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คูมอืการออกกาํลงักายหลงัขัน้สูง 
เนือ้หาของบทความนีเ้ป็นฉบบัทีไ่ดร้บัการแปลความหมายแตจ่ะใชฉ้บบัภาษาจนีเป็นหลกั 
 

กลาวนาํ 

อาการปวดหลังเปนอาการที่พบไดบอย หากไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสม 

จะมีโอกาสเกิดอาการปวดเร้ือรัง ทุกคนมีควรการปองกันไวกอน 

การรักษาดวยการออกกําลังกายเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดหลังซ่ึงครอบคลุม: 

กลามเน้ือหลังสวนลึก, กระดูกใตกระเบนเหน็บ, เพริเน่ียม, กลามเน้ือทองสวนลึกสุด, หัวหนาว 

I. การยดืและการออกกาํลงักายสรางความยดืหยุนทีเ่อว 

การยืดที่เหมาะสมและการออกกําลังกายสรางความยืดหยุนที่เอว 

สามารถผอนคลายกลามเน้ือและอาการปวดขอ เชนเดียวกับการปรับชวงของการเคลื่อนไหวของขอตอ 

 

II. การฝกความแขง็แรง 

การฝกนํ้าหนักอยางเหมาะสมสามารถกอใหเกิดประโยชนมากมายตอรางกาย 

รวมถึงการเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือ,การเพ่ิมความทนทานของกลามเน้ือ,การเพ่ิมมวลกลามเ

น้ือ และการเพ่ิมความหนาแนนของกระดูก 

 

III. การออกกาํลงักายสรางความยดืหยุนทีเ่อว 
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การฝกการเกร็งกลามเน้ือเอวสวนลางท่ีเหมาะสมสามารถเพ่ิมความม่ันคงของขอตอเอวและบรรเทาอาการ

ปวด 

 

IV. การฝกฟตบอล 

นักกายภาพบําบัดชาวสวสิใชฟตบอล หรือก็คือสวิสบอล ต้ังแตป 1965 

เพ่ือชวยผูปวยในการปรับสมดุลรางกาย, 

ลดอาการปวดหลังและเพ่ิมการตอบสนองทางกายภาพ นักกายภาพบําบัดไดเพ่ิมฟตบอล 

ในการรักษาผูปวยที่มีอาการปวดหลัง 

“ การน่ังแบบไดนามิก” กค็ือเม่ือน่ังบนฟตบอล 

รางกายจะไมผอนคลายในขณะที่กลามเน้ือหลังสะโพกและหัวเขา ฯลฯ 

ยังคงปรับอยางตอเน่ืองเพ่ือใหรางกายสามารถรักษาสมดุลใหน่ังบนลูกบอลได  

การปรับเล็กนอยเหลาน้ีชวยเรงการไหลเวียนโลหิตในกระดูกสันหลังและเสริมสรางกลามเน้ือหลัง 

ชวยสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือและปรับทาน่ัง 
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การวอรมอพั 
คอ 

1. คอยๆขยับศีรษะไปทางขวาจ

นกวาคุณจะรูสึกถึงการดึงที่ด

านซายของคอคางไวเปนเวลา 

10 วินาท ี

2. จากน้ันคอยๆขยบัศีรษะไปทา

งซายจนกระทั่งคุณรูสึกถงึกา

รดึงที่ดานขวาของคอคางไวเ

ปนเวลา 10 วินาท ี

3. คอยๆลดระดับศีรษะลงจนกระ

ทั่งคุณรูสึกวาดึงคอเลก็นอยค

างไวประมาณ 10 วินาท ี

 

 

หวัไหลและหลงัสวนบน 

1. เหยียดแขนขวา 

แลววางแนวนอนดานหนาขอ

งหนาอก 

จับแขนซายใหแนบกบัศอกศ
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อกขวาของคณุ 

แลวใชแรงกดไปทางหนาอกจ

นกระทั่งหนาอกขวารูสึกตึงเล็

กนอยคางไว 10 วินาท ี

2. จากน้ันเหยียดแขนซาย 

3. วางมือทั้งสองขางบนไหลของ

คุณคอยๆหมุนไปขางหนา 10 

คร้ังแลวทํายอนกลบั 10 คร้ัง 

พยายามหมุนขอตอไหลใหกว

างขึ้น 

 

