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ประโยชน์ ของการออกกาลังกายในผู้ป่วยโรคข้ อ
1. ลดอาการปวดข้อและป้ องกันการเกิดข้อแข็ง ( Stiffness )
2. ทาให้ขอ้ ต่อที่มีการอักเสบเคลื่อนไหวได้ดีข้ ึน
3. ทาให้กล้ามเนื้อรอบ ๆ ข้อแข็งแรง
4. การออกกาลังกายทาให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและไม่เหนื่ อยง่าย
การศึกษาในระยะยาวพบว่า ผูป้ ่ วยโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์สามารถจะบริ หารร่ างกายในระดับ
ปานกลางได้ จะไม่ทาให้อาการปวดข้อเป็ นมากขึ้น แม้ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคข้อเข่าเสื่ อม การบริ หารข้อเข่าจะ
ทาให้การทรงตัวดีข้ ึนและมีการประสานงาน ( Co – ordination ) ดีข้ ึนด้วย
การออกกาลังกายด้วยการบริ หารข้อต่อในผูป้ ่ วยโรคข้อจะต้องทาให้ถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละ
คนซึ่ งไม่เหมือนกัน ผูป้ ่ วยโรคข้อก่อนการออกกาลังกายควรปรึ กษากับแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ
แพทย์อายุรศาสตร์ โรคข้อ และแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูจะได้ผลดีและปลอดภัยที่สุด
การบริหารข้ อต่ อให้ มีการเคลื่อนไหวได้ เต็มที่
ควรบริ หารข้อต่อทุกวัน เพื่อให้ขอ้ ต่อนั้นมีการเคลื่อนไหวได้เต็มที่ ลดอาการแข็งตึง ( Stiffness )
การบริ หารเพื่อคงการเคลื่อนไหวของข้อต่อต้องกระทาอย่างละมุนละไม โดยการเหยียดข้อต่อและงอข้อต่อ
ให้เต็มที่ สามารถจะบริ หารได้ในขณะอยูท่ ี่บา้ น ในที่ทางานหรื อขณะออกกาลังกายในน้ า
มูลนิธิโรคข้อของอเมริ กา แนะนาให้บริ หารข้อต่ออย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน ร่ วมกับการออกกาลัง
กายแบบแอโรบิก
การเพิม่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนือ้ รอบ ๆ ข้ อ
ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคข้อ เมื่อมีอาการปวดถ้าไม่ขยับข้อต่อหรื อไม่มีการบริ หารข้อต่อ กล้ามเนื้อรอบข้อจะ
ลีบเล็กและอ่อนแรงลง ทาให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อลดน้อยลง
การบริ หารกล้ ามเนือ้ มีอยู่ 2 วิธี ด้ วยกัน
1. วิธีที่ 1 เรี ยกว่า Isometric Exercise เป็ นการบริ หารกล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อ
ต่อ เช่น การกามือ แบมือ กล้ามเนื้อต้นแขนจะทางาน ที่เห็นเป็ นประจาได้แก่ การราไทเก๊ก หรื อการออก
กาลังกายแบบโยคะ
2. วิธีที่ 2 เรี ยกว่า Isotonic Exercise เป็ นการบริ หารกล้ามเนื้อโดยมีการเคลื่อนไหวของข้อต่อด้วย
ที่เห็นเป็ นประจา ได้แก่ การวิง่ การเดิน การเล่นกีฬาชนิ ดต่าง ๆ

มูลนิธิโรคข้อของอเมริ กา แนะนาให้บริ หารข้อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ ควรกระทา
