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 การมีปริมาณไขมันในร่างกายและสมรรถภาพทางกายท่ี

เหมาะสมแสดงถึงการมีสุขภาวะทางร่างกายทีดี ซึ่งปัจจัยส าคัญเกิดจาก

การรักษาสมดุลระหว่างภาวะโภชนาการและกิจกรรมทางกาย  

ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของปริมาณไขมันใต้ผิวหนังและ

ปริมาณไขมันในช่องท้องมากกว่าปกติจนมีผลกระทบต่อสุขภาพเรียกว่า 

“ภาวะอ้วน” โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 

1. ภาวะอ้วนทั้งตัว คือ ภาวะที่มีปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นบริเวณทุก

ส่วนของร่างกาย ทั้งไขมันใต้ผิวหนังและไขมันในช่องท้อง 

2. ภาวะอ้วนลงพุง คือ ภาวะที่มีปริมาณไขมันในช่องท้องมากกว่า

ปกติโดยที่ปริมาณไขมันใต้ผิวหนังอาจไม่เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 

อย่างไรก็ตามภาวะอ้วนทั้งสองชนิด ส่งผลเสียต่อร่างกายเนื่องจาก

เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังต่างๆ ท าให้คุณภาพชีวิตแย่ลง

และในรายที่รุนแรงอาจท าให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับน าไปสู่

ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได ้
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 รู้ได้อย่างไรว่ามีภาวะอ้วน 

ปัจจุบันมหีลากหลายวิธแีละเครื่องมือที่สามารถน ามาประเมนิภาวะ

อ้วนได ้โดยใช้หลักการวัดระดับปริมาณไขมันในช่องทอ้งและไขมันใต้ผวิหนัง 
ซึ่งการวดัปริมาณไขมันด้วยวิธดีังกลา่วต้องใช้เครื่องมือพิเศษและสิน้เปลอืง

ค่าใช้จ่าย ดังนัน้ในทางปฏิบตัิจึงใช้ดชันีมวลกายเพื่อเปน็การวนิิจฉัยภาวะอ้วน
ทั้งตวัและขนาดรอบเอวเพื่อการวนิิจฉัยภาวะอ้วนลงพุง 

- ดชันีมวลกาย ค านวณจากน้ าหนัก (กโิลกรมั) หาร สว่นสูง (เมตร2) 

ตารางแสดงค่าดัชนมีวลกายกับระดับภาวะร่างกาย (ค่าอ้างอิงของประชากร
เอเชีย) 

ภาวะรา่งกาย ค่าดัชนีมวลกาย 

ผอม ≤ 18.4 

ปกต ิ 18.5 – 22.9 

น้ าหนักเกิน 23 – 24.9 

ภาวะอ้วนระดบั 1a 25 – 29.9 

ภาวะอ้วนระดบั 1b 30 – 34.9 

ภาวะอ้วนระดบั 2 35 – 39.9 

ภาวะอ้วนระดบั 3 ≥ 40 

- ขนาดรอบเอว คือ การวัดเส้นรอบวงของเอวในท่ายืนตรงขณะหายใจออก 
โดยใช้สายวดัพันแนบกับล าตัวบริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างขอบลา่งของ
กระดูกซี่โครงและขอบบนของกระดูกเชิงกราน โดยภาวะอ้วนลงพุงพิจารณา
จาก ขนาดรอบเอวตั้งแต่ 90 ซม.ขึ้นไป (เพศชาย)  และตั้งแต่ 80 ซม.ขึน้ไป             
(เพศหญงิ) 
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ภาวะอ้วนมีผลเสียอย่างไร 

O ส่งผลให้เกิดโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังชนิดต่างๆ เช่น โรคความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลอืดสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น 

 

O ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ทอ่ เช่น 
โรคเบาหวาน ความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น 

 

O ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและกลา้มเนื้อ ที่เกิดจาก
น้ าหนักตัวที่มากเกินไป เช่น โรคขอ้เสือ่ม โรคขอ้อักเสบ เป็นต้น 

 