แขนดานหลัง (triceps) 

1. ยกแขนขวาขึ้น 

แลววางไวดานหลังคอใกลสะ

บักขวา 

ดึงขอศอกขวาไปทางซายดว

ยมือซาย 

จนกระทั่งแขนขวาของคณุรูสึ

กถึงแรงดึงเล็กนอยคางไว 10 
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วินาที 

จากน้ันเหยียดแขนซาย 

2. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

3. หมายเหตุ 

คอของคณุไมควรเอนไปขาง

หนามากเกินไป 

 

อกและแขน 

1. ฝามือประสานกันหันออกดาน

นอกที่หลังลาง 

ยกแขนทั้งสองขางจนถึงหนา

อกและแขนของคณุรูสึกตรึงเ

ล็กนอยคางไว 10 วินาท ี

2. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

 

 

หลังสวนบน 

1. ฝามือประสานกันหันไปขางห

นา 

ดันแขนทั้งสองไปขางหนาจน  
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ถึงหลังสวนบนของคุณรูสึกตรึ

งล็กนอยคางไว 10 วินาท ี

2. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

 

หฃงัสวนบนและแขน 

1. น่ังบนเกาอี้,ตัวตรงมือ 

ฝามือประสานกันหงายเหยียด

แขนทั้งสองขางขึ้นจนถึงหลัง

สวนบนและแขนรูสึกตรึงเล็กน

อยคางไว 10 วินาท ี

2. ทําซํ้า 3 คร้ัง 
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แขนสวนหนา 

1. เหยียดแขนขวาโดยใหปลาย

น้ิวช้ีขึ้น 

แลวใชแรงกดบนฝามือดานห

นาดวยฝามือขวาบนฝามือซา

ย 

จนกระทั่งแขนของคุณรูสึกถึง

แรงดึงเล็กนอยคางไว 10 

วินาที 

2. เหยียดแขนขวาโดยใหปลาย

น้ิวช้ีลง 

แลวใชแรงกดบนฝามือดานห

นาดวยฝามือขวาบนหลังฝามื

อซาย 

จนกระทั่งแขนของคุณรูสึกถึง

แรงดึงเล็กนอยคางไว 10 

วินาท ี

3. ทําซํ้า 3 คร้ัง 
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4. หมายเหตุ: 

หามใชแรงกดดวยปลายน้ิว 

 

เอวดานขาง  

1. ยืนดวยเทาแยกออกจากกนัเล็

กนอย 

ยกแขนขวาของคุณวางแขน

ซายไวขางๆ 

ขยับตัวชาๆไปทางซายจนกร

ะทั่งดานขางของขาขวารูสึกต

รึงเล็ก 

นอยคางไว 10 วินาท ี

2. จากน้ันยืดทางดานซาย 

3. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

 

 

หลังสวนลาง 

1. น่ังบนเกาอี้ 

จับตนขาดวยแขนทั้งสองขาง 

แลวเอนไปขางหนาจนกวาคุ
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ณจะรูสึกตรึงที่หลังสวนลาง 

ทําคางไวประมาณ 10 วินาที 

2. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

 

การหมนุ 

1. น่ังบนเกาอี้ 

จับขอบเกาอีด้วยแขนขวาขอ

งคุณเพ่ือปรับตัวเอง 

จากน้ันหมุนชาๆไปทางขวาจ

นกวาคุณจะรูสึกตรึงที่ดานซา

ยของเอวของคุณคางไวประม

าณ 10 วินาท ี

2. จากน้ันยืดดานขวาของเอวขอ

งคุณ 

3. ทําซํ้า 3 คร้ัง 
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ตนขาดานหลงั 

1. น่ังบนเกาอี้ เหยียดขาซายขึ้น 

เอนตัวไปขางหนาทางน้ิวเทา

ซายจนกวาคุณจะรูสึกตรึงหลั

งเล็กนอยตนขา ทําคางไว 10 

วินาที 

2. จากน้ันยืดตนขาขวา 

3. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

 

ตนขาดานหนา 

1. ยืนดานหลังเกาอี้ 

จับหลังเกาอี้ดวยมือขวา 

ยกเทาขวาจากหลังไปที่สะโพ

กดวยมือซาย 

จนกระทั่งคุณรูสึกตรึงที่ดานห

นาของตนขาขวาเลก็นอย 

คางไวเปนเวลา 10 วินาท ี

2. จากน้ันยืดตนขาซาย 

3. ทําซํ้า 3 คร้ัง 
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ตนขาดานใน 