วันเว้นวันหลังการบริ หารการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
การออกกาลังกายแบบแอโรบิก
การออกกาลังกายแบบแอโรบิก เป็ นการออกกาลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของร่ างกาย เป็ นการ
ออกกาลังกายในส่ วนของหัวใจและหลอดเลือด และเพิ่มความทนทานมากขึ้น
การออกกาลังกายแบบแอโรบิกต้องออกกาลังกายซ้ า ๆ กันและติดต่อกัน 30 – 60 นาที มีความ
รุ นแรงปานกลาง ทาประมาณ 3 – 5 วันต่อสัปดาห์
มีวธิ ี การออกกาลังกายแบบแอโรบิกได้ง่าย ๆ ได้แก่ การเดิน การวิง่ การออกกาลังกายโดยว่ายน้ า
หรื อเดินในน้ า ถีบจักรยานและการเต้นแอโรบิก
คนที่ออกกาลังกายแบบแอโรบิกและมีอาการปวดข้อมากขึ้น ควรปรึ กษาแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญจะ
ปลอดภัยที่สุด
ทาไมผู้ป่วยโรคข้ อไม่ ยอมบริหารข้ อต่ อหรือออกกาลังกาย
ได้มีการสารวจผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคข้อที่ไม่ยอมออกกาลังกาย พบว่าประมาณร้อยละ 37 ให้เหตุผลดังนี้
1. การออกาลังกาย ทาให้ปวดข้อมากขึ้น เป็ นเหตุผลที่สาคัญที่ผปู ้ ่ วยไม่อยากออกกาลังกาย
หรื อบริ หารข้อต่อ ความเป็ นจริ งแล้ว การบริ หารข้อต่อสามารถทาได้ แม้ผปู ้ ่ วยที่เป็ นโรคข้อจะเดินไม่ได้ก็
ตาม หรื อขณะนัง่ อยู่ การบริ หารข้อต่อกระทาได้แม้ขณะนัง่ หรื อขณะที่บริ หารร่ างกายในน้ า
2. มีความเชื่อว่า การออกกาลังกายหรื อบริ หารข้อต่อ จะทาให้ปวดข้อมากขึ้น ซึ่ งเป็ นความ
เข้าใจที่ผดิ คนที่เป็ นโรคข้อ การบริ หารข้อต่ออย่างนิ่มนวลจะช่วยลดอาการปวดข้อได้
3. มีความรู ้สึกว่าตนเองมีความงุ่มง่าม เดินเหิ นไม่เหมือนคนอื่นที่จะไปร่ วมการออกกาลังกาย
กับคนอื่น ควรเข้าร่ วมกลุ่มกับผูส้ ู งอายุหรื อผูท้ ี่มีความเห็นเห็นใจเราในการออกกาลังกาย
4. รู้สึกเครื่ องมือในการออกกาลังกายในโรงยิมหรื อฟิ ตเนส มีความยุง่ ยาก ศึกษาเครื่ องมือ
เหล่านี้เพื่อให้คุน้ เคยในการบริ หารในแต่ละส่ วนของร่ างกาย
5. การบริ หารกล้ามเนื้ อ ไม่ใช่การบริ หารแบบเพาะกายเพื่อให้กล้ามเนื้อโต แต่เป็ นการ
บริ หารกล้ามเนื้อ เพื่อให้กล้ามเนื้อเหล่านี้แข็งแรง สามารถทาให้ขอ้ ต่อมีการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่
6. ผูป้ ่ วยโรคข้อ จะหมดกาลังใจและเลิกออกกาลังกายเมื่อผลของการบริ หารกล้ามเนื้ อได้ผลไม่
เร็ วอย่างที่ตอ้ งการ การออกกาลังกายหรื อบริ หารข้อต่อ ต้องทาไปตลอดชีวิตและเป็ นการบริ หารระยะยาว
7. คนส่ วนใหญ่จะอ้างว่าไม่มีเวลาออกกาลังกายทุกคนมีเวลาเท่ากันวันละ 24 ชัว่ โมง การหาเวลา
เพื่อการออกกาลังกายเป็ นสิ่ งจาเป็ นแม้จะอยูใ่ นบ้าน , ในที่ทางาน หรื อในห้องนอน
8. อย่าผลัดวันประกันพรุ่ ง เริ่ มแต่วนั นี้

