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ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเข่า 

 

 

รู้จกักายวภิาคเบือ้งต้นของเข่า.  

เข่าเป็นขอ้ต่อท่ีใหญ่ท่ีสุดของร่างกายคนเรา ประกอบดว้ยส่วนล่างของกระดูกตน้ขา 

(femur) ส่วนบนของกระดูกแขง้ (tibia) และกระดูกสะบา้ (patella) กระดูกเหล่าน้ีเช่ือม

กนัไวด้ว้ยเอน็ยดึ (ligaments) และกระดูกอ่อน (cartilage) รวมถึง meniscus หรือกคื็อ

หมอนรองกระดูก ตรงส่วนท่ี femur กบั tibia มาบรรจบกนั 

จะมีการวดัระยะการเคล่ือนไหวของเข่าเป็นองศาในแต่ละกิจกรรม เช่น 65° ส าหรับ
การเดิน 70° ส าหรับการกม้หยบิของท่ีพ้ืน 85° ส าหรับการข้ึนบนัได และ 95° ส าหรับ
การนัง่และยนืแบบสบายๆ 

 



อาการบาดเจบ็ของเข่าที่พบบ่อย 
เพราะเข่าเป็นขอ้ต่อท่ีเราใชง้านหนกัสุดในร่างกาย เลยบาดเจบ็ไดง่้ายกวา่ส่วนอ่ืนๆ แต่
ถา้คุณศึกษาหาความรู้ไว ้ กจ็ะยิง่เตรียมรับมือสถานการณ์ท่ีอาจท าใหเ้ข่าบาดเจบ็ไดท้ั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 
เข่าดา้นนอก (iliotibial band หรือ IT band) เป็นบริเวณท่ีเน้ือเยือ่หนากวา่ส่วนอ่ืน เร่ิม
จากดา้นนอกของเชิงกราน ต่อมาจนถึงดา้นนอกของเข่า IT band ช่วยเร่ืองการทรงตวั
ของเข่าระหวา่งท ากิจกรรมทางกายต่างๆ เข่าดา้นนอกเลยมกัปวดหรืออกัเสบถา้ใชง้าน
หนกัเกินไป จนเกิดอาการปวดเข่าทางดา้นนอก (iliotibial band syndrome (ITBS)) กลุ่ม
เส่ียงคือนกัว่ิง นกัปีนเขา/เดินป่า และคนท่ีเคล่ือนไหวเยอะๆ 
เสน้เอน็ไขวห้นา้หวัเข่า (anterior cruciate ligament (ACL)) มกัฉีกขาดไดง่้ายตอนท า
กิจกรรมอยา่งการว่ิง หรือตอนกระโดดข้ึนและกระแทกลง นอกจากน้ีเอน็ยดึอ่ืนๆ ก็
อาจฉีกขาดไดเ้ช่นกนั 
หมอนรองกระดูกเข่า (meniscus) จะท าหนา้ท่ีปกป้องขอ้เข่า ดูดซบัแรงกระแทก เลยฉีก
ขาดไดง่้ายตอนบิดตวั หมุนตวั หรือตอนชะลอฝีเทา้ 
 
ส่วนอืน่ของเท้าเกีย่วข้องยงัไงกบัเข่า 
กลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ของเทา้ จะรองรับเข่าอีกที โดยเฉพาะกลา้มเน้ือตน้ขา 
(quadriceps), กลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงั (hamstrings) และกน้ (glutes) เราจึงควรบริหาร
ใหก้ลา้มเน้ือท่ีวา่แขง็แรงเขา้ไว ้เข่าถึงจะแขง็แรงตาม ไม่เกิดอาการบาดเจบ็ง่ายๆ 
กลา้มเน้ือตามจุดต่างๆ เช่น ตน้ขา ตน้ขาดา้นหลงั สะโพก และกน้ จะช่วยพยงุเข่า ถา้
อยากทรงตวัดีๆ กต็อ้งบริหารและยดืเหยยีดกลุ่มกลา้มเน้ือท่ีวา่ 
 

 

 



ท่าน่ังทีค่วรเลีย่งส าหรับผู้ต้องการถนอมสุขภาพหัวเข่า 

 

ควรนัง่บนเกา้อ้ีสูงระดบัเข่า ซ่ึงเม่ือนัง่หอ้ยขาแลว้ฝ่าเทา้จะวางราบกบัพ้ืนพอดี ไม่ควร 

นัง่พบัเพียบ นัง่ขดัสมาธิ นัง่คุกเข่า นัง่ยอง ๆ หรือ นัง่ราบบนพ้ืน รวมถึงการนัง่ไขวห่า้ง 

เพราะจะท าใหผ้วิขอ้เข่าเส่ือมเร็วมากข้ึน 

หรือควรนอนบนเตียงท่ีมีความสูงระดบัหวัเข่า นัง่แลว้เทา้ขนาบพ้ืนพอดี 

ไม่ควรนอนบนพ้ืน เพราะหากเวลาจะลุกนัง่ ลุกยืน่ จะใชแ้รงกดหวัเข่าเยอะยิง่ข้ึน จึง

ก่อใหเ้กิดเข่าเส่ือมก่อนวยัอนัควร 

 

 



การยนืทีถู่กต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรยนืตรง ขากางออกเลก็นอ้ย ใหน้ ้าหนกัตวัลงบนขาทั้งสองขา้งเท่า ๆ กนั ไม่ควร ยนื

เอียงลงน ้ าหนกัตวับนขาขา้งใดขา้งหน่ึง เพราะจะท าใหเ้ข่าท่ีรับน ้าหนกัมากกวา่เกิด

อาการปวดได ้เช่นท่าหยอ่นขา พกัขา เป็นตน้ 

 

 

 



เดนิอย่างไรให้เข่าแขง็แรง 

 

1. ปรับท่าเดนิ 

 

เพราะท่าเดินท่ีถูกตอ้งจะช่วยใหบุ้คลิกดีข้ึนและดูสง่างาม โดย 

ตามองตรง ไม่กม้ศีรษะ เพราะการกม้ศีรษะ จะไปเพ่ิมการลงน ้ าหนกัท่ีกระดูกสนัหลงั

บริเวณคอและหลงั ท าใหมี้อาการปวดคอ บ่า ไหล่ และหลงัตามมาได ้

ตั้งล าตวัตรง ไหล่สองขา้งอยูใ่นแนวขนาน เพ่ือใหก้ระดูกสนัหลงัเกิดความสมดุลไม่ลง
น ้ าหนกัไปท่ี กระดูกสนัหลงัขา้งใดขา้งหน่ึง แกวง่แขนซา้ย – ขวาสลบักนั โดยสลบั

หนา้ – หลงัดว้ย เพ่ือความสมดุลของร่างกาย 



ไม่เกร็งระหวา่งเดิน ผอ่นคลายตั้งแต่มือ ขอ้น้ิวมือ อาจจะงอขอ้ศอกเลก็นอ้ย และกา้ว

เทา้ใหเ้หมาะสม ไม่ยาว ไม่สั้นจนเกินไป จะลดอาการปวดเกร็งของเข่า และกลา้มเน้ือ

ตน้ขาได ้

ขณะท่ีเดินใหล้งน ้ าหนกัท่ีสน้เทา้ก่อน ตามมาดว้ย เหยยีบเทา้ใหเ้ตม็ฝ่าเทา้ ส่วนเทา้อีก

ขา้งใหย้กสน้เทา้ข้ึน ก่อนเช่นกนั จะเป็นการช่วยบริหารกลา้มเน้ือหนา้แขง้ 

การออกก าลงักายโดยการเดิน ควรมีท่าทางในการเดินท่ีถูกตอ้ง นอกจากจะช่วยให้

ร่างกายแขง็แรงแลว้ยงัช่วยในเร่ืองของบุคลิกภาพท่ีดีอีกดว้ย 

ท่าเดินออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งคือหลงัตรง การกา้วไม่ควรยาวเกินไปควรกา้วสั้นๆแต่

กา้วถ่ี มีการแกวง่แขนประกอบ ไม่กม้หนา้ 

ความเร็วในการเดิน ความเร็วในการเดินท่ีเหมาะสมของแต่ละคนไม่เท่ากนั มีหลกัการ

ง่ายๆคือ เราจะตอ้งเหน่ือยแต่ยงัสามารถพดูคุยไดป้กติ ไม่ถึงขั้นหอบ หายใจไม่ทนั แต่

อยา่งนอ้ยตอ้งมีเหง่ือออกบา้ง และรู้สึกวา่ตอ้งหายใจมากกวา่ปกติ หวัใจท างานมากกวา่

ปกติ  

ระยะเวลาถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั ควรจะเดินต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย 20-30 นาทีต่อคร้ัง 

หรือใครท่ีเร่ิมเดินใหม่อาจแบ่งเป็นสองรอบรอบละ 15 นาที พกัระหวา่งรอบ 2-3 นาที 

เท่าน้ีการเดินของเรากจ็ะเหมาะสมต่อการออกก าลงักายและเผาผลาญพลงังาน 

 

 

 

 

 



2. เลอืกรองเท้าที่เหมาะสม 

 

เลือกรองเทา้ดี ส่งผลใหสุ้ขภาพหวัเข่าของคุณดีตามไปดว้ย แต่ก่อนอ่ืนหากคุณคิดจะ

เปล่ียนรองเทา้ คุณตอ้งท าความเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีก่อน 