1. เอนหลังเกาอี้ดวยมือทั้งสองข

าง 

กางขากวางประมาณสองหัวไ

หล คอย ๆ ขยับไปทางซาย 

แลวงอเขาซายจนคุณรูสึกวา

มีแรงดึงดานในของตนขาขวา 

คางไว 10 วินาท ี

2. จากน้ันยืดตนขาซาย 

3. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะโพก 

1. น่ังบนเกาอี้จับและยกตนขาขว

าของคุณดวยมือทั้งสอง 

คอยๆดึงไปทางหนาอกของคุ

ณ 

จนกวาสะโพกของคณุจะรูสึก

ตรึงเล็กนอย คางไวเปนเวลา 

10 วินาท ี
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2. จากน้ันยืดสะโพกซาย 

3. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

นอง 

1. ถือเกาอี้ดวยมือทั้งสองขาง 

แลวแทงดวยเขาทั้งสองขาง 

แลวกาวเทาซายไปขางหนา 

จากน้ันงอเขากาวเทาตรงและ

เหยียดขาขวาไปขางหลังเทา

โดยเทาสองช้ีไปขางหนา 

จนกระทั่งนองขวาตรึงเล็กนอ

ย คางไว 10 วินาท ี

2. จากน้ันยืดหนองซาย 

3. ทําซํ้า 3 คร้ัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยดืเอว 

คุกเขาบนเส่ือนุม ๆ 

นอนราบกับพ้ืนและยืดเอวของคุณ  
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ไปขางหนาคางไว 10 วินาทีทําซํ้า 

5 คร้ัง 

 
 

การออกกาํลงักายสรางความยดืหยุ

นที่เอว 

คุกเขาบนเส่ือนุม 

ยกเอวของคุณขึ้น 

และลงพ้ืนทําซํ้า 10 คร้ัง 

นอนหงาย งอขาแกวงไปทางซาย 

และขวาทําซํ้า 10 คร้ัง 
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การฝกความแขง็แรงของกลามเนือ้ 
คุกเขาลงบนเส่ือนุม 

เหยียดแขนขวาไปขางหนา คางไว 

5 วินาที 

แลวผอนคลายทาํซํ้า 10 คร้ัง 

จากน้ันทําซํ้าการเคลือ่นไหวขางตน 

จํานวน 10 

คร้ังดวยแขนซายของคุณ 

 

 

คุกเขาลงบนเส่ือนุม  

เหยียดขาซายไปขางหลังคางไว 5 วินาท ี

แลวผอนคลาย ทาํซํ้า 10 คร้ัง 

จากน้ันเหยียดขาขวาไปขางหลัง 

แลวทําซํ้าการเคลื่อนไหวขางตนเปนจํานวน 
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10 คร้ัง 

คุกเขาลงบนเส่ือนุม 

เหยียดแขนขวาไปขางหนาคางไว 5 วินาที 

แลวผอนคลาย ทาํซํ้า 10 

คร้ังจากน้ันทําซํ้าการเคลือ่นไหวขางตน 

จํานวน 10 คร้ังดวยแขนซายของคณุ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

คุกเขา ยกดัมเบลดวยมือขวาของคณุ 

ไปขางตัวดานขวา หันตัวไปทางขวา 

ทําคางไว 5 วินาทีแลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

จากน้ันเปลี่ยนยกดัมเบลดวยมือซายของคุณไป 

ขางตัวดานซาย แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 
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การออกกําลงักายสรางความยดืหยุนที่เอว 

ยืนเกร็งหนาทองเล็กนอย ยกขาซายขึ้นประมาณ 

30 องศาคางไว 5 วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

จากน้ันยกขาขวาและทําซํ้า 10 คร้ัง 

 

ยืนเกร็งหนาทองเล็กนอย 

ยืดขาซายไปขางหลังประมาณ 10 องศาคางไว 5 

วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง จากน้ันทําขาขวาซํ้า 10 

คร้ัง 
 

ยืนเกร็งหนาทองเล็กนอย ยืดขาขวาออกประมาณ 

30 องศาคางไว 5 วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

จากน้ันทําขาซายซํ้า 10 คร้ังดวย 

 