O ส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น เหนื่อยง่าย 
หยุดหายใจขณะนอนหลับ เป็นต้น 

 

O ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและจิตใจ เช่น รู้สึกไมม่ั่นใจ  
โดนล้อเลียน ท าให้เกิดภาวะซมึเศร้าได้ เป็นตน้ 
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ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อเข้าสูภ่าวะอ้วน 

O ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ 

       โดยพิจารณาที่การรับประทานอาหารให้ได้แคลอรี่ทีส่มดุล
กับการใช้พลังงานในแต่ละวัน เน้นการควบคมุแคลอรี่โดยการลด
แคลอรี่ทีร่ับประทานเขา้ไปและเพิ่มการใช้พลังงานเพื่อเผาผลาญ
แคลอรี ่

 

O ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอารมณ ์

       หลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาวะเครียด ปรับทัศนคติที่มีต่อ
ตนเอง หากิจกรรมยามว่างเพือ่ผอ่นคลายความเครียด 

 

O ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย  

       พยายามเพิม่กิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวัน หลีกเลีย่ง
พฤติกรรมเนอืยนิ่ง เช่น หลีกเลี่ยงการนั่งท างานต่อเนื่องทั้งวัน
โดยไมม่ีการลุกเดินเลย และหมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นต้น  
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   การออกก าลังกายและการมีกิจกรรมทางกาย 

มีประโยชน์อย่างไร 

 
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด     
ท าให้ไม่เหนื่อยง่ายขณะท ากิจกรรมต่างๆ 

 

ลดความเสี่ยงการเกิดโรคทีเ่กี่ยวขอ้งกับระบบหัวใจและหลอดเลือด 
เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 

 

ลดความรุนแรงของโรคประจ าตัวบางชนิด เช่น ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน 

 

ลดความเครียดและอาการซึมเศร้า เพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคม 

 

ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน 
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ออกก าลังกายแบบไหน เหมาะสมกับภาวะอว้น 

การออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

 เป็นการออกก าลังกายที่ท าให้ร่างกายมกีารเคลื่อนไหวอย่างเปน็จังหวะ

และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญเ่ปน็การท างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่
เช่น กล้ามเนื้อขา ไดแ้ก ่การเดนิเรว็  วิง่เหยาะๆ วา่ยน้ า ปัน่จักรยาน หรือ

เต้นร า เป็นตน้ พลังงานที่ใชไ้ด้จากการสนัดาปสารอาหาร คือ ออกซิเจน ซึ่งมี

ไขมนัในรา่งกายเป็นแหล่งพลังงานหลัก  ผลของการออกก าลังกายจะชว่ยเพ่ิม
ความแขง็แรงใหแ้ก ่หวัใจ ปอดและระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย รวมถึงเพิ่ม

อัตราการใช้ออกซเิจนและการเผาผลาญไขมนัของร่างกาย 

การออกก าลังกายแบบมแีรงต้าน  

 คือ การออกก าลังกายที่ต้องออกแรงต้านกับแรงภายนอก ในระยะเวลา

สั้นๆ สง่ผลให้เกิดการสนัดาปพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน โดยแหล่งพลังงานที่

ส าคัญ คือ กลูโคสในกระแสเลือดและไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ  ผลของการออก
ก าลังกายจะช่วยเสริมสร้างขนาดและความแขง็แรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถ

เพิ่มการเผาผลาญไขมันและลดน้ าหนกัได้ 

การออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

 คือ การออกก าลังกายที่เนน้ให้เกิดการยดืความยาวของกล้ามเนื้อ สง่ผล
ให้เกิดการเพิม่ความสามารถในการรับรู้ทักษะการเคลื่อนไหวใหค้ล่องแคลว่
และมปีระสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ เอน็
กล้ามเนื้อ ข้อตอ่ อีกทัง้ช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้รบัความผ่อนคลายมากขึ้น 
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ออกก าลังกายแค่ไหน เหมาะสมกับภาวะอ้วน 

