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ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

กีฬายกน้ําหนักเปนเกมกีฬาท่ีมีการฝกซอมและการแขงขันท่ีตองใชกําลังกลามเนื้อและ
ความแข็งแรงของระบบโครงรางและกลามเนื้อคอนขางสูง มีการเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว                
มีแรงกระทําตอขอตอของรางกายคอนขางมากและเกิดข้ึนซํ้าๆกัน (Basford 1985) จึงพบวาเปน
ประเภทกีฬาท่ีเกิดการบาดเจ็บตอโครงรางและกลามเน้ือคอนขางมาก (Calhoon & Fry 1999,Raske 
& Norlin 2002) อาการปวดและอาการบาดเจ็บบริเวณหลังสูงถึง 28.9 เปอรเซ็นต (Kanthason 2005) 
และขอมูลลาสุดในป 2550 โดยคณะผูวิจัยจากภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวานักกีฬาทีมชาติไทยมีการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลางมีสัดสวนสูงถึง
รอยละ 35-50 ของโครงรางท่ีมีการบาดเจ็บท้ังหมด โดยเฉพาะชวงแรกของทา Snatch และ Clean 
and Jerk จะเปนชวงจังหวะท่ีเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลางไดมากท่ีสุด (อาทิตยและคณะ 
2550) ท้ังนี้หากอาการดังกลาวไมไดรับการดูแลรักษาท่ีถูกตองจะนําไปสูภาวะเจ็บปวดเรื้อรังได 
(Leevw et al., 2006; Nagy et al., 2006) ในปจจุบันนี้หลายๆ การศึกษาช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของ
การควบคุมการทํางานโดยกลามเนื้อระดับลึกในการชวยเสริมความความมั่นคงของแกนกลางและ
ขอตอสวนตนของรางกายในการชวยปองกันการบาดเจ็บ สงเสริมการฟนฟูสภาพและเอ้ือตอการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวรยางค (Barr et al.,2005; Hodges et al 2005; Hicks 
et al.,2005; Mills et al., 2005) หลักการน้ีตรงกับหลักการทางวิทยาศาสตรการออกกําลังกายท่ีพบวา
นักยกนํ้าหนักมีการเคลื่อนไหวสวนของแกนกลางรางกายคอนขางเร็วและใชแรงมาก ลักษณะใย
กลามเนื้อจึงเปนลักษณะแบบ phasic fibers (type II) มากกวา tonic fiber (type I) ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะ
สูญเสียความม่ันคงของ  กระดูกสันหลังและอุงเชิงกรานไดงาย (Urquhart et al., 2005; Astrand et 
al.,2003) นักกีฬายกน้ําหนักรุนเยาวชนถือเปนกําลังสําคัญตอวงการกีฬาเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การพัฒนาเปนตัวแทนทีมชาติตอไปในอนาคต การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังสวนลางถือไดเปน
การบาดเจ็บท่ีสําคัญอยางหนึ่ง เพราะเม่ือเกิดการบาดเจ็บแลวจะสงผลถึงการซอม ในการฝกซอมยก
น้ําหนักนั้นจะมีรูปแบบการฝกซอมหลายทา เชน ดึงเหล็กในทา Snatch และ Clean and Jerk หรือดึง
ไหลสะบักสูง (High pull) เปนตน ซ่ึงสวนใหญจะใชกลามเน้ือของขา ไหลและหลังมาก โดยเฉพาะ
ในสวนของหลังจะมีการใชงานของกระดูกสันหลังซํ้าๆกันนั้นอาจทําใหนักกีฬายกน้ําหนักเกิด
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อาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (Lumbopelvic) ซ่ึงมีการรายงานการบาดเจ็บซํ้าๆ
กันของกระดูกสันหลัง ทําใหเกิดความไมม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (Lumbopelvic 
Instability) ไดทําใหเกิดอาการบาดเจ็บตอกระดูกสันหลังและเชิงกรานไดงายและเรื้อรังหรือเปนซํ้า
แลวซํ้าอีก การศึกษาในระยะหลังไดช้ีใหเห็นวากลามเน้ือลําตัวมีความสําคัญในการเพิ่มความม่ันคง
ของกระดูกสันหลัง (Panjabi 1992a, 1992b,2003) และยังพบวาผูปวยท่ีมีอาการปวดหลังมี
ความสัมพันธกับการลดประสิทธิภาพการทํางานของกลามเน้ือลําตัวระดับลึก (Cairns et al., 2000; 
Hodges & Richardson 1996,1999) 