ยืนเกร็งหนาทองเล็กนอย ยกแขนทั้งสองขาง 

เหยียดขาขวาออกไปดานนอกประมาณ 30 

องศาคางไว 5 วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

จากน้ันทําขาซายซํ้า 
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ยืนเกร็งหนาทองเล็กนอย ยกแขนทั้งสองขาง 

ยกขาซายไปขางหนาประมาณ 30 องศาคางไว 5 

วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง จากน้ันทําขาขวาซํ้า  

 

ยืนเกร็งหนาทองเล็กนอย ยกแขนทั้งสองขาง 

ยกขาซายไปขางหลังประมาณ 10 องศาคางไว 5 

วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง จากน้ันทําขาขวาซํ้า 
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การออกกาํลงักายโดยฟตบอล 

น่ังบนฟตบอลเกร็งหนาทองเล็กนอย 

ยกแขนท้ังสองขางขยับจดุศูนยถวงไปขางห

นา 

และขึ้นแลวคอย ๆ น่ังบนลูกบอล  

ทําซํ้า 10 คร้ัง  

คุกเขาบนพรมนุม ๆ คอยๆกดมือของคุณลง 

บนฟตบอล เกร็งหนาทองเล็กนอย 

ดันลูกบอลไปขางหนาดวยมือทั้งสองขาง 

ตระหนักในการรักษาความโคงของเอวของ

คุณ 

และทําใหหนาทองหดตัวเล็กนอยทําซํ้า 10 

คร้ัง 

 

 

นอนโดยแนบหนาอกของคุณบนฟตบอลวาง

มือทั้งสองขางบนแผนรองนุม 

เพ่ือพยุงตัวกอนงอขาซายของคุณ  

จากน้ันเหยียดขาหลังคางไว 5 วินาที  
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แลวทําซํ้า 10 คร้ัง จากน้ัน 

ทําขาขวาซํ้า 10 คร้ัง 

  

นอนหงายหลังบนฟตบอล  

วางมือบนแผนรองนุม ๆ 

เพ่ือรองรับขาซาย 

แลวยกมันกลับไปเปนแนวนอนคางไว 5 

วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

จากน้ันทําขาขวาซํ้า 10 คร้ัง 

 

 

นอนโดยแนบหนาอกของคุณบนฟตบอล  

แยกขาออกเลก็นอย รักษาสมดุลเกร็ง 

หนาทองเล็กนอย ยืดแขนขวาแลว 

ยกไปขางหนาคางไว 5 วนิาที  

แลวทําซํ้า 10 คร้ัง จากน้ันทํา 

แขนซายซํ้า 10 คร้ัง 
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นอนโดยแนบหนาอกของคุณบนฟตบอล  

แยกขาออกเลก็นอย รักษาสมดุลเกร็ง 

หนาทองเล็กนอย ยืดแขนขวาดวยดัมเบลที ่

มือขวาแลวยกไปดานขางคางไว 5 วินาที  

แลวทําซํ้า 10 คร้ัง จากน้ันทําแขนซาย 

ซํ้า 10 คร้ัง 

 
 

นอนหงายวางขาลงบนฟตบอล 

เอามือไวบนหัวของคุณ 

เกร็งหนาทองของคุณและเกร็งรางกายของ

คุณแลวผอนคลาย ทําซํ้า 10 คร้ัง 

 

 

นอนหงายวางขาลงบนฟตบอล 

เอาแขนไวขางลําตัว เกร็งหนาทองเล็กนอย 

ยกสะโพกยกคางไว 5 วินาที แลวทําซํ้า 10 

คร้ัง 
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นอนหงายโดยวางบนขาขวาทีฟ่ตบอลแลวเอ

าแขนวางบนขาขวาโดยขาซายของ 

คุณวางบนอากาศ กมสะโพกและเขา  

90 องศา เกร็งหนาทองเลก็นอย  

ยกสะโพกคางไว 5 วินาท ีแลวทําซํ้า 

เปนเวลา 10 วินาที คร้ัง จากน้ันทํา 

ขาซายซํ้า 10 คร้ัง 

 
 

 