  ค าแนะน าการออกก าลังกาย 

ความถี่ การออกก าลังกายแบบแอโรบิค  5 วันต่อสัปดาห ์

การออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห ์

การออกก าลังกายแบบเพิ่มความยืดหยุ่นอย่างน้อย 2 วนัต่อสัปดาห ์

ความหนัก - ความหนักระดับปานกลางถงึหนักมาก 

- ความหนักระดับหนักมากไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีดัชนีมวลกาย  > 35 kg/m2 

- สามารถเพิ่มการออกก าลังกายเป็นระดับหนักมากได้หลังจากออกก าลัง

กายระดับความหนักปานกลางไปแล้ว 4-12 สัปดาห์ 

ระยะเวลา - ออกก าลังกายระดับหนักปานกลางเป็นเวลา 45-60 นาทีทุกวนั                      
(225-300 นาทีต่อสัปดาห์) 

- ออกก าลังกายระดับหนักมากเป็นเวลา 15-25 นาทีทุกวนั                         
(75 – 125 นาทีต่อสัปดาห์) 

- ส าหรับคนที่มีกิจกรรมทางกายต่ า ควรเริ่มจากการออกก าลังกาย วันละ            
10-20 นาที ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกเพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 

ประเภท - การออกก าลังกายแบบแอโรบคิ เช่น การเดิน ว่ายน  า ปัน่จักรยาน                
(นานต่อเนื่อง 45-60 นาที/วนั) 

- การออกก าลังกายแบบมีแรงตา้น เชน่ ยกดัมเบล วิดพื น                               
(ฝึก 10-15 ครั้ง/เซต จ านวน 3 เซต) 

- การออกก าลังกายแบบเพิ่มความยืดหยุ่น เชน่ โยคะ ชี่กง                              
(ยืดคงค้าง 10-30 วินาที ท าซ้ า 5 รอบ) 
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หลักการเบื้องต้นก่อนออกก าลังกาย 

 งดการรบัประทานอาหารกอ่นออกก าลังกายอย่างน้อย 1-2 ชม.              

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการจุกเสียดท้องขณะออกก าลังกาย 

 สวมใส่ชุดทีส่ามารถระบายอากาศไดด้ี และเลือกรองเทา้ให้เหมาะสมกับ

กิจกรรมการออกก าลังกาย  

 อบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลงักายเสมอ เพ่ือใหร้่างกายมคีวามพร้อมและ

ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจบ็ในระหวา่งออกก าลงักาย โดยใช้เวลา

ประมาณ 5 นาท ี 

 หลีกเลี่ยงการหยุดออกก าลงักายโดยทนัที เนื่องจากส่งผลให้เกิดความเสี่ยง       

ต่อการเกดิโรคหวัใจได้    ควรผ่อนคลายการออกก าลงักายให้ช้าหรือเบา
ลงเรื่อยๆ ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้อตัราการเตน้ของหัวใจช้าลงจน

ใกล้เคียงขณะพัก 

 ส าหรบัผู้ที่เริม่ตน้ออกก าลังกาย ควรเริ่มออกก าลงักายจากความหนัก
ระดบัน้อยและช้าๆ ก่อน แล้วค่อยเพ่ิมระยะเวลาและความหนักมากขึ้น

เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บขณะออกก าลงักาย 

 บันทึกข้อมูลการออกก าลงักายควบคู่กับข้อมูลการรับประทานอาหารเพ่ือ

ใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนการลดน้ าหนกั  

 สังเกตอาการของตวัเองหลงัออกก าลังกายวา่มีความผดิปกติเกิดขึ้นหรือไม ่          
เช่น หนา้มดื จุกเสียด ปวดข้อ หากมอีาการเหล่านีค้วรปรึกษาแพทย์หรอื               
นักกายภาพบ าบัดทนัท ี



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

10 

การประเมินความเหนือ่ยด้วยตนเอง  

ความหนัก %

HRMAX 

%

HRR 

 RPE  (BORG TALK TEST 

น้อย (LIGHT) 35-54 20-39 6-10 

(ไม่ค่อยเหนื่อย) 