 

2.1) เข้าใจเท้า 

รองเทา้ท่ีเหมาะสมนั้นมีหลกันิดเดียว คือใส่แลว้สบาย เดินไดท้ั้งวนั แต่ถา้รองเทา้ท่ีคุณ

สวมใส่ไม่เหมาะสม เช่น ใส่รองเทา้หนา้แคบหรือรองเทา้สน้สูง อาจท าใหเ้กิดอาการ

ปวดเทา้หรือมีความผดิปกติกบัรูปเทา้ เน่ืองจากเทา้ถูกบีบรัด ท่ีพบบ่อยคือ อาการหวัแม่

เทา้เกหรือบิดเขา้สู่น้ิวช้ีมากไป จนบางทีเกิดการซอ้นทบั ซ่ึงเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการรับ

น ้ าหนกัท่ีไม่เหมาะสมและปวดเทา้นัน่เอง ถา้คุณมีอาการปวดเทา้อยูแ่ลว้ แต่ยงัเลือก

สวมรองเทา้ไม่เหมาะสมกอ็าจส่งผลใหมี้อาการปวดเทา้เร้ือรังต่อไปไดอี้ก เพราะ



รองเทา้นั้นส าคญั จึงควรเลือกรองเทา้ใหเ้หมาะกบัเทา้ เพ่ือไม่ใหส่้งผลเสียภายหลงั 

ดงัน้ี 

2.2) เลอืกซ้ือรองเท้า 

- ช่วงบ่ายเหมาะสมท่ีสุด ถา้คุณตอ้งเดินในช่วงกลางวนั ควรเลือกซ้ือรองเทา้ช่วงบ่าย ๆ 

เพราะเทา้จะมีขนาดใหญ่ข้ึนเม่ือผา่นการเดินมาตลอดทั้งวนั เน่ืองจากเลือดไหลเวียนลง

สู่เทา้มากข้ึน จึงเหมาะท่ีจะเลือกรองเทา้ เพ่ือป้องกนัปัญหารองเทา้คบั แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

กิจกรรมและชีวิตประจ าวนัดว้ย  

 

- เลือกคู่ท่ีขนาดเหมาะสม คือสน้เทา้จะชิดสน้รองเทา้พอดี และส่วนหวัรองเทา้จะเหลือ
พ้ืนท่ีเท่ากบัความกวา้งของหวัแม่โป้งมือเม่ือวดัจากน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้ง

เป็นน้ิวหวัแม่เทา้เสมอไป และส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของรองเทา้ควรตรงและพอดีกบั

ต าแหน่งท่ีกวา้งท่ีสุดของเทา้ 

 

- ใส่แลว้น่ิมสบาย เลือกรองเทา้ท่ีไม่มีตะเขบ็แขง็ รองเทา้ท่ีท าจากหนงัแทม้กัมีความ

ยดืหยุน่และระบายอากาศดีกวา่หนงัเทียม  

 

- ลองก่อนเสมอ เทา้คนเราสองขา้งไม่เท่ากนั จึงควรลองรองเทา้ทั้งสองขา้งและเดินไป

มาดว้ยวา่สบายเทา้หรือไม่ 

 



- เผือ่ท่ีกนัคบั อุปกรณ์เสริมในรองเทา้ต่าง ๆ เช่น แผน่รองเทา้ แผน่กนัรองเทา้กดั ฯลฯ 

จะท าใหร้องเทา้ของคุณคบัข้ึน หากตอ้งใชอุ้ปกรณ์เหล่านั้นควรเลือกรองเทา้ท่ีมีขนาด

ใหญ่ข้ึนเลก็นอ้ย 

 

- ไม่คีบดีกวา่ การใส่รองเทา้คีบท าใหเ้กิดการเสียดสีบริเวณร่องน้ิวเทา้ ไม่เหมาะในบาง

คนท่ีเทา้ชา ซ่ึงอาจเกิดแผลโดยไม่รู้ตวั  

 

- แบนไปไม่ดี ความแบนราบของพ้ืนรองเทา้ ไม่เหมาะกบัสรีระเทา้ต่อการรับน ้าหนกั 

ดงันั้นหากใส่รองเทา้แตะ ควรเลือกรองเทา้ท่ีมีพ้ืนน่ิมและเสริมบริเวณอุง้เทา้จะดีกวา่ 

 

- รองเทา้สองชัว่โมง การใส่สน้สูงนาน ๆ อาจมีปัญหาปวดฝ่าเทา้ส่วนหนา้ ผวิฝ่าเทา้

บริเวณดงักล่าวอาจดา้นและแขง็เป็นไตเพราะตอ้งรับน ้าหนกัมาก ดงันั้นควรใส่สน้สูง

เม่ือจ าเป็น เช่น ออกงานกลางคืน และไม่ควรใส่นานเกิน 2–3 ชัว่โมง 

 

2.3)รองเท้าที่เหมาะสมในแต่ละคน 

 

- นกักีฬา ควรเลือกซ้ือรองเทา้กีฬา หลงัจากเดินสกัพกัหรือหลงัจากเล่นกีฬาเสร็จ เพราะ

เทา้จะมีขนาดเดียวกนักบัขณะเล่นกีฬา ควรเลือกรองเทา้ท่ีมีพ้ืนน่ิม และมีความยดืหยุน่

เพ่ือรองรับแรงกระแทกไดดี้ หากกีฬาท่ีเล่นใชป้ลายเทา้เป็นส่วนมาก เช่น การว่ิง ควร

เลือกรองเทา้ท่ีออกแบบใหร้องรับแรงกระแทกส่วนหนา้โดยเฉพาะ 



 

- คนเทา้แบน มีทั้งแบบถาวรและชัว่คราว ฝ่าเทา้แบนท าใหป้วดบริเวณกลางฝ่าเทา้ 

เน่ืองจากเอน็ซ่ึงท าหนา้ท่ียกอุง้เทา้ถูกดึงยดึ ดงันั้นหากคุณเป็นคนฝ่าเทา้แบนชัว่คราว

(คือเทา้แบนเม่ือเหยยีบพ้ืนเท่านั้น)ควรสวมรองเทา้ท่ีเสริมอุง้เทา้(บริเวณพ้ืนรองเทา้

ดา้นในช่วงกลางท่ีนูนข้ึน)เพ่ือช่วยเสน้เอน็พยงุอุง้เทา้ มีท่ีหุม้ดา้นขา้งและหลงัเทา้ เพ่ือ
พยงุไม่ใหส้น้เทา้บิดและเทา้ลม้เขา้ดา้นใน แต่หากฝ่าเทา้แบนถาวร ซ่ึงมกัมีเทา้

ส่วนกลางกวา้งกวา่ปกติ ควรเลือกรองเทา้ท่ีดา้นขา้งกวา้ง และมีพ้ืนน่ิมใส่สบาย 

 

- คนอุง้เทา้สูง จะมีปัญหาปวดบริเวณฝ่าเทา้ดา้นหนา้และสน้เทา้ เพราะการรับน ้ าหนกั

ของอุง้เทา้ส่วนกลางหายไป รองเทา้จึงควรมีลกัษณะเสริมอุง้เทา้ส่วนกลาง(ยกนูนช่วง

กลางฝ่าเทา้และเสริมอุง้เทา้)เพ่ือช่วยกระจายน ้าหนกัจากฝ่าเทา้ดา้นหนา้และสน้เทา้มา

ท่ีอุง้เทา้ ควรเลือกรองเทา้ท่ีมีพ้ืนน่ิมและมีความยดืหยุน่ 

 

- คนปวดสน้เทา้ การปวดสน้เทา้ส่วนใหญ่เกิดจาก จุดยดึพงัผดืบริเวณสน้เทา้อกัเสบ ซ่ึง

มกัปวดมากในการเดินกา้วแรกหลงัต่ืนนอน เพราะพงัผดืถูกยดืทนัทีทนัใด รองเทา้ท่ี

เหมาะกบัปัญหาน้ี ควรมีพ้ืนน่ิม มีสน้เลก็นอ้ยเพ่ือถ่ายน ้ าหนกัไปยงัเทา้ส่วนหนา้ การ

ใส่รองเทา้ท่ีมีการเสริมอุง้เทา้ และนวดฝ่าเทา้ก่อนลุกจากเตียง รวมถึงการบริหารยดืเอน็

ร้อยหวายซ่ึงท าไดโ้ดย นัง่เหยยีดขาขา้งท่ีตอ้งการยดืไปดา้นหนา้ และใชผ้า้คลอ้งท่ี

ปลายเทา้เอาไว ้ ขาอีกขา้งชนัเข่าข้ึน และออกแรงดึงปลายผา้ทั้งสองขา้งเขา้หาตวัจน

รู้สึกวา่น่องตึง คา้งไว ้10 วินาที นบัเป็น 1 คร้ัง ท าวนัละ 10-15 คร้ัง จะช่วยลดการปวด

เทา้และลดการเกิดอาการช ้าได ้ 

 



- คนปวดฝ่าเทา้ดา้นหนา้ ปัญหาน้ีพบบ่อยในผูท่ี้ใส่รองเทา้สน้สูงเป็นประจ า และผูท่ี้มี

ภาวะหวัแม่เทา้เก ซ่ึงหวัแม่เทา้ไม่สามารถรับน ้ าหนกัได ้ภาระจึงตกอยูก่บัฝ่าเทา้บริเวณ