นอนหงายเอาขาขางหน่ึงวางบนฟตบอลเพ่ิม

แถบยางยืดท่ีขาอกีขาง ยืดขาและยืด 

แถบยางยืดเปนเวลา 5 วนิาที  

แลวทําซํ้า 10 คร้ัง จากน้ันทํา 

ขาซายซํ้า 10 คร้ัง 

 

น่ังบนฟตบอลเกร็งหนาทองเล็กนอย 

เหยียดแขนซายไปขางหนาและแขน 

ขางขวาไปขางหลัง จากน้ันแกวงไป 

ทางซายและขวาสลับกัน ทําซํ้า 10 คร้ัง 
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น่ังทีฟ่ตบอล เกร็งหนาทองเล็กนอย 

จับวงยางยืดดวยมือทั้งสองขางและ 

เหยียดแขนขึ้น แลวยืดแถบยางยืดออก 

ดานนอกไปยังตําแหนงหนาอกคางไว  

5 วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

 
 

 

น่ังบนฟตบอล  เกร็งหนาทองเล็กนอย 

จับวงยืดหยุนดวยมือทั้งสองขางและ 

เหยียดแขนขึ้นใหมือขวาน่ิง ยืดวงยืดหยุน 

ออกดานนอกดวยแขนซายคางไว 5 วินาที  

จากน้ันใหแขนซายน่ิง และยืดแถบยางยืด 

ออกดานนอกดวยแขนขวาคางไว 5 วินาที  

แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

 

น่ังบนฟตบอล  เกร็งหนาทองเล็กนอย 

รัดขอเทาดวยเทาซาย 

ยืดวงยางยืดดวยมือขวาโดยเอาขึ้นและลง 

คางไว 5 วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

ทําซํ้าเพ่ือปรับวงยืดหยุนดวยเทาขวาของคุ
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ณ 

ยืดดวยมือซายของคณุขึน้และออกไปขางน

อกคางไว 5 วินาที และทําซํ้า 10 คร้ัง 

 

ผูเขารวมสองคนน่ังบนฟตบอล 

ในเวลาเดียวกัน 

หดหนาทองเล็กนอยถอืวงยืดหยุน 

ดวยมือทั้งสองขาง ยืดขอศอกของพวกเขา 

ไปขางหลังในเวลาเดยีวกนั 

เพ่ือยืดแถบยางยดื 

คางไว 5 วินาที แลวทําซํ้า 10 คร้ัง 

 

 

ผูเขารวมสองคนน่ังบนฟตบอล 

ในเวลาเดียวกัน หดหนาทองเล็กนอย 

ถือแถบยางยืดดวยมือทั้งสองขาง 

ยืดขอศอกซายไปขางหลงัในเวลา 

เดียวกันในขณะที่หันตัวของ 

พวกเขาในเวลาเดียวกัน คางไว 5 วินาท ี

จากน้ันทําซํ้า ใชแขนขวาหมุนรางกาย 
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ไปทางขวา คางไว 5 วินาทีไปทางซาย 

และขวาสลับกัน ทําซํ้า 10 คร้ัง 

 

การออกกําลังกายโดยการโยน: 

ผูเขารวมสองคนหดหนาทองเล็กนอย 

คนหน่ึงยืนตรงขามกันถือฟตบอลดวยมือทั้งส

องในขณะที่หันหนาไปยังทิศทางของลูกบอ

ล จากน้ันโยนฟตบอล 

ขึ้นไปทางผูเขารวมอีกคน 

ผูเขารวมที่ฝงตรงขามขวางฟตบอล  

ขึ้นอีกคร้ังหลัง 

จากจับมันเพ่ือสงลูกบอลกลับไปยังผูที่โยนมั

นคร้ังแรก ทําซํ้า 10 คร้ัง 

 

 

การออกกําลังโดยการผลกัในแนวดิ่ง: 

ผูเขารวมสองคนเกร็งหนาทองเล็กนอย 

คนหน่ึงยืนอยูตรงขามกับอีกคนหน่ึงจับและ

ยกฟตบอลดวยมือทั้งสอง 

จากน้ันเหวี่ยงไปขางหนาลงบนพ้ืนเพ่ือใหมื
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อของผูเขารวมอยูฝงตรงขาม 

ทั้งสองสงลูกบอลตอกันและทําซํ้า 10 คร้ัง 

 
 

การออกกําลังกายโดยการขวางลูกบอลขึ้นใ

นแนวดิ่ง: 