ร้องเพลงได้ 

ปานกลาง 

(MODERATE) 
55-69 40-59 12-13 

(เหนื่อยเล็กน้อย) 

ร้องเพลงไม่ได ้

พูดเป็นประโยค

ได้ 
หนัก 

(VIGOROUS) 
70-89 60-84 14-16 

(เหนื่อยมาก) 

พูดได้เป็นค าๆ 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

11 

การประเมินความเหนือ่ยด้วยตนเอง  

การจับชีพจรด้วยตัวเอง 

             ชีพจรเกิดจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงท่ัว

ร่างกาย ท าให้เกิดแรงดันมากระทบผนังของเส้นเลือด เป็นผลให้เส้น

เลือดมีการหดและขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของหัวใจ  

วิธีจับชีพจร คือ วางนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง บนต าแหน่งท่ีเส้น

เลือดแดงผ่าน ท่ีข้อมือด้านหัวแม่มือหรือข้อแขน แลว้กดปลายนิ้วท้ังลง

เบาๆ จับเวลา นับจ านวนครั้งในการเต้นของชีพจรนาน 1 นาที ในรายท่ี

เต้นสม่ าเสมออาจจับเวลาเพียงคร่ึงนาทีแล้วคูณสอง  

ค่าปกติในการเต้นของชีพจร อยู่ท่ี  60-100 ครั้ง ต่อนาที 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

12 

ท่าออกก าลังกายที่แนะน า 
ท่ายืดกล้ามเนื้อ 

ท่ายืดกล้ามเนื้อด้านข้างล าตัว 

น ามือข้างขวาจับสะโพก ยกแขนข้างซ้ายขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้น

เอียงตัวไปทางขวา จนรู้สึกตึงสีข้างด้านซ้าย ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

13 

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขน 

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง 

ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าระดับหัวไหล่ น ามือซ้ายเกี่ยวพยุงบริเวณแขน 

ท่อนล่าง แล้วค่อยๆ ดึงยืดไปด้านซ้าย จนรู้สึกตึงต้นแขนขวา ท าซ้ าอีกข้าง 

ยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะงอศอกซ้ายลงทางด้านหลังศีรษะ น ามือขวาจับ

ท่ีศอกซ้าย ออกแรงเหนี่ยวดึงซอกซ้ายให้ใกล้ศีรษะด้านหลังจนรู้สึกตึง 

ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

14 

ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอก 

ท่ายืดกล้ามเนื้อล าตัวทางด้านหน้า 

ยืนให้แขนขวาใกล้กับขอบก าแพงหรือเสา ตั้งข้อศอกขวาท ามุม 90 องศา 

วางต้นแขนขวาแนบชิดก าแพง จากนั้นค่อยๆบิดล าตัวไปด้านซ้ายเล็กน้อย 

จนรู้สึกตึงหน้าอกขวา ท าซ้ าอีกข้าง 

ยืนตรงน าฝ่ามือสองข้างวางแนบชิดกระเบนเหน็บหรือสะโพกด้านหลัง 

จากนั้นค่อยๆ แอ่นหลังเล็กน้อย จนรู้สึกตึงบริเวณล าตัวด้านหน้า 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

