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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  
สรุปผลการศึกษา 

ในการแขงขันคร้ังนี้มีนักกีฬาเขารวมจํานวนท้ังส้ิน 175 คน   และมีนักกีฬาจํานวน 158 คน
ท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 90.3% บริเวณท่ีบาดเจ็บเปนคร้ังแรกเม่ือ
เร่ิมเลนกีฬายกน้ําหนักคือขอมือ  ในชวง 3 เดือนกอนการแขงขันพบวามีนักกีฬา 75.3% ท่ีไดรับการ
บาดเจ็บ  ตําแหนงหรือบริเวณที่บาดเจ็บในชวงการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ 3 อันดับแรก คือ 
หลัง 24 คน เขา 23 คน ขอมือ 21 คน  ปจจัยทางดานรางกายและจิตใจท่ีสงผลใหนักกีฬาเกิดการ
บาดเจ็บ สามอันดับแรก ไดแกการอบอุนรางกายไมเพียงพอ  ความแข็งแรงของกลามเน้ือไม
เพียงพอ และผลตอเนื่องจากการบาดเจ็บในอดีตและเร้ือรัง  ปจจัยดานการฝกซอมและการแขงขัน ท่ี
ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ไดแก ทาเทคนิคท่ีไมถูกตองเปน ดานการฝกซอมและการแขงขัน  ไดแกทา
เทคนิคท่ีไมถูกตอง การขาดประสบการณในการฝกซอมหรือแขงขันยก ปจจัยท่ีทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ ดานสภาพแวดลอมและอุปกรณการฝกซอมและแขงขัน ไดแก  อุณหภูมิของ
สภาพแวดลอม อุปกรณท่ีใชในการฝกซอม  ความแออัดของสถานท่ีฝกซอม และสภาพแวดลอม 
วิธีการที่นักกีฬาใชรักษาตนเองเม่ือไดรับบาดเจ็บใหมๆในระยะเวลา 48 ช่ัวโมง คือการใชความเย็น 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบวานักกีฬาสวนใหญเร่ิมเลนกีฬายกน้ําหนักเม่ืออายุ 13 ป ท้ังนี้อาจเปน
เพราะนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันในคร้ังนี้สวนใหญมาจากโรงเรียนกีฬา ซ่ึงรับนักเรียนเขาเรียนใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 นักเรียนกลุมนี้จะมีอายุประมาณ 13 ป และเม่ือเขามาศึกษาในปแรก 
นักเรียนจะตองเลือกเลนกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่ง  ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหพบวานักเรียนกีฬาสวน
ใหญเร่ิมเลนยกน้ําหนักเม่ืออายุ 13 ป     เม่ือสอบถามถึงจํานวนรายการท่ีนักกีฬาลงแขงขันในปท่ี
ผานมา พบวาโดยเฉล่ียนักกีฬาลงแขงขันประมาณ 3 รายการ  จากปฏิทินการแขงขันรวม 6-8 
รายการตอป  เนื่องจากนักกีฬาสวนหนึ่งถูกจํากัดเร่ืองของอายุ ท่ีจะเขารวมการแขงขัน  เชน ในการ
แขงขันบางรายการนักกีฬาตองมีอายุไมตํ่ากวา 15 ป  และความจํากัดจากสถาบันท่ีศึกษาอยู  
 ในชวง 3 เดือนกอนการแขงขันน้ําหนักสูงสุดท่ีนักกีฬาสวนใหญฝกยกเทากับ 80% ของ
น้ําหนักเหล็กท่ีทําไดสูงสุดใน 1 คร้ัง ซ่ึงถือวาเปนน้ําหนักเหล็กท่ีมาก และมีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิด
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การบาดเจ็บสูง เพราะตองฝกซํ้าๆ เปนเวลานาน  เม่ือสอบถามถึงทายกน้ําหนักท่ีถนัด  พบวาท่ี
นักกีฬาสวนใหญถนัดทา snatch  ท้ังนี้อาจเปนเพราะลักษณะการยกทา  snatch  นั้นเปนการยก
จังหวะเดียว ใชเวลาส้ัน เม่ือเทียบกับทา clean and jerk 

