านหลัง	 เกร็งค้างไว้	 30	 วินาที	

แลว้จงึกลบัมาทา่เดมิ	ทำาซำา้	10	ครัง้	วนัละ	2	เวลา	

หากมุมการแอ่นหลังทำาให้รู้สึกปวด	 ให้ผู้ฝึกลด

มุมแอ่นหลังให้น้อยลงมาอยู่ในช่วงที่ไม่มีอาการ

ปวด	ดังภาพที่	20

3.6  การดูแลตนเองเพือ่ป้องกนัการเกดิโรคระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ 

 การดูแลตนเองเพื่อป้องกนัโรคกระดูกและกลา้มเน้ือ ประกอบดว้ย  

1) ไม่ฝืนทาํงานต่อเน่ืองกนันานเกินกาํลงั ควรมีการพกัผ่อนระหว่างวนัให้ร่างกาย

ซ่อมแซมตนเอง 

2) บริหารร่างกายทุกวนั ดงัน้ี 

2.1) การป้องกนัและรักษาอาการปวดหลงั ทาํได้ดังนี ้

ท่าที ่1 นอนควํา่แอ่นหลงั 

เร่ิมจากนอนคว ํ่า ค่อยๆเพิ่มการแอ่นหลงั

ให้มากข้ึนท่ีลาํน้อย เหยียดขอ้ศอกยนัพื้น

เตม็ท่ีโดยสะโพกไม่ลอยจากพื้น แอ่นหลงั

เกร็งคา้งไว ้30 วินาที แลว้จึงกลบัมาท่า

เดิม ทาํซํ้ า 10 คร้ัง วนัละ 2 เวลา  (ดงัภาพ

ท่ี 1) หากกระทาํแลว้มีอาการปวดให้ลด

ร ะ ดับ ก า ร แ อ่ น ห ลัง ล ง ไ ด้ต า ม ค ว า ม

เหมาะสม 

 

ท่าที ่2 ท่ายนืแอ่นหลงั 

เร่ิมจากยืนเทา้สะเอว ใหมื้ออยู่ค่อนมาทางดา้นหลงั 

แยกขาออกเลก็นอ้ย เข่าเหยยีดตรง แลว้แอ่นตวัไปดา้นหลงั 

เกร็งคา้งไว ้30 นาที แลว้จึงกลบัมาท่าเดิม ทาํซํ้ า 10 คร้ัง วนั

ละ 2 เวลา เช่นกนั หากมุมการแอ่นหลงัทาํใหรู้้สึกปวด ใหผู้ ้

ฝึกลดมุมแอ่นหลงัใหน้อ้ยลงมาอยูใ่นช่วงท่ีไม่มีอาการปวด 

 

ภาพที ่18 นอนคว ํา่แอ่นหลงั 

ภาพที ่19 ท่ายนืแอ่นหลงั 

ภ�พที่	19	ท่านอนควำ่าแอ่นหลัง

ภ�พที่	20	ท่ายืนแอ่นหลัง

3.6		 ก�รดูแลตนเองเพื่อป้องกันก�รเกิดโรคระบบโครงร่�งและกล้�มเนื้อ

การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคโครงร่างและกล้ามเนื้อ	ประกอบด้วย 

1)	 ไม่ฝืนทำ�ง�นต่อเนื่องกันน�นเกินกำ�ลัง	ควรมีก�รพักผ่อนระหว่�งวันให้ร่�งก�ย

ซ่อมแซมตนเอง

2)	 บริห�รร่�งก�ยทุกวัน	ดังนี้

	 2.1)	 ก�รป้องกันและรักษ�อ�ก�รปวดหลัง	ทำ�ได้ดังนี้
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 2.2)	 ก�รป้องกันและรักษ�อ�ก�รปวดคอและบ่�ไหล่	

 ท่�ที่	1	ท่�ต้�นก�รเหยียดคอ

 ประสานมือบริเวณท้ายทอย	 ดันศีรษะไปด้านหลังต้านกับมือ	 โดยไม่

เคลื่อนไหวศีรษะ	ค้างไว้	10	วินาที	ทำาซำ้า	3	ครั้ง	ดังภาพที่	21

 ท่�ที่	2		ท่�ยืดกล้�มเนื้อ

 ทำาได้โดย	 เร่ิมจากยกแขนขึ้นเหยียดตรง	 เอามือด้านที่ยกมาแตะไหล่	ด้าน

หลงัอีกข้างหนึง่	ใชม้อือกีดา้นจบัตรงปลายศอก	และดึงขอ้ศอกเขา้หาศรีษะ	ขณะดึงเอยีงศรีษะเขา้หา

ด้านที่ดึงเล็กน้อย	ดังภาพที่	22

ภ�พที่	21	ท่าต้านการเหยียดคอ

2.2)  การป้องกนัและรักษาอาการปวดคอและบ่าไหล่  

 ท่าที ่1 ท่าต้านการเหยยีดคอ 

 ประสานมือบริเวณทา้ยทอย ดนัศีรษะไปกา้นหลงัตา้นกบัมือ โดยไม่เคล่ือนไหวศีรษะ 

คา้งไว ้10 วนิาที ทาํซํ้ า 3 คร้ัง ดงัภาพ  

  

 

 

 

 

 