15 

ท่ายืดกล้ามเนื้อนอ่ง 

ท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านหลัง 

ยืนตรงหันหน้าเข้าหาก าแพง มือวางสัมผัสก าแพง ก้าวขาขวามาทางด้าน

หลัง จากนั้นค่อยๆงอเข่าซ้าย เข่าขวาเหยียดจนรู้สึกน่อง ท าซ้ าอีกข้าง 

ยืนตรง มือจับสะโพก ก้าวขาขวาไปข้างหน้ากระดกปลายเท้าขึ้น จากนั้น

ย่อเข่าซ้าย และส่งสะโพกไปด้านหลัง  เหยียดเข่าขวาจนรู้สึกตึงต้นขา

ด้านหลัง ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

16 

ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาดา้นหน้า 

ท่านั่งยืดกล้ามเนื้อคอดา้นหน้า กล้ามเนื้อหน้าอก 

ยืนตรง จากนั้นงอเข่าขวา มือขวาจับบริเวณข้อเท้าขวา ออกแรงดึงขาขวา

ไปด้านหลัง จนรู้สึกตึงต้นขาด้านหน้า ท าซ้ าอีกข้าง 

นั่งอยู่ในท่าเทพธิดา ประสานมือสองข้างบริเวณด้านหลัง จากนั้นออกแรง

ดึงแขนไปด้านหลัง จนรู้สึกตึงหน้าอก เงยหน้าขึ้นเพียงเล็กน้อย 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

17 

ท่านอนยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง 

นอนหงายชันเข่าสองข้าง กางแขนสองข้างระดับหัวไหล่ จากนั้นค่อยๆ บิด

ล าตัวไปทางด้านขวา จนรู้สึกตึงล าตัวด้านซ้าย ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

18 

ท่ายกก้น (Bridging) 

ท่ายกก้นเหยียดขาตรง (Single leg Bridge) 

ท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลางล าตัว 

นอนหงายชันเข่าสองข้าง จากนั้นค่อยๆ ยกสะโพกขึ้น ค้างไว้  

แล้วค่อยๆ ปล่อยลงช้าๆ 

นอนหงายชันเข่าสองข้าง จากนั้นค่อยๆ ยกสะโพกขึ้น แล้วเหยียดขาข้าง

ขวา ค้างไว้ ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

19 

ท่านอนยกศีรษะ ไหล่ (curl up) 

ท่าป่ันจักรยานอากาศ (Air bike) 

นอนหงายชันเข่าสองข้าง น ามือประสานไว้บริเวณท้ายทอย จากนั้นค่อยๆ 

ยกศีรษะขึ้นช้าๆ ค้างๆไว้ 

นอนหงายงอเข่าและสะโพก 90 องศา จากนั้นเหยียดเข่าข้างซ้าย  

งอเข่าขวา  และเหยียดเข่าข้างขวา งอเข่าซ้าย ท าแบบนี้สลับกันไป 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

20 

ท่ายกศอกแตะเข่า (Bicycle crunch) 

ท่ายกแขนสลับยกขา (Dead bug) 

นอนหงายชันเข่าสองข้าง มือประสานไว้บริเวณท้ายทอย ค่อยๆ ยกศีรษะ

ขึ้นพร้อมบิดล าตัวไปทางด้านขวา ในขณะที่งอเข่าขวาร่วมด้วย ท าสลับกัน 

นอนหงายงอเข่าและสะโพก 90 องศา เหยียดแขนสองข้างขึ้นเพดาน 

จากนั้นเหยียดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะพร้อมทั้งเหยียดขาซ้าย  ท าสลับกัน 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

21 

ท่าแพลงก์ (Plank) 

ท่าตั้งคลานยกแขนสลบัขา (Bird Dog) 

นอนคว่ า วางข้อศอกระดับเดียวหัวไหล่ จากนั้นตั้งปลายเท้าสองข้างขึ้น 

และยกล าตัวขึ้น ในลักษณะเหมือนไม้กระดาน ค้างไว้ 

จัดท่าตั้งคลาน ให้ระดับข้อศอกตรงกับหัวไหล่และเข่าตรงสะโพก จากนั้น

เหยียดแขนขวาไปข้างหน้า และเหยียดขาซ้ายไปด้านหลัง ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

22 

ท่าหุบ-กางแขน (Side raise) 

ท่านอนหงายเหยียดศอก (Triceps extension) 

ท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อแขน 

นอนหงายชันเข่า มือสองข้างถือดัมเบล ตั้งแขนงอข้อศอก เหยียดแขน
ออกข้อศอกตรงและงอข้อศอกสลับกัน  

นอนหงายชันเข่า มือสองข้างถือดัมเบล เหยียดแขนข้อศอกตรง  
กาง-หุบแขนสลับกัน  



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

23 

ท่างอศอก (Biceps curl) 

ท่าเหยียดแขนเหนือศีรษะ (Overhead push) 