ผูเขารวมสองคนหดเกร็งหนาทองเล็กนอย 

คนหน่ึงยืนตรงขามกัน 

ขณะที่อีกคนหน่ึงโยนลูกบอลขึ้นสูผูเขารวม

ในทางตรงกันขาม 

ผูเขารวมคนอื่นควรงอเขาเล็กนอยขณะที่รัก

ษาหลังใหตรงจับลูกบอล  

จากน้ันโยนมันกลบัไปที่ผูเขารวมในทางตร

งกันขาม ทั้งสองสงลูกบอลตอกันและทําซํ้า 

10 คร้ัง 

 

การออกกําลังกายโดยการขวางลูกบอลขึ้น - 

ยืนขาเดียว: ผูเขารวมทั้งสองยืนขาเดียว - 

เกร็งหนาทองเล็กนอย โยน ฟตบอล 

ไปที่อกีคนในทางตรงกันขาม 
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อีกคนตองจับบอลขาเดียว 

แลวโยนกลับไปยังคนที่โยนมา 

ทั้งสองสงลูกบอลตอกันและทําซํ้า 10 คร้ัง 

 
  

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

ADVANCED BACK TRAINING_THAI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

จุดที่ควรทราบ 

 ระวังลื่นจากฟตบอล 

 ปรับฟตบอล ดวยมือของคุณกอนน่ัง 

 โปรดยายอยางชาๆ เพ่ือความปลอดภัยหากคุณตองเปลี่ยนตําแหนงของคุณตอนอยูบนฟตบอล 

 วอรมอัพกอนออกกําลังกายดวยฟตบอล และคูลดาวลตอนออกกาํลังกายเสร็จแลว 

 อยาเหยียดขอตอและเอ็น 

 อยานอนบนฟตบอล เปนเวลานาน การออกกําลังกายโดยฟตบอล 

ควรปฏิบัติในตามนักกายภาพบําบัดแนะนําเทาน้ัน 

 การออกกําลังกายมากเกนิไปอาจทําใหปวดกลามเน้ือ 

 หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในสภาพแวดลอมที่รอนเกินไป พักทุกๆ 15 นาท ี

 เลือกขนาดที่พอดกีับขอตอหัวเขาของคุณ ควรตํ่ากวาขอตอสะโพกเล็กนอยเม่ือคุณน่ัง 

มุมที่เกิดจากตนขาและรางกายควรมีขนาดมากกวา 90 องศา 

นอกจากน้ีคุณยังสามารถเลือกตามอัตราสวนรางกายของคุณได (ดูแผนภูมิดานลาง) 

 

 ฟตบอล ควรพองในระดับที่เหมาะสม อยาปมหรือโหลดลูกบอล 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการระเบิดและอุบัติเหตุตางๆ 
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 เพ่ือความปลอดภัยโปรดใชฟตบอล บนแผนรองกีฬา 

ฟตบอลน้ันลื่นบนพรมหรือพ้ืนเรียบและกอใหเกิดอันตราย 

 ฟตบอลสามารถหมุนได ใหใชมันใหใกลกับวัตถุที่ปลอดภัยที่สุดเพ่ือความปลอดภัย 

 ตรวจสอบฟตบอลตลอด เพ่ือใหแนใจวามันไมมีความเสียหาย ถามันมีความเสียหายก็ควรหยุดใชมัน 

 นําวัตถุแข็ง ๆ ออกจากรางกายของคุณ (แหวน,นาฬิกา,หมุด,หัวเข็มขัด,กุญแจ,ปากกา ... ) 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเจาะรูบนฟตบอล 

 ใสใจกบัสภาพแวดลอมการออกกําลังกาย เพ่ือหลีกเลี่ยงการระเบิดของฟตบอล 

และอุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุแข็ง 

 สวมเส้ือผาหลวมกระชับผิวหนัง การสัมผัสโดยตรงอาจเปนปญหาตอการเคลือ่นไหว 

 ทําความสะอาดฟตบอล ดวยผานุม ๆ และผงซักฟอกออนเจือจาง อยาใชผงซักฟอกที่มีฤทธ์ิกัดกรอน 

 

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกีย่วกับการออกกาํลังกายขางตน โปรดปรึกษานักกายภาพบําบัดของคุณ 
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