น้ิวช้ีถึงน้ิวกอ้ย เม่ือรับน ้ าหนกันาน ๆ จึงท าใหป้วด ดงันั้นผูท่ี้มีอาการน้ีจึงควรใส่

รองเทา้สน้เต้ีย มีพ้ืนน่ิม และมีหนา้รองเทา้กวา้ง เพ่ือลดการบีบและเสียดสีของเทา้ 

 

- คนเป็นเบาหวาน ผูป่้วยเบาหวานมกัมีปลายประสาทท างานผดิปกติ ท าใหเ้ทา้ชา มี

น้ิวเทา้หงิกงอ ท าใหฝ่้าเทา้ดา้นหนา้รับน ้าหนกัมากและน้ิวเทา้เสียดสีกบัหวัรองเทา้ จึง

ควรเลือกใส่รองเทา้พ้ืนน่ิม มีหวัลึกและกวา้ง หา้มใชร้องเทา้คีบ เพราะอาจท าใหเ้กิด

แผลบริเวณร่องน้ิวเทา้ไดโ้ดยไม่รู้ตวั 

 

เพียงเท่าน้ีจะท าใหก้ารเดินของคุณเป็นไปอยา่งราบร่ืน และหวัเข่าของคุณจะไดไ้ม่ตอ้ง

รับภาระหนกัๆอีกต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. เลีย่งการสวมส้นสูง 

 

เม่ือสวมสน้สูงจะ ท าใหห้ลงังอและมีการโนม้ตวัไปดา้นหนา้ ร่างกายจึงพยายามรักษา

สมดุลดว้ยการตา้น หรือเกร็งไม่ใหล้ าตวัและแผน่หลงัเอนไป ขา้งหนา้มากเกินไป 

ส่งผลใหแ้นวกระดูกสนัหลงัช่วงล่างแอ่นมากกวา่ปกติ ซ่ึงจะน า มาสู่อาการปวดหลงั 

และเข่า หากมีพฤติกรรมน้ีเป็นเวลานานๆ กจ็ะท าใหก้ระดูกเคล่ือนไป กดทบั

เสน้ประสาทได ้

 

 

 

 

 



ดูแลตัวเองอย่างไรหากอยากใส่ส้นสูง? 
 

ถา้จะใส่รองเทา้สน้สูง ควรอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมาก ไม่ควรเกิน 1-2 น้ิว หากนัง่อยูก่บั

โต๊ะหรือเดินอยูใ่นท่ีท างานควรมีรองเทา้มาเปล่ียนจะไดไ้ม่ตอ้งเขยง่เกร็งกนัไปทั้งวนั 

เป็นการใหเ้ทา้ไดพ้กับ่อยๆ หมัน่ออกก าลงักายบริหารตน้ขาเพ่ือสร้างกลา้มเน้ือให ้

แขง็แรงพร้อมใชง้าน 

 

กลบัมาถึงบา้นพาเทา้ไปแช่น ้าอุ่นและนวดเทา้เพ่ือผอ่นคลายเสียบา้ง จะท าใหเ้ลือดลม

ไหลเวียนไดดี้ เพียงเท่าน้ีคุณกจ็ะสามารถมีความสุข และมัน่ใจกบัการใส่รองเทา้สน้สูง

ไดอ้ยา่งสง่างามและปลอดภยัแลว้ล่ะครับ 

 

เลีย่งการขึน้ลงบันไดบ่อยๆ 

การข้ึนลงบนัไดในแต่ละคร้ังควรวางแผนในการหยบิของดีๆ เพ่ือจะไม่ไดไ้ม่ท าใหเ้รา

ตอ้งข้ึน ลง บนัไดบ่อยๆ โดยเฉพาะกบัผูสู้งอาย 



หากมเีหตุจ าเป็นต้องขึน้บนัไดบ่อยๆท าอย่างไร 

1. ไหวว้านผูอ่ื้นใหไ้ปท าธุระให ้

2. สร้างความแขง็แรงใหก้ลา้มเน้ือขา โดยการออกก าลงัตน้ขาสม ่าเสมอ 

3.ลดน ้าหนกั เพ่ือใหเ้คล่ือนไหวคล่องตวั ลดแรงกดทบัของขอ้ต่อ 

4.สวมใส่อุปกรณ์พยงุหวัเข่า จะช่วยในการลดแรงกระแทก และลดภาระการรับ

น ้ าหนกัของขอ้เข่าไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สวมใส่อุปกรณ์พยุงหัวเข่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่อุปกรณ์พยงุหวัเข่าท่ีมีคุณภาพสูง มีมาตรฐานรองรับ มีสปริงรองรับน ้ าหนกั เพ่ือ

ช่วยผอ่นแรงขอ้เข่า 

ที่รัดเข่าของ Arukou จึงตอบโจทยผ์ูท่ี้ตอ้งการถนอมหวัเข่าเป็นอยา่งมา 



ทานอาหารแบบไหนบ ารุงข้อเข่าเส่ือมทีผู้่ป่วยข้อเข่าเส่ือมควร

รับประทาน 

ผูท่ี้เป็นโรคขอ้เข่าเส่ือม หรือมีอาการปวดหวัเข่าจากสาเหตุอ่ืนๆ การมีน ้ าหนกัตวัท่ีมาก

เกินไปจะยิง่ท าใหอ้าการลุกลามหรือหายชา้ จึงควรปรับพฤติกรรมการใชชี้วิต ซ่ึงส่วน

หน่ึงกคื็อการปรับการกินอาหาร แมว้า่อาหารท่ีกินนั้นจะไม่ไดช่้วยในการรักษาโรค

โดยตรง แต่หากผูป่้วยไดรั้บสารอาหารท่ีเหมาะสมกจ็ะลดปัญหาเร่ืองน ้ าหนกัตวั และ

ลดโอกาสการเกิดการอกัเสบ อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้างขอ้กระดูกรวมถึงกลา้มเน้ือให้

แขง็แรงไดอี้กทางหน่ึง 

 

 

 



อาหารทีผู้่ป่วยข้อเข่าเส่ือมควรรับประทาน 

 

 

 

อาหารมีกรดไขมันโอเมก้า-3 สูง โดยเฉพาะอาหารทะเล เช่น ปลาทะเล ปลาแซลมอน 

หรือแมแ้ต่ปลาน ้าจืดประเภทปลาเน้ือขาว จะช่วยบ ารุงขอ้ต่อกระดูกใหแ้ขง็แรง และลด
อาการปวดหรืออกัเสบในผูป่้วยท่ีมีขอ้เข่าอกัเสบ และลดอาการติดแขง็บริเวณขอ้ต่างๆ   

 

 

 



 

 

อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอสิระหรือเบต้าแคโรทีนสูง โดยเฉพาะผกัต่างๆ อยา่งใบยอ 

ยอดแค ผกัโขม ผกัคะนา้ บรอกโคลี ผกักระเฉด ถัว่งอก อีกทั้งยงัควรกินผกัใหห้ลากสี 

เช่น มะเขือเทศสีแดง แครอทสีสม้ กะหล ่าปลีสีม่วง ขา้วโพดและฟักทองสีเหลือง 

เพราะจะไดวิ้ตามินท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะผกัใบเขียวต่างๆ จะมีวิตามินเคท่ีมีส่วน

ช่วยในการบ ารุงกระดูกค่อนขา้งสูง 

 



 

 

อาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น อลัมอนดอ์บ งาด า นมและผลิตภณัฑจ์ากนม ถัว่เหลืองและ

ผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลือง เช่น น ้ าเตา้หู ้ เตา้หูห้ลอด แมแ้ต่การกินปลาตวัเลก็ตวันอ้ยกจ็ะ

ช่วยเพ่ิมแคลเซียมใหก้ระดูกแขง็แรง ทั้งน้ีควรจะกินอาหารท่ีมีวิตามินดีสูง จ าพวก นม 

ไข่ ปลาซาดีน ควบคู่กนัไปไดด้ว้ย เพราะวิตามินดีจะช่วยเร่ืองการดูดซึมแคลเซียมเขา้สู่

ร่างกายไดดี้ข้ึน 

 

 

 

 

 



 

อาหารที่อุดมด้วยวติามนิซี โดยเฉพาะผลไมต่้างๆ เช่น ฝร่ัง สม้ สบัปะรด มะละกอสุก 

เพราะวิตามินซีจะช่วยตา้นการเกิดอนุมูลอิสระอีกทางหน่ึง 

 

 
 

อาหารที่มีสารกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ เช่น เชอร์ร่ี บลูเบอร์ร่ี แอปเป้ิล ชาเขียว หวัหอม 

และมะเขือเทศ จะมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ เพ่ิมประสิทธิภาพการดูดซึมวิตามินซี สร้าง



ความแขง็แรงใหก้บัเน้ือเยือ่ ท าใหผ้นงัหลอดเลือดและเสน้เลือดฝอยแขง็แรง ลดโอกาส

เกิดการฟกช ้า บวม 

 
 

รับประทานอาหารประเภทอบ ต้ม ตุ๋น น่ึง ย่าง แทนประเภทผดั ทอด หรือแกงกะทิ เพ่ือ

ควบคุมน ้ าหนกัตวั 

 

 

 

 

 

 



อาหารทีผู้่ป่วยข้อเข่าเส่ือมควรหลกีเลีย่ง 

 

 

