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    ทาทางตางๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
1.  การยืน  1) ศีรษะ ลําตัว หลัง ไหล ตรงไมหอ 

ไหล และแขนวางขางลําตัว  2) น้ําหนักลงที่เทา 

2  ขางเทากัน  ปลายเทาหางกันหางกัน  3) ยืน 

นานใหยืนพักเทาบนอปกรณสง 1 คืบ   หรือ  
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        3. วัยสูงอายุ มีการเสื่อมถอยของอวัยวะในรางกาย 

        4. โรคภัยไขเจ็บ เชน โปลิโอ หูตึง สายตาสั้น ฯลฯ 

        5. อุปกรณไมถูกสุขลักษณะ เชน เกาอี้ เตียง ที่นอน ฯลฯ 

        6. การแตงกายที่ไมเหมาะสม   เชน    เสื้อผารัดแนนเกินไป  

     รองเทาสนสูงเกิน 2 นิ้ว หรือ   รองเทาหัวแหลมที่บีบรัดนิ้วเทา 

        7. ลักษณะทาทางการทํางานที่ไมถูกสุขลักษณะ  

        8. ขาดความรูความเขาใจการสรางเสริมการทรงตัวที่ถูก 

สุขลักษณะ 
แนวทางปฏิบัติการทรงตัวที่ถูกสุขลักษณะ 

        การทรงตัวที่ถูกสุขลักษณะ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

      1.  เรียนรูการใชทาทางที่ถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติใหได 

         2.  ระลึกหรือเตือนตัวเองเสมอวา        ตองอยูในทาทางที่ถูก 

     สุขลักษณะ  และไมอยูในทาใดทาหนึ่งนานเกิน 2 ชั่วโมง  

  3.  ไม   เหวี่ยง  สะบัด  สลัด  ขอตอ    ไมทํางานในทา  เอื้อม 

     เอี้ยว  เขยงเทา  และไมใหผูอื่น บีบ ดัด นวด หรือ เหยียบ 

        4.  ใชกลามเนื้อมัดใหญในการทํางาน เชน ใชกลามเนื้อตะโพก 

     แทนกลามเนื้อหลัง  และรูถึงขีดจํากัดของตนเองในการยกสิ่งของ 

     หนักตางๆ 

       5.  บริหารฟนฟูกลามเนื้อสวนตางๆ     เปนประจําทุกวันอยาง 

     ถูกวิธี   เพื่อกลามเนื้อแข็งแรงและชะลอความเสื่อมของขอ      

       6.  ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ   4   วัน     ครั้งละนาน  

อยางนอย  20  นาที 

       7.  ดูแลรักษาสุขภาพทั่วไป       เชน      รักษาและควบคุมโรค   

     ประจําตัว   โดยพบแพทยตามการนัดหมาย ไมใชยาเอง  นอนให    

     เพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมง ควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ 

     รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ และเปนเวลา  ดื่มนมหรือน้ําเตาหู    

ทุกวันอยางนอยวันละ 1 แกว และรับประทานผลไมทุกวัน         

8.  สังเกตชีวิตตนเอง  มีความ    เบื่อหนาย    วิตกกังวล  หรือ 

     ตึงเครียดหรือไม   ถามีควรหาทางแกไขหรือรับการปรึกษา  
      ทาทางตางๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
    1.  การยืน  1) ศีรษะ ลําตัว หลัง  ไหล  ตรง  ไมหอไหล  และแขน    

 

 

  การทรงตัว (Posture)   หมายถึง  การวางทาทางของรางกายในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งคนเราตองอยูในทาทางตางๆ ตลอดเวลา ไมวา

จะอยูในทาทางที่อยูกับที่นิ่งๆ  หรือมีการเคลื่อนไหวก็ตาม    โดยอาศัย

การทํางานของอวยัวะตางๆ  ในรางกายหลายระบบ  โดยเฉพาะ  ระบบ

กระดูกและกลามเนื้อ   และระบบประสาท    นอกจากนี้การทรงตัวยังมี 

ความสัมพันธกับสุขภาพ   คือ  การทรงตัวดี  ทําให  สุขภาพดีขึ้น   หรือ  

สุขภาพดี  ทําให  การทรงตัวดีขึ้น    การทรงตัวดี คือ ทาทางอยูในภาวะ

สมดุลหรือถูกสุขลักษณะ  บางครั้งเราอาจใชทาทางตามความเคยชินหรือ 

ตามอารมณ     โดยไมไดตระหนักวาทาทางที่ใชอยูถูกสุขลักษณะหรือไม  

จนกระทั่งมีอาการ   เมื่อยลา  ปวด  หรือ   ไดรับบาดเจ็บจากทาทางการ

ทํางาน   เชน ปวดหลังขณะยกของหนัก  หรือรางกายเสียรูปไปแลว เชน 

ไหลเอียง  หลงัเอยีง หลงัคด ฯลฯ    ดังนั้น    การปองกัน ก็คือ ทําความ

เขาใจวิธีปฏิบัติ   ใหมีการทรงตัวที่ถูกสุขลักษณะในชีวิตประจําวัน 

ผลดีของการทรงตัวที่ถูกสุขลักษณะ 
  การทรงตัวที่ถูกสุขลักษณะ  เกิดผลดี  ดังนี้  
  1.  ผูปฏิบัติรูสึกสบายทั้งรางกายและจิตใจ 