ความมั่นคงของกระดูกสันหลังเกิดจากการทํางานประสานสัมพันธกันของท้ัง  3 
องคประกอบ (Panjabi 1992a, 1992b,2003) คือ Passive subsystem, Active subsystem และ Control 
subsystem ซ่ึงแตละระบบทํางานสัมพันธกัน หากระบบใดระบบหน่ึงทํางานบกพรอง และถาหาก
การทํางานของระบบอ่ืนไมสามารถชดเชยความบกพรองท่ีเกิดข้ึนไดก็จะสงผลใหกระดูกสันหลัง
ขาดความม่ันคง จะเห็นไดวากลไลการเพิ่มความม่ันคงของกระดูกสันหลังนั้น มีความเกี่ยวของกับ
การทํางานของระบบประสาท ระบบกลามเนื้อรอบตัว และการวางตัวของกระดูกสันหลัง ดังนั้นถา
กลามเน้ือลําตัวมีความทนทานตํ่า เกิดการลาไดงาย หรือออนแรง    จะมีผลกระทบตอการลด
ประสิทธิภาพในการปองกันการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง  การออกกําลังกายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อลําตัวจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในการรักษาผูท่ีมีอาการปวด
หลัง ซ่ึงการรักษาทางกายภาพบําบัดสําหรับผูท่ีมีอาการปวดหลังไดมีการใชการบําบัดรักษาดวยการ
ออกกําลังกายเพ่ือเพิ่มความมั่นคงของลําตัวอันเปนวิธีท่ีนิยมใชรักษาใชรักษาผูปวยปวดหลังและ
ปองกันการปวดหลังเรื้อรัง ฉะนั้นวิธีการเสริมสรางความม่ันคงของกระดูกสันหลังและอุงเชิงกราน
ดวยการควบคุมการทํางานของกลามเน้ือระดับลึกของแกนกลางรางกาย เชน กลามเน้ือ Transverse 
Abdominis, Abdominal Internal Oblique และ Multifidus (Hodges & Richardson 1997; Hagins et 
al. 1999; Barr et al. 2005) นาจะมีสวนชวยในการเสริมสรางสมรรถนะของระบบแกนกลางของ
รางกายในการปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึน ชวยฟนสภาพและบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดบรเิวณ
หลังและบ้ันเอวได ซ่ึงคําถามการวิจัยดังกลาวนี้ มีความจําเปนตอการศึกษาเพื่อจะไดเปนแนวทางใน
การปองกันการบาดเจ็บและบําบัดอาการปวดหลังในกลุมนักกีฬายกน้ําหนักไทยตอไป 
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วตัถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความม่ันคงของลําตัวตอการเปลี่ยนแปลง

ระดับความรูสึกเจ็บปวดบริเวณหลัง (perception of back pain) ในนักกีฬายกนํ้าหนักไทยรุน
เยาวชน 

2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความม่ันคงของลําตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ระดับกั้นความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกด (pressure pain threshold) ในนักกีฬายกน้ําหนักไทยรุน
เยาวชน 

3. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความม่ันคงของลําตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (lumbo-pelvic stability) ในนักกีฬายก
น้ําหนักไทยรุนเยาวชน 