อาหารเสริมและวติามินส าเร็จรูป หากตอ้งการกินควรปรึกษาแพทยก่์อน แพทยจ์ะเป็น

ผูวิ้นิจฉยัวา่ผูป่้วยขาดวิตามินชนิดใดหรือไม่ และจะก าหนดใหกิ้นในปริมาณท่ี



เหมาะสม เพราะอาหารเสริมหรือวิตามินบางอยา่งกไ็ม่มีความจ าเป็น มีราคาสูง และ

หากไดรั้บมากเกินไปกลบัจะเป็นโทษมากกวา่มีประโยชน ์

 

 

อาหารเคม็หรืออาหารที่มีโซเดยีมสูง หลีกเล่ียงการปรุงอาหารดว้ยเกลือ ซีอ้ิว น ้าปลา 

ซอสปรุงรส และการกินอาหารเคม็ อาหารแปรรูป หมกั ดอง รวมถึงขนมถุงกรุงกรอบ 

เพราะอาหารท่ีมีโซเดียมสูงอาจส่งผลใหเ้ซลลเ์กบ็น ้ าไวม้ากเกินไปจนร่างกายบวมน ้ า 

 

 

อาหารหวานหรืออาหารที่มีน า้ตาลมาก เพราะอาจกระทบต่อการตอบสนองของ

ภูมิคุม้กนัในร่างกาย ท าใหแ้ผลหรือกลา้มเน้ือบริเวณหวัเข่าเกิดอกัเสบไดง่้ายข้ึน 

 



 

แป้งขดัขาว เช่น ขนมปังขา้ว พาสตา้ ซีเรียล ธญัพืชขดัขาว อาจกระตุน้การอกัเสบของ

ขอ้ต่อกระดูก 

 

 

อาหารทอดหรืออาหารที่มีไขมันอิม่ตวัมากนอกจากท าใหน้ ้าหนกัตวัเพ่ิมแลว้ อาจเพ่ิม

การอกัเสบได ้จึงควรหลีกเล่ียง เช่น หมูทอด ไก่ทอด ทอดมนั ลูกช้ินทอด กลว้ยแขก เฟ

รนซฟ์ราย เคก้ ไอศกรีม 

   

 



 

เนือ้สัตว์ที่ปรุงด้วยอณุหภูมิสูงนานๆ นอกจากเสียคุณค่าทางอาหารแลว้ จะท าใหเ้กิด

สาร AGEs (Advanced Glycation End Products) ท่ีอาจท าใหเ้กิดการอกัเสบของขอ้ต่อ

ต่างๆ 

 

 

เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ อาจกระตุน้อาการต่างๆ ใหรุ้นแรงข้ึน และอาจเกิดปฏิกิริยากบัยา

ท่ีกินอยู ่ท าใหย้าออกฤทธ์ิไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร และส่งผลกระทบอ่ืนๆ ตามมา 

 



 

กาแฟหรือเคร่ืองดืม่ที่มคีาเฟอนี เพราะคาเฟอีนจะท าใหร่้างกายขบัแคลเซียมออกมา

ทางปัสสาวะ จนอาจท าใหแ้คลเซียมในร่างกายเสียสมดุล หากไดรั้บในปริมาณมากๆ 

เป็นประจ าอาจท าใหม้วลกระดูกบางลงดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ออกก าลงักายอย่างไร ช่วยยดือายุการใช้งานหัวเข่า 

 

ยดืเหยยีดเข่าด้านนอก 

ยดืเหยยีดและวอร์มเข่าดา้นนอกสกัพกั แลว้ค่อยออกก าลงัหนกัๆ ถึงจะช่วยใหเ้ข่า

แขง็แรง ไม่บาดเจบ็ง่ายๆ 

ยนืไขวข้าซา้ยหนา้ขาขวา แลว้ยกแขนข้ึนไปสูงๆ จากนั้นโนม้ตวัท่อนบนไปทางซา้ย

ใหไ้ดไ้กลท่ีสุด โดยไม่งอเข่า สลบัขาขวามาไวข้า้งหนา้แลว้ท าซ ้ า แต่โนม้ตวัไปทางขวา

แทน 

นัง่บนพ้ืน ยดืขาไปขา้งหนา้ ไขวข้าทบัอีกขา้ง แลว้ดึงเข่าเขา้หาตวัใหไ้ดม้ากท่ีสุด คา้ง
ไวท่้าน้ี 2 - 3 วินาที จากนั้นสลบัท าอีกขา้ง 

เดินเร็วเพ่ือวอร์มก่อนออกก าลงักายท่ีหนกักวา่ เข่าดา้นนอกจะไดย้ดืหยุน่พอ 

 



ท ากายภาพหลงัผ่าตัด 
 

 

 ถา้เพ่ิงผา่เข่าหรือเปล่ียนเข่า กต็อ้งบริหารและยดืเหยยีดเพ่ือเพ่ิมระยะการเคล่ือนไหว 

โดยท าตามท่ีคุณหมอแนะน า วา่ควรเร่ิมยดืเหยยีดเม่ือไหร่หลงัผา่ตดั ท่าบริหารท่ี

แนะน ากเ็ช่น 

น่ังงอเข่า - ใหน้ัง่บนเกา้อ้ีท่ีแขง็แรงมัน่คง แลว้ลากเทา้ขา้งหน่ึงไปขา้งหลงั ใตเ้กา้อ้ี ให้

ไดไ้กลท่ีสุด โดยท่ียดึตน้ขาแนบไวก้บัเกา้อ้ี คา้งท่าน้ีไว ้ 5 วินาที แลว้ไสเท่ากลบัไป

ขา้งหนา้ จากนั้นท าซ ้ าอีกขา้ง 

น่ังเตะเข่า - นัง่บนเกา้อ้ีท่ีแขง็แรงมัน่คง งอเข่า แลว้ค่อยๆ ยกขาขา้งหน่ึงข้ึนมาจนเหยยีด

ตรง คา้งไว ้5 วินาทีแลว้ค่อยๆ เอาลง จากนั้นท าซ ้ าอีกขา้ง 

ยกขาตรง - นอนชนัเข่าขา้งหน่ึง ขาอีกขา้งเหยยีดตรงแนบไปกบัพ้ืน จากนั้นค่อยๆ ยก

ขาท่ีเหยยีดตรงข้ึนมา แลว้ค่อยๆ เอาลง ท าซ ้ าขา้งละ 10 คร้ัง 



บริหารกล้ามเนือ้ต้นขา Quadriceps 

 
กคื็อกลา้มเน้ือตน้ขา ถา้กลา้มเน้ือส่วนน้ีแขง็แรง จะช่วยใหเ้คล่ือนไหวสะดวกรวดเร็ว 

ลองบริหารกลา้มเน้ือส่วนน้ีดว้ยท่าต่างๆ ดู 

บริหารโดยเกร็งตน้ขา จะดีต่อคนท่ีมีปัญหาเข่าเร้ือรังหรือเพ่ิงผา่เข่า ใหน้อนเหยยีดขา 

แลว้เกร็งกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหนา้คา้งไว ้ 5 วินาที เสร็จแลว้ผอ่นคลาย ท าซ ้ ากบัทั้ง 2 

ขา้ง 

ก้าวขาไปข้างหน้า (lunges) เพ่ือบริหารกลา้มเน้ือตน้ขา โดยยนืตวัตรง สองมือจบั

สะโพก กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหนา้ยาวๆ แลว้ยอ่ตวัหาพ้ืนจนขาซา้ยท ามุมตั้งฉาก เข่าท่ีอยู่

ดา้นหลงัจะลงไปเกือบติดพ้ืน ท าซ ้ าหลายๆ รอบ แลว้สลบัขา 

เคร่ืองเล่นในฟิตเนสท่ีแรงกระแทกต ่าๆ เช่น จกัรยานป่ันอยูก่บัท่ี หรือเคร่ืองเดินวงรี 

(elliptical) กช่็วยบริหารกลา้มเน้ือตน้ขาไดดี้แบบเข่า (แทบ) ไม่ตอ้งรับแรงกระแทกเลย 

เหมาะมากส าหรับคนท่ีเป็นขอ้อกัเสบ (arthritis) หรือเคยผา่เข่ามาก่อน ดีกวา่การว่ิง

เยอะ 



บริหารกล้ามเนือ้ต้นขาด้านหลงั hamstring 

กคื็อกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงั ถา้ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือส่วนน้ีวนัละคร้ัง และบริหารอีก

อาทิตยล์ะ 2 คร้ังข้ึนไป จะช่วยบรรเทาอาการปวดเข่า เคล่ือนไหวไดส้ะดวกข้ึน 

ก้มแตะปลายเท้า - ยนืตวัตรง แลว้กม้ลงโดยท่ียดึหลงัตรงและเกบ็พงุ ถา้แตะปลายเทา้

หรือขอ้เทา้ไดล้  าบากหรือไม่ไดเ้ลย ใหห้าเกา้อ้ีมาวางขา้งหนา้ แลว้พยายามโนม้ตวัไป

แตะท่ีนัง่แทน 

ยกส้นเท้า - เป็นท่าท่ีน่าจะช่วยได ้ โดยเร่ิมจากยนืใหป้ลายเทา้ขนานกนั มองตรงไป

ขา้งหนา้ แลว้ยกสน้เทา้ข้ึนมาขา้งหน่ึง พยายามแตะกน้ใหไ้ด ้

ท่าลาดดี - ยนืหลงัเกา้อ้ี วางมือบนพนกั จากนั้นงอเข่าขา้งหน่ึง เหมือนจะถีบไป

ดา้นหลงั เสร็จแลว้เอาขาลงตามเดิม ท าซ ้ าทั้ง 2 ขา้ง 



สะพานโค้ง - นอนชนัเข่า เกร็งกน้แลว้ค่อยๆ ยกสะโพกลอยสูงข้ึนจากพ้ืน 5 - 10 ซม. (2 

- 3 น้ิว) คา้งไวส้กัพกั จะก่ีวินาทีกต็ามสะดวก แลว้ค่อยๆ เอากน้ลง นอกจากช่วยบริหาร

กลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงัแลว้ ยงับริหารสะโพกกบักน้ดว้ย 

 

บริหารสะโพกกบัก้น 

 

กลา้มเน้ืองอขอ้ต่อสะโพก (hip flexors) และกลา้มเน้ือกน้ กส็ าคญัต่อการเดินเหิน ถา้

บริหารใหแ้ขง็แรง จะช่วยป้องกนัไม่ใหเ้ข่าขดัหรือปวดได ้ แถมท่าบริหารสะโพกและ

กน้ส่วนใหญ่ ท าแลว้ไดบ้ริหารกลา้มเน้ือตน้ขาดา้นหลงัไปในตวัดว้ย 



ลองบริหารท่าหอย (clamshell) โดยนอนตะแคง งอเข่า จากนั้นยกเข่าขา้งท่ีอยูด่า้นบน

โดยไม่ยกเทา้ คา้งไวส้กัพกั จะก่ีวินาทีกต็ามสะดวก แลว้ค่อยหุบขา ท าซ ้ า 10 - 12 คร้ัง 

แลว้สลบัขา้ง[10] 

 

ท าท่าสควอท (squats) แบบต้ืนๆ ไม่ตอ้งลงลึก ถึงเข่ามีปัญหากท็ าได ้โดยยนืตรง แลว้

ยอ่เข่าลง โดยท่ีหา้มงอหลงั เวอร์ชัน่ท่ีเบาไปกวา่นั้นคือยนืหนา้เกา้อ้ี นัง่ลง แลว้ลุกข้ึน

ยนื 

ออกก าลงักายเบาๆ เพลินๆ แต่กระชบักลา้มเน้ือทั้งตวั. ถา้กลา้มเน้ือขาไม่แขง็แรง เข่าก็

จะป่วยตาม 

 

โยคะน่ีแหละบริหารแบบเบาๆ แทบไม่มีแรงกระแทก ช่วยกระชบักลา้มเน้ือขาไดดี้ 

วา่ยน ้ ากช่็วยบริหารขาและเข่าไดดี้ รวมถึงความคล่องตวั เพราะไร้แรงกระแทก 

เดินและป่ันจกัรยานกช่็วยบริหารเข่าและขา พร้อมรับกิจกรรมท่ีหนกักวา่ 

 

 

 

 

 

 

 



ระวงัเร่ืองการกระโดด 

 

ท่าบริหารท่ีตอ้งกระโดด เช่น กระโดดเชือก ช่วยสร้างเสริมกลา้มเน้ือขาไดก้จ็ริง แต่ถา้

ท าผดิวิธีกท็  าเข่าบาดเจบ็ได ้ถา้อยากบริหารดว้ยท่ากระโดด กต็อ้งฝึกใหถู้กท่าทาง หา้ม
ลงพ้ืนแบบเข่าตรง เพราะขอ้จะรับแรงกระแทกมากเกินไป บาดเจบ็ไดง่้าย ถา้อยากให้

เข่าแขง็แรง ตอ้งฝึกลงพ้ืนแบบก่ึงสควอท คืองอเข่าแต่แขง้ตั้งตรง ถา้แขง้ไม่ตรง เป็นไป

ไดว้า่คุณมีปัญหาเร่ืองการเรียงตวัของกระดูก อยา่กระโดดจะดีกวา่ 

 

 

 

 



การป่ันจักรยานอย่างไรจึงช่วยถนอมหัวเข่า 

 

อาการปวดเข่าเม่ือป่ันจกัรยานนั้น เกิดข้ึนจากการป่ันจกัรยานดว้ยวิธีท่ีไม่เหมาะสมกบั

อาการเจบ็เข่าท่ีเป็นอยู ่ ทั้งน้ีโดยปกติแลว้การป่ันจกัรยาน จะมีการเคล่ือนไหวและใช้

แรงท่ีหวัเข่า ดงันั้นการเกิดความรู้สึกปวดเข่าไดบ้า้ง แต่… คุณทราบไหมวา่จริงๆ แลว้

หากไม่นบัในผูท่ี้มีปัญหาในเร่ืองอาการขอ้เข่า ท่ีเกิดจากการบาดเจบ็ หรือเป็นโรคไข

ขอ้มาก่อนและมีอาการก าเริบเองแลว้ การท่ีเรารู้สึกปวดหวัเข่าจากการป่ันจกัรยาน เป็น

เร่ืองท่ี… ผดิปกติ ! เพราะจกัรยานนั้นหากใชง้านอยา่งถูกตอ้งแลว้ มนัเป็น อุปกรณ์ออก

ก าลงักาย ท่ีจะไม่เกิดแรงกดรุนแรงท่ีหวัเข่าจนเกิดอาการบาดเจบ็ได ้ แมจ้ะเป็นอาการ
ปวดเข่าไม่มาก 

 

 



สาเหตุทีม่าของอาการปวดเขาจากการป่ันจักรยาน ทีพ่บมากทีสุ่ด กค็อื 

การปรับขนาดความสูงของเบาะท่ีไม่เหมาะสม ความสูงท่ีนอ้ยเกิดไป เวลาป่ัน หวัเข่า

จะท ามุมแหลม อยูแ่ทบตลอดเวลา นัน่ท าใหเ้กิดการเสียดสีตรงขอ้ต่อท่ีหวัเข่า ซ่ึงเป็น

ท่ีมาของอาการปวดเข่าในขณะป่ัน หรือหลงัจากป่ันเสร็จแลว้ ซ่ึงหากปล่อยใหเ้ป็น
แบบน้ีไปนานๆ อาจเกิดปัญหาโรคขอ้เข่าเส่ือมถามหากนัไดเ้ลย การแกไ้ขกเ็พียงแต่

ปรับความสูงของเบาะใหเ้พ่ิมข้ึน ใหดู้ท่ีเวลาป่ัน หวัเข่าจะท ามุมเป็นมุมป้านไม่ใช่มุม

แหลม การเหยยีดขาเวลาป่ันสุด ขาเกือบจะตรง การป่ันในลกัษณะน้ีจะไม่เกิดแรงกดท่ี

หวัเข่าท่ีท าใหก้ารปวดได ้

 

ใชเ้กียร์หนกัเกินไป การใชเ้กียร์หนกัท าใหเ้ข่าตอ้งออกแรงป่ันมาก ดงันั้นควรจะใช้

เกียร์ต ่าและป่ันรอบเยอะแทน 

 

ป่ันบนทางท่ีชนัเกินไป ใครท่ีเคยมีอาการขอ้เข่าเส่ือม หรือมีอาการบาดเจบ็มาก่อน ก็

สามารถป่ันจกัรยานได ้แต่ควรเป็นการป่ันทางเรียบ แต่หากจะใหดี้ ควรเร่ิมตน้จากการ

ป่ันจกัรยานประเภท Spinning Bike ท่ีป่ันอยูก่บัท่ีก่อน เพ่ือใหก้ลา้มเน้ือและหวัเข่ามี

ความพร้อม ขึงค่อยออกไปป่ันตามถนน แต่จริงๆ แลว้การป่ันในบา้นกไ็ดผ้ลดีใน

ทางการออกก าลงักายเช่นเดียวกนั จะดีกวา่ดว้ยซ ้ าในเร่ืองความปลอดภยั และไม่เกิด

ปัญหาเร่ืองแรงกระแทกท่ีท าใหเ้กิดอาการบาดเจบ็ก าเริบ 

 



ขอย  ้าอีกคร้ังวา่ การป่ัน จกัรยานออกก าลงักาย นั้นหากเป็นปกติและถกูตอ้งแลว้ มนัจะ

ไม่ก่อใหเ้กิดอาการปวดท่ีหวัเข่า หากวา่มีอาการเม่ือใด ขอใหเ้ร่ิมตน้หาสาเหตุ และ

แกไ้ข อยา่ชะล่าใจ มนัจะกลายเป็นอาการเจบ็เร้ือรังข้ึนมาได ้

 

การออกกาลงักายในน า้ดอีย่างไร 

 

การวา่ยน ้าไดรั้บความนิยมจากประชาชน แต่ยงัไม่แพร่หลาย เน่ืองจากขาดแคลนสระ

วา่ยน ้ า การวา่ยน ้ าหรือออกก าลงัในน ้า นอกจากจะมีผลดีต่อสุขภาพแลว้ ยงัมีผลดีต่อ

สุขภาพจิตดว้ย และยงัเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถออกก าลงับนบก เช่นผูท่ี้มีขอ้เข่า

เส่ือมเป็นตน้ 

 

 

 