การสํารวจในคร้ังนี้ไดสอบถามถึงตําแหนงหรือบริเวณท่ีบาดเจ็บเปนคร้ังแรกเม่ือเร่ิมเลน
กีฬายกน้ําหนัก  พบวาขอมือเปนโครงสรางท่ีเกิดการบาดเจ็บเปนอันดับแรก ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 
ขอมือเปนขอตอท่ีตองถูกยืดและกดสลับไปมาตลอดชวงท่ียกน้ําหนัก  ประกอบกับบริเวณขอมือมี
เพียงเอ็นยึดขอตอเปนสวนใหญ และมีกลามเนื้อในการพยุงขอตอนอยมาก  เม่ือทําการยกน้ําหนักจึง
ทําใหแรงกระทําสงผานไปท่ีขอตอโดยตรง  สงผลทําใหพบการบาดเจ็บในขอมือมาก   นอกจากนี้
อาจเกิดจากเทคนิคการเลนท่ียังไมสมบูรณ  ซ่ึงทําใหเกิดแรงกระแทกตอขอมือได 

ในชวง 3 เดือนกอนการแขงขันพบวามีนักกีฬา 75.3% ท่ีไดรับการบาดเจ็บ เนื่องจาก
นักกีฬาสวนใหญฝกยกเทากับ 80% ของน้ําหนักเหล็กท่ีทําไดสูงสุดใน 1 คร้ังในชวง 3 เดือนกอน
การแขงขัน ถือวาเปนน้ําหนักเหล็กท่ีมาก แนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการบาดเจ็บสูง เพราะตองฝกซํ้าๆ 
ในจํานวนน้ําหนักมากทําใหเกิดการบาดเจ็บได 

การสํารวจในคร้ังนี้ไดสอบถามถึงตําแหนงหรือบริเวณท่ีบาดเจ็บในชวงการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ พบวามีนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บหลัง 24 คน บาดเจ็บเขา 23 คน บาดเจ็บขอมือ 21 
คน ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาท่ีผานมาท่ีพบวาหลังและเขาเปนบริเวณท่ีพบปญหามาก
ท่ีสุดในนักกีฬายกน้ําหนัก  (Calhoon & Fry 1999, Gross et al 1993,  Mazur et al 1993, Raske & 
Norlin 2002,  Stone et al 1994)  ดังนั้นนักกีฬาควรฝกความแข็งแรง ความม่ันคงของกลามเน้ือ
บริเวณหลัง เพื่อลดการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึน 

การสํารวจในคร้ังนี้ไดสอบถามถึงโครงสรางของรางกายท่ีเกิดการบาดเจ็บในชวง  3 เดือน
กอนการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ  พบวาเปนการบาดเจ็บท่ีกลามเนื้อหลังมากท่ีสุดคือ 37 คน 
ท้ังนี้ Rossi & Dragoni 1994  รายงานวานักกีฬามีความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บบริเวณหลัง
มากกวาประชาชนท่ัวไป  13.5%    และ Granhed & Morelli (1988) พบวา กิจกรรมท่ีตองมีการกม
และแอนหลัง (flexion/extension) สลับไปมามีความเส่ียงตอการบาดเจ็บสูงกวากิจกรรมท่ีมีแรงกด
ตอกระดูกสันหลัง (compressive load)  สําหรับการยกน้ําหนักนั้นตองใชท้ังการกมและแอนหลัง
และเปนกิจกรรมท่ีทําใหเกิดแรงกดตอกระดูกสันหลังสูงมาก  สําหรับการบาดเจ็บอันดับท่ีสองพบที่
บริเวณเขา จํานวน 50 คน ปญหาบริเวณเขาเปนปญหาท่ีพบบอยในกีฬาแทบทุกประเภท  และใน
นักกีฬายกน้ําหนักนั้นมีความเส่ียงตอการเกิดภาวะขอเขาเส่ือม (osteoarthritis) คอนขางสูง (Kujala 
et al 1995)  เนื่องจากมีแรงกระทําตอขอเขาคอนขางสูง  ซ่ึงสงผลใหเกิดการปวดเขาได      อันดับท่ี
สามพบการบาดเจ็บท่ีขอมือ มีจํานวนท้ังส้ิน 44 คน  ซ่ึงแตกตางจากขอมูลในนักกีฬาทีมชาติท่ีพบ
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การบาดเจ็บท่ีขอไหลเปนอันดับท่ีสาม  ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากเทคนิคการยกและการฝกซอมท่ี
แตกตางกัน 