 ท่าที ่2  ท่ายดืกล้ามเนือ้ 

  ทาํไดโ้ดย เร่ิมจากยกแขนข้ึนเหยยีดตรง เอามือดา้นท่ียกมาแตะไหล่ ดา้นหลงัอีก

ขา้งหน่ึง ใชมื้ออีกดา้นจบัตรงปลายศอก และดึงขอ้ศอกเขา้หาศีรษะ ขณะเอียงศีรษะเขา้หาดา้นท่ี

ดึงเลก็นอ้ย ดงัภาพ 

  

 

 

 

 

ภาพที ่ 20 ท่าตา้นการเหยยีดคอ 

ภาพที ่ 21 ท่ายดืกลา้มเน้ือ ภ�พที่	22	ท่ายืดกล้ามเนื้อ
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	 2.3)	 ก�รป้องกันและรักษ�อ�ก�รปวดข�

 ท่�ที่	1	ท่�นอนไขว่ห้�ง

	 นอนหงายเหยยีดขา	1	ข้าง	ส่วนขาอกีหนึง่ข้างให้งอเข่าขึน้แล้วไขว่ห้าง	เอา

มือจับข้อเท้า	 และจับเข่า	 แล้วดึงให้ข้อเท้าและเข่าเข้าหาตัว	 จนรู้สึกตึงบริเวณก้นย้อยหรือเหง้าขา	

ค้างไว้	 5	วินาที	 แล้ววางขาลง	ทำาอีกข้างหนึ่งแบบเดียวกัน	ควรทำาข้างละ	5-10	ครั้งต่อวัน	 ดังภาพ 

ที่	23	

 2.3) การป้องกนัและรักษาอาการปวดขา 

 ท่าที ่1 นอนไขวห่า้ง 

นอนหงายเหยยีดขา 1 ขา้ง ส่วนขาอีกหน่ึงขา้งใหง้อเข่าข้ึนแลว้ไขวห้า้ง เอามือจบัขอ้เทา้ 

และจบัเข่า แลว้ดึงใหข้อ้เทา้เขา้หาตวั จนรู้สึกตึงบริเวณกน้ยอ้ยหรือเหงา้ขา คา้งไว ้5 วนิาที แลว้

วางขาลง ทาํอีกขา้งหน่ึงแบบเดียวกนั ควรทาํขา้งละ 5-10 คร้ังต่อวนั ดงัภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่22 นอนไขวห่า้ง 
ภ�พที่	23	ท่านอนไขว่ห้าง
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 ท่�ที่	2	ท่�นั่งเหยียดข�

	 นั่งตัวตรงบนเก้าอี้	 ยกขาขึ้นเหยียดตรงโดยให้ปลายเท้าตั้งฉากกับลำาตัว	 

หลังจากนั้นค่อยๆ	นวดจากต้นขาลงไปเรื่อยๆ	ดังภาพที่	24	

	 2.4)	 ก�รป้องกันและรักษ�อ�ก�รปวดข้อมือ

 ท่�ที่	1	ท่�บิดข้อมือ 

	 ทำาได้โดยเหยียดแขนให้ตรง	 แบฝ่ามือออกโดยหันฝ่ามือออกด้านนอก	 

ให้ปลายนิ้วชี้ลง	แล้วใช้มืออีกข้างดึงปลายนิ้วมือเข้าหาตัวค้างไว้	 10	 วินาที	ทำาสลับกันทั้ง	 2	ข้าง	 

ดังภาพที่	25

ท่าที ่2 ท่านัง่เหยยีดขา 

นัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี ยกขาข้ึนเหยยีดตรงโดยใหป้ลายเทา้ตั้งฉากกบัลาํตวั หลงัจากนั้น

ค่อยๆนวดจากขาลงไปเล่ือยๆ ดงัภาพ  

 

2.4) การป้องกนัและรักษาอาการปวดข้อมอื 

 ท่าที ่1 ท่าบิดขอ้มือ  

ทาํไดโ้ดยเหยยีดแขนใหต้รง แบฝ่ามือออกใหสุ้ด แลว้ใชมื้ออีกขา้งดึงปลายน้ิวมือเขา้หา

ตวัโดยทาํสลบักนัทั้ง 2 ขา้ง ดงัภาพ 

 

 

 

 

   

 

ภาพที ่23 ท่านัง่เหยยีดขา 

ภาพที ่24 ท่าบิดขอ้มือ 

ภ�พที่	24	ท่านั่งเหยียดขา

ท่าที ่2 ท่านัง่เหยยีดขา 

นัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี ยกขาข้ึนเหยยีดตรงโดยใหป้ลายเทา้ตั้งฉากกบัลาํตวั หลงัจากนั้น

ค่อยๆนวดจากขาลงไปเล่ือยๆ ดงัภาพ  

 

2.4) การป้องกนัและรักษาอาการปวดข้อมอื 

 ท่าที ่1 ท่าบิดขอ้มือ  

ทาํไดโ้ดยเหยยีดแขนใหต้รง แบฝ่ามือออกใหสุ้ด แลว้ใชมื้ออีกขา้งดึงปลายน้ิวมือเขา้หา

ตวัโดยทาํสลบักนัทั้ง 2 ขา้ง ดงัภาพ 

 

 

 

 

   

 

ภาพที ่23 ท่านัง่เหยยีดขา 

ภาพที ่24 ท่าบิดขอ้มือ ภ�พที่	25	ท่าบิดข้อมือ
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