การออกก าลงัในน า้ให้ประโยชน์อะไรบ้าง 

 ท าใหร่้างกายแขง็แรง 

 ท าใหข้อ้มีการเคล่ือนไหวดีข้ึน 

 กลา้มเน้ือแขง็แรงมากข้ึน และมีความอดทนเพ่ิมข้ึน 

 การทรงตวัดีข้ึน 

 ระบบไหลเวียนโลหิตดีข้ึน 

 ใชใ้นการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายหลงัไดรั้บอุบติัเหตุ 

 ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการลดน ้ าหนกั 

 ลดความเครียด 

วธีิออกก าลงักายในน า้มีอะไรบ้าง 

การเดนิหรือการวิง่ในน า้ 

น ้าในระดบัเอวหรือระดบัหนา้อกจะช่วงพยงุน ้ าหนกัของร่างกาย ท่ีกดลงบนเข่าเม่ืออก

ก าลงัจะท าใหมี้อาการปวดเข่า หรือขอ้อกัเสบนอ้ยกวา่การว่ิงบนบก นอกจากนั้นแรง

ตา้นของน ้ าจะท าใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง และใชพ้ลงังานมากกวา่การเดินบนบก 

การเต้น Aerobic ในน า้( Water aerobics ) 

เพียงคร้ังละ 20 นาทีกส็ามารถท าใหห้วัใจแขง็แรง 

การเพิม่ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้( Water toning/strengthening training) 

โดยการเคล่ือนไหวร่างกายตา้นกระแสน ้ า หรืออุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมก าลงัของกลา้มเน้ือ 

และท าใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรงข้ึน 

 



การฝึกการเคลือ่นไหวของข้อ( Flexibility training) 

เพ่ือใหไ้ดมี้การเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

ธาราบ าบดั(Water therapy and rehabilitation) 

ใชใ้นการบ าบดัทางการแพทย ์เช่นการฝึกเดิน การลดอาการปวด 

 

การท าโยคะในน า้ (Water yoga and relaxation ) 

เป็นการฝึกโยคะในน ้าเพ่ือการผอ่นคลายกลา้มเน้ือ และประคองการทรงตวั 

 

การออก าลงัในน า้ลกึ( Deep-water exercise) 

เป็นการออกก าลงัในน ้าลึกโดยท่ีเทา้ไม่สมัผสัพ้ืน โดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยลอยตวั 

 

การวิง่ในน า้ลกึ(Deep-water jogging/ running ) 

เหมือนกบัการว่ิงบนบก แต่เทา้ไม่สมัผสัพ้ืนโดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยลอยตวั 

 

 

 

 



การออกก าลงัในน า้ส าหรับผู้ทีม่ข้ีออกัเสบ 

ผูท่ี้มีขอ้อกัเสบมกัจะมีปัญหาเม่ือเวลาออกก าลงักาย เน่ืองจากขอ้จะไดรั้บแรงกระแทก

จากการออกก าลงั ท าใหเ้กิดการอกัเสบ และอาการปวดของขอ้ การออกก าลงักายในน ้า

จะช่วยลอปัญหาปวดขอ้ลงได ้

 

ท าไมต้องออกก าลงัในน า้ 

 กระแสน ้ าอุ่นจะช่วยลดอาการปวด และอาการขอ้ติด 

 กระแสน ้ าอุ่นจะช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด 

 น ้าจะช่วยลดแรงกระแทกขอ้จากการออกก าลงั ท าใหล้ดการเส่ือมของขอ้ 

 แรงตา้นของน ้ าจะท าใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรงข้ึน 

 กระแสน ้ าจะช่วยนวดใหก้ลา้มเน้ือผอ่นคลาย 

 การออกก าลงัในน ้ าท่ีบา้น 

หากท่านท่ีชอบออกก าลงักายในน ้ า และรู้สึกวา่จะไดป้ระโยชน์ และท่านมีก าลงัทรัพย์

มากพอ ท่านอาจจะสร้างสระวา่ยน ้ า หรืออ่างอาบน ้าท่ีสามารถฉีดน ้ าอุ่นไวใ้ชท่ี้บา้น 

ขนาดท่ีซ้ือจะตอ้งข้ึนกบัชนิดของการออกก าลงักาย ถา้เป็นสระกส็ามารถเดินออกก าลงั

ในน ้ า หากเป็นอ่างกมี็ขอ้จ ากดัในการออกก าลงั 

 

 

 

 



ข้อแนะน าส าหรับการออกก าลงัในสระน า้หรือ spa หรืออ่างน า้อุ่น 

 ท่านตอ้งปรึกษาแพทยข์องท่านก่อนท่ีจะใชน้ ้ าร้อนในการออกก าลงักาย 

 น ้าท่ีใชค้วรมีอุณหภูมิระหวา่ง 83 ถึง 88 F 

 น ้าท่ีใชส้ าหรับแช่ควรจะมีอุณหภูมิ 98ถึง 104 Fและแช่เป็นเวลา 10-15 นาที 

 ควรจะเร่ิมท่ีอุณหภูมิไม่สูงก่อน และค่อยเพ่ิม 

 เดก็และผูสู้งอายอุาจจะเกิดปัญหาเร่ืองอุณหภูมิในร่างกายสูงไป ตอ้งระวงั 

 ส าหรับผูสู้งอาย ุหรือมีขอ้อกัเสบ จะตอ้งมีคนคอยช่วยเหลือ เวลาข้ึนหรือลงจาก

สระหรืออ่าง 

 ส าหรับผูท่ี้มีโรคประจ าตวั เช่นเบาหวาน โรคหวัใจ โรคปอด ตอ้งปรึกษาแพทย์
ก่อน 

 ควรตรวจอุณหภูมิของน ้ าก่อน และระหวา่งอยูใ่นน ้ า 

 ไม่ควรใชน้ ้ าร้อนหลงัจากด่ืมสุรา เพราะอาจจะท าใหท่้านหมดสติ 

 คนทอ้งไม่ควรแช่น ้าร้อน 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการปฏิบัตเิบือ้งต้นเมือ่มอีาการปวดเข่า 

ประคบร้อน ประคบเยน็ 

 

ประคบร้อน ประคบเยน็ต่างกนัอย่างไร 

อยา่งท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ประคบร้อน ประคบเยน็นั้น เป็นการปฐมพยาบาลเพ่ือช่วย

บรรเทาอาการเจบ็ปวดไดใ้นเบ้ืองตน้ โดยการประคบร้อน คือ การช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนโลหิตใหดี้ข้ึน เพ่ือช่วยลดอาการบาดเจบ็ ปวดเกร็งตามกลา้มเน้ือ เพ่ือช่วยเพ่ิม

ความยดืหยุน่ใหก้ลา้มเน้ือใหผ้อ่นคลายไดดี้ยิง่ข้ึน ส่วนการประคบเยน็นั้น คือ การ

บรรเทาอาการปวดบวมท่ีเกิดจากอาการบาดเจบ็แบบเฉียบพลนั เพราะความเยน็ จะช่วย

ท าใหเ้สน้เลือดหดตวั และเลือดออกนอ้ยลง 

 



ประคบร้อน ประคบเยน็ เลอืกแบบไหนด ี

อาการท่ีจะดูวา่แบบไหนควรรักษาดว้ยวิธีประคบร้อนหรือประคบเยน็ดีนั้น หากมี

อาการปวด อกัเสบบริเวณกลา้มเน้ือ มีความเม่ือยลา้ และตอ้งไม่มีอาการบวมร่วมดว้ย ก็

ควรจะใชวิ้ธีประคบร้อน แต่หากมีอาการบาดเจบ็แบบเฉียบพลนั เช่น ปวดเข่าฉบัพลนั 

ขอ้เทา้แพลง ซ่ึงอาจมีอาการปวดและบวม แดง กใ็หใ้ชวิ้ธีประคบเยน็ 

 

วธีิประคบร้อนและประคบเยน็ ทีถู่กต้อง 

1. วธีิประคบร้อน 

อุปกรณ์ท่ีใชอ้าจจะเป็นกระเป๋าน ้าร้อน ผา้ขนหนูชุบน ้าร้อน ในอุณหภูมิไม่เกิน 45 

องศาเซลเซียส  และไม่ควรประคบดว้ยความร้อนท่ีมากเกินไปหรือนานเกินไป และ

ตอ้งไม่ประคบในบริเวณท่ีมีบาดแผลหรือมีเลือดไหล และหากมีอาการบวมแดง กไ็ม่

ควรประคบร้อนเช่นกนั โดยควรวางอุปกรณ์การประคบร้อนในบริเวณท่ีเกิดอาการ

บาดเจบ็หรือปวดเม่ือย โดยไม่ควรเกิน 20 นาที เพราะถา้หากนานเกินไป อาจจะท าให้

ผวิหนงัมีอาการแดงหรือพองได ้

 

2. วธีิประคบเยน็ 

อุปกรณ์การประคบเยน็ อาจจะใชเ้จลส าหรับประคบเยน็แบบส าเร็จรูป หรือใชถุ้งผา้ห่อ

น ้ าแขง็กไ็ด ้ โดยใชถุ้งพลาสติกห่อน ้ าแขง็และผสมน ้ าเปล่าธรรมดาลงไปในถุงอยา่ง

พอดี ใหรู้้สึกวา่ไม่เยน็มากจนเกินไปก่อนน ามาประคบตรงบริเวณท่ีมีอาการปวด บวม 

แดง หรือหากเป็นบริเวณมือ แขน ขา หรือบริเวณเทา้ กอ็าจจะใชวิ้ธีแช่อวยัวะดงักล่าว



ลงไปในถงัน ้ าเยน็แทน โดยไม่ควรแช่นานเกิน 20 นาที เพราะอาจส่งผลเสียมากกวา่

ผลดีเอาได ้

 