การสํารวจในคร้ังนี้เม่ือสอบถามถึงอาการบาดเจ็บพบวาในทุกตําแหนงยกเวนบริเวณฝามือ
จะพบอาการปวดเม่ือยมากท่ีสุด ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับลักษณะของกีฬายกน้ําหนักท่ีตองอาศัย
การทํางานของกลามเน้ือเปนหลัก  Gibala et al 2000  พบวาใยกลามเนื้ออาจเกิดการฉีกขาดได
หลังจากการทํางานแบบ  eccentric และ concentric loading โดยจะพบมากที่สุดในชวง eccentric 
phase of lifting  เชนในชวงท่ีมีการงอเขาขณะท่ีลําตัวอยูใตคาน  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ทํางานของกลามเน้ือในขณะแบกรับน้ําหนักหรือการแกไขความผิดปกติและการฟนฟูสภาพของ
กลามเนื้อท่ีไดรับการบาดเจ็บจึงเปนส่ิงสําคัญ  การเสริมความรูความเขาใจโดยเนนท่ีลักษณะทาง
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาและกลไกการทํางานของกลามเน้ือใหกับนักกีฬาและผูเกี่ยวของอาจ
มีสวนชวยลดการบาดเจ็บลงได   สําหรับอาการบริเวณฝามือท่ีนักกีฬากลุมนี้ตอบมากท่ีสุดคือ 
อาการอื่นๆ   ผูวิจัยคาดวานาจะเปนอาการผิวหนังพุพองและฉีกขาด เนื่องจากเปนบริเวณท่ีตอง
สัมผัสกับคานเหล็กตลอดเวลา 
 จาการสํารวจขอมูลในคร้ังนี้จังหวะการยกท่ีทําใหเกิดอาการบาดเจ็บในชวง 3 เดือนกอน
การแขงขันในการยกทา snatch  และทา clean พบวา  นักกีฬาสวนใหญมีอาการบาดเจ็บในจังหวะท่ี 
2 และ 5  สวนในทา jerk จะพบการบาดเจ็บมากในจังหวะท่ี 2 และ 4  เม่ือพิจารณาทาทางการยกใน
จังหวะ S2 และ C2 จะเห็นวาเปนทาท่ีนักกีฬาตองใชกลามเนื้อหลังในการดึงเหล็กข้ึน ซ่ึงหาก
กลามเนื้อหลังไมแข็งแรงหรือไมม่ันคงอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บได  สวนในทา S5 และ C5  เปนทา
ท่ีมีการงอเขามากท่ีสุดในขณะท่ีนักกีฬาแบกน้ําหนักไวเหนือศีรษะ หรือบา  ซ่ึงในทานี้จะทําใหเกิด
แรงอัดในขอเขามาก    และทําใหเกิดการบาดเจ็บได    
 การสํารวจในคร้ังนี้ยังพบวาปจจัยทางดานรางกายและจิตใจท่ีสงผลใหนักกีฬาเกิดการ
บาดเจ็บ สามอันดับแรก ไดแกการอบอุนรางกายไมเพียงพอซ่ึงอาจเปนเพราะนักกีฬาขาดการใสใจ
ในการฝก   ความแข็งแรงของกลามเน้ือไมพออาจเปนเพราะนักกีฬายังไมใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางกลามเนื้อ และผลตอเนื่องจากการบาดเจ็บในอดีตและเร้ือรัง ซ่ึงหากไมไดรับการรักษาจะ
ทําใหนักกีฬาไมสามารถฝกซอมไดเต็มท่ีและทําใหเส่ียงตอการเกิดการบาดเจ็บซํ้าได  เปน  

จากการสอบถามปจจัยท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ ดานการฝกซอมและการแขงขัน  นักกีฬามี
ความเห็นวาทาเทคนิคท่ีไมถูกตองเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ ซ่ึงอาจเกิดจากตัวนักกีฬาเองท่ี
ขาดความรูความเขาใจในทาท่ีฝกซอม  และนักกีฬาไมซักถามหรือทําความเขาใจทักษะเทคนิคตางๆ
ในการยกท่ีถูกตอง การขาดประสบการณในการฝกซอมหรือแขงขันยกน้ําหนักเปนอีกปจจัยหนึ่งซ่ึง 
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หากนักกีฬาขาดซอมบอยจะไมมีความตอเนื่องของการฝกความแข็งแรง   และหากนักกีฬายก
น้ําหนักเกินความสามารถของตนเองจะทําใหเส่ียงตอการบาดเจ็บมากข้ึน 