  2.  อวัยวะในรางกายอยูในภาวะสมดุล    และทํางานดวยความสัมพันธ 

อยางเหมาะสม 

  3.  สามารถประกอบกิจกรรมได สะดวก แคลวคลอง และวองไว 

  4.  ลดการใชพลังงานรางกาย 

  5. ไมเกิดอาการเมื่อยลาหรือปวดกลามเนื้อ โดยเฉพาะอาการปวดหลงั   

  6.  ปองกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับ กระดูก  ขอตอ กลามเนื้อ  เอ็น

และเสนประสาท  และชวยใหรางกายไมเสียรูป 

  7.  การทรงตัวดี   เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพและความมั่นใจ 

ผลเสียของการทรงตัวที่ไมถูกสุขลักษณะ 
  การทรงตัวที่ไมถูกสุขลักษณะ   เกิดผลเสีย   ดังนี้    
  1.  เกิดผลตรงกันขามกับผลดีของการทรงตัวที่ถูกสุขลักษณะ 

  2.  ทําใหใชชีวิตประจําวันไมไดตามปกติ 

  3.  เกิดผลกระทบตอจิตใจมีความ เบื่อหนาย กังวล และตึงเครียด 
สาเหตุการทรงตัวที่ไมถูกสุขลักษณะ 
  การทรงตัวไมถูกสุขลักษณะ เกิดไดจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 

  1.  สภาพโครงสรางรางกายหรือจิตใจที่ผิดปกติ  

  2.  สภาพรางกายที่ผอมหรืออวนเกินไป  

และหนาทองที่ใหญ  ทําใหปวดหลังได  
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 วางขางลําตัว  2) น้ําหนักตัวลงที่เทา  2  ขาง 

  เทากัน  ปลายเทาหางกัน 3) ยืนนาน ใหยืนพัก 

เทาบนอุปกรณสูง 1 คืบ หรือ  ประมาณ  6 นิ้ว 

และสลับเทาไปมาเปนระยะๆ พรอมแขมวทอง 

2. การเดิน 1) สวมรองเทาที่เหมาะสมและพอดี 

                    กับเทา   2) หวัรองเทากวาง   

                    ไมบีบรัดนิ้วเทา         3) สนของรองเทาสูง      

                   ประมาณ 1-2 นิว้ ถาสูง   มาก ขณะเดินตอง 

                   เกร็งขามาก และหลังแอน     ทําใหปวดหลัง   

                    4) ศีรษะ  ลําตัว  หลัง   ไหล   ตรง  และไม 

                    หอไหล    5) สายตามองตรงไปขางหนา ใน 

ระดับสายตา    6) แกวงแขนไปขางหนาพรอมขาดานตรงขาม 

ที่กาวเดินไป  7) เดินบนพื้นราบ ไมขรุขระ  และไมเปยกแฉะ 

  3.  การนั่ง   การนั่งที่ถูกสุขลักษณะ  1)  นั่งบนเกาอี้  2) ที่นั่ง  

  รองรับขาสวนบนไดหมด  และหางจากใตขอพับเขาประมาณ     

  1  นิ้ว 3) พนักพิงสูงถึงระดับใตสะบัก  ความเอนของพนักพิง 

  เปนมุมกับที่นั่งประมาณ 100-110 องศา บริเวณดานลางของ   

  พนักพิงไมเปนแองหวําเขาไป       

  4) ความสูงของเกาอี้ วางเทาไดราบ 

  บนพื้น และขอเขาเปนมุมฉาก    ถา 

  นั่งนาน  ใหเหยียดขาออกไป   เพื่อ 

  ลดแรงกดในขอเขา  5) นั่งใหเต็ม 

  เกาอี้  พิงพนักพิง ลงน้ําหนักที่กน 

  ทั้ง 2 ขางเทากัน   เพื่อไมใหหลัง 

  เอียง  6) ใชสวมแบบโถนั่งแทนสวมซึม    

    ทานั่งที่ไมถูกสุขลักษณะ  คือ  นั่งยองๆ  นั่งบนเกาอี้  หรือ 

มานั่งเตี้ยๆ  นั่งเกาอี้ที่ไมมีพนักพิง นั่งขัดสมาธิ  นั่งพับเพียบ   

นั่งไขวหาง นั่งในทาครึ่งนั่งครึ่งนอน นั่งกมคอ ทาเหลานี้ทําให        

                                                   ปวดเขาและหลัง 
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6. การนั่งที่ใชมือทํางาน ความสูงของโตะทํางาน   ควรอยูระดับเดียว      