โรคข้อเข่าเส่ือมในผู้สูงอายุ 

 

อาการและอาการแสดงของผูท่ี้มีภาวะขอ้เขา้เร่ิมเส่ือม แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี 

1. อาการปวด บวม ที่ข้อเข่า  ไดแ้ก่ อาการปวดบริเวณขอ้เข่าขณะเดิน หรือขณะเดินข้ึน

ลงบนัได บางท่านอาจมีอาการปวดตอนกลางคืนในขณะท่ีนอน หรือ ปวดขณะท่ีนัง่พกั

ได ้ หรือมีอาการปวดมากข้ึนเม่ือยนืลงน ้าหนกันานๆ ในรายท่ีมีการอกัเสบของขอ้เข่า

จะมีอาการขอ้เข่าบวมเป็นๆ หายๆ 



 

2. อาการข้อฝืด หรือ ตึงขอ้ขณะเคล่ือนไหว เช่นมีอาการหลงัต่ืนนอน ไม่สามารถขยบั

ขอ้เขา้ไดต้ามปกติ หรือ มีอาการขณะเปล่ียนท่าเช่น ปวดเข่าเม่ือลุกข้ึนยนื หรือ เดิน 

รู้สึกเหมือนขอ้เข่าติดขยบัล าบาก มีอาการตึงๆ ขอ้เข่า 

 

3. ความสามารถในการใช้งานข้อเข่าลดลง เช่น  ไม่สามารถเดินข้ึนลงบนัไดได ้ ข้ึนลง

รถล าบาก การยกขาสวมใส่กางเกงล าบาก ไม่สามารถท ากิจวตัรประจ าวนัได้

คล่องแคล่วตามเดิม 

 

อาการดงักล่าวสามารถพบไดใ้นผูท่ี้มีปัญหาขอ้เข่าเส่ือม หากปล่อยไวน้าน จะเกิด

ภาวะแทรกซอ้น คือ ขอ้เข่าผดิรูป เช่น ขาโก่งจากขอ้เข่าเส่ือมได ้  ดงันั้น สาเหตุและ

ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหเ้ป็นโรคขอ้เส่ือมมีดงัน้ี 

สาเหตุและปัจจยัเส่ียง 

สาเหตุและปัจจยัเส่ียงของโรคขอ้เส่ือม เกิดจากการใชง้านขอเข่าอยา่งหนกัและต่อเน่ือง 

จนท าใหก้ระดูกอ่อนขอ้เข่าเส่ือมหรือ แตกกร่อน จนขอ้เสียดสีกนัและเกิดการอกัเสบ 

ซ่ึงปัจจยัท่ีท าใหข้อ้เข่าเส่ือมเร็วข้ึนมีดงัน้ี 

 อายท่ีุมากข้ึน ขอ้เข่าเส่ือมตามวยั 

 น ้าหนกัตวั ผูสู้งอายท่ีุน ้าหนกัตวัมาก ขอ้จะรองรับน ้ าหนกัมาก 

 ท าใหข้อ้เส่ือมไดเ้ร็วข้ึน โดยเฉพาะขอ้หลกัๆ ท่ีรองรับน ้าหนกัตวั คือ ขอ้เข่า ขอ้
หลงั ขอ้สะโพก 



 การเคล่ือนไหว หรือ ปรับเปล่ียนท่าท่ีไม่ถูกตอ้ง จะท าใหข้อ้เข่า รวมถึงขอ้ต่างๆ 

ท างานหนกัข้ึน เช่น การนัง่ยองๆ กบัพ้ืนนานๆ การผลุดลุกนัง่บ่อยๆ  การยนืท่ี

ท้ิงน ้ าหนกัตวัลงขาขา้งใดขา้งหน่ึงนานๆ รวมถึงการยกของหนกัท่ีส่งผล

โดยตรงต่อขอ้ต่อ 

 การสูญเสียกลา้มเน้ือ จะท าใหข้อ้ต่อต่างๆ ใชแ้รงในการเคล่ือนไหวมากข้ึน 
เพราะโดยปกติการเคล่ือนไหวร่างกายจะใชแ้รงจาก การท างานของกลา้มเน้ือ

ร่วมกบักระดูกและขอ้ ดงันั้น คนท่ีไม่ออกก าลงักาย หรือ ผูสู้งอายท่ีุขาด

สารอาหารจะเร่ิมเกิดการสลายโปรตีนในร่างกายและสูญเสียกลา้มเน้ือ ส่งผลให้

กระดูกและขอ้ต่อต่างๆ ท างานหนกัข้ึน จนเป็นโรคขอ้เส่ือมในท่ีสุด 

 การรับประทานอาหารและยา ท่ีมีผลต่อขอ้เข่าเส่ือม เช่น การรับประทานอาหาร

ท่ีมีคอลลาเจนและแคลเซียมจะช่วยบ ารุงกระดูกและขอ้ หากขาดสารอาหาร

จ าเป็นเหล่าน้ี โอกาสท่ีขอ้ต่อต่างๆ จะเส่ือมเร็วข้ึน ดงันั้น การรักษาและการ

ป้องกนัโรคขอ้เข่าเส่ือม สามารถท าไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



การรักษาและการป้องกนั 

 
 

การรักษาโรคเข่าเส่ือม ข้ึนกบัระยะของการเส่ือมของขอ้และระดบัความรุนแรง  ดงันั้น 

การรักษาจึงประกอบดว้ย การรักษาประคบัประคองอาการ และการรักษาดว้ยการผา่ตดั

เปล่ียนขอ้เข่า 

 

การมาพบแพทย์เพือ่ประเมินอาการจึงเป็นส่ิงจ าเป็นมากท่ีสุดในการวินิจฉยัโรคและ

ความรุนแรง ในกรณี ผูสู้งอายท่ีุมีอาการขอ้เส่ือมไม่มาก แพทยจ์ะแนะน าใหล้ดการใช้

งานขอ้ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อขอ้ ร่วมกบัการประคบอุ่นหรือสมุนไพร

เพ่ือบรรเทาอาการปวดและบวมได ้และการรับประทานยาแกป้วดตามท่ีแพทยส์ัง่ 

 



หากอาการเส่ือมของขอ้เข่านั้น มีความรุนแรงมากจนผูป่้วยไม่สามารถท ากิจวตัร

ประจ าวนัได ้ แพทยจ์ะพิจารณาผา่ตดัช่วยบรรเทาอาการ รวมทั้งเปล่ียนขอ้เข่า โดยใส่

ขอ้เข่าเทียมให ้ซ่ึงวิธีน้ีจะเป็นวิธีสุดทา้ย เน่ืองจากมีความเส่ียงสูงในกรณีท่ีผูสู้งอายอุาจ

มีโรคประจ าตวัท่ีมีผลต่อการผา่ตดั รวมทั้งค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงมาก จะเลือกใชใ้น

ผูป่้วยท่ีขอ้เขา้เส่ือมจนขอ้ถูกท าลายอยา่งมากแลว้เท่านั้น 

 

ดงันั้น การรู้จกัโรคขอ้เขา้เส่ือมแลว้ พยายามดูแลและรักษาขอ้ ไวใ้หใ้ชง้านนานๆ ใช้

ขอ้อยา่งถูกวิธี ควบคุมน ้ าหนกัตวัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน จะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดใน

การป้องกนัโรคขอ้เข่าเส่ือมในผูสู้งอายตุ่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สมุนไพรและอาหารเสริมบ ารุงข้อเข่า 

 

 

โรคเร้ือรังท่ีพบไดบ่้อย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูสู้งอาย ุ ท่ีขอ้จะเกิดความเส่ือมและการสึก

หรอไปตามกาลเวลา ส่วนของขอ้ท่ีพบความเส่ือมไดคื้อ ขอ้เข่า ขอ้สะโพก การน า

สมุนไพรมาใชบ้ าบดัอาการของโรค ไดแ้ก่ 

 

 

 



1.เพชรสังฆาต เถาเลือ้ย 

 
เปลือกเถาเรียบเป็นขอ้ต่อๆ กนั มีลกัษณะเหมือนขอ้ต่อกระดูก หมอยาพ้ืนบา้นใช้

สมุนไพรชนิดน้ีในการรักษากระดูกหกั จึงมีช่ือเรียกบ่งบอกสรรพคุณอยูห่ลายช่ือ คือ 

ร้อยขอ้ ขนัขอ้ ต่อกระดูก เป็นตน้ 

 

2.เถาวลัย์เปรียง 

 

สมุนไพรท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในอดีต หนา้ฝนออกดอกสีขาวเป็นช่อบาน

สวยงาม ยอดอ่อนรับประทานได ้เถาของเถาวลัยเ์ปรียงเป็นส่วนประกอบในต ารับยาแก้

กษยั แกเ้หน็บชา ถ่ายเสน้เอน็ ถ่ายกษตั แกเ้สน้เอน็ขอด แกเ้ม่ือยขบ ท าใหเ้สน้หยอ่นแก้

ปวด 



3.งา 

 