จากการสํารวจปจจัยท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บ ดานสภาพแวดลอมและอุปกรณการฝกซอม
และแขงขัน พบวา  อุณหภูมิของสภาพแวดลอม เชน ความรอน ความหนาว ความเย็น และสภาพ
อากาศท่ีมีฝนตกมีผลตอการบาดเจ็บมากท่ีสุด รองลงมาคือ อุปกรณท่ีใชในการยกเชน คานหรือลูก
เหล็กท่ีเส่ือมสภาพ นอกจากนี้ ยังพบวาสนามฝกซอมท่ีไมเพียงพอกับนักกีฬา  ทิวทัศนนอกสนาม
ฝกซอมหรือแขงขันไมเหมาะสม เชน มืดเกินไป กล่ินเหม็นตางๆ  ก็สงผลตอการบาดเจ็บซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีนักกีฬาหลีกเล่ียงไมได นักกีฬาตองฝกปรับสภาพใหเขากับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน 

การสํารวจในครั้งนี้ยังพบอีกวานักกีฬามีวิธีการรักษาเม่ือไดรับบาดเจ็บใหมๆในระยะเวลา 
48 ช่ัวโมง คือการใชความเย็นเปนวิธีการท่ีนักกีฬาใชมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวานักกีฬามีความรู
ความเขาใจในหลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเปนอยางดี  สําหรับนักกีฬาท่ีไมมีอาการบาดเจ็บสวน
ใหญคิดวาเหตุผลท่ีนักกีฬาไมเกิดการบาดเจ็บเปนเพราะใหความสําคัญกับการอบอุนรางกายกอน
การฝกซอม การคลายอุนรางกายหลังการฝกซอม ซ่ึงสามารถทําไดโดยการยืดกลามเน้ือในสวน
ตางๆ ของรางกาย  และการเตรียมความพรอมทางดานรางกายเปนอยางดี   เชนหลังการฝกซอม
นักกีฬาจะเสริมรางกายหรือเสริมความแข็งแรงของกลามเนื้อดวยการฝก Weight Training  
 ผลการวิจัยท่ีไดในคร้ังนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการหาแนวทางปองกันและฟนฟู
การบาดเจ็บในบริเวณหลัง เขา และ ขอมือในนักกีฬายกน้ําหนักระดับเยาวชน  เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จในการแขงขันระดับสูงตอไป  
  
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. การเก็บขอมูลในคร้ังนี้ผูวิจัยเปนผูฝกสอนประจําทีม ท่ีสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันใน
คร้ังนี้ดวย อาจทําใหนักกีฬาใหขอมูลท่ีไมตรงกับความเปนจริง เพราะอาจทําใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขันคร้ังตอไปได 

2. นักกีฬาอาจใหขอมูลคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริงเพราะขอมูลจากการบาดเจ็บของ
นักกีฬาอาจมีผลถึงคูแขงขันได  

3. การเก็บขอมูลคร้ังนี้ไมมีการตรวจรางกายนักกีฬาโดยบุคลากรทางการแพทย  ทําให
ขอมูลท่ีไดรับเกี่ยวกับโครงสรางท่ีเกิดการบาดเจ็บข้ึนกับความรูความเขาใจของ
นักกีฬา  
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ขอเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบาดเจ็บในชวงเวลาตางๆ เชน ระยะเวลากอนการแขงขัน 

หรือชวงระยะเวลาหลังการแขงขัน 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบาดเจ็บในกลุมท่ีมีความแตกตางกัน เชน เพศชายและหญิง  

ระดับเยาวชนและระดับประชาชนท่ัวไป 
3. ควรศึกษาลักษณะทาทางการยกในกลุมท่ีมีปญหาเฉพาะเชน  ปวดหลัง ปวดเขา และ

ขอมือ 
 