ยืนตรงวางเท้าระดับไหล่ มือสองข้างถือดัมเบล หมุนมือไปข้างหน้า 
ยกแขนขึ้น-ลงเหนือศีรษะสลับกัน  

ยืนตรงวางเท้าระดับไหล่ มือสองข้างถือดัมเบล งอข้อศอกขึ้น-ลงสลับกัน  



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

24 

ท่าเปิดอก (Back fly) 

ท่าดึงศอก (Pull up) 

ยืนย่อตัววางเท้าระดับไหล่ มือสองข้างถือดัมเบล ข้อศอกเหยียดตรง 
กาง-หุบแขนไปทางด้านหน้าสลับกัน  

ยืนย่อตัววางเท้าระดับไหล่ มือสองข้างถือดัมเบล ยืนแขนไปด้านหน้า
ข้อศอกตรง และงอข้อศอกดึงแขนไปด้านหลังสลับกัน  



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

25 

ท่ายกแขนสลับ (Alternate lift) 

ยืนย่อตัววางเท้าระดับไหล่ มือสองข้างถือดัมเบล ยกแขนขวาไปด้านหน้า
ข้อศอกตรง วางแขนซ้ายไปด้านหลังข้อศอกตรง จากนั้นยกแขนซ้ายไป
ด้านหน้าข้อศอกตรง วางแขนขวาไปด้านหลังข้อศอกตรง ท าสลับกัน 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

26 

ท่าออกก าลังกายกล้ามเนื้อสะโพกและขา 

ท่าเหยียดเข่า (Knee extension) 

ท่าลุก-นั่ง (Sit to stand) 

นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ ยกขาข้างซ้ายขึ้นเหยียดตรง ท าซ้ าอีกข้าง 

นั่งตัวตรงสะโพกอยู่บนขอบของเก้าอี้ ปลายเท้าท้ังสองข้างอยู่หลังเข่า 

ค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าลุกขึ้นยืน จากนั้นลงนั่งกลับสู่ท่าเริ่มต้น  



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

27 

ท่าเขย่งเท้า (Tiptoe) 

ท่างอเข่าด้านหน้า (Hip flexion) 

ยืนตัวตรงมือจับพนักพิงเก้าอ้ี เขย่งเท้าท้ังสองข้างขึ้นพร้อมกันให้สูง

ท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ จากนั้นกลับสู่ท่าเริ่มต้น 

ยืนตัวตรงมือจับพนักพิงเก้าอ้ี งอเข่าและสะโพกข้างซา้ยขึ้นไปทางด้าน

หน้าให้ตั้งฉาก 90 องศา จากนั้นวางลง ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

28 

ท่างอเข่าไปด้านหลัง (Hamstring curl) 

ท่าเตะขาไปด้านหลัง (Hip extension) 

ยืนตัวตรงมือจับพนักพิงเก้าอี้ งอเข่าข้างขวาไปทางด้านหลังให ้

ตั้งฉาก 90 องศา ท าซ้ าอีกข้าง 

ยืนตัวตรงมือจับพนักพิงเก้าอี้ เหยียดสะโพกข้างขวาไปทางข้างด้านหลัง 

โดยที่ล าตัวไม่บิดหรือแอ่นจนเกินไป ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

29 

ท่ากางขา (Hip abduction) 

ท่าย่อยืด (Squat) 

ยืนตัวตรงมือข้างซ้ายจับพนักพิงเก้าอี้ กางขาข้างขวาไปทางด้านข้าง          

โดยที่ล าตัวตรงไม่เอียง ท าซ้ าอีกข้าง 

ยืนตัวตรง กางขากว้างระดับไหล่ ยกแขนขึ้นมาทางด้านพร้อมกับงอเข่า

ย่อตัวลง ขณะย่อเข่าพยายามอย่าให้เข่าเลยปลายเท้า 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

30 

ท่าก้าวขาย่อเข่า (Lunges) 

ท่าก้าวขึ้นบันได (step up) 