พืชน ้ามนับ ารุงชั้นยอด งาอุดมไปดว้ยแคลเซียมและฟอสฟอรัส รับประทานคู่กบัถัว่

ธญัพืชต่างๆ จะยิง่ไดรั้บสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อความแขง็แรงของกระดูก น ้ ามนัจากงา

ด าจะเอามาใชรั้กษากระดูกหกั แถมยงัเป็นยาแกป้วดบวมชั้นยอด ใชร้ะงบัอาการปวด

บวม เคลด็ ขดั ยอก ปวดตามเสน้ หรือกลา้มเน้ืออ่อนลา้ จะน าไปเค่ียวกบัสมุนไพรตวั

อ่ืนๆ ดว้ยกไ็ด ้ เพราะน ้ ามนังาจะท าหนา้ท่ีในการดึงตวัยาออกมา ช่วยเสริม

ประสิทธิภาพของตวัยาซ่ึงกนัและกนั 

 

 

 

 

 

 

 



4.หญ้าขดัมอญ 

 

สรรพคุณในการแกข้ดัต่างๆ เช่น อาการปวด ขดัตามขอ้ ปัสสาวะขดั เป็นตน้ หญา้ขดั

ถูกน ามาใชเ้ป็นทั้งยากิน ยาอาบ ยาพอก ฯลฯ ใชใ้นการรักษาอาการปวดขอ้ ปวดเม่ือย 

บ ารุงเอน็ รวมถึงกลา้มเน้ือและกระดูก โดยน ารากมาตม้ด่ืมแกป้วดขอ้ กระตุน้ก าลงัชั้น

ดี ท าใหส้ดช่ืน แกอ่้อนเพลีย 

 

5.เอน็อ่อน 

 

สมุนไพรหน่ึงในยา “สามดูกส่ีเอน็” เพ่ือรักษากระดูกและเอน็ ช่ือของสมุนไพรบ่งบอก

ถึงสรรพคุณท่ีใชใ้นการรักษากระดูกและเอน็ ใหเ้อาเถาเอน็อ่อน แก่นแจง เมลด็กา้มปู 



มาตม้แลว้รับประทาน จะช่วยคลายหายปวดเสน้ได ้ หรืออาจน าเปลือกมาท าเป็นยา

ประคบ เพ่ือแกเ้สน้ตึง ช่วยใหค้ลายเสน้ และยดืเสน้เอน็ 

 

6.ยอ 

 

สมุนไพรใกลต้วัน ามาใชป้ระโยชน ์ เช่น ใบยอ ใชท้ าอาหาร หรือท ายาพอกแกป้วด 

แกเ้คลด็ขดัยอก ผลยอสุกน ามาใชรั้บประทานได ้ ลูกยอบดใชท้าผวิหนงัฆ่าเช้ือโรค 

ปัจจุบนัมีการน ายอมาใชรั้กษาโรคต่างๆ เช่น โรคเก๊าต ์ โรคความดนัโลหิตสูง อาการ

ปวดกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ โรคปวดในขอ้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 



7.ถัง่เช่า 

 

ถัง่เช่านั้นมีสารจ าเป็นท่ีช่วยแกแ้ละบรรเทาอาการขอ้เข่าเส่ือมได ้ดงัน้ี 

 

– ช่วยกระตุน้การสร้างคอลลาเจน ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในกระดูก เสน้เอน็ กลา้มเน้ือ 
เพราะในถัง่เช่ามีสารท่ีช่วยในการสร้างคอลลาเจน 

– ช่วยกระตุน้การสร้างน ้าหล่อล่ืนขอ้ต่อ ท าใหข้อ้เข่าไม่เส่ือมและใชง้านไดป้กติ 

– ช่วยสร้างกระดูกอ่อน มาทดแทนกระดูกท่ีเสียไป 

– ลดอาการกระดูกพรุน ซ่ึงมีสารส าคญัไอโซฟลาโวน ช่วยสร้างกระดูก ช่วย

กระตุน้การสร้างน ้าหล่อล่ืนขอ้ต่อ และลดอาการกระดูกพรุน ท าใหก้ระดูก

แขง็แรง ไม่เปราะและหกัง่าย 

แนะน าถัง่เช่า Gevit เป็นถัง่เช่าสีทองคุณภาพสูง ออกฤทธ์ิสูงกวา่ถัง่เช่าทิเบต 

นอกจากน้ียงัมีสรรพคุณอ่ืนนอกเหนือจากการบ ารุงกระดูก 

- ลดเบาหวาน น ้ าตาลในเลือด 

- ลดไขมนัในเลือด ช่วยลดความดนั 

- ช่วยแกอ้าการนอนไม่หลบั 



- ช่วยเพ่ิมสรรถภาพทางเพศ 

- เสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคภูมิแพ ้

- บ ารุงระบบไหลเวียนโลหิต 

- ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง 

หากสนใจถัง่เช่า Gevit สามารถเพ่ิมเพ่ือน Line ไปท่ี @Gevit 

 

ตัวช่วยพยุงเข่าส าคญัอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ท่ีช่วยพยงุเข่าเพ่ือบรรเทาอาการปวดเข่าจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขอ้เข่าอีกเสบ เข่า

เส่ือม เอน็ขอ้เข่าอกัเสบ เอน็ขอ้เข่าฉีกขาด เข่าหลวม เกิดเสียงดงัในเข่า เตรียมความ

พร้อมก่อน/หลงัผา่ตดัเข่า เป็นตน้ 



 

ขอ้ดี : อุปกรณ์จะท าหนา้ท่ีคลา้ยกลา้มเน้ือและเอน็ขอ้เข่า โดยจะช่วยพยงุลูกสะบา้และ

ขอ้เข่าเพ่ือไม่ใหเ้กิดการใชง้านท่ีมากข้ึน ส่งผลใหอ้าการปวดเข่าของเราลดลง 

ขอ้เสีย : หากใชอุ้ปกรณ์ตลอดทั้งวนั หรือใส่นอน ในระยะเวลานานๆท าใหก้ลา้มเน้ือ

รอบๆขอ้เข่าไม่ถูกใชง้าน ก าลงัของกลา้มเน้ือรอบๆขอ้เข่าจะลดลง ส่งผลใหก้ลา้มเน้ือ

ชินกบัอุปกรณ์นัน่เอง เพราะฉะนั้นใส่วนัละ 1-2 ชัว่โมงก าลงัดี 

 

ปรับเปลีย่นวถิีชีวติ 

 

 

 



1.กนิอาหารต้านอกัเสบ 

ขอ้จะอ่อนแอและปวดเวลาอกัเสบ ถา้กินอาหารท่ีมีสรรพคุณตา้นอกัเสบ กจ็ะช่วยให้

เข่าแขง็แรงข้ึนได ้

อาหารท่ีมีสรรพคุณตา้นอกัเสบกเ็ช่น ปลา เมลด็แฟลกซ์ น ้ ามนัมะกอก อะโวคาโด และ

ผกัผลไมต่้างๆ 

 

2.ร่างกายต้องได้รับวติามินอมีากพอ 

วา่กนัวา่วิตามินอีช่วยยบัย ั้งเอนไซมท่ี์ไปยอ่ยกระดูกอ่อนของขอ้ อาหารท่ีอุดมวิตามินอี

กเ็ช่น ปวยเลง้ บร็อคโคล่ี ถัว่ลิสง มะม่วง และกีวี 

3.เพิม่แคลเซียม 

ความแขง็แรงของกระดูกน่ีแหละท่ีจะก าหนดความแขง็แรงของเข่า เพราะงั้นตอ้ง

ป้องกนัโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ใหดี้ อาหารท่ีอุดมแคลเซียมกเ็ช่น นมววั โย

เกิร์ต ถัว่เหลือง ชีส และนมแพะ ผกัใบเขียวกเ็ช่นกนั 

 

4.อะไรท าเจบ็ตวัต้องเลกิ 

ถา้ท ากิจกรรมบางอยา่งแลว้ปวดเข่าเป็นพิเศษ แสดงวา่ท าไปกไ็ม่ไดช่้วยใหเ้ข่าแขง็แรง

ข้ึน ใหล้ดความรุนแรงหรือแรงกระแทกลง ถือวา่พกัเข่า ถา้ลองไปสร้างเสริมความ

แขง็แรงและความคล่องตวัของกลา้มเน้ือขาสกั 2 - 3 เดือน อาจจะพบวา่กลบัมาท า

กิจกรรมท่ีเคยเจบ็ไดดี้ข้ึนหรือไม่เจบ็อีกเลยกไ็ด ้

 



ค าเตอืน 

ว่ิงกระแทกบนพ้ืนแขง็ๆ ท าใหเ้ข่าเส่ือมหรือเสียหายไปทีละนิด ป้องกนัไดโ้ดยใส่

รองเทา้ว่ิงดีๆ ท่ีพ้ืนหนานุ่มรองรับแรงกระแทก รวมถึงอยา่ว่ิงเยอะเกินไป 

ถา้ท าอะไรกต็ามแลว้เจบ็เข่า ใหห้ยดุทนัที 

อยา่หมุนหรือบิดเทา้แบบท่ีท าใหเ้ข่าหนัออกขา้งๆ เพราะอาจจะท าเอน็ยดึเข่าหยอ่น

หรือฉีกขาดถาวรได ้(เอน็ยดึไม่เหมือนกลา้มเน้ือ ยดืมากไม่ได)้ 


