
 ง 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ    การสํารวจการบาดเจ็บของนกักีฬายกนํ้าหนักระดับเยาวชน 
ในชวงระยะการแขงขัน 

ผูเขียน    วาท่ีรอยตรีหญิงจรรยา    ใจคํา  
ปริญญา    วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วทิยาศาสตรการกีฬา) 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล  พิรุณสาร ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย   พวงมะลิ กรรมการ 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะการบาดเจ็บ  ตําแหนงและโครงสรางท่ี
ไดรับบาดเจ็บ  ปจจัยท่ีสงผลตอการบาดเจ็บ และวิธีการเบ้ืองตน ในนักกีฬาระดับเยาวชนในชวง
ระยะเวลาของการแขงขัน  กลุมตัวอยางประกอบดวยนักกีฬายกน้ําหนักระดับเยาวชนท่ีเขารวม การ
แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี 25 “กาญจนบุรีเกมส”  จํานวน 158 คน เพศชาย  88 คน เพศ
หญิง 70 คน ผลการศึกษาพบวา เม่ือเร่ิมเลนกีฬายกน้ําหนักเปนคร้ังแรกจะเกิดการบาดเจ็บท่ีขอมือ
มากท่ีสุด  คิดเปน 25.9% ในชวงการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติพบการบาดเจ็บ 3 อันดับแรก คือ 
หลัง (15.2%) เขา (14.6%) ขอมือ (13.3%) ในชวง  3 เดือนกอนการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 
โครงสรางของรางกายท่ีเกิดการบาดเจ็บ 3 อันดับแรกคือการบาดเจ็บบริเวณหลังจํานวน 56 คน โดย
เปนการบาดเจ็บท่ีกลามเน้ือหลังมากท่ีสุดคือ 37 คน อันดับท่ีสองพบท่ีบริเวณเขา จํานวน 50 คน 
โดยเปนการบาดเจ็บท่ี  กระดูกและเอ็นยึดขอ อยางละ 17 และ 16 คน ตามลําดับ อันดับท่ีสามพบ
การบาดเจ็บท่ีขอมือ 44 คน โดยเปนการบาดเจ็บท่ีกระดูกขอมือมากท่ีสุด จํานวน 18 คนและในทุก
ตําแหนงท่ีมีการบาดเจ็บจะพบอาการปวดเม่ือยมากท่ีสุด สําหรับปจจัยท่ีสงผลตอการบาดเจ็บ   เกิด
จากการอบอุนรางกายไมเพียงพอ (40.5%) ความแข็งแรงของกลามเน้ือไมเพียงพอ (39.9%)   
อุณหภูมิของสภาพแวดลอม (39.9%)  วิธีการเบ้ืองตนท่ีนักกีฬาใชในการรักษาตนเองคือการใช
ความเย็น (41.1%)    
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to investigate site, structure, factors influence injuries and 
initial treatment in junior weightlifters during competitive phase.  Subjects were 158 (M=88, 
F=70) junior weightlifters  who attended the 25th National Junior Sport Competition 
“Kanchanaburi Games”   The results showed that the wrist was the most common site (25.9%) 
found in early stage of training.   During competition week, the top three sites of injuries were the 
back (15.2%), knee  (14.6%) and wrist  (13.3%). During the competitive phase or three months 
prior to competition 75.3% of weightlifters were  injured.  The top three injuries sites were the 
back (N= 56), knee (N=50) and wrist (N=44).  Muscles were the most common structure injured 
at the back while bone and tendon were commonly injured at the knee and wrist.   Symptoms 
found at most injured site were pain and ache. Factors influenced injuries were warm up (40.5%) 
muscle strength  (39.9%)  environmental temperature  (39.9%). Initial treatment that weightlifters 
commonly used after injuries was cryotherapy (41.1%).    