ยืนตัวตรง กางขากว้างระดับไหล่ มือทั้งสองข้างถือดรัมเบล ก้าวขาข้าง

ขวาไปข้างหน้า พร้อมย่อเข่าลง จากนั้นก้าวขากลับสู่ท่าเริ่มต้น  

ยืนตัวตรง ก้าวขาข้างซ้ายขึ้นบนกล่อง ดันตัวขึ้นยืนบนกล่อง จากนั้นยก

ขาข้างขวางอเข่างอสะโพกตั้งฉาก 90 องศา วางขาขวาลง ก้าวขาซ้ายลง

กลับสู่ท่าเริ่มต้น ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

31 

ท่ายกขาตรง (Hip flexion) 

นอนหงาย ชันเข่าขึ้นข้างซ้าย ข้างขวาเหยียดตรง จากนั้นยกขาข้าง

ขวาขึ้นโดยท่ีเข่าเหยียดตรงตลอด จากนั้นวางลง ท าซ้ าอีกข้าง 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

32 

กิจกรรมทางกาย  

ทางเลือกส าหรับผู้ที่ไมส่ามารถออกก าลังกายได ้

            กิจกรรมทางกาย คือ การท ากิจกรรมที่มีการเคลือ่นไหว

ส่วนต่างๆของรา่งกายซึง่เกิดจากการท างานของกล้ามเนื้อลาย

ส่งผลให้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติหรือขณะพัก  



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

33 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

34 

วันที่ กิจกรรม เวลา  ระยะทาง ความเร็ว/ความหนัก 
(นาที) (กิโลเมตร) (กม./ชม.)/วัตต์/กก. 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

35 

จ านวน ความเหน่ือย/ชีพจร แคลอรี ่ น้ าหนักตัว รอบเอว หมายเหตุ 

(ครั ง/รอบ) (คะแนน)/(ครั งตอ่นาที) กิโลกรัม-แคลอรี   (กก.) (ซม.)   

            

            

            

            

            

      

      

      

      



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

36 

วันที่ กิจกรรม เวลา  ระยะทาง ความเร็ว/ความหนัก 
(นาที) (กิโลเมตร) (กม./ชม.)/วัตต์/กก. 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

37 

จ านวน ความเหน่ือย/ชีพจร แคลอรี ่ น้ าหนักตัว รอบเอว หมายเหตุ 

(ครั ง/รอบ) (คะแนน)/(ครั งตอ่นาที) กิโลกรัม-แคลอรี   (กก.) (ซม.)   

            

            

            

            

            

      

      

      

      



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

38 

วันที่ กิจกรรม เวลา  ระยะทาง ความเร็ว/ความหนัก 
(นาที) (กิโลเมตร) (กม./ชม.)/วัตต์/กก. 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 

  ออกก าลังกายแบบยืดเหยียด 

        ล าตัว/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบมีแรงต้าน 

        หน้าท้อง/แขน/ขา 

  ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 

        
เดินลู่วิ่ง/ ปั่นจักรยาน/เดิน/ว่ายน  า/ 
อื่นๆ................ 



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

39 

จ านวน ความเหน่ือย/ชีพจร แคลอรี ่ น้ าหนักตัว รอบเอว หมายเหตุ 

(ครั ง/รอบ) (คะแนน)/(ครั งตอ่นาที) กิโลกรัม-แคลอรี   (กก.) (ซม.)   

            

            

            

            

            

      

      

      

      



กายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วนกายภาพบ าบัดในผู้ที่มภีาวะอ้วน   

40 

ข้อมูลและเรียบเรียงโดย : งานกายภาพบ าบัด 

กภ.สุคนธ์        วังบุญคง 

กภ.อัจจิมา       แสนสิร ิ

กภ.ชนม์พิสิฐ    จันทร์สุข 

กภ.ศรัณย์        ปริติวิชกานต ์

กภ.จุฬาลักษณ์     จิตรสว่าง 

กภ.วาณุพงศ์   กิจวรรณ 

แสดงท่าออกก าลังกายโดย 

กภ.สราวุธ จันทร์แสง  