                             กับศอก แขนไมเอื้อม      ขอศอกเปนมุมฉาก 

                      ขอมือตรงขณะทํางาน    และเกาอี้นั่งมีพนักพิง 

                      7. การยืนทํางานหรือหยิบของบนที่สูง   ไมกมหรือ 

                        แหงนหนานาน ไมเอี้ยวตัว  ไมเขยงเทา   นํา    

อุปกรณที่มั่นคงเพิ่มความสูง และไมเอื้อมแขน    

8. การทํางานที่อยูกับพื้นหรือในที่ต่ํา เชน นั่งซักผา                            

                    ลางชาม ลางสิ่งของ ปูที่นอน                            

                          1) ใหยอเขาลง และหลังตรง   2) นํามานัง่       

                            มารองนั่ง  นั่งหลังตรง และแขนไมเอื้อม       
                      9. การยกวัตถุขึ้นจากพื้น    1) ประเมินน้ําหนักวัตถุ       

                             วาสามารถยกไดและใชมือทั้ง 2 ขางยก 2) ใหวัตถุ 

อยูใกลตัวมากที่สุด 3) ยกวัตถุโดยไมกมหลัง ใหยอเขาลง หลงัตรง และยก 

วัตถุขึ้นมาชิดตัวพรอมกับลุกขึ้นยืนดวยกําลังขา  

10. การวางวัตถุที่ยกมาบนพื้น ทํายอนกลับ 

การยกวัตถุขึ้นจากพื้น  คือ  ยืนหลังตรง           
ยอเขาลง เหมือนนั่งยองๆแลวจึงวางวัตถุบนพื้น 

                 การยกวัตถุขึ้นจากพื้นหรือวางวัตถุที่ยกมาบนพื้น   

              โดย  กมหลังและเขาเหยียดตรง   เปนวิธีที่ผิดและทําให 

             ปวดหลัง                                             
10. การเคลื่อนหรือเข็นวัตถุ 1) ประเมินน้ําหนักวัตถุวาสามารถเข็นไหว 

2) เข็นวัตถุบนพื้นราบและเรียบ 3) อุปกรณ 

ที่ใชเข็น   ลอไมฝด      4) ขณะเข็นเหยียด  

ขอศอกและหลงัตรง                                

11. การยกวัตถุดวยคน 2 คน ผูยกควรมีความสูงไมตาง 
                                                              กันมาก 

เยาวลักษณ เลาหะจินดา. (2540).  การพยาบาลเพื่อสนองความตองการ 

      ดานการเคลื่อนไหว.ใน สุปาณี เสนาดิสัย (บก.).การพยาบาลพื้นฐาน  

      แนวคิดและการปฏิบัติ (พิมพครั้งที่ 9) (หนา 169-208). กรุงเทพฯ: 

      จุดทองการพิมพ. 

สุชาติ โสมประยูร. (2528).      สุขวิทยา (หนา 170-182). กรุงเทพฯ :  

      โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 

Bragginins, S.(1994).The back functions, malformations and care.   

      London: Mosby. 
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4. การนั่งขับรถ 
                                                   ไมถูกสุขลักษณะ  ที่นั่งหาง 

                                                        จาก พวงมาลัยมาก 

 

ถูกสุขลักษณะ  พวงมาลัยหาง 

พอเหมาะ แขนและขา ไมเหยียดมาก                             

5. การนอน 1) นอนบนเตียง  ความสูงของเตียงใหขึ้นลงเตียง

ไดสะดวก   2) ลักษณะที่นอนหรือฟูก   อัดแนน ตึง  และแข็ง

แบบยางลบลบดินสอ       ที่นอนที่ออนยวบยาบหรือแข็งมาก  

เชน  ไมกระดาน  จะรองรับสวนโคงของหลังไดไมพอดี ทําให

ปวดหลัง  3) ลงนอนและลุกจากทานอน ใชดานขางของลําตัว

และทําชาๆ    ไมลงนอนหรือลุกจากทานอน ในทานอนหงาย  

เพราะหลังตองรับน้ําหนักตัวมาก  ทําใหปวดหลัง 

        

 

  ทานอนถูกสุขลักษณะ  คือ นอนหงาย หรือ นอนตะแคง 

                                      
 

                                               

                                                ทานอนตะแคง 

                                        แขนและขาดานบน  วางบน 

                                        หมอน (ตามรปู)  ทําใหหลัง   

                                         ตรง เสนเลือดที่ขาหนีบและ  

                                        รักแรไมถูกกด สงผลตอการ   

                                        ไหลเวียนของเลือดสะดวกดี  

                                            ทานอนที่ไมถูกสุขลักษณะ    

                                                 คือ นอนคว่ํา กระดูกสันหลัง  

                                        จะแอน  ทําใหปวดหลังและ   

คอ  และไมควรรองหมอนที่ใตขอพับเขาตลอดเวลา   เพราะ   

                                                                เขาโกง    

                                                                             

        

                                                                                             

                                                                                              
                   
 

 

 

 

 
 

                     
 

                   
   การนอน  ศีรษะควรหนุน 

หมอนเสมอ    และหนุนถึง 

ตนคอ  ความสูงของหมอน  

เทากับชองหางระยะตะแคง 

คอตรง และศีรษะขนานกับ 

พื้น  ถาไมหนุนหมอนหรือ 

หมอนเตี้ยไป กระดูกคอจะ 

แอน  หมอนสูงไป กระดูก 

คอจะโกง ทําใหปวดคอได 
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