
 รางกายมนษุยถกูสรางข้ึนมาใหมีการเคล่ือนไหว การเคล่ือนไหวนอย 

หรือไมคอยออกกำลังกาย ไมเพียงแตจะทำใหการเสื ่อมโทรม     

ของสมรรถภาพทางกาย แตยังเปนสาเหตุของการเกิดโรครายตางๆ 

หลายชนิดดวย 

 ในทางการแพทย การออกกำลังกายอาจเปรียบไดกับยาสารพัด

ประโยชน เปนทั้งยาบำรุง ยาปองกัน และยาบำบัดรักษาหรือฟนฟู

สมรรถภาพรางกาย อยางไรก็ตาม การออกกำลังกายที่จะใหผลดี

ที ่สุดตอสุขภาพนั ้น ตองขึ ้นอยู ก ับชนิดของการออกกำลังกาย   

ความหนัก ความนานและความบอย ซึ่งเหมาะสมกับเพศและวัยหรือ

สภาพรางกายของแตละบุคคล การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ   

ทุกเพศทุกวัย ไดแก การออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกลามเนื้อ 

ทาออกกำลังกาย
รราางงกกาายยมมนนษษยยถถกกสสรราางงขข้ึึนนมมาาใใใหหมมีีกกาารรเเคคลล่ืืออนนไไไหหวว กกาารรเเคคลล่ืืออนนไไไหหววนนออยย

ยืนแยกเทาประมาณชวงไหล แขนวางแนบขางลำตัว     
ถายน้ำหนักที่ฝาเทาทั้งสองขาง 

ย ืด เหย ียดกล  ามเน ื ้ อ
ตนคอวางมือทั้งสองขาง
บริเวณกลางศีรษะดาน
หล ัง ออกแรงกดจาก
ดานหลังมาดานหนา คาง
ทาประมาณ 8-10 วินาที 

กำมือท้ังสองขางวางใตคาง 
ออกแรงดันขึ ้นดานบน 
คางท าประมาณ 8-10 
วินาที 

1

เริ่มจากสวนบนของรางกาย  
(Upper Body) 

สวนลางของรางกาย (Lower Body) 
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3

4
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กางแขนซายสูงระดับไหล พับแขนขวาวางที่ดาน
ขางศีรษะ ออกแรงกดศีรษะมาดานขวา คางทา
ประมาณ 8-10 ว ินาท ี สล ับทำอ ีกด  าน        
ในลักษณะเดียวกัน 

พับขอศอกขวามาทางดานหลัง ใชมือซายกด
ขอศอกขวาเขาหาลำตัว คางทาประมาณ 8-10 
วินาที สลับทำอีกดานในลักษณะเดียวกัน 

เ ห ย ี ย ด แ ข น ซ า ย ต ร ง      
พับเข าหาลำต ัวด านขวา  
พับแขนขวาขึ้นทางดานหนา 
ออกแรงกดแขนซายเขาหา
ลำต ัว ค างท  าประมาณ    
8-10 วินาที สลับทำอีกดาน
ในลักษณะเดียวกัน 

ยืนแยกเทากวางมากกวาชวงไหล ยอตัวมาดาน
ซายพับเขาซายมาดานหนา (เขาไมเกินปลายเทา) 
ขาขวาเหยียดตึง ทิ้งน้ำหนักที่ฝาเทาทั้งสองขาง 
คางทาประมาณ 8-10 วินาที สลับทำอีกดานใน
ลักษณะเดียวกัน 

ยอตัวลงที่พื้นพับเขาซายมาดานหนาปลายเทา
ชี้มาดานหนา ขาขวาเหยียดตึงเปดปลายเทา
ขึ ้นดานบน คางทาประมาณ 8-10 วินาที 
สลับทำอีกดานในลักษณะเดียวกัน 

นั่งบนพื้นวางฝามือดานหลังสะโพก ปลายนิ้วชี้ออก

เหย ียดแขนซ ายตรงมาด านหน า    
หันฝามือออกดานนอกปลายนิ ้วชี ้
ลงพื้น ใชมือขวาออกแรงดันฝามือ
ซายเขาหาตัว คางทาประมาณ 8-10 
วินาที สลับทำอีกดานในลักษณะ
เดียวกัน 