 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 

ความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (Lumbo-Pelvic Stability) หมายถึง 
ความสามารถของรางกายในการควบคุมความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานใหอยูใน
ตําแหนงท่ีสมดุลขณะอยูนิ่ง หรือเคลื่อนไหว ท้ังนี้อาศัยการทํางานรวมกันระหวางระบบประสาท 
โครงรางและ กลามเนื้อ 

การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความมั่นคงของลําตัว คือ การออกกําลังกายตามโปรแกรมท่ี 
มุงเนนการฝกเพื่อเพิ่มความมั่นคงของลําตัวโดยเนนการทํางานของกลุมกลามเน้ือระดับลึก เชน 
กลามเนื้อ Transverses Abdominis และ Multifidus 
 ระดับกั้น (Threshold) คือ ระดับการรับรูความรูสึกเริ่มแรก 

ความรูสึกปวดบริเวณหลัง (Perception of Back Pain) หมายถึง การรับรูถึงอาการ 
ปวดท่ีเกิดต้ังแตบริเวณบ้ันเอว (L1) จนถึงขอบกนดานลาง (Buttock) 

ระดับกั้นความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกด (Pressure Pain Threshold) หมายถึง ระดับ
ความรูสึกเจ็บปวดเริ่มแรกท่ีตอบสนองตอส่ิงเราเชิงกลประเภทแรงกด (Pressure) 

Visual Analogue Scale (VAS) คือ แบบวัดระดับความรูสึกเจ็บปวดซ่ึงเปนเครื่องมือใน
การประเมินความรูสึกของอาการปวดในอาสาสมัครหรือผูท่ีถูกวัดโดยผูท่ีถูกวัดจะเปนผูบอกระดับ
ความรูสึกของตนเองโดยทําการขีดสัญลักษณลงบนเสนตรงยาว 10 เซนติเมตร โดยท่ีฝงซายมือสุด
ของเสนตรงมีตัวเลข 0 กํากับอยูใตเสน บงบอกถึงระดับท่ีไมมีอาการปวดเลยสวนฝงดานขวามือสุด
มีตัวเลข 10 กํากับอยูใตเสนบงบอกถึงระดับท่ีมีอาการปวดมากท่ีสุด  



  4 

Local segmental control คือ การออกกําลังกายในชวงสัปดาหท่ี 1 และ 2 ของการฝกทํา
การทดลอง โดยจะทําการหายใจเขาทองปองหายใจออกทองแฟบ และแขมวทองคางไว โดยมีการ
ฝกในข้ันตน เชนการนอน, นั่ง, ยืน เปนตน โดยมีจุดประสงคเพื่อทําใหเกิดการเรียนรูถึงการทํา 
ADIM และความเคยชินในการทํา ADIM ในสัปดาหท่ี 3 – 6 ของการฝกตอไป (Escamilla et al, 
1998) 

Closed chain segmental control คือ การออกกําลังกายในชวงสัปดาหท่ี 3-4 ของการ
ทดลอง ซ่ึงจะเปนการออกกําลังกายท่ีมือหรือเทาจะสัมผัสอยูกับพื้น ซ่ึงการออกกําลังกายประเภทนี้
จะมีการใชน้ําหนักเขามาเกี่ยวของ ไมวาจะเปนการใชน้ําหนักตัว หรือน้ําหนักจากภายนอก 
(Escamilla et al, 1998) 

Open chain segmental control คือ การออกกําลังกายในชวงสัปดาหท่ี 5-6 ของการ
ทดลอง ซ่ึงจะเปนการออกกําลังกายท่ีเปนการเคลื่อนไหวโดยอิสระของมือและเทา การออกกําลัง
กายชนิดนี้อาจจะไมมีการใชน้ําหนักเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงการเคลื่อนไหวสวนใหญจะเกิดข้ึนท่ีขอศอก
และขอเขา แตถามีน้ําหนักเขามาเกี่ยวของในการออกกําลังกาย มักจะเกิดข้ึนในสวนของปลาย
รยางค (Escamilla et al, 1998) 