การยืดเหยียดกลามเน้ือหัวไหล 

การยืดเหยียดกลามเนื้อตนขา 

การยืดเหยียดกลามเนื้อตนขาดานหลังและสะโพก 

การยืดเหยียดกลามเนื้อดานขางลำตัว และหลังสวนลาง 

การยืดเหยียดกลามเนื้อตนขาดานหลัง 

การยืดเหยียดกลามเนื้อหลังสวนลางและลำตัวดานหนา 

การยืดเหยียดกลามเน้ือแขน 
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7 8 เหยียดแขนซายตรงมาดานหนา
หันฝามือเขาหาลำตัวปลายนิ้วชี้
ลงพื ้น ใชมือขวาออกแรงดัน
หลังมือซายเขาหาตัว คางทา
ประมาณ 8-10 วินาที สลับทำ
อีกดานในลักษณะเดียวกัน 

10

11
ดานนอกตั ้งเขาขวาขึ ้น ใชขาซายวางพาด  
ดานบนให ข อเท าซ ายอยู บนเข าข างขวา 

นั่งบนพื้น เหยียดขาขวาที่ดานขางปลาย

นอนคว่ำราบก ับพ ื ้น วางฝ าม ือที่      
ดานขางลำตัวระดับไหล ออกแรงดัน   
ตัวขึ้น สวนลางของลำตัวราบกับพื้น   
คางทาประมาณ 8-10 วินาที 

ออกแรงดันตัวดานหนา คางทาประมาณ 
8-10 ว ินาท ี สล ับทำอ ีกด าน    
ในลักษณะเดียวกัน 

12
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นั่งบนพื้น เหยียดขาขวามาดานหนา ตั้งเขาซายคอม
ขาขางขวา เหยียดแขนซายวางราบกับพื้นดานหลัง 
แขนขวาเหยียดตรงดานหนาออกแรงดันเขาซาย 

พรอมบิดลำตัวมาดานซาย คางทา
ประมาณ 8-10 วินาที สลับทำอีก
ดานในลักษณะเดียวกัน 

เทาชี้ดานบน พับขาซายใหสนเทาชิดตนขาดานใน 
โน มต ัวโดยม ือท ั ้ งสองข  างก มไปแตะปลายเท  าข  างขวา         
คางทาประมาณ 8-10 วินาที สลับทำอีกดานในลักษณะเดียวกัน 
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สถาบันโรคทรวงอก
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตและเผยแพรโดย 

งานประชาสัมพันธ 

การยืดเหยียดตนขาดานใน 
นั่งบนพื้นประกบฝาเทาทั้งสองเขาหา
กันวางฝามือที ่ดานหนา ออกแรง
โน มต ัวมาด  านหน า กดศ ีรษะ    
และสะโพกใหติดพื้น 

ยืนตรง กาวเทาซายมาดานหนา ปลายเทา
ทั้งสองชี้มาดานหนา ออกแรงโนมตัวลง
ดานหนาใหปลายนิ้วมือแตะที ่ปลายเทา
ดานหนา ยอเขาขางขวา ขาซายเหยียดตรง 
คางทาประมาณ 8-10 วินาที สลับทำอีก
ดานในลักษณะเดียวกัน 

ยืนตรง เทาชิดกัน กมตัวดานหนาใหปลาย
นิ้วมือทั้งสองขาง แตะที่ปลายเทาดานหนา 
ขาเหยียดตรง คางทาประมาณ 8-10 วินาที 

ประสานมือทั้งสองขางที่ดานหลัง หันฝามือออกดานนอก 
ลำตัวคอยๆ ยกแขนขึ้นดานบน คางทาประมาณ 8-10 
วินาที 

ยืนตรง กาวขาซายมา
ด านหน าสองช วงเท า   
ยอตัวลงพับเขาซายไป
ดานหนา (เข าไมเก ิน
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ปลายเทา) เหยียดขาขวาไปดานหลังใหต ึง   
เปดสนเทาขวาเล็กนอย คางทาประมาณ 8-10 
วินาที สลับทำอีกดานในลักษณะเดียวกัน 

ชูแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ ไขวแขน
สลับซายขวาประกบฝามือเขาหากัน โนมตัว
เอียงไปดานขาง คางทาประมาณ 8-10 วินาที 

การยืดเหยียดกลามเนื้อนอง 

การยืดเหยียดกลามเนื้อไหลดานหนาและหนาอก 

การยืดเหยียดกลามเนื้อลำตัวดานขาง 