ทาสแนทช (The Snatch) หมายถึง ทาท่ีนักกีฬาจับคานซ่ึงวางอยูแนวราบตรงหนาขาโดย
การคว่ํามือ แลวดึงข้ึนในจังหวะเดียว ใหแขนท้ังสองขางเหยียดตรงขึ้นเหนือศีรษะพรอมกับแยกขา
หรือยอเขา ซ่ึงระหวางนั้นคานอาจสัมผัสหนาขาข้ึนไปได หามไมใหสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย
นอกจากเทาสัมผัสพื้น นักกีฬาจะตองยืนข้ึนและทําใหปลายเทาอยูในแนวเดียวกันกับลําตัวและบาร
เบล ผูตัดสินจะตองใหสัญญาณวางบารเบลลง การพลิกขอมือจะกระทําไดก็ตอเม่ือพนศีรษะไปแลว 
นักกีฬาสามารถจัดทาทางโดยไมจํากัดเวลาเพ่ือใหปลายเทาอยูในแนวเดียวกันกับลําตัวและบารเบล 
ผูตัดสินจะตองใหสัญญาณลดบารเบลลงทันทีเม่ือเห็นวานักกีฬานิ่งแลว 

ทาคลีนแอนดเจอรค (The Clean and Jerk) หมายถึง การยกทาคลีนแอนดเจอรค ซ่ึงเปน
การยกท่ีมีการแบงจังหวะการกระทําการยกแยกออกเปน 2 ชวงจังหวะ ดังนี้ 

จังหวะท่ี 1 ทาคลีน (The Clean) นักกีฬาจับคานซ่ึงวางอยูแนวราบตรงหนาขาโดย
การคว่ํามือแลวดึงข้ึนในจังหวะเดียวกัน ใหบารเบลข้ึนมาพักท่ีไหล พรอมกับแยกขาหรือยอเขา ซ่ึง
ระหวางนั้นคานอาจสัมผัสหนาขาข้ึนไปได แตตองไมใหสัมผัสหนาอก กอนท่ีจะนําข้ึนมาพักท่ีแนว
ไหปลารา แลวยืนข้ึนจัดปลายเทาใหอยูในแนวเดียวกัน ขาเหยียดตรง นักกีฬาจัดทาทางไดโดยไม
จํากัดเวลาเพื่อใหปลายเทาอยูในแนวเดียวกันกับลําตัวและบารเบล 
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จังหวะท่ี 2 ทาเจอรค (The Jerk) นักกีฬายอเขาลงแลวเหยียดข้ึน พรอมกับเหยียด 
แขนใหสุดเพื่อยกบารเบลข้ึนเหนือศีรษะ พรอมกับการเตะเทาขางท่ีถนัดไปขางหนา และอีกเทายัน
ขางหลัง เม่ือเสร็จแลวใหเก็บเทาท้ังสองใหมาอยูในแนวเดียวกันปลายเทาเสมอกัน แขนและขาตอง
เหยียดใหสุดตลอดเวลา จนกวาจะไดรับสัญญาณจากผูตัดสินใหวางบารเบล ผูตัดสินตองให
สัญญาณลดบารเบลลงทันทีเม่ือเห็นวานักกีฬานิ่งแลว 
 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
การศึกษาวิจัยดังกลาวนี้ชวยใหทราบถึงผลของโปรแกรมการออกกําลงักายแบบจาํเพาะเพือ่

การเสริมสรางความม่ันคงของระบบแกนกลางของรางกายตอบําบัดรักษาอาการปวดบริเวณหลังใน

นักกีฬายกน้ําหนักไทยรุนเยาวชน ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางในการฟนฟูภาวะปวดหลังและปองกันการ

บาดเจ็บในกลุมนักกีฬายกน้ําหนักไทยดังกลาวตอไป  

 
 


